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

ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

၁၃၈၂   ခုှစ်၊     ပထမဝါဆိုလဆန်း     ၁၃    ရက်၊     ကာသပေတးေန။                                                                                                            Thursday,       2      July      2020   ၁၀၀၆၁

  ကန်သတ်ချက်ေတွေကာင့် အချနိ်ရေနကမယ်ဆိုရင် စာဖတ်ဖို အားေပးပါရေစ။
  မသိထားတဲ့ကာလ၊ ေဒသေတွ၊ မစ်းစားဘူးတဲ့ အေတွးသစ်ေတွ၊ ဒါေတွနဲ စိတ်ဟာ 
ကန်သတ်ထားတဲ့ နံရံေလးဘက်ကို ထိုးေဖာက်ပီး လွတ်လပ်တဲ့ ေဝဟင်ကီးကို ပျလံ ား 
သွားိုင်။

  ြပည်သြူပည်သားများ ကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ စန်ိေခ မ ေတကွိ ုေကျာ်လ ားိင်ုဖို ဆေုတာင်း 
ေမတ ာပိုသေန။

Covid ရဲပိတ်ပင်မ ေတွနဲ ေနေနရတဲ့ကာလအတွင်းမှာ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာေနရင်း 
ကမ  ာသစ်ေတွလည်း ကည့်ိုင်ရင် မေကာင်းဘူးလားဟု ေရးသားေဖာ်ြပ

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ် ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်ကိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ် ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်က

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၁ 

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်   ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်က  Covid  ရဲ 

ပိတ်ပင်မ ေတွနဲ ေနေနရတ့ဲကာလအတွင်းမှာ ကုိယ့်အိမ်ထဲမှာေနရင်း ကမ ာသစ် 

ေတလွည်း ကည့်ိင်ုရင် မေကာင်းဘူးလားဟ ု၎င်း၏ ေဖစ့်ဘွတ်စာမျက်ှာမှ 
ယေနတွင် ေရးသားေဖာ်ြပထားသည်။ 

ုိင်ငံေတာ်၏အတုိင်ပင်ခံပုဂ ိလ်က အိမ်မှာေနရတ့ဲအချန်ိေတွကုိ ဘယ်လုိ 

သုံးကမယ်ဆိုတာ တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက ်သေဘာထားချင်းတူကမှာ 

မဟုတ်ပါေကာင်း၊ မိမိအတွက်ကေတာ ့အချနိ်ေလးနည်းနည်းရမယ်ဆိုရင ်

စာဖတ်ပါေကာင်း၊ ပထမေတာ့ ‘အချနိ်ပိုရင်’လို ေရးမလိုပါ၊  ဒါေပမဲ့ အလုပ် 

တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုကေတာ့ အမဲရှိေနေတာ့ ပိုေနတဲ့အချနိ်ရယ်လို ရှိိုင်ပါ့ 

မလားလို  ေတွးမိပါေကာင်း၊  ဒါ့ေကာင့် စာဖတ်ဖိုအချနိ်ဆိုတာ ရေအာင် 

လုပ်ယူရပါေကာင်း။   

ယခု ကန်သတ်ချက်ေတွေကာင် ့အချနိ်ရေနကမယ်ဆိုရင ်စာဖတ်ဖို 

အားေပးပါရေစ။ ဖတ်တဲ့စာေတွကေတာ့ တာဝန်အရ ဖတ်ရတာေတွလည်း 

ပါမှာြဖစ်ပါေကာင်း၊  အလုပ်နဲပတ်သက်တဲ့ စာေတွ၊ ေကျာင်းစာေတွလိုမျိး 
ြဖစ်ပီး ဖတ်သင့်တယ်ထင်တဲစ့ာေတ၊ွ ဖတ်ချင်တဲစ့ာေတလွည်း ပါမှာပ ဲြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။ 

ဖတ်တ့ဲစာ အမျိးအစားနည်းတူ စိတ်ဝင်စားစရာေကာင်းတာကေတာ့ 

စာဖတ်ဝါသနာပါြခင်းရဲ   အေြခခံအေကာင်းပဲြဖစ်ပါေကာင်း၊   ဒီမှာလည်း 

တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက ်တူကမှာမဟုတ်ပါေကာင်း၊  မိမိအတွက်ကေတာ ့

စာဖတ်တဲ့အခါမှာ ကမ ာသစ်ေတွကို ေရာက်သွားသလိုပ ဲြဖစ်ပါေကာင်း၊  မသိ 

ထားတဲက့ာလ၊ ေဒသေတ၊ွ မစ်းစားဘူးတဲ ့အေတွးသစ်ေတ၊ွ ဒါေတနွဲ  စတ်ိဟာ 

ကန်သတ်ထားတဲ ့နရံေံလးဘက်ကိ ုထုိးေဖာက်ပီး လွတ်လပ်တဲ ့ေဝဟင်ကီးကိ ု
ပျလံ ားသွားိင်ုပါေကာင်း၊ Covid ရဲပတ်ိပင်မ ေတနွဲ  ေနေနရတဲက့ာလအတွင်းမှာ 
ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာေနရင်း ကမ ာသစ်ေတွလည်း ကည့်ိုင်ရင ်မေကာင်းဘူးလား။

အြခား Covid ေြဖေလ ာမ့ ေတနွဲအတ ူမမိ ိFacebook အစအီစ်ကိလုည်း 

ေြဖေလ ာ့ပီး တစ်ပတ်ကုိ (၃)ကိမ်၊ Covid နဲပတ်သက်တ့ဲ Video Conferencing 

မရိှတဲေ့နေတမှွာ တင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  ေနတိင်ုးေတာ ့ြပည်သြူပည်သားများ  

ကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ  စိန်ေခ မ ေတွကို ေကျာ်လ ားိုင်ဖို ဆုေတာင်းေမတ ာ 

ပိုသေနမှာပါဟု ေရးသားထားသည်။ 

ယေန  ဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ »  ၆

စာမျက်ှာ »  ၈

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒများ 

အပိုင်း (၅) ေခတ်မီလာသည့်ဥပေဒ

ေပကျင်းေကညာစာတမ်းမှသည်

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနဆီသို

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ေကညာချက်အမှတ ်( ၁၁၅ / ၂၀၂၀)

၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း  ၁၂   ရက်
(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ  ၁  ရက်)

လ တ်ေတာ်အသီးသီးအတွက ်ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွ
ေရးေကာက်ပွဲများ ကျင်းပမည့်ေနရက ်သတ်မှတ်ေကညာြခင်း

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည် ြပည်ေထာင်စုသမ တ 
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုှစ်) ပုဒ်မ ၃၉၉ (က)၊ 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်  ဥပေဒပုဒ်မ  ၁၀ ပါ  တာဝန်ှင့် 
လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ သက်ဆိုင်ရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲ ဥပေဒ 
ပုဒ်မ ၃၄ (ဂ) ှင့် နည်းဥပေဒ ၁၆ (က)တိုအရ ၁၃၈၂ ခုှစ်၊ သီတင်းက တ် 
လြပည့်ေကျာ ်၈ ရက် (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်) တနဂ  ေွေန  
တွင် လ တ်ေတာ်အသီးသီးအတွက် ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီအေထေွထေွရးေကာက်ပဲွ 
များ ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း သတ်မှတ်ေကညာလိုက်သည်။

 
 လှသိန်း
 ဥက   
 ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေနတွင်
ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲများ ကျင်းပမည်

စာမျက်ှာ »  ၁၅

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်

ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း



ဇူလိုင်   ၂၊   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၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁

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

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

ေခတ  စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေကျာ်ေဇယျာြမင့၊် ဦးေအဝမ်းစိုး၊ 

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း

သတင်းေထာက်မှး - ဦးြမင့်စိုး

ဘာသာြပန်စာတည်းများ - ဦးေဇာ်ဝင်း၊  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အကီးတန်း - ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးိုင်လင်းကည်၊ 

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊ 

  ဦးကိုမင်း၊ ေဒ စန်းယ်ဥ 

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ ခင်စုစုလ  င်၊

    ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒ မာမာစိုး

ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက ် - ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့် 

စာြပင ် - ေဒ ခင်ှင်းယု၊ ဦးေဝမင်းသူှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးခိုင်ဝင်း၊ ဦးေကျာ်သူရှင့် အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦး၊ ဦးဒီပါထွန်းှင့်အဖွဲ

ukrÜPDtrnf tzGifhaps;

(usyf)

tydwfaps;

(usyf)

&S,f,m

apmifa&

&S,f,mwefzdk;

(usyf)

FMI  10,500   10,500      1,295    13,598,000

MTSH    3,800     3,850      2,092      7,962,400

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁-၇-၂၀၂၀)

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

MCB   8,200   8,200            20          164,000

FPB 23,000 23,000      4,222     96,681,000 

TMH   2,850   2,850             2               5,700

EFR   2,700 2,700           75 202,500

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း ြမန်မာေငွကျပ်
(က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၃၆၆.၂
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၅၃၄.၅
( ဂ ) တုတ်  တစ်ယွမ် = ၁၉၃.၄၆
(ဃ) ထိုင်း  တစ်ဘတ် = ၄၄.၁၅၆
( င ) မေလးရှား  တစ်ရင်းဂစ ် = ၃၁၈.၈၀
( စ ) အိ ိယ  တစ်ူပီး = ၁၈.၀၇၇
(ဆ) ဩစေတးလျ  တစ်ေဒ လာ = ၉၄၄.၅၀
( ဇ ) စင်ကာပ ူ              တစ်ေဒ လာ = ၉၈၀.၇၀  
( ဈ ) ဂျပန်  တစ်ရာယန်း = ၁၂၇၀.၅
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား  တစ်ရာဝမ် = ၁၁၃.၆၀

