
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်  ငယ်စဉေ်  ေုသိုလ်ကောင်းမှု 
ပြုရန် ကမက့လောက့နခဲက့သာ်လည်း  ကနာင်ကေီးပြင်းလာကသာ 
အခါ သကူတာ်ကောင်းြညာရိှတို၏့  အဆုံးအမေိရု၍  မကမ ့
မကလော့ဘဲ   ကောင်းမှုေုသိုလ်ပြုပခင်းပြင့်   ကေီးမားကသာ 
မဂြ်ိုလ်အေေ ို းေိုရနိုင်၏။  ထိုသို့ပြုနိုငပ်ခင်းေို  ပမတ်စွာ 
ဘုရားသည် ခေးီမွမ်းကတာ်မူ၏။
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ယလန့ ဖတ်စရာ

COVID-19 ကူးစက်ဖဖစ်ပွားမှုအလဖခအလနများနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ 
ပါဝင်လဆာင်ရွက်လနသူများနှင့် အဖပန်အေှန်လဆွးလနွး

နိုင်ငံလတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုေ် လဒါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသလရး အမျ ိုးသားအဆင့်ဗဟိုလကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံလတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုေ် လဒါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် COVID-19 ကူးစက်ဖဖစ်ပွားမှုအလဖခအလနများနှင့်စပ်ေျဉ်း 
၍ လဒါက်တာသန္တာေွင်၊ လဒါက်တာဖမင့်ဖမင့်လအး၊ လဒါက်တာချ ိုချ ိုစန်းထူးတို့နှင့် အဖပန်အေှန်လဆွးလနွးစဉ်။

ကိုဗစ်-၁၉ လရာဂါလကကာင့် ရုပ်ရှင်လောကအလပါ် 
သက်လရာက်မှုများ၊  ဆက်ေက်လဆာင်ရွက်ရန်
နည်းေမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍
ရုပ်ရှင်လောကသားများ၏ အဖမင်

စာမျက်နှာ »  ၁၀ စာမျက်နှာ »  ၁၂

COVID-19 လရာဂါ
လစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမှုနှင့်
ပတ်သက်၍
သတင်းထုတ်ဖပန်ဖခင်း

စာမျက်နှာ »  ၁၅

P	 	ြိဗုစ်-၁၉ သရာဂါနှင့ပ်တ်ေြ်၍ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ စတင်ေတ်မှတ်ခဲေ့ည်မှာ 

ဧပပီ၊ သမနှင့် ဇွန်လများဆိုပါြ ေုံးလသြျာ်လာပပီဖြစ်။

P	 	ေတင်းများြို သလ့လာကြည့်မည်ဆိုပါြ အဖခားနိုင်ငံများတွင် သြာင်းေွားပပီ 

ဆိုပပီး ြိုဗစ်-၁၉ သရာဂါ ဒုတိယလှိုင်းဝင်လာေည်ြို သတွ့ရ။

P	 	သနာြ်နှစ်လေုံးလခန့် စည်းြမ်းထန်ိးေမ်ိးပပီး လိြ်ုနာသဆာင်ရွြ်ကြမည်ဆိပုါြ 

အန္တရာယ်ြိုသြျာ်လွနေ်ွားပပီဟု သဖပာနိုင်မည့်အသဖခအသနေို့ သရာြ်ရှိနိုင်။

လနဖပည်လတာ်    ဇွန်   ၃ဝ
Coronavirus Disease 2019(COVID-19)ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျ ိုးသားအဆင့် 
ဗဟိရုကာ်မတဦက္ကဋ္ဌ၊ နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုပင်ခပံဂု္ဂိုလ် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစကုကည်သည် COVID-19 
ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအရဖခအရနများနှင့စ်ပ်လျဉ်း၍ ဖပည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ေတုယိညွှန်ကကား 
ရေးမှူးချုပ် (ရောဂါနိှမ်နင်းရေး) ရေါက်တာသန္တာလွင်၊ ေန်ကန်ုဖပည်သူ့ရဆးရုကံကီး ရဆးရုအံပ်ုကကီး 
ရေါက်တာဖမင့ဖ်မင့ရ်အးနှင့ ်ဘားအဖံပည်သူ့ရဆးရု ံအထူးကဆုောဝန်ကကီး (ရဆးပညာ) ရေါက်တာ 
ချ ိုချ ိုစန်းထူးတိုနှ့င့ ်ယရန့နနံက် ၁ဝ နာေတွီင် ရနဖပည်ရတာ်ေိှ နိင်ုငရံတာ်သမ္မတအမ်ိရတာ်အစည်း 
အရဝးခန်းမ၌ Video Conferencing စနစ်ဖြင့ ်ချတ်ိဆက်ရတွ့ဆု၍ံ လက်ရတွ့အရဖခအရနများကိ ု
အဖပန်အလှန် ရဆွးရနွးသည်။

ရေှးဦးစွာ  Coronavirus  Disease 2019  (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး 
အမျ ိုးသားအဆင့ဗ်ဟိရုကာ်မတဦက္ကဋ္ဌ၊ နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုပင်ခပံဂု္ဂိုလ်က နှုတ်ခွန်းဆက် အမှာ 
စကားရဖပာကကားောတွင် ယရန့ရတွ့ဆုံပွဲသည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ဖပည်သူများ 
မရပါ့ဆလာရစေန်ဖြစ်ပါရကကာင်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ စတင်သတ်မှတ်ခဲ့သည်မှာ ဧပပီ၊ 
ရမနှင့ ်ဇွန်လများဆိပုါက သုံးလ ရကျာ်လာပပဖီြစ်ပါရကကာင်း၊ ထိုရ့ကကာင့ ်ဖပည်သမူျား အနည်းငယ် 
ပငီးရငွ့လာဖခင်းနှင့ ်ရပါဆ့လာဖခင်းများေိှလာကကပါရကကာင်း၊ အနည်းငယ် စတ်ိပမူလိာပါရကကာင်း၊ 
ရပါ့ဆရန၍မေပါရကကာင်း။                                                  စာမျက်နှာ ၃ လကာ်ေံ ၁ သို့ P

ဘဂဂေားလဒ့ရှ်၌ 
တစ်ရက်အတွင်း ၃၆၈၂ ဦး
ကိုဗစ်-၁၉ လရာဂါ
ကူးစက်ခံရပပီး ၆၄ ဦး လသဆုံး



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၀

    

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ ်၀၆၇-၃၆၁၃၁

ရန်ကုန်ုံးခွဲ - အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့ ်မဟာဗ လလမ်းေထာင့်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ - ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမံ/ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန်ချေိရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁

ေခတ  စာတည်းမှးချပ် - 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 ဇင်မာဝင် ့

စာြပင ် - ေဒ ခင်ှင်းယု၊ ဦးေဝမင်းသူှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးခိုင်ဝင်း၊ ဦးေကျာ်သူရှင့် အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့် အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦး၊ ဦးဒီပါထွန်းှင့်အဖွဲ

ukrÜPDtrnf tzGifhaps;
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&S,f,mwefzdk;

(usyf)

FMI  10,500   10,500        776     8,153,500

MTSH    3,850     3,800      5,789     22,015,200

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက် (၃၀-၆-၂၀၂၀)

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

MCB   8,200   8,200             8       65,600

FPB 22,500 23,000         887     19,958,000 

TMH   2,850   2,850           0              0

EFR 2,650 2,700         16 43,150

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း ြမန်မာေငွကျပ်
(က) အေမရိကန ် တစ်ေဒ လာ = ၁၃၇၅.၃
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူိ ု = ၁၅၄၃.၈
( ဂ ) တုတ်  တစ်ယွမ ် = ၁၉၄.၃၉
(ဃ) ထိုင်း  တစ်ဘတ် = ၄၄.၅၄၄
( င ) မေလးရှား  တစ်ရင်းဂစ ် = ၃၂၁.၁၄
( စ ) အိ ိယ  တစ်ူပီး = ၁၈.၂၀၂
(ဆ) ဩစေတးလျ  တစ်ေဒ လာ = ၉၄၂.၂၀
( ဇ ) စင်ကာပ ူ              တစ်ေဒ လာ = ၉၈၅.၃၀  
( ဈ ) ဂျပန်  တစ်ရာယန်း = ၁၂၇၇.၃
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား  တစ်ရာဝမ ် = ၁၁၄.၂၆

ေရ ေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့ ်ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ေနြပည်ေတာ ်  ဇွန်  ၃၀

ရန်ကုန် (ေရ ေဈး) ၁၂၁၄၅၀၀ မ ေလး(ေရ ေဈး) ၁၂၁၄၅၀၀

စက်သုံးဆီအမျိးအစား ရန်ကုန် မ ေလး 
(က) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ ် တစ်လီတာ  ၅၄၀/၆၀၀ ကျပ ်  ၅၈၅/၅၉၅ ကျပ ်
( ခ ) ဒီဇယ် တစ်လီတာ  ၅၃၀/၅၉၀ ကျပ်  ၅၇၀/၅၈၀ ကျပ ်
( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၅ တစ်လီတာ  ၆၁၀/၆၃၀ ကျပ်  ၆၇၀/၆၉၀ ကျပ်
(ဃ) ေအာက်တိန်း ၉၂  တစ်လီတာ  ၄၈၀/၅၃၀ ကျပ်  ၅၅၀/၅၆၀ ကျပ်
ရန်ကုန် လက်ကားေဈး
ဒီဇယ် တစ်လီတာ    ၄၇၀/၄၈၀  ကျပ်  
အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ် တစ်လီတာ    ၄၈၅/၄၉၀ ကျပ် 
ေအာက်တိန်း ၉၂  တစ်လီတာ    ၄၂၅/၄၅၀ ကျပ ်   

(ြမန်မာိုင်င ံစက်သုံးဆီအသင်း)

၁၉၄၇ ခှုစ် ဇလူိုင်လ ၁၅ ရက်ေနကြဖစ်၏။ ရန်ကုန်မိ  အတွင်းဝန်များံုး 

တွင် ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းှင့ ်သ၏ူအပါးေတာ်မ ဲဗိလ်ုထွန်းလှတို အတရိှူေန 

က၏။  ဗိုလ်ထွန်းလှက   ဗိုလ်ချပ်အား “ဗိုလ်ချပ် မနက်ြဖန် ၁၆ ရက်ေန  

၁၀ နာရမှီာ   ဝန်ကီးများအစည်းအေဝးလပ်ုဖို ချန်ိးထားတယ်။   လ တ်ေတာ် 

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးကလည်း မနက်ြဖန် ဗုဒ ဟူးေန  ၁၀နာရီပဲြဖစ်ေန 

တယ်။  ဘယ့်ှယ်လုပ်မလ”ဲ ဟု ေြပာလိုက်ရာ   ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းက 

“ေဟ ဟုတ်လား၊  ဒါြဖင့်  မနက်ြဖန်လ တ်ေတာ်ေကာ်မတီကုိပဲ တက်မယ်။ 

အီးစဝီန်ကီးအစည်းအေဝးကုိ စေနေနမနက်ေြပာင်းလုိက်ကွာ” ဟု ြပန်ေြပာ 

လိုက်ေလ၏။

ထိုစေနေနသည်ကား ၁၉၄၇ ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်ေန  ဗိုလ်ချပ်  

ေအာင်ဆန်းှင့်တက ွအာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ  မသမာသူတို၏ 

လုပ်ကံမ ေကာင့် ကျဆုံးခဲ့ရေသာ အာဇာနည်ေနပင်ြဖစ်ေလေတာ့သည်။

“အေပ ထပ်တည့တ်ည့ ်ဝန်ကီးများစည်းေဝးခန်းဆကီ  ေသနတ်သ ံ

ေတွကားတာနဲ  အတွင်းေလှကားမှေြပးတက်သွားပီး  ေဘးတံခါးရက်ကုိ 

တွန်း အတွင်းသုိဝင်ကည့လုိ်က်ရာ ြမင်ေတွရေသာအြခင်းအရာသည်ကား 

က န်ေတာ်တို  တစ်သက်လုံး  ေမ့ေပျာက်ိုင်စရာမရှိေအာင ်  စိတ်ှလုံး 

ေနာက်ကျ ိညိးချံးဖွယ်ပင်တည်း။  အခန်းတစ်ခန်းလုံး ယမ်းေစာ်နံလျက် 

မီးခိုးေတလွည်း အုံမ  င်းေနေလရာ ဝန်ကီးများမှာ အတုံးအုံးလေဲနကလျက် 

ဗုိလ်ချပ်မှာလည်း   သူထုိင်ေသာ   ကုလားထုိင်ကီးှင့်အတူ  စားပဲွထိပ်မှာ 

ပက်လက်လန်၍ လဲေနေလသည်”ဟု ဗုိလ်ချပ်၏အပါးေတာ်မဲ ဗုိလ်ထွန်းလှ 

က သူ၏မျက်ြမင်ကိုယ်ေတွကံခဲ့ရသည်ကိ ုေရးသားထား၏။

ယခဆုိလု င် အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး၊  လွတ်လပ်ေရးဗသိကုာကီး၊ 

တပ်မေတာ်ဖခင်ကီးဟု  တစ်ုိင်ငံလံုးက   ေလးစားချစ်ခင် ဂုဏ်တင်ခ့ဲက 

ေသာ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့်တက ွ   အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ 

ကျဆုးံခ့ဲရသည်မှာ (၇၃) ှစ်ပင် တုိင်ခ့ဲပီြဖစ်သည်။ ကျဆံုးခ့ဲသည်မှာ ရာစုှစ် 

နီးပါး ကာြမင့်ခဲ့ပီြဖစ်ေသာ်လည်း ဗိုလ်ချပ်၏ ေကျးဇူးဂုဏ်တိုက ဆပ်၍ 

မကန်ု အပုပံုပံင်ရိှေနပါ၏။ ကမ ာအ့လယ်တွင် လွတ်လပ်သည့ ်အချပ်အြခာ 

ပုိင် ုိင်ငံအြဖစ်  တည်ရိှေန၏။ လွတ်လပ်စွာကုိးကွယ်ယံုကည်ခွင့်၊ လွတ်လပ် 

စွာေြပာဆုိေရးသားခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာစည်းပွားကုန်သွယ်ခွင့်  အခွင့်အေရး 

များ ရရိှေနက၏။ ဤသည်ကား ဗိုလ်ချပ်ရယေူပးခဲ့ေသာ  လွတ်လပ်ေရး၏ 

အရသာပင်ြဖစ်ေတာ့၏။

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းသည် ိုးသားမ ၊ စတ်ိဓာတ်ခိင်ုမာမ ၊ ရရဲင့သ်တ ိရိှ 

မ ၊  စွန်လ တ်စွန်စားိုင်မ ၊   ပါတစဲွီ၊   ဂိုဏ်းဂဏစဲွကင်းစင်မ ၊   ြပည်ေထာင်စ ု

စိတ်ဓာတ်ြပင်းထန်မ ၊ တုိင်းရင်းသားစည်းလံုးညီွတ်ြခင်း၏ အင်အားကုိ 

တန်ဖိုးထားတတ်မ ၊ ိုင်ငေံရးအေြမာ်အြမင်ကီးမားမ ဆိုသည့ ်ေခါင်းေဆာင် 

မ အရည်အချင်းများှင့ ်ြပည့်စုံပါ၏။   လွတ်လပ်ေရး၊   ဒီမိုကေရစီေရးှင့ ် 

ေခတ်မီိုင်ငံေတာ်ထူေထာင်ေရးကိုလည်း ရည်မှန်းချက်ထားပါ၏။

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းသည် လွတ်လပ်ေရးကိုအသက်ေပး၍ ရယေူပး 

ခဲ့၏။ သိုေသာ်လည်း  ေှာင်းလူတိုက   လွတ်လပ်ေရး၏အရသာကိုသာ 

ခံစား၊ စံစားကပီး   ဗုိလ်ချပ်ေမ ာ်မှန်းခ့ဲေသာ  ဒီမုိကေရစီေရးှင့်  ေခတ်မီ 

ိုင်ငံေတာ်ထူေထာင်ေရးကို မစွမ်းေဆာင်ိုင်ခဲ့က။  လွတ်လပ်ေရးရပီး 

ေနာက်ပိုင်း ပါတီကွဲ၊ လူကွဲ၊ မူကွဲစသည်ြဖင့ ်အကွဲအပဲဇာတ်လမ်းများက

ိုင်ငဖံွံဖိးတိုးတက်ေအာင် မစွမ်းေဆာင်ိုင်ေတာဘ့ ဲ အာဏာရေရးအတွက် 

သာ လုံးပန်းေနကေတာ့၏။  ဤကား ေခါင်းေဆာင်ေကာင်းဆုံး ံးရြခင်း 

ှင့် စည်းလုံးညီွတ်မ ပျက်ြပားရြခင်း၏ အကျိးဆက်များပင်ြဖစ်ပါ၏။

အတိတ်ကအြဖစ်အပျက်များသည ်    ေကကွဲလွမ်းေဆွးစရာများ 

ြဖစ်သလုိ သမုိင်းသင်ခန်းစာများအြဖစ်လည်း ြမင်ကည့်ုိင်ပါ၏။ အတိတ် 

သမိင်ုးကိ ုသင်ခန်းစာယူပီး ပစ ပ န်ကိ ုတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်က်းရာ၏။ 

အထူးအားြဖင့်   ုိင်င့ံအနာဂတ်ကုိဦးေဆာင်မည့် လူငယ်လူရယ်များသည် 

ဗိုလ်ချပ်၏   ေခါင်းေဆာင်မ အရည်အချင်းများှင့ ်  စွမ်းေဆာင်မ များကိ ု

ေလးစားဦး တ်ေနံုမ ြဖင့် ေကျနပ်မေနကဘဲ ဗုိလ်ချပ်ေမ ာ်မှန်းခ့ဲသည့် 

ပန်းတိုင်သိုေရာက်ေအာင ်ကိးစားအားထုတ်ကေစလိုပါ၏။

လေတ၊ွ ှစ်ေတအွလလီေီြပာင်းခဲ့ပ။ီ ေခတ်စနစ်ေတလွည်းမတေူတာ၊့ 

ေရးေကာက်ပွဲများမှတစ်ဆင့ ် ြပည်သူက  ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ေသာ 

ဒမီိကုေရစအီစိုးရများေပ ေပါက်လာခဲ့ပ။ီ ေြပာင်းလလဲာေသာ  ေခတ်စနစ် 

ှင့အ်ည ီဒီမုိကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုဆီသုိ  ဦးတည်ေလ ာက်လှမ်း 

လျက်ရိှ၏။ ဗိုလ်ချပ်ေမ ာ်မှန်းခဲ့သည့ ်စည်းလံုးညီွတ်ေသာ  ေခတ်မီိုင်င ံ

ေတာ်   ထူေထာင်ေရးလမ်းစ ြမင်ေနရ၏။    စုေပါင်းအင်အားြဖင့်သာ 

အနာဂတ်ုိင်ငံေတာ်သစ်ဆီသုိ တက်ညလီက်ည ီချတီက်ကဖုိ အာဇာနည် 

ေနကို ဦး တ်ရင်း တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။       ။

အတိတ်၊ ပစ ပ န်ှင့် အနာဂတ် ေနြပည်ေတာ ် ဇူလိုင်   ၁
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည ်မစ တာ ေဆယက် ရီဇာ 
ေနာ့ဘက်ထီအား   ဗန်ေကာက်မိအေြခစုိက်    ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာ
ိုင်ငေံတာ်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကန်ုလ ဲအပ်ြခင်းခရံေသာ အရီန်အစ လာမ်မစ် 
သမ တိင်ုင ံသအံမတ်ကီးအြဖစ် ပူးတဲွခန်အပ်ရန် အဆိြုပချက်ကိ ု သေဘာ 
တူပီးြဖစ်သည်။

မစ တာ ေဆယက် ရဇီာ ေနာဘ့က်ထသီည်  အမီန်ဆားဒက်တက သိလ်ု 
(University of Imam Sadegh) မှ  ိုင်ငံေရးသိပ ံမဟာဝိဇ ာဘွဲ ရရှိခဲ့သည်။ 
၎င်းသည် ၁၉၉၀ ြပည့ှ်စ်တွင် ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနသုိ အလပ်ုဝင်ေရာက် 
ခဲ့ပီး အာဖရိကဌာန(I)၌  ိုင်ငံေရးရာက မ်းကျင်သူအြဖစ ်   စတင်တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ ခုှစ်မှ ၁၉၉၅ ခုှစ်အထိ   လူဆာကာမိှင့ ်
ဝါေဆာမိတိုရိှ အရီန်သံုံး၌ ဒတုယိအကီးအကအဲြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ၁၉၉၅ 
ခှုစ်မှ ၁၉၉၆ ခှုစ်အထ ိဝါေဆာမိရိှ အီရန်သံံုး၌ ယာယသီံုံးအကီးအက ဲ

အြဖစ်လည်းေကာင်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။   ၁၉၉၆ ခုှစ်မှ ၂၀၀၀ 
ြပည့်ှစ်အထိ ဥေရာပအလယ်ပိုင်းှင့် ေြမာက်ပိုင်းဌာန၌  ိုင်ငံေရးရာ 
က မ်းကျင်သအူြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပီးေနာက် ၂၀၀၀ ြပည့ှ်စ်မှ ၂၀၀၄ 
ခှုစ်အထ ိဒမတ်စကတ်မိှင့် စေတာဟ့မ်ုးမိရိှ အီရန်သံံုးတုိ၌ စီးပွားေရး 
သံမှးအြဖစ ်ေြပာင်းေရ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။  ၂၀၀၄ ခုှစ်မှ ၂၀၁၀ 
ြပည့်ှစ်အထိ အာရပ်ှင့ ်အာဖရိကိုင်ငံများဆိုင်ရာ  လူထုဆက်သွယ်ေရး 
ဌာန၌ ဒတုယိ န်ကားေရးမှးအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပီးေနာက် ၂၀၁၀ 
ြပည့ှ်စ်တွင် အိင်ုဗရကီိုစ်ိင်ုငဆံိင်ုရာ အထူးအာဏာကန်ုလ ဲအပ်ြခင်းခရံေသာ 
အီရန်သံအမတ်ကီးအြဖစ ်  ခန်အပ်ြခင်းခံခဲ့ရသည်။   ယင်းေနာက ်၂၀၁၄ 
ခုှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုှစ်အထိ အာဖရိကှင့် အာရပ်ေရးရာဝါရင့်က မ်းကျင်သူ 
အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၇ ခှုစ်မှ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်အထ ိေကာင်စစ်ေရးရာဌာန 
၌  န်ကားေရးမှးအြဖစ်လည်းေကာင်း     တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။ 
၎င်းသည် အိမ်ေထာင်သည်တစ်ဦးြဖစ်ပီး  သားသမီး ေလးဦးရှိသည်။

မစ တာ ေဆယက် ရီဇာ ေနာ့ဘက်ထီအား ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ 
အီရန်အစ လာမ်မစ်သမ တိုင်ငံ သံအမတ်ကီးအြဖစ် ပူးတွဲခန်အပ်ရန်သေဘာတူ 

မေကွး  ဇွန်  ၃၀
မေကွးတုိင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် ကုိဗစ်-၁၉ အလွန် ငါးေမွးြမ 
ေရးှင့် ေရလုပ်ငန်းက   ြပန်လည်ဦးေမာ့လာေစေရးအတွက ်  မျိးငါးှင့်   ငါး 
သားေပါက်များ ေထာက်ပံ့ေပးမည့ ်အစီအစ်တွင် ဌာနပိုင် ေတာင်တွင်းကီး 
ငါးလုပ်ငန်းစခန်းှင့်    ပွင့်ြဖငါးလုပ်ငန်းစခန်းများမှ      ထုတ်လုပ်သည့ ်
ငါးသားေပါက်များအား ြဖန် ြဖးေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း တုိင်းေဒသကီး ဦးစီးဌာန 
မှး  န်ကားေရးမှး ဦးြမင့်ေရ ထံမှ သိရသည်။

မေကွးတိုင်းေဒသကီးတွင် ငါးေမွးေတာင်သ ူ၂၂၃  ဦး၏ လက်ရိှငါးေမွးြမေရး 
ဧက  ၃၇၉ ဒသမ ၈၀  အား    ငါးြမစ်ချင်းှင့ ်ငါးခုံးမကီး သားေပါက်ေကာင်ေရ  
၇ ဒသမ ၆ သန်ိးကို ဇလူိုင်၊ ဩဂတ်ု၊ စက်တင်ဘာလများအတွင်း ငါးေမွးေတာင်သ ူ
များလက်ဝယ်သိုအေရာက် ထတ်ုလပ်ုြဖန်ြဖးေပးိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက်လျက် 
ရှိေကာင်း သိရသည်။                           

                           သတင်းစ်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၌ ကိုဗစ-်၁၉ အလွန် ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 
ြပန်လည်ဦးေမာ့လာေရး ငါးသားေပါက်များ ြဖန် ြဖးပံ့ပိုးမည်



ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀

ြပည်သူသာလ င် အဓိက
 ေရှဖုံးမှ

သတင်းများကုိ ေလ့လာကည့်မည်ဆုိပါက အြခားုိင်ငံများတွင် ေကာင်းသွား 
ပီဆိုပီး  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ဒုတိယလ  င်းဝင်လာသည်ကိ ုေတွရပါေကာင်း၊ 
မိမိတိုအေနြဖင့ ် ဒုတိယလ  င်းကိ ု ြဖစ်ိုင်ပါက  လုံးဝကာကွယ်လိုပါေကာင်း၊ 
ဆိုးရားစွာမြဖစ်ေစလိုပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ကာကွယ်ေရး ေထာင့ှ်င့ ်ကသုေရး 
 ေထာင့်များအေနြဖင့် မည်သည်တိုကို သတိြပရန်လိုအပ်သည် မည်သည့် 
အတွက်ေကာင့် သတိြပရန်လုိအပ်သည် စသည်တိုကို အများြပည်သူ ရှင်းရှင်း 
လင်းလင်း နားလည်ိုင်ေစရန် ေဆာင်ရက်ေပးလိုပါေကာင်း၊ ေပါဆ့၍ မြဖစ်ေသး 
ပါေကာင်း၊ ေနာက် ှစ်လသုံးလခန် စည်းကမ်းထန်ိးသမ်ိးပီး လိက်ုနာေဆာင်ရက် 
ကမည်ဆိုပါက အ ရာယ်ကိုေကျာ်လွန်သွားပီဟ ုေြပာိုင်မည့်အေြခအေနသို 
ေရာက်ရိှိုင်ပါေကာင်း၊ ေရာက်မည်ဟ ုတတိကိျကျေြပာြခင်း မဟတ်ုပါေကာင်း၊ 
အဆိုပါအလားအလာကို ေရှး ၍ေဆွးေွးလိုပါေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန 
သည် တစ်ိင်ုငလံုံးှင့သ်က်ဆိင်ုသည့အ်တွက် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏အြမင် 
ြဖင့ ်မည်သည့အ်တွက်ေကာင့ ်ယခအုချန်ိတွင် ေပါဆ့၍မရသည်၊ မည်သည်တိုကိ ု
အထူးသတထိားရမည်ဆိသုည်တိုကိ ုေဆွးေွးေစလိပုါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ကိတင်ြပင်ဆင်ခဲ့
ထိုေနာက် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်

(ေရာဂါိှမ်နင်းေရး) ေဒါက်တာသ ာလွင်က ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီး 
ဌာနသည် တုတ်ိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ-်၁၉ ကပ်ေရာဂါ စတင်ေပ ေပါက်လာသည့ ်
အချနိ်မှစ၍  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊ အဆိုပါ အေတွအကံများသည ်မိမိတို ေရှဆက်ေဆာင်ရက်ရမည့ ်
လုပ်ငန်းစ်များအတွက်  အေထာက်အကူြပပါေကာင်း၊  လုပ်ငန်းစတင်မ ၊ 
ကိတင်ြပင်ဆင်မ ကို   ဇန်နဝါရီ  ၄  ရက်ကတည်းက စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊ အဓိကအေရးကီးသည့် ုိင်ငံြဖတ်ေကျာ်ဝင်ေပါက်ထွက်ေပါက်များကုိ 
အဓကိထားကာကွယ်ရန် စစီ်ြခင်းြဖစ်သည့အ်တွက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆပ်ိ 
များှင့ ်နယ်စပ်ဂတ်ိများတွင် မမိတိိုကျန်းမာေရးဌာနက ကိတင်စစ်ေဆးိင်ုရန် 
စီစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း၊             ကျန်းမာေရးှင့်   အားကစားဝန်ကီးဌာန 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးကိုယ်တိုင ် ဦးေဆာင်၍ ဝန်ကီးဌာနတွင် ေနစ်အစည်း 
အေဝးများြပလုပ်ပါေကာင်း၊  ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်ေရး၊ ကုသေရးလုပ်ငန်း 
လမ်း န်များကိ ုြပစုေရးဆွဲြဖန်ေဝခဲ့ပါေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာန၏ Website ှင့် 
Facebook Page များမှတစ်ဆင့ ်ြဖန်ေဝခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန တစ်ခုတည်းသာမက အြခားှီး 
 ယ်ဝန်ကီးဌာနများ၊ ဗဟုိအစုိးရှင့် တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အစုိးရများ၏ 
ပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့်   ကပ်ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးှင့ ်ပတ်သက်သည့် 
လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကိ ုကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  တစ်ိုင်ငံလုံးလ မ်း ခံေဆာင် 
ရက်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊  လုပ်ေဆာင်မ များကို ဗဟိုသာမက တိုင်းေဒသကီးှင့ ်
ြပည်နယ်များှင့ ်ချတိ်ဆက်ိုင်ရန် Video Conferencing စနစ်ြဖင့် ေဆွးေွး 
လမ်း န် အနီးကပ်ကီးကပ်လုပ်ေဆာင်ခဲ့သကဲ့သို ေဆးုံအပိုင်းတွင်လည်း 
အထူးကပ်မတ ်ကုသေဆာင်များကိ ုြပင်ဆင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ ြပည်သူလူထုသည ်
အသိပညာရှိရန်  အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများကို Social media အသုံးြပ၍ 
အသိပညာေပးေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း၊ ရပ်ကွက်ေကျးရာများရှိ ြပည်သူများ 
ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်သိရှိိုင်ရန ်လှည့်လည်အသိေပးြခင်းများကိ ုကျန်းမာေရး 
ဝန်ထမ်းများက ေဆာင်ရက်ခ့ဲပါေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့် အေြခခံ 
ကျန်းမာေရး က မ်းကျင်သူများသည ်ဝန်ကီးဌာနက ြဖန်ေဝထားသည့ ်ေနစ် 
အသိေပး န်ကားေနသည့်   အသိပညာများကို    ြပည်သူများရရှိိုင်ရန် 
ေအာက်ေြခအထ ိေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

ြပည်သူလူထုပူးေပါင်းပါဝင်ခဲ့
ထုိသုိေဆာင်ရက်ြခင်းနည်းတူ ြပည်တွင်းြပည်ပခရီးသွားလာမ ကန်သတ် 

ြခင်း၊ ြပည်ပမှ ဝင်ေရာက်လာသမူျားကိ ုစစ်ေဆးေဆာင်ရက်ြခင်း၊ သသံယလနူာ 
များ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ သီးြခားထားစစ်ေဆးကုသေပးြခင်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများ 
အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း၊ ြပည်သူလူထု၊ လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများှင့် ပူးေပါင်း၍ 
အသွားအလာကန်သတ်သည့် Quarantine Centre များ တည်ေထာင်လာြခင်း 
တိုတွင်   ြပည်သူလူထုပူးေပါင်းပါဝင်လာခဲ့ပါေကာင်း၊ ရန်ပုံေငွရရှိရန်လည်း 
ိုင်ငံေတာ်ှင့် ြပည်သူများက ထည့်ဝင်ခဲ့ကပါေကာင်း၊ တစ်ကိုယ်ေရအကာ 
အကွယ်ပစ ည်းများကိုလည်း   ဝယ်ယူြဖန် ြဖးေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ 
ပထမဆုံးလူနာကို  မတ်လ ၂၃ ရက်တွင် ရှာေဖွေတွရှိပီးသည့်ေနာက် ယခု 
အချန်ိအထ ိ၂၉၉ ဦး ေတွရိှခဲပ့ါေကာင်း၊ မမိတိိုေမ ာ်မှန်းထားသည်ထက် များစွာ 
ေလျာ့နည်းသည့ ်အေရအတွက်ကိုသာ ေတွရှိြခင်းြဖစ်သည့်အတွက ်မိမိတို၏ 
ကိတင်ြပင်ဆင်မ များှင့ ်ကာကွယ်ထန်ိးချပ်မ လပ်ုငန်းများသည် ထေိရာက်မ ရိှ 
သည်ကို တင်ြပလိုပါေကာင်း။

ကုသမ ေပးခဲ့သည့ ်လူနာများအနက် ၂၂၁ ဦးသည ်ယေနတွင်ြပန်လည် 
ေကာင်းမွန်လာပီး ေသဆံုးမ သည် ေြခာက်ဦးသာရိှခ့ဲပါေကာင်း၊ မိမိတုိ၏ ေထာက် 
လှမ်းမ စနစ်များသည် ြပည်သမူျားအတွင်း တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး အချင်းချင်းကူးစက်မ  
မရိှသေလာက် ေလျာန့ည်းသွားသည်ကိ ုေတွရိှရပါေကာင်း၊ ကာကွယ်ထန်ိးချပ် 
ေရးလပ်ုငန်းစ်များမှ သတင်းေပးပိုရမည့ ်ေရာဂါအြဖစ် ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကိ ု
သတ်မှတ်ေပးခဲ့ပါေကာင်း၊ ဧပီ၊ ေမှင့် ဇွန်လများတွင် တိတိကျကျ   းေဆာ် 
ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့အ်တွက် အမ်ိတွင်ေနထိင်ုေရး  န်ကားချက်အတိင်ုး လိက်ုနာ 
ေရးေဆာင်ရက်သည့်အခါ   လူအစုလိုက ်  ေတွရသည့်ေနရာများ၊  ရပ်ကွက်၊ 
ေကျးရာများှင့ ်မိနယ်များတွင် အသွားအလာကန်သတ်ြခင်း၊ စားေသာက်ဆိုင်၊ 

ေကျာင်းှင့ ်စက်ုံအလပ်ုုံများတွင် ေခတ ပတ်ိထားြခင်းှင့ ်လငူါးဦးထက်ပိုမစ ု
ရန်   းေဆာ်တားြမစ်ြခင်း၊ တရားပဲွများ၊ သ  ကန်ပဲွများ မလပ်ုေဆာင်ရန် တားြမစ် 
ိုင်ြခင်းတိုသည ်ထိေရာက်သည့် နည်းဗျဟာများ ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ် ကိုဗစ်ေရာဂါ ေတွရှိပီးေနာက်တွင ် ေရာဂါကူးစက်မ ကို 
ေလျာ့နည်းလာေအာင်  ေလ ာ့ချိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊  ဧပီလကုန်ေနာက်ပိုင်းတွင ်
ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်ခရီးစ်များကို      ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါေကာင်း၊ 
နယ်စပ်ေဒသများမှတစ်ဆင့ ်   ြပန်လာသည့သ်မူျားကိလုည်း   လက်ခံကိဆိခုဲရ့ာ 
ဇွန် ၂၈ ရက်ထ ိ  ြပည်ပမှြပန်လာသ ူ  ၂၈၀၀၀၀  ခန်အထိ     ြပန်လာခဲ့ကပါ 
ေကာင်း၊ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ ကို ၇၆၀၀၀   ခန်ထိ   စစ်ေဆးသည့်အခါ  သုည 
ဒသမ ၂  ရာခိုင် န်းသာ  ေရာဂါပိုးေတွရှိသည်ကိ ု ေတွရပါေကာင်း၊ ေရာဂါပိုး 
ေတွရှိသည်ှင့ ်    ြပည်သူများသည ်   အေကာက်တရားြဖင့ ်  ဝန်ကီးဌာန၏ 
လမ်း န်ချက်များြဖစ်သည့် ှာေခါင်းစည်းတပ်ရန်၊ လက်မကာခဏ ေဆးရန်၊ 
လူစည်ကားရာမသွားရန်၊ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနရန်၊ အိမ်မှာပဲေနရန် 
စသည့်  န်ကားချက်များကို လိုက်နာကပါေကာင်း၊ လူနာအသစ်ေတွရှိမ  
ေလျာက့ျြခင်း၊ ြပည်တွင်းတွင် ကူးစက်မ ြမင့တ်က်လာမ မရိှြခင်း၊ ေနစ်ထတ်ုြပန် 
ေကညာချက်တွင ်  သံသယလူနာေလျာ့ကျလာြခင်း၊    လူနာေသဆုံးမ သည် 
ှစ်ရာခိင်ု န်းခန်သာရိှခဲသ့ည့အ်တွက် ေြဖေလ ာမ့ လပ်ုသည်ှင့အ်ည ီြပည်သမူျား 
အေနြဖင့ ်သတလိက်လွတ်ြဖစ်သွားိင်ုသည့ ်အေြခအေနမျိးကိ ုေတွရပါေကာင်း၊  
လှင့ခ်ျ၍ီ ကန်သတ်ထားသည့အ်တွက် လမူ စီးပွားေရးအေြခအေနများ ထခိိက်ုမ  
ရိှလာပါေကာင်း၊ စီးပွားေရးြပန်လပ်ုရန် တာစလူာပီး စက်ုအံလပ်ုု၊ံ စားေသာက် 
ဆိင်ုှင့ ်လပ်ုငန်းခွင်များြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ခွင့မ်ျားကိ ုဗဟိေုကာ်မတ၏ီ လမ်း န် 
ချက်ှင့်အည ီ န်ကားေဆာင်ရက်ထားပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ေရာဂါမကူးစက ်
ေအာင် လိက်ုနာရမည့၊် လပ်ုရမည့အ်လပ်ုများကိ ုမလပ်ုလ င်ေပါဆ့ပီး ေရာဂါကူး 
စက်ိုင်သည့ ်အေြခအေနြဖစ်လာိုင်သည်ကိ ုေတွရှိရပါေကာင်း။

သတ်မှတ်ြခင်း၊ လနူာသယ်ယေူရး လမ်းေကာင်းေရးချယ်ြခင်း၊ CCTV၊ Intercom၊ 
Oxygen   Pipeline များ  တိုးချဲတပ်ဆင်ြခင်း၊ လိုအပ်ေသာ ေဆးဝါးှင့် 
စက်ကိရိယာများ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ြခင်းများ  ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း၊ 
ယခင်က ေဆးုသံုံးစက်ကရိယိာပစ ည်းများ လိအုပ်ချက်များရိှေသာ်လည်း ယခ ု
အခါိုင်ငေံတာ်ှင့ ်ေစတနာအလှရှင်ြပည်သူလူထတုိုက ြဖည့ဆ်ည်းေပးထား၍ 
အေတာ်အသင့် ြပည့်စုံေနပီြဖစ်ပါေကာင်း။

လုပ်ငန်းခွင်မပျက်သင်ကားလျက်ရှိ
လူနာများအား ကုသကိုင်တွယ်သည့်အခါ လူနာအချင်းချင်း၊ လူနာထံမှ 

ဝန်ထမ်းများ  ေရာဂါကူးစက်မ မြဖစ်ေပ ိုင်ေရးအတွက် PPE ဝတ်ဆင်ြခင်း၊ 
ခ တ်ြခင်းတိုကိ ုစနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ိင်ုရန် PPE Training များှင့ ်ကူးစက်ေရာဂါ 
များ ထန်ိးချပ်ေရးအတွက် (Infection Control practice) အေလအ့ကျင့မ်ျားကို 
ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းခွင်မပျက်ေဆာင်ရက်၍ စ်ဆက်မြပတ် သင်ကား 
ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း။

ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ၊ ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများထားရှိသည့ ်ေဝဘာဂီ 
အထူးကုေဆးုံ၊  ေတာင်ဥက လာပအမျိးသမီးှင့် ကေလးေဆးုံ၊ ေဖာင်ကီး 
ေဆးုံများသို ဆရာဝန်များ၊ သူနာြပများ၊ က မ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ၊ ေဆးလူမ  
ဆက်ဆံေရးမှးများအား   အလှည့်ကျသွားေရာက ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစပီး 
လူနာများအား ကုသမ များ ေဆာင်ရက်ေပးေနပါေကာင်း။

ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးသို ၂ဝ၂ဝ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလမှစတင်၍ 
အဖျားရိှသည့ ်လနူာများ လာေရာက်ခဲပ့ါေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ဆရာဝန်ကီးများမှ  
ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ လက ဏာသံသယရှိပါက အထူးသတိြပ စစ်ေဆးကုသခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊ ၂ဝ၂ဝ ြပည့်ှစ် မတ်လမှစတင်၍ ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများကို  
ကသုမ ေပးခဲ့ပီး ယေနအထ ိလနူာစစုေုပါင်း ၁၁၄၇ ဦးရိှခဲပ့ါေကာင်း၊ ထိလုနူာများ 
အနက် ၁၁ ဦးမှာ ကိုဗစ-်၁၉ Test Positive ြဖစ်ခဲ့ပါေကာင်း၊ ဧပီလှင့် ေမလ 
တိုတွင် ေဆးုံကီး၌ ေနစ်သံသယလူနာ  စုစုေပါင်း ၁ဝဝ ဝန်းကျင်ခန်ရှိပီး 
တစ်ေနလ င် လူနာအသစ် ၂၅ ဦးမှ ၃ဝ ဦးအထိ  တတ်ေရာက်ကုသမ ခံယူ 
လျက်ရှိပါေကာင်း။

ြပည်သူေဆးံုကီးမှ သသံယလနူာများကုိ မမိတုိိေဆးုံအလိုက် လက်ခံ 
ကုသေပးပီး Swab Test ယူကာ  Positive အေြဖထွက်ပါက သက်ဆိုင်ရာ 
သတ်မှတ်ထားသည့် ေဆးုံကီးများသို ပိုေဆာင်၍ ကုသမ များ ဆက်လက် 
လုပ်ေဆာင်ေပးခဲ့ပါေကာင်း၊   Negative   လူများကို မိမိတိုေဆးုံများ၌ 
ဆက်လက်ကည့်    ကုသမ များေပးလျက်ရှိပါေကာင်း၊   လူနာများ သယ်ယူ 
ပိုေဆာင်ေရးအတွက ်   လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ေဆးုံအုပ)်တစ်ဦးမ ှ
ဦးေဆာင်ကာ   ေဆးုံပိုင ်  လူနာတင်ယာ်  သုံးစီးြဖင့ ် ပုဂ လိက ေဆးုံများ၊ 
ြပည်သူေဆးုံများ၊ Quarantine Center များမှ ပိုးေတွလူနာများ၊ သံသယ 
လူနာများ၊  ၎င်းလူနာများှင့် ထိေတွခဲ့သည့်  လူများ(Closed contact)ကို 
ေဝဘာဂအီထူးကေုဆးုှံင့ ်ေတာင်ဥက လာပ ေဆးုမံျားသို ချတ်ိဆက်ပိုေဆာင် 
ေပးခဲ့ပါေကာင်း။

ိုင်နင်းစွာကုသေပးိုင်
ယခုအချနိ်တွင်   ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား 

ဝန်ကီးဌာနမှ  န်ကားထားသည့ ်Mask တပ်ြခင်း၊ Social Distancing ှင့် 
Stay at home တိုကို လိုက်နာကပီး ိုင်ငံေတာ်၏ အစီအစ်ြဖင့ ်  Facility 
Quarantine, Home Quarantine  ထားရှိြခင်း  စသည်တိုေကာင့် ြမန်မာ 
ိုင်ငအံေနြဖင့ ် ေသဆုံးမ နည်းပါး၍ ေဆးုံတက်ေရာက်သည့ ်သသံယလနူာများ 
တြဖည်းြဖည်းေလျာ့နည်းလာပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ေဆးုံအေနြဖင့ ်ိုင်နင်း
စွာကုသေပးုိင်ပါေကာင်း၊ ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးံုကီးရိှ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် 
လည်း သသံယလနူာများှင့ ်Non COVID လနူာများအားလုံးကိ ုစတ်ိေရာကိုယ်ပါ 
ေစတနာထက်သန်စွာြဖင့ ်ညိ  င်းကသုမ များ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပါေကာင်း။

အသွားအလာကန်သတ်ြခင်းများ အထိုက်အေလျာက် ေြဖေလ ာလ့ာသည့် 
အတွက် တိုင်းေဒသကီးှင့ ်   ြပည်နယ်များမ ှ  ေရာဂါအမျိးမျိးြဖင့ ်ရန်ကုန် 
ြပည်သူေဆးုံကီးသို အားကိုးတကီး လာေရာက်ြပသသည့ ်ပုမှံန်လနူာများသည် 
လည်း  ယခင်ပုံမှန်အတိုင်း များြပားလာပါေကာင်း၊ ရန်ကုန်ေဆးုံကီးသည ်
အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ RTA case များ လာေရာက်ကုသမ ခံယူသည့် ေဆးံုကီး 
ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခအုခါ လမ်းများေပ တွင် ယာ်ှင့ ်လအူသွားအလာ ြပန်လည် 
များြပားလာသည့်အတွက ်ယခင်ကဲ့သို ယာ်တိုက်လူနာများလည်း တြဖည်း 
ြဖည်း ြပန်လည်များြပားလာသည်ကိ ုေတွရှိရပါေကာင်း။

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့ ်စည်းကမ်း 
ချက်များကိ ုဆက်လက်လိုက်နာမ အားနည်းလာသည့်အတွက ်ကူးစက်ေရာဂါ 
လနူာများ ြပန်လည်များြပားလာိုင်ပီး ပုံမှန်လာေရာက်ကသုသည့ ်လနူာများှင့် 
ကူးစက်ေရာဂါလူနာများအတွက ်ကုသမ ေပးရာတွင ်ိုင်နင်းစွာကုသမ ေပးရန် 
ခက်ခဲလာိုင်ပါေကာင်း။       

ထိုေကာင့ ်ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနက 
သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကုိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလုိက်နာက 
ပါရန် ေမတ ာရပ်ခံလိုပါေကာင်း။ 

ရန်ကန်ုြပည်သူေဆးုံကီးအေနြဖင့လ်ည်း ေဆးုတံက်လနူာများအားလုံး 
ကို ိုင်ိုင်နင်နင်း ထိေရာက်စွာကုသမ ေပးိုင်ရန ်အခက်အခဲများ ရှိေနသည့် 
ကားမ ှပါေမာက ကီးများ၊ ဆရာဝန်ကီးများ၊ သူနာြပများ၊ က မ်းကျင်ဝန်ထမ်း 
များှင့ ်အေြခခံဝန်ထမ်းများက ကိးစားေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။

စာမျက်ှာ ၄ သို 

  ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်     ကျန်းမာေရးှင့် 
အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ  န်ကားထားသည့် 
Mask တပ်ြခင်း၊ Social Distancing ှင့်  
Stay at home တိုကိ ုလိက်ုနာကပီး ိင်ုငေံတာ် 
၏အစအီစ်ြဖင့ ်    Facility Quarantine,   
Home   Quarantine ထားရှိြခင်း စသည့် 
တိုေကာင့်   ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်  ေသဆုံးမ  
နည်းပါး၍ ေဆးုံတက်ေရာက်သည့်  သံသယ 
လူနာများ တြဖည်းြဖည်း ေလျာ့နည်းလာ

ေတာင်ကိရုီးယား၊ တတ်ု၊ ဩစေတးလျှင့ ်အိ ိယိုင်ငတံိုတွင် ေြဖေလ ာ ့
မ များ ြပလုပ်ပီးသည့်ေနာက ်လူနာများြပန်လည်ေတွရှိသြဖင့ ်ြပန်လည်ကန်  
သတ်မ များ ြပလုပ်ရပါေကာင်း၊ ေကျာင်းများြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ပီး ေကျာင်းများ 
ြပန်ပတ်ိရန် စစီ်သည်ကို ေတွရပါေကာင်း၊ ထိုင်း၊ ဗယီက်နမ်ှင့ ်မေလးရှားိုင်င ံ
များတွင် အဆင့အ်လိုက် ေြဖေလ ာမ့ များ ေဆာင်ရက်ေသာ်လည်း ြပည်ပခရီးသွား 
လုပ်ငန်းများကိ ု ယခုထိကန်သတ်ထားဆ ဲြဖစ်ပါေကာင်း၊ စင်ကာပူှင့ ်နယူး 
ဇလီန်ိုင်ငတံိုတွင် ြဖစ်ပွားမ များ များစွာေလျာက့ျကာ မရိှသေလာက်ြဖစ်သည်ဟ ု
ေကညာခဲ့ပီး ေြဖေလ ာ့ခဲ့ပီးေနာက် လူနာများ  ြပန်လည်ေတွရှိေနသည်ကို 
သိရပါေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ်  မိမိတိုအေနြဖင့ ်  ေပါ့ေလျာ့စွာေဆာင်ရက်မည်၊ 
သတိလက်လွတ်ေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက  ေရာဂါကူးစက်မ သည် အချနိ်မေရး 
ြမင့တ်က်လာိင်ုသည့အ်တွက် ေပါဆ့၍မရသည်ကိ ုြပည်သလူထူထု ံတင်ြပလိပုါ 
ေကာင်း ေဆွးေွးတင်ြပသည်။

သံသယလူနာ ကုသေပးေန
ယင်းေနာက် ရန်ကန်ုြပည်သူေဆးုံကီး ေဆးုအံပ်ုကီး ေဒါက်တာြမင့ြ်မင့ ်

ေအးက ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများအား  ကုသေပးိုင်ေရးအတွက ်ကိတင် 
ြပင်ဆင်ခဲ့ရသည့ ်  အေြခအေနများှင့်  ကုသေပးခဲ့ရသည့်အေြခအေနများကိ ု
တင်ြပေဆွးေွးလုိပါေကာင်း၊ ရန်ကုန်ေဆးံုကီးအေနြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ သံသယ 
လူနာများအား  ကုသေပးိုင်ေရးအတွက်  ကိတင်ြပင်ဆင်သည့်ေနရာတွင ်
ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးသည ်ခုတင်(၂ဝဝဝ)ဆံ့ Tertiary Care Teaching 
Hospital တစ်ခု ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးသည ်ကိုဗစ-်၁၉ 
အတည်ြပလူနာများအား ကုသေပးသည့် သတ်မှတ်ေဆးုံ မဟုတပ်ါေကာငး်၊ 
သုိေသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉  (PUI) သသံယလနူာများကို အများဆုံး ကသုေပးေန 
သည့် ေဆးုံတစ်ုံြဖစ်ပါေကာင်း။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ ထားရိှေရးှင့ ်ေဆးုအံတွင်း ေရာဂါကူးစက် 
မ များမြဖစ်ေပ ိုင်ေရးအတွက ်  ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး  ဌာနအသီးသီးမ ှ
ပါေမာက ဆရာဝန်ကီးများှင့် တိုင်ပင်ညိ  င်းပီး လူနာများထားရှိရန် ေနရာ 



ဇူလိုင်   ၁၊  ၂၀၂၀

 စာမျက်ှာ ၃ မှ
ရန်ကန်ု၌ ဧပှီင့ ်ေမ ှစ်လတွင် မည်သည့ေ်နရာကိမု  မသွားရပါေကာင်း၊ 

ယခင် သ  ကန်အချန်ိကာလတွင် ေတာ်ေတာ်များများ ထွက်ကပီး သ  ကန်ကာလ 
အတွင်း  ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့ ်   လူနာ ၉ဝဝ ကို ကုသမ ေပးခဲ့ရပါေကာင်း၊ 
ယခုအချနိ်သည် ေြဖေလ ာ့လိုက်သည်ကိ ု အေကာင်းြပ၍  သွားလာလိုသည့ ်
အတွက်  Super Market များသို အတိုးချ၍ သွားလာေနကပါေကာင်း၊  ေကျာင်း 
များမဖွင့်ေသးပါေကာင်း၊ ေကျာင်းများဖွင့်လ င် ကားများ ပိုမိုများြပားလာမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ယခုအခါ ပုံမှန်အတိုင်း ကားလမ်းများ  ပိတ်ေနပါေကာင်း၊  လမ်းတွင ်
သွားလာေနသည့်သူများမှာလည်း Mask တပ်ဆင်သည့်ဦးေရ နည်းလာပီး 
စည်းကမ်းေလျာ့နည်းလာသည်ကိ ုများစွာေတွရှိရပါေကာင်း၊ ယခင်အချနိ်က 
လစူလုေူဝးေနရာများသို သွားပါက Mask တပ်ဆင်ပီး ခပ်ခွာခွာေနကပါေကာင်း၊ 
အိမ်ထဲတွင် ေနကပါေကာင်း၊ ယခုအချနိ်သည် ယခင် ဧပီှင့် ေမလများထက ်
လမ်းေပ တွင် လူများစွာ သွားလာေနကသည်ကိ ုေတွရှိရပါေကာင်း၊ အထူး 
သြဖင့် အြပင်သို ထွက်ေနသည့်သူများမှာ လူငယ်များြဖစ်ပါေကာင်း ြပန်လည ်
ေဆွးေွးတင်ြပသည်။

စုေပါင်းတိုင်ပင်ေဆာင်ရက်ခဲ့
ဆက်လက်၍ ဘားအြံပည်သူေဆးုမှံ အထူးကဆုရာဝန်ကီး (ေဆးပညာ) 

ေဒါက်တာချိချိစန်းထူးက  ကရင်ြပည်နယ်သည ်  အိမ်နီးချင်း ထိုင်းိုင်ငံှင့ ်
နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ေနပီး ကူးသန်းသွားလာမ  များြပားေသာေကာင့ ်ကိုဗစ် 
ေရာဂါပျံှံလာိုင်သည့်  အ ရာယ်ကီးမားပါေကာင်း၊ ဘားအံေဆးုံသည ်
ခုတင် ၂ဝဝ ေဆးုံသာြဖစ်ေသာ်လည်း  ြပည်နယ်ေဆးုံကီး ြဖစ်ေသာေကာင့ ်
ကိုဗစ်လူနာဆိုင်ရာ designated hospital အြဖစ် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရပါ 
ေကာင်း၊ ကိုဗစ်ေရာဂါသည ်အလွန်ေကာက်စရာေကာင်းသည့ ်ေရာဂါသစ်ဟ ု
သေဘာေပါက်နားလည်ကပီး ခုခံကာကွယ်ရန်အတွက်  ဆရာဝန်/ဆရာမများ 
အားလုံး ေပါင်းစည်းညိ  င်း၍ ေဆးုအံပ်ုကီး၊ ေရာဂါေဗဒဆရာဝန်ကီး၊ ေမေ့ဆး 
ဆရာဝန်ကီး၊ ေဆးပညာအထူးကမုျား၊ ကေလးေဆးပညာအထူးကမုျားသာမက 
သားဖွားမီးယပ်အထူးက၊ု ခဲွစတ်ိအထူးက၊ု အေရြပား၊ ကိုယ်အဂ   ါြပန်လည်သန်စွမ်း 
ေရးအထူးကု၊ အုိးအထူးကု၊ ေမထရန်ကီး၊ သူနာြပဆရာမကီးများ၊ ေဆးလူမ  
ဌာနများအားလုံး စုေပါင်းပီး စည်းေဝးတိုင်ပင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း။

နယ်ေဆးုံတစ်ခုအေနြဖင့ ်ကပ်ေရာဂါသစ်ကိ ုရင်ဆိုင်ရန် လိုအပ်ချက် 
များကို ြဖည့်ဆည်းရာတွင ် အချနိ်များများမရိုင်ေကာင်း   တွက်ဆမိသြဖင့ ်
ိင်ုငေံတာ်က ပံပ့ိုးမ ကိသုာမက မမိတိိုအစအီစ်၊ ရပ်ရာှင့ ်အလှရှင်များအားြဖည့ ်
မ ကိပုါ လက်ကမ်းကိဆိုပီး ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ မရိှေအာင် ကိတင်ြပင်ဆင် 
မ များကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း၊ မိဘြပည်သူများက တစ်ခဲနက်လာေရာက ်
လှဒါန်းကသည်မှာ ေကျးဇူးတင်စရာေကာင်းလှပါေကာင်း၊ မိမိတိုေဆးုံတွင် 
ယခင်က isolation သီးသန်ေဆာင်ရှိပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ကိုဗစ်ေရာဂါအေန 
အထားအရ လနူာများ များြပားလာိင်ုသည့အ်တွက် ေဖေဖာ်ဝါရလီဆန်းပိင်ုးတွင် 
ေဆးုံအတွင်းရှိ အေဆာင်တစ်ေဆာင်ကို ကိုဗစ်လူနာြပစုကုသရန ်သီးသန်  
ေဆာင်အြဖစ် ေရးချယ်ြပင်ဆင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာန၏  န်ကားချက်များကို 
လိက်ုနာပီး ိင်ုငေံတာ်အစိုးရ၏ အေထာက်အပံမ့ျား၊ ြပည်နယ်အစိုးရှင့ ်ေဒသခ ံ
ေစတနာရှင်၊ အလှရှင်များ၏ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးမ အင်အားကိုရယကူာ ကိုဗစ်ကသုေရး 
သီးသန်ေဆာင်ကိ ုစနစ်တကျြပင်ဆင်ခဲ့ပါေကာင်း။

ယင်းသီးသန်ေဆာင်တွင် လနူာ ငါးဦးကို တစ်ပိင်တည်းလက်ခံိုင်ေအာင် 
ြပင်ဆင်ခဲ့ပါေကာင်း၊    သီးသန်ေဆာင်အတွက်   ေအာက်ဆီဂျင်အိုးများ၊ 
ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုလပ်ုေသာ  Bedside Concentrator များ၊ ေဆးသွင်းစက်များ၊ 
ကသုမ အေထာက်အကြူပ စက်ကရိယိာများကိ ုတတ်ိင်ုသေလာက် ြဖည့ဆ်ည်း 
တပ်ဆင်ခ့ဲပါေကာင်း၊ ေလေအးေပးစက်များှင့် CCTV များလည်း တပ်ဆင်ခ့ဲပါ 
ေကာင်း၊ ထိုြပင ်ကိုဗစ်လူနာသီးသန်  ICU ကို Isolation ေဆာင်တွင် ဖွဲစည်း 
တည်ေဆာက်ခဲပ့ါေကာင်း၊ အသက် ှအားကစူက်  ှစ်လုံးကိ ုအဆင်သင့တ်ပ်ဆင် 
ခဲ့ပီး ေမေ့ဆးဆရာဝန်ကီး၏ အနီးကပ်ကီးကပ်မ ြဖင့ ်ေအာက်ဆဂီျင် ပိက်ုလိင်ုး 
များကိုလည်း  စနစ်တကျတပ်ဆင်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ ဘားအံမိရိှ လမူ ေရးအသင်း 
အဖွဲများသည ်ကူညီေဆာင်ရက်မ အလွန်ြမင့်မားသည့ ်အဖွဲအစည်းများြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

သီးသန်ဖွဲစည်းထား
ြပည်နယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဆရာဝန်ကီး၊  ြပည်နယ်ေဆးုံအုပ်ကီး၊ 

ဘာသာရပ်များမှ အထူးကဆုရာဝန်ကီးများ ပါဝင်သည့ ်CMC group ကိ ုဖဲွစည်း 
ခဲ့ပါေကာင်း၊ ထိုြပင ်CMC Viber group ကိုလည်း ဖွဲစည်းကာ သံသယလူနာ၊ 
ေစာင့်ကည့်လူနာ၊   ုတ်တရက ်အဆုတ်ေရာင်လူနာများ၊  ကိုဗစ်လူနာများ 
အေကာင်းကိ ုအချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ  တင်ြပေဆွးေွး  တိုင်ပင်ကပါေကာင်း၊ 
လိုအပ်ပါက ဗဟိုေကာ်မတီှင့် တိုက်ိုက်ချတိ်ဆက် ေဆာင်ရက်ပါေကာင်း၊ 
ထုိြပင် Fever ခန်းှင့် ုတ်တရက် အဆုတ်ေရာင်လူနာ ကုသခန်းများကုိလည်း 
ေဆးုံအတွင်း  သီးသန်ဖွဲစည်းထားပါေကာင်း။

ကရင်ြပည်နယ်၏    ပထမဆုံးသံသယလူနာသည်    မတ်  ၇  ရက်တွင ်
စတင်ေရာက်ရှိလာပါေကာင်း၊ ြပည်နယ်ေဆးုံသို  ဇွန် ၂၅ ရက်အထ ိသံသယ 
လူနာေပါင်း ၁၃၈ ဦး ေရာက်ရှိခဲ့ပါေကာင်း၊ case No 186 ှင့်  case No 187 
တုိသည် ေမ ၁၈ ရက်တွင် လည်းေကာင်း၊ case No 265 သည် ဇွန် ၁၉ ရက်တွင် 
လည်းေကာင်း၊ case No 294 သည် ဇွန် ၂၈ ရက်တွင်လည်းေကာင်း ေရာက်ရှ ိ
လာပါေကာင်း၊ ၎င်းတိုကို ကိုဗစ်သီးသန်လူနာေဆာင်တွင် ေနရာချထားပီး 
ကုသလျက်ရှိပါေကာင်း၊  သူနာြပဆရာမများ  လူနာြပစုမ ဆိုင်ရာ ဝင်ေရာက ်
ြခင်းှင့ ်ဆရာဝန်ကီး ပုံမှန် round လှည့ြ်ခင်းကို လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ လူနာခန်းအားလုံးတွင ်CCTV တပ်ဆင်ထားပီး 
round လှည့်ပီးချန်ိတွင်လည်း ဆရာမများအခန်းမှ မျက်ြခည်မြပတ် အကဲခတ် 
ေနပါေကာင်း၊ ဆရာဝန်ကီးများ၏ ဖန်ုးှင့လ်ည်း ချတ်ိဆက်ထားပီး အမမဲြပတ် 
ေလ့လာစစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ပါေကာင်း။

လူနာများ အထီးကျန်စိတ်အားငယ်မ   မြဖစ်ပွားေစရန်ှင့ ်  စိုးရံမ များ 
ေလျာ့ပါးသွားေစရန်အတွက ် လူနာ၏  ဖုန်းနံပါတ်ကိုယူထားပီး  တာဝန်ခန်း 

ဖန်ုးနပံါတ်၊ ဆရာဝန် ဖန်ုးနပံါတ်ပါ ေပးထားပီး စကားေြပာြခင်း၊ သတင်းေမးြခင်း၊ 
အားေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပးပါေကာင်း၊ Isolation ရေနချန်ိတွင် ြပင်ပကမ ာ 
ေလာကှင့ ်အဆက်မြပတ် တစ်သားတည်းြဖစ်ေစရန် ဖန်ုးမရိှသမူျားကို ဖန်ုးရရိှ 
ေအာင် ဝိုင်းဝန်းလှဒါန်းြခင်း၊ ေရဒီယိုများ လှဒါန်းြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါ 
ေကာင်း၊ အစားအစာ၊ အဝတ်အစား၊ ဆပ်ြပာ၊ သွားတိုက်ေဆးကအစ ြပည့်စု ံ
ေအာင် ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါေကာင်း။

ေကျာက်ကပ်ေဆး Unit
ဘားအံေဆးုံသည် ခုတင် ၂ဝဝ ေဆးုံသာြဖစ်ေသာ်လည်း ြပည်နယ ်

အစိုးရှင့ ်အလှရှင်များ ပံ့ပိုးကူညီမ ြဖင့ ်ေကျာက်ကပ်ေဆးသည့ ်unit တစ်ခု 
တည်ေထာင်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊  ဘားအံေဆးုံ၏ ေဆးပညာအထူးကုဆရာဝန ်
ကီးတစ်ဦးြဖစ်သည့ ်ေဒါက်တာဝင်းဝင်းြမင့်က  တာဝန်ယူ၍  စက်ငါးလုံးြဖင့ ်
ေကျာက်ကပ်ေဆးေကာေပးလျက်ရှိပါေကာင်း၊ ထိုင်းိုင်ငံတွင် ေနထိုင်ပီး 
ေကျာက်ကပ်ေဆးေကာေနရသည့ ် ြမန်မာိုင်ငံသားများသည ်ကပ်ေရာဂါကိ ု
ေကာက်လန်သည့်အတွက ်ြမန်မာိုင်ငံသို ြပန်ဝင်လာပါေကာင်း၊ ြပန်ဝင်လာ 
သည့အ်ခါ Quarantine ၂၁ ရက်ဝင်ရပါေကာင်း၊ ၎င်းတိုအသက်ရှင်သန်ေရးအတွက် 
ေကျာက်ကပ်ပုံမှန်ေဆးေနရသူများြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေကျာက်ကပ်ပုံမှန ်မေဆး 
ေကာိုင်ပါက အသက်အ ရာယ်အတွက ်စိုးရိမ်ရပါေကာင်း။

ေရာဂါပိုး ပါ၊ မပါ မေသချာေသးသည့ ် ေစာင့်ကည့်ကာလလူနာများကိ ု
အြခားလူနာများ ေဆးေကာသည့် စက်ှင့်ေဆးရန် စုိးရိမ်မ များရိှသည့်အတွက် 
ေဒါက်တာဝင်းဝင်းြမင့်က  မတည်ေငွလှဒါန်းကာ   အလှရှင်များစုေပါင်း၍ 
စက်အသစ်တစ်လံုး အြမန်တပ်ဆင်ခဲပ့ါေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ေကျာက်ကပ်ေဆး 
သည့စ်က် စစုေုပါင်း ေြခာက်လုံးရိှပါေကာင်း၊ တစ်လုံးကိ ုQuarantine လနူာများ 
အတွက် သီးသန်ထားရိှပါေကာင်း၊ ယခအုချန်ိတွင် ဝန်ကီးဌာန၏ လိုအပ်သည် 
များ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးမ ၊ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမ ၊ အလှရှင်များ၏ 
လှဒါန်းမ များေကာင့ ်အဆင်ေြပလျက်ရှိပါေကာင်း။

ယခုအခါ ြပည်သူများသည်   ကပ်ေရာဂါကို   စိုးရိမ်ေကာက်လန်မ  
ေလျာ့နည်းလာသည့်အတွက ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနမ ှထုတ်ြပန်ထားသည့ ်
 န်ကားချက်များကို လိုက်နာမ  တြဖည်းြဖည်းေလျာန့ည်းလာသည်ကို ေတွရပါ 
ေကာင်း၊ ကမ ာ့ုိင်ငံအချိတွင် ကုိဗစ်ေရာဂါသည် တစ်ေကျာ့ြပန်ြဖစ်ပွားလျက် 
ရိှပါေကာင်း၊ ထုိေကာင့် မိမိုိင်ငံတွင် ကုိဗစ်ေရာဂါ မကူးစက်၊ မြပန်ပွားေစေရး 
အတွက် ြပည်သူများအေနြဖင့ ် န်ကားချက်များကို လိုက်နာကရန် အထူး 
လိုအပ်ပါေကာင်း ေဆွးေွးတင်ြပသည်။

အေထာက်အကူများစွာြဖစ်
ထိုေနာက်    ေဆွးေွးတင်ြပချက်များှင့်စပ်လျ်း၍    ိုင်ငံေတာ်၏ 

အတုိင်ပင်ခံပုဂ ိလ်က ကာကွယ်ေရးတွင် ေအာင်ြမင်ခ့ဲြခင်းသည် ေစာစီးစွာ အစီ
အစ်များချမှတ်ခဲ့၍ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံသည်  အေစာဆုံး စည်းမျ်း 
စည်းကမ်းများ ချမှတ်ခဲသ့ည့ ်ိင်ုငတံစ်ိင်ုငြံဖစ်သည်ဟဆုိလု င် မမှားပါေကာင်း၊ 
ကိုဗစ ်- ၁၉ ေရာဂါကို  ိုင်ငံအများစုသည ်ခပ်ေပါ့ေပါ့ ြဖစ်ေနကပါေကာင်း၊ 
ကိုဗစ ် - ၁၉ ေရာဂါကို  ကိုင်တွယ်ိုင်မည်ဟ ုယူဆကာ ေလးေလးနက်နက ်
မြမင်ကသည်ကို သတြိပမပိါေကာင်း၊ မမိတိို ိုင်ငတွံင် ဇန်နဝါရ ီ၄ ရက်ကတည်း 
ကစတင်၍ လိုအပ်ေသာ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို ထတ်ုြပန်၍ ကာကွယ်ေရး 
လုပ်ငန်းများကိ ုလုပ်ေဆာင်ခဲ့သြဖင့ ်အေထာက်အကူများစွာ ြဖစ်ခဲ့ပါေကာင်း၊ 
အကမ်းအားြဖင့်ကည့်မည်ဆုိပါက ြပည်တွင်းတွင် ကူးစက်ြခင်းမရိှဘဲ ြပည်ပမှ 
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူြပည်သူများတွင ် ေရာဂါပိုးပါလာြခင်းသည ်များပါ 
ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် သတိထားရန ်လိုအပ်သြဖင့ ်မကာခဏ သတိေပးေနပါ 
ေကာင်း၊   ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ ပုံစံသည် တစ်ိုင်ငံှင့် တစ်ိုင်ငံ 
ကွာြခားသည်ဟ ုေြပာဆိုကပါေကာင်း၊ တစ်ေနရာှင့တ်စ်ေနရာအေပ  အေြခခ ံ
၍ ေြပာင်းလဲသွားပါေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံတွင ်အများစုသည ်ေရာဂါလက ဏာ 
ြပသြခင်းမရှိဟ ုေြပာကပါေကာင်း၊   ထိုသို  လက ဏာမြပြခင်းသည ်အလွန် 
ေကာက်မက်ဖွယ်ြဖစ်ပါေကာင်း၊   လက ဏာြပသသြဖင့်  ြမင်ေတွရလ င် 
ေရှာင်တိမ်း၍ရပါေကာင်း၊   ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါလက ဏာ လုံးဝမြပသြဖင့ ်
ေရှာင်တမ်ိး၍ မရပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ် မမိကိိယ်ုကိ ုသတြိဖင့ေ်နထိုင်ြခင်းသည် 
လွန်စွာအေရးကီးပါေကာင်း၊ ေရာဂါရှည်ြခင်းသည် ေကာင်းမွန်သည့်ကိစ ရပ ်
မဟုတ်ပါေကာင်း၊ ေရာဂါကုသရန်  ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့်လည်း ုန်းကန်ရပါ 
ေကာင်း၊ လူနာကိုယ်တိုင်လည်း  ုန်းကန်ရပါေကာင်း၊   အလားတူ လူနာ၏ 
မသိားစအုသိက်ုအဝန်းကလည်း န်ုးကန်ရပါေကာင်း၊ သတတိရားသည် အဓကိ 
ြဖစ်ပါေကာင်း၊  သတိထား၍  ကာကွယ်ြခင်းသည် ကုသြခင်းထက်များစွာ 
ထိေရာက်ပါေကာင်း။

ရန်ကုန်မှ  ြပည်သူများ  အြပင်သို များြပားစွာ ထွက်ေနကပါေကာင်း၊  
ထိုေကာင့် ရန်ကုန်တွင်ေနသူတစ်ဦးအေနြဖင့ ်မည်သည့်ကိစ ေကာင့် များစွာ 
ထွက်ကသည်ကို အနည်းငယ်သုံးသပ်ေပးေစလိုပါေကာင်း၊ အလပ်ုှင့ပ်တ်သက် 
၍ သွားသည်ကို မေြပာလုိပါေကာငး်၊ အထူးသြဖင့် တစ်ေနလုပ်မှ  တစ်ေနစား 
ေနရသမူျားအေနြဖင့ ်အလပ်ုအခွင့အ်ေရးရိှလ င် သွားလာလပ်ုကိင်ုေနရမည်ြဖစ်ပီး 
မိသားစုအတွက ်ုန်းကန်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ သိုေသာ်လည်း အင်းလျားကန ်
ေစာင်းတွင ်  လမ်းေလ ာက်သွားလာပီး  လူစုလူေဝး ေတာ်ေတာ်များများြဖင့ ်
သွားလာေနသည်မှာ ရန်ကုန်တွင်  မည်သည့်ကိစ ေကာင့်  သွားလာကသည်ကုိ 

ေြပာြပေပးေစလိုပါေကာင်း။
ထွက်ေပါက်ဆိုသည်မှာ မိမိစိတ်တွင်ရှိပီး အားလုံးသတိြပရန် လိုအပ်ပါ 

ေကာင်း။ မည်သို ေလ ာက်သွားေနပါေသာ်လည်း အထီးကျန်ခံရဆံုးအချန်ိသည် 
လအူပ်ုထတွဲင်ဆိုသည့ ်စကားအရ ကိုယ်တစ်ေယာက်တည်းရိှေနသလို၊ ကိယု့က်ိ ု
မည်သမှူ ဂမုစိက်ုသလိ ုလအူပ်ုထတွဲင် အထီးကျန်ခရံသည့ ်စတ်ိသည် အဆိုးဆုံး 
ဟု စိတ ေဗဒပညာရှင်များက သုံးသပ်ခဲ့ဖူးပါေကာင်း၊ ထွက်ေပါက်ဆိုသည်မှာ 
မိမိ၏စိတ်ပင်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့် တိုက်တွန်းလိုသည်မှာ ေနာက်ထပ ်
ှစ်လ၊ သုံးလ သည်းခံေပးကေစလိုပါေကာင်း၊  ှစ်လ၊ သုံးလဆိုလ င် အားလုံး 
ေပါင်း ငါးလ၊ ေြခာက်လဆုိသည့်အချန်ိသည် ကာြမင့်သည့်အချန်ိ မဟုတ်ပါေကာင်း၊ 
ဘဝသက်တမ်းတစ်ခတွုင် ငါးလ၊ ေြခာက်လသည် ကာြမင့သ်ည့အ်ချန်ိဟ ုမေြပာ 
ိုင်ပါေကာင်း၊ မကာခဏ သတေိပးေနရသည်မှာ မမိတိိုိင်ုငသံည် ချမ်းသာသည့် 
ိင်ုင ံမဟတ်ုသြဖင့ ်စတ်ိဓာတ်အင်အားှင့ ်ရပ်တည်ေနရပါေကာင်း၊ စတ်ိဓာတ် 
အင်အားှင့ ်ရပ်တည်ေနရသည်ဆိုသည်မှာ စည်းကမ်းြဖင့ ်ရပ်တည်ေနရြခင်း 
ြဖစ်ပါေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ်တာဝန်ကိ ုေလးစားရမည်၊ စည်းကမ်းကိ ုထန်ိးသမ်ိးရ 
မည်၊ မိမိကိုယ်ကို စိတ်ချမ်းသာစွာ ေနတတ်ေအာင် ေနရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
မိမိစိတ်ချမ်းသာမ ကို မိမိသာလ င် ဖန်တီးိုင်ပီး မည်သူမ ဖန်တီးေပး၍မရပါ 
ေကာင်း၊  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကျန်းမာေရးှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်
ပုဂ ိလ်များအားလုံးက  ဝိုင်းဝန်းသတိေပးေစလိုပါေကာင်း၊  ယခုအချနိ်သည် 
ြပည်ပမှြပန်လာသည့ ်မိမိတိုြပည်သူများကိ ုမိမိတိုအေနြဖင့ ် ကိဆိုကရမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အေရးအေကာင်း ကံလာသည့်အခါ  မိမိတို၏ မိဘအိမ်သို 
ြပန်လာ၍ရသည့သ်ေဘာမျိး ြဖစ်ပါေကာင်း၊  မိမိုိင်ငံသုိ ြပန်လာိင်ုပါေကာင်း၊  
မိမိုိင်ငံသို  ြပန်လာပါက ြပဿနာရိှလ င် အားလုံး ဝိုင်းဝန်းကညူေီပးမည့သ်မူျား 
ရိှသည်ဆုိသည့် စိတ်ဓာတ်ြဖင့် ြပန်လာသည်ကုိ ကိဆုိကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ယင်းစိတ်ဓာတ်ကို ရှင်သန်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပးကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ယင်းစိတ်ဓာတ်ကိ ုရှင်သန်ေအာင်လုပ်မ ှမိမိတိုိုင်ငံသည ်ြပည်ေထာင်စုတစ်ခ ု
အေနြဖင့် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ိုင်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း။

ထပ်တလဲလဲေြပာ
ယေန  ေတွဆုံရြခင်း၏ အဓိကအချက်မှာ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား 

ဝန်ကီးဌာနက စတ်ိပလူာပါေကာင်း၊ ြပည်သမူျားေပါလ့ာပါေကာင်း၊ ြပည်သမူျား 
က မမိတိို မြဖစ်ေတာပ့ါဘူး၊ ယခေုလာက်ဆိုလ င် ယခအု ရာယ်ကီးက လွန်သွား 
ပီဟ ုထင်ေနပါေကာင်း၊ မလွန်ေသးေကာင်းကိ ုသေဘာေပါက်ရန ်လိုအပ်ပါ 
ေကာင်း၊  ရန်ကုန်တွင်  ကိုဗစ်ေရာဂါှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းများကို 
မလုိက်နာသည့်အတွက် အကျိးဆက်အေနြဖင့် အြခားေရာဂါများှင့် ထိခုိက်မ  
များ ပိုရှိလာပါေကာင်း၊ ဥပမာ ယာ်များ၊ လူများ အသွားအလာများလာသည့ ်
အတွက် ယခင်ကအတိုင်း ယာ်တိုက်မ များ ပို၍ြဖစ်လာပါေကာင်း၊ လူနာများ 
များလာပါေကာင်း၊ များလာသည့အ်တွက်ေကာင့ ်ေဆးုကံ ယင်းလနူာများကို 
ကည့် သည့ ်အထတွဲင် ကိဗုစ်ေရာဂါြဖစ်ပါကလည်း ြပန်လည်ကည့် ရပါေကာင်း၊ 
အလုပ်များက ပို၍ြပင်းထန်လာပါေကာင်း၊ ြပင်းထန်လာသည့်အခါတွင် ိုင်ငံ 
အတွက် ရင်ဆိုင်ရမည့်ကိစ များ ပိုများလာပါေကာင်း၊  ထိုေကာင့်  သတိ၊ 
သတဆိိုသည်ကို ခဏခဏ ေြပာေနရပါေကာင်း၊ ထပ်တလလဲေဲြပာမှ ဦးေှာက် 
ထဲတွင် စွဲသွားသည်ဟ ုပညာရှင်များက ေြပာကပါေကာင်း။

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနက ေြပာသွားသည့်အထဲတွင ်
ေစာေစာစီးစီး ကာကွယ်ရန် ေြခလှမ်းများစခဲ့သည့်အတွက် ယခုအချနိ်အထိ 
ထန်ိးိုင်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခလုို အေြခအေနမျိးေရာက်မှ ေပါေ့လျာသွ့ားပီး 
ယခုအ ရာယ်ှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ဆိုလ င် များစွာှေြမာစရာေကာင်းပါေကာင်း၊ 
ယခင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်များ  အေဟာသိကံ ြဖစ်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ေသေသချာချာစီစ်ပီး မြဖစ်ေအာင ်ကာကွယ်ခဲ့သည့ ် အကျိးဆက်များသည် 
အလကား အေဟာသိကံြဖစ်သွားလ င် မိမိတုိုိင်ငံ၏ အရင်းအြမစ်များအတွက် 
လည်း   အလွန်ှေြမာစရာေကာင်းပါေကာင်း၊   ြပည်သူများအတွက်လည်း 
ှေြမာစရာေကာင်းပါေကာင်း၊  ြပည်သူများသည် မိမိတို၏ အဖိုးအတန်ဆုံး 
အရင်းအြမစ်များ ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေရာဂါေကာင့ ်ြပည်သူများထိခိုက်သွားပီဆို
လ င် ိုင်ငံ အင်မတန်မှ ထိခိုက်ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်တစ်ချနိ်လုံးသတိထား
ေစလိုပါေကာင်း။

ေနာက်ပိုင်းတွင် ြပည်သမူျားက မေကာက်ေတာေ့ကာင်းကို ေဆွးေွးသွား 
ပါေကာင်း၊ အမဲေကာက်ေနြခင်းမှာလည်း မေကာင်းပါေကာင်း၊ ေကာက်ခိုင်း 
ြခင်း မဟုတ်ပါေကာင်း၊ သတိရှိရန် ေြပာြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ သတိရှိြခင်းှင့် 
ေကာက်ြခင်း မတညူပီါေကာင်း၊ အြပင်သွားသည့အ်ခါ မျက်ှာဖုံးတပ်လိုက်ြခင်း 
သည် သတိြဖစ်ပါေကာင်း၊ လက်ကို မှန်မှန် ေသေသချာချာေဆးြခင်း၊ အိမ်ြပန် 
လာသည့အ်ခါတွင် ချက်ချင်းလက်ေဆးြခင်း၊ မျက်ှာဖံုးများခ တ်ပီး အဝတ်များ 
ချက်ချင်းလဲြခင်း စသည့် ကိစ ရပ်များသည ်  များစွာ အပန်းမကီးပါေကာင်း၊ 
ယင်းေြခလှမ်းများလှမ်းြခင်းအားြဖင့ ်ယခထုက် အပန်းကီးသည့ ်အေြခအေနကိ ု
မေရာက်သွားိင်ုေအာင် မမိကိိယ်ုကိကုာကွယ်ိင်ုမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်
တစ်ချနိ်လုံး သတိေပးေနရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

အြခားိုင်ငံများတွင ်ြပန်လည်ပီး ဒုတိယအကိမ ်ြပန်ြဖစ်လာြခင်းသည ်
ပိုမိုဆိုးရားပါေကာင်း၊ သတင်းစာထဲတွင် အေမရိကန်ိုင်ငံရှ ိ တချိြပည်နယ် 
များတွင ်ဖွင့်ခွင့်ေပးပီးမ ှြပန်လည်ပိတ်ရပါေကာင်း၊        စာမျက်ှာ ၅ သို 

  မိမိတို ိုင်ငံသည်  ချမ်းသာသည့်ိုင်ငံ  မဟုတ်သြဖင့်  စိတ်ဓာတ်အင်အားှင့် ရပ်တည်ေန 
ရပါေကာင်း၊ စတ်ိဓာတ်အင်အားှင့ ်ရပ်တည်ေနရသည်ဆိသုည်မှာ စည်းကမ်းြဖင့ ်ရပ်တည် 
ေနရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်  တာဝန်ကိ ုေလးစားရမည်၊  စည်းကမ်းကိ ုထန်ိးသမ်ိး 
ရမည်၊ မမိကိိယ်ုကိ ုစတ်ိချမ်းသာစွာ ေနတတ်ေအာင် ေနရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မမိစိတ်ိချမ်း 
သာမ ကို မိမိသာလ င် ဖန်တီးိုင်ပီး မည်သူမ ဖန်တီးေပး၍မရပါေကာင်း



ဇူလိုင် ၁၊  ၂၀၂၀ 

  စာမျက်ှာ ၄ မှ
ကိဗုစ်ြဖစ်ပွားသည့ ်လနူာ န်းအလွန်ြမင့တ်က်လာသည့အ်တွက် ဖွင့ခွ်င့ေ်ပးထား 
သည့် စားေသာက်ဆုိင်များ၊ အြခားေနရာများ စသည်ြဖင့် ြပန်လည်ပိတ်လုိက်ရ 
ပါေကာင်း၊ မိမိိုင်ငံတွင ်ယင်းကဲ့သို မြဖစ်ပွားေစချင်သြဖင့ ် ြဖည်းြဖည်းချင်း 
ေလ ာ့ေပးလျက်ရိှပါေကာင်း၊ တစ်လှမ်းချင်း တစ်လှမ်းချင်း သွားေနပါေကာင်း၊ 
သိုေသာ်လည်း  တချိက  စိတ်မရှည်ပါေကာင်း၊ အြမန်သွားပီးမ ှေနာက်သို 
ြပန်ဆုတ်ရြခင်းသည်   အလွန်ခက်ခဲပါေကာင်း၊ ေနာက်ြပန်ဆုတ်ြခင်းသည ်
ြပဿနာြဖစ်သည့အ်တွက် ေနာက်ြပန်ဆတ်ုရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပဿနာမြဖစ် 
ပွားေအာင် ကာကွယ်ြခင်းသည် အေကာင်းဆုံးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်
တြဖည်းြဖည်းချင်းသွားရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊ ဘားအံက တင်ြပသွားသည့ ်
အထဲတွင်   အားလုံး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သည်ဆိုသည့်ကိစ သည် အလွန် 
အားရစရာေကာင်းပါေကာင်း၊ ကရင်ြပည်နယ်မှ လငူယ်များကိ ုအထူးေကျးဇူးတင် 
ရှိပါေကာင်း၊ လူငယ်များသည ်ယခုအချနိ်ကတည်းက ေမတ ာ၊ ေစတနာစိတ် 
ကို ေလ့ကျင့်ေမွးြမြခင်းသည ်ိုင်ငံ၏အနာဂတ်အတွက် များစွာေကာင်းမွန်ပါ 
ေကာင်း၊ အေရးအကီးဆုံးသည် ေမတ ာ၊ ေစတနာြဖစ်ပါေကာင်း၊ လူမ ေရး 

စိတ်ဓာတ်ြဖင့် အများအတွက ်လုပ်ေပးချင်သည့ ်စိတ်ဓာတ်ကိ ုအားေပးရမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အားေပးသည့် နည်းတစ်နည်းသည် အသိအမှတ်ြပြခင်းပင ်
ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေကာင်းသည့ေ်ဆာင်ရက်ချက်များကို အသအိမှတ်ြပရန် လိုအပ် 
ပါေကာင်း၊ လူသားများအချင်းချင်း  ချစ်ခင်ကင်နာမ ပွားများရန် ကိးစား 
ေဆာင်ရက်ေနသည့် အဖွဲအစည်းတစ်ခုက ေြပာသည့်စကားတစ်ခွန်းရှိပါ 
ေကာင်း၊ မိမိက အြခားသူကို လက်ညိးတစ်ေချာင်းထိုးပါက ကိုယ့်ဘက်ကို 
သုံးေချာင်းြပန်ထိုးသည်ကိ ုသတိထားကရန ်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  လူငယ်များတွင ်
အေကာင်းြမင်တတ်ပီး အြခားသူများကိ ုကူညီချင်သည့ ်စိတ်ဓာတ်များရှိလာ 
ြခင်းသည် မမိတိိုိင်ုငအံတွက် ေကာင်းမွန်သည့ ်ေမ ာ်လင့ခ်ျက်ေပးသည့လ်က ဏာ 
တစ်ရပ်ြဖစ်ပါေကာင်း။

အားတက်စရာအေကာင်းတစ်ခုြဖစ်
ယေနတင်ြပသွားသည့်အထဲတွင် ြပည်ပမှ ြပန်လာသည့် အချိလူနာများ 

တွင် ဖုန်းမရှိဟု  ကားသိရပါေကာင်း၊  လူတချိတွင် အသုံးမြပေတာ့သည့ ်
ဖုန်းများရှိပါေကာင်း၊ အသုံးြပ၍ေတာ ့ရေသးပါေကာင်း၊ ဘာမှ အကုန်အကျ 
မရှိဘ ဲမိမိအသုံးမြပေတာ့သည့ ်ဖုန်းအပိုကိ ုလှြခင်းမျိးသည ်အများအတွက ်

လည်း အကူအညီြဖစ်ပါေကာင်း၊ လူနာများအတွက်လည်း ေွးေထွးမ ကို 
ခံစားရပီး စိတ်ဓာတ်ခွန်အားများ တက်က လာကာ ေရာဂါေပျာက်ကင်းရန ်
အေထာက်အကူြဖစ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကိုဗစ်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 
ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင်   အားလုံးဝိုင်းဝန်းပီး  ေဆာင်ရက်ေပးကရန်၊ 
ဆက်လက်ပီး သတထိားရန်၊ မေပါေ့လျာရ့န်၊ သည်းခံကရန်ှင့ ်ကျန်းမာေရးှင့ ်
အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်ြပည်သူများအားလံုး ကိဗုစ်ေရာဂါ 
စိန်ေခ မ ကီးကို ေကျာ်လ ားိုင်ရန် ဝိုင်းဝန်းကူညီကသည့်အတွက် များစွာ 
ေကျးဇူးတင်ရိှပါေကာင်း၊  အဆိပုါ အခက်အခကဲိ ုေကျာ်လ ားိင်ုပီး ယင်းအခက် 
အခဲထဲမှ ိုင်ငံအတွက် အကျိးအြမတ်တစ်ခု ထုတ်ယူိုင်ပါက ကိုဗစ်ကာလ 
အတွက်သာမက  ေနာင်တွင်  ိုင်ငံသ ူိုင်ငံသားများအတွက ် အားတက်စရာ 
အေကာင်းတစ်ခ ုြဖစ်လာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေနာင်အနာဂတ်အတွက် စွမ်းရည် 
များ ေပးြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့် ကုိဗစ် 
ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင ်ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေန 
ကသည့် ြပည်သူများအားလုံးကိ ုေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း၊ အားလုံး ကျန်းမာ၊ 
ချမ်းသာကပါေစေကာင်း ေြပာကားသည်။                                 သတင်းစ်

 ေကျာဖုံးမှ
အစည်းအေဝးတွင်     ဗဟိုေကာ်မတီ 

ဒုတိယဥက             ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ဦးေကျာ်တင့်ေဆွက ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါသည ်
တစ်ကမ ာလုံးကို ထိခိုက်ေစသည့်ကိစ ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊    မိမိတိုိုင်ငံတွင်  ိုင်ငံေတာ်၏ 
အတိင်ုပင်ခပံဂု ိလ်၏ ဦးေဆာင်မ ၊ ကျန်းမာေရး 
ှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန၏    ကိတင်စစီ်မ  
များေကာင့် First Wave ကို ေကာင်းမွန်စွာ 
ထန်ိးသမ်ိးိင်ုသည့ ်အေနအထားရိှပါေကာင်း၊ 
မမိတိို သတထိားရမည့က်စိ မှာ လက်ရိှရပ်တည် 
ထားသည့်   ထိန်းသိမ်းမ ကို    ဆက်လက် 
ထန်ိးသမ်ိးရန်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
သည် အားလုံးကိ ု  ထိခိုက်ေစခဲ့ပီး မိမိတို၏ 
ငမ်ိးချမ်းေရးလမ်းစ်ကိုလည်း ေှာင့ေ်ှးမ ြဖစ် 
ေစခဲ့ပါေကာင်း။

ငိမ်းချမ်းေရးခရီးစ်သည် လွယ်ကူသည့် 
ခရီးစ်မဟုတ်ပါေကာင်း၊ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 
ြဖစ်ပွားမ  မတိင်ုမကီပင် ငမ်ိးချမ်းေရးခရီးစ်၏ 
ေရှဆက်သွားရမည့ ်နည်းလမ်းများကို အစိုးရ၊ 
တပ်မေတာ်၊ ိုင်ငံေရးပါတီများ၊ EAOများှင့် 
အမဲမြပတ် ေဆွးေွးခ့ဲပါေကာင်း၊ အေစာပုိင်း 
တွင် ေဆွးေွးညိ  င်းမ များ ကန် ကာေသာ ်
လည်း တစ်ိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စ ဲ
ေရး သေဘာတစူာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ  
ဆိင်ုရာ ညိ  င်းအစည်းအေဝး(JICM) ေခ ယူိင်ု 
ပီးေနာက်တွင် တိုးတက်မ များ ရရိှခဲ့ပါေကာင်း၊ 
ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါမြဖစ်ပွားခ့ဲပါက ြပည်ေထာင်စု 
ငမ်ိးချမ်းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လံုကုိ သံုးလ 
ခန်ေစာ၍ ကျင်းပိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ပုံစံသစ်ြဖင့်ကျင်းပရန ်စီစ်ထား
ငိမ်းချမ်းေရးခရီးစ်သည ်   အေရးကီး 

သည့်အတွက်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကိုလည်း 
အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိန်းချပ်ိုင်သည့် 
အေြခအေနတွင် New Normal ဟုေခ သည့် 
ပုံစံြဖင့် ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ- 
(၂၁)ရာစပုင်လုကံိ ုကျင်းပရန် စစီ်ရြခင်း ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊   ကမ ာ့ကုလသမဂ တွင်    ှစ်စ် 
အေထေွထညွလီာခ ံကျင်းပပါေကာင်း၊ ယခှုစ် 
အေထေွထညွလီာခကံိ ုပုစံသံစ်ြဖင့ ်ကျင်းပရန် 
စီစ်ထားပါေကာင်း၊ အေထွေထွ ညီလာခံ၏ 
General Debateတွင် ပုမှံန် တက်ေရာက်ေနကျ 
ိုင်ငံအကီးအကဲ၊ အစိုးရအဖွဲ အကီးအကဲ 
များ မတက်ေရာက်ဘ ဲVideo Conferencing 

ြဖင့်        ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ယင်းအချက်ကိ ုကည့၍် မမိတိိုအေနြဖင့ ်(၂၁)
ရာစုပင်လုံကိ ုကျင်းပသည့်အခါတွင် အကျ်း 
ချံးကိသုာ လပ်ုိင်ုသည့ ်အေြခအေနရိှသည်ဟ ု
သုံးသပ်ပါေကာင်း။

မြဖစ်မေနကျင်းပသင့်
မိမိတို စ်းစားသုံးသပ်ရာတွင ်ကိုယ်စား 

လှယ်များကို Social Distancing ြဖင့ ်ထား၍ 
ေဆာင်ရက်မည်ဆုိပါက မည့်သည့်အေရအတွက် 
ြဖစ်ိင်ုမည်ဆိသုည်ကိ ုကည့ပ်ါေကာင်း၊ ထိသုို 
သံုးသပ်ရာတွင် ယခင်က ကိယ်ုစားလှယ် ၇၀၀ 
ခန်တက်ေရာက်ပါေကာင်း၊ ယခင် ကိုယ်စား 
လှယ်အေရအတွက် သုံးပုံတစ်ပုံခန်ြဖင့ ်ကျင်းပ 
ရန် အေြဖထွက်ပါေကာင်း၊ ယင်းအေြဖအေပ  
မူတည်၍ EAO များှင့် ညိ  င်းသည့်အခါတွင ်
EAO များကလည်း ငမ်ိးချမ်းေရးညလီာခသံည် 
မြဖစ်မေန ကျင်းပသင့်ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့် 
ကိုဗစ်-၁၉ အေြခအေနေပ မူတည်၍ ြပြပင ်
ေြပာင်းလဲမ လုပ်ထားသည့်       ပုံစံသစ်ြဖင့ ်
ေဆာင်ရက်ရန်ကိလုည်း သေဘာတပူါေကာင်း၊ 
ယခုကဲ့သို  ေဆာင်ရက်ြခင်းသည် ချက်ချင်း 
ထွက်ေပ လာသည့ ်   အေြခအေနမဟုတ်ဘဲ 
Working Plan အဖွဲတွင် ဆက်တိုက်ညိ  င်း 
ရသည်များ ရိှပါေကာင်း၊ ညိ  င်းချက်များအေပ  
မတူည်၍ ြပည်ေထာင်စုငမ်ိးချမ်းေရး ညလီာခ-ံ
(၂၁)ရာစုပင်လုံကိ ု   ကျင်းပရန ်စီစ်ေနြခင်း 
ြဖစ်ပါေကာင်း၊   ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရး 
ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံ   ေအာင်ြမင်ေရး 
အတွက် ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်း ေဆာင်ရက်ကရန ်
ေြပာကားလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေဇာ်ေဌး 
က ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးညီလာခ-ံ(၂၁) 
ရာစပုင်လု ံကျင်းပရန် စစီ်ေဆာင်ရက်ထားရိှမ  
အေြခအေနများှင့စ်ပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ြပ 
သည်။

ယင်းေနာက်      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ဦးေကျာ်တင်က ဖတ်ိကားေရးလပ်ုငန်းဆိုင်ရာ 
ကိစ ရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍   လည်းေကာင်း၊ 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 
ရဲေအာင်က ကိဆိုေနရာချထားေရး၊ တည်းခို
ေနထိုင်ေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များှင့ ်
ခန်းမအတွင်း ေနရာချထားေရး လပ်ုငန်းဆိုင်ရာ 
ကိစ ရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍    လည်းေကာင်း၊ 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး     ဦးသန်စင်ေမာင်က 

သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ကိစ ရပ်များ 
ှင့်စပ်လျ်း၍ လည်းေကာင်း၊ ေနြပည်ေတာ် 
ေကာင်စီဥက       ေဒါက်တာမျိးေအာင်ှင့် 
အမဲတမ်းအတွင်းဝန်တိုက   အခမ်းအနား 
ြပင်ဆင်ေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ  ကိစ ရပ်များှင့ ်
စပ်လျ်း၍  လည်းေကာင်း၊   ြပည်ေထာင်စ ု
ဝန်ကီး ဦးအုန်းေမာင်က ဧည့်ခံေက းေမွးေရး 
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များှင့် စပ်လျ်း၍ 
လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ်က      လုံ ခံေရးလုပ်ငန်း 
ဆုိင်ရာကိစ ရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍ လည်းေကာင်း၊    
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ေဒါက်တာေဖြမင့်က 
သတင်းြပန်ကားေရးှင့ ်   မှတ်တမ်းဆိုင်ရာ 
ကိစ ရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍   လည်းေကာင်း၊ 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွးှင့ ်
တာဝန် ရိှသတူိုက ကျန်းမာေရးလပ်ုငန်းဆိင်ုရာ 
ကိစ ရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍    လည်းေကာင်း၊ 
ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းက ဘ  ာေရး 
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍ 
လည်းေကာင်း၊ ဒတုယိဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်တင် 
က ပူးေပါင်းညိ  င်းေရးလပ်ုငန်းဆိင်ုရာ ကစိ ရပ် 
များှင့်စပ်လျ်း၍ လည်းေကာင်း ရှင်းလင်း 
တင်ြပကရာ   တင်ြပချက်များှင့်စပ်လျ်း၍ 
ဗဟိုေကာ်မတီဒုတိယဥက   က  လိုအပ်ချက် 
များကိ ုေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ယင်းေနာက် တက်ေရာက်လာကသူများ 
က ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရး ညီလာခ-ံ(၂၁) 
ရာစုပင်လံု ကျင်းပုိင်ေရးဆုိင်ရာ ကိစ ရပ်များ 
ကို အကံြပေဆွးေွးကသည်။

ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင ်ကျင်းပိုင်မည်
ထိုေနာက်   ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရး 

ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံ  ကျင်းပေရး ဗဟို 
ေကာ်မတ ီဒတုယိဥက    ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
ဦးေကျာ်တင့်ေဆွက ငိမ်းချမ်းေရးကိစ သည် 
အေရးကီးသည့အ်တွက် ကိဗုစ်-၁၉ကာလတွင် 
ေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေခါင်းေဆာင် 
များ၊ ကုိယ်စားလှယ်များှင့် တက်ေရာက်လာ 
ကသအူားလုံး၏ ကျန်းမာေရးအတွက် ကိဗုစ်-
၁၉ ဆိုင်ရာ  န်ကားချက်များှင့ ်လမ်း န် 
ချက်များကို   အြပည့်အဝ  ကျင့်သုံးလိုက်နာ
ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်   ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင ်
ကျင်းပိုင်မည်ဟ ုယဆူပါေကာင်း ေြပာကား 
ပီး အစည်းအေဝးကိ ုုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ကုန်တက သိုလ် ှစ်(၁၀၀)ြပည့် အထိမ်းအမှတ် 
ေရာင်စုံဓာတ်ပုံပိင်ပွဲဖိတ်ေခ 

ရန်ကုန်   ဇွန်    ၃၀
ရန်ကုန်တက သိုလ် ှစ်(၁၀၀)ြပည့် အထိမ်းအမှတ် ေရာင်စုံဓာတ်ပုံပိင်ပွဲအား “ရာြပည့် 
တက သိုလ် ြမက န်းညိ” ဟူေသာ ေခါင်းစ်ြဖင့်  ကျင်းပသွားပါမည်။  အဆိုပါပိင်ပွဲသို 
မည်သူမဆိ ုပါဝင်ယှ်ပိင်ိုင်ပီး ရန်ကုန်တက သိုလ်၏ ခမ်းနားတင့်တယ်မ ၊ သမိုင်းအစ ်
အလာ ကးီြမတ်မ များ၊ ေခတ်အဆက်ဆက်ြပြပင်ေြပာင်းလခ့ဲဲမ များ၊ ဖွံဖိးတိုးတက်မ များ၊ 
ိုင်ငံှင့်လူမျိးအတွက ်အကျိးြပပုံရိပ်များ၊ ေအာင်ြမင်ထူးခ န်ထင်ရှားသည့် လူပုဂ ိလ်များ၊ 
ထင်ရှားသည့ ်သေ  ကတ၊ ေနရာေဒသှင့ ်အေဆာက်အအုမံျား၊ ရန်ကန်ုတက သိလ်ုှစ်ေပါင်း 
(၁၀၀)အတွင်း ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့် လ ပ်ရှားမ များှင့် ပွဲေတာ်ပုံရိပ်များစသည့် ရန်ကုန် 
တက သိုလ်၏ အှစ်သာရကိ ုေဖာ် န်းိုက်ကူးထားသည့ ်ေရာင်စုံဓာတ်ပုံများြဖင့ ်ပါဝင် 
ယှ်ပိင်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။
 ပိင်ပွဲစည်းကမ်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-်
 (က) ပိင်ပွဲတွင် ြမန်မာိုင်ငံသားမည်သူမဆိ ုပါဝင်ယှ်ပိင်ိုင်သည်။
 (ခ) ဓာတ်ပုံမှာ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ိုက်ကူးထားေသာ ေရာင်စုံဓာတ်ပုံြဖစ်ရမည်။
 (ဂ)  ပိင်ပဲွဓာတ်ပံုအရယ်အစားမှာ (၁၀ လက်မ x၁၅ လက်မ) အရယ်အစားတစ်မျိး 

တည်းသာ ပါဝင်ယှ်ပိင်ရန်ှင့ ်ပုအံေရအတွက် အကန်အသတ်မရိှ ယှ်ပိင်ိင်ု 
သည်။

 (ဃ) မည်သည့်ကင်မရာအမျိးအစားမဆိ ုအသုံးြပိုင်သည်။
 (င)  ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာြဖင့် ြပြပင်ဖန်တီးထားေသာ ဓာတ်ပံုများှင့် ြပည်တွင်း 

ြပည်ပ ဓာတ်ပုံပိင်ပဲွများတွင် ဆရုခဲဖ့ူးသည့ ်ဓာတ်ပုမံျားအား ပိင်ပဲွသုိ ယှ်ပိင် 
ြခင်းမြပရ။

 (စ)  ပိင်ပဲွဝင်ဓာတ်ပုမံျားသည် ပုိှံပ်ထတ်ုေဝပီးေသာဓာတ်ပုမံျား၊ Website များတွင် 
အသုံးြပပီးေသာ ဓာတ်ပုံများမြဖစ်ေစရ။

 (ဆ)  ပိင်ပွဲဝင်ဓာတ်ပုံများကိ ုေပးပိုရာတွင ်ဓာတ်ပုံအရယ်အစား၊ ၁၀ လက်မ x ၁၅ 
လက်မ ဓာတ်ပုံ Hard Copy ှင့်  Soft Copy (CD) ကို ပူးတွဲေပးပိုရမည်။

 (ဇ)  ပိင်ပဲွဝင်ဓာတ်ပုံများအား အများြပည်သအူကျိးငှာ ြပပဲွများ၊ စာအပ်ုစာေစာင်များ၊ 
Website များ၊ လက်ကမ်းစာေစာင်များ၊ သင်ခန်းစာပိုချမ များှင့ ် ဗဒီယီိမှုတ်တမ်း 
များ၌ အသုံးြပြခင်းကိ ုသေဘာတူခွင့်ြပရမည်။

 (ဈ)  ပိင်ပဲွဝင်ဓာတ်ပုတံိင်ုးတွင် အမည်၊ မှတ်ပုတံင်အမှတ်၊ ေနရပ်လပ်ိစာ၊ ဓာတ်ပု၏ံ 
အေကာင်းအရာ၊ ိက်ုကူးသည့ ်ေနရာေဒသတိုကိ ုဓာတ်ပုတံိင်ုး၏ ေနာက်ေကျာ၌ 
သီးြခားစက ြဖင့်ကပ်ပီး တစ်ပါတည်း ပူးတွဲေပးပိုရမည်။

ပိင်ပွဲတွင ်ဆုရရှိသူများအား ပထမဆု ကျပ်ငါးသိန်း၊ ဒုတိယဆု သုံးသိန်းငါးေသာင်း၊ 
တတိယဆု ကျပ်ှစ်သိန်းှင့် အထူးဆု ကျပ်တစ်သိန်းစ ီချးီြမင့်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ပိင်ပွဲဝင်ဓာတ်ပုံများကိ ု၂၀၂၀ြပည့်ှစ ်ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက် ညေန ၄ နာရီ ေနာက်ဆုံး 
ထား၍ ဦးေကျာ်ဇင်စုိး  န်ကားေရးမှး(ထုတ်လုပ်)၊ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရး 
ဦးစီးဌာန၊ အမှတ်၂၂၈၊ သမ်ိြဖလမ်း ဗုိလ်တေထာင်မိနယ် ရန်ကုန်မိ ဖန်ုး- ၀၁-၈၃၇၁၃၄၂၊ 
၀၁-၈၂၀၁၉၃၆  သို ေပးပုိရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်ယင်းေနထက်ေကျာ်လွန်၍ ေပးပိုလာေသာ 
ဓာတ်ပုံများအား ပိင်ပွဲဝင်ဓာတ်ပုံအြဖစ ်လက်ခံမည်မဟုတ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စဆုိတုာ တိင်ုးရင်းသားလမူျိးေပါင်းစုနံဲ ဖဲွစည်းထားတဲ ့ိင်ုငြံဖစ်
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တစ်တိုင်းြပည်လုံး ကီးပွားေစချင်ရင် လူအား၊ ေငွအား၊ ပစ ည်းအားနဲစုေပါင်းပီး အင်တိုက်အားတိုက်လုပ်ိုင်မှ အကျိး 
ခံစားခွင့်ရှိကမှာပဲ။ ဗမာကတစ်မျိး၊ ကရင်ကတစ်ဖုံ၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းတိုကတြခား  အကွဲကွဲအြပားြပားလုပ်ေနကရင် 
အကျိးရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ စုေပါင်းလုပ်ကမှသာ အကျိးရှိိုင်မယ်။ လုပ်ကည့်မှလည်း အကျိးရှိေကာင်း သိိုင်တယ်။

 

စုေပါင်းလုပ်ကမှသာ အကျိးရှိိုင်မယ်

[ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ၁၁-၂-၁၉၄၇ ရက်ေနည ပင်လုံမိ၌ ေစာ်ဘွားများ တည်ခင်းေက းေမွးေသာ ထမင်းစားပွဲတွင် ေြပာကားသည့်မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်]



ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀

ုပ်ရှင်၊ ုပ်သံ ြပန်လည်ိုက်ကူးိုင်ေရးှင့် ုပ်ရှင်ုံများ ြပန်လည်ြပသိုင်ေရး ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ ်  ဇွန်  ၃၀
ပ်ုရှင်၊ ပ်ုသ ံြပန်လည်ိက်ုကူးိင်ုေရး 
ှင့ ်ပ်ုရှင်ုမံျား ြပန်လည်ြပသိင်ုေရး  
ညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ုယေနမွန်းလဲွ  
၂ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိြပန်ကား 
ေရးဝန်ကီးဌာန စုေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ 
သည်။

တက်ေရာက်
အစည်းအေဝးသို ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့်  

ိုင်ငံြခား     စီးပွားဆက်သွယ်ေရး 
ဝန်ကီးဌာန      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ဦးေသာင်းထွန်း၊ ြပန်ကားေရးဝန်ကီး 
ဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာ 
ေဖြမင့်၊ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ  
ဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
သူရဦးေအာင်ကို၊   ကျန်းမာေရးှင့ ်
အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု
ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွး၊  ဒုတိယ 
ဝန်ကီး ဦးေအာင်လှထွန်း၊ အမဲတမ်း 
အတွင်းဝန်များ၊  ဌာနဆိုင်ရာတာဝန် 
ရှိသူများ၊ ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင ်အစည်း 
အုံးဥက   ှင့်          အတွင်းေရးမှး၊ 
ပ်ုရှင်ုလံပ်ုငန်းရှင်များှင့ ်ထတ်ုလပ်ု 
သူများ၊         ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 
အတ ပ တ ိုပ်ရှင် ိုက်ကူးထုတ်လုပ ်
ေရးမှ တာဝန်ရိှသမူျား၊ ပ်ုြမင်သံကား 
လိုင်းများှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်း 
များမ ှတာဝန်ရှိသူများ  တက်ေရာက ်
ကသည်။

အစည်းအေဝးတွင ် ြပည်ေထာင်စ ု
ဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့က် ြပန်ကား 
ေရးဝန်ကီးဌာနှင့်   ုပ်ရှင်၊ ုပ်သံ 
ေလာကသည် မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်း 
များြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပန်ကားေရးဝန်ကီး 
ဌာနအေနြဖင့် ုပ်ရှင်၊ ုပ်သံေလာက  
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ု      တစ်စိတ် 
တစ်ပိင်ုး တာဝန်ယရူသည့ဌ်ာန ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း၊ မိမိတိုအေနြဖင့ ်အစိုးရပိုင်း 
က    ချမှတ်ထားသည့ ်    စည်းမျ်း 
စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 
ှင့်ပတ်သက်ပီး   ညိ  င်းေဆာင်ရက ်
ေပးသကဲ့သို   ုပ်ရှင်၊ ုပ်သံ ဖွံဖိး 
တိုးတက်ရန်အတွက ်   ကူညီေပးိုင ်
သည်များကိုလည်း   ှီးေှာတိုင်ပင်
ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း။

တန်ဖိုးထားေဆာင်ရက်
ုပ်ရှင်ရာြပည့်ပွဲေတာ်ကိ ုေအာက် 

တိဘုာလထတွဲင် ကျင်းပရန်ြဖစ်ေသာ် 
လည်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ုပ်ရှင် 
ရာြပည့ပဲွ်ေတာ်ကို မည်သို ကျင်းပမည်၊ 
မည်သည့်အတိုင်းအတာြဖင့ ်ကျင်းပ 
မည်ကိ ုမဆုံးြဖတ်ိင်ုေသးသည့ ်အေြခ 
အေနြဖစ်ေနပါေကာင်း၊ ပ်ုရှင်ရာြပည့ ်
ပွဲေတာ် ကျင်းပမည့် အေြခအေနှင့် 
ပွဲေတာ်အစီအစ်များကိ ု     ဩဂုတ် 
လလယ်ပုိင်းတွင် ဆံုးြဖတ်ရန် ေရ ဆုိင်း 
ထားပါေကာင်း၊    ယင်းပွဲေတာ်ကို 
များစွာေမ ာ်လင့်ထားကပါေကာင်း၊   
ုပ်ရှင်ေလာကသားများ  ေမ ာ်လင့် 
သည့်အတိုင်း  မိမိတိုအေနြဖင့်လည်း  
ယခလုိ ုကံကိက်သည့ ်ပ်ုရှင်ရာြပည့ ်
ပွဲေတာ်ကီးကိ ု အလွန်တန်ဖိုးထားပါ 
ေကာင်း၊ ုပ်ရှင်ရာြပည့်ပွဲေတာ်ကီး 
အြပင ်   ုပ်ရှင်ေလာကက   ှစ်စ် 
တန်ဖိုးထား      ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်
အကယ်ဒမီပဲွကုိလည်း ေရ ဆုိင်းခ့ဲရပါ 
ေကာင်း၊  ုပ်ရှင်ေလာကသည်လည်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်  များစွာ 
ထခိိက်ုေနသည့ ်သေဘာရိှပါေကာင်း။

ေနာက်တစ်ချက်မှာ ပုံမှန်လည်ပတ် 
ေနသည့်လုပ်ငန်းများ   ရပ်ဆိုင်းသွား 
ပါေကာင်း၊    လုပ်ငန်းရှင်များမှစပီး 

အလုပ်သမားများအထ ိယခ ုသုံး၊ ေလး 
လကာလအတွင်း      အခက်အခဲများ 
ကံေတွရပါေကာင်း၊ စားဝတ်ေနေရး 
အခက်အခဲ  ကံကရသူများရှိသည့ ်
အတိုင်း    လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်
လည်း   လုပ်ငန်းများ  ရပ်ဆိုင်းသွား 
ရပီး ဝင်ေငွများ မရရှိကပါေကာင်း၊ 
ပ်ုရှင်ုံလပ်ုငန်းရှင်များ ပ်ုရှင်မြပသ 
ရသည့အ်တွက် ဝင်ေငမွျားထခိိက်ုေနပါ  
ေကာင်း၊  အုပညာရှင်များ  တစ်ဦး 
ချင်းထခိိုက်ပီး အပုညာေလာကကီး 
တစ်ခုလံုးပါ ထခိိက်ုဆုံး ံးမ များ ရိှလာ 
ပါေကာင်း။

နည်းလမ်းအမျိးမျိးရှာေဖွ
ထိုသို     ထိခိုက်မ များရှိေနသည့် 

အတွက်    ယင်းအခက်အခဲများကို 
မည်သိုေြဖရှင်းရမည်ကိ ု   စ်းစားပါ 
ေကာင်း၊  ုပ်ရှင်အစည်းအုံးှင့ ်
ပ်ုသလံပ်ုငန်းများက ိင်ုငတံကာတွင်  
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေနသည့် နည်း 
လမ်းများကိ ုတင်ြပေကာင်း၊ ကိုဗစ-်
၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်မမိတိိုထက် များစွာ 
ထိခိုက်ခဲ့သည့် ဥေရာပ၊ အေမရိက 
ိုင်ငံကီးများတွင ်ုပ်သံလုပ်ငန်းများ 
ကို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ေနသည့ ်
အခက်အခဲများကားမှ ေရာဂါမကူး 
စက်ေစေအာင် နည်းလမ်းရှာကေံဆာင် 
ရက်ေနကြခင်းများ     ရှိပါေကာင်း၊ 
ုပ်ရှင/်ုပ်သံလုပ်ငန်းကီးများ  ပိလ ဲ
ပျက်စီးမသွားေအာင ်     နည်းလမ်း 
အမျိးမျိးရှာေဖွပီး ြပန်လည်ထန်ိးသမ်ိး 
ထူမတ်လျက်ရှိပါေကာင်း။

မိမိတို၏ ုပ်ရှင်/ုပ်သံသမားများ 
ကလည်း အလားတ ူနည်းလမ်းများြဖင့ ်
ကိယ်ုတိင်ုကျင့သ်ုံးိင်ုမည့ ်အေြခအေန 
များကိ ု   ေသချာြပစုပီး   မိမိတိုထ ံ
တင်ြပထားပါေကာင်း၊ ုပ်ရှင်/ုပ်သ ံ
လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်ပီး စ်းစား 
ေဆာင်ရက်ေပးုိင်ရန် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ှင့ပ်တ်သက်သည့ ် အမျိးသားအဆင့ ်
ဗဟိုေကာ်မတီအထ ိ   တင်ြပထားပါ 
ေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 
ထန်ိးချပ် ကသုေရးလပ်ုငန်းများေစာင့ ်
ေရှာက်မ  လပ်ုကိုင်သည့်ကားထမှဲ မရိှ 
မြဖစ်၊ မလည်ပတ်လ င် မြဖစ်သည့ ်
လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ုိင်ရန်အတွက် 
စည်းမျ်း စည်းကမ်းများ ချမှတ်ပီး 
ြပန်လည်လည်ပတ်ေစကာ  ကပ်မတ် 
ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း။

ုပ်ရှင်လုပ်ငန်းများကိ ု       စိစစ် 
ေလ့လာပီး   လုပ်ငန်းများ    အတတ် 
ုိင်ဆံုး လုပ်ကုိင်ုိင်ရန်ှင့် ကုိဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်မ         တတ်ိုင်သမ  
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ုိင်မည့် နည်းလမ်း 
များကို  ရှာေဖွလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက ် 
ုိင်မည်ဟု ြမင်ပါေကာင်း၊ လက်ေတွ 
မည်သည့အ်တိင်ုးအတာအထ ိေဆာင် 
ရက်ိုင်မည်ဆိုသည့ ်        အပိုင်းကိ ု 
အမျိးသားအဆင့်   ဗဟိုေကာ်မတီ၊ 
အထူးသြဖင့ ်         ကျန်းမာေရးှင့ ်
အားကစားဝန်ကီးဌာနက   ကည့်  
သုံးသပ်ပီး     လိုအပ်သည်များကို 
လမ်း န်ြခင်း၊ ကပ်မတ်ြခင်း၊ ကူည ီ
ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း    စသည်ြဖင့ ်
လုပ်ငန်းများလည်ပတ်ေအာင် ကူညီ 
ေဆာင်ရက်ေပးိုင်သည်ဟု   ြမင်ပါ 
ေကာင်း ေြပာကားသည်။
၈၀ ရာခိုင် န်းခန်  ိုက်ကူးပီးစီး
ထိုေနာက်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  

သူရဦးေအာင်ကိုက          ဗိုလ်ချပ် 
ေအာင်ဆန်း၏      အတ ပ တ ိုပ်ရှင ်
ိုက်ကူးေရးှင့်ပတ်သက်ပီး မိမိတို 
ဌာနကို    သီးသန်တာဝန်ေပးထားပါ 
ေကာင်း၊ ၂၀၁၇ ခုှစ် ုိဝင်ဘာ ၂၄  ရက် 
တွင်   တာဝန်ေပးပီး   လိုအပ်သည့်  
ေကာ်မတီအရပ်ရပ်ဖဲွစည်းကာ လုပ်ငန်း 
စတင်ခ့ဲပါေကာင်း၊ ဇာတ်လမ်းအခန်း 
စ် စုစုေပါင်း ၁၃၄ ခန်းရိှသည့်အနက် 
၈၀ ရာခိုင် န်းခန်    ိုက်ကူးပီးစီးပ ီ
ြဖစ်ပါေကာင်း၊   ဗိုလ်ချပ်ုပ်ရှင်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ၂၀၁၉ ခှုစ် စက်တင်ဘာ  
၃၀ ရက်တွင် စတင်ုိက်ကူးခ့ဲပီး ကုိဗစ်- 
၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်  ၂၀၂၀  ြပည့်ှစ် 
မတ် ၂၅ ရက်မှစ၍ ေခတ ရပ်နားထား 
ခဲ့ရာ ယခုအချန်ိအထိ ြဖစ်ပါေကာင်း။

သုိေသာ် ဗုိလ်ချပ်ုပ်ရှင်ကုိ သတ်မှတ် 
ကာလ   ၂၀၂၀   ြပည့်ှစ်အတွင်းတွင ်
တာဝန်ရိှအကီးအကမဲျားက    ကည့်  
အကဲခတ်ုိင်ရန်အတွက် စီစ်ေဆာင် 
ရက်လျက်ရှိပီး  ိုက်ကူးရန ်  ကျန်ရှိ 
ေနသည့်   ဇာတ်လမ်းအခန်းစ်များ   
ိုက်ကူးခွင့်ရရှိပါက  ကျန်းမာေရးှင့ ်  
အားကစားဝန်ကီးဌာနက ချမှတ်ထား 
သည့်  အမိန် န်ကားချက်များှင့် 
အညီ လိုက်နာေဆာင်ရက်အေကာင ်
အထည်ေဖာ်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း   
ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး  

ေဒါက်တာြမင့်ေထွးက   ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်း 
တွင်   တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး   ခပ်ခွာခွာ 
ေနထုိင်ြခင်းှင့် လူစုလူေဝး မြဖစ်ပွား 
ေစြခင်း   စသည့်   ခပ်ခွာခွာေနထိုင် 
ြခင်းသည ်     အဓိက    အေရးကီး 
ဆုံးအချက်ြဖစ်ပါေကာင်း၊       ယခု 
လတ်တေလာအေြခအေန၌   မိမိတို 
ိုင်ငံတွင ်  ြပည်တွင်း  ကူးစက်မ မရှ ိ
သေလာက် ြဖစ်ေနေသာ်လည်း ြပည်ပ 
မှြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများတွင်   
ေရာဂါကူးစက်မ များ    ေတွေနရဆဲ 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ မရိှေစ 
ေရးအတွက် လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရမည့ ်
အချက်များကို             ေပါ့ဆစွာြဖင့် 
ေကာင်းစွာလိုက်နာေဆာင်ရက်ြခင်း 
မရှိပါက   ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ြပန်လည် 
များြပားလာိုင်ေြခ     ရှိပါေကာင်း၊ 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါသည်     ပါးစပ်၊ 
ှာေခါင်း၊       မျက်စိတိုမှတစ်ဆင့် 
ဝင်ေရာက်ကူးစက်ပီး ုပ်ရှင်၊ ုပ်သံ 
ိုက်ကူးြခင်း    လုပ်ငန်းသည်လည်း 
တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး နီးကပ်စွာ ဆက်ဆံ 
လုပ်ကိုင်ရသည့်   သေဘာသဘာဝ 
ရှိေသာေကာင့်   ေရာဂါကူးစက်မ  
မရိှေစေရး သတိကီးစွာထားရိှလပ်ုကိုင် 
ရမည့ ်လုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ပါေကာင်း။