ေရ ေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့ ်ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်  ၁

ရန်ကုန် (ေရ ေဈး) ၁၂၁၇၀၀၀ မ ေလး(ေရ ေဈး) ၁၂၁၇၀၀၀

စက်သုံးဆီအမျိးအစား ရန်ကုန် မ ေလး 
(က) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ ် တစ်လီတာ  ၅၄၀/၅၈၀ ကျပ်  ၅၈၅/၅၉၅ ကျပ် 
( ခ ) ဒီဇယ် တစ်လီတာ  ၅၃၀/၅၇၀ ကျပ်  ၅၇၀/၅၈၀ ကျပ် 
( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၅ တစ်လီတာ  ၆၁၀/၆၂၅ ကျပ်  ၆၇၀/၆၉၀ ကျပ်
(ဃ) ေအာက်တိန်း ၉၂  တစ်လီတာ  ၄၈၀/၅၁၀ ကျပ်  ၅၅၀/၅၆၀ ကျပ်
ရန်ကုန် လက်ကားေဈး
ဒီဇယ် တစ်လီတာ    ၄၇၀/၄၈၀  ကျပ်  
အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ ် တစ်လီတာ    ၄၈၀/၄၉၀ ကျပ် 
ေအာက်တိန်း ၉၂  တစ်လီတာ    ၄၂၅/၄၅၅ ကျပ်    

(ြမန်မာိုင်င ံစက်သုံးဆီအသင်း)

ကမ ာတစ်ဝန်း ရင်ဆိုင်ကံေတွေနရေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါကိ ု
ခုခံေကျာ်လ ားေနကသည်မှာ  အချနိ်ကာလ   ေြခာက်လ(ှစ်ဝက်)ခန်  
ကာြမင့်လာပြီဖစ်သည်။ ထိကုာလအတွင်း ကမ ာ့ိင်ုငမံျားတွင် ကိဗုစ်- ၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူစုစုေပါင်း ၁၀ သန်းေကျာ်ရှိပီး ေသဆုံးသူ ငါးသိန်း 
ေကျာ်၊ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူငါးသန်းခွဲေကျာ် ရှိသည်။ 

ကမ ာ့ုိင်ငံများမှ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ၊ ေသဆံုးမ  အများဆံုး 
၁၀  ိုင်ငံတွင်  အေမရိကန်ိုင်ငံမှာ     အများဆုံးြဖစ်ပီး အေမရိကန်၊ 
ဘရာဇီး၊ ဗိတိန် သုံးိုင်ငံမ ှကူးစက်ေသဆုံးမ မှာ     ကမ ာတစ်ဝန်းလုံး 
ြဖစ်ပွားမ ၏ တစ်ဝက်နီးပါးရိှသည်။ ထုိသုိ ကမ ာ့စံချန်ိတင်အများဆံုးုိင်ငံများ 
ြဖစ်ေပ ေနရြခင်းအေကာင်းမှာ  မိမိတို၏လူမ ဘဝှင့်   အလုပ်အကိုင်ကိ ု  
ဦးစားေပးရာမှ ေရာဂါကိမုထန်ိးချပ်ိင်ုြခင်းေကာင့ ်အရိှန်အဟန်ုြဖင့် တိုးပွား 
သွားြခင်းြဖစ်သည်။

အာဆီယံ ၁၀ ိုင်ငံတွင် ြမန်မာိုင်ငံသည ်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအဆင့်မရှ ိ
ေသာ်လည်း ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးကိ ုယခုလက်ရှိအေြခအေန 
ေအာက် မေရာက်ရှိသွားေအာင် ကိးစားိုင်မှ ကိုဗစ်ဒုတိယလ  င်းကို 
တားဆီးိုင်မည်ြဖစ်သည်။ အာဆီယံိုင်ငံများအနက်     အင်ဒိုနီးရှားှင့် 
ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံတိုမှာ    အများဆုံးေသဆုံးမ ရှိပီး   စင်ကာပူ၊ မေလးရှား၊ 
ထိင်ုးိင်ုငတံိုမှာ ဒတုယိအများဆုံးြဖစ်သည်။ ြမန်မာိင်ုငအံပါအဝင် ကျန်ငါး 
ုိင်ငံတုိသည် ကုိဗစ်ပထမလ  င်းကုိ ေကျာ်ြဖတ်ုိင်ကပီး လာအုိုိင်ငံသည် 
ေရာဂါကင်းစင်သည့်ိုင်ငံအြဖစ ်ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ဇူလိုင် ၁ ရက်ေနအထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက ်
ြဖစ်ပွားမ အေြခအေနကို  အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိန်းထားိုင်ခဲ့ပီး 
ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးခ့ဲသူစုစုေပါင်း ခုနစ်ေသာင်းေကျာ်တွင် ပုိးေတွလူနာ ၃၀၃ ဦး၊ 
ေရာဂါပိုးကင်းစင်လာသ ူ၂၂၂ ဦး၊ ေသဆုံးသူ ေြခာက်ဦးှင် ့ေစာင့်ကည် ့
လူနာ စုစုေပါင်း ေြခာက်ေထာင်နီးပါးရှိသည်။  ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ေရာဂါပိုး 
ေတွရှိသူအများစုမှာ  ြပည်ပမှေရာက်လာကသူများြဖစ်သည်။ ထိုသူများ 
မှတစ်ဆင့် ကူးစက်မ များရိှကာ ြပည်တွင်းမှ ြပည်သအူချင်းချင်း ကူးစက်မ  
မရှိသေလာက်ြဖစ်ပီး သံသယလူနာအြဖစ်သာ ေတွရှိရသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင်   ဤသိုအေြခအေနေကာင်းများရှိေနြခင်းသည ်
ကမ ာေပ တွင် ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားလ င်ြဖစ်ပွားချင်း ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ 
အေြမာ်အြမင်ရိှမ ၊ လက်ဦးရယေူဆာင်ရက်ိင်ုမ ၊ အားလုံးတက်တက်က က  
ပါဝင်လုပ်ကိုင်မ တိုေကာင့်ြဖစ်ပီး    အဓိကအားြဖင့်  ကျန်းမာေရးှင့် 
အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ဦးေဆာင်မ ြဖင့် ြပည်သူအားလံုး အသတိရားြဖင့် 
လက်ေဆးြခင်း၊ ှာေခါင်းစည်းတပ်ဆင်ြခင်း၊ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာ 
ေနထုိင်ြခင်းတုိ ေဆာင်ရက်မ များေကာင့် ကိဗုစ်ပထမလ  င်းကိ ုြဖတ်ေကျာ် 
လာိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးကိ ုိုင်ငံေတာ်၏
အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်ကိုယ်တိုင် ေနစ်    အေလးထားေဆာင်ရက်ေနပီး   
လစ် ှစ်ပတ်တစ်ကိမ် အေြခအေနအရပ်ရပ်ကုိသံုးသပ်ကာ ဆက်လက် 
ထန်ိးသမ်ိးရမည့် စည်းမျ်းများ၊ ေြဖေလ ာေ့ပးမ များ၊ ြမင့်တင်ေပးမ များကိ ု
ဆုံးြဖတ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ ဇွန်လကုန်တွင် မိမိေနအိမ်တွင် ေနထိုင်ေရး 
Stay at Home အစီအစ်ကို  မိနယ်အားလုံးတွင ်ေြဖေလ ာ့ေပးိုင်ပ ီ
ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် လူစုလူေဝးြဖစ်ေစိုင်ေသာကိစ များကို ဆက်လက် 
ပိတ်ပင်ထားဆဲြဖစ်သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ပထမလ  င်းကို ြဖတ်ေကျာ်ခဲ့ပီးေနာက ်ေြဖေလ ာ့မ များ 
ခွင့်ြပေပးခဲသ့ည့်အခါတွင် ြပည်သမူျားကားတွင် လက်ေဆးြခင်း၊ ှာေခါင်း 
စည်းဝတ်ြခင်း၊  ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်းတို  ေပါ့ေလျာ့လာသည်ကိ ု ေတွရ 
သည်။  ြမန်မာိုင်ငံတွင်  ြပည်တွင်း၌  အချင်းချင်းေရာဂါကူးစက်ြခင်း 
မရိှေသာ်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ သည် ေရာဂါလက ဏာမြပဘ ဲကူးစက်ခရံမ များ 
ရှိေနေသာေကာင့် အထူးသတိထားဆင်ြခင်ေနထိုင ်လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက် 
သွားရန် အေရးကီးသည်။

သိုြဖစ်ရာ   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  မြပန်ပွားေစေရးကိ ု  မေမ့မေလျာ ့
မေပါ့မဆဘဲ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်ပါမှ ေနာင်လာမည့် တစ်လ၊ 
ှစ်လခန်အကာတွင် ကိဗုစ်ဒတုယိလ  င်းကိ ုတားဆီးိင်ုမည်ဟ ုေမ ာ်လင့်ရ 
သည့်အတက်ွ ေရာဂါေတွရိှမ များအား တစ်စတစ်စေလ ာ့ချုိင်ပီး  ေရာဂါ 
ကင်းစင်သည့်အချန်ိေရာက်ရိှလာလ င် ြပည်သမူျား ှလုံးစတ်ိဝမ်းေအးချမ်း၍ 
ေပျာ်ရ င်စွာေနထိုင်ိုင်ကမည ်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

ဒုတိယလ  င်းကို တားဆီးိုင်ေရးကိးပမ်း ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ိုင်ငံေတာ်သမ တုံး

အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၈၃/ ၂၀၂၀
၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၁၂ ရက်

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်)

သွင်းကုန်ပမာဏြမင့်တက်ြခင်းမ ှကာကွယ်ေပးမ ဥပေဒ
အာဏာတည်သည့် ေနရက်သတ်မှတ်ြခင်း

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၃၅ ြဖင့် ြပ  ာန်းခဲ့ေသာ သွင်းကုန်ပမာဏြမင့်တက်ြခင်းမ ှ
ကာကွယ်ေပးမ ဥပေဒသည် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်ေနမှစတင်၍ အာဏာတည်ေစရမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ယင်းဥပေဒပုဒ်မ ၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ သတ်မှတ်လိုက်သည်။

သွင်းကုန်ပမာဏြမင့်တက်ြခင်းမ ှကာကွယ်ေပးမ ဥပေဒ
အာဏာတည်သည့် ေနရက်သတ်မှတ်

(ပုံ) ဝင်းြမင့်
ိုင်ငံေတာ်သမ တ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁
ြမစ်ဝက န်းေပ ၊   မုတ မေကွ၊   မွန်-
တနသ  ာရီကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်
ှင့်    ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်
တစ်ခါတစ်ရံ    မိုးသက်ေလြပင်းများ 
ကျေရာက်ပီး လ  င်းအသင့်အတင့်မ ှ
လ  င်းကီးုိင်သည်။  မုိးသက်ေလြပင်း 
ကျစ်    ေရြပင်/ေြမြပင်ေလသည ်
တစ်နာရီလ င် မုိင် ၃၀ မှ  ၃၅ မုိင်အထိ 
တိုက်ခတ်ိုင်သည်။     ကျန်ြမန်မာ့ 
ပင်လယ်ြပင်တွင်  လ  င်းအနည်းငယ်မှ 
အသင့်အတင့်ရိှမည်။   လ  င်းအြမင့်မှာ 
ြမစ်ဝက န်းေပ ၊   မုတ မေကွ၊  မွန်-
တနသ  ာရီကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်
ှင့်     ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်
ခုနစ်ေပမှ ကုိးေပခန်ှင့် ရခုိင်ကမ်းုိး
တန်းတစ်ေလ ာက်ှင့်     ကမ်းလွန် 
ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်ေလးေပမှ ခုနစ် 
ေပခန်ရှိိုင်သည်။               မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင် 
အေြခအေန

ပင်းတယ   ဇူလိုင်   ၁
ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး) ပင်းတယမိနယ်အတွင်းရိှ သဘာဝေရြပင်များတွင် 
ငါးသယံဇာတများ    ေရရှည်တည်တံ့ထိန်းသိမ်းေရးအတွက ်  ရှမ်းြပည်နယ ်
ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ   ဒတုယိြပည်နယ်ဦးစီးမှး   ဦးေကျာ်သဟီေထွး၊ ပင်းတယ 
မိနယ် အမျိးသားလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်ေဒ မမေလး၊ ပင်းတယမိနယ ်
ြပည်သူလ တ်ေတာ် ကိယ်ုစားလှယ် ဦးစိုးြမင့်၊  ရှမ်းြပည်နယ်  ဟိတုယ်လပ်ုငန်းရှင် 
များအသင်း   ဒုတိယဥက     ဦးေကျာ်ေထွး၊   ဓုတိုင်းရင်းသားေရးရာဥက    
ဦးေနမျိးေကျာ်၊ ေညာင်ေရ ငါးလပ်ုငန်း   စခန်းတာဝန်ခ ံ  ေဒ မမိခိိင်ုှင့ ်ဝန်ထမ်း 
များ၊   ေဒသခတံိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျားှင့်အတ ူ ေညာင်ေရ ငါးလပ်ုငန်းစခန်းမှ  
ငါးြမစ်ချင်း ေကာင်ေရ  ၆၀၀၀၀၊  ေရ ဝါငါးကင်းေကာင်ေရ ၆၀၀၀၀ ှင့်  ြမက်စား 
ငါးကင်း ေကာင်ေရ ၃၀၀၀၀   စုစုေပါင်း  ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ  ၁၅၀၀၀၀  
တိုကိ ုပင်းတယမိနယ်အတွင်းရိှ ပန်ုးတလတ်ုကန်၊ ကာအင်းကန်ှင့်  အင်းလျား 
အင်းကန်များအတွင်းသို ငါးမျိးများ စိုက်ထည့်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ပင်းတယမိနယ်၌ ငါးမျိးများစိုက်ထည့်



ဇူလိုင်    ၂၊  ၂၀၂၀

 ေကျာဖုံးမှ
၂၀၂၀-၂၀၂၁  ဘ  ာေရးှစ်အတွက် ိုင်ငံေတာ်၏ အမျိးသားစီမံကိန်းဥပေဒ 
ကမ်း၊   ြပည်ေထာင်စု၏ဘ  ာေငွ   အရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပေဒကမ်းှင့ ်အခွန် 
အေကာက်ဥပေဒကမ်းတုိအပါအဝင် လ တ်ေတာ်ဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းများကိ ုဦးစား 
ေပးအလိုက် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ေရး
ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး အမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိေုကာ်မတ၏ီ လမ်း န်မ အရ လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်များအား ကျန်းမာ 
ေရးေဆးစစ်မ ခံယူိုင်ေရးအတွက ် ဇူလိုင် ၁၀ ရက်အေရာက ်  ေနြပည်ေတာ် 
သို လာေရာက်ေစ၍ ၁၁ ရက်တွင်   ှာေခါင်းတိုဖတ် (Nasal Swab)ယူကာ 
စစ်ေဆးမ ခံယူေစပီး ၁၂ ရက်တွင် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ အေြဖရရှိေရးကိ ုပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်ရန် အသေိပးအေကာင်းကားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစား 
လှယ်များ၏  လုံ ခံေရး၊  ကျန်းမာေရး၊    သွားလာေနထိုင်ေရးတို   အပါအဝင် 

လ တ်ေတာ်အစည်းအေဝးကျင်းပေရးဆိင်ုရာကစိ ရပ်များကိ ုြပည်ေထာင်စအုစိုးရ 
အဖွဲ၊   သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၊   အဖွဲအစည်းများှင့ ်   ပူးေပါင်းညိ  င်း၍ 
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆုိင်ရာ လမ်း န်ချက်များှင့အ်ည ီ 
လုိက်နာေဆာင်ရက်သွားကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခုကျင်းပမည့် လ တ်ေတာ် 
များ၏ (၁၇) ကိမ်ေြမာက် ပံုမှန်အစည်းအေဝးကုိ  ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပုိင်ေရး 
အတွက် လုပ်ငန်းေကာ်မတီများအေနြဖင့် ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ကရန်ှင့ ်
လုံ ခံေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးကိ ုအထူးဂြုပေဆာင်ရက်ေစလိေုကာင်း ေြပာကား 
သည်။ 

စည်းစည်းလုံးလုံးဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်
ဆက်လက်၍     ဗဟိုေကာ်မတီနာယက၊     အမျိးသားလ တ်ေတာ်ဥက    

မန်းဝင်းခုိင်သန်းက မကာမီကျင်းပမည့် လ တ်ေတာ်အသီးသီး၏ (၁၇) ကိမ်ေြမာက် 
ပုံမှန်အစည်းအေဝးကိ ု    ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ရန ်  ယခင်ကျင်းပခဲ့သည့ ်
အစည်းအေဝးများကဲသ့ို သက်ဆိင်ုရာဌာန၊ အဖဲွအစည်းများက ညညီွီတ်ွတ် 

စည်းစည်းလုံးလုံး ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ေပးေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။
ထိုေနာက်   အစည်းအေဝးသို  တက်ေရာက်လာကသည့ ်  သက်ဆိုင်ရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက   ၊  န်ကားေရးမှးချပ ်
များှင့် တာဝန်ရိှသူများက လုပ်ငန်းေကာ်မတီအလုိက် စီမံေဆာင်ရက်ထားရိှမ  
အေြခအေနများကို   ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။  ဆက်လက်၍  ြပည်ေထာင်စ ု
လ တ်ေတာ်နာယက က လပ်ုငန်းေကာ်မတမီျား၏ ေဆွးေွးတင်ြပချက်များအေပ  
ြဖည့စွ်က်ေဆွးေွး၍ နဂိုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားပီး အစည်းအေဝးကိ ုပ်ုသမ်ိး 
လိုက်သည်။

အစည်းအေဝးသို   ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်  ဒုတိယနာယက၊   ြပည်သူ  
လ တ်ေတာ်ဒုတိယဥက      ဦးထွန်းေအာင်(ခ)ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊   အမျိးသား 
လ တ်ေတာ်ဒတုယိဥက    ဦးေအးသာေအာင်၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊ ေနြပည် 
ေတာ်ေကာင်စီဥက   ၊  သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီအတွင်းေရးမှးများှင့ ်
လ တ်ေတာ်ုံးအသီးသီးမ ှတာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ သတင်းစ်