ကူးစက်မ အ ရာယ်ရှိ
ထိုသို     ိုက်ကူးမ ြပလုပ်ရာတွင် 

လည်း သီးသန်ပ်ုရှင်၊ စတဒူယီိ ုအခန်း 
များတွင် သတ်မှတ်စည်းကမ်းများှင့် 
အည ီ ိက်ုကူးပါက ေရာဂါကူးစက်ရန် 
အ ရာယ်သိပ်မရှိေသာ်လည်း ြပင်ပ  
ိုက်ကွင်းများြဖစ်ပါက   လာေရာက ်
ကည့် မည့ ်အများြပည်သမူျား စေုဝး 
လာမည့်   အေြခအေနှင့်  ေရာဂါ 
ကူးစက်မ အ ရာယ်များ ရိှပါေကာင်း၊ 
ကူးစက်မ အ ရာယ်ရှိသည်ဟ ုေြပာရ 
ြခင်းမှာ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ေတွရှိေသာ  
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ လူနာများ၏ ၅၆  
ရာခုိင် န်းမှာ ေရာဂါလက ဏာ တစ်စံု 
တစ်ရာ မြပသမူျားြဖစ်ေနေသာေကာင့် 
လူများစုေဝးမိပါက ေရာဂါကူးစက်မ  
အခွင့်အလမ်းများပါေကာင်း။

ုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ၊  ဒါိုက်တာ၊ 
သုပ်ေဆာင်များ၊ ုပ်သံိုက်ကူးသူ 
များအပါအဝင် ုပ်ရှင်ေလာကသား 
တိုင်းအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ၏ 

ေရာဂါကူးစက်ပုံနည်းလမ်း၊   ေရာဂါ 
လက ဏာများှင့် ကာကွယ်ပုံနည်း 
လမ်းများကိ ုေကာင်းစွာသရိှိနားလည် 
ပီး   လိုက်နာေဆာင်ရက်ကေစလုိပါ 
ေကာင်း၊ ုပ်ရှင်၊ ုပ်သံြပန်လည်ုိက်
ကူးုိင်ေရးအတွက်  ကျန်းမာေရးှင့ ်
အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူ 
များှင့ ်  ုပ်ရှင်၊ ုပ်သံေလာကမှ   
တာဝန်ရိှသမူျား သီးြခားေတွဆုံညိ  င်း 
ပီး   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်မ  
အ ရာယ်   အနည်းဆုံးြဖစ်ေစမည့်   
လပ်ုငန်းလမ်း န်များ ေရးဆဲွသွားရန်    
လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကပ်ေရာဂါှင့ ်

အတူ  ြဖစ်ထွန်းေပ ေပါက်လာသည့ ် 
ပုံမှန်အေြခအေနသစ်ှင့် လိုက်ေလျာ 
ညီေထွြပင်ဆင်ေနထိုင်    လုပ်ကိုင် 
ိုင်ရန်     လိုအပ်မည်ြဖစ်ပီး   အချနိ် 
ကာသည်ှင့်အမ     လူမ စီးပွားေရး  
ပိုမိုထိခိုက်မည်ြဖစ်၍     သက်ဆိုင်သ ူ
အားလံုးက    ဝုိင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင် 
ရက်ကရမည ်        ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ေြဖေလ ာ့မ များကိ ုတြဖည်းြဖည်းှင့ ်        
တစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့ ်ေလ ာ့ေပါ့မ များ 
ြပလုပ်ေပးေနေကာင်း၊          ထိုသို   
ေြဖေလ ာ့မ များ    ြပလုပ်စ်ကာလ 
အတွင်း    စနစ်တကျ   ေစာင့်ကပ ်
ကည့် ပီး လိအုပ်သလိ ုြပြပင်ေဆာင် 
ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ယေန  
အစည်းအေဝးတွင ်ုပ်ရှင်ှင့ ်ုပ်သံ  
ေလာကမ ှတာဝန်ရှိသူများ၏ တင်ြပ 
ေဆွးေွးချက်များကို    ေသချာစွာ 
မှတ်သားစ်းစားပီး    အြဖစ်ိုင်ဆုံး၊ 
အတတ်ိုင်ဆုံး ကူညီသွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ဦးေသာင်းထွန်းက   ကပ်ေရာဂါှင့ ်
ပတ်သက်၍   ြပန်ေြပာင်းကည့်ပါက 
ကနဦးကာလတွင် ကျန်းမာေရးကိစ  
တစ်ခုတည်းအတွက် စိန်ေခ မ  ြဖစ်ခဲ ့
ေသာ်လည်း ယခုအချနိ်တွင် ကျန်းမာ 
ေရးအြပင် လူမ ေရးှင့် စီးပွားေရးပါ  
ဂယက်များ     ိုက်ခတ်လာသည်ကိ ု
ေတွရိှရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထုိေကာင့် 
ိင်ုငေံတာ် အကီးအကမဲျားက မတ်လ  
ခန်မှစ၍   စီးပွားေရးှင့်ပတ်သက်ပီး  
ကုစားုိင်ေရးအတွက် ေကာ်မတီများ 
ဖဲွစည်းပီး ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးအတွက် 

စီစ်ခဲ့ပါေကာင်း၊   ကပ်ေရာဂါသည ်
မကံဖူးသည့်    ကပ်ေရာဂါြဖစ်သည့ ်
အတွက်         မည်သည့်အချနိ်တွင် 
ထိုကပ်ေရာဂါမ ှလွတ်ေြမာက်မည်ကို  
မခန်မှန်းုိင်၍ ေရရှည်မည်သုိ ချ်းကပ် 
ကာကွယ်မည်ကိ ု စ်းစားသည့်အခါ 
ေရတိုေရရှည်ေဆာင်ရက်ချက်များ  
လပ်ုရန်အတွက် ဆုံးြဖတ်ခဲပ့ါေကာင်း၊ 
ယခ ုအေရးေပ ကာလ ေကျာ်လွန်လာ 
ပီြဖစ်ပီး   ေရရှည်စ်းစားရမည်ြဖစ ်
သည့်အတွက် CERP ဟု ေခ သည့်  
စီးပွားေရးထိခိုက်မ သက်သာေရး စီမံ 
ချက်ြဖင့ ်အားလုံးတစ်ေပါင်းတစ်စည်း  
တည်း ေကျာ်လ ားြခင်းသည် မိမိတို 
ုိင်ငံတွင် အားလံုးလက်တဲွပီး အခက် 
အခဲကို ေကျာ်လ ားမည်ဆိုပါက မုချ 
ေအာင်ြမင်မည်ဟု ခံယူထားပါေကာင်း၊ 
ထိုေကာင့ ်ယင်းအစီအစ်ကိ ုချမှတ် 
ေဆာင်ရက်သည့်အခါ ဦးတည်ချက ်
(၇) ရပ်ထားပီး     ေဆာင်ရက်ေနပါ 
ေကာင်း၊     က  များရှိသည့်အနက ်
အလပ်ုလက်မဲမ့ြဖစ်ေစေရးလည်း ပါပါ 
ေကာင်း၊ ယင်းထတွဲင် ယခတုင်ြပသည့် 
ုပ်ရှင်၊ ုပ်သံြပန်လည်ိုက်ကူးေရး၊ 
ြပသေရးတိုကိုလည်း    ထည့်သွင်း 
စ်းစားေပးမည်     ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ုပ်ရှင်၊ ုပ်သံေလာကတွင ်လုပ်ကိုင် 
ေနသည့ ်လမူျားလည်း အလပ်ုြပန်လပ်ု 
ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အလုပ်ြပန်လုပ် 
ိုင်ရန်အတွက် မည်သည့်နည်းလမ်း 
ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ကမည်ကိ ုစ်းစားရန် 
လိုအပ်ပါေကာင်း။ 

စီးပွားေရးဘက်မ ှကည့်မည်ဆိုပါ 
က စီးပွားေရးဦးေမာ့လာေရးအတွက ်
ြပန်စ်းစားရန ်    လိုအပ်ပါေကာင်း၊ 
ယခေုလာေလာဆယ်တွင် အခက်အခ ဲ
ကံေတွေနရသူများအတွက ်မတည် 
ေငွများေပး၍   တတ်ိုင်သမ   ပံ့ပိုး 
ကူညီေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊   ယခု 
ေခတ်ကာလအသစ်တွင်     မည်သို 
ေဆာင်ရက်ကမည်ှင့် ုပ်ရှင်ြပသ 
မည်ဆိုပါက ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်းကို 
မည်သို ြပလုပ်မည်၊ ုပ်ရှင်လုပ်ငန်း 
ရှင်များ   အဆင်ေြပမ   ရှိ၊ မရှိတိုကို 
စ်းစားေပးရန်လည်း လုိအပ်ပါေကာင်း၊ 
အလုံအခန်းထတွဲင်  ှစ်နာရ၊ီ သုံးနာရ ီ
ထိုင်ပါက ကူးစက်ိုင်သည့် အလား 
အလာ ပိုများလာမည်ဆိုပါက 

စာမျက်ှာ ၇ သို  

ုပ်ရှင်၊ ုပ်သံ ြပန်လည်ိုက်ကူးိုင်ေရးှင့ ်ုပ်ရှင်ုံများ ြပန်လည်ြပသိုင်ေရး ညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင ်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွး အမှာစကားေြပာကားစ်။



ဇူလိုင်   ၁၊  ၂၀၂၀

 စာမျက်ှာ ၆ မှ
မည်သိုေဆာင်ရက်မည်      စသည်တိုကိ ု    

ချင့်ချနိ်ပီး  သက်ဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရး 

ဌာနမှ  အကံြပချက်၊  စီမံချက်များှင့် 
အညီ ေဆာင်ရက်မည်ဆုိပါက ြဖစ်ုိင်ပါ 
ေကာင်း၊ ယခုေတွဆံုပဲွတွင် မိမိတုိအေန 
ြဖင့ ်နားေထာင်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊   

လပ်ုိင်ုမည်ဟ ု  ထင်ြမင်မပိါေကာင်း၊       

လုပ်ိုင်မည်ဆိုပါက စည်းကမ်းသတ ်
မှတ်ချက်များှင့်အညီ လုပ်မည်ဆုိပါက  
ြဖစ်ိုင်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်       ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင ်

အစည်းအုံး အတွင်းေရးမှး ဦးေဇာ် 

ြမင့်ဦးက ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ  ြမန်မာ 

ိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအံုး၏ ေဆာင်ရက် 
ချက်များ၊     ုိက်ကးူေရးလုပ်ငန်းများ 
ေဆာလျင်စွာ ြပန်လည်စတင်ုိင်ေရး၊ 
ပ်ုရှင်ုမံျား ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ြပသိင်ု 

ေရး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ ိုင်ငံေတာ်မ ှ

အထူးေချးေငွပံ့ပိုးမ     ရရှိိုင်ေရးှင့ ်

ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ရာြပည့်ပွဲေတာ ်ကျင်းပ 

ိုင်ေရးကိစ ရပ်များကိုလည်းေကာင်း၊ 

Forever   Group  Co., Ltd.  Co-
Founder & Director ဦးခင်ေမာင်ေဌး 

က ပ်ုြမင်သံကား ဇာတ်လမ်းတဲွများ၊ 

ပ်ုသအံစအီစ်များ ြပန်လည်ိုက်ကူး 
ထုတ်လ င့်ိုင်ေရး၊    ဝန်ထမ်းများ၏ 
စားဝတ်ေနေရး အေြခအေန၊ ိုက်ကူး 
ထုတ်လ င့်မ အဆင့်ဆင့်၊ ပါဝင်ကမည့် 

အပုညာရှင်များ၊ ိုက်ကူးေရးဝန်ထမ်း 

များှင့ ်       ိုက်ကွင်းေနရာတိုအား 

ကျန်းမာေရးှင့ ်  အားကစားဝန်ကီး 
ဌာနကထတ်ုြပန်ထားသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ 

စည်းမျ်း    စည်းကမ်းများှင့်အည ီ 
ေဆာင်ရက်သွားမည့်  အေြခအေနတို 

ှင့်စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွးသည်။

ဆက်လက်၍   ေရ သံလွင်မီဒီယာ 

ကုမ ဏီလီမိတက်မှ      ဒါိုက်တာ  

ဦးမျိးမင်း၊ ုပ်ရှင်ံုပုိင်ရှင်များကုိယ်စား 
မဂ  လာပ်ုရှင်ုအံပ်ုစမှု ဦးေဇာ်မင်းှင့ ်

Clover Solutions Co.,Ltd.  မှ  ဦးဇင် 

ေအာင်စိုး၊ ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်း 
အုံးမှ ဒါိုက်တာဝိုင်း၊ Channel K 
(KMA Tele media Holdings 

Co.,Ltd.) Chief Content Officer 
ဦးမျိးြမင့်၊     ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 

အတ ပ တ ိပ်ုရှင် ိုက်ကူးေရးလပ်ုငန်း 

ေကာ်မတ ီ      တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး 
ဦးလမူင်းှင့ ်ြမန်မာိင်ုငံပ်ုရှင်အစည်း 
အုံးဥက     ဦးညီညီထွန်းလွင်တိုက 
ုပ်ရှင်ိုက်ကူးေရး        လုပ်ငန်းများ 

ြပန်လည်စတင်ိုင်ေရး၊        သင့်တင့် 

ေလျာက်ပတ်ဆေီလျာ်သည့အ်ချန်ိတွင်  
ပ်ုရှင်ုမံျား ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ိင်ုေရး၊ 
ကိုဗစ်-၁၉ကာလ ေထာက်ပ့ံေငွ၊ ေချးေင ွ

ရရှိေရးကိစ ရပ်များှင့်   စပ်လျ်း၍ 
ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ေဒါက်တာြမင့်ေထွး၊   ဒုတိယဝန်ကီး 
ဦးေအာင်လှထွန်းှင့်     အမဲတမ်း 
အတွင်းဝန်    ဦးမျိးြမင့်ေမာင်တိုက 

ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးကသည်။

ထိုေနာက်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာေဖြမင့်က   နိဂုံးချပ်အမှာ 

စကားေြပာကားခဲ့ေကာင်း      သိရ 

သည်။                           သတင်းစ်

အာဆီယံ - ဩစေတးလျ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါဆိုင်ရာ အထူးအစည်းအေဝးကျင်းပ
ကိုဗစ်-၁၉ တိုက်ဖျက်ေရးှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးအတွက် ဩစေတးလျိုင်ငံက အစီအစ်သစ်များ ေကညာ

ေနြပည်ေတာ ်    ဇွန်     ၃၀
အာဆယီ-ံ ဩစေတးလျ ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးများ၏ ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ 
ဆိင်ုရာ အထူးအစည်းအေဝးကိ ုယေနမွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် Video Conferencing 
ြဖင့် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၌ကျင်းပရာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဦးေကျာ်တင ်
ပါဝင်တက်ေရာက်သည်။

အစည်းအေဝးတွင ်အာဆီယံ-ဩစေတးလျ ေဆွးေွးဖက်ဆက်ဆံေရး 
ညိ  င်းေရးမှးြဖစ်သ ူမ ေလးရှားိုင်ငြံခားေရးဝန်ကီး Dato’ Seri Hishammuddin 
Tun Hussein ှင့် ဩစေတးလျ ိုင်ငြံခားေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်အမျိးသမီးေရးရာ 
ဝန်ကီး    Madame Marise Payne   တိုက   ပူးတွဲသဘာပတိများအြဖစ ်
ေဆာင်ရက်ပီး အစည်းအေဝးသို အာဆယီအံဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားမှ ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး 
များှင် ့အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်တို ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

အစီအစ်သစ်များကို ကိဆို
အစည်းအေဝးတွင် ဝန်ကီးများက ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ တုံြပန်ရာတွင် 

အာဆီယံှင့်  ဩစေတးလျတိုအကား  ဦးစားေပးအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်
လိုအပ်ေသာ က  ရပ်များြဖစ်သည့် ကျန်းမာေရးလုံ ခံမ ရှိေရး၊ ေဒသတွင်း 
တည်ငမ်ိမ ရိှေရးှင့ ်စီးပွားေရးြပန်လည်ဦးေမာလ့ာေရးတို၌ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 
ကေရးကို အေလးေပးေဆွးေွးခ့ဲကသည်။ ဝန်ကီးများက ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက် 
ေရာဂါတံုြပန်ေရးှင့် ြပန်လည်နာလန်ထူေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင် အာဆီယံှင့် 
ဩစေတးလျတို၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနမ များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  
ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာေစမည့် အစီအစ်သစ်များကို ကိဆိုခဲ့ကပီး  အာဆီယံ 
ဦးေဆာင်သည့ ်ေဒသတွင်းယ ရားများမှတစ်ဆင့ ်ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရးှင့ ်
လမူ ေရးဆိုးကျိးသက်ေရာက်မ များ ေလျာပ့ါးေစေရးတိုတွင် ဆက်လက်ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်ေရးကိ ုေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေကျာ်တင်က ကိုဗစ်-၁၉  
ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး၊ ယင်းေရာဂါေကာင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
များအေပ  အကျိးသက်ေရာက်မ များ ေလျာ့ပါးေရးှင့် စီးပွားေရးြပန်လည် 
ဦးေမာလ့ာေရးအတွက် ိုင်ငေံတာ်အစိုးရ၏ ေဆာင်ရက်ထားရိှမ များကိ ုအသေိပး 
ေြပာကားခဲ့သည်။ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့ ်ြဖစ်ေပ လာသည့် 
ကျန်းမာေရးှင့် လူမ -စီးပွားေရးထိခိုက်နစ်နာမ များကိ ုေြဖရှင်းရာတွင ်ြမန်မာ 

အစိုးရအေနြဖင့် အရင်းအြမစ်အကန်အသတ်ရှိေသာ်လည်း “တစ်ိုင်ငံလုံး 
ပါဝင်သည့် ချ်းကပ်မ ပုံစံ”ြဖင့် ေစာစီးစွာ   အေရးယူ ေဆာင်ရက်ခဲ့မ ေကာင့ ်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို ကာကွယ်ထိန်းချပ်ထားိုင်သည့် အေြခအေနများှင့် 
ကူးစက်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ရာတွင် အစိုးရအေနြဖင့် ြပည်သူများ၏ ပူးေပါင်း 
ပါဝင်မ ကိုရယူလျက် “မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  မကျန်ရစ်ေစေရးမူ”ကို 
ကျင့်သုံး၍ ေနရပ်ေရ ေြပာင်းသူများအပါအဝင ်ထိခိုက်လွယ်သည့် အုပ်စုများ 
အတွက်ပါ ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ တုံြပန်ေဆာင်ရက် 
ေနသည့်အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းအသိေပးခဲ့သည်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်
ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ တိုက်ဖျက်ရာတွင် အာဆီယံ-ဩစေတးလျ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  တုိးြမင့်ေရးကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 
ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ တိုက်ဖျက်ေရးကိးပမ်းမ တွင် 
ဩစေတးလျိုင်ငံအေနြဖင့ ်အေမရိကန်ေဒ လာ သန်း ၆၃၀ ေကျာ် သုံးစွဲရန် 
ကတိကဝတ်ြပမ အေပ  ကိဆိုေကာင်း ေြပာကားပီး  ြပည်သူကျန်းမာေရး 
က  ၌ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ြမင့်တင်ေရးှင့် ေနထိုင်မ ပုံစံသစ်၌ အံဝင်ခွင်ကျ 

ေနထိုင်ိုင်မ ကို အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျန်းမာေရးက    
ြမင့်တင်ေရး၊   ေဒသတွင်း    စီးပွားေရးြပန်လည်ရှင်သန်လာေစေရးအတွက ်
အာဆီယံ၊    ဩစေတးလျှင့ ်    နယူးဇီလန်တိုအကား  ချပ်ဆိုထားသည့ ်
လွတ်လပ်စွာ ကန်ုသွယ်ေရးစာချပ် အဆင့ြ်မင့တ်င်ေရးလပ်ုငန်းစ်ကို ြမန်ဆန်စွာ 
ေဆာင်ရက်ေရး၊ ေဒသတွင်း ဘက်စုစံီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  သေဘာတ ူ
စာချပ် (Regional Comprehensive Economic Partnership) ကို ၂၀၂၀ 
ြပည့်ှစ်အတွင်း ေဆာလျင်စွာ လက်မှတ်ေရးထုိးုိင်ေရး၊ ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ 
ေကာင့ ်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများက အကျပ်အတည်းများ ရင်ဆိုင်ကံေတွေနရ 
ချန်ိတွင် ထခိိုက်မ ဒဏ်ကိ ုအများဆုံးခစံားရသည့ ်ေရ ေြပာင်းအလပ်ုသမားများ၏ 
ထိခိုက်နစ်နာမ များကို ေလျာ့ပါးသက်သာေစေရးအတွက ်အတူတက ွပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်ေရး စသည်တိုကို ထည့်သွင်းေဆွးေွးခဲ့သည်။

အစည်းအေဝးအပီးတွင် ပူးတဲွသဘာပတမိျား၏ ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ 
ဆိင်ုရာ အထူးအစည်းအေဝးေကညာချက်ကိ ုထတ်ုြပန်ခဲသ့ည်။ အဆိပုါအစည်း 
အေဝးသုိ ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန 
တိုမှ အဆင့်ြမင့်အရာရှိများလည်း ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။    သတင်းစ်

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ိုင်ငံြခားေချးေငွ
စီမံကိန်းများဆိုင်ရာ ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ အစည်းအေဝး ကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ ်   ဇွန်   ၃၀
စိုက်ပျိးေရး၊   ေမွးြမေရးှင် ့  ဆည် 
ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန   ိင်ုငြံခားေချးေင ွ
စမံီကိန်းများဆုိင်ရာ ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ
၏ (၂/၂၀၂၀) အစည်းအေဝးကုိ ယေန  
မွန်းလဲွပိုင်းက ေနြပည်ေတာ် ုံးအမှတ် 
(၁၅) အစည်းအေဝးခန်းမ၌   ကျင်းပ 
သည်။

အစည်းအေဝးသို        ဦးေဆာင ်
ေကာ်မတဦက    ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
ေဒါက်တာေအာင်သူ၊  ဒုတိယဥက    
ဒုတိယဝန်ကီး       ဦးလှေကျာ်ှင့် 

ေကာ်မတဝီင်များ စုညံစွီာ တက်ေရာက် 
ေဆွးေွးကသည်။

အစည်းအေဝးတွင်   သမဝါယမ 
က   ေချးေငွစီမံကိန်း ှစ်ခု၊ စုိက်ပျိး 
ေရးက        ေချးေငွစီမံကိန်း   ရှစ်ခု၊ 
ေမွးြမေရး၊ ေရလပ်ုငန်းှင့ ်ေကျးလက် 
က   ေချးေငစွမီကံန်ိး ရှစ်ခ ုစစုေုပါင်း 
ေဆာင်ရက်ဆဲ ေချးေငွစီမံကိန်း ၁၈ ခ ု
၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ  အေကာင ်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန ်လုပ်ငန်း 
ဆိုင်ရာများ၊   ေငွေကးသုံးစွဲိုင်မ ှင့် 
တိုးတက်မ များကိ ု    လည်းေကာင်း၊ 

ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့် စီမံကိန်း 
များ   အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ်
မေမ ာ်မှန်းုိင်ေသာ ကိစ ရပ်များ ြဖစ်ေပ  
လာြခင်း၊  ကိတင်ေရးဆွဲထားသည့ ်
ှစ်အလိုက် ေဆာင်ရက်ရန ် လုပ်ငန်း 
အစီအစ်များ ေဆာင်ရက်ုိင်ြခင်းမရိှဘ ဲ
ကန်ကာမ များ ကံေတွေနရမ များကိ ု
လည်းေကာင်း၊ လာမည့ ်သုံးလအတွင်း 
ထေိရာက်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်အစ ီ
အစ်များကိလုည်းေကာင်း ေဆွးေွးခဲ ့
ကေကာင်း သိရသည်။   

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ ်  ဇွန်    ၃၀

ကပ လပီင်လယ်ြပင်ှင့ ်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပိင်ုးတိုတွင် မတ်ုသုေံလ 

အားအသင့်အတင့်မှ အားေကာင်းေနပီး ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တွင် 

မုတ်သုံေလ အားနည်းေနသည်။

မိုး/ဇလ

ဘဂ  လား
ပင်လယ်ေအာ်
အ ေြခအေန



ဇူလိုင် ၁၊  ၂၀၂၀

ေနြပည်ေတာ ် ဇွန်   ၃၀

 တတ်ု(ေပကျင်း)၊ တတ်ု(နန်နင်း)၊ တတ်ု(ေဟာင်ေကာင်)၊ 

ဂျပန်၊ ကိရုီးယား၊ ထိင်ုး၊ စင်ကာပ၊ူ အိ ိယိင်ုင၊ံ အေမရကိန် 
ြပည်ေထာင်စှုင့ ်ဘယ်လ်ဂျယီုိံင်ငံတုိရိှ ြမန်မာစီးပွားေရး 
သမှံးများ၏ ၎င်းတုိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့်ုိင်ငံများ

ှင့ ်ြမန်မာုိင်ငံတုိအကား ကန်ုသွယ်မ ြမင့တ်င်ေရး သုံးှစ် 
စမီခံျက်များတင်ြပခဲမ့ အေပ  ေဆွးေွးသည့အ်ခမ်းအနားကိ ု

ယေန မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင်  စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ Zoom Application 
ြဖင့ ်ကျင်းပသည်။

စ်ဆက်မြပတ်ေလ့လာ
ေဆွးေွးရာတွင်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

သန်းြမင့က် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါသည် ကမ ာ့ိင်ုငအံသီးသီး၏ 
နယ်ပယ်က  စုံအေပ  များစွာသက်ေရာက်မ ရှိသကဲ့သို 
မိမိတိုိုင်ငံတွင်လည်း ထိခိုက်မ များစွာရှိေကာင်း၊ အထူး 

သြဖင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအေပ  သက်ေရာက်မ  
ကီးမားသည်ကိ ုေတွြမင်ရပါေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ၏ 

ဦးေဆာင်မ ၊ ြပည်သူလူထု၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့် တက်ည ီ
လက်ည ီေဆာင်ရက်ေနကေကာင်း၊ စိုက်ပျိးေရးကို အေြခခ ံ
၍ ြပည်တွင်းဝယ်လိုအား တိုးတက်ေရးှင့် ထုတ်လုပ်မ  
လုံေလာက်ေရးတိုကိ ု  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေနြပည်ေတာ ် ဇွန်   ၃၀
ိုင်ငံေတာ်၏   ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်ေစေရးကို               

တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှအေထာက်အကူြပရာတွင်   စက်ုံ 
အလုပ်ုံများ၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်ေရးအတွက ်

လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ လုပ်ငန်းခွင ်

ေအးချမ်းသာယာေရး၊ စက်ု၊ံ အလပ်ုုမံျားရိှ အလပ်ုသမား 
များအား   လူမ ဖူလုံေရးအကျိးခံစားခွင့်များရရှိေရးှင့် 

ေဆးဝါးကုသေပးြခင်း၊ ဥပေဒပါရပုိင်ခွင့်များကုိ ြပည့်ြပည့် 
ဝဝမှန်မှန်ကန်ကန်  ရရှိေစေရးတိုအား  အလုပ်သမား၊ 

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနမှ 

စ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

အလုပ်သမား န်ကားေရးဦးစီးဌာန   အေနြဖင့် 

အလုပ်ခန်ထားမ ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်ပုံစံြဖင် ့ကျား 
၂၁၄၄ ဦး၊ မ  ၄၈၂၆ ဦးတုိအတွက် အလုပ်ခန်ထားမ ဆုိင်ရာ 

သေဘာတူစာချပ် စုစုေပါင်း ၆၉၇၀ ချပ်ဆိုခဲ့သည်။ 

အလပ်ုရှင်/အလပ်ုသမား အြငင်းပွားမ များကိ ုညိ  င်းဖျန်ေြဖ 

ေပးရန်အတွက် မိနယ်များတွင် မိနယ်ညိ  င်းဖျန်ေြဖေရး 

အဖွဲများကိ ုဖွဲစည်းထားရှိေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ေမလအတွင်း 
လက်ခံရရှိမ  ၂၀၀ တွင် အြခားဌာနသို လ ဲေြပာင်းမ ေလးမ ၊ 

ေကျေအးမ  ၁၇ မ ၊ ခုံသမာဓိအဖွဲသို လ ဲေြပာင်းမ  ၅၁ မ ၊ 

ပိတ်သိမ်းမ  ၁၈ မ ၊ ေငွေကးအကျိးခံစားခွင့် ၇၉ မ ှင့် 

လက်ကျန်အမ  ၃၁ မ တိုြဖစ်ပီး ေငေွကးအကျိးခစံားခွင့်ရိှသ ူ

၂၇၈ ဦးအား ေငွ ၁၀၁၆၇၀၃၂၄ ကျပ်ကိ ုခံစားခွင့်ရရှိေစ          
ခဲ့သည်။ 

အလပ်ုုှံင့် အလပ်ုသမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန 

အေနြဖင့် အများြပည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်အလုပ်လုပ်ြခင်း၊ 

လပ်ုသက်ခွင့်ကိုေငေွကးြဖင့် ခစံားခွင့်ေပးြခင်း၊ လပ်ုအားခ 

ကျန်ေငွမရရှိမ များ၊   အလုပ်ုံှင့်  အလုပ်သမားဥပေဒ 
စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် အများြပည်သူ အလုပ် 

ပိတ်ရက်အလုပ်လုပ်ြခင်း၊ လုပ်သက်ခွင့်ကို ေငွေကးြဖင့် 

ခစံားခွင့်ေပးြခင်း၊ လုပ်အားခကျန်ေငွမရရိှမ များ၊ ေရှာင်တခင် 
ခွင့်၊ ေဆးခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့်များယူရာတွင် ေငွေကးခံစား 

ခွင့်များရရှိေအာင ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ရာ ေငွေကးခံစားခွင် ့
ေငကွျပ် သန်ိးေပါင်း ၅၃၀၀ ေကျာ်ကိ ုခစံားခွင့်ေပးိုင်ခဲ့သည်။

အလုပ်သမားေရးရာဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင် ့

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အြငင်းပွားမ များ ေြဖရှင်းေဆာင် 
ရက်ရာ၌ ခုံသမာဓိအဖွဲတွင် ၃၆ မ ှင့် ခုံသမာဓိေကာင်စီ 

တွင် ၁၃ မ ကို ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့သည်။

လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲအေနြဖင် ့လူမ ဖူလုံေရးဥပေဒတွင ်

အကျံးဝင်ေသာစက်ုံ၊ အလပ်ုုံများရိှ အလပ်ုသမားများအား 

လူမ ဖူလံုေရးအကျိးခံစားခွင့်များရရိှေရးှင့် ေဆးဝါးကုသ 

ေပးြခင်းများေဆာင်ရက်ရာတွင ်ေငွေကးအကျိးခံစားခွင် ့

များထုတ်ေပးမ အေနြဖင့် အာမခံအလုပ်သမားများအား 
ေငွေကးအကျိးခံစားခွင့်များအလုိက် ေငွကျပ် သိန်းေပါင်း 

၁၃၉၀၀ ေကျာ် အကျိးခံစားခွင့်ေပးခဲ့ပီး အာမခံ အလုပ် 

သမား ၉၈၅ ဦးအတွက် ေဆးဖိုးကန်ုကျေငကွျပ်သန်ိး ၁၂၀၀ 

ေကျာ် ြပန်လည်ထုတ်ေပးခဲ့သည်။

အာမခံအလုပ်သမားများအား ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ 
အတွင်း အလုပ်သမားေဆးံုကီးများ၊ လူမ ဖူလံုေရး ေဆးခန်း 

များှင့်   ဌာနကီးေဆးခန်းများတွင်   ေဆးကုသေပးမ  

အေြခအေနများမှာ   အလုပ်သမားေဆးုံကီး   သုံးုံ 

(ြပင်ပလူနာ ၃၆၁၃ ဦး ၊ အတွင်းလူနာ ၂၆၅ ဦး)စုစုေပါင်း 

၃၈၇၈ ဦး၊ လူမ ဖူလုံေရးေဆးခန်း ၉၆ ခန်း၊ တိုင်းရင်းေဆး 
ခန်း၊ ဌာနကီးေဆးခန်း ၆၀ ှင့် လူမ ဖူလုံေရး-ကဲဝဲလ ်

ေဆးခန်း ၁၂ ခန်းှင့် PPS စနစ်ြဖင် ့စာချပ် ချပ်ဆိုထား 
သည့် ေဆးခန်း ခုနစ်ခန်းတိုမှ ေဆးကုသေပးမ  စုစုေပါင်း 

၅၉၈၇၄ ဦး၊ လူမ ဖူလုံေရး ေဆးခန်းများမှ ဆရာဝန်များ 

ကွင်းဆင်းေဆးကုသမ  ေြခာက်ကိမ်မှ ၁၀၇ ဦးတုိကုိ ေဆး 
ကုသေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်

မိတ်  ဇွန်   ၃၀

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး မိတ်ခုိင် ရဲတပ်ဖဲွမှးံုး တပ်ဖဲွ 
ဝင်မသိားစမုျားအတွက် ကျန်းမာေရး၊ နာေရးှင့ ်ပညာသင် 

စရတ်ိ ေထာက်ပံေ့ငကွျပ် သန်ိး  ၅၀ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပဲွကိ ု

ယေနမွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် မိတ်မိ ခိုင်ရဲတပ်ဖွဲုံး 
အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်
မတ်ိမိှင့ ်အလှမ်းေဝးပီး ေခါင်းပါးေဒသများြဖစ်သည့် 

ေတာင်ရှည်နယ်ေြမရစဲခန်းှင့ ်သမုတ်နယ်ေြမရဲစခန်းတုိမှ 

တပ်ဖဲွဝင်မိသားစုများ တပ်ေနေပျာ်ေရး၊ ရဲစခန်းလံု ခံေရး၊ 
သက်သာေချာင်ချေိရးတိုအတွက် ၃၂ လက်မ LED အမျိး 

အစား တီဗွီတစ်လုံး၊ PS အမျိးအစား  ုပ်သံဖမ်းစက ်
စေလာင်းတစ်စု၊ံ 1500 w မီးစက် တစ်လုံး စစုေုပါင်း ေငကွျပ် 

၃၅၀၀၀ဝ  တန်ဖိုးရှိေသာ   ပစ ည်းသုံးမျိးစီ လ ဲေြပာင်း 
ေပးအပ်ြခင်း၊ မတ်ိမိတွင် မဟာဓာတ်အားလိင်ုးမရရိှသြဖင့ ် 
မိတ်ခိုင် ရဲတပ်ဖွဲမှးုံးတွင ်ုံးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရာ၌ 

အသုံးြပရန်အတွက် တန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၁၇၅၀၀ဝ ရှိသည့် 

ဒိင်ုနမိပုါ ၁၈ ေကာင် မီးစက်တစ်လုံးတိုအား   လ ဲေြပာင်းေပး 
အပ်ြခင်း အခမ်းအနားကျင်းပရာ အခမ်းအနားသို မတ်ိခိင်ု  
ရဲတပ်ဖွဲမှး ဒုတိယရဲမှးကီး ေကျာ်မျိးြမင့်က မိတ်ခိုင် 

ရဲတပ်ဖွဲမှးုံး၊ မိတ်မိ နယ်ရဲတပ်ဖွဲမ ှ  ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊    

စာေရးဝန်ထမ်းများ တက်ေရာက်ခဲ့ကာ   ဒုတိယရဲမှးကီး   

ေကျာ်မျိးြမင့်က ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်သိန်း ၅၀၊ တီဗွီ၊ ုပ်သ ံ
ဖမ်းစက်၊ မီးစက်တုိအား တာဝန်ရိှသမူျားထ ံလ ဲေြပာင်းေပး 

အပ်သည်။ 

ရဲြပန်ကား

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် ြပည်ပိုင်ငံများရှိ ြမန်မာစီးပွားေရးသံမှးများှင့်ေဆွးေွး

ေကာင်း၊   စီးပွားေရးသံမှးများအေနြဖင့်   ကိုဗစ်-၁၉ 
ကာလှင့်   ကိုဗစ်-၁၉ အလွန်ကာလများတွင် အြခား 

ိုင်ငံများ၏စီးပွားေရး   ြပန်လည်နာလန်ထူေရးအတွက် 
ေဆာင်ရက်ချက်များှင့်   ေဈးကွက်အေြခအေနများကို 

စ်ဆက်မြပတ်ေလလ့ာပီး အစရီင်ခစံာများတင်ြပသွားရန် 

တိုကို မှာကားသည်။ 
ဆက်လက်၍ ဒတုယိဝန်ကီးက စီးပွားေရးသမှံးများ၏ 

အဓိကတာဝနမ်ာှ မိမိိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မ ှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှ 
မ တိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ စီးပွားေရး 

သံမှးများအေနြဖင့ ်မိခင်ဝန်ကီးဌာနကိုသာမက ြမန်မာ 

ိုင်ငံကို ကိုယ်စားြပေစလ တ်ထားြခင်းြဖစ်၍ စီးပွားေရး 

လပ်ုငန်းရှင်များှင့ ်အဖဲွအစည်းများက ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 

လာပါက ြမန်မာိုင်ငံ၏ ြဖစ်ေပ တိုးတက်မ  အေြခအေန
များကိုေြဖကားိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏မဝူါဒများ၊ ဝန်ကီး 
ဌာနများ၏ လုပ်ငန်းစ်များှင့် ေဆာင်ရက်ချက်များကို 

ေလ့လာထားရန်လိုအပ်ေကာင်း၊ ကုန်သွယ်မ ှင့် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ေရးအတွက် မိမိတို၏ စွမ်းေဆာင်ိုင်မ  

အေြခအေနတိုကို အမဲဆန်းစစ်၍ ပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင ်
ကိးစားေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ိုင်ငံေတာ်၏ 
စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးုတက်ေရး အေထာက်အကူြပိုင်ရန် 
အတွက် စွမ်းစွမ်းတမ ံကိးစားေဆာင်ရက်ရန်တိုက်တွန်း 

ေကာင်း ြဖည့်စွက်မှာကားသည်။ 

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ထိုေနာက် ိုင်ငအံလိုက်ေစလ တ်ထားသည့ ်စီးပွားေရး 
သံမှးများက ၎င်းတုိတင်ြပထားသည့် ကုန်သွယ်မ ှင့် ရင်း 
ှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ေရး သုံးှစ် စီမံချက်အေပ  ေဆာင်ရက် 

သွားမည့ ် အစီအမံများ၊ ကုန်သွယ်မ ဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်း

ှင့် စိန်ေခ မ များ၊ အားသာချက်ှင့် အားနည်းချက်များကို 
ရှင်းလင်းတင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်ဒတုယိဝန်ကီး 
က လိုအပ်သည်များ မှာကားသည်။ 

 သတင်းစ်

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနမှ
 ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမလအတွင်း အလုပ်သမားေရးရာဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်ချက်များ

မိတ်ခိုင်ရဲတပ်ဖွဲမှးုံးမှ တပ်ဖွဲဝင်မိသားစုများအတွက် ကျန်းမာေရး၊ နာေရးှင့် 
ပညာသင်စရိတ် ေထာက်ပံ့ေငွကျပ် သိန်း ၅၀  လ ဲေြပာင်းေပးအပ်

ဆည်ေတာ်ကီး ဆည်ေရေသာက်စနစ်မှ ေရေပးေြမာင်းအလိုက် ေရအသုံးချသူများအဖွဲ ဖွဲစည်း
မ ေလး   ဇွန်   ၃၀
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး မတ ရာမိနယ်   ဆည်ေတာ်ကီး   ေရေလှာင်တမံမ ှ
မ ေလးခိုင်အတွင်းရှ ိ   မတ ရာ၊   ပုသိမ်ကီး၊   အမရပူရမိနယ်အတွင်းသို 
စိုက်ပျိးေရေပးေဝလျက်ရှိရာ   ပုသိမ်ကီးမိနယ်  ရန်ကင်းေတာင်ေကျးရာ 
ေရေသာက်စနစ်တွင် ဆည်ေရအသံုးချသူများအဖဲွ ဖဲွစည်းြခင်းအခမ်းအနားကုိ 
ယေန  မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက အဆိုပါေကျးရာရှိ အန ေမတ ာဓမ ာုံ၌ ကျင်းပ 
သည်။ 

အခမ်းအနားတွင် ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန 
လက်ေထာက်  န်ကားေရးမှး ဦးစံမင်းထွန်းက ေရအသံုးချသူများအဖဲွ ဖဲွစည်းရြခင်း 
ရည်ရယ်ချက်များ ၊ တူးေြမာင်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကုိ  ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ  စီမံ 
ခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ဦးေဇာ်ဝမ်းက  ေရအသုံးချသူ 
များအဖွဲ ဖွဲစည်းရြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားပီး   ပူးေပါင်းပါဝင ်
ဆည်ေြမာင်းစနစ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ုိင်ရန် ေရအသံုးချသူများ 
အသင်းများ  တိုးချဲဖွဲစည်းိုင်ေရးအတွက ်ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် ေရအသံုးချသူများအဖွဲ သံုးဖွဲကုိ ဖွဲစညး်ေဆာင်ရက် 
ေပးခဲက့ာ အမှတ်တရ အက   ျမီျား၊ အသပိညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝ 
ေပးခဲ့ပီး   တက်ေရာက်လာကသည် ့  ေတာင်သူများ၏ ေမးြမန်းချက်များကိ ု
တာဝန်ရှိသူများက ြပန်လည်ေြဖကားေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)



ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀

ကန်ုးလမ်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ ခိင်ုုံးများှင့ ်မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ ခိင်ုုံး(မ ေလးေတာင်)၊ 
ခိငု်ုံး(မ ေလးေြမာက)်တိုတငွ် ယာ်ေမာင်းလိငု်စင်သက်တမ်းတိုး ရက်ချနိ်းကုိ Online Booking စနစ်ကျင့်သုံးရန် အသိေပးေကညာချက်

၁။ ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ ခိုင်ုံးများှင့် မ ေလးတိုင်း 
ေဒသကီးအတွင်းရိှ ခိင်ုုံး(မ ေလးေတာင်)၊ ခိင်ုုံး(မ ေလးေြမာက်)တိုတွင် ယာ်ေမာင်း လိင်ုစင်သက်တမ်းတိုးေစာင်ေရ 
များြပားလာသည့်အတွက ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်သည့ ် ြပည်သူများ အချနိ်ကာြမင့်စွာတန်းစီေစာင့်ဆိုင်းရြခင်း၊ ုံးတွင်း
ယာ်ေကာကျပ်တည်းမ ြဖစ်ေပ ြခင်းှင့် COVID-19 ေရာဂါအ ရာယ် စုိးရိမ်ရြခင်းများ ေလျာ့နည်းေစရန်ှင့် ြပည်သူများ 
သက်သာအဆင်ေြပေစရန် ယာ်ေမာင်းလုိင်စင်သက်တမ်းတုိးရက်ချန်ိး ကိတင်စာရင်းသွင်းသည့စ်နစ် (Online Booking 
System) ကို ၆-၇-၂၀၂၀ ရက ်(တနလ  ာေန )မှ စတင်၍ ေြပာင်းလဲကျင့်သုံးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၂။ ြပည်သူများသည ်မိမိယာ်ေမာင်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလိုသည့ ်ရက်များကိ ု၃-၇-၂၀၂၀ ရက ်(ေသာကာေန )
မှ စတင်၍ www.rtad.gov.mm Website တွင် Online Booking ကို အနည်းဆုံး (၁)ရက်မ ှအများဆုံး(၃၀)ရက်အထ ိ
ကိတင်ရယူိုင်ပါသည်။
၃။ Online Booking System အား “က”၊ “က-၁”၊ “ခ”၊ “ဃ”၊ “င” သက်တမ်းတိုး ယာ်ေမာင်းလိင်ုစင်များအတွက်သာ 
စတင်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပီး၊ “သ”၊ “ဂ”၊ “ဌ”၊ “စ”၊ “ဟ” သက်တမ်းတိုးမည့ ်ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်များ၊ နယ်ဝင်ှင့် 
ေပျာက်/ပျက် မိတ ေဆာင်ရက်မည့် ယာ်ေမာင်း လုိင်စင်များသည် Online Booking ရယူရန်မလုိဘဲ ယခင်အတုိင်းသာ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။
၄။ ုံးဖွင့်ရက်တစ်ရက်လ င် နံနက် ၈:၃၀နာရီမ ှညေန ၁၆:၃၀နာရီအထ ိေလးကိမ်ခွဲ၍  ုံးများအလိုက ်ေအာက်ပါ 
ေစာင်ေရများအတိုင်း လက်ခံေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည-်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

စ် ုံးအမည် ၈:၃၀ မှ 
၁၀:၃၀ ထိ

၁၀:၃၀ မှ 
၁၂:၀၀ ထိ

၁၃:၀၀ မှ 
၁၅:၀၀ ထိ

၁၅:၀၀ မှ 
၁၆:၃၀ ထိ

(က) ခိုင်ုံး(ရန်ကုန်အေရှ) ၅၀ ၅၀ ၅၀ ၅၀

( ခ) ခိုင်ုံး(ရန်ကုန်အေနာက်) ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀

( ဂ) ခိုင်ုံး(ရန်ကုန်ေြမာက)် ၇၀ ၆၀ ၆၀ ၆၀

(ဃ) ခိုင်ုံး(ရန်ကုန်ေတာင်) ၃၀ ၃၀ ၃၀ ၃၀

( င) ရန်ကုန်ဘူတာကီး ၇၀ ၆၀ ၆၀ ၆၀

( စ) ဝါးတန်း ၃၀ ၃၀ ၃၀ ၃၀

စ် ုံးအမည် ၈:၃၀ မှ 
၁၀:၃၀ ထိ

၁၀:၃၀ မှ 
၁၂:၀၀ ထိ

၁၃:၀၀ မှ 
၁၅:၀၀ထိ

၁၅:၀၀ မှ 
၁၆:၃၀ ထိ

(က) ခိုင်ုံး(မ ေလးေတာင)် ၅၀ ၅၀ ၅၀ ၅၀

( ခ) ခိုင်ုံး(မ ေလးေြမာက်) ၉၀ ၉၀ ၉၀ ၈၀

( ဂ) မ ေလးဘူတာကီး ၅၀ ၅၀ ၅၀ ၅၀

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၅။ လက်ရှိကာလတွင် အစိုးရုံးဖွင့်ရက်များသာမက  အပတ်စ်စေနေနကိုပါ  ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ လက်ခံ 
ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ေနာက်ဆုံးပတ်အထ ိစေနေနပါ Online Booking ရယူိုင် 
ပါသည်။
၆။ Online Booking အသံုးြပရန် အေသးစိတ်အချက်များအား www.motc.gov.mm ၊ www.myanmarrtad.com ၊ 
www.rtad.gov.mm Website များှင့် RTAD HQ Facebook တွင်  ဝင်ေရာက်ကည့် ုိင်ပီး မရှင်းလင်းသည်များရိှပါက 
ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်း ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

ေနြပည်ေတာ်
  ုံးချပ်(ေနြပည်ေတာ)် - ၀၆၇-၃၄၀၅၀၉၉
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
  တိုင်းေဒသကီးုံး(ရန်ကုန်) - ၀၁-၅၇၀၉၆၇
  ခိုင်ုံး(ရန်ကုန်အေရှပိုင်း) - ၀၁-၅၉၀၁၀၇
  ခိုင်ုံး(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း) - ၀၁-၅၇၃၁၀၉
  ခိုင်ုံး(ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်း) - ၀၅၆-၂၁၀၈၀
  ခိုင်ုံး(ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်း) - ၀၁-၃၆၄၄၄၁၀
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး
  တိုင်းေဒသကီးုံး(မ ေလး) - ၀၂-၄၀၃၆၁၁၃
  ခိုင်ုံး(မ ေလးေတာင်ပိုင်း) - ၀၂-၄၀၃၆၆၉၇
  ခိုင်ုံး(မ ေလးေြမာက်ပိုင်း) - ၀၂-၄၀၆၁၈၃၆

ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ထိုင်းိုင်ငံသို လူကုန်ကူးခံရသူ ၇၅ ဦးအား ြမန်မာှင့်ထိုင်း ှစ်ိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူများက 
ြမဝတီ-မဲေဆာက် ချစ်ကည်ေရးတံတား အမှတ်(၂) မှတစ်ဆင့်  ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းလက်ခံ
ေနြပည်ေတာ ်  ဇွန်    ၃၀ 
ထိုင်းိုင်ငံ   လူမ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်  လူထုလုံ ခံေရး 
ဝန်ကီးဌာန လက်ေအာက်ရိှ ေဂဟာများမှ လကူန်ုကူးခရံသ ူ
ြမန်မာိုင်ငံသား ၇၅ ဦးအား ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ြမဝတီ-
မဲေဆာက်     ချစ်ကည်ေရးတံတား အမှတ်(၂)မှတစ်ဆင့ ်
ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းလက်ခံခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ယင်းသို   လ ဲေြပာင်းလက်ခံရာတွင ်   လူမ ဝန်ထမ်း၊ 
ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 
ြပန်လည်ထေူထာင်ေရးဦးစီးဌာန  ဒတုယိ န်ကားေရးမှး 
ဦးေကျာ်စွာ၊ လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ဒုတိယ န်ကားေရး 
မှး ဦးေကျာ်သူုိင်၊ ခုိင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 
လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ အမျိးသားမှတ်ပုံတင် ှင့် 
ိုင်ငံသားဦးစီးဌာန၊     လူကုန်ကူးမ တားဆီးှိမ်နင်းေရး 
ရတဲပ်ဖဲွ(ြမဝတ)ီ၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန  ြမဝတီမိ 
ြပည်သူေဆးုံတိုမှ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်ေသာ အဖွဲက 
ထိုင်းိုင်ငံ   လူမ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်  လူထုလုံ ခံေရး 
ဝန်ကီးဌာန Songkhla Shelter မှ  န်ကားေရးမှး Mr. 
Parinwat Thitiphonthannawit    ဦးေဆာင်ေသာအဖွဲ 

ထံမှ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းများှင့် လူကုန ်
ကူးခံရသူများအား   ထိုင်းိုင်ငံအစိုးရ၏   ေထာက်ပံ့ေင ွ
စုစုေပါင်း   ထိုင်းဘတ ် ၅၂၄၄၁၇  ှင့်အတူ    လ ဲေြပာင်း 

လက်ခံသည်။
ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းလက်ခံပီးသ ူ၇၅ ဦးအား  ြမဝတီ 

မိ ေရ ြမဝတေီဈးအနီးရိှ MoU ုံးတွင် ၂၁ ရက်ကာ အသွား 

အလာကန်သတ်ထားရှိပီး   ှာေခါင်းတိုဖတ်နမူနာယူ၍ 
Coronavirus ေရာဂါပိုး ကူးစက်ခရံမ  ရိှ/မရိှစစ်ေဆးြခင်းှင့ ်
လိုအပ်ပါက  ေဆးကုသမ ခံယူိုင်ေရးတိုကိ ု ေဆာင်ရက ်
မည်ြဖစ်ပီး ၂၁ ရက်ကာလအတွင်း  လိုအပ်ချက်များကို 
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာနှင့ ်သက်ဆိုင်ရာဌာနတို 
က ပူးေပါင်းြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းတိုအား မိဘေနရပ ်ြပန်လည်ေစလ တ်အပ်ှံရာ 
တွင်    ၎င်းတိုရရှိလာေသာ  ေထာက်ပံ့ေကးေငွများအား 
တစ်ဦးချင်းစီအလိုက ်ြပန်လည်ထုတ်ေပးမည့်အြပင ်လူမ  
ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 
ဝန်ကီးဌာန  ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာနက  တစ်ဦး 
လ င်   ှစ်သိန်း န်း   ေထာက်ပံ့ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။  
ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းလက်ခံြခင်း၊ ၂၁ ရက်ေစာင့်ကည့်ထား 
ရှိြခင်းှင့် မိဘရပ်ထံြပန်လည်ေစလ တ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ
ကို ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနက ထုတ်ြပန် 
ထားသည့် စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အည ီေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်သည်။ မူလက ထိုင်းိုင်ငံမ ှလူကုန်ကူးခံရသ ူ
၇၉ ဦးအား လ ဲေြပာင်းလက်ခရံန်ြဖစ်ေသာ်လည်း အမျိးသမီး 
ေလးဦးမှာ  လူကုန်ကူးမ ှင့်ဆက်စပ်၍  အြခားအမ များ 
အတွက်  တရားုံးတွင ်    သက်ေသထပ်မံထွက်ဆိုရန်ရှ ိ
သြဖင့် ၇၅ ဦးကိုသာ လ ဲေြပာင်းေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရ
သည်။                                                       

သတင်းစ်

 ြပည်ပိုင်ငံမှ
ထုိြပင် ကိရုီးယားသမ တိုင်ငမှံ ြမန်မာိုင်ငသံား ၇၉ 

ဦး၊ ဘယ်လ်ဂျယံီုိင်ငံမှ ှစ်ဦး၊ ကေနဒါုိင်ငံမှ တစ်ဦး၊ ဂျာမနီ 
ိုင်ငံမ ှတစ်ဦး၊ ဂျပန်ိုင်ငံမ ှသုံးဦး၊ ေနာ်ေဝိုင်ငံမ ှှစ်ဦး၊ 
ဗတိန်ိိုင်ငမှံ ကိုးဦး၊ ဗယီက်နမ်ိုင်ငမှံ တစ်ဦး၊ ေတာင်ဆဒူန် 
ိင်ုငမှံ တစ်ဦးှင့ ်အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စမှု ၃၀ စစုေုပါင်း 
ြမန်မာိင်ုငသံား ၁၂၉ ဦးအား အင်ခ န်းအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 
ေလဆပ်ိမှတစ်ဆင့ ်ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလေကာင်း 
(MAI)  ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်ြဖင့ ်   ြပန်လည် ေခ ေဆာင် 
ခဲရ့ာ ည ၈ နာရတွီင် ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ေလဆပ်ိသို       
အဆင်ေြပေချာေမွစွာ  ြပန်လည်ေရာက်ရှိကသည်။

အလားတူအာရပ်ေစာ်ဘွားများ ြပည်ေထာင်စုတွင ်
ေရာက်ရှိေနသည့ ်  ြမန်မာိုင်ငံသား  ၁၂၉ ဦးအား ဒူဘိုင်း 
အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိမှတစ်ဆင့ ်ြမန်မာအြပည်ြပည် 
ဆိုင်ရာေလေကာင်း(MAI) ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်ြဖင့ ်
ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ခဲရ့ာ   ယေနည   ၉ နာရခဲွီတွင် ရန်ကန်ု 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို   အဆင်ေြပေချာေမွစွာ 
ြပန်လည်ေရာက်ရှိခဲ့ကသည်။  

ေဖာ်ြပပါြမန်မာိုင်ငံသားများ ရန်ကုန်အြပည်ြပည်

ဆိင်ုရာေလဆပ်ိသို ေရာက်ရိှချန်ိတွင် လဝူင်မ ကီးကပ်ေရး၊ 
ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေရးှင့ ်   ၂၁  ရက်တာ   အသွားအလာ 
ကန်သတ်ေနထိင်ုေရးတိုကိ ုအလပ်ုသမား၊ လဝူင်မ ကီးကပ် 
ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊   ကျန်းမာေရးှင့ ်
အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့ ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ
အဖွဲတိုက   သက်ဆိုင်ရာအခန်းက  အလိုက် တာဝန်ယူ 
ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။

ိုင်ငံတကာခရီးသည်တင်ေလယာ်များ  ပျသံန်းမ  
ယာယရီပ်ဆိုင်းထားြခင်းေကာင့ ်ြပည်ပိုင်ငအံသီးသီးတွင် 
ပိတ်မိ၍ အခက်အခဲကံေတွေနကသည့် ြမန်မာုိင်ငံသား 
များအား ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ိုင်ေရးအတွက ်COVID-19 
ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊   ကုသေရးအမျိးသားအဆင့်ဗဟို 
ေကာ်မတီ၏ လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီး
ဌာနအေနြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာြမန်မာသံုံးများှင့ ်ြမန်မာိင်ုင ံ
ရှိ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနတိုှင့ ်  ပူးေပါင်းညိ  င်း၍ 
ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ  ယေနအချနိ်ထိ ြမန်မာိုင်ငံ 
သား   စုစုေပါင်း ၆၄၇၈ ဦးအား  ြမန်မာိုင်ငံသို ြပန်လည် 
ေခ ေဆာင်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

   သတင်းစ်



ဇူလိုင် ၁၊  ၂၀၂၀

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ (WHO)သည် 
ကိဗုစ်-၁၉ ကိ ုကမ ာက့ပ်ေရာဂါအြဖစ် 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ် ၁၁ ရက်တွင် 
ေကညာခဲ့ပီး ထိုေရာဂါသည် လူစု 
လေူဝးမှတစ်ဆင့ ်လျင်ြမန်စွာ ကူးစက် 
ိင်ုသြဖင့ ်လစူလုေူဝးြဖင့ ်ကျင်းပသည့ ်
အခမ်းအနား၊ ပဲွလမ်းသဘင်များ မြပ 
လပ်ုရန် ိင်ုငေံတာ်သမ တုံးမှ ြပည်သ ူ
သို ပန်ကားခဲ့သည်။ 

ထိုအတ ူြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန
အေနြဖင့်လည်း       ြပည်သူများ၏ 
ကျန်းမာေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး 
ှင့်    ြပည်နယ်များရှ ိုပ်ရှင်ုံများ၏ 
ပ်ုရှင်ြပသြခင်း လပ်ုငန်းများကိလုည်း 
မတ် ၁၆ ရက်တွင် ရပ်ဆိုင်းထားရန ်
အသိေပးေကညာခဲ့သည်။   ုပ်ရှင်/
ုပ်သ ံ    ိုက်ကူးြပသထုတ်လုပ်ြခင်း 
လုပ်ငန်းကိုေဆာင်ရက်ေနကသည့ ်
ုပ်ရှင်အုပညာရှင်များ၊   အတတ် 
ပညာရှင်များသည်လည်း  စည်းကမ်း 
လိက်ုနာကာ ိက်ုကူးေရးလပ်ုငန်းများ 
ကို ရပ်နားထားရသည်။ 

ယခုအခါ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းတွင ်
ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်မ  တြဖည်း 
ြဖည်းေလျာ့ကျလာပီး   ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ်လအူများစတ်ိ 
ေကာင့်ကမ ၊  စိုးရိမ်မ ၊  စိတ်ဓာတ် 
ကျမ များကို အုပညာစွမ်းပကားြဖင့် 
ပေပျာက်ေစိုင်ုံသာမက   ုပ်ရှင ်/ 
ုပ်သံှင့် ပတ်သက်ဆက် ယ်သူများ 
အတွက်  စားဝတ်ေနေရးသက်သာ 
ေချာင်လည်ေစိင်ုသည့ ်ပ်ုရှင်/ပ်ုသံ
ိုက်ကူးထုတ်လုပ်ြပသြခင်းလုပ်ငန်း
များကို ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား 
ဝန်ကီးဌာန၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ ်
ချက်များှင့်အညီ ြပန်လည်စတင်ုိင် 
ရန်  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ုပ်ရှင်/           
ုပ်သံ  ြပန်လည်ိုက်ကူးိုင်ေရးှင့ ်
ုပ်ရှင်ုံများ ြပန်လည်ြပသိုင်ေရး 
အတွက်  ညိ  င်းအစည်းအေဝးကို     
ဇွန် ၃၀ ရက်တွင်  ေနြပည်ေတာ်ရှိ 
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၌ ကျင်းပ 
ခဲ့ပီး ုပ်ရှင်ေလာကက  စုံမှ အသိ 
ပညာရှင်များ၊ အတတ်ပညာရှင်များ 
တက်ေရာက်ခ့ဲကရာ ကုိဗစ်-၁၉ ေကာင့် 
ုပ်ရှငေ်လာကအေပ    သက်ေရာက်မ  
များ၊    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရန်   
နည်းလမ်းများှင့ ်    ပတ်သက်၍ 
ေတွဆံု ေမးြမန်းခ့ဲမ များကုိေကာက်တ်ု 
ေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်။
ဒါိုက်တာညီညီထွန်းလွင ်
ြမန်မာုိင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအံုး ဥက   