အမျိးသားလ တ်ေတာ်ဥက    မန်းဝင်းခိုင်သန်း ဒုတိယအကိမ် လ တ်ေတာ်အစည်းအေဝးများကျင်းပေရး ဗဟိုေကာ်မတီှင့ ်လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၏ လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင ်အမှာစကား ေြပာကားစ်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ေကညာချက်အမှတ ်(၁၁၆ / ၂၀၂၀)

၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း   ၁၂   ရက်

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ   ၁  ရက်)

လ တ်ေတာ်အသီးသီးအတွက ်လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ အမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်း၊ 

ုပ်သိမ်းြခင်း၊ စိစစ်ြခင်းတိုှင့်စပ်လျ်းသည့ ်ေနရက်များ သတ်မှတ်ေကညာြခင်း

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည ်သက်ဆိုင်ရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲ နည်းဥပေဒ 

၁၆ ပါ     လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံးလျက ်   ေအာက်ပါေနရက်များကိ ု   သတ်မှတ်ေကညာလိုက ်

သည်- 

(၁) လ တ်ေတာ်အသီးသီး၏ မဲဆ နယ်များအတွက် ၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ဒုတိယဝါဆို

 လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း လဆန်း ၁ ရက်

 အမည်စာရင်း စတင်တင်သွင်းိုင်သည့်ေနရက ် (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်)

(၂) လ တ်ေတာ်အသီးသီး၏ မဲဆ နယ်များအတွက် ၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ဒုတိယဝါဆို 

 လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း အမည်စာရင်း လြပည့်ေကျာ ်၄  ရက်

 တင်သွင်းိုင်သည့ ်ေနာက်ဆုံးေနရက် (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ သဂုတ်လ ၇  ရက်)

(၃) လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအမည်စာရင်း ၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ဒုတိယဝါဆို

 တင်သွင်းလ ာများကိ ုုပ်သိမ်းလိုက လြပည့်ေကျာ ်၇ ရက်

 ုပ်သိမ်းိုင်သည့ ်ေနာက်ဆုံးေနရက်  (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ သဂုတ်လ ၁၀ ရက်)

(၄) လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း အမည်စာရင်း ၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ဒုတိယဝါဆို

 တင်သွင်းလ ာများ စိစစ်မည့်ေနရက ် လြပည့်ေကျာ ်၈  ရက် မှ ၁၄ ရက် အထိ 

  (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ သဂုတ်လ ၁၁ ရက်မှ

  ၁၇ ရက် အထိ)

 လှသိန်း

 ဥက   

 ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်
ေကညာချက်အမှတ ်(၁၁၇ / ၂၀၂၀)

၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း  ၁၂   ရက်
(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ   ၁   ရက်)

ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ပါတီစည်းုံးေရးလုပ်ငန်းများ၊ နယ်ေြမစည်းုံးေရးလုပ်ငန်းများ၊ စုေဝးေဟာေြပာြခင်းှင့်
မဲဆွယ်စည်းုံးခွင့်များှင့ ်စပ်လျ်း၍ ေဆာင်ရက်ခွင့်ရှိေကာင်း အသိေပးချက် ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း

၁။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ ဥပေဒပဒ်ုမ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲဝင်တစ်ဦးဦးသည ်တည်ဆဲြပည်ေထာင်စ ု
အစိုးရအဖဲွ ဥပေဒပဒ်ုမ ၇၊ ပဒ်ုမခဲွ(ခ)အရလည်းေကာင်း၊ ပဒ်ုမ ၁၇၊ ပဒ်ုမခဲွ(ဂ)ပါ ဒတုယိဝန်ကီးတစ်ဦးဦးသည် တည်ဆြဲပည်ေထာင်စ ု
အစိုးရအဖွဲ  ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၊  ပုဒ်မခွဲ(ဃ)အရလည်းေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊  ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက် တနဂ  ေွေန၌ ကျင်းပမည့ ်
အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲတစ်ရပ်ရပ်တွင ်  ပါဝင်ေရးချယ်ခံမည့်သူြဖစ်ပါက ိုင်ငံသားတစ်ဦးအား ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ 
၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ  ေပးအပ်ထားေသာ  ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့ ် မဆုံး ံးေစရန်အလိုငှာ   ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပရန ်
ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က ေကညာသည့ ်၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်၊ ဇလူိင်ုလ ၁ ရက် ဗဒု ဟူးေနမှစ၍  ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒပဒ်ုမ 
၁၂၀ ှင့် ၁၂၁ တိုပါ ြပ  ာန်းချက်များှင့်ကိုက်ညီလ င်  ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ပါတီစည်းုံးေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်းေကာင်း၊ 
နယ်ေြမစည်းုံးေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ခွင့်ရှိပါသည်။
၂။ ထိုအတ ူြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ် သုိမဟုတ် ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ် တရားသူကီး၊ ုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည်း 
ပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံးဥက    သိုမဟုတ် အဖွဲဝင်၊ ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ ်သိုမဟုတ် ဒုတိယေရှေနချပ်၊ ြပည်ေထာင်စု 
စာရင်းစစ်ချပ် သိုမဟတ်ု ဒတုယိစာရင်းစစ်ချပ်၊ ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန်အဖဲွ ဥက    သိုမဟတ်ု အဖဲွဝင်တိုသည်လည်း သက်ဆိင်ုရာ 
တည်ဆဲဥပေဒများအရ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ ၈ ရက် တနဂ  ေွေန၌ ကျင်းပမည့် အေထွေထွေရးေကာက်ပဲွတစ်ရပ်ရပ်တွင ်
ပါဝင်ေရးချယ်ခံမည့်သူြဖစ်ပါက  ိုင်ငံသားတစ်ဦးအား ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ေပးအပ်ထားေသာ 
ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့် မဆုံး ံးေစရန်အလိုငှာ ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပရန် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က 
ေကညာသည့ ်၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်၊ ဇလူိင်ုလ ၁ ရက် ဗဒု ဟူးေနမှစ၍ ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒပဒ်ုမ ၁၂၀ ှင့ ်၁၂၁ တိုပါ ြပ  ာန်းချက်များှင့် 
ကိုက်ညီလ င် ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ပါတီစည်းုံးေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်းေကာင်း၊ နယ်ေြမစည်းုံးေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း 
ေကာင်း ေဆာင်ရက်ခွင့်ရှိပါသည်။
၃။ ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ  စုေဝးေဟာေြပာြခင်းှင့ ်မဲဆွယ်စည်းုံးခွင့်ှင့်စပ်လျ်း၍ လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ 
အတည်ြပပီးသည့်ေနာက်ပိုင်းတွင ်ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မ ှထုတ်ြပန်ေပးပါမည်။

 လှသိန်း
 ဥက   
 ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

လ တ်ေတာ်အသီးသီးအတွက် လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ 
အမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်း၊ ုပ်သိမ်းြခင်း၊

စိစစ်ြခင်းတိုှင့်စပ်လျ်းသည့် ေနရက်များ သတ်မှတ်ေကညာ

ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ပါတီစည်းုံးေရးလုပ်ငန်းများ၊ နယ်ေြမစည်းုံးေရးလုပ်ငန်းများ၊
စုေဝးေဟာေြပာြခင်းှင့် မဲဆွယ်စည်းုံးခွင့်များှင့် စပ်လျ်း၍
ေဆာင်ရက်ခွင့်ရှိေကာင်း အသိေပးချက် ထုတ်ြပန်ေကညာ



ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁
Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ်ေရးအတွက် ှာေခါင်းစည်း 
များ ေပးအပ်လှဒါန်းပဲွအခမ်းအနားကိ ုယေန  မွန်းလဲွ ၁ နာရခဲွီတွင် ေနြပည်ေတာ် 
ရှိ အမျိးသားလ တ်ေတာ် ဧည့်ခန်းမေဆာင်၌ ကျင်းပသည်။

မှတ်တမ်းလ ာေပးအပ်
အခမ်းအနားတွင် ဂျင်းနန် အင်တာေနရှင်နယ် ကမု ဏလီမီတိက်က ကိဗုစ်-

၁၉ ကာကွယ်ေရးအတွက ်အမျိးသားလ တ်ေတာ်ုံးဝန်ထမ်းများ  အသုံးြပရန်  
ှာေခါင်းစည်း ၃၀၀၀၀ အား   ေပးအပ်လှဒါန်းရာ အမျိးသားလ တ်ေတာ်ဥက    
မန်းဝင်းခိုင်သန်းက လက်ခံရယူပီး ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ  ြပန်လည်ေပးအပ ်
ခဲ့သည်။

အခမ်းအနားသို    အမျိးသားလ တ်ေတာ်  ဒုတိယဥက    ဦးေအးသာေအာင်၊    
အမျိးသားလ တ်ေတာ်ုံး  န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်များ 
တက်ေရာက်ကသည်။ 

 သတင်းစ်

အမျိးသားလ တ်ေတာ်ဥက    မန်းဝင်းခိုင်သန်း အမျိးသားလ တ်ေတာ်ုံး
COVID-19 ကာကွယ်ေရးအတွက ်ှာေခါင်းစည်းများ လှဒါန်းမ အား လက်ခံ

အမျိးသားလ တ်ေတာ်ဥက    မန်းဝင်းခိုင်သန်း ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရး 
အတွက်  အမျိးသားလ တ်ေတာ်ုံး  ဝန်ထမ်းများ   အသုံးြပရန်   ဂျင်းနန် 
အင်တာေနရှင်နယ် ကုမ ဏီလီမိတက်က လှဒါန်းသည့် ှာေခါင်းစည်း 
၃၀၀၀၀ အား လက်ခံရယူစ်။

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးစိုးဝင်း ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိရုန်ပုေံင ွအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတအီစည်းအေဝး တက်ေရာက်
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁
ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိုရန်ပုံေင ွ    အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီ၏     (၂ /၂၀၂၀) 
အစည်းအေဝးကိ ုယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင် 
စီမံကိန်း၊   ဘ  ာေရးှင့်   စက်မ ဝန်ကီးဌာန 
အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်
အစည်းအေဝးတွင ်စီမံကိန်း၊ ဘ  ာေရး 

ှင့် စက်မ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ဦးစုိးဝင်းက  အဖွင့်အမှာစကား  ေြပာကားရာ 
တွင် ယခုေကာ်မတီအစည်းအေဝးသည ်မတ် 
၄   ရက်တွင်   ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ် (၁/၂၀၂၀) 
အစည်းအေဝးအပီး ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ြမန ်
ေရာဂါြဖစ်ပွားေနမ ေကာင့်    ယခုအချနိ်မှ 
ြပန်လည်ေခ ယ ူ  ကျင်းပိင်ုြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 
ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး   ဗဟိုရန်ပုံေငွ (Central 
Provident Fund-CPF) အေကာင်အထည်ေဖာ် 
မ ှင့်စပ်လျ်းပီး    ိုင်ငံေတာ်စီးပွားေရးရာ 
ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေရးေကာ်မတီ၏ (၁/၂၀၂၀) 
အစည်းအေဝးတွင ်   CPF  ကိစ ကို  တင်ြပ 
ေဆွးေွး၍     အထက်အကီးအကဲများထံမ ှ
လမ်း န်မ ခယံူပီး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ခဲပ့ါ 
ေကာင်း၊ ယခလုာမည့ ်၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာှစ် 
တွင် စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန ်
ရည်ရယ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။

ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး   ဗဟိုရန်ပုံေငွဥပေဒ 
(မူကမ်း)ကိ ုအတွင်းေရးမှးုံးြဖစ်သည့ ်ပင်စင် 
ဦးစီးဌာနမှကိဗုစ်-၁၉  ကာလအတွင်း သက်ဆိင်ု 
ရာ ေကာ်မတီဝင်များ၊ ဆပ်ေကာ်မတီဝင်များ၊ 
မိမိတို ဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်မ ှ ဌာနအဖွဲ 
အစည်းများ၊    ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး၊ 
ြပည်သူလ တ်ေတာ်၊  ဘဏ်များှင့်   ေငွေကး 
ဆိုင်ရာ   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီတိုှင့ ်
ပူးေပါင်းချတ်ိဆက်ပီး ညိ  င်းေဆွးေွးေဆာင် 
ရက်ခဲရ့ာ ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး ဗဟိရုန်ပုေံငဥွပေဒ 
ဆ  မမူကမ်းကိ ုြပည်ေထာင်စေုရှေနချပ်ုံး၏ 
အပီးသတ်  သေဘာထားမှတ်ချက်  ရရိှပီးြဖစ် 
ေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ ခွင့်ြပ 
ချက်ြဖင့် ယခုဇူလိုင်လအတွင်း လ တ်ေတာ်သို 
ေပးပိုတင်ြပိုင်ေရး     ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါ 

ြပည်သူသာလ င် အဓိက

ေကာင်း၊   ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ေပးကေသာ 
ေကာ်မတီဝင်များ၊    ဆပ်ေကာ်မတီဝင်များ၊ 
ဆက်စပ်ဌာနများအားလံုးကုိ   အသိအမှတ်ြပ 
ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း။

ကိတင်ေကာက်ယူြပင်ဆင်
ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး ဗဟိရုန်ပုေံင ွအေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနမ သည် ဝန်ထမ်း 
များ၏   ေနာင်ေရးအတွက်   ရင်းှီးြမပ်ှံမ  
ေဆာင်ရက်ေနသည်ဟ ုခယံေူဆာင်ရက်ရမည် 
ြဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများ၏ လိအုပ်ေသာ 
အချက်အလက်များကိလုည်း အတွင်းေရးမှးုံး 
မှ ကိတင်ေကာက်ယူြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေန
ပီြဖစ်ေကာင်း၊   ဥပေဒြပ  ာန်းပီးပါက  နည်း 
ဥပေဒ ထတ်ုြပန်ိင်ုေရးကိလုည်း သက်ဆိင်ုရာ 
ေကာ်မတဝီင်များ၊   ဥပေဒကမ်းြပစေုရး  ဆပ် 
ေကာ်မတီဝင်များအေနြဖင့ ်   ဆက်လက်ပီး 
ဝိုင်းဝန်းကူညီ     ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်
တိုက်တွန်းလိုပါေကာင်း။ 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပင်စင်စနစ်ကို    လက်ရှိ 
အကျိးခံစားခွင့်များထက ်ပိုမိုေပးအပ်ိုင်ေရး 
ှင့် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မာမ ရှိေသာ ရန်ပုံေငွ 
စနစ်ြဖစ်ေရးအတွက ်မွန်ြမတ်ေသာ ရည်ရယ ်
ချက်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်သည့အ်တွက် 
အားလုံးအတူတကွ ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်
ရက်ေစလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍  ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟို 

ရန်ပံုေငွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီ 
ဥက   ၊ စီမကံန်ိး၊ ဘ  ာေရးှင့် စက်မ ဝန်ကီး 
ဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းက 
ယခင် အစည်းအေဝးှင့် ယခုအစည်းအေဝး 
ကားကာလတွင ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့ ်
ပုံစံှင့်ပတ်သက်၍       အဆင့်ဆင့်တင်ြပ 
လမ်း န်မ ခံယူခဲ့ပီးြဖစ်၍ အေကာင်အထည ်
ေဖာ်ေဆာင်မည့် အချန်ိဇယား (Time Frame) 
အရ     ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း။

မိမိတိုေကာ်မတီသို  ေပးအပ်ထားေသာ 
လပ်ုငန်းတာဝန်များကိ ုေဆာင်ရက်ပီးစီးမ အား 
ြပန်လည်သံုးသပ်ရမည်ဆုိလ င်    လက်ရိှုိင်င့ံ 
ဝန်ထမ်း  ပင်စင်စနစ်၊  လူမ ဖူလုံေရးစနစ်ှင့ ်
သက်ကီးရယ်အို ေထာက်ပံ့မ စနစ်များအရ 
ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်    သင့်ေလျာ်သည့ ်  ဝန်ထမ်း 
ေနာင်ေရး ဗဟိရုန်ပုေံင ွပုစံမံူကမ်း ေဖာ်ေဆာင် 
ြခင်း၊ ိုင်ငံတကာ အေတွအကံရှိ အတိုင်ပင် 
ခပံဂု ိလ်များရှာေဖ၍ွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 
ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး ဗဟုိရန်ပံုေငွဥပေဒ ေရးဆဲွ 
ိုင်ရန် ပါဝင်ရမည့ ်အေြခခံမူဝါဒများ ချမှတ် 
ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး ဗဟုိရန်ပံုေငွအတွက် 
ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်သည့ ်
Master Plan ှင့် Action Plan ေရးဆွဲြခင်း၊ 
Master Planှင့ ် Action Plan များအရ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး 

အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့် ေပါင်းစပ်
ညိ  င်းေဆာင်ရက်ြခင်းတိုကို ေအာင်ြမင်စွာ 
ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

ေကာ်မတီဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ပီး
ေနာက်     ေကာ်မတီအစည်းအေဝးေပါင်း 
ေြခာက်ကိမ်၊   ဆပ်ေကာ်မတီအစည်းအေဝး 
ေပါင်းများစွာကိုလည်း   အကိမ်ကိမ်ေခ ယူ 
ကျင်းပခဲ့ပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မည့ ်
Modelှင့်  ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး  ဗဟိုရန်ပုံေင ွ
ဥပေဒမူကမ်းကိ ုတိုးတက်ေအာင်  ြပစခုဲ့ကပါ 
ေကာင်း၊ ပင်စင်စနစ်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေဆာင ်
ရက်ိုင်ေရးတင်ြပမ အား  ိုင်ငံေတာ်သမ တ 
ုံးမှ လျင်ြမန်စွာေဆာင်ရက်ရန်ဟ ု န်ကား 
ခဲ့ပါေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး ဗဟိုရန်ပုံေင ွ
အေကာင်အထည်ေဖာ်မ  ေငွစာရင်းေခါင်းစ ်
ြဖင့်    ရန်ပုံေငွထည့်သွင်းလျာထားြခင်းှင့ ်
ပင်စင်စနစ်      ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန်အတွက ်
ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး   ဗဟိုရန်ပုံေင ွ  အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေရး အစအီစ်ှင့ ်လုပ်ငန်းစ်တုိ 
အား ေဆာင်ရက်ရန် ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ 
အစည်းအေဝးမှလည်း  သေဘာတူခွင့်ြပချက် 
ရရှိခဲ့ပီး ြဖစ်ပါေကာင်း။