စားဝတ်ေနေရး အခက်အခဲြဖစ် 
ေနတဲ့   ုပ်ရှင်ေလာကသားေတွကို 
လှဒါန်းေနတာေတာ ့တတယိအကမ်ိ 
ရှိသွားပါပီ။ လူဦးေရ ၁၅၀၀ ေလာက ်
ဆိုေတာ့ အလှရှင်ေတွရဲ လှဒါန်းမ  
ေတွနဲ       တစ်ဦးကိုှစ်ေသာင်း၊ 
သုံးေသာင်း၊ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆားရိက ာေတွ 
စသြဖင့်  ေဝေပးပါတယ်။ စတုတ  
အကိမ်ေဝဖိုလည်း   စီစ်ေနပါပီ။ 
စားဝတ်ေနေရး     အခက်အခဲနဲ  
ဆက် ယ်ေနတာ ုပ်ရှင်ိုက်ကူးေရး 
ြဖစ်ပါတယ်။ ိုက်ကူးေရးလည်း မလပ်ု 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ုပ်ရှင်ေလာကအေပ  သက်ေရာက်မ များ၊ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရန် နည်းလမ်းများှင့် ပတ်သက်၍ ုပ်ရှင်ေလာကသားများ၏ အြမင်

ရတဲ့အတွက် အခက်အခဲြဖစ်ေနတာ 
ပါ။ က န်ေတာ်တို ြမန်မာိုင်ငံ ုပ်ရှင ်
အစည်းအုံးကိ ုိုက်ကူးခွင့်ေလ ာက် 
ထားတာ ဇာတ်လမ်းတဲွ ေြခာက်ကား၊ 
ုပ်ရှင်ဇာတ်ကား သုံးကားရှိပါတယ်။ 
ဗီဒီယိုတစ်ကားနဲ  ေကာ်ြငာေတွက 
လည်း  ၁၃ ခု ေလာက်ရှိပါတယ်။ 
ေကာ်ြငာက လ ူ၁၅ ေယာက်ဝန်းကျင် 
ေလာက်နဲ    ိုက်လိုရတဲ့အတွက် 
ိုက်ချင်ကတယ်။ 

ဒီေနကေတာ့ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ထိန်းချပ်မ  ကာလအတွင်း 
မှာ ုပ်ရှင်/ ုပ်သံ ိုက်ကူးထုတ်လုပ ်
ြပသြခင်းဆိုင်ရာ အစည်းအေဝးြဖစ်ပါ 
တယ်။ အခုဆိုရင် မူကမ်းလက်စွဲ 
စာေစာင်လည်းထွက်လာပါပီ။ အဲဒီ 
မူကမ်းထမှဲာပါတဲ့ စည်းမျ်းစည်းကမ်း  
အချက်အလက်ေတွကို ညိ  င်းရမှာ 
ေတွ၊ လုိတုိးပုိေလ ာ့လုပ်ရမှာေတွ ရိှပါ 
တယ်။ဒီေန  ေဆွးေွးတာကေတာ့ 
ထတ်ုလပ်ုသေူတကွလည်း ိက်ုလက်စ 
ကား ေလး၊ ငါးကားနဲ  ဆက်မုိက်ုိင် 
ကေတာ့ဘူး။ ပီးေတာ့ ိုက်ထားပီး 
သားကားကလည်း   ဝင်ေငွမရှိဘူး။ 
ုံလည်းတင်လိုမရဘူး။ အဲဒီေတာ့ 
ပ်ုရှင်ုံပိုင်ရှင်ေတ၊ွ အချိထတ်ုလပ်ုသ ူ
ေတွကို ေချးေငွထုတ်ေချးေပးဖိုေတွ 
လည်း ေဆွးေွးကပါတယ်။ အစိုးရ 
အေနနဲလည်း ကူညီဖိုကတိြပတယ်။ 

အဲဒီလို ကူညီမှပဲ ုပ်ရှင်ထုတ်လုပ ်
သေူတကွ ပ်ုရှင်ိုက်ိုင်မှ  ဒါိုက်တာ 
ေတွ၊   ဇာတ် န်းေရးဆရာေတွ၊ 
မင်းသား၊မင်းသမီးေတွ၊ စက်မ လုပ် 
သားေတ၊ွ  ပ်ုရှင်ေလာကသားေတကွ 
ဝင်ေငွရမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့  
ထတ်ုလပ်ုသေူတကွလည်း  အေရးကီး 
ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူေတ ွေငွမရှိလို 
မိုက်ိုင်ရင် ဒီေလာကကီးရပ်သွား 
မယ်။ စားဝတ်ေနေရး အကုန်အခက် 
အခဲြဖစ်မှာပါ။ 

ဒါေကာင့ ်ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ိုက်ကူး
ခွင့်ရဖို၊ ုပ်ရှင်ုံေတွ  ြပန်ဖွင့်ခွင့်ရဖို 
အတတ်ိုင်ဆုံး   ေဆာင်ရက်ေနပါ 
တယ်။ ဒါေပမယ့်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါအေြခအေနကိုကည့်ပီး  သိပ် 
အတင့်ရဲလိုလည်း မရဘူး။ ိုင်ငံတိုင်း 
မှာ ဒုတိယလ  င်း၊ တတိယလ  င်းေတွ 
လာတတ်တယ်။ ဒုတိယလ  င်း၊ တတိယ 
လ  င်းေတကွလည်း ေကာက်ဖိုေကာင်း 

တဲ့အတွက် လူေတွအေနနဲကေတာ့ 
ဆင်ြခင်မှြဖစ်မယ်။ ှာေခါင်းစည်း 
တပ်ရမယ်၊   လက်ေဆးရမယ်အဒဲါေတ ွ
ကိုေတာ့ ြပည်သူလူထုအေနနဲ   အတိ 
အကျလိုက်နာမ ှြဖစ်မယ်။ 
ဦးလူမင်း 
တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး (၂)
ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း    အတ ပ တ ိ           
ပ်ုရှင် ိုက်ကူးထတ်ုလပ်ုေရး လပ်ုငန်း 
ေကာ်မတ ီ 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း  အတ ပ တ ိ 
ပ်ုရှင်ကိ ုဒါိက်ုတာအြဖစ် တာဝန်ယ ူ
ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။  အခုလက်ရှိ 
ိုက်ကူးပီးစီးမ အေြခအေနကေတာ့ 
၈၀ ရာခိုင် န်းနီးပါး ိက်ုကူးေရး ပီးစီး 
ပါပ။ီ ၂၀ ရာခိုင် န်းေလာက် ိက်ုကူးဖို 
ကျန်ေနပါေသးတယ်။  ကိုဗစ်အေြခ 
အေနေကာင့်  ဒီိုက်ကူးေရးေတွကို 
ရပ်နားထားလိုက်ရပါတယ်။  ကိုဗစ ်
အေြခအေနအတွင်းမှာ ိုက်ကူးပီးစီး 
သေလာက်ကို ကားကူး၊ ကားဆက ်
လပ်ုတာ၊ အသသွံင်းတာ စတဲက့စိ ေတ ွ
ကို    ေဆာင်ရက်လိုရသေလာက ်
ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ ိုက်ကူးဖို 
ကျန်တဲ့ အခန်းေတွကိုေတာ့ ကိုဗစ် 
အေြခအေနနဲ  အခုလိုအစည်းအေဝး 
ေတွကေန ိုက်ကူးခွင့်ေတ ွြပန်လည ်
ရရှိပီဆိုရင ်အြမန်ဆုံး ြပန်လည်ိုက ်
ကူးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ကံေတွရမယ့ ်အခက်အခကဲေတာ ့
တစ်ကမ ာလုံး ကံေနတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ 
အခက်အခဲပဲြဖစ်ပါတယ်။ ုိက်ကူးခွင့် 
ြပပီဆိုရင်လည်း   အရင်လိုမဟုတ ်
ေတာဘ့ူး၊ ကန်သတ်ချက်ေတ ွပါေတာ ့
မယ်။ လူအင်အားအနည်းအများအစ 
ရှိသြဖင့် ကျန်းမာေရး ေထာင့်ကေန 
လုံ ခံစိတ်ချရမယ့်အေြခအေန၊  အစီ 
အမံေတွ ဒီလိုေတွနဲ  ေဆာင်ရက်ရမှာ 
ြဖစ်တဲအ့တွက် အဒဲအီေြခအေနအေပ  
မူတည်ပီးေတာ့ ကျန်တဲဇ့ာတ်ဝင်ခန်း 
ေတွကို ိုက်ကူးသွားရမှာပါ။ 

ပထမေတာ ့ဒ ီ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်ထမှဲာ 
ုတံင်ိင်ုဖိုအတွက် ရည်ရယ်ချက်ထား 
ပီးေဆာင်ရက်ခဲ့တာ  ြဖစ်ပါတယ်။ 
ဒါေပမယ့ ်ိက်ုကူးေရးပီးခါနီး အခလုိ ု
သုံးလ၊ ေလးလေလာက် ရပ်လိက်ုရတဲ ့
အတွက်  အချနိ်ကေတာ့    သုံးလ၊ 
ေလးလေလာက်ေနာက်ကိုေတာ ့ေရ 
သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေဇာ်မင်း  (မဂ  လာုပ်ရှင်ု)ံ
ေလာေလာဆယ်    ပိတ်ထားတဲ့            

ကာလက   သံုးလေကျာ်၊  ေလးလ 
ေရာက်ခါနီးပီဆိုေတာ့ အ ံးေပ လာ 
တယ်။ အဒဲါ ေတကွို   ြပန်လည်ကစုားဖို  
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနနဲ  ကျန်းမာ 
ေရးှင့ ်    အားကစားဝန်ကီးဌာနရဲ 
လမ်း န်ချက်၊ တင်ြပချက်ေတ ွေပါင်း 
စပ်ပီးအလပ်ုပူးေပါင်း   လပ်ုေဆာင်ချင် 
ပါတယ်။ ုပ်ရှင်ုံေတ ွြပန်လည်ြပသ 
ခွင့် ရေတာ့မယ်ဆုိရင်  စီးပွားေရးအရ 
တွက်ေြခကိုက်ိုင်ဖို  ိုင်ငံတကာရဲ 
နည်းကိုယူရပါမယ်။ ဘာပဲေြပာေြပာ 
အဆိုးထကဲ အေကာင်းကုိ ရသေလာက် 
လုပ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။   ဒီအတိုင်း 
ရပ်ထားလိုမရပါဘူး။ ပ်ုရှင်အပုညာ 
ရှင်ေတွရဲ ဇာတ်ကားေတွေကာင်းမ ှ
ြပည်သလူထုူကအားေပးမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။ 
ဒါိုက်တာေမာင်မျိးမင်း
(ရင်တွင်းြဖစ)်

ိုက်ကူးေရးြဖစ်ဖိုဆိုတာ ြပသေရး 
ရိှမှြဖစ်မှာပါ။ ြပသေရးမရိှရင် ိက်ုကူး 
ေရးက မြဖစ်ိုင်ပါဘူး။  အဲဒါေကာင့် 
ြပသေရးကိ ုအရင်လုပ်ရမယ်၊ ုပ်ရှင ်
ကားေတ ွအများကီး ိက်ုထားပီး မြပ 
သိုင်ရင်  ပိုဆိုးသွားမယ်၊ ြပသေရး 
ေဆာင်ရက်ရာမှာ     ုပ်ရှင်ုံချည်း 
အားကိုးတာမဟုတ်ဘ ဲ  ိုင်ငံြခားမှာ 
ဆိုရင ် ုပ်ရှင်ကိ ု Open  Theater ၊ 
Moonlight Theater ၊ Drive-in 
Theater စသြဖင့ ် ပုစံေံလးမျိးနဲ  ြပသ 
တာရှိပါတယ်။

Drive-in Theater  ဆိုတာက 
ကွင်းြပင်ကျယ်ကီးထဲမှာ  ကားေတွ 
လာထိုးပီးြပတာ၊ ကားေတေွပ ကေန 
ဆင်းစရာမလိုဘူး၊   ဝင်တာနဲ  FM 
နပံါတ်ေပးလိက်ုရင် ပ်ုရှင်ကိ ုကားထ ဲ
မှာ ကည့်လုိရတယ်။ အဒဲလီိမုျိးဆိရုင် 
လည်း Social Distancing နဲကိုက် 
တယ်။ ကိုက်တဲ့အတွက် ဒီအချနိ်မှာ 
အဒဲလီိုမျိးလည်း ြဖစ်သင့တ်ယ်။ Open 
လည်းြဖစ်တယ်။  ေငွေဆာင်မှာဆုိရင် 
လည်း Open Theater ေတွလုပ်ေန 
တယ်။ အဒဲလီိဟုာမျိးေတ ွအများကီး 
ေပ လာလိုရိှရင် အသက် ှနည်းနည်း 
ေချာင်မယ်ထင်တယ်။ အဲဒါက တချိ 
ေနရာေတွမှာဆို   ကားအစီး   ၄၀၀ 
ေလာက်ဆံ့တဲ့   ေနရာေတွလည်း ရှိ 
တယ်။ တစ်စီးမှာ ေလးေယာက် န်းနဲ  

ဆိုရင် မိသားစုလိုက် လာကည့်လိုရ 
တယ်။ ဒါေပမယ့် အဲဒါက တစ်ေနကို 
သုံးပွဲနဲ  ညမှာပ ဲ  ြပလိုရမယ်။ အစား 
အေသာက်လည်း  တွဲေရာင်းလိုရမှာ 
ြဖစ်ပါတယ်။ 

အခုဆုိရင်  ုိင်ငံြခားမှာ စတိတ်  း 
ေတွကုိ ကားေတွနဲလုပ်ေနပီ၊ ေနာက် 
တစ်ခုက  Digital၊   Zoomေတွ၊ 
application ေတွနဲ  အင်တာဗျးေတ ွ
လုပ်ကတယ်။ Home to Home ေတ ွ
က န်ေတာ်တုိုိက်ေနကတယ်၊ တင်ြပ 
ကတယ်၊ အဒဲလီိမုျိးေတြွဖစ်သွားမယ်။ 
ဒေီရာဂါက လုံးဝေပျာက်သွားဖိုမလွယ် 
ဘူး။ HIV လိပု ဲထန်ိးပီးေတာ ့သွားကရ 
မယ်။ ေနာက်ပိုင်းမှာ ေဆးေတွလာ 
မယ်၊ ဆင်ြခင်တာကေတာ့ ကိုယ်က 
ဆင်ြခင်ရမှာပါ။ ဆင်ဆင်ြခင်ြခင်နဲ  
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိသွားတဲ့
အတွက် အများကီးေလျာ့ကျသွားမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။

ဒီေနအစည်းအေဝးမှာ    ုပ်ရှင ်
ေလာကသားေတွရဲ ကျပ်တည်းသွား 
တဲ ့စီးပွားေရးေတကွိ ုေြပလည်ေအာင်၊ 
ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်ရဲ 
လမ်း န်ချက်အရ           ဒါေတွကို 
ြဖည်းြဖည်းချင်း        ေြဖေလ ာ့ပီး 
အ ရာယ်ကင်းကင်းနဲ  လုပ်သွားလိုရ 
ေအာင် အဘက်ဘက်က ဝုိင်းဝနး်ပံ့ပိုး 
ကူညီကမယ်။ ကျန်းမာေရးှင့်အား
ကစားဝန်ကီးဌာန၊    ြပန်ကားေရး 
ဝန်ကီးဌာနရဲ  အကံေပးချက်ေတွ 
အတိုင်း    ပူးေပါင်းပါဝင်ကမယ်၊ 
ဝိုင်းဝန်းကူညီကရမှာ   ြဖစ်ပါတယ်။ 
ဒီအချနိ်မှာ   အားလုံးတစ်ပိင်နက ်
တည်း ုန်းမှပဲရမှာြဖစ်ပါတယ်။  

ပ်ုရှင်ေလာကသားေတ ွအဓကိကံ 
ေတွေနရတာက စားဝတ်ေနေရးပါ။ 
စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကံ့ ကံ့ခံိုင်ဖို 
လည်း လိုတာေပါ့၊  စားဝတ်ေနေရး 
အဆင်မေြပချနိ်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျ 
တယ်။ မသိားစထုမှဲာ  လိအုပ်ချက်ေတ ွ
ရှိေတာ့    စိတ်ဓာတ်ကျလာတဲ့အခါ 
ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို   စ်းစားရ 
တယ်။   အဓိကကေတာ့  သူတို 
စတ်ိဓာတ်မကျဖိုဘ။ဲ ဒါမျိးက ခဏကံ 
ရတာမျိး။       စိတ်ဓာတ်မကျဖို 
အားေပးေနရေပမယ့် တကယ်တမ်း 
ကံဆုံလာရချနိ်မှာ   က န်ေတာ်တို 
အေနနဲက   အများကီး   ခံသာေသး 

တယ်။ တစ်ေနလပ်ုမှ တစ်ေနစားရတဲ ့
သေူတကွေတာ ့ေတာ်ေတာ်အခက်အခ ဲ
ြဖစ်တယ်။ သူတိုအတွက် ုပ်ရှင်ိုက ်
ကူးေရးေတ ွအြမန်ဆံုးြပန်ုိက်ေစချင် 
တယ်။   သူတိုကလည်း အဲဒီလိုမျိး 
လုပ်ငန်းြပန်စဖို  ေမ ာ်လင့်ေနတယ်။ 
ဒီေနက  ုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ေရးနဲပတ်
သက်ပီး  ြပည့ြ်ပည့စ်ုံစုံ တင်ြပခဲ့ပီးြဖစ် 
တယ်။ တင်ြပချက်အေပ မှာ အစိုးရက 
လည်း ကူညီဖိုရှိတဲ့အတွက ်ှစ်ဦးှစ် 
ဖက်လုံး အလုပ်ြဖစ်ကမှာပါ။
ဦးဘိုဆန်း(BO BO Entertainment 
& BO BO Film production)

ကုိဗစ်ကာလမှာ        က န်ေတာ်တို 
ုပ်ရှင်ေလာကသားေတ ွ      အေနနဲ  
အိမ်မှာေနပီးေဈးေရာင်းေနရတ့ဲ ဘဝ 
ြဖစ်ေနပါတယ်။ သုံးလပိင်ုးကတည်းက 
ပတ်ိထားတ့ဲအတွက်      အားလံုးက 
အလုပ်လည်းမရှိကဘူး။ ကိုယ်ေတွ 
လပ်ုတဲ ့အပုညာအလပ်ုလည်းမရိှတဲ့ 
အတွက်     သင်တန်းတက်တဲ့သူက 
တက်ပီး  အုပညာနဲပတ်သက်လို 
ေလလ့ာတဲသ့ကူ    ေလလ့ာကတယ်။ 
တချိကေတာ့     စားဝတ်ေနေရး 
အခက်အခဲရှိကတဲ့အတွက်   ေဈး 
ေရာင်းတာနဲ  အွန်လိုင်းေရှာ့ပင်းလုပ ်
သူေတွ အများကီးြဖစ်လာပါတယ်။ 

က န်ေတာ်တို အုပညာရှင်ေတွ 
အေနနဲ   အဆိုးရားဆုံး အထိခိုက်ဆုံး 
ြဖစ်ပါတယ်။ ေချးေငွက ုံရှင်ေတွ 
လည်း လိအုပ်သလိ ုထတ်ုလပ်ုသေူတ ွ
လည်းလိုအပ်ပါတယ်။  ုပ်ရှင်ုံေတ ွ
မှာ  ဇာတ်ကားေတွမတင်ရေပမယ့ ်
လည်း ဝန်ထမ်းေတကွို လခေပးထားရ 
တယ်။ ဒါေကာင့် ေချးေငွနဲ  ြပန်လည် 
လည်ပတ်ဖုိ လိပုါတယ်။ စနစ်တကျနဲ  
ုပ်ရှင်ေတွ   ြပန်လည်ိုက်ကူးိုင်ဖို              
ခွင့ ်ြပေပးမယ်ဆိုရင် ခွင့ ်ြပေပးလို 
ရပါပီ။ ကျန်းမာေရး အသိပညာေပး 
ေတွကိုလည်း   ကျန်းမာေရးှင့်အား 
ကစားဝန်ကီးဌာနက     လုပ်ေနပီး 
ြပည်သူလူထုေတွလည်း ေတာ်ေတာ် 
များများ နားလည်လာပီြဖစ်ပါတယ်။ 
အဓိကအေနနဲ   ြပန်မိုက်ဘူးဆိုရင် 
ုပ်ရှင်အစည်းအံုးမှာ  အဖဲွဝင်ေပါင်း 
တစ်ေသာင်းေလာက်ရှိတယ်။   အဲဒီ 
လေူတရွဲ မသိားစေုတ ွအကန်ုလုံး ဒကု  
ေရာက်ိုင်ပါတယ်။ 

သတင်းအဖွဲ
  
 

ဒါိုက်တာညီညီထွန်းလွင်
ြမန်မာုိင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအံုး ဥက   

ဦးလူမင်း

 တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး (၂)
ဦးေဇာ်မင်း  

(မဂ  လာုပ်ရှင်ု)ံ

ဒါိုက်တာေမာင်မျိးမင်း

(ရင်တွင်းြဖစ)်
ဦးဘိုဆန်း(BO BO Entertainment 

& BO BO Film production)

COVID-19 ကာလမှာ မမိတိစ်ဦးတည်းသာမက လတူိင်ုး စတ်ိဖစိီးမ များခစံား 
ေနကရတယ်ဆိုသည့အ်ချက်ကို သတြိပမလိ င် အြခားသေူတအွေပ မှာလည်း 
ကိုယ်ချင်းစာစိတ ်ပိုမိုြဖစ်ေပ လာေစပါသည်။ 

COVID-19 ကာလတွင် စိတ်ဖိစီးမ များကို ေကျာ်လ ားိုင်ေရး အသိေပး  းေဆာ်ြခင်း
ကုိယ်ချင်းစာစိတ်သည် လူတစ်ဦးှင့် တစ်ဦးကား အမုန်းတရားပွားများမ ကိ ု

ေလျာ့နည်းေစပါသည်။  ြပဿနာရပ်များကိ ုကိးစားလက်ခံေြဖရှင်းိုင်စွမ်း 
လည်း ြမင့်မားေစပါသည်။

ဒီလုိနည်းှင့် စိတ်ဖိစီးမ များကုိ ေလ ာ့ချုိင်ကာ ခံုိင်ရည်ရပီး တစ်ဦးချင်းစ ီ
က COVID-19 ကာလ၏ ဒုက များကုိ ရင်ဆုိင်ေြဖရှင်းုိင်သည့်အဆင့်သုိ ေရာက်ရိှ 
ေအာင် ကိးစားသင့်ေကာင်း အသိေပးတိုက်တွန်းလိုပါသည်။

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 
ဝန်ကီးဌာနှင့် ြမန်မာိုင်င ံဆရာဝန်အသင်း (စိတ်ကျန်းမာပညာအဖွဲ)



ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀

ေလးဂိုစ ်  ဇွန်   ၃၀
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား စာေမးပဲွများအတွက် ကိတင် 
ြပင်ဆင်မ ြပလုပ်ိုင်ရန ်အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ ၏ အကံေပး 
ချက်အရ ုိင်ဂျးီရီးယားုိင်ငံက အလယ်တန်းေကျာင်းများ 
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည်။

ိုင်ဂျးီရီးယား  အစိုးရက  ြပည်တွင်းေလေကာင်း 
လိုင်းများ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်လုိက်ပီြဖစ်ေကာင်း ကိုဗစ-်၁၉ 
ေရာဂါဆိင်ုရာ သမ တုံး အထူးလပ်ုငန်းအဖဲွဥက    ေဘာစ့်မ ူ
စတာဖာက ေြပာကားခဲ့သည်။

 ဆက်လက်ထားရှိမည်
 ိုင်ဂျးီရီးယားသမ တ   မူဟမ်မာဒူဘီ  ဟာရီက  

ခရီးသွားလာခွင့်ဆုိင်ရာ ကန်သတ်ချက်   သက်တမ်းတုိးမ  

ကို တစ်ိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအေနြဖင့ ်ည ၁၀ နာရီမှ 
နံနက် ၄ နာရီအထိ ညမထွက်ရအမိန်ကိ ုချမှတ်ထားမည် 
ြဖစ်သည့်အြပင်   လူစုလူေဝးှင့်   အားကစားဆိုင်ရာ 
ကန်သတ်ချက်များကိုလည်း ဆက်လက်ထားရှိမည်ြဖစ ်
ေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။ 

 ိုင်ဂျးီရီးယားိုင်ငံ၌   အများြပည်သူှင့်ဆိုင်ေသာ 
ေနရာများ၌  ှာေခါင်းစည်း    ဝတ်ဆင်ရမည့်အမိန်ကို 
သတ်မှတ်ထားဆြဲဖစ်သည်။ လက်ရိှအချန်ိထ ိိင်ုဂျးီရီးယား 
ိုင်ငံ၌ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ ၂၅၁၀၀ 
ဦးှင့် ေသဆုံးသူ ၅၇၀ ေကျာ်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား -  ဗွီအိုေအ
ဘာသာြပန-်ေကျာ်ထိုက်စိုး

ဆိုးလ်    ဇွန်    ၃၀
ပံယမ်း၏ မကာေသးမီကြပလုပ်ခဲ့ေသာ ရန်စေသာအြပအမူှင့်စပ်လျ်းပီး 
အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးရန် ေြမာက်ကိရုီးယားဆိင်ုရာ အေမရကိန်ကိယ်ုစား 
လှယ်အဖွဲသည်  ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံသို   လာမည့်သီတင်းပတ်အတွင်း 
သွားေရာက်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 အထက်ပါအေရးှင့စ်ပ်လျ်းပီး အေမရကိန်လက်ေထာက်ိင်ုငြံခားေရး
ဝန်ကီး စတဗီင်ဘဂီန်အေနြဖင့ ်ကိရုီးယားက န်းဆွယ် ငမ်ိးချမ်းေရးှင့်  လုံ ခံေရး 
ဆိင်ုရာ ေတာင်ကိရုီးယား အထူးကိယ်ုစားလှယ် လဒီိဟွုန်းှင့် ေဆွးေွးသွားမည် 
ြဖစ်သည်။ 

အေမရကိန်လက်ေထာက်ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး စတဗီင်ဘဂီန်၏ခရီးစ်မှာ 
ဇလူိင်ု ၇ ရက်မှ ၉ ရက်အတွင်း သွားေရာက်မည်ဟ ုခန်မှန်းရပီး ၎င်း၏ပထမဆုံး 

ခရီးစ်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။
ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံအေနြဖင့ ်ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံအေပ  တင်းမာ 

ေသာသေဘာထားရှိသည်။ ယခုလအေစာပိုင်းက နယ်စပ်ေဒသတွင ်ေြမာက် 
ကိုရီးယားေခါင်းေဆာင် ကင်ဂျအံန်အား ေဝဖန်ထားေသာ စာတန်းများပါဝင်သည့် 
မိုးပျပံူေဖာင်းကိ ုေြမာက်ကိုရီးယားမှထွက်ေြပးလာသူများက လ တ်တင်ခဲ့ြခင်း 
ေကာင့် ေြမာက်ကိုရီးယားက ေတာင်ကိုရီးယားှင့်ဆက်သွယ်ေရးြပလုပ်ရန်
ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဆက်သွယ်ဆက်ဆေံရးုံးကိ ုေဖာက်ခဲွမီး  ခဲသ့ည်။ ပီးခဲေ့သာ 
သီတင်းပတ်အတွင်းက ေတာင်ကိုရီးယားအား စစ်ေရးအရ အေရးယူေဆာင ်
ရက်မည့်အစီအစ်ကုိ ရပ်ဆုိင်းထားေကာင်း ေြမာက်ကုိရီးယား မီဒီယာများက 
ေြပာကားခဲ့သည်။               

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန-်စိုးသူရ

ဗန်ေကာက ်   ဇွန်    ၃၀
ထိုင်းိုင်ငံဝန်ကီးချပ်    ပရာယုဒ ်              
ချန်အိုချာသည် ထိုင်းိုင်င၌ံ ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ကို      တိုက်ဖျက်ရန ်
တုတ်ိုင်ငံက ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ
ေထာက်ပံေ့ရးပစ ည်းများ လှဒါန်းြခင်း 
အတွက်  ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း 
ထိုင်းမီဒီယာမှတစ်ဆင့် ေြပာကားခဲ့ 
သည်။

လှဒါန်း
တတ်ုုိင်ငံ၏ ကုိယ်စားေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည့ ်       ဗန်ေကာက်မိရှ ိ
တတ်ုသံုံးက ခဲွစတ်ိခန်းသုံးှာေခါင်း 
စည်း ၁ ဒသမ ၃ သန်း၊ N95 ှာေခါင်း 
စည်း ၇၀၀၀၀၊  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ             
စမ်းသပ်ကိရိယာ  ၁၅၀၀၀၀  ှင့ ်
တစ်ကိုယ်ေရကာကွယ်ေရးဝတ်စုံ 
၇၀၀၀၀ ကို ထိုင်းိုင်ငံသို လှဒါန်းခဲ့ 
ြခင်းြဖစ်သည်။

ထုိင်းုိင်ငံဝန်ကီးချပ် ပရာယုဒ်က 
မကာေသးမီက     တုတ်ိုင်ငံတွင ်
ြဖစ်ပွားခဲသ့ည့ ်ေရကီးေရလ ံမ များှင့ ်

ေပကျင်း   ဇွန်    ၃၀
တတ်ုိုင်င၌ံ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ေကျာင်းထွက် 
မ များကိ ုတားဆီးေရးကိးပမ်းမ များ တိုးြမင့လ်ပ်ုေဆာင်ရန် 
တုတ်အာဏာပိုင်များက ေတာင်းဆိုလိုက်ေကာင်း သိရ 
သည်။

ဆင်းရဲေသာ မိသားစုများမှ ေကျာင်းထွက်သည့် 
ေကျာင်းသားများကိ ုေကျာင်းြပန်တက်ေရးတွန်းအားေပး
ရန်အတွက် ေကျာင်းထွက်မ များ တားဆီးေရးကိးပမ်းမ များ 
ကို အရှိန်ြမင့်လုပ်ေဆာင်သင့်ေကာင်းလည်း ပညာေရး 
ဝန်ကီးဌာနှင့ ်အစိုးရဌာနများမှ ထတ်ုြပန်သည့ ်လမ်း န် 
ချက်တစ်ရပ်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ယင်းလမ်း န်ချက်တွင် မသန်စွမ်းမ ေကာင့ ်ပညာ

သင်ကားရန်မြဖစ်ိုင်သူများမှလွဲ၍ ဆင်းရဲေသာမိသားစ ု
များမှ ေကျာင်းေနအရယ်ကေလးများအေနြဖင့ ်ေကျာင်း 
မထွက်သင့်ေကာင်းလည်း အေလးထားေြပာကားထား 
သည်။

တုတ်ိုင်ငံ၏ စာသင်ှစ်ကိုးှစ်အတွင်း ေကျာင်း
ထွက်သည့ေ်ကျာင်းသားဦးေရသည် ၂၀၁၉ ခှုစ် ှစ်စပိင်ုးက 
ိုင်ငံတစ်ဝန်း ၆၀၀၀၀၀ ရှိခဲ့ရာမှာ ယခုှစ် ဇွန် ၁၄ ရက ်
စာရင်းများအရ ေကျာင်းထွက်သည့ ်ေကျာင်းသားဦးေရသည် 
၆၇၈၁ ဦးရိှခဲြ့ခင်းေကာင့ ်ေကျာင်းထွက်သဦူးေရ ၉၉ ရာခိင်ု 
 န်းကျဆင်းခဲေ့ကာင်း ပညာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကား 
ခဲ့သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန-်အလင်းသစ်

အေမရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေတာင်ကိုရီးယားသိုသွားေရာက်မည်

တုတ်ိုင်ငံက ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရး 
ေဆးဘက်ဆိုင်ရာေထာက်ပံ့ေရးပစ ည်းများ ထိုင်းိုင်ငံသို လှဒါန်း

စပ်လျ်း၍ ဝမ်းနည်းမိပါေကာင်းှင့ ်
တတ်ုအစိုးရအေနြဖင့် ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ် 
ြဖစ်ပွားမ ကို ထိေရာက်စွာကိုင်တွယ ်
ိုင်မည်ဟုလည်း    ယုံကည်ထားပါ 
ေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

တုတ်ိုင်ငံှင့် ကာလရှည်ကာ 

ဆက်ဆံေရးများအရ         လူမ ေရး၊ 
ယ်ေကျးမ ှင့် စီးပွားေရးဆုိင်ရာများ 
အပါအဝင် အေလးထားေဆာင်ရက ်
ရမည့်ကိစ ရပ်များအားလံုးတွင်လည်း 
ဆက်လက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ်ေကာင်း   တုတ်သံုံးမ ှ

တစ်ဆင့်ရရှိသည့ ်ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ
ေထာက်ပံ့ေရးပစ ည်းများ လက်ခံရရှိ 
ပီးေနာက်  ထိုင်းိုင်င ံ   ဝန်ကီးချပ် 
ပရာယုဒ်က ေြပာကားခဲ့သည်။

 ကိုးကား-ဆင်ဟွာ 
ဘာသာြပန-်အလင်းသစ်

တုတ်ိုင်ငံက ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့် ေကျာင်းထွက်မ များ
 တားဆီးေရး တိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်မည်

ိင်ုဂျးီရီးယားိင်ုင၌ံ ေကျာင်းများင့်ှ ေလဆပ်ိြပနလ်ည်ဖွင့လှ်စ်

ဝယ်လင်တန်   ဇွန်  ၃၀ 

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားလာကန်သတ်ချက်များရိှေနြခင်းေကာင့် APEC 

ထိပ်သီးအစည်းအ ေဝးအား     ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ြဖင့်သာ    ကျင်းပမည်ဟု 

နယူးဇီလန်ိုင်ငံက ေကညာခဲ့သည်။

၂၀၂၁ခုှစ်တွင် ကျင်းပရန်ရိှသည့် အာရှ-ပစိဖိတ် စးီပာွးေရးပးူေပါင်းေဆာင် 

ရက်မ ဆိင်ုရာ ထိပ်သီးအစည်းအေဝးကုိ  ဗီဒီယုိကွန်ဖရင့်ပံုစံြဖင့် ကျင်းပရန်ရှိေကာင်း 

ိုငငံ်ြခားေရးဝန်ကီး ဝင်စတန်ပီတာက ဇွန် ၃၀ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

 APEC အစည်းအေဝးကို ၂၀၂၁ ခုှစ် ိုဝင်ဘာတွင် ကျင်းပမည်ဆိုပါက 

နယူးဇလီန်ိုင်ငသံို လေူထာင်ေပါင်းများစွာဝင်ေရာက်ိုင်ပီး ထိုဝင်ေရာက်လာသ ူ

များထဲတွင ်ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဓိကြဖစ်ပွားေနေသာ ိုင်ငံများရှ ိလူများပါဝင ်

လာိုင်သည်ဟုေြပာသည်။ 

အစိုးရအေနြဖင့်  ထိုကဲ့သိုဝင်ေရာက်မည့်သူများအား   သီးြခားခွဲြခား 

ေစာင့်ကည့်မ ကို မေဆာင်ရက်ဘဲ ဝင်ခွင့်ြပရန် ခွင့်မေပးိုင်ေကာင်းသူက 

ေြပာကားသည်။ ထိအုစည်းအေဝးအား ဗဒီယီိကွုန်ဖရင့်ြဖင့် ကျင်းပြခင်းသည်သာ 

လက်ေတွကျေသာ အေြဖြဖစ်ေကာင်း သူက ေြပာကားသည်။

                               ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန-်စိုးသူရ

APEC ထိပ်သီးအစည်းအေဝး 
နယူးဇီလန်ိုင်ငံက  လာမည့်ှစ်တွင် 
ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ြဖင့် ကျင်းပမည်

အေမရိကန်လက်ေထာက်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး စတီဗင်ဘီဂန်



 ဇူလိုင်   ၁၊  ၂၀၂၀

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသ ူ     ၁၀၄၃၆၉၅၄ ဦး

ေသဆုံးသူ     ၅၀၈၈၇၆ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ     ၅၆၉၅၅၇၂ ဦး

ဂျနီီဗာ   ဇွန်   ၃၀
ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွအကီးအကသဲည် ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ် မည်သိုစတင်ြဖစ်ပွား 
ခ့ဲသည်ှင့်စပ်လျ်း၍  စံုစမ်းစစ်ေဆးရန် လာမည့်လတွင် တုတ်ုိင်ငံသုိ စံုစမ်း 
စစ်ေဆးေရးအဖဲွတစ်ဖဲွ ေစလ တ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလုိက်သည်။

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲအကီးအက ဲဂီဘရီယီးဆပ်သည ်ဇွန် ၂၉ ရက်က 
ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံ   ဂျနီီဗာမိ၌  သတင်းေထာက်များအား  အထက်ပါအတိုင်း 
ေြပာကားခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ မမိတိိုအေနြဖင့ ်ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ် မည်သိုစတင်ြဖစ်ပွား 
ခဲြ့ခင်းအပါအဝင်  ဗိင်ုးရပ်စ်ှင့ပ်တ်သက်၍  အရာအားလုံးကိ ု သရိှိသည့အ်ချန်ိတွင် 
ဗုိင်းရပ်စ်ကုိ တုိက်ဖျက်ုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်းလည်း ဂီဘရီယီးဆပ်က ေြပာကား 
ခဲ့သည်။

အေမရိကန်ိုင်ငံက  ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည ် တုတ်ိုင်ငံရှိ  ဓာတ်ခွဲခန်း 
တစ်ခုမှ   အစြပခဲ့ြခင်းြဖစ်လာဖွယ်ရှိေကာင်း   အရိပ်အမ က်ေြပာကားခဲ့ပီး 

တုတ်ိုင်ငံကလည်း အေမရိကန်၏ အရိပ်အမ က်ေြပာကားချက်ကိ ုြငင်းဆိ ု
ထားခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင် ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် မည်သိုစတင် 
ြဖစ်ပွားခ့ဲသည်ဆုိသည်ကုိ စံုစမ်းစစ်ေဆးေတာ့မည်ဆုိသည်ှင့် စပ်လျ်း၍ အာုံ 
စူးစိုက်မ များ  ြမင့်တက်လျက်ရှိသည်။  တုတ်ိုင်ငံတွင် စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့သည့ ်
ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ြဖစ်ပွားမ ှင့်စပ်လျ်း၍  ပီးခဲ့သည့်ှစ ် ဒီဇင်ဘာ  ၃၁  ရက်က 
ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက  သတင်းထုတ်ြပနခ်ဲ့ြခင်းြဖစသ်ည့်အတွက ်  ကိုိုနာ 
ဗိုင်းရပ်စ်ြဖစ်ပွားမ သည် ေြခာက်လေကျာ ်ရှိသွားပီြဖစ်သည်။

ထုိေကာင့် ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွအကီးအကဲ ဂီဘရီယီးဆပ်က ကုိုိနာ 
ဗိုင်းရပ်စ ်  ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ များကို   ဟန်တားေရးအစီအမံများကိ ု တိုးြမင့ ်
လုပ်ေဆာင်ရန် ကမ ာ့ုိင်ငံများအား တုိက်တွန်းေြပာကားခ့ဲေကာင်းသိရသည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန-်အလင်းသစ်

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် စတင်ြဖစ်ပွားရာဇာစ်ြမစ်ကို စုံစမ်းစစ်ေဆးရန် 
ကမ  ာက့ျန်းမာေရးအဖွဲက တုတ်ိုင်ငံသို စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ ေစလ တ်မည်

နယူးေဒလီ   ဇွန်   ၃၀
အိ ိယုိင်ငံ  အာသံြပည်နယ်ရိှ ေဒသ 

အများစုတွင် ယမန်ေနက မုိးဆက်လက် 
ရာသွန်းမ ေကာင့် လူေလးဦး ေသဆုံး 

ခဲ့ပီး    ေရကီးေရလ ံမ ြဖစ်ပွားသည် ့

ခိုင်အေရအတွက်မှာ  ၂၅  ခုမှ  ၃၃ ခု 
အထရိှိလာခဲ့ပဟီ ု  တာဝန်ရိှသမူျားက 

ေြပာကားသည်။

အာသံြပည်နယ်တွင ်    ယခုရာသီ 

အတွင်း ေရကီးေရလ ံမ များေကာင့် 

ေသဆုံးသူဦးေရမှာ    ၂၄    ဦးအထိ 

ြမင်တ့က်လာခ့ဲပီဟု       သိရသည်။ 

ဘာရတ်ခ်ချိင့်ဝှမ်းမှလွဲ၍     အာသံ 

ြပည်နယ်အတွင်း ေကျးရာ ၂၄၀၂ ရာ 

မှာ   ေရေဘးသင့်ခဲ့ေကာင်း   အာသံ 
ြပည်နယ် ေဘးအ ရာယ်စမီခံန် ခဲွေရး 
အာဏာပိုင်အဖွဲ  (ASDMA)၏  ေြပာ 

အာသံြပည်နယ်တွင် ေရကီးေရလ ံမ များေကာင့် 
၂၄ ဦး ေသဆုံး၊ ၁ ဒသမ ၃ သန်းေကျာ် ေရေဘးသင့်

ကားချက်အရ  သိရသည်။    ြပည်သ ူ 
၁ ဒသမ ၃ သန်းေကျာ်မှာ ေရလ မ်းမိုးမ  

ဒဏ်ခံခဲ့ရပီး   ဘာပီတာ၊  ေတာင်ပိုင်း          
ေဆာ်လ်မာရာှင့်   နယ်လ်ဘာရီခုိင် 

တိုမှာ   အဆိုးရားဆုံး   ေရေဘးသင် ့

ေဒသများြဖစ်သည်။     ြပည်သူ   
၂၇၅၀၀    နီးပါးမှာ    အိုးအိမ်ဆုံး ံး 

ခဲ့ရပီး ခိုင် ၁၂ ခုရှိ ကယ်ဆယ်ေရး 
စခန်း  ၂၇၃ ခု၌   ခိုလ ံလျက်ရှိသည်။

ေရကီးမ များေကာင့်   ေသာင်တင် 

ေနေသာ ြပည်သူ ၁၀၂၀၀ ေကျာ်ကို 
ေဘးအ ရာယ ်  ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ 

ဝင်များက   ေလမှျားြဖင့်   ေဘးလွတ်ရာ 
သို    ေရ ေြပာင်းေပးခဲ့သည်။    အာသံ 

ြပည်နယ်တွင ်  ေရကီးမ များေကာင် ့

သီးှံစိုက်ဧရိယာ  ၈၃၁၆၈ ဟက်တာ 
ေရနစ်ြမပ်သွားခဲ့သည်။  ေရကီးမ များ 

ေကာင် ့    အာသံြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ
အမျိးသားဥယျာ်များလည်း ေရေဘး 

သင့်ခဲ့ပီး      သစ်ေတာဝန်ထမ်းများ 
အသုံးြပေသာစခန်း ၂၀၃ ခ ုေရနစ်ြမပ် 

သွားခဲေ့ကာင်း     သရိသည်။    ေရကီး 

ေရလ ံမ များေကာင့် ေရကာတာ ၁၂ ခ ု
ထခိိက်ုပျက်စီးမ ရိှခဲ့ပီး လမ်းပိင်ုးအချိ 

ှင့် တံတားများပျက်စီးခဲ့ သိုမဟုတ် 
ေရစီးှင့်  ေမျာပါသွားခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

ဗဟိုေရအရင်းအြမစ်  ေကာ်မရှင ်
(CWC) ၏အဆိအုရ ြဗဟ ပတု ရြမစ်ေရ 

မှာ    ခိုင်အချိတွင်    စိုးရိမ်ေရမှတ ်

မှာ  ေနရာအများအြပား၌  အနီေရာင် 

အဆင့်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဟိ စတန်တိုင်းမ်

ဘာသာြပန-်ေကျာ်ထိုက်စိုး

ဒါကာ   ဇွန်   ၃၀
ဘဂ  လားေဒ့ရ ုိင်ငံ၌  တစ်ရက်အတွင်း  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်ခရံသ ူ၆၄ ဦး ေသဆုံးခဲရ့ာ ိုင်ငအံတွင်း ကိုဗစ်-၁၉  
ေရာဂါ  စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ချနိ်  မတ်  ၈  ရက်ကတည်းက   
ယေနအချနိ်ထိ    တစ်ရက်အတွင်း  ေသဆုံးမ အများဆုံး 
ြဖစ်လာေကာင်း ဘဂ  လားေဒရ့ အစိုးရက ယေန  ေြပာကား 
သည်။

တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်၆၄ ဦး 
ေသဆုံးခဲ့ပီးေနာက ်  ေသဆုံးသူေပါင်း  ၁၈၄၇  ဦး  ရှိလာ 
ေကာင်း    ဘဂ  လားေဒ့ရ   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ  
အဆင့်ြမင့်အရာရှိ  နာဆီမာဆူလ်တနာက  အွန်လိုင်းမ ှ
တစ်ဆင့်ြပလုပ်ေသာ   သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတစ်ရပ်တွင် 
ယေန  ေြပာကားသည်။

ဘဂ  လားေဒ့ရ ၌ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ   စတင်ြဖစ်ပွား 
ခဲ့ပီးေနာက် ဇွန် ၁၆ ရက်က ေသဆုံးခဲ့သည့် ၅၃ ဦးမှာ 
တစ်ရက်အတွင်း ေသဆုံးမ  န်း အများဆုံးြဖစ်သည်။ 

ထိုြပင ်   ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌    တစ်ရက်အတွင်း 
ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ  အတည်ြပလူနာ  ၃၆၈၂ ဦး  စမ်းသပ ်
ေတွရိှခ့ဲရာ    ကူးစက်ခံရသူေပါင်း     ၁၄၅၄၈၃    ဦး   ရိှလာ 

ေကာင်း နာဆီမာဆူလ်တနာက ထပ်ေလာင်းေြပာကား 
သည်။

ဘဂ  လားေဒ့ရ အစိုးရသည ်ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ 
ေရာဂါ   စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ပီးေနာက ် ေရာဂါကူးစက်ပျံှံမ  
ထိန်းချပ်ရန်    ေရာဂါစမ်းသပ်စစ်ေဆးမ ကို   အရှိန်ြမင့ ်
လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ  တစ်ရက်အတွင်း   ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ 
လူ ၁၈၄၂၆ ဦးတို၏ နမူနာကို ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ရှိ၊ မရှ ိ
စမ်းသပ်စစ်ေဆးိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုအြပင် ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း 
ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၈၄၄ ဦး ေရာဂါကင်းစင်ပီး ေဆးု ံ
များှင့်    ေဆးေပးခန်းများမ ှ    ထပ်မံြပန်ဆင်းခဲ့ကရာ 
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း ၅၉၆၂၄  
ဦး ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ဇွန် ၁၇ ရက်က ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုင၌ံ တစ်ရက်အတွင်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၄၀၀၈ ဦးစမ်းသပ်ေတွရှ ိ 
ခဲ့ရာ ုိင်ငံအတွင်း ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားခ့ဲပီးေနာက် တစ်ရက် 
အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ  န်း အြမင့်မားဆုံး 
ြဖစ်လာခဲ့သည်။                             ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန ်- ေဂျတီ

ဘဂ  လားေဒ့ရ ၌ တစ်ရက်အတွင်း ၃၆၈၂ ဦး 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရပီး ၆၄ ဦး ေသဆုံး

လန်ဒန်   ဇွန်   ၃၀
ဗတိန်ိိုင်င ံ အလယ်ပိုင်းရိှ လက်စတာ 
မိတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံံှ 
မ များ      ြပန်လည်ြမင့်တက်လာြခင်း 
ေကာင့်   ဗိတိန်အစိုးရက  အသွား 
အလာကန်သတ်မ များ    ြပန်လည ်
ချမှတ်ခဲ့သည်။

ဗိတိန်ုိင်ငံ       အလယ်ပုိငး်ရှိ 
လက်စတာမိတွင်     လွန်ခဲ့သည့် 
ခုနစ်ရက်အတွင်း လူ ၁၀၀၀၀၀ လ င် 
၁၃၅ ဦးခန် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မ  
ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။  ယင်းကူးစက်ြဖစ်ပွား 
 န်းမှာ    ဗတိန်ိိုင်ငအံတွင်းရိှ  အြခား 
မိများထက် ေရာဂါပိုး ကူးစက်ြဖစ်ပွား 
 န်းြမင့မ်ားသည်ဟ ုယုံကည်ရသည်။

လက်စတာမိတွင် ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်   

ကူးစက်ပျံှံမ      တိုးြမင့်လာြခင်း 
ေကာင့်  အဆုိပါမိအား  အမျိးသား 
အဆင့ ်ပတ်ိဆိုမ ေြဖေလ ာြ့ခင်း ြပလပ်ု 
ရန်  ၎င်းအေနြဖင့ ် ေထာက်ခမံ မြပိင်ု 
ေကာင်း     ဗိတိန်ကျန်းမာေရးဌာန 
အတွင်းဝန် မတ်ဟန်ကွတ်က ဇွန် ၂၉ 
ရက်တွင ် ေြပာကားခဲ့သည်။   အစား 
အစာှင့ ်ေဆးဝါးကဲသ့ိုေသာ မရိှမြဖစ် 
ကုန်ပစ ည်းများ  ေရာင်းချြခင်းမရိှေသာ 
လက်လီအေရာင်းဆိုင်များကုိ ဇွန် ၃၀ 
တွင်  ပိတ်သိမ်းခဲ့ပီး  စာသင်ေကျာငး် 
များကို  ဇူလိုင် ၂ ရက်တွင်  စတင်
ပတ်ိထားမည်ဟ ု   ၎င်းက   ေြပာကား 
သည်။

လက်စတာမိတွင်းရှ ိ   ယမကာ 
ဆိုင်များ၊ အလှြပင်ဆိုင်များ၊ ုပ်ရှင်ုံ 

များှင့ ်  အြခားအေဆာက်အအုံများ 
အား ဇွန် ၂၇ ရက်တွင် ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ် 
ရန် စီစ်ထားေသာ်လည်း ယခုအချန်ိ 
တွင်မူ ပိတ်ထားဆဲြဖစ်သည်။

လက်စတာမိအား        ပိတ်ဆိုမ  
ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းသည ်      ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ 
သတ်မှတ်ေဒသတစ်ခ၌ု     ကန်သတ်မ  
ကိ ုပထမဆုံးအကမ်ိ ြပန်လည်ချမှတ် 
ြခင်းြဖစ်သည်။

ဗိတိန်ိုင်ငံတွင ် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်
ေရာဂါေကာင့ ်    ေသဆုံးသူ  ဦးေရ  
၄၃၀၀၀  ေကျာ်ရှိပီး  ဥ ေရာပတိုက ်
တွင်   ယင်းေရာဂါြဖင့ ်   ေသဆုံးသူ 
အများဆုံးြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက
ဘာသာြပန-်ေဇာ်ဝင်း

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ  န်းြမင့်တက်လာ၍ 
လက်စတာမိတွင် အသွားအလာကန်သတ်မ ြပန်လည်ချမှတ်



ဇူလိုင်   ၁၊  ၂၀၂၀

ကာရာကတ်စ ်   ဇွန်      ၃၀

ဥေရာပသမဂ က ဗင်နီဇဲွလား တာဝန်ရိှသူှင့် လ တ်ေတာ်အမတ် ၁၁ ဦးကို နာမည် 

ပျက်စာရင်းသွင်းပီးေနာက ်ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရက ဥေရာပသမဂ ၏ သံတမန်အား 
၇၂ နာရအီတွင်း ိုင်ငမှံထွက်ခွာရန် အမန်ိေပးခဲ့ေကာင်း သမ တ နကီိုးလပ်စ်မာဒူိုက 
ေကညာခဲ့သည်။

“ဗင်နီဇွဲလားိုင်ငံဆိုင်ရာ    ဥေရာပသမဂ သံတမန်ကို   သုံးရက်အတွင်း 
ိင်ုငကံေန ထွက်ခွာေရး  န်ကားဖို က န်ေတာ်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပီး ဥေရာပသမဂ အေနနဲ  

ေလးစားသမ ြပသဖို ေတာင်းဆိုပါတယ”် ဟု ဗင်နီဇွဲလားုပ်သံဌာနမှ ထုတ်လ င့် 

သည့် မိန်ခွန်းတစ်ခုအတွင်း မာဒူိုက ေြပာသည်။ 

အေရးယူမ များ ြပလုပ်
ဗင်နီဇွဲလားအာဏာပိုင်များက   စပိန်သံအမတ်ကီးအေပ   သံတမန် 

နည်းလမ်းြဖင့် အေရးယေူရးြဖစ်ိင်ုေြခ ရိှ၊ မရိှ စ်းစားေနေကာင်း ၎င်းက ဆိသုည်။ 

ကျးေကျာ်ထိပါးမ တွင် ပါဝင်မ အခန်းက  ေကာင့် ဗင်နီဇွဲလားိုင်ငံက စပိန် 

သံအမတ်ကီးကိ ု   သံတမန်နည်းလမ်းြဖင် ့  အေရးယူခွင့်ရှိေကာင်း  မာဒူိုက 

ေြပာသည်။   ဂွါအီဒို ဦးေဆာင်ေသာအတိုက်အခံများကို ေှာင့်ယှက်ြခင်းှင့် 
ိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကေရစီ ပျက်သု်းေအာင်လုပ်ေဆာင်သည်ဟုဆိုကာ ဥေရာပ 
သမဂ သည် ယမန်ေနက ဗင်နီဇွဲလား  တာဝန်ရှိသူများှင် ့   လ တ်ေတာ်အမတ် 

၁၁ ဦးကို အေရးယူမ များ ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ဝင်ေရာက်ခွင့်ပိတ်ပင်

နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခရံေသာ ဗင်နဇဲွီလား တာဝန်ရိှသမူျားှင့် လ တ်ေတာ် 
အမတ်များကိ ုဥေရာပတိက်ုသို ဝင်ေရာက်ခွင့်ပတ်ိပင်မည်ြဖစ်သလိ ုဥေရာပတိက်ုရိှ 
၎င်းတို၏ဘဏ်စာရင်းများကိ ုပိတ်သိမ်းမည်ြဖစ်သည်။

ကိုးကား-တက်စ်

ဘာသာြပန-်ေကျာ်ထိုက်စိုး

အီးယူသံတမန်အား ဗင်နီဇွဲလားိုင်ငံမှ ၇၂ နာရီအတွင်း ထွက်ခွာရန် သမ တ မာဒူို ေြပာ

တိုကျိ      ဇွန်      ၃၀
ဂျပန်ိုင်ငံက အယ်လ်ဂျးီရီးယား၊ ကျးဘားှင့် အီရတ် 
ုိင်ငံတုိအပါအဝင် ုိင်ငံှင့် ေဒသေပါင်း ၁၈ ခုအား ကုိဗစ်-
၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ပျံံှမ ထိန်းချပ်ရန်    ဂျပန်ုိင်ငံအတွင်း 
ဝင်ေရာက်ြခင်းမ ှ  တားြမစ်ထားသည့်ိုင်ငံများစာရင်းထ ဲ
ထပ်မထံည့သွ်င်းမည်ြဖစ်ေကာင်း ဂျပန်အစိုးရက ေကညာ 
သည်။

အဆိုပါိုင်ငံများှင့် ေဒသများမှ ခရီးသည်များကို 
ဇူလိုင် ၁ ရက်မှစ၍  ၁၄  ရက်အတွင်း    ဂျပန်ိုင်ငံသို 
ဝင်ေရာက်ြခင်းမှ  တားြမစ်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဂျပန် 
အစိုးရက ေြပာကားသည်။  

ဂျပန်ိုင်ငံသို    ဝင်ေရာက်ြခင်းမ ှ  ထပ်မံတားြမစ ်
ထားသည့် ခရီးသည်များမှာ အဓိကအားြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ     ကူးစက်ပျံှံမ  န်း   အရှိန်ြမင့်မားလျက်ရှိေသာ 
လက်တင်အေမရိကှင့် အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသရှိ ိုင်ငံ 
များမ ှခရီးသည်များြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထုိအြပင် ဂျပန်အစုိးရသည် ဂျပန်ုိင်ငံသုိ ဝင်ေရာက် 
ရန်တားြမစ်ထားသည့်ိင်ုငမံျားှင့ ်ေဒသများရိှ ဂျပန်သံံုး 
များမှ ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာထုတ်ေပးမ  ရပ်ဆုိင်းြခင်းအပါအဝင်  

ဂျပန်က ိုင်ငံှင့်ေဒသ ၁၈ ခုအား 
ဝင်ေရာက်ြခင်းတားြမစ်ထားသည့်စာရင်းတွင် ထပ်မံထည့်သွင်း

၂၅ ရက်က ထုတ်ြပန်ေကညာထားပီး     ယင်းဥပေဒကိ ု
ေမ ၃၁ ရက်အထ ိအကျံးဝင်ရန ်စီစ်ထားသည်။ သိုေသာ် 
စာသင်ေကျာင်းများ၊    ေရာဂါကူးစက်မ အ ရာယ်ရှိေသာ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိုြပန်ဖွင့်ပီး      ိင်ုငံြခားသား 
ခရီးသည်များအေပ     အသွားအလာကန်သတ်မ များကို 
ေြဖေလ ာ့ရန်ြပင်ဆင်ေနသည့်အတွက် အဆိုပါဥပေဒကို 
ဇူလိုင်လကုန်အထ ိ  အစိုးရက   သက်တမ်းထပ်တိုးလိုက ်
ြခင်းြဖစ်သည်။

ဇလူိင်ု ၁ ရက်မှစ၍ စာသင်ေကျာင်းများ ြပန်ဖွင့်ေတာ ့
မည်ြဖစ်သလို အရက်အေဖျာ်ယမကာဆိုင်များကိုလည်း 
အစိုးရအေနြဖင့ ်ြပန်ဖွင့ရ်န်ြပင်ဆင်ေနစ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ   
ကူးစက်ပျံှံမ ကိုင်တွယ်ရန်အတွက ်    အေရးေပ ဥပေဒ 
တစ်ရပ်လိုအပ်ေသးေကာင်း         ထိုင်းဝန်ကီးချပ်       
ပရာယုဒ်ချန်အိုချာက    အေရးေပ ဥပေဒအား  သက်တမ်း 
ထပ်တိုးရန ်  ကက်ဘိနက်အဖွဲမ ှ အတည်မြပမ ီဇွန် ၂၉ 
ရက်က ေြပာကားသည်။

သိုေသာ် ထိုင်းအစိုးရသည ်ခရီးသည်တင်ေလယာ ်
များကိ ုဆက်လက်တားြမစ်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း စီးပွားေရး 
သမားများ၊ ိုင်ငံြခားသားခရီးသည်များှင့ ် ထိုင်းိုင်ငံသ ူ 

ထိုင်းအစိုးရက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ အေရးေပ ဥပေဒအား တစ်လ သက်တမ်းထပ်တိုး

ကုလသမဂ      ဇွန်     ၃၀
ကိုဗစ-်၁၉ ကပ်ေရာဂါ  ကူးစက်ပျံှံေနမ ဂယက်ေကာင့ ်
လူမ စီးပွားေရးထိခိုက်ပျက်စီးမ များြဖစ်ပွားပီး     ကမ ာ 
တစ်ဝန်းတွင် ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးသည့် လူဦးေရတိုးတက ်
များြပားလာြခင်းကို ပံ့ပိုးေပးရန် အေရးေပ ိုင်ငံတကာ 
အကူအညီများေပးကရန်  ကမ ာ့စားနပ်ရိက ာအစီအစ် 
(ဒဗလျအက်ဖ်ပီ)က ေမတ ာရပ်ခံလိုက်သည်။

ကလုသမဂ အဖဲွအစည်းတစ်ခြုဖစ်သည့ ်ကမ ာစ့ားနပ် 
ရိက ာအစီအစ်က   ဇွန် ၂၉ ရက်တွင ်    ေြပာကားရာ၌ 
ယခုှစ်မကုန်မီတွင ်ကမ ာေပ ၌ လူသန်း ၂၇၀ ခန်သည် 
စားနပ်ရိက ာမလုံေလာက်မ ှင့်        ရင်ဆိုင်ရိုင်သည့ ်
အေြခအေနရှိေနပီး    ယင်းမှာ    ကပ်ေရာဂါမြဖစ်မီက  
အေြခအေနထက် ှစ်ဆနီးပါးြဖစ်မည်ဟ ုဆိုသည်။

ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကပ်ေရာဂါေကာင့် အာဖရိကတုိက် 
တွင် အလုပ်လက်မဲ့ဦးေရ ြမင့်တက်လာေနပီး ေရ ေြပာင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနစ် စားနပ်ရိက ာမလုံေလာက်မ ှင့်
ရင်ဆိုင်ရိုင်ဟု ကမ  ာ့စားနပ်ရိက ာအစီအစ် သတိေပး

ဂျပန်နယ်စပ်ဝင်ေပါက် ထိန်းချပ်မ အစီအမံများကိုလည်း 
ဇူလိုင်လကုန်အထိ   ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း သိရသည်။

ဂျပန်အစုိးရသည် ပီးခ့ဲသည့်ေမလက ုိင်ငံြခားသား 
ခရီးသည်  ၁၇၀၀ ခန်လက်ခံရရှိမည်ဟ ု  ခန်မှန်းထားရာ 
ခရီးသွားလာမ ဆိုင်ရာကန်သတ်မ များ  အကျံးမဝင်ခင ်
ယမန်ှစ်က ိုင်ငြံခားသားခရီးသည် ဝင်ေရာက်မ ပမာဏှင့် 
  င်းယှ်ကည့်ပါက ၉၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင် န်းခန်   ထိုးကျ 
သွားေကာင်း သိရသည်။

ထုိအြပင် ဂျပန်အစုိးရသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 
ပျံှံမ ထိန်းချပ်ထားေသာ ိုင်ငံများှင့် ေဒသများအေပ  
ခရီးသွားလာမ ကန်သတ်ချက်များကိုလည်း ေြဖေလ ာ့ရန် 
စ်းစားလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

မကာေသးမီက   မိေတာ်တိုကျိှင့်  ဂျပန်ိုင်ငံ 
တစ်ဝန်းလုံး၌ ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ြမင့တ်က် 
လာလျက်ရိှေသာ်လည်း အေရးေပ အေြခအေနကိ ုေကညာ 
မည်မဟုတ်ေသးေကာင်း        ဂျပန်အစုိးရက ယမန်ေနက 
ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန ်- ေဂျတီ

လုပ်သားများ၏        ိုင်ငံတကာေငွလ ဲေြပာင်းမ များ 
အကီးအကျယ်ကျဆင်းလာသည်ဟ ု      အဆိုပါအဖွဲက 
ေြပာကားသည်။ အာဖရိကအေနာက်ပုိင်းှင့် အလယ်ပုိင်း 
ေဒသများမှ လေူပါင်း  ၅၇  သန်းေကျာ်သည်    စားနပ်ရကိ ာ 
မလုံေလာက်မ များှင့်         ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိေကာင်း 
ဒဗလျအက်ဖ်ပီက ေြပာကားသည်။

ယမန်ှစ်က  မိုးေခါင်ေရရှားမ ဒဏ်ကို   ကီးမားစွာ 
ခံစားရသည့ ်    လက်တင်အေမရိကတွင ်   စားနပ်ရိက ာ 
ေထာက်ပံ့မ လိုအပ်သူအေရအတွက်သည်    သုံးဆနီးပါး 
ြဖစ်လာပီး ၁၆ သန်းအထိ ရှိလာိုင်သည်ဟု ယင်းအဖွဲက 
ေြပာကားသည်။

ကမ ာ့စားနပ်ရိက ာအစီအစ်မှ ကမ ာအံှရိှ လဦူးေရ 
၁၃၈ သန်းကို    ေထာက်ပံ့မ များြပလုပ်ရန ်   စီစ်ေနပီး 
ယင်းပမာဏမှာ စံချနိ်တင်များြပားလာြခင်းြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန-်ေဇာ်ဝင်း

သိုမဟတ်ု ိင်ုငသံားများ၏ ခင်ပွန်း သိုမဟတ်ု ဇနီးများကိ ု
အစိုးရမ ှချမှတ်ထားေသာ   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီ
၁၄ ရက်ကာ ေစာင့်ကည့ေ်ရးစင်တာများ၌ ေစာင့်ကည့ခ် ံ
ခဲ့ပီးေနာက်  ိုင်ငံအတွင်း ဝင်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။

ထိုင်းအစိုးရသည ်ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်မ ထိန်းချပ်ရန် အေရးေပ ဥပေဒကုိ မတ် ၂၅ ရက် 
ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ပီး  ြပည်သူများအား ေနအိမ်၌သာ 
ေနထိုင်ကရန်ှင့်    လူစုလူေဝးကို ေရှာင်ရှားကရန် 
တိုက်တွန်းခဲ့သည်။

ထုိင်းအစုိးရ၏ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါအေြခအေန စီမံခန်ခဲွ 
ေရးဗဟိဌုာနသည် ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 
မ  န်း ကျဆင်းလာခဲ့ပီးေနာက် ေမလအေစာပိုင်းမှစ၍ 
ိင်ုငအံတွင်း ချမှတ်ထားေသာ အသွားအလာကန်သတ်မ  
များကုိ တြဖည်းြဖည်း ေြဖေလ ာ့လာေကာင်း သိရသည်။ 
လက်ရိှအချန်ိ၌ ထိင်ုးိင်ုငတွံင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 
ခရံသ ူ၃၁၇၁ ဦးရိှပီး ၅၈ ဦးေသဆုံးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

ကိုးကား - ကျိဒိုနယူးစ်
ဘာသာြပန ်- ေဂျတီ

ဗန်ေကာက ်   ဇွန်    ၃၀
ထိုင်းအစိုးရသည် စာသင်ေကျာင်းများှင့် ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်မ အ ရာယ်ရိှေသာ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ 
ကိ ုြပန်ဖွင့်ပီး ိုင်ငြံခားသားခရီးသည်များအေပ  အသွား 
အလာကန်သတ်မ များကို ေြဖေလ ာ့ရန် ြပင်ဆင်လျက် 

ရှိသည့်အတွက်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ 
အေရးေပ ဥပေဒတစ်ရပ်ကို  ဇလူိုင်လကန်ုအထ ိ သက်တမ်း 
ထပ်တိုးလိုက်ေကာင်း သိရသည်။

ထိုင်းအစိုးရသည် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်မ ထိန်းချပ်ရန် အေရးေပ ဥပေဒတစ်ရပ်ကို မတ် 

သမ တ နီကိုးလပ်စ်မာဒူို



ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၃၀
ရခိုင်ြပည်နယ ်စစ်ေတွမိမရဲစခန်းတွင ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့ ်ရဲတပ်ကပ်ကီး 
တစ်ဦးသည် ယမန်ေန  ည ၈ နာရီ ၅ မိနစ်ခန်တွင် စစ်ေတွမိ မကျည်းမိင်ရပ်ကွက ်
အကွက်(၃) မဏိပူရလမ်းရှ ိ၎င်း၏ေနအိမ်သို ြပန်လာစ် ေနအိမ်အဝင်ဝ၌ အသင့်ေစာင့ ်
ဆုိင်းေနသည့် အမျိးသား ှစ်ဦးက အသင့်ပါလာေသာ သံတုတ်၊ ဓားေြမာင်တုိြဖင့်  ဝုိင်းဝန်း 
တိုက်ခိုက်ခဲ့သြဖင့ ်  ရရှိဒဏ်ရာများေကာင့ ်  ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း  တပ်မေတာ်သတင်းမှန ်
ြပန်ကားေရးအဖွဲက သတင်းထုတ်ြပန်ထားသည်။                                       သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ ်  ဇွန်   ၃၀
တရားမဝင်ကုန်စည်များ   တားဆီးထိန်းချပ်ေရးအတွက ်   ေရပူှင့ ်
မရမ်းေချာင် အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းတိုကိ ုဌာနဆိုင်ရာ ပူးေပါင်း 
အဖွဲများြဖင့ ်၂၀၁၇ ခုှစ် မတ် ၁ ရက်တွင ် စတင်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက ်
ခဲ့ပီး  ယမန်ေနတွင်  မ ေလး-မူဆယ် ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး 
တစ်ေလ ာက် ကုန်သွယ်မ ယာ် ပိုကုန် ၃၃၄ စီး၊ သွင်းကုန ်၄၀၆ စီး၊ 
ရန်ကုန်-ြမဝတီလမ်းမကီးတစ်ေလ ာက် ကုန်သွယ်မ ယာ် သွင်းကုန ်
၂၁၉ စီး ကုန်စည်များ သယ်ယူပိုေဆာင်လျက်ရှိသည်။

အဆိပုါစစ်ေဆးေရးစခန်းများက တင်သွင်း/တင်ပိုေသာ ကန်ုပစ ည်း 
များကို စစ်ဆးမ ြပလုပ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယမန်ေနတွင် မရမ်း 
ေချာင်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းက     တားဆီးမ  တစ်မ   ခန်မှန်း 
တန်ဖိုးေငွကျပ ်သုည ဒသမ ၁၆၅ သန်းတန်ဖိုးရှိ တရားဝင ်စာရက ်
စာတမ်း   အေထာက်အထားတစ်စုံတစ်ရာ   တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိသည့ ်
စားေသာက်ကန်ု(အချိရည်)များအား သမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း သတင်း 
ရရှိသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ ် ဇွန် ၃၀ 
လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များသည ်       ယမန်ေန  
မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက   တာချလီိတ်မိနယ ်
ေရပူစမ်းေကျးရာအနီးရှိ      လ ိအတွင်းမှ 
စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၆၄၈၀၀၀၀၊ စိတ်က  
ူးသွပ်ေဆးြပားအေက    ၁၁၄၈    ကီလို၊ 
ေအေက-၄၇ တစ်လက်၊  ၎င်းကျည်အမ်ိ တစ်ခ၊ု 
၎င်းကျည် ၂၅ ေတာင့်၊ ပွိင့ ်-၂၂ ှစ်လက်၊ 
တစ်လုံးထိုးေသနတ် ှစ်လက်၊   ၎င်းကျည ်
ငါးေတာင့်၊ ှစ်လံုးြပးေသနတ်တစ်လက်တုိကုိ 
သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ 

အလားတူ     ယင်းေန     ညေနပိုင်းတွင ် 
မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှ
တပ်ဖွဲဝင်များသည ်  ကွမ်းလုံမိနယ ် ဟိုလီ 
ေကျးရာအုပ်စု  ဖာဆန်ေကျးရာ  ကွမ်းလုံ-
ကန်မိန်းသွားကားလမ်းတွင်        ရဲေဇာ်၊  
ဝင်းခိုင်ှင့ ် ိုင်လင်းတို သုံးဦးအား ရှာေဖွရာ 

ေနြပည်ေတာ ်   ဇွန်    ၃၀
သစ်ေတာဝန်ထမ်းများ၊   ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊   သစ်ေတာလုံ ခံေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊ 
ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဇွန် ၂၅ ရက်မ ှ၂၈ ရက်အတွင်း  
ေမာ်လိုက်မိနယ ်ဖုန်းသုန်းကိးဝိုင်းအတွင်း တရားမဝင်ကညင်သစ ်၁၆ လုံး  (၁၇ တန်)၊ ပုလဲ 
မိနယ် အိုင်းမေကျးရာ-သစ်ကီးတိုင်းေကျးရာသွားဖွံဖိးေရးလမ်းတွင် ရပ်တန်ထားေသာ 
ယာ်ေပ မှ တရားမဝင်ပျ်းကတိုးခွဲသား ေလးတန်၊ မင်းကင်းမိနယ ်စြမင်ငယ်ေချာင်းေဘး၊ 
ေြမာင်းဇင်းေချာင်းေဘးေနရာတုိ၌ တရားမဝင် အင်/ကညင်သစ်/ခဲွသား ၂၄ တန်ှင့ ်တာယာဘီး 
တပ်လှည်း ှစ်စီး၊ အေလာင်းေတာ်ကဿပ အမျိးသားဥယျာ်အတွင်း တပ်ဆင်ထားေသာ 
Cellular Trailcam ကင်မရာ၏ သစ်ခဲွသားများ တင်ေဆာင်ထားေသာ ဆုိင်ကယ်များ ထွက်လာ 
သည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံေပးပိုချက်အရ ဝါးဘိုးေတာင်၏ အတွင်းဘက် ေလးဖာလုံခန်အကွာေနရာ 
ဆိုင်ကယ်ေပ မှ ပစ်ချထားသည့ ်တရားမဝင်ပိေတာက်ခွဲသား တစ်တန်ှင့် ဆိုင်ကယ ်ခုနစ်စီး၊ 
အင်းစန်ိမိနယ် ေစာ်ဘွားကီးကန်ုး ပလု(ဲ၇)လမ်းေပ ၌ ရပ်တန်ထားေသာ ယာ်ေပ မှ တရားမဝင် 
က န်းတံခါး အချပ် ၅၀ (တစ်တန်)၊ မိင်မိနယ် မိင်-သင်ေပါင်းကန်လမ်း (ေဒသအေခ ) 
ေတာေဝးကန်ဇရပ်အနီး ယာ်ေပ မှ တရားမဝင်က န်းခဲွသား တစ်တန်အား ပိုင်ရှင်မဲ့ သမ်ိးဆည်း 
ရမိခဲ့သည်။ 

ထိုအြပင် ချမ်းြမသာစည်မိနယ် ထွန်တုံးရပ်ကွက် ဗဗ-၂/၁၂ ၄၇ လမ်းှင့ ်ှင်းဆလီမ်းေထာင့ ်
ရှိ ခံဝင်းအတွင်းမ ှတရားမဝင်က န်းခွဲသား ှစ်တန်ှင့် ြပစ်မ ကျးလွန်သူ ှစ်ဦး၊ မိုးနဲမိနယ် 
ဟိုနမ့်ေကျးရာအုပ်စ ုထီတေခါ့ေကျးရာ၏ အနီးေမာ်ေတာ်ယာ ်သုံးစီးေပ မှ တရားမဝငက် န်း/
အင်ခွဲသား/တံခါးချပ် ၁၉ တန်ှင့် ြပစ်မ ကျးလွန်သူ ငါးဦး၊ စစ်ေတွ-ရန်ကုန်ကားလမ်း မိုင်တိုင ်
အမှတ်(၁၁၂) ေငွေတာင်တံတားအနီး ယာ်ေပ မှ တရားမဝင် သင်ပုန်းခဲွသား သံုးတန်ှင့် ြပစ်မ  
ကျးလွန်သူ သံုးဦးတုိအား ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲပီး ြပစ်မ ကျးလွန်သူများအား ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူ 
ုိင်ေရး သက်ဆုိင်ရာရဲစခန်းတွင် အမ ဖွင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ သိရ 
သည်။ 

ညီညီသန်း (ေနြပည်ေတာ)်

တာချလီိတ်ှင့် ကွမ်းလုံမိနယ်တိုတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့် လက်နက်/ခဲယမ်းများ သိမ်းဆည်းရမိ

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၀၀၀၀၊   ေငွကျပ် 
၁၅ သိန်းှင့် ဖုန်းတစ်လုံးတိုကို သိမ်းဆည်း 
ရမိသြဖင့ ် ၎င်းတိုအား      မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်

စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ    ေဆးဝါးများ 
ဆိင်ုရာဥပေဒအရ အေရးယထူားေကာင်း  သရိ 
သည်။                                       ရဲြပန်ကား

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့ ်လက်နက်/ခဲယမ်းများအား ေတွရစ်။

စစ်ေတွမိမရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ကပ်ကီးတစ်ဦးကို 
ဓားြဖင့်ထိုးသတ်မ ြဖစ်ပွား

မိုးရာသသီို ကူးေြပာင်းေရာက်ရိှလာပြီဖစ်ရာ မိုးဦးကာလတွင် ေလြပင်းတိုက်ခတ်ြခင်း၊ မိုးသည်းထန်စွာ ရာသွန်းြခင်း၊ 

မိုးကိးပစ်ြခင်းှင် ့ေရကီးေရလ ံြခင်းများ ြဖစ်ေပ ိုင်သြဖင့် ေမွးြမထားေသာ တိရစ ာန်များအေပ   ကျေရာက် 

ိင်ုသည့် သဘာဝေဘးအ ရာယ်များကိ ုကိတင်ကာကွယ်ိင်ုေရးအတွက် ေအာက်ပါအတိင်ုး လိက်ုနာေဆာင်ရက် 

ိုင်ပါရန် အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည-်

(၁) ေရဒီယို၊ ုပ်ြမင်သံကားများှင် ့ိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင ်ေဖာ်ြပသည် ့မိုးေလဝသသတိေပးချက်များ 

ကို ဂုြပနားေထာင်၊ ဖတ် ၊ ေစာင့်ကည့်ရန်၊

(၂) တိရစ ာန်များအတွက် ေဒသတွင်းရရှိိုင်သည် ့ေကာက်ိုး၊ ေြပာင်းိုး၊ ပဲိုးှင် ့ပဲေမှာ် အစရှိသည် ့တိရစ ာန် 

အစာှင့် ေသာက်သုံးေရများ လုံေလာက်စွာ ကိတင်စုေဆာင်းထားရန်၊

(၃) ေရကီးေရလ ံြဖစ်ေပ ေလ့ရှိေသာ ေဒသများ၌ တိရစ ာန်များကို ေရေဘးအ ရာယ်မှ ကင်းလွတ်ိုင်ေရး 

ကိတင်စီမံထားရန်၊

(၄) ေရေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်သည်မှလဲွ၍ အြခားသဘာဝေဘးအ ရာယ်များမှ ကာကွယ်ရန် တိရစ ာန်များ 

ကို အကာအကွယ်ရှိေသာ ခံများအတွင်း စနစ်တကျေမွးြမထားရှိရန်၊

(၅) ေရေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်လာပါက တရိစ ာန်များကို ေရလွတ်ေသာေနရာများသို အလျင်အြမန်ေြပာင်းေရ  

ေနရာချထားရန်အတွက ်ကိတင်စီမံထားရန်၊

(၆) သိုေလှာင်ထားေသာ တိရစ ာန်အစာများကို ေရေဘးကင်းလွတ်ရာသို အချနိ်မီေြပာင်းေရ ိုင်ေရး ကိတင် 

စီမံထားရန်၊

(၇) ေရေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်ချန်ိ၌ ေရြပန်ကျချန်ိတွင် ကူးစက်ေရာဂါများ ြဖစ်ပွားတတ်သြဖင့် တရိစ ာန်များ 

ကို ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း တိရစ ာန်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ကိတင်ထိုးှံထားရန်၊

(၈) တရိစ ာန်များ ကူးစက်ေရာဂါ၊ သာမန်ေရာဂါှင့် ထခိိုက်ဒဏ်ရာများရရိှပါက ေဆးကသုမ  အြမန်ေဆာင်ရက် 

ိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနသို ဆက်သွယ်ရန်၊

(၈) တိရစ ာန်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ထူးြခားြဖစ်စ်များရှိပါက သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၊ ေမွးြမေရးှင့် 

ကသုေရးဦးစီးဌာနှင့် ြမန်မာုိင်ငံေမွးြမေရးလုပ်ငန်းအဖဲွချပ်ထံသုိ ဆက်သွယ်အေကာင်းကား ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ရန်။

                 ေမွးြမေရးှင် ့ကုသေရးဦးစီးဌာန

     စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေမွးြမေရးတိရစ ာန်များ သဘာဝေဘးအ ရာယ် 
ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိေပး  းေဆာ်ချက်

ကျိင်းတုံ   ဇွန်    ၃၀
ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း) ကျိင်းတုံမိ ယန်းခမ်းရပ်ကွက ်ကျိင်းတုံ-ေတာင်ကီးကားလမ်း၌ ယေန  
နံနက် ၆ နာရီက အမျိးသားတစ်ဦးဆိုင်ကယ်ေမှာက်၍ လမ်းေဘးေရေြမာင်းအတွင်း ထိုးကျေသဆုံး 
ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ေမာင်အားရင်သည် ဆုိင်ကယ်ြဖင့် ကျိင်းတုံမိမ ှကျိင်းေဖာင်းသို ေမာင်းှင်လာစ ်
အရှိန်မထိန်းိုင်ဘ ဲလမ်းေဘးယာဘက်ရှိ ေရုတ်ေြမာင်းအတွင်းသို ထိုးကျတိမ်းေမှာက်ခဲ့ရာ ဒဏ်ရာ 
များြဖင့် အခင်းြဖစ်ရာေနရာတွင ်ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကျိင်းတုံမိနယ်ရစဲခန်းက အေရးယေူဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 
သိရသည်။                                                                                               ရဲထက်ဦး(ြပန်/ဆက်)

မိနယ်အချိတွင် တရားမဝင်သစ်များ သိမ်းဆည်းရမိ

ေရပူှင့် မရမ်းေချာင ်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းများတွင်
တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီးထိန်းချပ်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ကျိင်းတုံ၌

အမျိးသားတစ်ဦး

ဆိုင်ကယ်ေမှာက်

ေသဆုံး



ဇူလိုင်   ၁၊  ၂၀၂၀
ကိုဗစ်-၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်ှင့် သတင်း

COVID-19 ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၃၀-၆-၂၀၂၀)  ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀)နာရီ

၁။ (၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက ်COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာတွင ်-
 - အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅၃၂)ခု၊  
 - ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၁၈) ခု၊
 - ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၆၅) ခုှင့် 
 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (မ ေလး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၈၆) ခုှင့် 

 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ေမာ်လမိင)် မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂၉) ခု၊
  စုစုေပါင်း (၁,၃၃၀)ခ ုအား ယေန၊ ညေနတွင် စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ -
 • COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ လူနာသစ် မေတွရှိပါ။ 
၂။ (၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ   ြမန်မာိုင်ငံတွင ်  COVID-19  ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ 
(၂၉၉) ဦးရှိပါသည်။ 
၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ လူနာေဟာင်း (old confirmed case) များ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာစစ်ေဆးမ တွင် (၂) ကိမ် 
ဆက်တိုက်ပိုးမေတွရှိသ ူ (၁)ဦး (Case- 249) ရှိသြဖင့် စုစုေပါင်း  (၂၂၂) ဦး ရှိပါသည်။ ၎င်းတိုအနက ်(၂၁၆) ဦးအား 
ေဆးံုမှ ဆင်းခွင့်ြပခ့ဲပီးြဖစ်ကာ သတ်မှတ်ေနရာများတွင် အသွားအလာဆက်လက်ကန်သတ်၍ ေစာင့်ကပ်ကည့်  
လျက်ရှိပါသည်။           
၄။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများအနက် ေသဆုံးသူ (၆)ဦး ရှိပါသည်။ 
၅။ (၂၉-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ေနလယ် (၁၂:၀၀) နာရီမှ (၃၀-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ ေနလယ် (၁၂:၀၀) နာရီအတွင်း 
ေတွရှိရေသာ ေစာင့်ကည့်လူနာအသစ ်(၄၃) ဦး ရှိပါသည်။

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်
(၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ 

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်
(၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ 

COVID-19 ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၃၀-၆-၂၀၂၀)  ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီ

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

 

၁။ (၂၉-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက ်အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်)(NHL)မှ ထပ်မံစစ်ေဆး 
ပီးခဲ့ေသာ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅၁၂)ခုတွင်-
 • COVID-19 ေရာဂါဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ ်မေတွရှိရပါ။
၂။ သိုြဖစ်ရာ (၂၉-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ များအေနြဖင့် -
 - အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်) (NHL) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈၈၈) ခု၊
 - ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၇၅) ခု၊
 - ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး(ခုတင် - ၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၁၈) ခု၊ 
 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(မ ေလး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၆၆) ခု၊
 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(ေမာ်လမိင်) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၄) ခု၊ စုစုေပါင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ 

(၁၇၄၁) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
၃။ (၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီအထ ိြမန်မာုိင်ငံတွင် COVID-19 ေရာဂါ   ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာ 
(၂၉၉)ဦး ရှိပါသည်။

COVID-19 ေရာဂါအတွက် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်

(၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီ

ေနြပည်ေတာ ်   ဇွန်     ၃၀
လူမ ဝန်ထမ်း၊   ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်  ြပန်လည ်
ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနသည် IDP စခန်း 
များှင့ ်တိက်ုပဲွေရှာင်စခန်းများတွင် ေနထိင်ုက 

ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ ယာယီတိုက်ပွဲေရှာင်ေနရာများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ တုံြပန်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သည့်      ြပည်တွင်းေနရပ်စွန်ခွာသူများအား 
ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ   ကူးစက်ြပန်ပွားြခင်းမ ှ
ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊  တံုြပန်ေရးလုပ်ငန်းများ 
ကို    သက်ဆိုင်ရာဌာန၊   အဖွဲအစည်းများှင့ ်

ပူးေပါင်း၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိသည်။

ယေနတွင်  ရခိုင်ြပည်နယ် ေြမာက်ဦး 
မိနယ်ရှိ         ေစတီေတာင်ရာေဟာင်း 
ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၊ ေရှာ်မယ်(အ.မ.က)၊ 
ထမ ရာဇ်မိကွက်သစ်၊ တင်းထန်ိကန်ေကျးရာ 
(ဘုန်းကီးေကျာင်းဓမ ာုံ)၊ ပီပင်ရင်းေကျးရာ
(ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်း)၊ ေတာင်ြမင့ေ်ကျးရာ 
(ဘုန်းကီးေကျာင်းဓမ ာုံ)၊   စင်းေဘာကိုင်း 
ေကျးရာ၊ ရာသစ်ေကဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၊ 
ဝက်လှေကျးရာအုပ်စု      (ဘုန်းေတာ်ကီး 
ေကျာင်း)၊   တိန်ညိေကျးရာ၊   ြပလှေကျးရာ 
အုပ်စု(ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း)၊    နကန် 
ေကျးရာ(အေရှ)    ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၊ 
ပုဇွန်ေဖေကျးရာ၊ ကုလားေချာင်းဘုန်းေတာ ်
ကီးေကျာင်း၊ သ စ်ေသာင်းဘုန်းေတာ်ကီး 
ေကျာင်း၊     ြမတန်ေဆာင်းဘုန်းေတာ်ကီး 
ေကျာင်း၊ လက်ေကာက်ေဈးဘုန်းေတာ်ကီး 
ေကျာင်း၊   ေကျာက်ရာဇ်ေကဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်း၊ မိသစ်ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းှင့် 
ဒိုင်းဂျဘီုန်းေတာ်ကီး        ေကျာင်းေဟာင်း 
စုစုေပါင်း ယာယီတိုက်ပွဲေရှာင်ေနရာ ၂၀ သို 
သွားေရာက်၍ ဆပ်ြပာေတာင့ ်၁၁၈၁၀ ၊ အဝတ် 
ှာေခါင်းစည်း ၂၃၆၂၀၊   လက်သန်ေဆးရည ်
၅၈၄၄ ဘူး၊ လက်ကိုင်စပီကာ ၁၄ ခု၊ အပူချနိ် 
တိင်ုးကရိယိာ ၁၄ ခ၊ု   ကိဗုစ်-၁၉ အသပိညာေပး 
အသဖံိုင် ထည့သွ်င်းထားေသာ Memory Stick 
၁၄ ခု၊ ဗီိုင်း ၁၄ ခုှင့် လက်ေဆးစင်အခ ု ၃၀ 
တိုကို သွားေရာက်ေထာက်ပံ့သည်။

အလားတူ   ဇွန်  ၂၉  ရက်တွင ်  ရခိုင် 
ြပည်နယ် ေကျာက်ေတာ်မိနယ်ရိှ ကန်ေစာက် 
ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်း၊ ေတာင်မင်းဘန်ုးေတာ် 
ကီးေကျာင်း၊  ဝါးေတာင်တိုက်ပွဲေရှာင်စခန်း၊ 
ေညာင်ေချာင်းေကျးရာ     အေရှဘက်ေကျးရာ 
ပိင်ုဘုေံြမေနရာ၊  မိနယ်သာသနာဗ့မိာန်၊ ခရစ် 
ေတာ်အသင်းေကျာင်း၏   ကျမ်းစာေကျာင်း၊ 
မိမ(အ.မ.က)၊           မဟာကံကီးသ င်ဘရုား၊ 
ေနပူခံတိုက်ပွဲေရှာင်စခန်း၊       ြပည်ေတာ်သာ 

ရပ်ကွက(်အ.ထ.က)စာသင်ေကျာင်း၊ မိသစ် 
ရပ်ကွက ်အ.မ.က(၃) စာသင်ေကျာင်းတိုက်ပွဲ 
ေရှာင်စခန်းှင့ ်  မိမေရ ေကျာင်း  စုစုေပါင်း 
ယာယီတိုက်ပွဲေရှာင်ေနရာ    ၁၂    ေနရာသို 
သွားေရာက်၍ အဝတ်ှာေခါင်းစည်း ၁၁၃၆၈ 
ခုှင့်  လက်ေဆးစင ် ၂၀  တိုကို  သွားေရာက ်
ေထာက်ပံ့သည်။

လူမ ဝန်ထမ်း၊       ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်
ြပန်လည်ေနရာချထားေရး    ဝန်ကီးဌာနအေန 
ြဖင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉   ကူးစက်ေရာဂါ   ကာကွယ်၊ 
ထိန်းချပ်၊ တံုြပန်ေရးှင့်ပတ်သက်၍ ေထာက်ပ့ံမ  
လုပ်ငန်းများအြပင်     အသိပညာေပးလုပ်ငန်း 
များ၊    အသိေပး  းေဆာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများှင့ ်  
စိတ်ဓာတ်ေရးရာြမင့်တင်ေပးမ ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်း 
များကို   ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ      အပါအဝင် 
တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ ်       အားလုံးတွင ်
စ်ဆက်မြပတ်    ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 
သိရသည်။

သတင်းစ်



   ဇူလိုင်   ၁၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်- ၁၉ သတင်း

ကျိင်းတုံ ဇွန်    ၃၀
ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း) ကျိင်းတုံမိနယ်၌ ပုံမှန်ဝင်ေငွ 
မရှိေသာ အေြခခံလူတန်းစားများအား ေထာက်ပံ့ရာတွင ်
အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်  ကျန်ရှိေသာ   အိမ်ေထာင်စု 
၅၀၂၂ စအုတွက် အမ်ိေထာင်စတုစ်စလု င် ေငကွျပ် ၁၅၀၀၀ 
 န်း ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်ြခင်း အခမ်းအနားကို ယေန  
နနံက် ၁၁ နာရကီ ကျိင်းတု ံမိနယ်  အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရး 
ဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ  အခမ်းအနားတွင်   အမျိးသားလ တ်ေတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်    ေဒါက်တာစိုင်းဆိုင်ေကျာက်ဆမ်ှင့ ်
ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်   ေဒါက်တာဝဏ စိုး 

တိုက     အမှာစကားေြပာကားကပီး   မိနယ်အုပ်ချပ် 
ေရးမှး ဦးမိုးဆန်းထွန်းက ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်ရြခင်း၏ 
ရည်ရယ်ချက်များအား ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်    အမျိးသားလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ 
ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ှင့ ်    မိနယ်အပ်ုချပ် 
ေရးမှးတိုက   ရပ်ကွက/်ေကျးရာအုပ်စ ု   ၃၅   အုပ်စုမှ 
အိမ်ေထာင်စု ၅၀၂၂ စုအတွက် အိမ်ေထာင်စုတစ်စုလ င် 
ေငွကျပ ်၁၅၀၀၀  န်းြဖင့ ်စုစုေပါင်းေငွကျပ ်၇၅၃၃၀၀၀၀ 
ကိ ုေထာက်ပံ့ေပးအပ်ရာ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ေကျးရာ 
အုပ်ချပ်ေရးမှးများက   လက်ခံရယူခဲ့ကေကာင်း   သိရ 
သည်။                                         ရဲထက်ဦး(ြပန်/ဆက်)

ကျိင်းတံုမိနယ်၌ ပုမှံန်ဝင်ေငမွရိှေသာ အေြခခံလတူန်းစား
အိမ်ေထာင်စုများအား ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်

လွိင်ေကာ်   ဇွန်    ၃၀
ကမ ာ့ိုင်ငံအှံအြပားတွင ်ြဖစ်ပွားလျက်ရှိေသာ Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) ကပ်ေရာဂါ ကာလအတွင်း ိုင်ငံအသီးသီးတွင် စီးပွားေရးအကျပ ်
အတည်းှင့် ကံေတွေနရာ ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်လည်း အလားတ ူစီးပွားေရး 

လွိင်ေကာ်မိနယ်၌ အေြခခံလူတန်းစားအိမ်ေထာင်စုများအား ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်
အကျပ်အတည်းှင့်   အလုပ်အကုိင်ရှားပါးမ များှင့်  ကံေတွေနရပီး  အေြခခံ 
လူတန်းစားများအေနြဖင့ ်ပိုမိုကျပ်တည်းခက်ခဲမ များှင့ ်ကံေတွေနရသည်။

ယင်းအတွက်ေကာင့် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့် ဝင်ေငွနည်းပါးသည့် 
အေြခခလံတူန်းစားများ အဆင်ေြပေစေရးအတွက် ရည်ရယ်၍ အေြခခစံားကန်ု 
များ ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပီး ထပ်မစံစိစ်တင်ြပချက်များ 
အရ    ေထာက်ပံေ့ပးရန်ကျန်ရိှသည့ ်    အမ်ိေထာင်စမုျားအား   ကယားြပည်နယ် 
ဝန်ကီးချပ်   ဦးအယ်လ်ေဖာင်း  က  ယမန်ေန   မွန်းလွဲပိုင်းတွင ် ၎င်း၏ ုံးခန်း 
၌ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့သည်။

ထိုသို   ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ရာတွင ် လွိင်ေကာ်မိနယ်အတွင်းရှ ိ  အေြခခံ 
စားကုန်ေထာက်ပံ့ရန်လိုအပ်ေသာ    ေနာက်တိုးအိမ်ေထာင်စ ု  ၃၀၀  အတွက် 
အမ်ိေထာင်စတုစ်စလု င် ေငကွျပ် ၁၅၀၀ဝ  န်းြဖင့ ်ေငကွျပ် ၄၅ သန်ိး၊  ရှားေတာ 
မိနယ်အတွင်းရိှ အိမ်ေထာင်စု ၃၄ စုအတွက် အိမ်ေထာင်စုတစ်စုလ င် ေငွကျပ် 
၁၅၀၀ဝ  န်းြဖင့ ် ေငကွျပ်  ၅၁၀၀၀၀  ှင့ ် ဖဆူိုမိနယ်အတွင်းရိှ အမ်ိေထာင်စ ု
၂၄  စုအတွက်  အိမ်ေထာင်စုတစ်စုလ င်   ေငွကျပ ် ၁၅၀၀ဝ  န်းြဖင့ ် ေငွကျပ ်
၃၆၀၀၀၀  တိုအား  သက်ဆိုင်ရာမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးများထံသို  ေပးအပ်ခဲ ့
ေကာင်း သိရသည်။

စိုးလ  င်ေဌး(ြပန်/ဆက်)

ပွင့်ြဖ     ဇွန်    ၃၀
ငါးမျိးြပန်းတီးမ ကိ ု ကာကွယ်ရန် ဘက်ထရီေရှာ့တုိက်ငါးဖမ်းဆီးမ  မရှိေစေရး 
အတွက်  ပွင့ြ်ဖမိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးသန်ိးကိကုိထွုန်း 
ှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊   ေစတတု ရာမိနယ်  ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ   မိနယ်ဦးစီးမှး 
ဦးေဇာ်ထွန်းဦးှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ မင်းဘူးခိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်း 
များသည် စကုရဲစခန်းှင့်ပူးေပါင်း၍ မင်းဘူး(စကု)မိနယ် စကုမိ မန်းေချာင်း 
တတံားအထက်မှ  ေရ စက်ေတာ်ဘရုားအထက်ဘက်ထ ိမန်းေချာင်းတစ်ေလ ာက်  
ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့သည်။

ထိသုို ေဆာင်ရက်စ် ဘက်ထရေီရှာတ့ိက်ုရာတွင် အသုံးြပသည့ ်ဘက်ထရ ီ
အိုးှင့်   ဆက်စပ်ပစ ည်းေလးစုံတိုအား   သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့သည်။    ထိုအြပင်  
ေရ စက်ေတာ် ေဂါပကအဖွဲှင့် ရဲကင်းတို ပူးေပါင်း၍ သိမ်းဆည်းထားသည့ ်
ဘက်ထရီအုိးှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းတစ်စံုတုိအား ပွင့်ြဖငါးဦးစီးဌာနသုိ လ ဲေြပာင်း 
အပ်ှံခဲ့ေကာင်းသိရပီး ြပည်သူဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းိုင်ေရး ဆက်လက ်
တင်ြပေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                      သတင်းစ်

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၃၀

ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု လှည်းကူးမိနယ်  ဒါးပန်ိစည်ပင်သာယာေဈးအတွင်း၌ 
ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်းလပ်ုငန်း 

ကိ ုယေန မွန်းလဲွ ၁၂ နာရခဲွီက မိနယ်ရတဲပ်ဖဲွဝင်များှင့ ်သေ မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင် 
များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ပိုးသတ်ေဆးဖျန်း

ဒါးပန်ိမိ၏   လစူည်ကားရာေနရာတစ်ခြုဖစ်ေသာ   ဒါးပန်ိစည်ပင်သာယာ 

ေဈးသည် ေနစ် နနံက် ၄ နာရမှီ နနံက် ၁၀ နာရအီထ ိဖွင့လှ်စ်ေရာင်းချလျက်ရိှက 

ပီး   ေဈးအတွင်း  ကိုဗစ-်၁၉  ေရာဂါ  ကူးစက်ပျံှံမ များမရှိေစေရးအတွက ်

ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်းလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ရာ  ဒါးပိန်နယ်ေြမရဲစခန်းမှး  
ရအဲပ်ုကိလုတ် ဦးေဆာင်၍ နယ်ေြမမီးသတ်စခန်းမှ တပ်ဖဲွဝင်များ၊ ေဈးသာယာ 
လှပေရးအကျိးေတာ်ေဆာင်အဖဲွများက  ေဈးသ ူေဈးသားများှင့ ်ေဈးဝယ်လာ  

ြပည်သမူျား   သွားလာေနထိင်ုမ များြပားသည့ေ်နရာများြဖစ်ေသာ  ေဈးဆိင်ုခန်း 

များှင့် ေဈးအတွင်း၊ အြပင် ေလ ာက်လမ်းများတွင် ပုိးသတ်ေဆးများ ဖျန်းေပး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဉာဏ်ဟိန်း

ဘိုကေလး    ဇွန်     ၃၀
ဘိုကေလးမိနယ ်  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ ဦးေဆာင်၍   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 
ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးကာလအတွင်း   ငါးစားသုံးြခင်းသည ်   ကျန်းမာေရး 
အတွက် အကျိးရှိသြဖင့ ်ြပည်သူများ ငါးစားသုံးမ  ြမင့်တက်ေစရန်ရည်ရယ်၍ 
ဘုိကေလးမိ ေဘာလံုးကွင်းေထာင့်ှင့် အထက(၁)ေရှ၌  ဘုိကေလးမိနယ်ရိှ   
မိနယ်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊   မိနယအ်ေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊     စက်မ  
လယ်ယာဦးစီးဌာန၊    မိနယ ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊   မိနယ်လယ်ယာေြမစီမ ံ
ခန်ခွဲေရးှင့ ်   စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊   ြပန်ကားေရးှင့ ်  ြပည်သူဆက်ဆံေရး 
ဦးစီးဌာန၊  မီးသတ်ဦးစီးဌာန၊  မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွှင့်  ငါးလုပ်ငန်း 
ဦးစီးဌာနမ ှဝန်ထမ်းများ ပူးေပါင်း၍  COVID-19  ကာကွယ်ေရးငါးရိက ာများ 
စားသုံးေပး ဗီိင်ုးပိစုတာစိက်ုထြူခင်းှင့ ်လက်ကမ်းစာေစာင်များ  ြဖန်ေဝြခင်းကိ ု
ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ဘိုကေလးမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး
ငါးရိက ာများစားသုံးေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ  ြဖနေ်ဝ

မန်းေချာင်းအတွင်း ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ  ကိတင်ကာကွယ်ေရး လှည်းကူး  ဒါးပန်ိေဈး၌ ပိုးသတ်ေဆးဖျန်း

ေနာင်ချိ    ဇွန်    ၃၀
ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)         ေကျာက်မဲမိနယ ်
ေနာင်ပိန်ေကျးရာ   ေအာင်ဓမ ာုံသို  ေရာက်ရှိေနက 
သည့်  တိုက်ပဲွေရှာင်ြပည်သ ူ၄၃၇ ဦးတိုအား ေနာင်ချိမိ 
ေစတနာမွန်၊    ြဖစင်ေမတ ာှင့်    ေမတ ာေရာင်ြခည ်
(ကံကီး)လမူ ကညူေီရးအသင်းများ၏ဥက   ၊ အမ ေဆာင် 
ှင့်   အသင်းဝင်များက     ယေနသွားေရာက်ေတွဆု ံ
အားေပးခဲ့ကသည်။

ေထာက်ပံ့
ထိုေနာက်  အသင်းတာဝန်ရိှသူများက  ေနာင်ချိ 

မိမှ  အလှရှင်များကိုယ်စား တိုက်ပဲွေရှာင်ြပည်သမူျား 
အတွက် ဆန်၊  ဆ၊ီ မန်ုမျိးစု၊ံ ေခါက်ဆဲွထပ်ု၊ မန်ုလာထပ်ု၊ 
ေရသန်ဘူးများကုိ ေထာက်ပ့ံကူညီေပးခ့ဲေကာင်း သိရ 
သည်။

သီေပါကိုလတ်

ေနာင်ပန်ိေကျးရာ၌ တိက်ုပဲွေရှာင်များအား စားေသာက်ကန်ုများ ေပးအပ်

ကိုဗစ်-၁၉ Call Center  အချနိ်ေြပာင်းလဲ ဖွင့်လှစ်ထားရှိ
ေနြပည်ေတာ ် ဇွန်  ၃၀
ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးတွင် အရိှန်အဟုန်ြမင့် 
ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် COVID-19 Call Center ကုိ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ 
ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတုိ ညိ  င်းမ ြဖင့် ဆက်သွယ်ေရးေအာ်ပေရတာ 
(၄)ခု၊ Blue Ocean ကုမ ဏီတိုပူးေပါင်း၍ COVID-19  Call Center (ဖုန်း 
နပံါတ် ၂၀၁၉)အား  ဧပ ီ၈ ရက်မှစ၍ ေနစ် နနံက် ၈  နာရမှီ ည ၈ နာရအီထ ိ
ရန်ကုန်မိ  ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနတွင်  ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနမ ှ
ဝန်ထမ်း (၄၃)ဦး၊ ြမန်မာိုင်ငံ ဆရာဝန်များအသင်းမှ ေစတနာ့ဝန်ထမ်း 
ဆရာဝန်(၁၇)ဦး စုစုေပါင်း(၆၀)ြဖင့ ်ဖွင့်လှစ်ထားရှိခဲ့သည်။ 

ယခုအခါတွင် COVID-19  Call Center ေခ ဆိုမ အချနိ်ကို နံနက် ၈ 
နာရမှီ ည ၈ နာရအီထ(ိအစား) နနံက် ၉ နာရမှီ ညေန ၅ နာရအီထ ိေြပာင်းလ ဲ
ဖွင့်လှစ်ထားေကာင်း သိရသည်။                                            သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၁၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ် - ၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်ှင့် သတင်း

ေနြပည်ေတာ ်ဇွန် ၃၀
အာရှ - ပစိဖိတ်   ုပ်သံလုပ်ငန်းများ 
အဖွဲအစည်း      Asia – Pacific 
Broadcasting   Union –  ABU   ၏ 
ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနစ ်
ပ်ုသထံတ်ုလ င့မ်    အေတွအကံများ 
ှင့် Instagram မှတစ်ဆင့်  သတင်း 
တင်ဆက်မ       မ ေဝြခင်းဆိုင်ရာ 
ေဆွးေွးပွဲကိ ု ယေန   မွန်းလွဲပိုင်းက 
ြပလပ်ုရာ ေနြပည်ေတာ်ှင့ ် ရန်ကန်ုရိှ 
MRTV မှ ဝန်ထမ်း ၂၁ ဦး တက်ေရာက် 
ကသည်။ 

ေဆွးေွးပိုချ
ေဆွးေွးပဲွတွင် နယ်သာလန်ိင်ုငမှံ 

ြပည်သူဝန်ေဆာင်မ    ုပ်သံလုပ်ငန်း 
တွင် (၁၅)ှစ်ကာ အေတွအကံရိှသည့ ်
က မ်းကျင်သ ူMs.Sanne Breimer က 

ုရှားိုင်ငံသို သွားေရာက်ခဲ့သည့် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်ချစ်ကည်ေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲဝင်များှင့်
ြပန်လည်လိုက်ပါလာသူများတွင် COVID-19 ေရာဂါပိုး မေတွရှိ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်     ၃၀
ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းုိင်ငံသုိ သွားေရာက်ခ့ဲသည့်   ြမန်မာ့တပ်မေတာ်   ချစ်ကည်ေရးကုိယ်စားလှယ်အဖဲွဝင်များှင့် 
ြပန်လည်လုိက်ပါလာသူများတွင် COVID-19  ေရာဂါပုိးမေတွရိှေကာင်း  တပ်မ ေတာ်သတင်းမှန်ြပန်ကားေရးအဖဲွ၏ 
သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။ 

အဆုိပါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်၌ ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းုိင်ငံတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့် Victory Day of Great Patriotic 
War (၇၅)ှစ်ေြမာက် အထိမ်းအမှတ်စစ်ေရးြပအခမ်းအနားသုိ တက်ေရာက်ခ့ဲသည့် တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 
ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ဦးေဆာင်ေသာ ြမန်မာ့တပ်မေတာ် ချစ်ကည်ေရးကုိယ်စားလှယ်အဖဲွဝင် ၁၅ ဦးှင့် 

ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းုိင်ငံမှ ြမန်မာုိင်ငံသုိ ြပန်လည်ေရာက်ရိှရန် အခက်အခဲရိှသည့် ပညာေတာ်သင် သင်တန်းသား 
သင်တန်းသူ ၂၂ ဦးသည် ဇွန် ၂၅ ရက် ညပုိင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်သုိ   ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာခ့ဲပီး 
သတ်မှတ်ထား သည့်ေနရာများ၌ Home Quarantine၊ Facilities Quarantine စနစ်တကျေနထုိင်ခ့ဲေကာင်း။ 

ယေနတွင် ၎င်းြမန်မာ့တပ်မေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွဝင်များ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများကုိ ှာေခါင်းတုိဖတ်၊ 
အာေခါင်တုိဖတ် ရယူ၍ Polymerase Chain Reation (PCR)နည်းြဖင့် ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးခ့ဲရာ ၎င်းတုိတွင် COVID-19 
ေရာဂါပုိးမေတွရိှေကာင်း ေဖာ်ြပပါရိှသည်။

သတင်းစ်

ကိုဗစ ်- ၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားစ ်သတင်းထုတ်လ င့်ြခင်းဆိုင်ရာ
အွန်လိုင်း ေဆွးေွးပွဲသို MRTV မှ ဝန်ထမ်းများ တက်ေရာက်

Instagram    ေပ တွင်   တင်သည့ ်
သတင်းေဆာင်းပါးများ၏   နည်းပညာ 
ပိုင်းဆိုင်ရာ   ကွဲြပားြခင်း၊   လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့ ်ပရသိတ်ထ ံထထိ ိ
ေရာက်ေရာက်    ေရာက်ရှိိုင်မည့ ်
အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းများကိ ုအသုံး 

ြပရမည့ ်နည်းလမ်းများှင့ ်ပတ်သက် 
၍ ေဆွးေွးပိုချခဲ့ေကာင်း သရိသည။်

သတင်းစ်

 ဘူိုင်း ၁၄၁ ၁၃၈ ၃

 ကေမ ာဒီးယား ၁၄၁ ၁၃၀ ၀

 လာအို ၁၉ ၁၉ ၀

 မေလးရှား ၈၆၃၉ ၈၃၅၄ ၁၂၁

 ြမန်မာ ၂၉၉ ၂၂၂ ၆

 ဖိလစ်ပိုင ် ၃၇၅၁၄ ၁၀၂၃၃ ၁၂၆၆

 စင်ကာပ ူ ၄၃၉၀၇ ၃၇၉၈၅ ၂၆

 ထိုင်း ၃၁၇၁ ၃၀၅၆ ၅၈

 ဗီယက်နမ ် ၃၅၅ ၃၃၅ ၀

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
 ိုင်ငံအမည ် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိုး ပိုးေတွ
  ပိုးေတွရှိသ ူ ကင်းစင်သွားသ ူ ေသဆုံးလူနာ

ကမ  ာ့ိင်ုငမံျားမှ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်/ေသဆုံးမ  အများဆုံး ၁၀ ိင်ုငံ
 ိုင်ငံအမည ် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိုး ပိုးေတွ
  ပိုးေတွရှိသ ူ ကင်းစင်သွားသ ူ ေသဆုံးလူနာ

 အေမရိကန ် ၂၆၈၃၃၀၁ ၁၁၂၂၅၉၁ ၁၂၈၈၁၉

 ဘရာဇီး ၁၃၇၀၄၈၈ ၇၅၇၄၆၂ ၅၈၃၈၅

 စပိန် ၂၉၆၀၅၀ စိစစ်ဆဲ ၂၈၃၄၆

 ပီူး ၂၈၂၃၆၅ ၁၇၁၁၅၉ ၉၅၀၄

 ဗိတိန် ၃၁၁၉၆၅ စိစစ်ဆဲ ၄၃၅၇၅

 ုရှား ၆၄၇၈၄၉ ၄၁၂၆၅၀ ၉၃၂၀

 အိ ိယ ၅၆၈၅၃၆ ၃၃၅၉၁၅ ၁၆၉၁၉

 အီတလီ ၂၄၀၄၃၆ ၁၈၉၁၉၆ ၃၄၇၄၄

 အီရန် ၂၂၇၆၆၂ ၁၈၈၇၅၈ ၁၀၈၁၇

 အင်ဒိုနီးရှား ၅၆၃၈၅ ၂၄၈၀၆ ၂၈၇၆

 ချလီီ ၂၇၅၉၉၉ ၂၃၆၁၅၄ ၅၅၇၅

ေညာင်ဦး    ဇွန်      ၃၀ 
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေညာင်ဦးမိ  ေရ ေစတေီကျာင်း ဆရာေတာ် ဦးေတဇဝသံ 
အမှးြပေသာ ပညုကာရပီရဟတိအသင်းအဖဲွမှ    ေညာင်ဦးမိနယ်   လက်ပတံ ဲ
ေကျးရာရှ ိ မသန်စွမ်း အဘိုးအဘွားများအတွက ်ယမန်ေန  ညေနပိုင်းက ဆန်၊ 
ဆီ၊  ဆား၊  ကက်သွန်နီှင့်   ကက်ဥများ    လိုက်လံေပးေဝလှဒါန်းခဲ့ေကာင်း 
ပုညကာရီပရဟိတအသင်းထံမ ှသိရသည်။

ေထာက်ပံ့လှဒါန်း
အဆိုပါ  ပုညကာရီပရဟိတအသင်းအဖွဲသည ်ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကာလ 

အတွင်း   အေထာက်အကြူဖစ်ေစရန်   ရည်ရယ်၍   ေညာင်ဦးမိနယ်      လက်ပတံ ဲ
ေကျးရာရှ ိမသန်စွမ်းအဘိုးအဘွား ၁၀ ဦးအား  တစ်ဦးလ င်  ဆန်သုံးြပည်၊ ဆီ 
တစ်ပိဿာ၊ ဆားတစ်ပိဿာ၊ ကက်သွန်န ီတစ်ပိဿာှင့ ်  ကက်ဥ ၁၀ လုံး   
ေထာက်ပံ့လှဒါန်းခဲ့သည်။

ထိုသို လှဒါန်းိုင်ရန်အတွက ်       ရန်ကုန်မိေန    ဦးလှေအးမိသားစုှင့် 
ေညာင်ဦးမိ ငှက်ပစ်ေတာင်ရပ်ေန ဦးေရ ဝင်းမသိားစတုိုက     ေထာက်ပံ့လှဒါန်း 
ေပးခဲြ့ခင်း ြဖစ်ပီး      ေညာင်ဦးမိ     ေရ ေစတေီကျာင်းဆရာေတာ်   အမှးြပသည့်     
ပညုကာရပီရဟတိအသင်းအဖဲွများက     လပ်ုအားဒါနကသုိုလ်အြဖစ်         ပါဝင် 
ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း  ပရဟိတအသင်းဝင ်ဦးေဇာ်ေဇာ်က ေြပာသည်။ 

ေကျာ်မင်းဦး(ြပန်/ဆက်)

မသန်စွမ်း အဘိုးအဘွားများအတွက်
ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကက်သွန်နီှင့် ကက်ဥများ လှဒါန်း



  ဇူလိုင်   ၁၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်-၁၉ သတင်းှင့် ဓာတ်ပုံြမင်ကွင်း

မ ေလး      ဇွန်      ၃၀
မ ေလးတုိင်းေဒသကီး (MRCCI)ကုန်သည်များှင့် စက်မ  
လက်မ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကီးှင့် ညီေနာင်အသင်း 
များပူးေပါင်း၍ မ ေလးခိင်ုအတွင်းရိှ မိနယ်များအတွင်း 
အေြခခလံတူန်းစား အမ်ိေထာင်စမုျားကိ ုစားေသာက်ကန်ု 
ပစ ည်းများအား  ချိသာေသာေဈး န်းြဖင့်   ေရာင်းချေပး 
လျက်ရိှရာ ယေန  မွန်းလဲွ ၂ နာရကီ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ် 
အတွင်း     ေနထိုင်လျက်ရှိသည့ ်     အေြခခံလူတန်းစား 
အိမ်ေထာင်စ ု၁၀၀၀   အား    ေငွကျပ ်၇၁၅၀ တန်ဖိုးရှိ 
စားေသာက်ကန်ုပစ ည်း ကိုးမျိးကိ ု ေငကွျပ် ၂၀၀၀  န်းြဖင့ ်
ေရာင်းချေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

‘‘ကုိဗစ်ကာလအတွင်း    စားဝတ်ေနေရးအခက်အခဲ 
ရိှေနချန်ိမှာ အေြခခံလူတန်းစားေတွအတွက် စားေသာက် 
ကုန်ေတွကို  ချိသာတဲ့ေဈး န်းနဲ    ေရာင်းချေပးတာပါ။  
ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကက်သွန်၊ အာလူး၊ ပ ဲစုစုေပါင်း ကုိးမျိးပါ။ 

တန်ဖိုးအားြဖင့် ေငွကျပ် ၇၁၅၀ တန်ဖုိးရိှပါတယ်။ အဲဒါကို 
က န်ေတာ်တိုက   ေငွကျပ် ၂၀၀၀   န်းသတ်မှတ်ပီး 
ပံပ့ိုးေပးတာပါ။ အခကု  တတယိအကမ်ိေြမာက်ပါ။ ကျန်တဲ ့
မိနယ်ေတွကိုလည်း      ဆက်လက်ေရာင်းချေပးသွားမှာ 
ြဖစ်ပါတယ်”ဟု MRCCI အသင်းဥက    ဦးေကျာ်မင်းက 
ေြပာသည်။

ယခုကဲ့သို   ြဖန်ေဝိုင်ရန်အတွက် တိုင်းေဒသကီး 
အစိုးရအဖွဲ၏လမ်း န်မ ကိုရယူပီး မိနယ်အုပ်ချပ်ေရး 
အဖွဲ၏ စီမံကီးကပ်မ ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဝင်များ 
၏ အနီးကပ်ကညူမီ များြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 
အဆိုပါစားေသာက်ကုန်များ  ေရာင်းချရာသို  အမျိးသား 
လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်   ဦးထွန်းထွန်းဦးှင့ ်  MRCCI 
အသင်းဥက   ၊ အတွင်းေရးမှးှင့ ်အလုပ်အမ ေဆာင်များ၊ 
အသင်းဝင်များ၊ အလှရှင်များ တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း 
သိရသည်။    သန်ိးေဇာ်(ကျည်ေပွ)

မ ေလးမိ၌ အေြခခံလူတန်းစားအိမ်ေထာင်စုများအား 
စားေသာက်ကုန်ပစ ည်းများ ချိသာေသာေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပး

ေကာ့ေသာင်း     ဇွန်    ၃၀
တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး ြမန်မာေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား 
များ   စိစစ်လက်ခံေရးှင့ ်   ေနရပ်ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေရး 
ေကာ်မတီ၏  ကီးကပ်ညိ  င်းမ ြဖင့ ်    ေနရပ်ြပန်ြမန်မာ 
ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား အမျိးသား ၉၄ ဦး၊ အမျိးသမီး 
၁၄ ဦး စုစုေပါင်း ၁၀၈ ဦးသည ် ယမန်ေန  မွန်းလွဲပိုင်းက 
ထုိင်းုိင်ငံေတာင်ပုိင်း ရေနာင်းမိမှတစ်ဆင့်   ြမန်မာုိင်ငံ 
ေကာ့ေသာင်းမိသို ေရလမ်းခရီးြဖင့ ်ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်
လာခဲ့ကရာ    ယေနအထိ     ေကာ့ေသာင်းနယ်စပ်ဂိတ်မ ှ
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့ ်အလုပ်သမား ၉၃၈ ဦးရှိပ ီ
ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့ ်အလပ်ုသမားများအား 
ေကာေ့သာင်းခိင်ုှင့ ်မိနယ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 
ထိန်းချပ်ေရးှင့ ်အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီဝင်များ၊
ဌာနဆိုင်ရာများှင့ ်  NGO  အဖွဲအစည်းများက   ေရာဂါ  
သံသယရှိသူများှင့ ်  ကူးစက်ခံရသူများ     ပါဝင်လာြခင်း 

ရှိ မရှိ၊ ြမန်မာိုင်ငံသားမဟုတ်သူများပါဝင်လာြခင်းရှိ၊ မရှိ  
စစ်ေဆးလက်ခံခဲ့ပီး   အစားအေသာက်၊ ကျန်းမာေရးှင့ ်
လိအုပ်သည့် ေထာက်ပ့ံကူညီမ များ ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲကသည်။

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသမူျားမှ အြခားြပည်နယ်ှင့် 
တုိင်းေဒသကီးများတွင်   ေနထိုင်ကသူများအား    ၎င်းတို 
ေနထိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များရှိ မိများ 
အသီးသီးသို  ယာ်များြဖင့ ်  ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေပးခဲ့ပီး  
သက်ဆိုင်ရာမိနယ်များရှိ     အသွားအလာကန်သတ ်
ေစာင့်ကည့်ေရးစခန်းများှင့ ်ေကာ့ေသာင်းမိရှ ိ အသွား 
အလာကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရးစခန်းများတွင် ကန်သတ် 
ေစာင့်ကည့်မ  ၂၁ ရက်ှင့ ်      ေနအိမ်တွင်    ကန်သတ် 
ေစာင့်ကည့်မ   ခုနစ်ရက်     ဆက်လက်ေစာင့်ကည့်ပီး          
ှာေခါင်းတိုဖတ်ှင့်     အာေခါင်တိုဖတ်နမူနာများအား 
အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာနသိုေပးပိုပီး  
ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေကျာ်စိုး(ေကာ့ေသာင်း)

ေကာ့ေသာင်းနယ်စပ်ဂိတ်မှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့် ြမန်မာေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား ၉၀၀ ေကျာ် ရှိပီ 

ရန်ကုန်မိ ရန်ကင်းမိနယ်၌ ဇွန် ၂၄ ရက်က ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး 
ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းစ်။

တပ်မေတာ်သားများှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ ပူးေပါင်း၍ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်း
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၃၀
သက်ဆုိင်ရာတုိင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမှ တပ်မေတာ်သား 
များ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊   ဌာန၊  အဖွဲအစည်းများ 
ပူးေပါင်း၍ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်ိင်ုေရး 
အတွက် ဇွန် ၂၄ ရက်က ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်းလုပ်ငန်း 
များကို ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များမ ှ
မိနယ ်၂၈ မိနယ်ရှ ိေနရာ ၅၅ ေနရာတိုတွင် မီးသတ် 
ယာ်များ၊ မီးသတ်ပစ ည်းကိရိယာများြဖင့ ်ေဆာင်ရက ်
ခဲ့ရာ ပိုးသတ်ေဆးရည ်၄၇ ဂါလန်ှင့် ပိုးသတ်ေဆးမ န်  
ရှစ်ကီလိုဂရမ်သုံးစွဲခဲ့ပီး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်းလုပ်ငန်း 
များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