၂၀၂၀-၂၀၂၁   ဘ  ာှစ်မှစ၍ ဝန်ထမ်း 
ေနာင်ေရး     ဗဟိုရန်ပုံေငွသို   ထည့်ဝင်ေင ွ
လျာထားြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး အစ ီ
အစ်ှင့ ်လုပ်ငန်းစ်တုိကုိ ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်ိင်ုရန်အတွက် အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့ ်
ပုစံှံင့အ်ည ီြပစထုားသည့ ်ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး 
ဗဟိုရန်ပုံေငွဥပေဒ(မူကမ်း)ကို    ေရးဆွဲြပစ ု
ထားပါေကာင်း၊  ယခအုခါ ြပည်ေထာင်စအုစိုးရ 
အဖွဲ၏  အတည်ြပချက်ြဖင့ ်  ြပည်ေထာင်စ ု
လ တ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို အချနိ်မီတင်ြပ 
ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။

အသိပညာေပး
ဝန်ထမ်းများအကား ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး 

ဗဟိုရန်ပုံေင ွ     အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့ ်
အေကာင်းအရာများကိ ုကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  
သိရှိနားလည်ိုင်ေစေရးအတွက် အသိပညာ 
ေပးေရးလုပ်ငန်းများကိ ု  ေဆာင်ရက်သွားရန ်
လည်း  လိုအပ်ေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး 
ဗဟိုရန်ပုံေငွဥပေဒ (မူကမ်း) အဆင့်ေရာက်ရှိ 
ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ဆက်လက်ပီး နည်းဥပေဒ 
များ ထုတ်ြပန်ိုင်ေရးှင့ ်ဝန်ထမ်းေနာင်ေရး 
ဗဟိရုန်ပုေံငအွား စနစ်တကျ လည်ပတ်ေဆာင် 
ရက်ိုင်ေရးအတွက ်အကံeာဏ်ေကာင်းများ 
ြဖင့် ဆက်လက်ကူညီေပးုိင်ေရး ေမတ ာရပ်ခံ 
လိုပါေကာင်း ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍    ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိ ု
ရန်ပံုေငွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီ 
အတွင်းေရးမှး ပင်စင်ဦးစီးဌာန  န်ကားေရး 
မှးချပ်   ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်က   ဝန်ထမ်း 
ေနာင်ေရး ဗဟိရုန်ပုေံင ွအေကာင်အထည်ေဖာ်မ  
ဆိင်ုရာ ကိတင်ေဆာင်ရက်ချက်များ၊ အစည်း 
အေဝးဆုံးြဖတ်ချက်များအေပ    ေဆာင်ရက် 
ပီးစီးမ များ၊  ေရှဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်
အစအီစ်များ၊ ဝန်ထမ်းေနာင်ေရးဗဟိရုန်ပုေံင ွ
ဥပေဒ (မူကမ်း) ေရးဆွဲပီးစီးမ အေြခအေန 
တိုအား ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ထိုေနာက် အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက် 
လာကသည့ ်စီမံကိန်း၊ ဘ  ာေရးှင့် စက်မ  
ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့ ်
ဦးဆက်ေအာင်၊ ေဒါက်တာမင်းရဲပိုင်ဟိန်းှင့ ်
ေကာ်မတဝီင်များက ဝိင်ုးဝန်းအကြံပေဆွးေွး 
ခဲ့ကပီး   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  နိဂုံးချပ် 
အမှာစကား ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇူလိုင် ၂၊  ၂၀၂၀ 

ြပည်ေထာင်စဆုိတုာ တိင်ုးရင်းသားလမူျိးေပါင်းစုနံဲ ဖဲွစည်းထားတဲ ့ိင်ုငြံဖစ်
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ညွီတ်ေရးဆိတုာဘာလ ဲနားလည်ဖိုလိတုယ်။ ဒေီတာက့ာ ဒအီပုိဒ် ဒဝီါကျမှာ ညွီတ်ေရးဆိတုဲအ့ေကာင်းကိ ုသပ်ုေဖာ်ြပထားတယ်။ တညူေီသာအကျိး၊ တညူေီသာအလပ်ု၊ 
တူညီေသာရည်ရယ်ချက်ရိှရမယ်။ က န်ေတာ်တုိညီွတ်ေရးဆုိတာ ဘာအတွက်ညီွတ်ရမှာလဲ။ ဘယ်လုိရည်ရယ်ချက်ှင့်ညီွတ်ရမှာလဲ။ ရည်ရယ်ချက်ဆုိတာရိှရမယ်။ 
ညီွတ်ေရးဆုိတာက ဘာအတွက်ညွီတ်ရမှာလ။ဲ ရာထူးယဖူိုညွီတ်ရမှာလား။ ဒါမှမဟတ်ုရင် ဒတီိင်ုးြပည်ရဲတိင်ုးသြူပည်သားေတကွိ ုိှပ်စက်ဖုိ ညီွတ်ရမှာလား။ ဘာအတွက် 
ညီွတ်ရမလဲ။ အဲဒီေတာ့ကာ က န်ေတာ်လုိချင်တ့ဲ ညီွတ်ေရးက တစ်တုိင်းတစ်ြပည်လံုး၊ လူတစ်မျိးလံုးရဲလွတ်လပ်ေရး၊ လတူစ်မျိးလုံးရဲအကျိး၊ အဲဒလီိတုညူတီဲရ့ည်ရယ်ချက်၊ 
တူညီတဲ့အကျိး၊ တူညီတဲ့အလုပ် ဒါေတွကိုရေအာင်၊ အဲဒီလိုတူညီတဲ့အကျိး တိုင်းသူြပည်သားေတွရေအာင် တူညီတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ ညီွတ်ေရးမျိးြဖစ်ရမယ်။

ညီွတ်ေရးဆိုတာ

[ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ၂၃-၁-၁၉၄၆ ရက်ေနတွင် ဖဆပလ ြပည်လုံးက တ်  ညီလာခံသဘင်ကီးသို ရှင်းလင်းတင်သွင်းသည့် ညီွတ်ေရးအဆိုမှ ေကာက်ုတ်ချက်]

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁

ဘွဲလွန် ေဆးပညာသင်ကားေရးအဖွဲ  အစည်းအေဝး               

(၁/ ၂၀၂၀)ကို   ယေန   နံနက်ပုိငး်က ေနြပည်ေတာ်ရှိ 
ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန အစည်းေဝးခန်းမ 
၌ ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးတွင် ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီး 

ဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွးက ဝန်ကီး 

ဌာနရှိ  တက သိုလ်များ၏  စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားမ ှင့်              
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများ အရည်အေသွးြပည့် 
ေကာင်းမွန်ထေိရာက်မ သည် တိက်ုိက်ုအချိးကျ ဆက်စပ် 
ေနပါေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်အတွက် ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအား

အရင်းအြမစ်များ ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ရာတွင် ပညာရပ်ပုိင်း 

ဆိုင်ရာက မ်းကျင်မ ကိုသာမက  ကျင့်ဝတ်လိုက်နာေဆာင ်
ရက်မ ၊ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသုံးသပ်မ ၊ ေဖာက်ထွက်စ်းစားမ ၊ 

အေြခအေနအရပ်ရပ်ကိ ု   ဘက်ေပါင်းစုံ၊     ေထာင့်စုံမှ                  
ထည့သွ်င်းစ်းစားမ ၊ အသင်းအဖဲွြဖင့ ်ေဆာင်ရက်မ ၊ ေရှသို 

ေြမာ်ေတွးေဆာင်ရက်မ ၊ အြပသေဘာေတွးေခ လပ်ုေဆာင်မ  

စွမ်းရည်များ ရရိှေစရန်အတွက်ပါ ေလ့ကျင့်သင်ကားကရ 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊    သုေတသနဆိုင်ရာ   သင်ခန်းစာ 

အေကာင်းအရာများကိလုည်း တက သိလ်ုပညာသင်ှစ်တိင်ုး 
တွင် ထည့်သွင်းသင်ကားကရမည ်ြဖစ်ပါေကာင်း။

တွဲဖက်ေဆာင်ရက်

 ဘဲွလွန်ေဆးပညာသင်တန်းများ ေခ ယရူာတွင်လည်း 
ေရာဂါအမျိးအစားအလိုက်   ြဖစ်ပွားမ အေြခအေနများ၊ 

ေဆးပညာဘာသာရပ်အလိုက် လက်ရှိေမွးထုတ်ထားရှိမ  

အေြခအေန၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ဝန်ထမ်းပညာ 
ရှင်အေရအတွက်၊ ဘာသာရပ်အလိက်ု လတ်တေလာကာလ 

ှင့ ်အနာဂတ်ကာလတွင် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်လိအုပ်မ ၊ 

ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးုိင်မ  စသည်တုိှင့် ချန်ိည၍ိ ဝင်ခွင့် 

ေခ ယူမည့်ပမာဏကိ ု  သတ်မှတ်ေစလိုပါေကာင်း၊ ေဆး 

ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်ကားေရးအဖွဲ အစည်းအေဝး (၁/၂၀၂၀) ကျင်းပ

လက်ေတွပညာရပ်  ဘဲွလွန်သင်တန်းများ   ေလ့ကျင့်သင် 

ကားရာတွင် အထူးကဆုရာဝန်ကီးများရိှသည့ ်တိင်ုးေဒသ 

ကီး/ ြပည်နယ်ေဆးုံကီးများ၌    လက်ေတွသင်ကား 
မ များအား  တွဲဖက်ေဆာင်ရက်ေစလိုပါေကာင်း၊  ထိုသို 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်ေဆးလက်ေတွ ဘဲွလွန်သင်တန်းသား 

များအေနြဖင့ ်  တိုင်းေဒသကီး/   ြပည်နယ်ေဆးုံများမ ှ

အေတွအကံများှင့ ်အထူးကဆုရာဝန်ကီးများထမှံ အသ ိ

ပညာများ ပိမုိရုရိှိင်ုမည့်အြပင် တကယ့လ်က်ေတွ ေြမြပင် 
အေြခအေန၌ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မ ေပးေနသည့် ပုံစံ 

များကို သိရှိိုင်သည့်အတွက ်အထူးအကျိးရှိပါေကာင်း။

ြပည်သူကျန်းမာေရးတက သိုလ်(ရန်ကုန်)တွင် ကပ် 
ေရာဂါေဗဒ၊ ဇဝီစာရင်းအင်းပညာ၊ ဇဝီေဆးပညာကျင့ဝ်တ်၊ 

သေုတသနနည်းစနစ်၊ ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ လမူ အေဆာက် 
အဦေဗဒ တိုကိ ုမဟာဘဲွ သင်တန်းများအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ 

စာရင်းဇယားများ ခွဲြခားေဝဖန်သုံးသပ်မ ၊   သုေတသန 

အတွက် နမူနာေကာက်ယူမည့်အေရအတွက်ှင့် နမူနာ 

ေကာက်ယူမည့်နည်းလမ်း      ဒီပလိုမာသင်တန်းများကိ ု

လည်းေကာင်း ဖွင့လှ်စ်သင်ကားေစလိပုါေကာင်း၊ အေြခခ ံ

ကျန်းမာေရး  တက သိုလ် (မေကွး)တွင် ဆရာ ဆရာမများ 
အေနြဖင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား ပါဝင်ေစ၍ အသုံးချ 

သုေတသနလုပ်ငန်းများ ပိုမိုေဆာင်ရက်ေစလိုပါေကာင်း၊ 

ဝန်ကီးဌာန၏တက သိုလ်များတွင ်စာေမးပွဲများ၊ အလွတ် 

ကျက်မှတ်ပီး အေကာင်းအရာများကိ ုေမးြမန်းေြဖဆိရုသည့် 

စနစ်ထက် ဖွံဖိးတိုးတက်သည့်ိုင်ငံများတွင ်ကျင့်သုံးေန 
သည့် စာအုပ်စာတမ်းများကုိ ကည့် ကုိးကားပီး ကုိယ်ပုိင် 

စ်းစားeာဏ်ြဖင့် စာအုပ်ဖွင့်ေြဖဆိုရသည့် စနစ် (open 

book exam system) ှင့် ေမးခွန်းလ ာကိ ုမိမိေနထုိင်ရာသုိ 
ယေူဆာင်ေြဖဆိရုသည့် စနစ် (take home exam) တိုကိပုါ 

ကျင့်သုံးေစလိုပါေကာင်း၊  အေကာင်းအရာတစ်ခုအေပ  
တွင် သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျားက မမိ၏ိ အေတွးအြမင် 

များကိ ုေရးသားမ  (reflection paper) ကိလုည်းေဆာင်ရက် 

ေစလိုပီး ေလက့ျင့်ေပးြခင်းှင့်   အကြဲဖတ်အမှတ်ေပးြခင်း 

များကိ ုေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ သေုတသနဂျာနယ် 

များကို ဖတ် ေလ့လာပီး ေဆွးေွးမ ြပလုပ်ြခင်းကုိလည်း 

ယခုထက် ပိုမိုြပလုပ်ေစလိုပါေကာင်း၊ ယခုအစည်းအေဝး 
တွင် တက်ေရာက်လာကသည့် ပါေမာက ချပ်များ၊ ပါေမာက / 
ဌာနမှများှင့် ပါေမာက များအေနြဖင့် ုိင်ငံေတာ်၊ ဝန်ကီးဌာန 
ှင့ ်ေဆးပညာရပ်တို ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် ေရရှည် 

အကျိးကိုေမ ာ်မှန်းကာ  မိမိတို၏အြမင်များကိ ု   ပွင့်ပွင့ ်

လင်းလင်း ေဆွးေွးကေစလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။
ယင်းေနာက် ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာတင်တင်ေလးက 
အမှာစကား ေြပာကားသည်။

အေထွေထွေဆွးေွး

ထိုေနာက် အစည်းအေဝးသုိတက်ေရာက်လာကသည့် 
ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဦးစီးဌာနမှ  န်ကား 

ေရးမှးချပ်ှင့် တာဝန်ရိှသူများ၊ ေဆးပညာှင့် ေဆးပညာ 
ှီး ယ်တက သိုလ်များမှ  ပါေမာက ချပ်များ၊ ဘာသာရပ ်

ဆိုင်ရာ   ပါေမာက များက ၂၀၂၁   ပညာသင်ှစ်အတွက ်

ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းများကို တက သိုလ်အလိုက် 
ဝင်ခွင့ေ်ခ ယူိင်ုေရး လပ်ုငန်းအစအီစ်ဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များ၊ 

ြပင်ပဆရာဝန်များအတွက ်ဖွင့်လှစ်မည့ ်ေဆးပညာမဟာ 

သိပ ံ (မိသားစုကျန်းမာေရး ေဆးပညာ) သင်တန်းဆိုင်ရာ 
ကိစ ရပ်များ၊ အသစ်ဖွင့်လှစ်လုိသည့် ဒီပလုိမာ၊ fellowship 

ှင့ ်ပါရဂဘဲွူသင်တန်းများဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များ၊ လက်ရိှတွင် 
မဟာဘွဲှင့ ် ပါရဂူဘွဲသင်တန်း   တက်ေရာက်ေနသူများ 

ဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များ၊ လက်ရိှ မဟာဘဲွှင့ ်ပါရဂဘဲွူသင်တန်း 

များဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များ၊ တက သိလ်ုအလိက်ု ဧည့က်ထကိ၊ 
ဂဏ်ုထူးေဆာင် ပါေမာက ှင့ ်Professor Emeritus ခန်အပ် 

ရန် အဆိြုပြခင်းစသည့် ကစိ ရပ်များှင့ ်ဘဲွလွန်ေဆးပညာ 
သင်ကားေရးဆိုင်ရာ အေထွေထွကိစ ရပ်များကိ ုေဆွးေွး 

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။                              သတင်းစ်

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ
ခန်မှန်းချက်

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၁

ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးေအာက်ပိုင်း၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီးှင့ ်မေကွး 

တိုင်းေဒသကီးတိုတွင် ေနရာကျဲကျဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအထက်ပိုင်းှင့် ကယား 
ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာစိပ်စိပ်ှင့် ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့ ် ြပည်နယ်တိုတွင ်ေနရာအှံ 

အြပား မိုးထစ်ချန်းရာပီး   စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ 

ကချင်ြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်ှင့ ်မွန်ြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာကွက်၍ မိုးကီးိင်ုပါသည်။ 
ရာရန်ရာ န်း ၈၀ ြဖစ်သည်။                                                                  မိုး/ဇလ



ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒများ အပိုင်း (၅) 
ေခတ်မီလာသည့်ဥပေဒ

ေအာင်ိုင်ဦး

ြမန်မာိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒဟာ ယခင့်ယခင်က ဥပေဒေတွ  

ေရးဆွဲခဲ့သလို အစိုးရက မည်သူကိုမှအသိေပးြခင်းမရှိဘဲ ေရးဆွဲ 

ခဲ့ပီး  ထုတ်ြပန်ေကညာချနိ်ေရာက်မှသာ အများြပည်သူသိရတဲ့  

ဥပေဒမြဖစ်ေအာင်  ဥပေဒေရးဆဲွစ် လပ်ုငန်းစ်တစ်ေလ ာက်လုံးမှာ  

အကျိးသက်ဆိင်ုသေူတ ွ(Stakeholders) အားလုံးကိ ုအသေိပး  

ချြပညိ  င်းေရးဆွဲခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးဥပေဒြဖစ်။

ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀

အားနည်းချက်များ ကုစားြခင်း
၂၀၁၂ ခုှစ် ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒနဲ  ၂၀၁၃ ခုှစ် 

ြမန်မာိင်ုငသံားများ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒေတ ွထွက်ေပ   
လာပီးေနာက်ပိင်ုးမှာ ိင်ုငြံခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ေရာ၊ ြမန်မာ 
ိုင်ငံသားများ  ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေရာ  တိုးတက်လာတယ ်
ဆိုေပမယ့် ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မရှင်အေနနဲ   

ဥပေဒေတ ွ ကျင့်သံုးေဆာင်ရက်ရာမှာ အကန်အသတ်နဲ   

အားနည်းချက်ေတွ ရိှေနဆဲပဲဆုိတာ သိရိှလာရပါတယ်။ 
ဒါေကာင့် မည်သိုမည်ပု ံ ဆက်လက်ြပင်ဆင်လပ်ုေဆာင် 
ကရင ်ေကာင်းမလဲဆိုတာကိ ုသုံးသပ်စ်းစားေနခဲ့က 

ပါတယ်။ 
ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒသစ်ကုိ  လ တ်ေတာ် 

ကို တင်ြပထားဆဲအချနိ်မှာပ ဲ  စာေရးသူအေနနဲ  ၂၀၁၂  
ခုှစ် မတ်လအတွင်းမှာ အာဆီယံရင်းီှးြမပ်ံှမ ဆုိင်ရာ  