အလားတူ ဇွန် ၂၆ ရက်က ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသ 
ကီး/ြပည်နယ်များမှ မိနယ် ၂၄ မိနယ်ရှိ ေနရာ ၄၇ 
ေနရာတိုတွင် မီးသတ်ယာ်များ၊ မီးသတ်ပစ ည်းကရိယိာ 
များြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ပိုးသတ်ေဆးရည် ၄၁ ဂါလန်ှင့် 
ပုိးသတ်ေဆးမ န်  ၁၀ ကီလိုဂရမ်သုံးစွဲခဲ့ပီး ပိုးသတ်ေဆး
ဖျန်းြခင်းလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံ 
ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။         သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဥတ ရသီရိမိနယ ်CAE ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်း၌ ဇွန် ၂၆ 
ရက်က ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းစ်။

ထန်းတပင ် ဇွန်  ၃၀

ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင် ထန်းတပင်မိနယ်အတွင်း အေြခခ ံ

စားေသာက်ကုန် ငါးမျိးေထာက်ပ့ံရာတွင် အေကာင်းအမျိးမျိး 
ေကာင့်ကျန်ရိှခဲသ့ည့် ပုမှံန်ဝင်ေငမွရိှေသာ အေြခခလံတူန်း 

စားအိမ်ေထာင်စုများအတွက် အစားထုိးေထာက်ပ့ံေငွများ 

ေပးအပ်ပွဲကို ယေန   နံနက်ပိုင်းက   မိနယ်အေထွေထ ွ
အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန     အစည်းအေဝးခန်းမ၌     ကျင်းပ 

သည်။
ေထာက်ပံေ့ငမွျားေပးအပ်ရာတွင်      ြပည်သူလ တ်ေတာ် 

ကိယ်ုစားလှယ် ဦးေနမျိးထွန်းက အမှာစကားေြပာကားပီး  

မိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးသန်းေဇာ်လင်းက ေထာက်ပံေ့င ွ
ေပးအပ်ရြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍     ြပည်သူလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်    

ဦးေနမျိးထွန်း၊ တိုင်းေဒသကီး(၁) လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်     
ဦးေအာင်ဘုန်းေကျာ်စံဦး၊        မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးသန်းေဇာ်လင်းှင် ့     မိနယ်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသ ူ
များက မိနယ်အတွင်း ပံုမှန်ဝင်ေငွမရိှေသာ အိမ်ေထာင်စု  

၁၁၀၄၉ စုတိုအတွက် အိမ်ေထာင်စုတစ်စုလ င် ေထာက်ပံ ့

ေငကွျပ် ၁၅ဝဝဝ  န်းြဖင့် ေငကွျပ်စစုေုပါင်း ၁၆၅၇၃၅ဝဝဝ 
ကို   ရပ်ကွက/်ေကျးရာအုပ်စ ု၅၉ အုပ်စုတိုမှ ရပ်ကွက/်

ေကျးရာ အုပ်ချပ်ေရးမှးများထံသို လ ဲေြပာင်းေထာက်ပံ့
ေပးအပ်ခဲ့ကပီး  မိနယ်တာဝန်ရှိသူများှင့် ရပ်ကွက်/ 

ေကျးရာအုပ်စုများမှ တာဝန်ရိှသူများက ေကျးရာများတွင် 

ပုံမှန်ဝင်ေငွမရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုများထံသို    လိုက်လ ံ
ေထာက်ပံ့ေပးအပ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                                          

ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

ထန်းတပင်မိနယ်၌ အေြခခံလူတန်းစား
အိမ်ေထာင်စုများအား ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်



ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၉၊ ေြမကွက်အမှတ-် 

၁၃၃၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၃၃၊ ၉ရပ်ကွက်၊ ေရ ေလလှမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)

မိနယ်၊ (ဗိလ်ုမှးေကျာ်ငမ်ိး[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၁၇၂၂၇]) အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမအား အမည် 

ေပါက် ဗိလ်ုမှးေကျာ်ငမ်ိး[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၁၇၂၂၇]ထမှံ အေရာင်းအဝယ်အရပ်စာချပ်ြဖင့ ်

ဝယ်ယထူားသ ူဦးသက်ိင်ုထွန်း[၇/ပခန(ိင်ု)၃၄၈၄၅၂]၊ ေဒ သ ာေကျာ်[၁၂/ဗဟန(ိင်ု) 
၀၇၇၁၆၄]တိုမှ ပါမစ်မူရင်းတင်ြပ၍ ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာရာ တင်ြပပါမစ်တွင် 
မူရင်းတံဆိပ်တံုးမပါရိှပါသြဖင့် မူရင်းခဲွရှာေဖွရာ ေတွရိှမ စာရင်းမပါရိှပါ။ ဌာနမှ ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးရာ ဝဘဲက်ြခမ်းေပ(၂၀x၆၀)သည် ေြမကွက်လပ်ြဖစ်ပီး ယာဘက်ြခမ်းေပ(၂၀x၆၀) 

တွင် RC ၁ ထပ်တိုက် ၁လုံးေဆာက်လုပ်ထားပီး ဦးသက်ိုင်ထွန်းမိသားစုေနထိုင်ပါ 

သည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဦးသက်ိုင်ထွန်း၊ ေဒ သ ာေကျာ်တိုမှ ပါမစ်မူရင်းတင်ြပ၍ ဂရန်သစ် 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ် 

ပါသည်။   ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-၈၆၇/ခ၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၈၆၇/ခ)၊ ေမခလာလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ 
[ဦးကိကုိဝုင်း(၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၃၁၂၆၂)]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဦးကိုကိုဝင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၁၂၆၂]သည် (၂၂-၃-၂၀၁၅)ရက်တွင်  လည်းေကာင်း၊ 
(ဇနီး)ေဒ ရီရီသည်(၁၉-၁၁-၁၉၉၅)ရက်တွင် လည်းေကာင်း၊ (သား)ဦးကုိကုိလတ်သည် 
(၄-၄-၁၉၉၆)ရက်တွင ်လူပျိကီးဘဝြဖင့်လည်းေကာင်း၊ (သမီး)ေဒ တင်တင်ဝင်းသည ်
(၁၆-၂-၂၀၀၈)ရက်တွင် အပျိကီးဘဝြဖင့်လည်းေကာင်း၊ (သား)ဦးကိုကိုေထွးသည ်
(၃-၇-၂၀၀၅)ရက်တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်ကသြဖင့ ်ေဒ တင်ဝင်းရ ီ[၇/
တငန(ုိင်)၀၀၉၇၅၁]၊ ဦးကုိကုိကီး[၉/မနမ(ုိင်)၀၃၃၃၁၁]၊ ေဒ ေအးေအးသန်[၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၁၁၄၄၉၁]၊ ေမာင်ငိမ်းချမ်းကိုကိ[ု၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၅၆၁၆၈]တိုက သား၊ သမီးှင့် 
အေမမွမေီြမးတို ေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်-၂/၃၉၀၀/၂၀၂၀(၂၅-၂-၂၀၂၀)၊ 
ေသစာရင်းများ၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းများှင့ ်ဦးကိုကိုဝင်း အမည်ေပါက်ဂရန်မူရင်းတို 
တင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန်ှင့်  အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။         ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)   ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဦးေကျာ်ဦးှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းဦးေကျာ်ဦးှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ေဒ သိန်းတင် 

လမ်း၊ အမှတ်-၈၀၊ ပထမထပ်(အလယ်ခန်း)ဟေုခ တွင်ေသာ တိက်ုခန်းမှာ ဦးမဟူာမတ် 
အီဆုပ်(ကွယ်လွန်)[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၀၂၂၀]ကိုင်ေဆာင်သူပိုင ်တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ 
တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ဦးမူဟာမတ်အီဆုပ်သည် မိမိပိုင်ဆိုင်သည့် အထက်ပါတိုက်ခန်းကို 
ဦးေကျာ်ဦး[၁၄/ပသန(ိုင်)၀၀၁၁၅၁]အား (၁-၄-၂၀၁၈)မှ (၃၀-၄-၂၀၁၉)အထိ(၁)ှစ် 
တတိ ိငှားရမ်းခဲပ့ါသည်။ ထိုေနာက် ဦးမဟူာမတ်အဆီပ်ုသည် (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် 
ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ တိုက်ခန်းငှားရမ်းသူသည် ငှားရမ်းသက်တမ်းေစ့ေရာက်သည့ ်
(၃၀-၄-၂၀၁၉)ေနာက်ပိုင်းမှစ၍ ယေနအချန်ိထ ိငှားရမ်းသက်တမ်းတိုးြမင့ရ်န် လာေရာက် 
ဆက်သွယ်အေကာင်းကားြခင်းမရိှဘ ဲ(၁)ှစ်ေကျာ်ကာသည်အထ ိငှားရမ်းသ ူဦးေကျာ်ဦး 
ပုိင်ပစ ည်းများအား ငှားရမ်းေသာတုိက်ခန်းအတွင်းတွင် ထည့်သွင်းထားေကာင်း ကွယ် 
လွန်သ ူဦးမဟူာမတ်အဆီပ်ု၏ သားြဖစ်သ ူက ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးခင်ေမာင်ဝင်း[၁၂/မဂတ 
(ိုင်)၀၇၀၂၆၁]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ သိရှိရပါသည်။ သိုပါ၍ ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ဦးေကျာ်ဦး၏ ပစ ည်းများကို လာေရာက ်
ထတ်ုယပူါရန် အသေိပးအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ လူကီးမင်း ဦးေကျာ်ဦးအေနြဖင့ ်လူကီး 
မင်း၏ပစ ည်းများကိ ုလာေရာက်မထတ်ုယပူါက က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွဦးခင်ေမာင်ဝင်းမှ အသ ိ
သက်ေသလူကီးများေရှေမှာက်တွင် ထုတ်ယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်ိုင်ဦး(LL.B, LL.M,MRes(Law),D.B.L)ဦးသက်ိုင်ဦး(LL.B, LL.M,MRes(Law),D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၆)၊ ၅-လ ာ၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆)၊ ၅-လ ာ၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမ 

တုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၄)၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၁၁၆၀)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်- 
၁၁၆၀၊ သင်းဝင်လမ်း၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ 
မိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးကည ်
ထင်[၉/ပမန(ိုင်)၀၁၃၃၀၂]အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက် 
ဦးကည်ထင်ထံမှ  GPအမှတ်-၁၇၂၀၃/ 
၂၀၁၄(၂၅-၆-၂၀၁၄)ြဖင့ ်GPရသူ ဦးွန်  
ဝင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၅၈၄၁]မှ GP ေပး 
သ ူသက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်းှင့ ်GP မပ်ု 
သိမ်းေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ဂရန်မူရင်း 
တုိတင်ြပ၍ အပုိင်ေပးစာချပ်ချပ်ရန် ေြမ 
ပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား (၂၀၁၆)
ခုှစ်က အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် 
ေြမပုံကူးယူခဲ့ြခင်း၊ ေြမစာရင်းမှတ်ချက ်
ှင့်ပတ်သက်၍ ယင်းအေရာင်းအဝယ ်
ေြမပုံေြမရာဇဝင်သည် ရန်ကုန်မိစာချပ် 
စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ချပ်ဆုိြခင်းမြပလုပ်ရေသးမီ ေပျာက် 
ဆုံးသွားပါေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာတင်ြပ 
လာပါသြဖင့် အထက်ေဖာ်ြပပါအပိုင်ေပး 
စာချပ်ရန်  ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားြခင်း 
အား တရားဝင် ခိုင်လုံေသာအေထာက ်
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က် 
မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။     ဌာနမှး  ဌာနမှး

(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်းအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ အင်ကင်း 

မိင်လမ်း၊ အမှတ်(၁၉၁-A) တွင် ေနထိင်ုသ ူေဒ စန်းတင့(်ဘ)ဦးေကျာ်ခင်[၁၂/
ဥကမ(ိင်ု)၁၃၀၅၅၄]မှ သက်ဆိင်ုရာုံးဌာန အသီးသီး ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် 
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေဝဘာဂလီမ်း၊ အမှတ်(၂၁)ေန ဦးေအးမင်းဦး(ဘ) 
ဦးဝင်းိင်ု[၁၃/လရန(ိင်ု)၀၀၀၉၇၁]အား လ ဲအပ်ထားေသာ (၁၇-၆-၂၀၁၉)
ရက်စွဲပါ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၂၁၈၁၈ အား ြပန်လည် 
ုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးခင်ေမာင်ဝင်း အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၈၂၈)ဦးခင်ေမာင်ဝင်း အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၈၂၈)

အမှတ်(၅၂၇)၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံလမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)အမှတ်(၅၂၇)၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံလမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)
မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၀၄၈၀၇၆၊ ၀၉-၇၇၆၂၄၀၂၇၇ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၀၄၈၀၇၆၊ ၀၉-၇၇၆၂၄၀၂၇၇

ဦးစန်းလွင(်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့် ိုတီပဗ လစ်)ြပစ ု
ေသာ ‘‘ြမန်မာိုင်ငံဥပေဒေပါင်းချပ် အေထွေထွအ န်း၊ စတုတ  ‘‘ြမန်မာိုင်ငံဥပေဒေပါင်းချပ ်အေထွေထွအ န်း၊ စတုတ  

အကိမ်တည်းြဖတ်ြခင်း၊  ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်”အကိမ်တည်းြဖတ်ြခင်း၊  ၂၀၂၀ြပည့်ှစ”် စာအုပ်        ထွက်ပီ။ထွက်ပီ။ 
ရန်ကုန်မိ   စာေပဗိမာန်၊   စာနယ်ဇင်း(အလင်းေရာင)်၊  ခေရဖူး၊ 
 တိုင်းယ်စာအုပ်ဆိုင်များ ေနြပည်ေတာ ် မိမေဈးေရ မင်းသား၊ 
ြပည်ေထာင်စ ုေရှေနချပ်ုံး စာအပ်ုဆိင်ုတိုတွင် ရရိှိင်ုပါပ။ီ online 
ြဖင့်လည်း မှာကားိုင်ပါသည်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၅၀၀၃၈၁၃သို 
facebook or messenger ြဖင့ ်မှာကားိုင်ပါသည်။ 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အေဆာက်အဦဦးစီးဌာနအေဆာက်အဦဦးစီးဌာန

အေဆာက်အဦအထူးအဖွဲ(၁)(၂)အေဆာက်အဦအထူးအဖွဲ(၁)(၂)

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှ  ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနသုိ လုပ်ငနး် 

အပ်ံှလာသည့် ရန်ကုန်တက သုိလ် အိပ်ေဆာင်များ ြပင်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း 

များအတွက် လုိအပ်ေသာလုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းများှင့် သင်ကားေရးအေထာက် 

အကူြပ Projector ှင့် Screen များ တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းအား ြမန်မာကျပ်ေငွ 

ြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းုိင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၁။ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချန်ိ - ၃၁-၇-၂၀၂၀  ညေန(၄:၀၀)နာရီ

၂။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်ှင့်အချန်ိ - ၄-၈-၂၀၂၀ နံနက်(၁၀:၃၀)နာရီ

၃။ တင်ဒါတင်သွင်း/စိစစ်ေရးချယ် - ရန်ကုန်တက သုိလ်

 မည့်ေနရာ

၄။ (၁၅-၇-၂၀၂၀)ရက်မှစတင်၍ ံုးချန်ိအတွင်း ဖုန်း-(၀၁-၇၃၃၃၅၆၀)ှင့် 

(၀၉-၂၅၂၅၄၄၉၈၄)သုိ စံုစမ်းေမးြမန်းဝယ်ယူုိင်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိ 

နယ်၊ ဥက ာ(၅)လမ်း၊   ACA ကိုယ်ပိုင ်
အထက်တန်းေကျာင်းမှ တက သုိလ်ဝင် 
တန်းေြဖဆိထုားေသာ မှင်းဝါဝါလွင်၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးွယ်စိုး[၁၂/မဂဒ 
(ုိင်)၁၁၀၇၈၃]ြဖစ်ပါေကာင်း။  ဦးွယ်စုိးဦးွယ်စုိး

ခင်ပွန်းအြဖစ်မှခင်ပွန်းအြဖစ်မှ

စွန်လ တ်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းစွန်လ တ်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

က န်မ ေဒ ထုဆိုင်းေအာင ်[၁၂/

လမတ(ိုင်)၀၃၃၉၃၆]ကိုင်ေဆာင ်

သူှင့် ဦးဆိုင်းဒ ူ [၁/ဗမန(ိုင်)၀၈၈ 
၂၆၃]ကိုင်ေဆာင်သူတိုသည် ၂၀၁၆ 

ခှုစ်၊ ေအာက်တိဘုာလ (၆)ရက်တွင် 
ခရစ ်ယာန ်ဘုရားေကျာင ်းတ ွင  ်

လက်ထပ်ခဲ့ကပါသည်။   သိုေသာ် 

၅-၂-၂၀၂၀ရက်တွင ်     ကေတာက ်
ကဆြဖစ်ပီး ေနာက်ပိုင်း မမိအိမ်ိေပ  

မှဆင်းသွားပီးေနာက် ယခုအချနိ် 
၃၀-၆-၂၀၂၀ရက်အထိ တစ်ဦးှင့်တစ် 

ဦးဆက်သွယ်ြခင်းလည်းမရိှပါ။ ဦးဆုိင်းဒူ 
ှင့လ်ည်း မည်သိုမ  ပတ်သက်လိုြခင်း 
မရှိေတာ့ပါ၍ သူှင့်သက်ဆိုင်ေသာ 
ကိစ ရပ်အဝဝကိ ုတာဝန်ယူေြဖရှင်း 
ြခင်းှင့ ်    လုံးဝမသက်ဆုိင်ေတာ့ပါ 
ေကာငး် အများသိေစရန်ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ေဒ ထုဆိုင်းေအာင်ေဒ ထုဆိုင်းေအာင်

 [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၃၉၃၆] [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၃၉၃၆]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 

(၁၆/၂) ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၀၉)၊ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း(၄၀'x၆၀')၊ 
(၂၄၀၀) စတုရန်းေပရှ ိှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ် 
(၅၀၉)၊ ရတနာသိဒ ိလမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်အား အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံ
စားခွင့် ရိှသူ ဦးသက်ဦး [၁၂/သဃက(ုိင်)၀၂၀၉၄၁]ှင့် ေဒ သန်းသန်းဆင့် [၁၂/
သဃက(ိုင်) ၀၂၂၇၁၀]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အမ်ိခ ံ
ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနမှစ၍ 
(၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
များြဖင့ ်လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်သ ူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်ြမတ်(စ်-၁၀၇၉၃) ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်ြမတ(်စ်-၁၀၇၉၃)
 အမှတ်(၉၂၇)၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ (၃၆) ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၉၂၇)၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ (၃၆) ရပ်ကွက်၊
 ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ



ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၃/က)၊ (၂)ခန်းတဲွ RC(၆) ထပ်အေဆာက်အဦ၏ (စတုတ ထပ်) (၅လ ာ)
(ေခါင်းရင်းခန်း) တိုက်ကိုမျက်ှာမူလ င် (ညာဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ (၇၅၆) 
စတုရန်းေပရှ ိတိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကိ ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသြူဖစ်ေသာ ဦးစည်သူိင်ု 
[၁၀/ကထန(ုိင်)၁၅၃၁၃၁]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်သန်  
[၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၀၄၂၁၇]၊ ေဒ ြမတ်မ  [၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၀၄၁၆၈]တုိက အပီးအြပတ် 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 
တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင ်
လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှ 
ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒနင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင ်
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်သန် ၊ ေဒ ြမတ်မ တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေအာင်သန် ၊ ေဒ ြမတ်မ တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေဝဖိးေအာင် ေဒ ေဝဖိးေအာင် 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅)
Ph:09-421157856, 09-798458627Ph:09-421157856, 09-798458627

Level(5,6,7,8), Tower (2), HAGLMyanmar Center Tower Level(5,6,7,8), Tower (2), HAGLMyanmar Center Tower 
အမှတ် (၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၂၃)၊ (၂)ခန်းတွဲ RC(၆)ထပ်တိုက်၏  ပ မထပ် (၆လ ာ) တိုက်ကိုမျက်ှာမူလ င် 
ညာဘက်အခန်း၊ ဧရိယာ (၅၄၀.၅) စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု   ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ု   ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ 
ပွတ်စပါးရာကမန်း (ခ) ဦးမျိးေအာင် [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၀၄၈၉၂]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်ေသာ ဦးစိန်ြမင့် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၃၈၃၃]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါ 
သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင် လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိ
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒနင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိန်ြမင့်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးစိန်ြမင့်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒ သူဇာေကျာ် ေဒ ေဝဖိးေအာင်ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒ သူဇာေကျာ ် ေဒ ေဝဖိးေအာင်

LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L LL.BLL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L LL.B
 WIPO (Switzerland) WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၁၂၆၆၄) (စ်-၁၆၅၂၆) (စ်-၁၅၄၅၅)(စ်-၁၂၆၆၄) (စ်-၁၆၅၂၆) (စ်-၁၅၄၅၅)
Ph-09-450023651 Ph-09-254508917 Ph-09-421157856Ph-09-450023651 Ph-09-254508917 Ph-09-421157856

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ 
အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေဒ ဇင်ွယ်ေအး[၁၂/အစန(ိုင်)၁၄၉၅၃၈]ှင့် အများသိေစရန်ေဒ ဇင်ွယ်ေအး[၁၂/အစန(ိုင်)၁၄၉၅၃၈]ှင့် အများသိေစရန်
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်ြမင့်သိန်း[၁၂/အစန(ုိင်)၁၇၃၃၇၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကညာအပ်ပါသည်။
အင်းစိန်မိနယ်၊ ေစာ်ဘွားကီးကုန်းရပ်ကွက်၊ ပဲမီှကုန်းအေနာက်၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၃၈+၄၁)၊ မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်(၇၇)၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၅x၆၀)ရှိ ေြမှင့်အေဆာက်အဦသည် ဦးေအာင်ြမင့်သိန်းမှ လက်ရှိေနထိုင်ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။ 

၎င်းေြမကွက်ကိ ုဝယ်ယူစ်အခါက ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ဇင်ွယ်ေအးှင့်ပူးတွဲ၍ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။
သိုပါ၍ ေဒ ဇင်ွယ်ေအးအပါအဝင် မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ဦးေအာင်ြမင့်သိန်းမသိရှိဘ ဲေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်း၊ 

လ ဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချခွင့မ်ြပရန်ှင့ ်ြပလပ်ုပါက တည်ဆဥဲပေဒအရ တရားစဲွဆိ ုေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
    ဦးြမတ်ထွန်း(B.Sc,R.L) (စ်-၃၆၉၀)             ေဒ သဲစုေထွး(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)(စ်-၁၂၁၇၃)    ဦးြမတ်ထွန်း(B.Sc,R.L) (စ်-၃၆၉၀)             ေဒ သဲစုေထွး(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)(စ်-၁၂၁၇၃)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်-၅၅၊ ၁၄-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၇၂၂၂၁၊ ၀၉-၇၃၁၄၄၀၅၅အမှတ်-၅၅၊ ၁၄-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၇၂၂၂၁၊ ၀၉-၇၃၁၄၄၀၅၅

မခိုင်သ ာဝင်း[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၆၈၀၄]အား မခိုင်သ ာဝင်း[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၆၈၀၄]အား 
သွာုတ သမီး/ေြမးအြဖစ် အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း သွာုတ သမီး/ေြမးအြဖစ ်အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းအား ြပန်လည်၍ုပ်သိမ်းပယ်ဖျက်ြခင်းေကညာြခင်းအား ြပန်လည်၍ုပ်သိမ်းပယ်ဖျက်ြခင်း

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ေဒ သိန်းချစ်ှင့် ေဒ ဝင်းမာတုိမှ ၂၂-၁-၂၀၁၈ 
ရက်ေနထုတ ်ေကးမုံသတင်းစာတွင ်မခိုင်သ ာဝင်းအား သွာုတ  ေြမး/သမီးအြဖစ ်
အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာြခင်းမှာ အဘွားှင့်မိခင်တို၏ ေမတ ာေဒါသ 
အေလျာက် ေကညာြခင်းြဖစ်၍ ဤေကညာချက်ြဖင့် ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပယ်ဖျက ်
ပါေကာင်း လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန ်ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းစိုးထွန်း LL.B,D.B.L,WIPO D.L.P(Switzerland)ဦးသန်းစိုးထွန်း LL.B,D.B.L,WIPO D.L.P(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၇၀/၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၇၀/၂၀၁၂)
အမှတ်(၆၂)၊ Winner Firm၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၁၇)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၆၂)၊ Winner Firm၊ (ပထမထပ)်၊ အခန်း(၁၇)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:5173968ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:5173968

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ အင်းဝလမ်း၊ အမှတ်(၈၅၉/ခ)၊ (၁)ခန်းတည်း RC (၆)ထပ် 

အေဆာက်အဦ၏(စတတု ထပ်)၊ (၅-လ ာ)၊ ဧရယိာ(၉၇၂)စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ National Structures Development & 
Engineering Co.,Ltd (ကိုယ်စား) ဦးေနမင်းသန်း [၅/ကဘလ(ိုင်)၁၃၁၂၃၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးစိုးသူရ 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၄၆၈၉]၊ ေဒ ဖိးေဝန ာခိုင် [၇/ပတန(ိုင်)၀၈၃၅၄၅]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် 
စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 
တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့ ်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိုးသူရ၊ ေဒ ဖိးေဝန ာခိုင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးစိုးသူရ၊ ေဒ ဖိးေဝန ာခိုင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေဝဖိးေအာင်ေဒ ေဝဖိးေအာင်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) 
Ph: 09-421157856, 09-798458627Ph: 09-421157856, 09-798458627

Level (5,6,7,8), Tower (2), HAGL Myanmar Center Tower ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။Level (5,6,7,8), Tower (2), HAGL Myanmar Center Tower ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိုင ်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၁၊ ေြမကွက် 
အမှတ်-၇၉၇၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်-၇၉၇၊ ၁၁ ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မိုး(၁)
လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ ်
[ဦးစိန်ရီ-၁၂/အလန(ိုင်)၀၂၇၇၈၆] 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမအား 
အမည်ေပါက ်ဦးစိန်ရီ[၁၂/အလန(ိုင်) 
၀၂၇၇၈၆]မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် 
ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရှ ိ၂၀၁၈ အေရာင်း
ေြမပုံကူးမှတ်ချက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ 
ရှင်းလင်းရန် အေကာင်းကားခဲ့ရာ 
ဝင်စာ-၁၄၈၂/၁၄-၂-၂၀၂၀ ြဖင့် ၎င်းေြမပံု 
ကုိ ထုတ်ယူခ့ဲပီး ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် 
ေြမပုံေြမရာဇဝင်ေလ ာက်ထားြခင်းကို 
တာဝန်ယူေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာှင့် 
အတူ တင်ြပလာပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
ဦးစိန်ရီမှ ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍     (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက် 
မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ဦးေသာင်းစန်ိ[၁၃/ကမန(ိုင်)၀၇၉၅၉၀]၏သား စိုင်းထွန်းတင် (မ ေလး 

အေဝးသင်တက သိလ်ု) ၂၀၁၃ ပညာသင်ှစ်၊ ကု ေဗဒ အထူးြပ[၃/ရခ-၅၂(၀၇၂)]၊ 
ဘဲွရမှတ်ပံုတင်အမှတ်-၃၉၆၃၄၇ ှင့် ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား၊ တုိင်းရင်းသား 
လူမျိးများ ုပ်သံလိုင်း (NRC)မှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးစိုင်းေလာဝ်ခမ်း [၁၃/ကမန 
(ိုင်)၀၉၃၀၁၀]သည် တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-သကတ-၁၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၅၀၉/ခ၊ ဧရယိာ(၀.၀၂၇)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၅၀၉/ခ)၊ 
ေအာင်တံခွန်လမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ၁။ ေဒ လှေရ [၇/
ပခန(ိုင်)၀၈၀၈၃၇]၊ ၂။ ေဒ ေအးမွန်ေအာင[်၇/ပခန(ိုင်)၀၇၉၁၇၀]၊ ၃။ 
ေဒ မာမာကည် [၇/ပခန(ိုင်)၀၈၉၅၆၉] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမအား လ  င်သာယာမိနယ်တရားံုး၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၃/၂၀၁၉ြဖင့ ်
ပဋိညာ်အတိုင်း အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား မှတ်ပုံတင်ြပလုပ်ချပ်ဆို
ေပးေစလိုမ ၏ ၂၀-၅-၂၀၁၉ရက်စွဲပါ စီရင်ချက်ှင့်ဒီကရီ၊ ရန်ကုန်ေြမာက် 
ပုိင်းခုိင်တရားံုး၊ တရားမအယူခံမ အမှတ်၅၄/၁၉ြဖင့် မူလမိနယ်တရားံုးမှ 
၂၀-၅-၁၉ ရက်စွဲပါ စီရင်ချက်ှင့ ်ဒီကရီအား ပယ်ဖျက်လိုက်ေကာင်းှင့ ်
အိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးိုင ်
ရန် အမန်ိချမှတ်သည့ ်၆-၉-၂၀၁၉ရက်စဲွပါ  စရီင်ချက်အမန်ိ၊ တရားမဇာရမီ  
အမှတ်-၄၆/၁၉ြဖင့ ်ဘီလစ်ခန်အပ်ေကာင်း အမိန်ချမှတ်သည့ ်၃-၁-၂၀ 
ရက်စွဲပါ တရားုံး ေနစ်မှတ်တမ်း၊ ၁၃-၁-၂၀ရက်စွဲြဖင့ ်တရားုံးဘီလစ ်
ခန်အပ်ေကာင်း အေကာင်းကားစာှင့ ်ှစ်(၆၀)ဂရန်တိုအား တင်ြပ၍ 
တရား ံးေဒ လှေရ ပါ(၃) ဦးတို၏ ကိယ်ုစား တရားုံးဘလီစ် ေဒ ေနာ်ေအာင် 
သန်ိးက ယ်[၁၂/လသယ(ိင်ု)၀၀၂၃၂၂]မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဇူလိုင် ၁၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင် ၁၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ 

ေမတ ာလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၁၄)၊ ေြမညီ(A)၊ အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၁၉x၅၄)အကျယ်ရိှ တုိက်ခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစား 
ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို  တရားဝင်  လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးရဲထွန်းဘို [၁၂/
လမတ(ိုင်)၀၃၁၁၇၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိ
သမူည်သမူဆိ ု ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား (မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ ်
လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီလာ LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.R,C.B.D.S(MOFA) ေဒ နီလာ LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.R,C.B.D.S(MOFA) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၃၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၃၈၁)
အမှတ်(၅၇၃)၊ ေြမညီထပ်၊ ေမဓာဝီလမ်း၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၇၃)၊ ေြမညီထပ်၊ ေမဓာဝီလမ်း၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၇၈၅၅၅၅၀၃၀၊ ၀၉-၄၄၀၄၄၀၇၁၀ဖုန်း-၀၉-၇၈၅၅၅၅၀၃၀၊ ၀၉-၄၄၀၄၄၀၇၁၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ မင်းေခါင်လမ်း၊ အမှတ် 

(၄၂၄)၊ ှစ်ခန်းတဲွ RC(၈)ထပ်ခဲွတိုက်မှ ၄လ ာ၊ (တိုက်မျက်ှာမလူက်ဝဘဲက်အခန်း)၊ 
ဧရယိာ(၁၀၂၆)စတရုန်းေပရိှ မနီကွီန်ဒိ ုတိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ Y.N Construction Co.,Ltd.၏ (မန်ေနးဂျင်း 
ဒါိက်ုတာ) ဦးရန်ိင်ု[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၀၆၃၈၆]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွဦးေအာင် 
ိုင်ထွန်း [၁၄/လပတ(ိုင်)၁၁၂၃၇၂]၊ ေဒ ခင်စ ာထွန်း[၁၄/လပတ(ိုင်)၁၀၉၅၆၀]
တိုမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျ 
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ   က ်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။    သတ်မှတ်ေနရက်   ေကျာ်လွန်သည်အထ ိ
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ိုင်ထွန်းှင့်ေဒ ခင်စ ာထွန်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအာင်ိုင်ထွန်းှင့်ေဒ ခင်စ ာထွန်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

LL.B,WIPO(Switzerland)LL.B,WIPO(Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)
Ph:09-450023651, 09-793568375Ph:09-450023651, 09-793568375

Level (၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ Level (၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ 
အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ငှားမည်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင ်ငှားမည်
ေလးထပ်တိုက် RC - လုံးချင်း (သို) တစ်လ ာချင်း ငှားရန်ရှိ။
ေြမအကျယ ် - ၃၀'x၇၄'
တိုက်အကျယ-် ၂၄'x၅၆'၊ ေြမည ီ၁၄' အြမင့်၊ ပ၊ ဒု၊ တလ ာ ၁၁' အြမင့်
စီးပွားေရးအချက်အချာကျ၍ အလွန်ေကာင်းပီး ဘဏ်၊ Showroom၊ 
ကုမ ဏီ၊ သင်တန်းများ၊ NGO၊  mini martများ၊ ုံးခန်းများဖွင့်ရန ်
အထူးသင့်ေတာ်၊
ဆက်သွယ်ရန် Ph:09-974970630,09-5079617
လိပ်စာ - လ  င်ြမစ်လမ်းမကီးေပ ၊ ေပါက်ေတာ မီးပွိင့်ထိပ်၊ လိပ်စာ - လ  င်ြမစ်လမ်းမကီးေပ ၊ ေပါက်ေတာ မီးပွိင့်ထိပ်၊ 
   ကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   ကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
မှတ်ချက်။    အကျိးေဆာင် လိုသည်။ အငှားရှိလ င် ဆက်သွယ်ပါ။မှတ်ချက်။    အကျိးေဆာင် လိုသည်။ အငှားရှိလ င် ဆက်သွယ်ပါ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ် ပဗု သရီိမိ၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် ၄/ရာမရပ်၊ မဂ  လာဒီပ 

ရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ (- )ဧကရိှ ေြမကွက်အမှတ် (ပ-၄၅၂၄)၏ ေြမချပါမစ် (စလစ်) 
မူရင်းေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက် ဦးကိုမင်း[၉/ပမန(ိုင်) 
၂၁၁၂၂၇] အဖအမည် ဦးဘိုေရ မှ ေြမချပါမစ ်(စလစ်) မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း 
တရားုံးကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်မူရင်း၊ မှတ်ပုံတင်ှင့်  အိမ်ေထာင်စုစာရင်းမိတ ၊       
ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခကံတြိပချက်မရူင်း၊ ရပ်ကွက်ေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ ရစဲခန်းေထာက်ခ ံ
ချက်မူရင်းတင်ြပပီး ေြမချပါမစ ်(စလစ်) မိတ မှန် ထုတ်ေပးပါရန် ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ 
တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ေကာ်ြငာစာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ေပျာက်ဆုံးသွားေသာ ေြမချပါမစ ်(စလစ်) 
မူရင်းအား ပယ်ဖျက်၍ မိတ မှန် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၂၂)ရပ် 

ကွက်၊ အမှတ်(ယခင်) ၄၈၇/ခ၊ (ယခု)၀၆၇ (လ)၊ ပုသိမ်လမ်း၊ အလျားေပ(၂၀)၊ 
အနံေပ(၈၀)ရှိ ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ RC တစ်ထပ်တိုက်ှင့ ်ရန်ကုန်မိ၊ 
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၂၂) ရပ်ကွက်၊ အမ်ိအမှတ်-၂၂ 
(လယ်)၊ ေညာင်ရမ်းလမ်း၊ အလျားေပ(၂၀)၊ အနံေပ(၈၀)ရှိ ေြမှင့်ယင်းေြမ 
ကွက်ေပ ရှိ သွပ်မိုး၊ သွပ်ကာ၊ ေငွဇင်ေယာ်ကားဝပ်ေရှာ့အေဆာက်အအုံတို
မှာ ေဒ မိုးမိုးခိုင ်[၁၁/မပတ(ိုင်)၀၃၅၅၆၀]ှင့် ဦးေအာင်ေရ လ  င် [၁၁/မဥန 
(ိုင်)၀၆၅၀၆၁]တို လင်မယားှစ်ဦးပိုင်ပစ ည်းရပ်များြဖစ်သည့်အတွက ်
ေဒ မိုးမိုးခိုင် [၁၁/မပတ(ိုင်)၀၃၅၅၆၀] မသိရှိဘဲ အဆိုပါ ဥပစာများကို 
ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေမတ ာရိှေပးကမ်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းအားြဖင့် 
လ ဲေြပာင်းြခင်း မြပလုပ်ရန်အတွက် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသ ူ              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ မိုးမိုးခိုင်           ဦးေကျာ်ြမင့်(H.G.P,LL.B)    ေဒ ှင်းြမခိုင်(LL.B,LL.M)ေဒ မိုးမိုးခိုင ်          ဦးေကျာ်ြမင့(်H.G.P,LL.B)    ေဒ ှင်းြမခိုင(်LL.B,LL.M)

 [ [၁၁/မပတ(ိုင်)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန       တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၁၁/မပတ(ိုင်)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန       တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 ၀၃၅၅၆၀]   (စ်-၃၂၂၆)   (စ်-၁၁၃၀၃) ၀၃၅၅၆၀]   (စ်-၃၂၂၆)   (စ်-၁၁၃၀၃)
 အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊    အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊   
 ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၇၀၄၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၈၃၊ ၀၉-၄၄၃၀၈၈၃၈၃ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၇၀၄၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၈၃၊ ၀၉-၄၄၃၀၈၈၃၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မာဃ(၈)လမ်း၊ အမှတ်(၆၅၁)၊ (၂)ခန်းတဲွ RC(၆)ထပ်တုိက်၏ စတုတ ထပ် 

(၅ လ ာ) တိုက်ကိုမျက်ှာမူလ င်ဘယ်ဘက်အခန်း၊ ဧရိယာ(၁၀၂၆)စတုရန်းေပရှ ိတိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ုဝန်ခံသူများြဖစ်ေသာ ဦးေဇယျာဝင်း[၉/မထလ(ိုင်)၀၀၈၇၆၈]၊ ေဒ ေွးေွးြမင့်[၇/
ပမန(ိုင်)၁၀၈၄၉၇]တိုထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးမင်းသိန်းထက်[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၃၀၂၁]၊ ေဒ အိသ ာလ  င်[၁၄/
ပသန(ုိင်)၁၅၃၆၄၄]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 
ဤေကညာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမင်းသိန်းထက်၊ ေဒ အိသ ာလ  င်တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-ဦးမင်းသိန်းထက်၊ ေဒ အိသ ာလ  င်တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
  ဦးဝင်းမင်းစိုး                ေဒ သူဇာေကျာ်                     ေဒ ေဝဖိးေအာင်  ဦးဝင်းမင်းစိုး                ေဒ သူဇာေကျာ ်                     ေဒ ေဝဖိးေအာင်
  LL.B,WIPO(Switzerland)               LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L.,WIPO (Switzerland)    LL.B  LL.B,WIPO(Switzerland)               LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L.,WIPO (Switzerland)    LL.B
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၅၂၆)                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၅၂၆)                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)   
  Ph-09-450023651                Ph-09-254508917                     Ph-09-421157856  Ph-09-450023651                Ph-09-254508917                     Ph-09-421157856
  Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိေဟာင်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ကယ်စင်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ သံလွင်ရိပ်မွန ်

အိမ်ရာ၊ Type(A)၊ တိုက်အမှတ်(A2)၊ RC(8)ထပ်တိုက်၏ ၅လ ာအခန်း၊ အခန်းအမှတ်(၅၁၆)၊ ဧရိယာ(၁၁၈၅)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒို 
တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဝန်ခံ
ေသာ ေဒ ေအးေအးေကျာ်[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၁၀၁၂၉]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ေဒ ေထွးအအိလွိင် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၂၉၃၅၈]
တိုက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက 
တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကညာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

                        ေဒ ေထွးအိအိလွင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-                        ေဒ ေထွးအိအိလွင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းမင်းစိုး            ေဒ သူဇာေကျာ်       ေဒ ေဝဖိးေအာင်ဦးဝင်းမင်းစိုး            ေဒ သူဇာေကျာ ်       ေဒ ေဝဖိးေအာင်
LL.B,WIPO(Switzerland)             LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L.,WIPO(Switzerland)    LL.BLL.B,WIPO(Switzerland)             LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L.,WIPO(Switzerland)    LL.B
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၅၂၆)               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၅၂၆)               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)
  Ph-01-246869,09-450023651         Ph-09-254508917                            Ph-09-421157856  Ph-01-246869,09-450023651         Ph-09-254508917                            Ph-09-421157856
Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊   ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ        

၂၀၁၄-၁၅၊ ၂၀၁၅-၁၆ မှ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ  ာေရးှစ်များတွင် စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ
၁။ သာေပါင်းမိနယ်၊ ဘုရားကုန်း က/မဌာန  KMC ကုမ ဏီ
၂။ ငပုေတာမိနယ်၊ နတ်ေမာ် က/မဌာန  KMC ကုမ ဏီ
၃။ ငပုေတာမိနယ်၊ သစ်ေရာင်း က/မ ဌာန   KMC ကုမ ဏီ
၄။ ဘိုကေလးမိနယ်၊ မင်းဂ ံက/မ ဌာနခွဲ   STG ကုမ ဏီ
၅။ ဘိုကေလးမိနယ်၊ ေလးဂ ွက/မဌာနခွဲ               သားေကာင်းဧရာ ကုမ ဏီ
၆။ ဘိုကေလးမိနယ်၊ ပိုးေလာင်း က/မဌာနခွဲ  STG ကုမ ဏီ
၇။ ငပုေတာမိနယ်၊ အဝပိတ် က/မဌာနခွဲ   KMC ကုမ ဏီ
၈။ ဖျာပုံမိနယ်၊ အ ေရှဖျား က/မဌာနခွဲ              ချမ်းဧကရီချမ်း ကုမ ဏီ
၉။ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဂျိဝါဝ က/မဌာနခွဲ              ေအးချမ်းမိင ်ကုမ ဏီ
၁၀။ ဝါးခယ်မမိနယ်၊ မန်းကလဲ့ငုေတာ က/မဌာနခွဲ      ေရ ဇင်ေယာ် ကုမ ဏီ
၁၁။ ဝါးခယ်မမိနယ်၊ စပါးိ ုက/မဌာနခွဲ               Bright Team ကုမ ဏီ
၁၂။ သာေပါင်းမိနယ်၊ ကညင်ပင ်က/မဌာနခွဲ           ဇွဲအိမ်ြမင့်မိုရ ်ကုမ ဏီ
တိုသည် လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ြခင်းမရှိပါသြဖင့်   တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူ
ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးှင့် (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ေတွဆံုရန်ှင့်  ေတွဆုံ 
ြခင်းမရိှပါက စာချပ်ပါ စည်းမျ်းစည်းကမ်းှင့်အညီ  ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အေကာင်းကားပါသည်။

တိုင်းေဒသကီးကုသေရး/ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးမှးုံးတိုင်းေဒသကီးကုသေရး/ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးမှးုံး
သစ ာလမ်း၊ ပုသိမ်မိ၊ ဖုန်း-၀၄၂-၂၁၁၇၃သစ ာလမ်း၊ ပုသိမ်မိ၊ ဖုန်း-၀၄၂-၂၁၁၇၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်အမှတ် ၇ယ/  ၈၄၃၄၇, 

KENBO-125 အမည်ေပါက်သ ူဦးထန်ေနာန်း 
[၄/ထတလ(ိုင်)၀၂၂၆၅၉]မှ   (ကမ-၃) 
 ေပျာက်ဆုံး၍ မိတ ထုတ်ေပးရန် ေလ ာက် 
ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံ 
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ေကာ်ြငာ 
သည့ရ်က်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပ 
ပါုံးသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။
ကန်ုးလမ်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနကန်ုးလမ်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ချင်းြပည်နယ်ုံး(ဟားခါး)ချင်းြပည်နယ်ုံး(ဟားခါး)

မာရ်ေအာင်ြမင်ြပည်ေတာ်ြပန်ြမတ်စွာဘုရားကီးမာရ်ေအာင်ြမင်ြပည်ေတာ်ြပန်ြမတ်စွာဘုရားကီး

ေရ သားမျက်ှာကက်ေတာ် ြပလုပ်တပ်ဆင်ပူေဇာ်ေရးေရ သားမျက်ှာကက်ေတာ ်ြပလုပ်တပ်ဆင်ပူေဇာ်ေရး

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ- ဇလွန်မိလုပ်ငန်းေကာ်မတ-ီ ဇလွန်မိ

မျက်ှာကက်ေတာ်ပုံစံ (Design) အဆိုြပလ ာေခ ယူြခင်းမျက်ှာကက်ေတာ်ပုံစ ံ(Design) အဆိုြပလ ာေခ ယူြခင်း

၁။ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ဟသ  ာတခိုင်၊ ဇလွန်မိရှိ မာရ်ေအာင်ြမင ်

ြပည်ေတာ်ြပန်ဘုရားကီးတွင် အများြပည်သူ အလှရှင်များ စုေပါင်းလှဒါန်းမ ြဖင့် 

ေရ သားမျက်ှာကက်ေတာ်ကီး   ြပလုပ်တပ်ဆင်ပူေဇာ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်

မျက်ှာကက်ေတာ်ပုံစံ(Design)ကို ယှ်ပိင်ေရးချယ်ိုင်ရန် အဆိုြပလ ာ 

များအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အစီအစ်အတိုင်း ေခ ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။

(က) အဆိုြပလ ာစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁၀-၇-၂၀၂၀ရက်

(ခ) အဆိုြပလ ာအေရာင်းပိတ်မည့်ရက ် - ၁၆-၇-၂၀၂၀ရက်

(ဂ) အဆိုြပလ ာြပန်လည်တင်သွင်းရမည့ ်- ၁၆-၈-၂၀၂၀ရက်

 ေနာက်ဆုံးရက် 

(ဃ) အဆိုြပလ ာဝယ်ယူရမည့်ေနရာ - ေဂါပကအဖွဲုံး

(င) အဆိုြပလ ာြပန်လည်တင်သွင်းရမည့ ်- ေဂါပကအဖွဲုံး

 ေနရာ

၂။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား  ုံးချနိ်အတွင်း မာရ်ေအာင်ြမင ်

ြပည်ေတာ်ြပန်ဘုရားကီး ေဂါပကအဖွဲုံး ဇလွန်မိ၊ ဖုန်း ၀၄၄-၃၅၀၈၆၊ 

၀၄၄-၃၅၄၆၈၊ ၀၉-၂၅၀၁၂၀၁၁၅၊ ၀၉-၄၂၂၄၅၆၅၉၉၊ ၀၉-၂၆၄၆၆၉၆၅၃ 

သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ေတာ ေတာင် ေြခာက ်ခန်း လယ် ယာ ွမ်း ၏



ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀

ဗလငါးတန် ဖွံဖိးဖို စာအုပ်စာေပ ေလ့လာစိုဗလငါးတန် ဖွံဖိးဖို စာအုပ်စာေပ ေလ့လာစို

Republic of the Union of MyanmarRepublic of the Union of Myanmar

Ministry of Transport and CommunicationsMinistry of Transport and Communications

Department of Civil Aviation (DCA)Department of Civil Aviation (DCA)

INVITATION to Transaction Advisory Services for the  Development INVITATION to Transaction Advisory Services for the  Development 

of Thandwe, Dawei, Loikaw and Pathein Airportof Thandwe, Dawei, Loikaw and Pathein Airport
Date of the issuance of EOI : 2 July 2020
Closing Date for the purchase of the EOI Document : 16 July 2020
Closing Date for the submission of the Proposal : 3 August 2020
Address of Purchase of EOI : Department of Civil Aviation Headquarters,
 Airport Road, Mingalardon Township,

 Yangon 11021.
 Telephone: 951 533002, Fax. 951 533000

DESCRIPTION OF the EXPRESSION OF INTEREST(EOI)
By way of this INVITATION  for EXPRESSION OF INTEREST(EOI)EXPRESSION OF INTEREST(EOI), the Department of Civil 

Aviation (DCA) seeks transaction advisory services for the development of Thandwe, Dawei, 
Loikaw and Pathein Airport which will be implemented by PPP scheme.

The Transaction Advisor (TA) shall perform the following services for development 
projects of the above airports:

1) Development Plan
2) Request for Proposal (RFP)
3) Evaluation of bids
4) Advise on negotiation
5) Legal Advisor
6) Schedule of project implementation
The EOI for Transaction Advisory Services is available at the office of DCA as mentioned 

above in an amount of One Thousand United State Dollars (USD 1,000).
The applicant shall complete the Proposal as stated in EOI and send to the Director 

General of DCA before the closing date set forth above.

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ သီရိရတနာအဆင့်ြမင့ ်ေဈးအနီး၊ 

သီရိေကျာ်စွာလမ်း၊ အမှတ်(A-09)ရှိ ေနြပည်ေတာ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက် 
(ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်ဘဏ်လမီတိက်)၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေနြပည်ေတာ်၊   ဇမ သီရိမိနယ်၊   သီရိရတနာအဆင့်ြမင့်ေဈးအနီး၊ 
သီရိေကျာ်စွာလမ်း၊ အမှတ်(A-09)ရှိ ေနြပည်ေတာ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက် 
(ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်ဘဏ်လမီတိက်)(ဇမ သရီဘိဏ်ခဲွကီး)တွင် ဦးေကျာ်သန်း 
[၇/ဒဥန(ိုင်)၀၀၉၁၃၈]သည် ၎င်းအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သည့ ်ေနြပည်ေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ ေဈးများဌာနကွပ်ကဲမ ေအာက်ရှိ  အာဟာရသုခေဈး၊ 
ဆုိင်ခန်းအမှတ်(ပ-၈၁)၏ ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းများအား 
အာမခံအြဖစ်တင်သွင်း၍ ေငွေချးယူခဲ့ပါသည်။

ဦးေကျာ်သန်းသည ် (၅-၆-၂၀၁၉)ရက်တွင ်ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ပဲခူးတိုင်း 
ေဒသကီး၊ ဒိုက်ဦးမိနယ်၊ ဝါဆိုရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကီးလမ်း၊ အမှတ်(၁၃)ေန 
(ဘ)ဦးေကျာ်သန်း၏ သားှင့်သမီးြဖစ်သူ ဦးစိုးသီဟ [၇/ဒဥန(ုိင်)၀၂၄၁၂၅]ှင့် 
ေဒ အိမွန်ေကျာ် [၇/ဒဥန(ိုင်)၁၀၀၈၇၆]တိုသည် ေချးေငွအရင်းအတိုးများကို 
(၂၅-၅-၂၀၂၀)ရက်တွင် ေြပေကျစွာေပးဆပ်ပီး ဦးေကျာ်သန်း၏အေမွဆက်ခံ 
ပိုင်ခွင့ရိှ်သ ူသားသမီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းသစ ာြပလ ာ၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတီ၊   ေဈးများဌာန၊   ဌာနမှး၏ေထာက်ခံချက်၊ ရပ်ကွက ်
အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ေထာက်ခံချက်၊ ေသဆံုးမ လက်မှတ်တုိကုိတင်ြပပီး ပုိင်ဆုိင်မ  
အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းများ ြပန်လည်ထတ်ုယရူန် ေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်လုိသူသည် တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
သည့်ေနမှ (၁၅)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံြဖစ်ေစ၊ က ်ုပ်တို၏ဘဏ်သိုြဖစ်ေစ 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလှဟန်(စ်-၃၅၀၈/၈၅)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးလှဟန်(စ်-၃၅၀၈/၈၅)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

အမှတ်-၁၄/၈၅၊ စိုက်ပျိးသိပ ံေကျာင်းလမ်း၊ မစိုးရိမ်အေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၄/၈၅၊ စိုက်ပျိးသိပ ံေကျာင်းလမ်း၊ မစိုးရိမ်အေရှရပ်ကွက်၊ 
ပျ်းမနားမိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၁၇၃၆၄၉၊ ၀၉-၈၃၀၀၆၃၆ပျ်းမနားမိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၁၇၃၆၄၉၊ ၀၉-၈၃၀၀၆၃၆

အူးအွတ်ေတာင်းပန်ြခင်းအူးအွတ်ေတာင်းပန်ြခင်း
က န်ေတာ် ိုင်လင်းထွန်း(ခ) ဖိုးလုံး၊ လယ်ေဝးမိ၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ တုတ် 

ဘံုေကျာင်းလမ်းေနသူသည် တစ်လမ်းတည်းေန မေမစုိးသူေအာင်(ခ)အိဘို မသိရိှဘဲ 
Facebook လူမ ကွန်ရက်တွင်    မဟုတ်မမှန်စာသားများအား  ေရးတင်ြခင်းကို 
အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ခဲ့မိပါသည်။   သိုြဖစ်ပါ၍   ကာယကံရှင်ှင့်တက ွမိသားစုကိ ု
ေနာက်ေနာင်  အလားတမူည်သည့က်စိ ရပ်မျိးကိုမဆို မြဖစ်ေစရန်ှင့ ်ယခကုစိ အေပ  

တွင်လည်း ခွင့်လ တ်ေပးပါရန် အူးအွတ်ေတာင်းပန်အပ်ပါသည်။
ိုင်လင်းထွန်း(ခ) ဖိုးလုံးိုင်လင်းထွန်း(ခ) ဖိုးလုံး

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ရဲုိင်ဝင်း(CDC-67829) 

၏ HIGH VOLTAGE လက်မှတ်သည ်
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၆၄၈၅၁ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၆၄၈၅၁

ေပျာက်ဆုံးေပျာက်ဆုံး
က န်ေတာ် ဦးထွန်းထွန်းလ  င် [၁၂/

သဃက(ိုင်)၁၇၂၉၆၇]၏ PSCRB 
လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် 
ေတွရှိပါက    ဆက်သွယ်ေပးပါရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

Ph:09-420109757

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၇)၊ အကျယ် 

အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀) ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက ှစ်(၆၀) ေြမကွက်ှင့ ်၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
အားလုံးကိ ုအမည်ေပါက် လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်သည့် ေဒ အားဆန်[၁၃/လရန(ိုင်)၀၉၃၀၃၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ စုွယ်ြမင့် [၅/ခဥန(ိုင်)၀၆၈၅၇၆]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လိုပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ကန်ကွက်ိုင် 
ပါသည်။ ထုိရက်မှေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးြမတ်ထွန်း(B.Sc,R.L) (စ်-၃၆၉၀)   ေဒ သဲစုေထွး (LL.B, D.B.L, D.M.L,D.I.L) (စ်-၁၂၁၇၃) ဦးြမတ်ထွန်း(B.Sc,R.L) (စ်-၃၆၉၀)   ေဒ သဲစုေထွး (LL.B, D.B.L, D.M.L,D.I.L) (စ်-၁၂၁၇၃)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်-၅၅၊ ၁၄-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၇၂၂၂၁၊ ၀၉- ၇၃၁၄၄၀၅၅အမှတ်-၅၅၊ ၁၄-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၇၂၂၂၁၊ ၀၉- ၇၃၁၄၄၀၅၅

ေကးမုံသတင်းစာ ၁၅-၄-၂၀၂၀ ရက်၊ စာမျက်ှာ(၃၀) ေကးမုံသတင်းစာ ၁၅-၄-၂၀၂၀ ရက်၊ စာမျက်ှာ(၃၀) 
တွင် ေဖာ်ြပပါရှိသည့် ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေဖာ်ြပပါရှိသည့ ်ေကးမုံသတင်းစာ

၁-၄-၂၀၂၀ ရက်၊ စာမျက်ှာ (၃၀)တွင် ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်၊ စာမျက်ှာ (၃၀)တွင် 
ေဖာ်ြပပါရှိေသာ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနေဖာ်ြပပါရှိေသာ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ဦးေဇာ်ဝင်း (စ်-၃၄၇၇/၁၉၈၅)၏ ဦးေဇာ်ဝင်း (စ်-၃၄၇၇/၁၉၈၅)၏ 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကိ ု
ြပန်လှန် ကန်ကွက်ေကညာြခင်းအား ြပန်လှန် ကန်ကွက်ေကညာြခင်းအား 

ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပါေကာင်း ေကညာချက်ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပါေကာင်း ေကညာချက်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးေသာင်းထွန်း[၁၀/ကမရ(ိင်ု)၀၆၄ 

၂၂၀]၊ ေဒ ညိသန်း[၁၀/ကမရ(ိုင်) ၀၅၈၃၉၈]၊ ဦးသန်းေဌး[၁၀/ကမရ(ိုင်) 
၁၆၃၂၃၃]ှင့် ဦးေအာင်မွန် [၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၇၅၈၁၀]တို၏ လ ဲအပ် 
 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ေကးမုံသတင်းစာ ၁-၄-၂၀၂၀ရက်၊ စာမျက်ှာ (၃၀)တွင် ေဖာ်ြပပါ 
ရှိေသာ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   ဦးေဇာ်ဝင်း  (စ်-၃၄၇၇/၁၉၈၅)၏ 
ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကုိ  ေကးမံုသတင်းစာ ၁၅-၄-၂၀၂၀ရက်၊ 
စာမျက်ှာ (၃၀)တွင် ေကးမံုသတင်းစာ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်၊ စာမျက်ှာ (၃၀) 
တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးေဇာ်ဝင်း (စ်-၃၄၇၇/ 
၁၉၈၅) ၏ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကုိ ြပန်လှန်ကန်ကွက်ေကညာ 
ြခင်းဟ ုေဖာ်ြပကာ ြပန်လှန် ကန်ကွက်ေကညာခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါတွင် မိခင ်ေဒ ရ[ီ၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၀၇၀၀၈]ှင့် သားသမီး 
များြဖစ်ကေသာ ဦးေသာင်းထွန်း၊ ေဒ ညိသန်း၊ ဦးသန်းေဌး၊ ဦးေအာင်မွန် 
တိုသည် ေမာ်လမိင်မိ၊ ေညာင်ပင်ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ စက်မ ဇုန်လမ်း၊ ကွင်း 
အမှတ် (၃၈၆/ခုံတတ်ုကွင်း)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၆၈)၊ ေြမချန်ိဧရယိာ(ဝ.၁၁)
ဧကရှ ိေြမကွက်ှင့ ်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတိုှင့် 
ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝကိ ုညိ  င်းကရာ ေြပလည်မ ရရှိသြဖင့ ်  မိခင် 
ေဒ ရီ[၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၀၇၀၀၈]ှင့် ေဒ တင်တင်ဝင်း[၁၀/ကမရ(ိုင်) 
၀၅၈၃၆၂]တိုချပ်ဆိုခဲ့ေသာ အိမ်ှင့် ေြမစရန်ေပး အေရာင်းအဝယ်ကတ ိ
စာချပ်ှင့် ယင်းပစ ည်းများ ေရာင်းဝယ်လ ဲေြပာင်းြခင်းကိ ုကန်ကွက်ရန ်
မလိုအပ်ေတာ့ပါသြဖင့ ်ေကးမုံသတင်းစာ ၁၅-၄-၂၀၂၀  ရက်၊ စာမျက်ှာ 
(၃၀) တွင် ေဖာ်ြပပါရိှသည့် ေကးမံုသတင်းစာ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်၊ စာမျက်ှာ 
(၃၀) တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးေဇာ်ဝင်း (စ်-
၃၄၇၇/၁၉၈၅)၏ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း ေကညာြခင်းကိ ု ြပန်လှန်ကန်ကွက် 
ေကညာြခင်းအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူများလ ဲအပ် န်ကားသူများ
၁။ ဦးေသာင်းထွန်း [၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၆၄၂၂၀]၁။ ဦးေသာင်းထွန်း [၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၆၄၂၂၀]
၂။ ေဒ ညိသန်း [၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၅၈၃၉၈]၂။ ေဒ ညိသန်း [၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၅၈၃၉၈]
၃။ ဦးသန်းေဌး [၁၀/ကမရ(ိုင်)၁၆၃၂၃၃]၃။ ဦးသန်းေဌး [၁၀/ကမရ(ိုင်)၁၆၃၂၃၃]
၄။ ဦးေအာင်မွန် [၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၇၅၈၀၁]၄။ ဦးေအာင်မွန ်[၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၇၅၈၀၁]

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေဇာ်ဝင်း B.A (LAW).LL.B,D.B.Lဦးေဇာ်ဝင်း B.A (LAW).LL.B,D.B.L

D.M.L.,P.G-D.A.PsyD.M.L.,P.G-D.A.Psy
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၈၄၅/၁၅-၁၂-၁၉၇၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၈၄၅/၁၅-၁၂-၁၉၇၉)

အမှတ်(၃/က)၊ ေညာင်ရိပ်သာလမ်း၊အမှတ်(၃/က)၊ ေညာင်ရိပ်သာလမ်း၊
ပန်းဘဲတန်းရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ။ပန်းဘဲတန်းရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၇၂၁၀၈၅၊ ၀၉-၉၅၄၅၅၅၅၃၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၇၂၁၀၈၅၊ ၀၉-၉၅၄၅၅၅၅၃၄

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒလမိ 

နယ်၊  အထက(၂)တွင် ပညာသင်ကား 
ေနေသာ အ  မတန်းမှ မခုိင်မီမီလ  င်၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးသန်းေကျာ်စိုး 
[၅/ခဥတ(ိင်ု)၀၆၈၇၂၅]ြဖစ်ပါသည်။ 



ဇူလိုင် ၁၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင် ၁၊  ၂၀၂၀

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၇၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၆၃/က၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၄၆၃/က၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ သုခမိင်လမ်း၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ 
(ဦးတင်ထူး ISN-၅၅၅၃၉၄)  အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးတင်ထူး (ISN-၅၅၅ 
၃၉၄)မှ ပါမစ်မူရင်းတင်ြပ၍ ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာရာ မိြပှင့်အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန 
မှ လ ဲေြပာင်းေပးေသာ အခွန်ခွဲေဝစည်းကပ်မ  မှတ်ပုံစာရင်းတွင ်ဦးဝင်းတင်ဟုမှတ်သားထား 
ေသာ်လည်း တင်ြပပါမစ်မူရင်းတွင် ဦးတင်ထူးဟုမှတ်သားထားပါသြဖင့် မိြပှင့်အိမ်ရာဖံွဖိး 
ေရးဦးစီးဌာနသို အမည်ေပါက်ေမးြမန်းခဲရ့ာ မိြပှင့်အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၂-၁၀-၂၀၁၈ 
ရက်စဲွပါစာြဖင့ ်ဦးတင်ထူး ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်သမိင်ုးချည်မ င်ှင့အ်ထည်စက်ုမှံ ေရ ေြပာင်းဝန်ထမ်း 
ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ထပ်မံအတည်ြပချက်ရယူလိုပါက သမိုင်းချည်မ င်ှင့်အထည်စက်ုံသို ညိ  င်း 
ေဆာင်ရက်သင့ေ်ကာင်း ြပန်ကားလာပါသည်။ သမိုင်းချည်မ င်ှင့်အထည်စက်ံုသုိ ဦးတင်ထူး 
အမည်ြဖင့ ်ေြမချပါမစ်ထတ်ုေပးထားြခင်းရိှမရိှ ထပ်မေံမးြမန်းခဲရ့ာ ၁၇-၁၂-၂၀၁၈ ရက်စဲွပါစာြဖင့ ်
ဦးတင်ထူးသည် စက်ံုတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲေသာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးြဖစ်ပီး စက်ံုပုိင်ေြမပံု 
ေြမဂရန်များ၊ မိြပေြမကွက်ချထားြခင်းှင့ ်ပါမစ်ချထားြခင်းများ၊ အိုးအိမ်ပိုင်တိုက်ခန်းများ 
ချထားြခင်းလုပ်ငန်းများမှ စက်ံုအေနြဖင့် ေဆာင်ရက်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ လူကီးမင်းတုိဌာနမှသာ 
အတည်ြပချထားေပးြခင်းြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ဦးတင်ထူး(အငမ်ိးစား) ဝန်ထမ်းှင့ ်ေဆွးေွးခဲရ့ာ၌ 
၎င်းဝန်ထမ်းတွင်ရှိေသာ အေထာက်အထားအချက်အလက်များအရ ဦးတင်ထူးြဖင့်သာ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ိင်ုရန် ြပန်ကားလာပါသြဖင့ ်ဌာနမှ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတစ်ထပ်အတ်ု+ 
ေကျာက်ြပားကာသွပ်မိုး(၁)လုံးရှိပီး ကိုယ်တိုင်ေနထိုင်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဦးတင်ထူးမ ှပါမစ် 
မူရင်းတင်ြပ၍ ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက် 
မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။                     ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစမီကံန်ိးလပ်ုငန်းတာဝန်ခအံဖွဲ၊ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိ
ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

ေကာ်ြငာစာအမှတ်-၅၁/၂၀၂၀ေကာ်ြငာစာအမှတ-်၅၁/၂၀၂၀
၁၃၈၂ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၁၂ရက်၁၃၈၂ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၁၂ရက်

(၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ရက်)(၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ရက)်
၁။  ဧရာဝတီတိုင ်းေဒသကီး၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ 
ေဆးုံကီး/ေဆးုံ/တိုက်နယ်ေဆးုံများတွင်   တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန ်
လက်ေထာက်ဆရာဝန်ရာထူး(လစာ န်း-၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)
ေနရာများအတွက ်ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းိုင်ပါသည-်
 ရာထူး လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်းရာထူး လစ်လပ ် ပညာအရည်အချင်း
 လက်ေထာက်ဆရာဝန ် (၁၅၃)ေနရာ ေဆးပညာဘဲွ(M.B,B.S)
၂။  ေလ ာက်ထားသူသည-်
(က)  ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်
(ခ)  ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်တွင ်အသက်(၃၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သ ူ
 ြဖစ်ရမည ်
(ဂ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး ကျန်းမာေကာင်း        ေဆးလက်မှတ ်
 တင်ြပိုင်သူြဖစ်ရမည်
(ဃ)  ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်တွင ်M.B.,B.S(ေဆးပညာဘွဲ)ှင့် လက်ရှိ
 တရားဝင်အေထေွထေွဆးကသုခွင့လ်ိုင်စင်(ဆမ)ကိင်ုေဆာင်ထားသ ူ
 ြဖစ်ရမည်။  မိတ များကိ ု   ေလ ာက်လ ာှင့်အတူပူးတွဲေပးပိုရမည ်
 ြဖစ်ပီး တင်ြပိုင်မ မရှိပါက ပယ်ဖျက်မည်ြဖစ်ပါသည်၊
(င)  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်း        အသားတင်လုပ်သက(်၃)ှစ် 
 ြပည့်ေအာင ်ေနရာေဒသမေရးသွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်
 သူြဖစ်ရမည်၊
(စ) ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘဲွလွန်စာေမးပဲွေြဖဆုိခွင့်ကုိ ကျန်းမာေရးှင့် 
 အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ လုပ်သက်သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ ဝင်ေရာက် 
 ေြဖဆုိခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပီး ေအာင်ြမင်ပါက တက်ေရာက်ခွင့်ြပပါမည်။ 
 သိုရာတွင ်ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲလွန်သင်တန်း ေအာင်ြမင်ပီး 
 က မ်းကျင်မ ရရိှေရး ေလ့ကျင့်ေရးကာလပီးဆံုးပီးေနာက် ဧရာဝတီ 
 တိုင်းေဒသကီးအတွင်း   တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ  (၃)ှစ်ြပည့်ေအာင်
 တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်၊
(ဆ)  ြပစ်မ ကင်းရှင်းသူြဖစ်ရမည်။ 
၃။  ေလ ာက်လ ာကို ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ကုသေရးဦးစီးဌာနမှး
ုံး၌(၁-၇-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစတင်ဝယ်ယေူလ ာက်ထားိင်ုပီး(၃၀-၇-၂၀၂၀)
ရက်ေနထက်ေနာက်မကျေစဘ ဲလကူိယ်ုတိင်ု(သိုမဟတ်ု)စာတိုက်မှတစ်ဆင့် 
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးံုးသုိ  ေပးပုိေလ ာက်ထားရမည်။ 
ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက(်၃၀-၇-၂၀၂၀)ရက်ေနထက ်      ေကျာ်လွန်ေပးပို 
လာေသာ ေလ ာက်လ ာများကိ ုလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ 
၄။  စာေမးပွဲဝင်ေကး(၅၀၀၀/-)အား ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 
အဖွဲ၊ ေငွစာရင်းအမှတ ်MD-022156သိုေပးသွင်းရမည်။ 
၅။  တ်ေြဖစစ်ေဆးမ အတွက်ေလ့လာရန်လိုအပ်ချက်များှင့ ်စပ်လျ်း၍
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏ (၂၆-၈-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာအမှတ-်၂၁၄၃/
ေရးချယ်ေရး(အဓကိ)/၂၀၁၉ြဖင့ ်ထတ်ုြပန်ထားေသာ ြပည်ေထာင်စရုာထူး 
ဝန်အဖဲွက ေကာ်ြငာေခ ယေူသာရာထူးများအတွက် ေလ ာက်လ ာတင်သွင်း 
သမူျား လိက်ုနာရန် လမ်း န်ချက်စာေစာင်ပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့အ်ည ီ
လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်သည်။ 
၆။ စိတ်အေြခအေနှင့် လူေတွစစ်ေဆးြခင်းအတွက ်ေြဖဆိုခွင့်ကတ်
ြပားထုတ်ေပးမည့်ေနရက်ှင့ ်ေနရာ၊   စိတ်အေြခအေနှင့ ် လူေတွ 
စစ်ေဆးမည့ ်ေနရက်ှင့ ်ေြဖဆိရုမည့ေ်နရာတိုကိ ုထပ်မေံကညာေပးပါမည်။ 
၇။ အြခားစုံစမ်းေမးြမန်းလိုချက်ရှိပါက ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 
အဖဲွုံး၊ တယ်လဖီန်ုးအမှတ်(၀၉၄၅၀၀၇၀၀၉၂)ှင့ ်ဧရာဝတတီိုင်းေဒသကီး 
ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်(၀၄၂-၂၂၁၉၂၊ ၀၄၂-၂၃၁၉၂)သို 
လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်း 
ိုင်ပါသည်။

 ေမပန်းချ ီFacebook Account ပိုင်ရှင်ှင့် ေမပန်းချ ီFacebook Account ပိုင်ရှင်ှင့်

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ အုိးကုန်းရပ်ကွက်၊ ဦးလွန်းလမ်း၊ အမှတ်(၄၉)(၄-လ ာ) 

ေန က ု်ပ်အမ သည် ဦးသဟီမင်း[၁၂/တမန(ိင်ု)၁၂၀၆၀၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ "ေမပန်းချ ီ" Facebook Account ပိင်ုရှင်သည် အများြပည်သ ူ

မှထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန် ရည်ရယ်ပီး က ု်ပ်အမ သည်၏ ဓာတ်ပုမံျားကိ ုအသုံးြပ 

၍ ဆက်သွယ်ေရးလမူ ကွန်ရက်ြဖစ်သည့ ်“ Facebook Social Media” ရိှ အထက်ေဖာ်ြပ 

ပါ Account တွင် က ု်ပ်အမ သည်အား ဂဏ်ုသကိ ာထပိါးေစသည့ ်ေြပာဆိေုရးသားမ များ၊ 

ကိမ်းေမာင်း၊ ခိမ်းေြခာက်၊ အကျပ်ကုိင်ြခင်းများ မဟုတ်မမှန် ေဝဖန်ေြပာဆုိမ များ၊ ေငွ

ညစ်ရန်အကံြဖင့်လုပ် ကံဖန်တီးမ များအား Post များတင်ြခင်း၊ Comment များ 

ဝင်ေရာက်ေရးသားြခင်းများ၊ အများသိေစရန် Share ြခင်းများေကာင့် က ု်ပ်အမ သည် 

ကိုယ်တိုင်ှင့ ်၎င်း၏အလုပ်အကိုင်၊ ၎င်း၏မိဘေဆွမျိး၊ အသိုင်းအဝိုင်း အများြပည်သ ူ

များ၏ကားတွင် ဂုဏ်သိက ာထိခိုက်နစ်နာဆုံး ံးမ များြဖစ်ေပ လျက်ရှိေနပါသည်။ 

ထိုကဲ့သို လူမ ကွန်ရက်တွင် က ်ုပ်အမ သည်၏ အမည်တပ်၍ မဟုတ်မမှန် ေရးသား 

ေြပာဆိုမ များ၊ ကိမ်းေမာင်းခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်မ များ၊ Screenshot ဓာတ်ပုံများ၊ 

တင်ြပေနမ များသည် တည်ဆဥဲပေဒများအရ တရားစဲွဆိုိင်ုရန် ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 

အထားများရိှေနေကာင်း၊ သက်ဆိင်ုရာ Account ပိင်ုရှင် “ ေမပန်းချ”ီအားသေိစလိပုါသည်။

ယခုကဲ့သို Facebook ေပ တွင် က ်ုပ်အမ သည်အား အသေရဖျက် ေဝဖန် 

ရည်ရယ်ေရးသားမ များ၊ ေလှာင်ေြပာင်အရှက်ခဲွမ များ၊ ကမ်ိးေမာင်းခမ်ိးေြခာက်၊ အကျပ် 

ကိင်ုေငညွစ်မ များ၊ က ု်ပ်အမ သည်၏ အမ်ိေထာင်ေရးထခိိက်ုပျက်စီးေစရန် ရည်ရယ်၍ 

မဟုတ်မမှန် လုပ်ကံဖန်တီးမ များအား ယခုေကာ်ြငာသည့်ေန၊ အချနိ်မှစ၍ ထိုကဲ့သို 

ြပလပ်ုေနြခင်းများအား ရပ်တန်းကရပ်ရန်ှင့ ်ထိကုဲသ့ို က ု်ပ်အမ သည်၏ ဂဏ်ုသကိ ာ 

ထိပါးေစသည့် ေဆာင်ရက်မ များကို ထပ်မံြပလုပ်လာမည်ဆုိပါက တည်ဆဲဥပေဒများ 

ှင့်အညီ ထိေရာက်စွာတရားစဲွဆုိ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း “ ေမပန်းချ”ီ 

Facebook Account  ပိုင်ရှင်ှင့် “အများသိေစရန”် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ဦးသီဟမင်း  ဦးခင်ေမာင်ထွန်းဦးသီဟမင်း  ဦးခင်ေမာင်ထွန်း

[၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၀၆၀၄] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၅၅)[၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၀၆၀၄] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၅၅)

  အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၃၇)၊  အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၃၇)၊

  STRAND CONDO၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊  STRAND CONDO၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  Ph: 09-5171792, 09-965171792  Ph: 09-5171792, 09-965171792

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၆/ေညာင်ပင်ကီးစုရပ်၊ 

ေညာင်ပင်ကီးစုကွက်သစ်မှ   ေြမဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ   ဦးေအာင်ေအာင်ဦး[၇/
ပခန(ိုင်)၂၄၆၀၉၃]အဖအမည် ဦးသာထူး အမည်ေပါက်ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ ်
ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၄၀၇)ကို ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူး 
ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၃၀၁၅/၂၀၁၉ြဖင့ ်ေြမကွက်အမည်ေပါက်၏ အထူးကုိယ်စား 
လှယ်ရရှိထားသူ ဦးမငး်လွင်[၆/ထဝန(ုိင်)၀၂၅၂၈၄]၊ အဖအမည် ဦးေမာင်လွင်မ ှ
ေဒ ေအးေအးမ ူ[၉/မသန(ိင်ု)၀၀၄၄၉၁]ှင့ ်မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိ ု
ရန်အတွက် ေြမပံု၊ ေြမရာဇဝင် ေရးကူးေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက် 
လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ 
အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိ
ြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ေကာ်ြငာစာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့် ေလ ာက်ထားလာမ အား 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲှင့် ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲှင့ ်
အကျ်းဦးစီးဌာနတိုအတွက် စက်ှင့်စက်ပစ ည်းအကျ်းဦးစီးဌာနတိုအတွက ်စက်ှင့်စက်ပစ ည်း
ဝယ်ယူြခင်းလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်၍ Profile ဝယ်ယူြခင်းလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်၍ Profile 

ေအာင်ြမင်သည့်ကုမ ဏီအမည်စာရင်း ေကာ်ြငာြခင်းေအာင်ြမင်သည့်ကုမ ဏီအမည်စာရင်း ေကာ်ြငာြခင်း
၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ၊ု ဘ  ာေရးှစ်၊ ေငလွုံးေငရွင်း(ြဖည့စွ်က်)ခွင့ြ်ပေငြွဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည့် 
ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွှင့် အကျ်းဦးစီးဌာနတုိအတွက် လုိအပ်ေသာ 
စက်ှင့် စက်ပစ ည်းများ၊ ံုးသံုးစက်ကိရိယာများ၊ လံုခံေရး၊ စစ်ေဆးေရးပစ ည်းများ ဝယ်ယူ 
ရန်ရိှပါသြဖင့ ်ြပည်တွင်းြမန်မာိင်ုငသံား ပဂု လကိလပ်ုငန်းရှင်များအား အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ 
တင်သွင်းိုင်ရန ်ဖိတ်ေခ ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါအဆိုြပလ ာတင်သွင်းထားေသာ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ေဈး န်းတင်သွင်းြခင်း 
တင်ဒါပုံစံများှင့်ပတ်သက်၍ Profile ေအာင်ြမင်သည့်ကုမ ဏီအမည်စာရင်းအား 
၃၀-၆-၂၀၂၀ရက်မှစတင်၍ ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွဌာနချပ်ှင့် အကျ်းဦးစီးဌာနတိုတွင် 
လာေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။
၃။ ေဈး န်းတင်သွင်းြခင်း တင်ဒါပုစံတံင်သွင်းရမည့ ်ကမု ဏမီျားအေနြဖင့ ်လပ်ုငန်းအပ်ုစ ု
အမှတ်စ်အလိုက် ၃-၇-၂၀၂၀ရက်မှစတင်၍ သတ်မှတ်ေနရက်များတွင ်၈:၃၀နာရီမ ှ
၁၀:၀၀နာရအီထ ိြမန်မာိုင်ငရံတဲပ်ဖဲွ ုံးအမှတ်(၈)၊ အရိ မာခန်းမတွင် တင်သွင်းရမည် 
ြဖစ်ပါသည်။ (သတ်မှတ်ချနိ်ေကျာ်လွန်၍ တင်သွင်းလာေသာ ေဈး န်းတင်သွင်းြခင်း 
တင်ဒါပုံစံများကိ ုလက်ခံစ်းစားြခင်းမြပပါ။)
၄။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ေအာက်ပါတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသို 
ဆက်သွယ ်စုံစမ်းိုင်ပါသည-်
(က) ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၂၅၁၂၊ ၀၆၇-၃၄၁၂၄၀၂
(ခ) အကျ်းဦးစီးဌာန ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၃၁၄၂၆၊ ၀၆၇-၃၄၃၁၄၂၀

ပစ ည်းဝယ်ယူမ စိစစ်ေရးေကာ်မတီပစ ည်းဝယ်ယူမ စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

(၁၀-၆-၂၀၂၀)ရက်ထုတ် (၁၀-၆-၂၀၂၀)ရက်ထုတ ်
ေကးမုံသတင်းစာပါ အထက်တန်းေရှေနေကးမုံသတင်းစာပါ အထက်တန်းေရှေန

ဦးြပည့်ဖိးေအာင်(စ်-၅၀၇၅၅)၏ ေကညာချက်အေပ ဦးြပည့်ဖိးေအာင(်စ်-၅၀၇၅၅)၏ ေကညာချက်အေပ 
အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းအများသိေစရန ်ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း

ေဒ ခင်စန်းဝင်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၂၅၆၁၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
အများသိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းအသိေပးြပန်ကားပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ (၁၆၄)လမ်း(လမ်းတိ)ု၊ 
တိုက်အမှတ်-၉၊ (၇)လ ာB တိုက်ခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ေကညာချက်တွင် မည်သမူည်ဝါ၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကညာြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိပါ။ အဆိုပါ 
တုိက်ခန်းသည် ေမာင်ှမ(၆)ဦး ပူးတဲွပုိင်ဆုိင်ေသာ အေမွဆုိင်တုိက်ခန်းြဖစ်သည်ဟု ေဖာ်ြပ 
ထားချက်မှာ မှန်ကန်မ မရှိပါ။ ဦးေအာင်ဆန်း စီးပွားရှာေဖွထားသည့် ေငွေကးြဖင့် 
အစ်မြဖစ်သ ူေဒ ခင်စန်းဝင်း၏ အမည်ြဖင့ဝ်ယ်ယထူားသည့ ်ဦးေအာင်ဆန်း ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်
တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ အထက်ပါတိုက်ခန်းသည် ဦးေအာင်ဆန်း တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်သည့ ်
အခန်းြဖစ်ေကာင်း၊  တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍  မမှန်မကန်ေဖာ်ြပေကညာြခင်းများ 
ြပလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ြပန်လည် 
ရှင်းလင်းေကညာပါသည်။   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဇင်မာ(စ်-၈၉၅၆)  ေဒ ရာဘီရာဘီ LL.Mေဒ ဇင်မာ(စ်-၈၉၅၆)  ေဒ ရာဘီရာဘီ LL.M
LL.B,LL.M (၃၀-၄-၂၀၁၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနLL.B,LL.M (၃၀-၄-၂၀၁၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  (စ်-၈၁၂၂)(၆-၃-၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  (စ်-၈၁၂၂)(၆-၃-၂၀၁၂)
အမှတ်-၃၆၃၊ အခန်း(၄/ဒီ)၊ ကျိက ဆံလမ်း၊ တိုက်(၄၄)၊ (၄)လ ာ၊ နတ်စင်လမ်း၊ အမှတ်-၃၆၃၊ အခန်း(၄/ဒီ)၊ ကျိက ဆံလမ်း၊ တိုက်(၄၄)၊ (၄)လ ာ၊ နတ်စင်လမ်း၊ 
တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ (က)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ (က)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-420078560 ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၂၉၆၉၁၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-420078560 ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၂၉၆၉၁၉

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
ကယားြပည်နယ်၊ လိွင်ေကာ်မိ၊ ဧက 

(၅၀၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၀၀)ေန ဦးဝင်း 
သန်းေဆွ၏ သမီး မလင်းလဲ့ေနြခည်[၂/
လကန(ိုင်)၁၁၃၃၉၀]၏ ေမွးသက ရာဇ် 
အမှန်မှာ(၂၄-၆-၂၀၀၂)ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေပျာ်ဘွယ် 

မိနယ်၊ ေဇာင်ချမ်းေတာင်ေကျးရာအပ်ုစ၊ု 
ပန်းေတာေကျးရာေန ဦးစိုးမိုးဦး [၉/
ပဘန(ိုင်)၁၇၉၁၄၃]ှင့် ေဒ တင်တင်ွဲ 
[၉/ပဘန(ိုင်)၁၇၉၂၀၅]တို၏ ဖခင် 
အမည်မှန်မှာ  ဦးြမင့်ငိမ်း ြဖစ်ေကာင်း။ 

ဦးြမင့်ငိမ်းဦးြမင့်ငိမ်း

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်    ဦးသိန်းစိုး[၇/

ပတတ(ိုင်)၀၄၄၀၇၈]ကိုင်ေဆာင် 
ေသာ သေ  ဘာသား လုပ်သက်မှတ် 
တမ်းစာအုပ်  (ပသ-၁၂၆/၀၃)ှင့် 
ပထမတန်းစက်ခန်းအုပ်လက်မှတ်
အမှတ်(စမပ-၇၉/၁၁)သည် ေပျာက် 
ဆုံးသွားပါသြဖင့်     ေတွရှိပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၄၆၃၅၃၅ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၄၆၃၅၃၅

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
မိတ ီလာမိ၊ မိမရပ်ကွက်၊ လင်းဇင်း 

ေန     ဦးေဇာ်ေဇာ်[၉/မထလ(ိုင ်) 

၁၀၈၂၀၀]၏သမီး   မေမသက်ပိုင်အား 

မသီရိေဇာ်ေဇာ်ဟုေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။

မသီရိေဇာ်ေဇာ်မသီရိေဇာ်ေဇာ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊    ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၂၆ ဒ၁ီ၊ ေြမကွက်အမှတ် 
-၇၊    ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၁၄၊ 
ေကျာင်းကီးလမ်း၊    အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ 
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊   ေဒ ခင်ခင်မာ 
[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၁၉၂၁၀] အမည်ေပါက်     
ှစ်(၆၀)  ေြမငှားဂရန ်  ေြမအားအမည ်
ေပါက်ထံမှ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 
အမှတ်-၂၇၄၉၄/၁၀-၁၀-၂၀၁၉    တင်ြပ 
၍    ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး   [၁၂/ပဇတ 
(ိုင်)၀၀၀၉၆၇]မှ     အေရာင်းေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားရာ     (၂၃-၈-၁၉)တွင် 
ေဒ ခင်ခင်မာမ ှ       အေရာင်းေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားခဲ့ပီး ေြမပုံထုတ်ယူခဲ့ေသာ ်
လည်း အထားအသိုမှားယွင်း၍ ရှာေဖွ 
မရဘဲ အမှန်တကယ်ေပျာက်ဆုံးသွားခဲ့ 
ေကာင်း ဝင်စာ-၂၂၀၁/၄-၃-၂၀၂၀ြဖင့ ်ဒဂု ံ
မိနယ်တရားံုး၏ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ် 
၃/၁၀၄/၂၀၂၀   (၄-၃-၂၀၂၀)တင်ြပ၍ 
ရှင်းလင်းလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံ 
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၆၇၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၄၆၇၊    ၂- 
ရပ်ကွက်၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ ်
(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေဒ စိုးစိးုဝင်း [၁၂/
သဃက(ိုင်)၀၆၄၄၃၉] အမည်ေပါက် ှစ် 
(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ စိုးစိုးဝင်း 
[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၆၄၄၃၉]ထံမှ SP-၂၈၆၀/ 
၁၆-၃-၂၀၁၇ြဖင့်ရရှိသူ ေဒ ဝင့်ဝင့်စိုး[၁၂/
ရကန(ိုင်)၀၀၂၀၉၀] မှ ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ရန်  ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရှိ 
၂၀၁၅ ဦးေကျာ်ဇင်ရှိန်မှ ကန်ကွက်ထားြခင်း 
ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းရန် အေကာင်း 
ကားခဲ့ရာ ဝင်စာ-၃၀၉၉/၂၅-၃-၂၀၂၀ြဖင့ ်
ဦးေကျာ်ဇင်ရှိန်ဆိုသူအား သိရှိြခင်းမရှိပါ 
ေကာင်းှင့် ေြမငှားဂရန်(မူရင်း)အပါအဝင် 
ေြမကွက်မှာလည်း လက်ဝယ်တွင ်ရ ှိပါ 
ေကာင်းှင့ ်အေရာင်းေြမပုကံူးှင့ပ်တ်သက်၍ 
ြဖစ်ေပ  လာသည့်ကိစ အဝဝကို တာဝန်ယူပါ 
ေကာင်းှင့ ်အေရာင်းေြမပုကံူးှင့ပ်တ်သက်၍ 
ြဖစ်ေပ လာသည့် ကိစ အဝဝကို တာဝန်ယူပါ 
ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာြဖင့် ရှင်းလင်းတင်ြပ 
လာပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒ စိုးစိုးဝင်းမ ှ SP 
ရသူေဒ ဝင့်ဝင့်စိုးမှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် 
ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားြခင်းအား 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများ 
ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက ်
အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက် 
မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသ ိ
ေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

စာအုပ်စာေပစာအုပ်စာေပ

လူမိတ်ေဆွလူမိတ်ေဆွ



ဇူလိုင် ၁၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင် ၁၊  ၂၀၂၀

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။    ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ ုဘ  ာေရးှစ်အတွက်  ြမန်မာဆ့ပ်ိကမ်းအာဏာပိင်ုတွင် 

အသုံးြပရန် လိအုပ်ေသာ ဒဇီယ်ဆ ီ(H.S.D)၊ ပရမီယီမ်ဒဇီယ်ဆ ီ(P.H.S.D) 
ှင့် ဓာတ်ဆီ (Octane-92) (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတ်လှင့် စက်တင်ဘာလတုိ 

အတွက်)ကိ ု ြမန်မာကျပ်ေင ွြမန်မာကျပ်ေင ွြဖင့်ြဖင့ဝ်ယ်ယလူိပုါသြဖင့ ်အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများအား 

၆-၈-၂၀၂၀ ရက်ေန  (၁၄:ဝဝ)နာရ ီ၆-၈-၂၀၂၀ ရက်ေန  (၁၄:ဝဝ)နာရ ီေနာက်ဆံုးထားတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ  

အပ်ပါသည်။

၂။   တင်ဒါပုံစံှင့် စည်းကမ်းချက်များကိ ု ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ 

ဗဟိပုစ ည်းထန်ိးဌာန၊ ကမ်းနားလမ်း (ဗိလ်ုတေထာင်ဘရုား အေနာက်ဘက်၊ 
ကွန်ကရစ်လမ်း၊ Toll Gate အနီး)၊  ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်တွင ် (၃-၇-

၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ (၄-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနထိ ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ ်

ဝယ်ယူိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ-် 

၀၁-၈၆၁၀၂၃၀ ှင့် ၀၁-၈၆၁၀၂၃၂ တိုကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

တိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီးဌာနတိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီးဌာန

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။    ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရတိင်ုးေဒသကီး  စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီး 
ဌာန တင်ဒါေကာ်မတသီည် သံုးခွမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ၏ ၂၀၁၉-
၂၀၂၀ခု ဘ  ာေရးှစ် ြဖည့်စွက်ရန်ပုံေငွတွင ်လျာထားေသာ အမှတ်(၁) 
ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ပိင်ုး(၁၀)ဧက ကန်တူးေဖာ်ြခင်းလပ်ုငန်းအား ေဆာင်ရက်ရန် 
အတွက် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံ တုိင်းရင်းသားများပုိင် ြပည်တွင်း 
ကုမ ဏီများအား တင်ဒါများတင်သွင်းိုင်ရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။  တင်ဒါစာရက်စာတမ်းအြပည့်အစုံကိ ု(၁-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနမ ှစတင်၍ 
သုံးခွမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲုံးတွင ်ုံးချနိ်အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပီး 
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကိ ုေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း ဖွင့်ေဖာက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
သည်-

(က) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက/်အချနိ် - (၁၅-၇-၂၀၂၀)ရက ်
      နံနက်  (၉:ဝဝ)နာရီ
(ခ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက/်အချနိ် - (၁၅-၇-၂၀၂၀)ရက ်
     နံနက်(၁၀:ဝဝ) နာရီ
(ဂ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ - သုံးခွမိနယ်စည်ပင်သာယာေရး
     အဖွဲုံး

၃။   တင်ဒါေခ ယူြခင်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ သိရှိလိုေသာ အချက်များကို သုံးခွ 
မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲုံး၊ ၀၉-၄၅၀၀၁၃၀၆၂၊ ၀၉-၄၃၀၃၉၂၅၇၊ 
၀၉-၇၉၉၄၀၀၉၂၀ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။
  တင်ဒါေကာ်မတီ  တင်ဒါေကာ်မတီ

တိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီးဌာနတိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာြခင်းေကာ်ြငာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊      ပျ်းမနားမိ၊ 
ေယာက်သွားအင်းရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်း 
ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၆၅၂/ေယာက်သွား 
အင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၉င)၊ ဧရယိာ (၀.၂၀)
ဧကရှိ ဦးလှေသာငး် အမည်ေပါက  ်
ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်အား 
ဦးြမင့်ဦး[၉/ပမန(ိုင်)၁၀၇၉၀၁]မှ ှစ် 
(၃၀)ေြမငှားစာချပ်၊ အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်(၃၀/၂၀၂၀)၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရ စာရင်းများ 
တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်အမည်ေြပာင်း 
ေလ ာက်ထားမ အား ကန်ကွက်လိုသူ 
များအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် 
စာတမ်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ 
အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)
ရက်အတွင်း ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာ 
ယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို လာေရာက်ကန်
ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက ်
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာနမှ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခ ဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခ ဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ထားဝယ်ခိုင်၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်၊ 

ကေြမာကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ဆိပ်ပင်အင်း 
ရာေန ေမာင်ေကာင်းဆက်လွင်၏ ဖခင် 
ဦးတင်စိုး၏ အမည်မှန်မှာ  ဦးသီးေအး 
[၆/လလန(ိုင်)၁၀၅၀၈၈]ြဖစ်ပါသည်။

ဦးသီးေအးဦးသီးေအး

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
သာစည်မိနယ်၊ ေဈးေကျးရာေန 

(ဘ)ဦးေမာင်ဟန်၏သမီး မစန်းစန်းေဝ 
[၉/သစန(ိုင်)၁၃၀၂၆၀]၏ ေမွးသက  
ရာဇ်အမှန်မှာ ၁၂-၁၂-၁၉၆၁ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။            ၁၂-၁၂-၁၉၆၁၁၂-၁၂-၁၉၆၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အင်းစန်ိမိနယ်၊ ေအာင်ေဇယျအမ်ိ 

ရာစမီကံန်ိးရိှ တိက်ုအမှတ်(၃၅)၊ အခန်း 
အမှတ်(၁၀၂)ကို  မူလအမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးေကျာ်လင်းေအာင်[၁၂/
သလန(ိုင်)၀၅၃၃၁၆]အမည်ြဖင့ ်ဌာန 
မှ အိမ်ေပ တက်ေရာက် ေနထိုင်ခွင့ ်
ထုတ်ေပးထားပီးြဖစ်ပီး  ယခုအခါ     
ဦးေကျာ်လင်းေအာင်မှ   အမ်ိေပ တက် 
ေရာက်ေနထိင်ုခွင့ေ်ပျာက်ဆုံးသွားပါ၍ 
မတိ မှန်ထတ်ုေပးပါရန် ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့ ်ခွင့်ြပရန်မသင့်ေကာင်း 
ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိင်ုပါ 
သည်။    အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ
မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ်-၁၄/၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-၇၄/၂၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၇၄/၂)၊ ဟသ  ာ 
လမ်း၊ (၁၄/၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ၊ 
ဦးစုိးလွင်  (AD-၀၁၈၈၅၂) အမည်ေပါက် ှစ် 
(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက ်ဦးစိုးလွင် 
(AD-၀၁၈၈၅၂)ထံမှ အထူးကိုယ်စားလှယ်
လ ဲစာအမှတ်-၅၀၉၁/၁၄(၂၀-၂-၂၀၁၄) ြဖင့် 
ရရိှသ ူSP- ဦးေကျာ်သဝူင်းိင်ု[၁၂/ရကန(ိင်ု) 
၀၆၁၅၃၆]မှ ပါဝါေပးသူ သက်ရှိထင်ရှားရှိ 
ေကာင်းှင့်  ပါဝါမုပ်သိမ်းေသးေကာင်း 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ဦးစိုးလွင် အမည်ေပါက် ဂရန် 
မူရင်းတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန ်
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ  ေြမရာဇဝင ်
မှတ်ချက်ပါ (၂၀၁၄) ခုှစ်တွင် ကူးယူခ့ဲေသာ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန်  ေြမပံုေြမ 
ရာဇဝင် ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ 
အမှတ်- ၃/၆၉၉/၂၀၂၀ (၆-၃-၂၀၂၀)ကုိ  တင်ြပ 
လာသြဖင့် အဆုိပါ ေလ ာက်ထားမ အား တရား 
ဝင်  ခိုင်လုံေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့် 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀

ကိုဗညားေနာင်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၉၈၂၉](ဘ)ကိုဗညားေနာင[်၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၉၈၂၉](ဘ)
ဦးေမာင်ေမာင်ကည်ှင့် အများသိေစရန်ဦးေမာင်ေမာင်ကည်ှင့ ်အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ေပါက်ေတာကမ်းနား အလယ်ရပ်ကွက်၊ 

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

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ မလ ကန်ုးေဌးက ယ်(က)ရပ်ကွက်၊ 

ဇဋလိလမ်း၊ အမှတ်-၅၂ ၊ (၅)လ ာ (ေခါင်းရင်းခန်း) တိုက်ခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
ကို ေဒ လင်းလက်ေဝေအာင ်[၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၀၄၇၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 
ဦးစိုးဝင်း [၉/လဝန(ိင်ု)၀၂၈၄၁၄]က အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းကို ကန်ကွက်လိုသ ူ
များရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ သက်ေသအေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက တိုက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ မ  (LL.B) Dip in Actေဒ မ  (LL.B) Dip in Act

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၄၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၄၉၄)
တိုက်အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း ၃၀၁(၂)၊တိုက်အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း ၃၀၁(၂)၊

(၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၅၀၅၆၂၂၅၊ ၀၉-၄၃၀၈၆၂၁၉ဖုန်း-၀၉- ၅၀၅၆၂၂၅၊ ၀၉-၄၃၀၈၆၂၁၉

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးသယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး

ဝန်ကီးဌာနဝန်ကီးဌာန
သစ်ေတာဦးစီးဌာနသစ်ေတာဦးစီးဌာန

ေရးေြဖစာေမးပွဲကျင်းပမည့်အစီအစ်ေကညာြခင်းေရးေြဖစာေမးပွဲကျင်းပမည့်အစီအစ်ေကညာြခင်း
ေကာ်ြငာစာအမှတ်-(၂/၂၀၂၀)ေကာ်ြငာစာအမှတ-်(၂/၂၀၂၀)

၁။ သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ သစ်ေတာ 
ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေတာအုပ်ကီး(လစာ န်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-
၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)ရာထူး (၄၂)ေနရာ ခန်ထားရန်အတွက် ေရးေြဖစာေမးပွဲကို 
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ (သစ်ေတာသုေတသနဌာန၊ ေရဆင်း)၊ ရန်ကုန် 
တိုင်းေဒသကီး [ဗဟိုသစ်ေတာလုပ်ငန်းဖွံဖိးမ ေလ့ကျင့်ပညာေပးေရးဌာန 
(CFDTC)၊ ေမှာ်ဘီ]၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး [ဗဟုိသစ်ေတာလုပ်ငန်းဖံွဖိးမ ေလ့
ကျင့ပ်ညာေပးေရးဌာန (CFDTC၊ ပသုမ်ိကီး)]ှင့ ်ဧရာဝတတီိုင်းေဒသကီး( န်ကား 
ေရးမှးုံး၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ်မိ)တိုတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း 
ေြပာင်းလ ဲကျင်းပြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

စ် ဘာသာရပ် ေြဖဆိုမည့်ရက် အချနိ်စ် ဘာသာရပ ် ေြဖဆိုမည့်ရက ် အချနိ်

၁ ြမန်မာစာ ၁၁-၇-၂၀၂၀ ၉:၀၀နာရီ မှ ၁၁:၀၀နာရီထိ
  (စေနေန )
၂ အဂ  လိပ်စာ ၁၁-၇-၂၀၂၀ ၁၃:၀၀နာရီ မှ ၁၅:၀၀နာရီထိ
  (စေနေန )
၃ အေထွေထွဗဟုသုတ ၁၂-၇-၂၀၂၀ ၉:၀၀နာရီ မှ ၁၁:၀၀နာရီထိ
  (တနဂ  ေွေန )

၂။ ေတာအုပ်ကီး ရာထူးဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူများ၏ စာစစ်ဌာနအလိုက် 
ေရးေြဖစာေမးပွ ဲေြဖဆိုရမည့ ်လူစာရင်း၊ ခုံအမှတ်များှင့်ေရးေြဖစာေမးပွဲလာ
ေရာက်ေြဖဆိုရာတွင် လိုက်နာရန်အချက်များကို သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ Website-
www.forestdepartment.gov.mm င့်ှ www.facebook.com/forestdepart 
ment.gov.mmတိုတွင် ေကညာထားရှိပါသည်။
၃။ အြခားစုံစမ်းေမးြမန်းလိုပါက သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ ်
-၀၆၇-၃၄၀၅၄၀၃၊ ၀၆၇-၃၄၀၅၁၈၀သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

သစ်ေတာဦးစီးဌာနသစ်ေတာဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ အင်းဝအိမ်ရာ၊ တုိက်(၆)၊ အခန်း(၀၀၂) 

၏ အမည်ေပါက ်ေဒ ခိုင်ေရ ဝါ[၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၄၆၅၄]ထံမှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်

အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်ေရ စင်စက်ာကမု ဏလီမီတိက်၏(ကိယ်ုစား) ဒါိုက်တာဦးွန်ေရ [၁၃/

တကန(ုိင်)၀၀၇၇၉၅]က အပီးအပုိင် ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တုိက်ခန်းပုိင်ဆုိင်မ  အမည် 

ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်ဤဦးစီးဌာနသို လာေရာက် 

၍တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)ေနြပည်ေတာ်အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)ေနြပည်ေတာ်

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့မီးရထားြမန်မာ့မီးရထား
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေညာင်ဦးမိနယ်၊ ပုဂံဘူတာအနီးရှိ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေညာင်ဦးမိနယ်၊ ပုဂံဘူတာအနီးရှ ိ

ြမန်မာ့မီးရထားပိုင် ေြမေနရာ အကျယ်အဝန်း (၄၂၆၂၉၇ စတုရန်းေပ) ြမန်မာ့မီးရထားပိုင ်ေြမေနရာ အကျယ်အဝန်း (၄၂၆၂၉၇ စတုရန်းေပ) 

(၉.၄၈) ဧက၌ လူေနဆိုင်ခန်းများ၊ ဟိုတယ်၊ Shopping Centre (၉.၄၈) ဧက၌ လူေနဆိုင်ခန်းများ၊ ဟိုတယ်၊ Shopping Centre 

များအြပင် ိုင်ငံေတာ်မှ တရားဝင်ခွင့်ြပထားေသာ များအြပင ်ိုင်ငံေတာ်မ ှတရားဝင်ခွင့်ြပထားေသာ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ိုင်ေရးအတွက် တင်ဒါေခ ယူြခင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ိုင်ေရးအတွက ်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေညာင်ဦးမိနယ်၊ ပဂုဘံတူာအနီးရိှ ြမန်မာမ့ီးရထားပိင်ု 

ေြမေနရာ အကျယ်အဝန်း (၄၂၆၂၉၇ စတုရန်းေပ) (၉.၄၈)ဧက၌ လူေနဆိုင်ခန်း 

များ၊ ဟိုတယ်၊ Shopping Centre၊ အြခားလုပ်ေဆာင်လိုသည့်လုပ်ငန်းများ 

(ိုင်ငေံတာ်မှ တရားဝင်ခွင့ြ်ပထားေသာ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ)ကိ ုBOT စနစ်ြဖင့် 

ှစ်ရှည်ေဆာင်ရက်လိုသည့ ် ြမန်မာိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များအား ဖိတ်ေခ ၍ 

တင်ဒါစနစ်ြဖင့ ်ေရးချယ်ပါမည်။

၂။ အဆိုပါ တင်ဒါအတွက် စည်းကမ်းချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အြပည့ ်

အစံုေဖာ်ြပထားသည့် ေလ ာက်လ ာပံုစံများအား (၁)စံုလ င် ကျပ်(၁၀၀၀၀) န်းြဖင့် 

(၆-၇-၂၀၂၀)ရက်ေနမှ (၆-၈-၂၀၂၀)ရက်ေနအထိ မ ေလးဘူတာကီး၊ တတိယ 

ထပ်ရိှ အေထွေထွမန်ေနဂျာ (အထက်ြမန်မာြပည်) ံုးှင့် ပုဂံဘူတာရိှ မန်ေနဂျာ 

(စးီပာွးေရး/တုိင်း)၊ တုိင်းအမှတ်(၁၁) ံုးများ၌ ံုးချန်ိအတွင်းဝယ်ယူုိင်ပါသည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံတွင် ေဖာ်ြပရမည့် အချက်အလက်များကို ြပည့်စုံစွာ ေဖာ်ြပ၍ 

အဆိုပါ တင်ဒါကို အေထွေထွမန်ေနဂျာ (အထက်ြမန်မာြပည)်ုံးှင့ ်မန်ေနဂျာ 

(စီးပွားေရး/တိုင်း)၊ တိုင်းအမှတ်(၁၁) ုံးများသို (၆-၉-၂၀၂၀) ရက်ေန  (၁၆:၃၀)

နာရ ီေနာက်ဆုံးထား၍ တင်ဒါယှ်ပိင်ေကးအာမခစံေပ  ေငေွပးသွင်းပီးေကာင်း 

အေထာက်အထားှင့အ်တ ူေပးပို တင်သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် 

ေနာက်ကျေပးပိုလာသည့ ်တင်သွင်းလ ာများ၊ တင်ဒါအာမခစံေပ ေင ွမေပးသွင်းသ ူ

များကို လက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၄။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကို သရိှိလိုပါက တင်ဒါေခ ယေူရးှင့ ်စစိစ်ေရး 

ေကာ်မတ ီ(ဖုန်း- ၀၉- ၈၉၁၇၅၀၀၁၂)၊ အေထွေထွမန်ေနဂျာ (အထက်ြမန်မာ 

ြပည်ုံး) (ဖုန်း-၀၂-၄၀၃၅၈၂၉)၊ မန်ေနဂျာ (စီးပွားေရး/တိုင်း) တိုင်းအမှတ်(၁၁) 

ုံး (ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၃၇၉၅) တိုထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေခ ယူေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါေခ ယူေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာ
အင်းစိန်မိနယ်၊    ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၉/Dေတာင်သကူန်ုး၊ ေြမကွက်အမှတ် 

-(၂၃/A-၂)၊ ဧရိယာ(၀.၅၂၆)ဧက၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၂၉၊ 

အမက(၄၉)ေကျာင်းလမ်း၊ ေတာင်သူကုန်း 

ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ် ဦးတင်ထွန်းဦး[၁၂/

မရက(ိုင်)၀၁၀၉၀၈]အမည်ေပါက် ေြမပိုင် 

ေြမ(အိမ်ရာေြမသတ်မှတ်)ေြမအား အမည် 

ေပါက် ဦးတင်ထွန်းဦးထံမှ အေရာင်းအဝယ်

စာချပ်အမှတ်-၄၃၈/၂၀(၂၈-၁-၂၀၂၀)ြဖင့် 

ေြမကွက်၏အစိတ်အပိုင်းကိ ုပိုင်ဆိုင်လာသ ူ

ဦးေစာြမတ်ဘုန်းခိုင်[၁၂/အစန(ိုင်)၁၈၁၉ 

၀၃]ထံမှ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 

အမှတ်-၂၁၂၀(၇-၂-၂၀၂၀)ြဖင့ ်   (GP)ရရှိသ ူ

ဦးမျိးွန်ေအာင[်၇/တငန(ိုင်)၀၃၈၁၃၅]မှ 

ဦးေစာြမတ်ဘုန်းခိုင်   ကိုယ်စား အေရာင်း 

အဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်၊    အေထွေထွ 

ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ၊  ပါဝါေပးသူသက်ရှိ 

ထင်ရှားရိှ ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာှင့် 

ေြမကွက်၏အစိတ်အပုိင်းကုိသာ ခဲွစိတ်တုိင်း 

တာမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်     ြပဿနာတစ်စု ံ

တစ်ရာ ေပ ေပါက်လာပါက    မိမိမှတာဝန် 

ယူေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာငး် 

ဝန်ခံကတိတုိတင်ြပ၍ ေြမကွက်ခဲွေြမပံုကူးှင့်

ေြမတုိင်းေလ ာက်ထားလာရာ     တရားဝင ်

ခိုင်လုံေသာ       အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာ ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက 

လုပ်ထံုးလပ်ုနည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။              

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ြပည်သူကွက်သစ်(၂)လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၂)၊ အခန်းအမှတ်(၅ေအ)၊ (၆လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၁၂.၅x၅၀)ခန်ရိှ RC တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်များအားလံုးကုိ တရားဝင် 
ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေဆွသူဆင့်[၆/ပလန(ိုင်)၀၇၈၃၈၂]+၁ထံမှ 
က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးသန်းထုိက်ေဇာ်[၇/သဝတ(ုိင်)၁၁၄၅၁၇]က အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် 
စရန်ေင ွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့ရိှ်သမူျားအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုေအာင်ြမင်ပီးဆုံးသည် 
အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဆွေဆွ ဦးြမင့်သန်း  ေဒ သီရိလ  င်  ဦးေအာင်ေဇာ်မိုးေဒ ေဆွေဆွ ဦးြမင့်သန်း  ေဒ သီရိလ  င်  ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး
(စ်-၃၀၀၃)           (စ်-၆၉၆၃)           (စ်-၁၅၂၆၀)                    (စ်-၁၆၃၅၆)(စ်-၃၀၀၃)           (စ်-၆၉၆၃)           (စ်-၁၅၂၆၀)                    (စ်-၁၆၃၅၆)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ) (ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၈၀၇၆)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ) (ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၈၀၇၆)
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အမှတ်(၅၅/၅၆)၊ ကျိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းမ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။အမှတ်(၅၅/၅၆)၊ ကျိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းမ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် 

အမှတ် (ေလးေဒါင့က်န်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၃၂)၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၅၈၉)၊ ရပ်ိသာလမ်း၊ 
ေလးေဒါင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
ဦးစိန် (ISN-၁၆၀၇၉၃)အမည်ေပါက်  ပါမစ် 
ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးစိန်ထံမှ (၁၁-၁၀-
၁၉၉၂)ရက်စွဲပါ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ ေဒ သာဆူး [၁၂/
သဃက(ုိင်)၀၆၇၂၈၈]မှ အရပ်ကတိအေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်မူရင်း၊    ဦးစိန်အမည်ေပါက် 
ပါမစ်မူရင်း (မြပည့်စံု) (ဓာတ်ပံု၊  ေရ ေြပာင်းသူများ 
၏ ရာဇဝင်အကျ်းချပ်၊ အိမ်ရာေဆာက်လုပ် 
ေနထိုင်ခွင့်သာပါရှိပီး မှီခိုသူများစာရင်းမပါရှိ) 
ြဖင့် ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ် ၂၆  သမိုင်း၊  ေြမကွက်အမှတ-်၂၂/ 
ခ-၆၊ ၀.၂၂၉ ဧက  ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်  (၃၅၈/စ)ီ၊  ေဇယျာေခမာလမ်း၊(၆) 
ရပ်ကွက်၊  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊  [ဦးမိုးြမင့ ်
၁၂/မရက(ုိင်)၀၇၀၈၃၃၊  ေဒ မာမာေအး  
၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၈၁၈၂]  အမည်ေပါက် 
ှစ် (၆၀)  ေြမငှားစာချပ(်ဂရန်)  ေြမအား  
အမည်ေပါက် တစ်ဦးြဖစ်သူ  ခင်ပွန်း ဦးမိုး 
ြမင့ ် [၁၂/မရက(ိုင်) ၀၇၀၈၃၃]မှာ  (၁၁-
၁၁-၂၀၁၉) ရက်ေနတွင ် ကွယ်လွန်သွား 
ပါသြဖင့်  ကျန်အမည်ေပါက် တစ်ဦးြဖစ ်
ေသာ ဇနီး ေဒ မာမာေအး [၁၂/မရက(ိုင်) 
၀၅၈၁၈၂]မှ  တစ်ဦးတည်းေသာ  ဇနီးြဖစ ်
ေကာင်း  အြခားဇနီး/ မယားတစ်ဦးတစ ်
ေယာက်မ မရိှပါေကာင်း၊ မိမိမှသာတရားဝင် 
အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ပါေကာင်း၊  မိမိမှလဲွ၍  
အြခားေသာ အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှသူ  တစ်ဦး 
တစ်ေယာက်မ မရှိပါေကာင်း ကျမ်းကျနိ ်
လ ာ၊  ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိလ ာ၊  ေသစာရင်း၊ 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်) တုိကုိတင်ြပ 
၍ကွယ်လွန်သ ူခင်ပွန်းဦးမိုးြမင့၏်  ပိင်ုဆိင်ု 
ခွင့်အစုအား  အေမွဆက်ခံ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း  
စာချပ်ချပ်ဆုိရန်  ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားရာ   
တရားဝင် ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)
ရက် အတွင်း   ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ် 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထံုးလုပ်နညး် 
အတုိင်း  ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပး မည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ
 ရ တ နာ သစ် ေတာ ြပည့ ်ေသွး ေကာ  သစ် ေတာ ရ တ နာ ထိန်း သိမ်း ပါ
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ကီး ြမန် သစ် ပင ်စိုက ်ပျိး လ င် စွမ်း အင် လည်း  ရ ြပည် လည်း လှ
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လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်း
၁။ လ ပ်စစ်ှင့စွ်မ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့ ်ကွပ်ကေဲရး 
ဦးစီးဌာနရှ ိ230KV,  25MVar Shunt Reactor(1) Set  အား  ေရ စာရ ံဓာတ် 
အားခွဲုံမှ နမ့်စန်ဓာတ်အားခွဲုံသို သယ်ယူပိုေဆာင်ရန် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်
တင်ဒါေခ ဆိုလိုပါသည်။
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအား လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့ ်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ 
ပစ ည်းစမီေံရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)သို တင်ဒါပတ်ိရက် ၁၃-၇-၂၀၂၀ ရက် (၁၄:၀၀)
နာရီတွင် ေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင)် လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။
၃။ သတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစတင်၍ တင်ဒါပုစံအံား ုံးချန်ိအတွင်း 
လာေရာက်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန၏ Web Portal 
(www.moee.gov.mm)တွင်လည်း ေကာ်ြငာမည်ြဖစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၁၉ ခုှစ်၊  တရားမဇာရီမ အမှတ်-၈၂၀၁၉ ခုှစ်၊  တရားမဇာရီမ အမှတ်-၈

ြမန်မာ့ေရှေဆာင်ဘဏ်လီမိတက ်   ှင့်ှင့် ၁။ ဦးသန်းေဆွ
(သိမ်ြဖဘဏ်ခွဲ) ၂။    ေဒ တင်တင်ခိင်ု
(၎င်းကိုယ်စားလက်ေထာက ်
အေထွေထွမန်ေနဂျာ ေဒ သန်းသန်းရိှန်)   
ဒီကရီအိုင်ရသူ  တရား ံးများဒီကရီအိုင်ရသူ  တရား ံးများ

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်၊ တရားမကီးမ  
အမှတ်-၉၈/၂၀၁၇ အမ တွင် အိင်ုဒကီရကီိ ုအတည်ြပေဆာင် 
ရက်ရန်အတွက် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ပစ ည်းကို 
၂၀၂၀-ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ၎င်းပစ ည်း 
တည်ရှိရာအရပ်များ၌    ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ 
ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊    တရားဝင်လ ဲအပ်သည့်
ကုိယ်စားလှယ်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလလံဆဲွဝယ်ယူုိင် 
ေကာင်း ေကာ်ြငာလိုက်သည်။

ေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းများေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းများ
၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက် 
များမှာ တရားိုင်က တရားုံးသို တင်ြပချက်အရ သိရသမ  
ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန်ြခင်း တစ်ခုခုေပ ေပါက် 
ပါက တရားုံးက    တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။   တရား ံး၏ 
အကျိးသက်ဆိုင်သမ ကို    ေရာင်းချလိမ့်မည့်အေကာင်း၊ 
ေလလံဆွဲဝယ်ယူမည့်သူတိုအား အထူးသတိြပရန ်  းေဆာ် 
လိုက်သည်။
၂။ ေလလံတင်ေရာင်းချသည့ ်  နည်းစနစ်ကို   ေရာင်းချသ ူ
အရာရှိက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။
၃။  ေဈး န်းအြမင့်ဆုံးဝယ်ယူသူအား ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူ 
အြဖစ် သတ်မှတ်သည်။  သိုေသာ် အြမင့ဆ်ုံးေပးသည့ေ်ဈး န်းမှာ 
ေရာင်းချသည့်ပစ ည်းအတွက်    လက်ခံရန်မသင့်ေကာင်း 
ေရာင်းချသူအရာရိှက ထင်ြမင်လ င် လက်မခံဘဲ ြငင်းပယ်ပုိင် 
ခွင့်ရှိရမည်။
၄။ ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာ ပစ ည်း 
အတွက် ေလလဆဲွံဝယ်ယသူကူ ေငကွျပ် ၁၀၀ လ င် ၂၅ ကျပ်ကို 
ေလလံဆွဲဝယ်ယူပီးသည်ှင့်တစ်ပိင်နက ်ေနချင်းေပးသွင်း 
ရမည်။ ထုိသုိ ေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် တစ်ဖန် ြပန်လည်ေလလံတင် 
ေရာင်းချလိမ့်မည်။
၅။ ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူများသည် ေရာင်းချသည့်အရာရှိက 
သတ်မှတ်ထားသည့် စေပ ေငွကိ ုတင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲ 
ဝယ်ယူခွင့်ရရှိမည်။
၆။ ေလလံဆွဲဝယ်ယူရရှိသူသည ်၂၅ ရာခိုင် န်း ေနချင်းေပး 
သွင်းပီးေနာက် ကျန်ေငွများကို ေလလံတင်ေရာင်းချသည့ ်
ေနကိုပယ်၍ (၁၅)ရက်ေြမာက်ေန    ုံးဆင်းချနိ်မတိုင်မီ 
ေပးေဆာင်ရမည်။ ၁၅ရက်ေြမာက်သည့်ေနသည် ုံးပိတ် 
ရက်ြဖစ်လ င် ပထမုံးဖွင့သ်ည့ေ်နတွင် အေြပအေကျေပးသွင်း 
ရမည်။
၇။ ေလလံကျန်ေငွများကုိ အထက်ပါေနရက်များ၌ ေပးေဆာင်ရန် 
ပျက်ကွက်ပါက ပစ ည်းကိ ုတစ်ဖန်ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့ ်
မည်။ ေပးသွင်းထားသည့် ေလလံေငွများကို ဘ  ာအြဖစ် 
သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

၂၀၂၀ ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်တွင် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ 
ေလလံတင်ေရာင်းချရန် ေကာ်ြငာစာထုတ်ေပးလိုက်သည်။
   အမိန်အရ   အမိန်အရ
   (ခင်ခင်ေအး)   (ခင်ခင်ေအး)
   လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး   လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

ပစ ည်းစာရင်းပစ ည်းစာရင်း
(၁) ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 
ရပ်ကွက်အမှတ်(၂၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၆/က-၂)၊ ေြမပိုင် 
ေြမအမျိးအစား၊ ဧရိယာ(၀.၄၅၈)ဧက ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ 
အေဆာက်အဦအားလံုးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်။
 [ေလလံကမ်းခင်းေဈး ကျပ်သိန်း (၉၈၇၀၀)][ေလလံကမ်းခင်းေဈး ကျပ်သိန်း (၉၈၇၀၀)]
(၂) ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 
ရပ်ကွက်၊ (စက်မ ဇန်ု)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၆၊ ဧရယိာ(၁.၀၄၈)
ဧက ှစ်(၆၀) စက်မ ေြမငှားဂရန်ှင့်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အေဆာက်အဦအပါအဝင်      အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များ 
အားလုံး။

[ေလလံကမ်းခင်းေဈး ကျပ်သိန်း (၉၉၀၀)][ေလလံကမ်းခင်းေဈး ကျပ်သိန်း (၉၉၀၀)]

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ
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အူးအွတ် ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်းအူးအွတ် ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်း
၁။ ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ[်၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၀၇၅၉] ဘ-ဦးေအာင်ခင်၊ ၂။ ေမာင်ဗိုလ်မင်းေအာင်၊ မှတ်ပုံတင်မရှိ၊ 

ဘ-ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ ်၊ ၃။ မေမစီတာဗိုလ်၊ မှတ်ပုံတင်မရှိ၊  ဘ-ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊ အမှတ်-၁၂၆(၅-လ ာ)၊ ၃၈လမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူများက ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

က န်ေတာ် ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ်သည ် (၂၉-၅-၂၀၂၀)ေနစွဲြဖင့် ြမန်မာအေရှတိုင်းဘဏ်ှင့်စပ်လျ်း၍ မမှန်ကန် 
ေသာ စွပ်စဲွချက်များေရးသားလျက် ဥက   ၊ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၊ ရန်ကုန်မိသုိလိပ်မူ၍ တုိင်ကားစာ ေပးပုိခ့ဲပါသည်။ 

က န်ေတာ် ေမာင်ဗိုလ်မင်းေအာင်ှင့ ်က န်မ မေမစီတာဗိုလ်တိုသည် လူမ ကွန်ရက ်Facebook တွင် David Aung 
Benjamin (1), David Aung Benjamin (2), Thet Su Aung ှင့် Alinn Thit Media account များြဖင့် 
ြမန်မာအေရှတိုင်းဘဏ်ှင့ ်ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအား အသေရပျက်ေစရန ်မမှန်မကန်စွပ်စွဲေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါေရးသားေဖာ်ြပချက်များကိ ုOnline Media Page များတွင် ြဖန်ေဝြခင်းများလည်း ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 
က န်ေတာ် ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ်၏ ေငွစုစာရင်းမ ှ ေငွကျပ်သိန်း ၁၁၀၀ ထုတ်ယူြခင်းှင့် စပ်လျ်း၍ 

ြမန်မာအေရှတိုင်းဘဏ်အေပ  အထင်ြမင်လွဲမှားမ ေကာင့် မမှန်မကန် တိုင်ကားြခင်း၊ စွပ်စွဲေရးသားြခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့မိြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာအေရှတိုင်းဘဏ်ှင့ ် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအား အသေရပျက်ေစရန ် မမှန်မကန် 
တိုင်ကားြခင်း၊ လူမ ကွန်ရက ်Facebook တွင် မမှန်မကန်စွပ်စွဲေရးသား ေဖာ်ြပခဲ့ြခင်းအတွက ်ြမန်မာအေရှတိုင်းဘဏ်ှင့ ်

ဘဏ်ဝန်ထမ်းများက က န်ေတာ်/က န်မတိုအား ခွင့်လ တ်ပါရန် အူးအွတ်ဝန်ချေတာင်းပန်ပါသည်။ ေနာင်တွင်လည်း 
ြမန်မာအေရှတုိင်းဘဏ်ှင့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ၏ အသ ေရပျက်ေစရန် မမှန်မကန်တုိင်ကားြခင်း၊ လူမ ကွန်ရက် Facebook 

တွင် မမှန်မကန် စွပ်စွဲေရးသားေဖာ်ြပြခင်းများ ြပလုပ်မည်မဟုတ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပါသည်။

၁။ ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ် ၂။ ေမာင်ဗိုလ်မင်းေအာင် ၃။ မေမစီတာဗိုလ်၁။ ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ ် ၂။ ေမာင်ဗိုလ်မင်းေအာင ် ၃။ မေမစီတာဗိုလ်

“မင်းသမီး”အမှတ်အသားှင့်အမည်စာတမ်းပါ PLASTIC အိတ်အမျိးမျိးထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းဝယ်လျက်ရှိေသာ “မင်းသမီး”အမှတ်အသားှင့်အမည်စာတမ်းပါ PLASTIC အိတ်အမျိးမျိးထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းဝယ်လျက်ရှိေသာ 
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ရဲလမ်း၊ အမှတ်-၁၀၅ေန ေဒ ယ်ယ်ေထွး[၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၃၇၂၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။ 

စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်-၄/၄၃၈၅/၂၀၂၀စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ-်၄/၄၃၈၅/၂၀၂၀
အထက်ေဖာ်ြပပါအမှတ်အသားှင့် အမည်စာတမ်းပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကုိ အသံုးြပလျက် က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက”လူသံုးကုန်ပလတ်စတစ်ပစ ည်းအမျိးမျိး၊ စက်ံုသံုးပလတ်စတစ်ပစ ည်းအမျိးမျိး၊ 

ပလတ်စတစ်လက်ဆွဲအိတ်အမျိးမျိး၊ အေအးအပူခံပလတ်စတစ်ပုံးအမျိးမျိး၊ ပလတ်စတစ်အိတ်အမျိးမျိးတိုကို ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းကိ ုမိမိကိုယ်တိုင်အြပင ်အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်အသီး
သီးတိုအားလည်း ရန်ကုန်မိှင့်တက ွြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်လက်လီလက်ကားြဖန်ချေိရာင်းချေစလျက်ရှိပါသည်။ 

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူသည် အထက်ပါ"မင်းသမီး® PLASTIC"ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်eာဏ်ြဖင့် တီထွင်အသုံးြပထားသည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ် 
အသားြဖစ်သည့်ြပင ်ေဈးကွက်တွင ်မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  အထက်ပါ "မင်းသမီး® PLASTIC" ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိ ုြပလုပ်သုံးစွဲအသုံးြပေနသည်ကိ ုမေတွမြမင်မကားရေသးပါ။ မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်အေတွး 
အြမင်ြဖင့ ်တီထွင်၍ေရှးဦးပထမြပလုပ်သုံးစွဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ပါ "မင်းသမီး® PLASTIC"ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိှင့ပ်တ်သက်၍ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆသွည် ေကာင်းမွန်ေသာဂဏ်ုသတင်းြဖင့ ်ေဈးကွက်တွင် ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရိှပီး ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိှင့ပ်တ်သက်၍ 
မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ  တရားစွဲဆိုထားြခင်းမရှိပါ။ 

အထက်ပါ "မင်းသမီး® PLASTIC"ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့ ်ထုတ်လုပ်ေသာ ထုတ်ကုန်များတွင ်ထုတ်လုပ်သည့ ်ပစ ည်းအမျိးအမည်ှင့် အရယ်အစားတိုကို သီးြခားေဖာ်ြပထားသည့်အြပင ်အေရာင်အမျိးမျိး၊ 
အရယ်အစားအမျိးမျိးြဖင့ ်ထုတ်လုပ်ြဖန်ချလိျက်ရှိပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ တရားဝင်မပူိင်ုခွင့ရ်ယထူားပီး ေဈးကွက်တွင် "မင်းသမီး® PLASTIC" အမှတ်အသားှင့အ်မည်စာတမ်းပါ ပလတ်စတစ်အတ်ိအရယ်အစားအမျိးမျိး၊ ဒဇီိင်ုးအမျိးမျိးှင့ ်
ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ တစ်ခလုုံးကိေုသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ ဆင်တယူိုးမှား၊ တပုြပလပ်ုသုံးစဲွေနသည်များကို ေတွြမင်ကားသရိပါက မမိ၏ိလပ်ုငန်းအကျိးစီးပွား 
ထခိိက်ုနစ်နာမ မှ ကန်ုကျစရတ်ိ အရပ်ရပ်စရတ်ိေငေွကးများအတွက် ေလျာ်ေကးေငမွျား ေတာင်းခသွံားိင်ုရန် တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ ရာဇဝတ်ေကာင်းအရြဖစ်ေစ ထေိရာက်စွာ တရားစဲွဆိသွုားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသ ူ       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ယ်ယ်ေထွး    ဦးထင်ေကျာ်     ေဒ သက်ေလးချိေဒ ယ်ယ်ေထွး    ဦးထင်ေကျာ ်     ေဒ သက်ေလးချိ
[၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၃၇၂၅]    B.Sc,H.G.P,R.L     LL.B,D.B.L,D.I.L, D.M.L[၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၃၇၂၅]    B.Sc,H.G.P,R.L     LL.B,D.B.L,D.I.L, D.M.L
      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၁၅/၉၀)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၂၀၈/၁၄)      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၁၅/၉၀)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၂၀၈/၁၄)
      အမှတ်-၁၃၈၊ ပထမထပ်၊ ၃၂လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၂၄၃၅၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၆၀၂၁၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၄၂၈၉      အမှတ်-၁၃၈၊ ပထမထပ်၊ ၃၂လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၂၄၃၅၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၆၀၂၁၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၄၂၈၉

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



ဇူလိုင်   ၁၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင်   ၁၊  ၂၀၂၀

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးေဌးေကျာ် [၈/

ဆပဝ(ိုင်)၀၂၀၉၃၈] ကိုင်ေဆာင် 
ေသာ သေ  ဘာသား လုပ်သက်မှတ် 
တမ်းစာအုပ် (ေကွး-၅/၀၄) ှင့် ပထမ 
တန်းေရယာ်အပ်ု လက်မှတ်အမှတ် 
(ဆဒ-၂၅၁/၁၀)သည် ေပျာက်ဆုံး 
သွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်း 
ကားပါရန်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၉၂၁၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၉၂၁၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မိမ(၁၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၂၃၅)၊ ေြမညထီပ်၊ အကျယ်အဝန်းအလျား (၁၃)ေပ၊ အန ံ(၅၅)ေပရိှ 
တုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အဆုိြပသူ ေဒ ယုယုမွန် [၁၂/သကတ(ုိင်)၁၅၂ 
၄၂၁]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေမာင်ေမာင်ဦး [၆/ရဖန(ိုင်)၀၁၇၃၈၅]
က ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပသည့ ်တန်ဖိုး၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
(၇-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနေနာက်ဆုံးထား၍ က ု်ပ်ထံသုိ ခိုင်မာေသာ    စာချပ် 
စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ   လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ 
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေဇယျာထွန်း LL.B            ေဒ ယ်ယ်ထွန်း (LL.B,C.B.L,D.B.L)ဦးေဇယျာထွန်း LL.B            ေဒ ယ်ယ်ထွန်း (LL.B,C.B.L,D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ် ေရှေန(စ်-၉၄၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၃၈၁)တရားလ တ်ေတာ် ေရှေန(စ်-၉၄၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၃၈၁)
အမှတ် (၈၀၆)၊ ေရကည်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ အမှတ် (၈၀၆)၊ ေရကည်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ 

Ph:၀၉-၅၄၀၃၉၃၂၊ ၀၉-၄၃၀၅၆၁၅၆Ph:၀၉-၅၄၀၃၉၃၂၊ ၀၉-၄၃၀၅၆၁၅၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-နဝေဒးဥယျာ် 

အိမ်ရာ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၀၉၈၊ အကျယ်အဝန်း 
အလျားေပ ၁၆xအနေံပ ၇၅၊ ဧရယိာ(၁၂၀၀)စတရုန်း ေပ၊ (၀.၀၂၈)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ နဝေဒး 
ဥယျာ်အိမ်ရာ၊ ၉၉-လမ်း၊ တုိက်အမှတ်(၁)၊ အခန်းအမှတ်(၁၆)ဟုေခ တွင်ေသာ 
အေဆာက်အအုံတိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ခင်နီနီဝင်း[၈/မထန(ိုင်) 
၀၀၀၃၀၆]၊ ဦးဝင်းိုင်[၁၂/လသန(ဧည့်)၀၀၀၉၇၄]တိုထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွအချိကိ ုစရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချခဲ့ပီး ြဖစ်ပါ 
သည်။ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုလ င် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ (၇)
ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံလာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်လ င် အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ   အပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးရှင်ငိမ်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၆၄၄)ဦးရှင်ငိမ်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၆၄၄)

အမှတ်-၅၂၊ ၅၆-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၀-၄၃၀၄၆အမှတ်-၅၂၊ ၅၆-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၀-၄၃၀၄၆

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ အမှတ်(၇၇)ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ အမှတ်(၇၇)
ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၅၉)၊ ေပ(၄၀x၆၀)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၅၉)၊ ေပ(၄၀x၆၀)
ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ကုိ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံေြပာဆိုသ ူ

ေဒ ြမု[၁၄/မမက(ုိင်)၀၁၂၁၈၂]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိုင်ေရးပိုင်ခွင့် 
ရိှေကာင်း ကန်ကွက်လုိသူများသည် ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မူရင်းများြဖင့် ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင် က ု်ပ်ထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဗိုလ်ဗိုလ်ေမာင်(ဥပေဒဘွဲ) ေဒ ဆုြမတ်ဇင်မွန်သိမ့်(ဥပေဒဘွဲ)ဦးဗိုလ်ဗိုလ်ေမာင(်ဥပေဒဘွဲ) ေဒ ဆုြမတ်ဇင်မွန်သိမ့်(ဥပေဒဘွဲ)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၀၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၀၅)
အမှတ်-၅၀၊ ဓမ ပါလလမ်း၊ ဆရာစံေြမာက်အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အမှတ်-၅၀၊ ဓမ ပါလလမ်း၊ ဆရာစံေြမာက်အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၁၀၄၉၄၆၊ ၀၉-၄၄၈၀၀၀၄၆၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၁၀၄၉၄၆၊ ၀၉-၄၄၈၀၀၀၄၆၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၂၊ ေြမကွက်အမှတ် 

-၅၀၇၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၅၀၇)၊   ေရ ြပည်သာလမ်း၊   (၃၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးေအာင်လ(ှLPN-၁၁၈၁၁၂)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)

ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေအာင်လှအား တရားပိင်ထားကာ 
ဦးခင်ေမာင်ဝင်းမ ှတရားလိုြပလုပ်၍ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် တရားုံးတွင ်

တရားမကီးမ အမှတ်-၄၃/၂၀၁၉ြဖင့် အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပံုတင်စာချပ် ချပ်ဆုိေပးေစ 
လိုမ  စွဲဆိုခဲ့ရာ အိုင်ဒီကရီရရှိခဲ့ပါသြဖင့ ်တရား ံး(ကိုယ်စား)ဘီလစ်  ေဒ လဲ့လဲ့ခိုင်မှ 

တရားမကီးမ အမှတ်-၄၃/၂၀၁၉၏ (၂၇-၁၁-၂၀၁၉)ရက်စဲွပါ စီရင်ချက်ဒီကရီှင့် ယင်း 

တရားုံး၏ တရားမဇာရီမ အမှတ်- ၄၂/၂၀၁၉၏ ေနစ်မှတ်တမ်း၊ ဘီလစ်ခန်အပ်စာ၊ 
ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုကံူး ေလ ာက်ထားလာြခင်း 

အား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဒီကရီကိုအတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်းဒီကရီကိုအတည်ြပရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း
ထုေချေစရန်အေကာင်းကားစာထုေချေစရန်အေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  - ၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  - ၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၇ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၅၀၄ ှင့ ်ဆက် ယ်သည့်၂၀၁၇ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၅၀၄ ှင့ ်ဆက် ယ်သည့်
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် ၂၀၆       ။၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် ၂၀၆       ။

ေဒ ခင်ေဆွဝင်း  ှင့် ဦးဝင်းကည်
ဒီကရီအိုင်ရသူ   တရား ံးဒီကရီအိုင်ရသ ူ   တရား ံး
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ FMI City၊ သဇင်(၃)ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ FMI City၊ သဇင်(၃)

လမ်း၊ အမှတ် (B/130)ေန တရား ံး ဦးဝင်းကည် (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသိ) လမ်း၊ အမှတ် (B/130)ေန တရား ံး ဦးဝင်းကည် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) 
သိေစရမည်။သိေစရမည်။

၂၀၁၇ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၀၄တွင် ကျရှိသည့ ်ဒီကရီကိ ု
အတည်ြပလုပ်ရန် ဤုံးေတာ်တွင် ဒီကရီအိုင်ရသူက ေလ ာက်ထား 
သည်ြဖစ်၍ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် အတည်ြပလုပ်ေစရန ်အမိန်ကို 
မထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် ေချဆိုရန်သင်ကိုယ်တိုင ်
ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန သိုမဟတ်ု အခွင့ရ်ကိယ်ုစားလှယ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်၊ 
ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်ေန  မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀နာရီတွင် ဤုံးေတာ် ေရှ 
လာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေနတွင် ဤံုးေတာ်တံဆပ်ိုိက်ိှပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

    (ေဇာ်မင်းထွဋ်)    (ေဇာ်မင်းထွဋ်)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကုန်ပစ ည်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းကုန်ပစ ည်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊(၂)ရပ်ကွက်၊ အလယ်ဗဟိလုမ်း၊ မဒုတိာအမ်ိရာ(၁)၊ အမှတ်(ဒ-ီ၁၀၇/၁၀၈)

တွင်တည်ရိှေသာ INNOCENCE BABY CO.,LTD   ကမု ဏမှီတ်ပုံတင်အမှတ်(125716016)သည် ေအာက်တွင် 

ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်များအား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်သွင်း

ထားသည့်အမှတ်တံဆိပ်များမူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်။

     မှတ်ပုံတင်စာချပ်          မှတ်ပုံတင်စာချပ်   မှတ်ပုံတင်စာချပ်     မှတ်ပုံတင်စာချပ်          မှတ်ပုံတင်စာချပ ်  မှတ်ပုံတင်စာချပ်

    အမှတ်-၅၂၁၉/၂၀၂၀        အမှတ်-၅၂၂၀/၂၀၂၀  အမှတ်-၅၂၂၁/၂၀၂၀    အမှတ်-၅၂၁၉/၂၀၂၀        အမှတ်-၅၂၂၀/၂၀၂၀  အမှတ်-၅၂၂၁/၂၀၂၀

       (ေနစွဲ-၄-၆-၂၀၂၀)                        (ေနစွဲ-၄-၆-၂၀၂၀)  (ေနစွဲ-၄-၆-၂၀၂၀)       (ေနစွဲ-၄-၆-၂၀၂၀)                        (ေနစွဲ-၄-၆-၂၀၂၀)  (ေနစွဲ-၄-၆-၂၀၂၀) 

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်များအား အမျိးသား/အမျိးသမီး/လူကီး/လူငယ်ှင့ ်ကေလးဝတ ်

ဖက်ရှင်အဝတ်အစားဒီဇိုင်းအမျိးမျိးတိုအား ချပ်လုပ်၊ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ Online မှေရာင်းချြခင်း၊ ဆိုင်ခန်း 

များဖွင့်လှစ်ေရာင်းချြခင်း၊ လက်လီလက်ကားြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်း၊ တင်ပို၊ တင်သွင်းြခင်းတိုအား ြမန်မာ 

ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍အဆိပုါအမှတ်တဆံပ်ိများအား တစ်ခလုုံးကိ ုထပ်တညူြီဖစ် ေစ၊ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိြုဖစ်ေစ၊ 

ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစ၊ မမှန်မကန်မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွြခင်း၊ အမည်စာသားပံုစံတူထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊ 

တင်သွင်းေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလပ်ုမေဆာင်ရက်ကရန် သတေိပးတားြမစ် 

ပါသည်။ မီှြငမ်းတပုသုံးစဲွခဲမ့ည်ဆိပုါက တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ ရာဇဝတ်ေကာင်းအရြဖစ်ေစ တရားစဲွဆိ ု

အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

INNOCENCE BABY CO.,LTD ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-INNOCENCE BABY CO.,LTD ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B, D.B.L,D.I.L, D.M.L)  ေဒ ဇင်မာေအး(LL.B)ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့(်LL.B, D.B.L,D.I.L, D.M.L)  ေဒ ဇင်မာေအး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၉၅)

The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၂၁)၊ ေြမညီထပ်။ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၂၁)၊ ေြမညီထပ်။ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးတင်ေအာင်(သုံးဆယ်မိ)ဦးတင်ေအာင(်သုံးဆယ်မိ)

အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်
အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန

သငူယ်ချင်း ေဆေွဆသွန်း၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး ဦးတင်ေအာင် 
(သုံးဆယ်မိ) အသက်(၉၃)ှစ်သည် ၂၈-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် 
၂:၄၅ နာရီတွင်  ကွယ်လွန်ေကာင်းသိရိှရပါသြဖင့်  သူငယ်ချင်းမိသားစုှင့် 
ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

သူငယ်ချင်းများသူငယ်ချင်းများ
1979 (21979 (2ndnd Batch) Batch)
Metallurgy/RC-2Metallurgy/RC-2

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးစန်းြမင့်ဦးစန်းြမင့်

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
ပါေမာက (ငိမ်း)ပါေမာက (ငိမ်း)

စစ်ကိုင်းပညာေရးေကာလိပ်စစ်ကိုင်းပညာေရးေကာလိပ်
အတွင်းေရးမှး၊ ထားဝယ်အသင်း(မ ေလး)သည် ၂၉-၆-၂၀၂၀ 

(တနလ  ာေန)တွင် ကွယ်လွန်ေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစ ု
ှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဘုရားကီးေဂါပကအဖွဲဘုရားကီးေဂါပကအဖွဲ
ထားဝယ်မိထားဝယ်မိ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှေမေဒ လှေမ

အသက်(၁၀၀)ှစ်အသက်(၁၀၀)ှစ်
ကေလးအထူးကုဆရာဝန်ကီး ပါေမာက  ဦးေဖ 

သက်ခင် (ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး-ငိမ်း၊ ကျန်းမာေရး 
ဝန်ကီးဌာန) - ေဒါက်တာ မွန်မွန်ေအာင်တို၏ 
ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး ဘွားဘွား ေဒ လှေမသည် ၂၅-
၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်ေကာင်းသိရှိရပါ 
သြဖင့ ်ဆရာကီးမသိားစှုင့ ်ထပ်တဝူမ်းနည်းေကကဲွ 
ရပါသည်။

Dr.ုုရီ၊ Dr.ရီရီမွန်၊ Dr.ေအာင်ေဇာ်ဝင်း၊ Dr.ုုရီ၊ Dr.ရီရီမွန်၊ Dr.ေအာင်ေဇာ်ဝင်း၊ 
Dr.ေအာင်မိုး Dr.ေဇာ်မိုးဝင်း၊ Dr.ေကျာ်မျိးDr.ေအာင်မိုး Dr.ေဇာ်မိုးဝင်း၊ Dr.ေကျာ်မျိး

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

ေဒ ခင်ေစာေဒ ခင်ေစာ
အသက် (၈၈) ှစ်အသက် (၈၈) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေတးုယ်လမ်း၊ အမှတ်(၂၆-က/၄)ေန (ဦးေအာင်မိ-
ေဒ လှမိင်)တို၏သမီး၊ ဦးတင်သိန်း (ဒုအေထွေထွမန်ေနဂျာ-ငိမ်း၊ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း)၏ ချစ်လှ 
စွာေသာဇနီး၊ ဦးေဇာ်မင်းသန်ိး-ေဒ အက်စ်သာှင်းရည်၊ ဦးေအာင်သန်း-ေဒ တင်တင်သန်ိး၊ ဗိလ်ုမှးကီး 
ကီးြမင့် -ေဒါက်တာချိချိသိန်း(တွဲဖက်ပါေမာက -ငိမ်း၊ ူပေဗဒ)၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး(MD၊ လန်းပီ 
ပင်လယ်ေရေကာင်းကုမ ဏီလီမိတက်၊ MEHL)-ေဒ ဥမ ာသိန်း(လ/ထအေထွေထွမန်ေနဂျာ၊ ြမန်မာ့ 
စီးပွားေရးဘဏ်၊ ေနြပည်ေတာ်)၊ ဦးြမင့ဦ်း-ေဒ အအိသိန်ိး(JJ Express)တို၏ချစ်လှစွာေသာမခိင်ကီး၊ 
ကိုသဟီသက်ေဇာ်-မဝင်းမိုမိုကိ၊ု ေဒါက်တာသရူသန်စင်၊ ေမာင်သလွံင်၊ ြမတ်ပန်းြဖြမင့၊် သက်စထံားဦး၊  
ကည်ြဖစင်ဦးတို၏ ချစ်လှစွာေသာဘွားဘွားကီး  ေဒ ခင်ေစာသည ်၃၀-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) နံနက် 
၁:၁၁ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ လူကီးေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်
က င်းကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်ကိ ု၂-၇-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ တွင် ေရေဝး 
သုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ခင်ေစာေဒ ခင်ေစာ
အသက် (၈၈) ှစ်အသက် (၈၈) ှစ်

ဗိလ်ုမှးေအာင်ေကျာ်ဦး (ငမ်ိး)(MD, လန်းပပီင်လယ်ေရေကာင်းကမု ဏ၊ီ 
ြမန်မာ့စီးပွားေရးဦးပိုင)်ှင့် ေဒ ဥမ ာသိန်း(လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ၊ 

ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်၊ ေနြပည်ေတာ်ဘဏ်ခဲွ)တို၏မခိင် ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကန်ုး 
မိနယ်၊ ေတးုယ်လမ်း၊ အမှတ်(၂၆-က/၄)ေန ေဒ ခင်ေစာ အသက် (၈၈)
ှစ်သည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက် နနံက် ၁:၁၁ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရ 

ပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

98.PSC Closed Friends98.PSC Closed Friends
ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး လှေရ (ငိမ်း)ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး လှေရ (ငိမ်း)
ကည်း-၈၇၂၁၊ ကပစ၊ ခဝတဥက   (ငိမ်း)ပဲခူးကည်း-၈၇၂၁၊ ကပစ၊ ခဝတဥက   (ငိမ်း)ပဲခူး

အသက်(၈၅)ှစ်အသက်(၈၅)ှစ်
အမှတ်(၁၂၁၇)၊ ဓမ သုခလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်ေန (ေဒ ရီရီတင်)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

ကာကွယ်ေရးပစ ည်းထုတ်လုပ်မ တပ်ဖွဲ အငိမ်းစားများ လူမ ေရး 

အသင်း၏ နာယကကီးြဖစ်သူ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးလှေရ (ငိမ်း) 

သည် ၂၉-၆-၂၀၂၀ (တနလ  ာေန ) နံနက် ၆:၄၅ နာရီတွင် ဘဝ 

တစ်ပါးသုိ ကူးေြပာင်းသွားပြီဖစ်ေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစ ု

ှင့်ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

အငိမ်းစားများလူမ ေရးအသင်းအငိမ်းစားများလူမ ေရးအသင်း

ကာကွယ်ေရးပစ ည်းထုတ်လုပ်မ တပ်ဖွဲကာကွယ်ေရးပစ ည်းထုတ်လုပ်မ တပ်ဖွဲ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဗိုလ်မှးချပ်စိန်လွင်ဗိုလ်မှးချပ်စိန်လွင်
တပ်မေတာ်-ေရ(ငိမ်း)တပ်မေတာ-်ေရ(ငိမ်း)

သံအမတ်ကီး(ငိမ်း)သံအမတ်ကီး(ငိမ်း)

ရန်ကုန်မိ၊ FMI City ေန ဦးေသာင်းဒန်ှင့် ေဒါက်တာခင်ခင်ရီတို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး 

ဗိုလ်မှးချပ်စိန်လွင် အသက်(၈၅)ှစ်သည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက် (အဂ   ါေန )တွင် ကွယ်လွန်အနိစ  

ေရာက်ေကာင်းသရိပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

မမစန်းစန်းွဲ၊ မမုုရီ၊ မလှေငွ၊ နီနီသန်း၊ ေအးေအးြမင့် (URC)၊ လှလှ၊ နီနီစိန်၊ မမစန်းစန်းွဲ၊ မမုုရီ၊ မလှေငွ၊ နီနီသန်း၊ ေအးေအးြမင့် (URC)၊ လှလှ၊ နီနီစိန်၊ 

ေအးေအးြမင့်(ခ န်)၊ ခင်ခင်သန်း၊ ရီေလး၊ ေအးေအးသန်း၊ သိန်းသိန်းွဲ၊ ညိညိေအာင်၊ေအးေအးြမင့်(ခ န်)၊ ခင်ခင်သန်း၊ ရီေလး၊ ေအးေအးသန်း၊ သိန်းသိန်းွဲ၊ ညိညိေအာင်၊

ြမြမစိန်၊ ခင်ေလးကည်၊ေရ စင်၊ မလှြမင့်၊ ေမရီ၊ နီလာကည်၊ ွန်ွန် ၊ အုန်းအုန်းြမြမစိန်၊ ခင်ေလးကည်၊ေရ စင်၊ မလှြမင့်၊ ေမရီ၊ နီလာကည်၊ ွန်ွန် ၊ အုန်းအုန်း

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်



ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင်  ၁၊  ၂၀၂၀

ဦးစန်းြမင့်ဦးစန်းြမင့်
ထားဝယ်အသင်း(မ ေလး) အတွင်းေရးမှးထားဝယ်အသင်း(မ ေလး) အတွင်းေရးမှး

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
ထားဝယ်မိေန [ဦးလှသိန်း-ေဒ သင်းကည်(ခ)ေဒ ပုသား]တုိ၏ 

သားကီး၊ မ ေလးမိ၊ သူေဌးတန်းရပ်ေန (ဦးဘဟန်-ေဒ ြမေသာင်း)
တို၏ သားသမက်၊ မ ေလးမိ၊ အမှတ်(၁၀-က)၊ (၃၂)လမ်း၊ ၆၈X၆၉ 
လမ်းကား၊ နယူးစဗီွီလိင်ုးေန ေဒ ခင်သန်းေဌး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း 
သည် ၂၉-၆-၂၀၂၀ (တနလ  ာေန) မွန်းလဲွ ၁:၂၈ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွား 
ပါသြဖင့ ်၂-၇-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) နနံက် ၁၀ နာရတွီင် အထက်ပါ 
ေနအမ်ိမှ ေအးရိပ်ငိမ်သုသာန်သုိ ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိေဆမွျားအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ထားဝယ်အသင်း(မ ေလး)

ဦးေနမျိး (စိန်ေပါလ်)ဦးေနမျိး (စိန်ေပါလ်)
Pathein English CenterPathein English Center

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိ၊ ကုိးဆူေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁)

ေန ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း(ခ)ပင်စီစိန်ဝင်း (အလြပ-ငိမ်း၊ အထက-၂၊ ပုသိမ်)၏ 
ခင်ပွန်း၊ ဦးသီဟထွန်း( န်ကားေရးမှး၊ မျိးေစ့ဌာနခွဲ၊ စိုက်ပျိးေရးဦးစီး 
ဌာန)-ေဒ မွန်ရည်ေအး၊ ဦးဝင်းသန်းဦး-ေဒါက်တာစုစုလတ်(ကထိက-ူပ
ေဗဒဌာန၊ေတာင်ငူတက သုိလ်)၊ဦးဝဏ ထွန်း(မန်ေနဂျာ၊ ေနာင်ုိးဟုိတယ်)
တို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ ေြမးငါးေယာက်တို၏အဘိုး ဦးေနမျိး အသက် 
(၇၅)ှစ်သည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ 
သြဖင့် က င်းကျန်ေသာုပ်ကလာပ်ကို ၂-၇-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန ) 
နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ထန်ိပင်သသုာန်သို ပိုေဆာင် သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတုိအား အေကာင်းကားအပ်ပါ 
သည်။ (ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေဝဠဝန်လမ်းကျယ်၊ အမှတ်-၂၅ 
ေနအမ်ိမှ ကားများ နနံက် ၉:၃၀ နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သမူသိားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှေမေဒ လှေမ

အသက်(၁၀၀)ှစ်အသက်(၁၀၀)ှစ်
ကေလးအထူးကုဆရာဝန်ကီး  ပါေမာက   ဦးေဖသက်ခင ်

(ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး-ငိမ်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန)-ေဒါက်တာ 
မွန်မွန်ေအာင်တုိ၏ ေကျးဇူးရှင်မခိင်ကီး ဘွားဘွား ေဒ လှေမ သည် 
၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင်  ကွယ်လွန်ေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့ ်
ဆရာကီးမိသားစုှင့ ်ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ကေလးကျန်းမာပညာ မိသားစုကေလးကျန်းမာပညာ မိသားစု
မ ေလးမ ေလး

ဦးြမင့်ဦး (သန်လျင်)ဦးြမင့်ဦး (သန်လျင်)
အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်

ေရနံသယ်ပို (M.P.E-ငိမ်း)ေရနံသယ်ပို (M.P.E-ငိမ်း)
သန်လျင်မိ၊ မိသစ်အေရှရပ်ကွက်၊ ကျးီပင်လမ်း၊ အမှတ်(၁၄)ေန (ဦးေအး 

ေမာင်-ေဒ တင်ွန်)တို၏ သား၊  (ဗိလ်ုကီးြမေမာင်-ေဒ သန်း)တို၏  သားသမက်၊ 
ေဒ ခင်ေအးရီ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊  မသီရိေကခိုင်၊ မှင်းပပငိမ်းတို၏ 
ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်သည် ၂၉-၆-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလဲွ ၂:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့် ၁-၇-၂၀၂၀ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွ ဲ၁၂:၃၀ နာရီတွင် သန်လျင်အမိုးန ီ
သုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပါမည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၅-၇-၂၀၂၀ 
(တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးေနမျိး (စိန်ေပါလ်)ဦးေနမျိး (စိန်ေပါလ်)

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
ဦးသီဟထွန်း ( န်ကားေရးမှး၊ မျိးေစ့ဌာနခွဲ၊ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန)-

ေဒ မွန်ရည်ေအး တို၏ ဖခင်ကီး ဦးေနမျိး အသက်(၇၅)ှစ်သည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ 
ရက ်မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် 
ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေဒါက်တာရဲတင့်ထွန်း( န်ကားေရးမှးချပ်)ှင့်ေဒါက်တာရဲတင့်ထွန်း( န်ကားေရးမှးချပ)်ှင့်
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများစိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးေနမျိး (စိန်ေပါလ်)ဦးေနမျိး (စိန်ေပါလ်)

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
ဦးသီဟထွန်း ( န်ကားေရးမှး၊ မျိးေစ့ဌာနခွဲ၊ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန)-

ေဒ မွန်ရည်ေအးတို၏ဖခင်ကီး ဦးေနမျိး အသက်(၇၅)ှစ်သည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ 
ရက ်မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် 
ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။
ဦးသက်ဇင်ေမာင်(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်၊ နည်းပညာ)ဇနီး ေဒ ရီရီေဝှင့်ဦးသက်ဇင်ေမာင်(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်၊ နည်းပညာ)ဇနီး ေဒ ရီရီေဝှင့်

မျိးေစ့ဌာနခွဲဝန်ထမ်းများမျိးေစ့ဌာနခွဲဝန်ထမ်းများ

ဦးထွန်းြမင့် (ခ) Shuan Chang Fu (U.S.A)ဦးထွန်းြမင့် (ခ) Shuan Chang Fu (U.S.A)
အသက် (၈၈) ှစ်အသက် (၈၈) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ က ားလမ်း၊ အမှတ်(၃၈၂)၊ 
တတယိထပ်ေန (ဦးအဟတ်ု-ေဒ ရင်)တို၏ သား၊ ေဒ စန်ိ၏ုခင်ပွန်း၊ ဦးယဆုိင်ု-
ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်ဆ(ွU.S.A)၊ ဦးြမင့်စုိး-ေဒ ေမ းေမ း၊ ဦးဖူးယတ်ုေဖာင် (ခ) ဦးယေုဖာင်၊ 
Davey Chao-Kyu Kyu Fu (U.S.A)၊ ဦးလှထွန်း-ေဒ လှလှြမင့်တုိ၏ ေမွးသဖခင်၊ 
Andrew Fu (U.S.A)၊ ဦးထွန်းိုင်ဦး-မြဖြဖေအာင်၊ Irvin Chao၊ Diana Chao 
(U.S.A)၊ မသ ာဦး (ေခတ -ကိရုီးယား)၊ ေမာင်လွင်ေအာင်မုိး-မအိဖိးေကျာ်တို၏ 
ချစ်လှစွာေသာအဘိုး ဦးထွန်းြမင့် (ခ) Shuan Chang Fu (U.S.A) သည် ၂၉-၆-
၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁-၇-၂၀၂၀ ရက် နံနက် 
၁၀ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတုိက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပုိေဆာင်ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိေဆမွျားအား အေကာင်းကားအပ် 
ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှကားများ နနံက် ၈ နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ေစာမူးေဂးေစာမူးေဂး
သူနာြပ (ငိမ်း)၊ ပုသိမ်ေဆးုံကီးသူနာြပ (ငိမ်း)၊ ပုသိမ်ေဆးုံကီး

အသက် (၅၂) ှစ်အသက် (၅၂) ှစ်
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ပသုမ်ိမိ၊ ဖိုးစူးကန်ုးရပ်ကွက်ေန [ဗိလ်ုကီး 

ေစာမာတင်(ငိမ်း)-ေနာ်မရီးနာဖိုးဇ]ံတို၏ သား၊ ပုသိမ်မိ၊ စကားဝါ(ေအ)၊ 
(၁) လမ်းေန [ဦးေစာေဂျဘေအာင်(လ.ဝ.က)]-ေဒ ချိချိ(ခ) ေဒ လှေစာြဖ 
တို၏ သားသမက်၊ ပုသိမ်မိ၊ စကားဝါ(ဘ)ီ၊ အမှတ်(၂)ေန SN-ေနာ်သီတာ 
ေအာင် (ပုသိမ်ေဆးုံကီး-ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေစာစတီးဝပ ်
မာတင် (အထက-၅၊ ပုသိမ်)၊ ေစာဒဲနရယ်မာတင်၊ ေနာ်ခရစ်စတယ်
ဘဲလ်မာတင်(အမက-၉၊ ပုသိမ်)တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်သည် ၂၉-၆-
၂၀၂၀ (တနလ  ာေန) ည ၁၀:၄၂ နာရတွီင် ခရစ်ေတာ်၌ အပ်ိေပျာ်သွားပါသြဖင့ ်
က င်းကျန်ရစ်ေသာပ်ုခ ာအား ၁-၇-၂၀၂၀ (ဗဒု ဟူးေန) ညေန ၃ နာရတွီင် 
ဘိုကေနာင်ပုသိမ်ှစ်ြခင်းခရစ်ယာန်သုသာန်သို ပိုေဆာင်၍ ေြမသိုအပ်ှံ
ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ သန်းခင် (ခ) ေက ပုေဒ သန်းခင် (ခ) ေက ပု
ဒုခိုင်တရားသူကီး (ငိမ်း)ဒုခိုင်တရားသူကီး (ငိမ်း)

အသက် (၇၂) ှစ်အသက် (၇၂) ှစ်
ဝါးခယ်မမိေန (ဦးသိန်းေမာင်-ေဒ အုန်းွန် )တို၏သမီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ 

တာေမ ွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ ကမ   ာန်းလမ်း၊ အမှတ်(၇၂၃)၊ ေြခာက်လ ာ 
(B)ေန ဦးလွင်ြမင့၏်ဇနီး၊ ေမာင်သန်လွင်ြမင့၊် မသမိ့လွ်င်ြမင့(်လက်ေထာက်ကထကိ၊ 
စတ်ိပညာဌာန၊ ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးတက သိလ်ု)တို၏မခိင်၊ မေအးေအးိင်ု(ကကဲ)ဲ၏ 
အေဒ သည် ၂၈-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေေွန) နနံက် ၁၀:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါ 
သြဖင့ ်၂၉-၆-၂၀၂၀ (တနလ  ာေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို 
ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်ေဆွသဂ  ဟများအား အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၄-၇-၂၀၂၀ (စေနေန ) 
နံနက် ၆ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထ ိအထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရား
ေတာ်နာက ေရာက်ပါရန ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ တင်မမေဒ တင်မမ
လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ (ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းလက်ေထာက်မန်ေနဂျာ (ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

စိန်ဂျိးဇက်ေကျာင်းသူေဟာင်း၊ ြပင်ဦးလွင်စိန်ဂျိးဇက်ေကျာင်းသူေဟာင်း၊ ြပင်ဦးလွင်

အသက် (၇၂) ှစ်အသက် (၇၂) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၂၉) ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သစ ာ(၃)လမ်း၊ 

အမှတ် (၈၇၂)ေန ဦးေဌးပိုင်(VICE CHAIRMAN-3, GRAND GUARDIAN 
INSURANCE PUBLIC HOLDING CO.,LTD)၏ ဇနီး၊  (ဦးေမာင်ေမာင်ကီး-
ေဒ ခင်မကီး)တို၏သမီး၊ ဦးြမင့်စိုးသိန်း-ေဒ လှလှတင်၊ ဦးတင်ေမာင်သန်း-
ေဒ ခင်သက်ေဆွတုိ၏အစ်မ၊ ကိုတင်မျိးပိုင်-မေဝဇင်မျိးတုိ၏မိခင်၊ ေမာင်ပိုင်ဒရီ 
၏အဘွား ေဒ တင်မမသည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါ 
ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေန မိတ်ေဆွသဂ  ဟအေပါင်းအား အေကာင်းကားအပ ်
ပါသည်။                                                                        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးြမင့် (ခ) ဦးေအာင်ြမင့် (ဖျာပုံ)ဦးြမင့် (ခ) ဦးေအာင်ြမင့ ်(ဖျာပုံ)
အသက် (၈၁) ှစ်အသက် (၈၁) ှစ်

ဧရာဝတတီိုင်းေဒသကီး၊ ဖျာပုံမိ၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ အမှတ်(၄၅)ေန (ေဒ ခင် 
ေထွး)၏ခင်ပွန်း၊ ဦးထွန်းြမင့်-ေဒ မာမာချိတုိ၏အစ်ကုိကီး၊ ေဒ ကည်ကည်စိန် 
(ဦးြမင့-်ေရခဒဲိင်ု)၊ ဦးစိုးိင်ုဦး (ဒတုယိ န်ကားေရးမှး၊ ေကျာက်မဲမိနယ်စည်ပင် 
သာယာေရး)-ေဒ ေအးေအးြမင့်၊ ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း-ေဒ ြမစမ်းေအး (ေခတ -
ဂျာမနီ)၊ ဦးိုင်ဘိုဘို-ေဒ သူဇာြမင့်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး၊ ဗိုလ်ကီး 
ေအာင်မျိးြမင့် (ငိမ်း)-မှင်းဇာကည်၊ ေဒါက်တာေသာ်ဇင်ထွန်း-မနန်းကည်ြပာ 
ေဌးေအာင်၊ ေဒါက်တာရဲသူဟန်-မြမချယ်သန် ၊ ကိုသူရေအာင်၊ မအိြမတ်ိုးဦး၊ 
မဆုဆုယမင်းစိုး၊ ေမာင်သုတေအာင်တို၏အဘိုး၊ ေမာင်ြမတ်ဇွဲေအာင်၊ မလင်း 
လက်ေအာင်၊ ေမာင်စိုင်းကုံလုံတို၏ ဘိုးဘိုးကီးသည ်၃၀-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) 
နနံက် ၄ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂-၇-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) မွန်းလဲွ 
၁ နာရီတွင်  ကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်အား  ဖျာပုံမိ၊  လိပ်ဥကုန်းသုသာန်သို 
ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ  ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်း 
တိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးစန်းြမင့် (ထားဝယ်)ဦးစန်းြမင့ ်(ထားဝယ)်

ပါေမာက /ဌာနမှး (ငိမ်း)၊ စစ်ကိုင်းပညာေရးတက သိုလ်ပါေမာက /ဌာနမှး (ငိမ်း)၊ စစ်ကိုင်းပညာေရးတက သိုလ်

အသက် (၇၃) ှစ်အသက် (၇၃) ှစ်
အမှတ်(၁၀-က)၊ (၃၂)လမ်း၊ (၆၈ x ၆၉)ကား၊ နယူးစီဗွီလိုင်း၊ မ ေလး 

မိေန ေဒ ခင်သန်းေဌး၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၂၉-၆-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလဲွ 
၁:၂၈ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်ေကာင်း ကားသိရ 
ပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

၇၄/ပထဝီဝင်ဘွဲရသူငယ်ချင်းများ၇၄/ပထဝီဝင်ဘွဲရသူငယ်ချင်းများ
ေအာင်ိုင်-သင်းလ  င်လ  င် (ရန်ကုန်)၊ သူရ(မိတ ီလာ)၊ ေအာင်ိုင်-သင်းလ  င်လ  င် (ရန်ကုန်)၊ သူရ(မိတ ီလာ)၊ 
တင်ေအာင်ြမင့် (ေညာင်ေရ )၊ ပံး ပံးထွန်း(မ ေလး)၊ စုစုကည်(ေမမိ)၊ တင်ေအာင်ြမင့ ်(ေညာင်ေရ )၊ ပံး ပံးထွန်း(မ ေလး)၊ စုစုကည(်ေမမိ)၊ 
ေထွးေမာင်(မုံရာ)၊ မသန်းသန်းေဌး(မုံရာ)၊ တင်တင်ြမင့်(မ ေလး)၊ ေထွးေမာင်(မုံရာ)၊ မသန်းသန်းေဌး(မုံရာ)၊ တင်တင်ြမင့(်မ ေလး)၊ 
တင်တင်ြမင့်(ေရ ဘို)၊ ချစ်ရှိန်(ေရ ဘို)၊ ခင်ဝင်းစီ(ေယာ)၊ တင်တင်ြမင့(်ေရ ဘို)၊ ချစ်ရှိန်(ေရ ဘို)၊ ခင်ဝင်းစ(ီေယာ)၊ 
စိန်စိန်ြမင့်(ေကျာက်မဲ)၊ မစန်းရီ(ရန်ကုန်)၊ ခင်ဝင်းကည်(ေပျာ်ဘွယ်)၊ စိန်စိန်ြမင့်(ေကျာက်မ)ဲ၊ မစန်းရ(ီရန်ကုန်)၊ ခင်ဝင်းကည(်ေပျာ်ဘွယ်)၊ 
မခင်ြမင့်(လွိင်လင်)၊ ေသာင်းြမင့်-ေမသင်းရည်(ပဲွယ်ကုန်း)၊ မခင်ြမင့(်လွိင်လင)်၊ ေသာင်းြမင့-်ေမသင်းရည(်ပဲွယ်ကုန်း)၊ 
လှေရ  (ေရ ဂူ)၊ မဆန်းြမင့်(လား  း)လှေရ  (ေရ ဂူ)၊ မဆန်းြမင့(်လား  း)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ လှလှေဒ လှလှ
အသက်(၈၅)ှစ်အသက်(၈၅)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ ကျေီတာ်လမ်း၊ 
ကျေီတာ်အိမ်ရာ၊ တုိက်(၃)၊ အခန်း(၁၀၁)ေန (ဦးညီပု-ေဒ သိန်းတင်)တုိ၏ သမီး၊ 
(ဦးစံေအး-ေဒ လှ)တုိ၏ သမီးေခ းမ၊ (ဦးငိမ်းေမာင်)၏ ဇနီး၊ ဦးစုိးလွင်-(ေဒ ချိ)၊ 
(ဦးဘိုးေရ -ေဒ အုန်းြမင့်)တို၏ ညီမ၊ (ဦးeာဏ်-ေဒ ြမသန်း)၊ (ဦးမင်းေသာ်-
ေဒ ခင်ေရ )တို၏ အစ်မ၊ ဦးေအာင်မိုးြမင့်-ေဒ ွယ်နီငိမ်း၊ ဦးဘုန်းတင့်ငိမ်း-
ေဒ ဟန်နထွီန်း၊ ဦးေဇာ်ြမင့်ငမ်ိး-ေဒ ဇာဇာေမာင်၊ ဦးေအာင်ိင်ုမိုး-ေဒ ွယ်နီနီစုိး 
တို၏ ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမးငါးေယာက်တို၏ အဘွားသည် ၂၉-၆-၂၀၂၀ 
ရက်တွင် ဘဝတစ်ပါးသုိ ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာ 
ပ်ုကလာပ်အား ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်၍ ေကာင်းမွန် 
စွာ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား 
သိေစအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၅-၇-၂၀၂၀ ရက်တွင် ရက်လည် 
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါေနအိမ်သို က ေရာက ်
ကပါရန် ညိးငယ်ေသာ စတ်ိထားြဖင့ ်ဖတ်ိကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ေဒါက်တာေဒ ေအးကည်ေဒါက်တာေဒ ေအးကည်
ဒုတိယေဆးုံအုပ်ကီး(ငိမ်း)၊ ဗဟိုအမျိးသမီးေဆးုံကီးဒုတိယေဆးုံအုပ်ကီး(ငိမ်း)၊ ဗဟိုအမျိးသမီးေဆးုံကီး

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ ဗဟိုေဆးသိုေလှာင်ေရးလက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ ဗဟိုေဆးသိုေလှာင်ေရး

အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးအုံးေမာင်-ေဒ ခင်သန် )တို၏ သမီး၊ (ဦးသိန်းေဖ-ေဒ ခင်ေက )

တို၏ သမီးေခ းမ၊ [ဒတုယိဗိုလ်မှးကီးမျိးြမင့(်ေရ-ငမ်ိး)]၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ေဒါက်တာ 

ေဇာ်မျိးဦး-ေဒ သူဇာသန်း၊  ေဒါက်တာေအာင်မျိးြမင့်-ေဒါက်တာေအမီေအာင်တို၏ 

ချစ်လှစွာေသာမခိင်ကီး၊ မလင်းလဲ့ဦး (ေခတ -USA)၊ မသန်သစ ာထက် (ေခတ -Singapore)

တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွားသည် ၂၉-၆-၂၀၂၀ ရက် ည ၉:၂၅ နာရတွီင် ေရ ဂုတံိင်ုအထူးက ု

ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၃ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ 

သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။                                                                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ဗိုလ်မှးချပ် စိန်လွင် (ေရ-၃၁၄၆)ဗိုလ်မှးချပ် စိန်လွင် (ေရ-၃၁၄၆)
တပ်မေတာ်(ေရ/ငိမ်း)တပ်မေတာ်(ေရ/ငိမ်း)
သံအမတ်ကီး(ငိမ်း)သံအမတ်ကီး(ငိမ်း)

အသက်(၈၅)ှစ်အသက်(၈၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(J/၁၈)၊ အထက်ပေဒသာပင်လမ်း၊ FMI City ေန ေဒ ခင်ြမေရ ၏ 

ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေသာင်းဒန်-ေဒါက်တာခင်ခင်ရ၊ီ ဦးဝင်းဗိလ်ု-ေဒါက်တာှင်းြမလွင် 
(တွဲဖက်ပါေမာက ၊  ုက ေဗဒဌာန၊  မိတ ီလာတက သိုလ်)တို၏  ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ 
ဦးေအာင်ဇင်၊ ဦးေကျာ်ဇင်၊ ဒုရဲအုပ်ိုင်ဖိး-ေဒ ေမဖိးသွယ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုး၊ 
မေမလြပည့်၊ မေဆာင်းေဟမာန်ဖိးတို၏ ချစ်လှစွာေသာ ဘိုးဘိုးကီးသည ်၃၀-၆-၂၀၂၀ 
(အဂ   ါေန ) နံနက် ၂:၅၀ နာရီတွင် အမှတ်(၁)တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး (ခုတင်-၁၀၀၀)၌  
ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့ ်၂-၇-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန ) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် 
တပ်မေတာ်စစ်သခ   ျိင်း(မဂ  လာဒုံ)သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

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

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

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ

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

ေဒ ခင်ွဲေဒ ခင်ွဲ
အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်

(ဦးစိုးမင်း-ေဒ တင်ွန် )တို၏ သမီး၊ (ဦးေကျာ်ဗလ)၏ ဇနီး၊ 
ဦးလှသိန်း[အမှတ်(၁)မဲဆ နယ်၊ တာေမွမိနယ်၊ တိုင်းေဒသကီးလ တ်
ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်]-ေဒ တင်တင်ဦး၊ ဦးသန်ဇင်-ေဒ ြမင့်ြမင့်ဆန်း၊ 
(ဦးအုန်းလွင်)-ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ထား (လ/ထ မိနယ်ပညာ 
ေရးမှး-ဒလမိနယ်)တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်၊ 
ြမစ်ှစ်ေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီးသည ်၃၀-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) နံနက် 
၁၀:၄၁ နာရီတွင် တာေမွမိနယ်၊ တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ (၁၆၆)လမ်း၊ 
အမှတ်(၄၁)ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂-၇-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) 
နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီး 
ရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 
(ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၀

ပြည်ထောင်စုငငိမ်းချမ်းထေးညီလာခံ-(၂၁)ောစုြင်လုံ ကျင်းြထေးဗဟိုထကာ်မတီအစည်းအထေး ကျင်းြ

ယနေ့ ဖတ်စရာ

စာမျက်နှာ »  ၉

စာမျက်နှာ »  ၁၁

ေိုင်းနိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခံေသူ ၇၅ ဦးအား 

ပမန်မာနှင့်ေိုင်း နှစ်နိုင်ငံ တာေန်ေှိသူများက

ပမေတီ-မဲထောက် ချစ်ကကည်ထေးတံတား 

အမှတ်(၂)မှတစ်ေင့် ပြန်လည်လွှထဲပြာင်းလက်ခံ

စာမျက်နှာ »  ၁၃

ေိုင်းအစိုးေက ကိုဗစ်-၁၉ ထောဂါေုိင်ော  

အထေးထြါ်ဥြထေအား

တစ်လသက်တမ်းေြ်တိုး

နိုင်ဂျးီေီးယားနိုင်ငံ၌ 

ထကျာင်းများနှင့် 

ထလေိြ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်

အင်းစိနင်မို့နယ်အား မိမိထနအိမ်တွငထ်နေိုငထ်ေး အစီအစဉ်တွင် အကျုံးေင်ပခင်းမှ ြယ်ဖျက်
ပြည်နောင်စုသမ္မတပမေ်မာနိုင်ငံနတာ်အစိုးရ

ကျေ်းမာနရးနှင့်အားကစားဝေ်ကကီးဌာေ

အမိန့်အမှတ်၊ ၇၂/၂၀၂၀

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၁၁ ရက်
(၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ  ၃၀  ရက်)

ကျန်းမာရရးနှင့ ်အားကစားဝန်ကကီးဌာနသည် ကူးစက်ရရာဂါများ ကာကွယ်နိှမ်နင်းရရးဥပရေ ပေ်ုမ ၂၁ ပေ်ုမခဲွ 
(ခ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤအမိန့်ကို ထုတ်ပပန်လိုက်သည်။
၁။ ကျန်းမာရရးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာနသည် လတ်တရလာ အသက်ရှူလမ်းရြကာင်းဆုိင်ရာရရာဂါ (Coronavirus 
Disease 2019-COVID-19) ကကိုတင်ကာကွယ်ရရးလုပ်ငန်းများကို အချနိ်နှင့်တစ်ရပပးညီ ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ 
ရရာဂါကူးစက်ပျ ံ့ န့ံှမှုကိ ုပိမုိထုရိရာက်စွာထန်ိးချုပ်နိင်ုရန် ရန်ကန်ုတိင်ုးရေသကကီးအတွင်းမှ ၁၀ မမို့နယ်နှင့် စစ်ကိင်ုးတိင်ုး 
ရေသကကီးအတွင်းမှ တစ်မမို့နယ်၊ စုစုရပါင်း ၁၁ မမို့နယ်တွင်  ရနထိုင်သည့်  ပပည်သူများအရနပြင့် မိမိရနအိမ်တွင် 

ရနထိုင်ရရး (Stay at Home) အစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်ရြကာင်း ရြကညာခဲ့ပါသည်။ 
၂။ ယင်းသို့ Stay at Home အစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်ရြကာင်း ရြကညာခဲ့သည့် မမို့နယ်များမှ ၁၀ မမို့နယ်တွင် 
COVID-19 ရရာဂါထန်ိးချုပ်မှုအရပခအရန တိုးတက်လာသည်ကိရုတွ့ရိှရသပြင့် ၁၄-၅-၂၀၂၀ ရက်ရန့တွင် ကျန်းမာရရး 
နှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏  အမန်ိ့အမှတ်(၅၀/၂၀၂၀)၊ ၂၈-၅-၂၀၂၀ ရက်ရန့တွင် ကျန်းမာရရးနှင့် အားကစားဝန်ကကီး 
ဌာန၏   အမိန့်အမှတ်(၅၇/၂၀၂၀)နှင့် ၁၄-၆-၂၀၂၀ ရက်ရန့တွင် ကျန်းမာရရးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ အမိန့် 
အမှတ်(၆၆/၂၀၂၀)တိုပ့ြင့်  ယင်းမမို့နယ်များအား Stay at Home အစအီစဉ်တွင် အကျုံးဝင်ပခင်းမှ ပယ်ြျက်ခဲပ့ါသည်။ 
၃။ ယခုအခါ  ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးအတွင်း   COVID-19  ရရာဂါကူးစက်ပပန့်ပွားမှုနှင့် ကပ်ရရာဂါရေေဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်များအရ ရရာဂါထိန်းချုပ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍  တိုးတက်မှုရှိသည်ကို ရတွ့ရှိရသပြင့် ၁-၇-၂၀၂၀ ရက်ရန့၊ 
၀၄:၀၀ နာရအီချန်ိမှစတင်၍ အင်းစန်ိမမို့နယ်တွင် ရနထိင်ုသည့် ပပည်သမူျားအရနပြင့် Stay at Home အစအီစဉ်တွင် 
အကျုံးဝင်ပခင်းမှ ပယ်ြျက်လိုက်သည်။
 နေါက်တာပမင့်နေေး
 ပြည်နောင်စုဝေ်ကကီး

ပြည်ြနိုင်ငံများ၌ အခက်အခဲကကုံ ထတွ့ထနေသည့် ပမန်မာနိုင်ငံသားများအား ပြန်လည်ထခါ်ထောင်ခဲ့

ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ပြေ်လည်နရာက်ရှိလာနသာ ပမေ်မာအလုြ်သမားများအား ရေ်ကုေ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနလဆိြ်၌ နတေ့ရစဉ်။

နေပြည်နတာ်   ဇေေ်   ၃၀
ပပည်ပမှ ကိုေစ်-၁၉ ရရာဂါ ကူးစက်ပပန့်ပွားမှုအန္တရာယ်တို့မှ ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်နိုင်ရရးအတွက် အစီအမံများကို ဆက်လက်ချမှတ်ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပမန်မာနိုင်ငံသို့ ပျသံန်း 
သည့ ်ခရီးစဉ်များအား ယာယရီပ်ဆိင်ုးမှုရြကာင့ ်ကရမောေီးယားနိင်ုငတွံင်ရရာက်ရိှရနမပီး ပမန်မာနိင်ုငသံိုပ့ပန်ရန် အခက်အခကဲကုံရနသည့ ်ပမန်မာနိင်ုငသံား ၉၀ အား ပမန်မာအပပည်ပပည်ဆိင်ုရာ 
ရလရြကာင်း  (MAI)ကယ်ဆယ်ရရးရလယာဉ်ပြင့် ပမန်မာနိုင်ငံသို့ ပပန်လည်ပို့ရဆာင်ရပးခဲ့ရာ ယရန့ညရန ၅ နာရီ ၅ မိနစ်တွင် ရန်ကုန်အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာရလဆိပ်သို့ အဆင်ရပပ 
ရချာရမွ့စွာ ပပန်လည်ရရာက်ရှိြကသည်။                                                                          စာမျက်နှာ ၉ နကာ်လံ ၄ သို့ m

နေပြည်နတာ်   ဇေေ်   ၃၀
ပပည်ရထာင်စမုငမ်ိးချမ်းရရးညလီာခ-ံ(၂၁)ရာစ ု
ပင်လုကံျင်းပရရးေဟိရုကာ်မတ ီအစည်းအရဝး 
ကိ ုယရန့နနံက် ၁၀ နာရတွီင် ရနပပည်ရတာ်ရိှ 
နိင်ုငရံတာ်အတိင်ုပင်ခရံုံးဝန်ကကီးဌာန အစည်း 
အရဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်နရာက်

အစည်းအရဝးသို ့ပပည်ရထာင်စမုငမ်ိးချမ်း 
ရရးညလီာခ-ံ(၂၁)ရာစပုင်လု ံကျင်းပရရး ေဟိ ု
ရကာ်မတေီတုယိဥက္ကဋ္ဌ ပပည်ရထာင်စဝုန်ကကီး 
ဦးရကျာ်တင့်ရဆွ၊    ေဟိုရကာ်မတီဝင်များ 
ပြစ်ြကသည့်   ပပည်ရထာင်စုဝန်ကကီး   ေုတိယ 
ေိုလ်ချုပ်ကကီးစိုးထွဋ်၊   ေုတိယေိုလ်ချုပ်ကကီး 
ရဲရအာင်၊  ဦးရကျာ်တင်၊  ရေါက်တာရြပမင့်၊ 
ဦးသန့်စင်ရမာင်၊    ရေါက်တာပမင့်ရထွးနှင့် 
ဦးအုန်းရမာင်၊ မငိမ်းချမ်းရရးရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ 
ရေါက်တာတင်မျ ိုးဝင်း၊ ရနပပည်ရတာ်ရကာင်စ ီ
ဥက္ကဋ္ဌ ရေါက်တာမျ ိုးရအာင်၊ ေုတိယဝန်ကကီး 
ဦးခင်ရမာင်တင်နှင့ ်ဦးရမာင်ရမာင်ဝင်း၊ ပမန်မာ 
နိုင်ငံရဲတပ်ြွဲ့  ရဲချုပ်  ေုတိယရဲေိုလ်ချုပ်ကကီး 
ရအာင်ဝင်းဦး၊    အမမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ 
ညွှန်ြကားရရးမှူးချုပ်များနှင့ ်တာဝန်ရှသိမူျား 
တက်ရရာက်ြကသည်။

စာမျက်နှာ ၅ နကာ်လံ ၁ သို့ v
ပြည်နောင်စုဝေ်ကကီး ဦးနကျာ်တင့်နဆေ ပြည်နောင်စုငငိမ်းချမ်းနရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုြင်လုံ ကျင်းြနရးဗဟိုနကာ်မတီအစည်းအနဝးတေင် အမှာစကားနပြာကကားစဉ်။
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