အစည်းအေဝးနဲ   အိုအီးစီဒီ မဟာမဲေခါင်ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

မူဝါဒဆိုင်ရာေဆွးေွးပွဲ  တက်ေရာက်ရင်း  အိုအီးစီဒီက  
တက်ေရာက်လာတ့ဲ  ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွနဲ   ေတွဆံုခ့ဲပါ 

တယ်။   အစည်းအေဝးမှာ  အိုအီးစီဒီက  ရင်းှီးြမပ်ှံမ   
မူဝါဒ ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းနဲပတ်သက်တ့ဲ   ေဆွးေွးမ  
ေတ ွေဆာင်ရက်ခဲတ့ာေကာင့် ြမန်မာိင်ုငအံေနနဲလည်း  
ေခတ်ေြပာင်းစနစ်ေြပာင်းအချနိ်မှာ  မိမိိုင်ငံရဲ  ရင်းှီး 

ြမပ်ံှမ မဝူါဒေတကွိ ုက မ်းကျင်ပညာရှင်ေတနွဲ  ြပန်လည် 

သုံးသပ်ိုင်ရင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ  လုပ်ငန်းစ်ေတွမှာ  
အကျိးရှိလိမ့်မယ်လို   သုံးသပ်မိခဲ့ပါတယ်။  

ဒါေကာင့်   အစည်းအေဝးကျင်းပေနဆ ဲ ရက်မှာပ ဲ
စာေရးသအူေနနဲ   အိအုီးစဒီကီ ပညာရှင်ေတထွ ံချ်းကပ် 

ပီး   ြမန်မာိုင်ငံမှာ   ရင်းှီးြမပ်ှံမ မူဝါဒ  ြပန်လည် 

သုံးသပ်ြခင်း  ေဆာင်ရက်မယ်ဆိုရင ် အိုအီးစီဒီအေနနဲ    

အကူအညီေပးိုင်မလားဆိုတာ     ေမးြမန်းခဲ့ပါတယ်။  

အိုအီးစီဒီ  ကိုယ်စားလှယ်ေတွက လုပ်ေပးိုင်ေကာင်း၊ 

ဒါေပမဲ့   သက်ဆိုင်ရာအစိုးရက     တရားဝင်အဆိုြပဖို    
လိအုပ်ေကာင်းနဲ  ကန်ုကျစရတ်ိအတွက် အေထာက်အပံ ့

လိုအပ်ေကာင်း    ေြပာကားကပါတယ်။    ဒါေကာင့် 
အစည်းအေဝး ေခတ ရပ်နားချနိ်မှာ   စာေရးသူအေနနဲ   

ေနြပည်ေတာ်မှာရှိတဲ ့ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးတင်ိုင် 
သန်ိးထ ံအိအီုးစီဒီနဲေဆွးေွးရရိှမ ကုိ တင်ြပပီး ဆက်လက် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်   လမ်း န်မ ခံယူခဲ့ပါတယ်။ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  သေဘာတူေကာင်းနဲ   အစိုးရ 
အေနနဲ  တရားဝင်အဆိုြပမှာြဖစ်ေကာင်း အိုအီးစီဒီကို 

ြပန်ေြပာေပးဖို  လမ်း န်ပါတယ်။ 
အစည်းအေဝးကာလအတွင်းမှာပဲ  အိုအီးစီဒီကို 

ြမန်မာအစုိးရက ရင်းီှးြမပ်ံှမ  မူဝါဒ  ြပန်လည်သံုးသပ် 

ြခင်းနဲပတ်သက်ပီး  ၎င်းတိုနဲ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ဖို   
သေဘာတေူကာင်း ေြပာကားလိက်ုေတာ ့သတူိုအားလုံး    

အံ့အားသင့်ကပါတယ်။   ဒီေလာက် ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် 
ြပန်ကားမယ်လို ေမ ာ်လင့်မထားခဲဘ့ူးလိုလည်း ေြပာက 

ပါတယ်။ လုပ်ငန်းစ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ် အေထာက် 

အပံ့ရရှိဖို လိုလာတဲ့အတွက် စာေရးသူအေနနဲ   အစည်း 
အေဝး  တက်ေရာက်ေနတဲ ့ အာဆယီအံတွင်းေရးမှးချပ် 

ုံးက      ဒုတိယအေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ်ထံ 

ချ်းကပ်ပီး ြမန်မာုိင်ငံအေနနဲ   အုိအီးစီဒီနဲ ပူးေပါင်းပီး    
ရင်းီှးြမပ်ံှမ မူဝါဒ  ြပန်လည်သံုးသပ်တ့ဲလုပ်ငန်းစ်ကုိ   

ေဆာင်ရက်လိေုကာင်း၊ ိင်ုငအံေနနဲ အဆိပုါ  လပ်ုငန်းစ်  
အတွက်    ကုန်ကျစရိတ်ကျခံဖို   အကန်အသတ်ရှိတဲ့ 

အတွက်   အတွင်းေရးမှးချပ်ုံးအေနနဲ      ရန်ပုေံငရွရိှေရး   

ဆက်လက်ညိ  င်းေပးေစလိုေကာင်း   ေမတ ာရပ်ခံခဲ့ပါ 
တယ်။    ဒုတိယအေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ်က        
တတ်ိင်ုသမ ကညူေီပးမှာြဖစ်ေကာင်းနဲ   အစည်းအေဝး 

ကို    လာတက်ေနတဲ့   ဩစေတးလျနဲ    နယူးဇီလန်က   
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲကိ ုသွားေရာက်ေတွဆုံပီး ရန်ပုံေငွ 

ကူညီေပးဖို၊  ေမတ ာရပ်ခံကည့်ဖို အကံြပတဲ့အတွက် 
စာေရးသူက   သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံေတွက   တက်ေရာက ်
လာသေူတနွဲ   ဆက်လက်ေတွဆုံပီး  အဆိြုပကည့်ေတာ ့ 

အားလုံးက  စ်းစားေဆာင်ရက်ေပးပါမယ်ဆိုတဲ့ အေြဖ 
ရခ့ဲပါတယ်။ ဒီလိုနဲ   ၂၀၁၃ ခုှစ်မှာ   အိုအီးစီဒီရဲ   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ နဲ ြမန်မာုိင်ငံရဲ ရင်းီှးြမပ်ံှမ  မူဝါဒ ြပန်လည် 
သံုးသပ်ြခင်း (Investment Policy Review of Myanmar) 
ကိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုခဲ့ပီး  ၂၀၁၄  ခှုစ် မတ်လ ၃၁ ရက်ေနမှာ  
စာမျက်ှာ ၃၇၀  ရိှတဲ ့ အစရီင်ခစံာကိ ု  တရားဝင်ထတ်ုြပန် 

ေကညာိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ မူဝါဒ ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း

အိအုီးစဒီရီဲ ရင်းီှးြမပ်ံှမ မဝူါဒ ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း  

မှာ ရင်းီှးြမပ်ံှမ နဲပတ်သက်တဲ ့အေြခအေနအရပ်ရပ်အြပင်  

အခွန်ဆုိင်ရာ၊ ဘ  ာေရးဆုိင်ရာ  အေြခခံအေဆာက်အအံု   
ဆိင်ုရာ၊ လယ်ယာက  ဆိင်ုရာကစိ ရပ်ေတနွဲ   ေကာ်ပိရုတ်ိ 

စီမံအုပ်ချပ်မ ၊ တာဝန်ယူမ ရှိတဲ့  ရင်းှီးြမပ်ှံမ ၊ ကုန်သွယ် 

မ မူဝါဒ၊ လူသားအရင်းအြမစ ်  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ ေတွကိုပါ သုံးသပ်ေပးခဲ့ပါတယ်။ သုံးသပ်ေတွရှိချက ်
ေတအွနက်က ရင်းီှးြမပ်ံှမ နဲပတ်သက်တဲ ့ အကြံပချက်  
ေတအွေပ  အေရးကီးတဲအ့ချက်ေတကွိ ုေအာက်ပါအတိင်ုး 

ထုတ်ုတ်တင်ြပလိုပါတယ ်- 
 (၁) ိင်ုငြံခားသားရင်းီှးြမပ်ံှသေူတနွဲ  ြပည်တွင်း 

ရင်းီှးြမပ်ံှသေူတကွိ ု  ဥပေဒ  မေူဘာင်တစ်ခ ု
ေအာက်ထဲမှာသာ ထားရှိေဆာင်ရက်ရန်၊ 

 (၂) ရင်းီှးြမပ်ံှသေူတ ွ လွယ်ကစွူာ  ရင်းီှးြမပ်ံှ 

ြမင့်တင်ေပးရန်၊ 

 (၁၁) တစ်ေနရာတည်း        လုပ်ငန်းပီးေအာင ်

ေဆာင်ရက်ြခင်း   (One Stop Services)  
ထူေထာင်ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

 (၁၂) မမိတိိုရဲ ြပြပင်ေြပာင်းလမဲ ဆိင်ုရာ အေြခအေန 
ေတွကို တစ်ကမ ာလုံးက ကျယ်ြပန်စွာ  သိရှိ 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

 (၁၃) ဗဟိခုျပ်ကိင်ုမ များ ေလ ာခ့ျိင်ုမယ့် နည်းလမ်း 
ေတွ ရှာေဖွသွားရန်တိုပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ 

အဆုိပါကာလအတွင်းမှာ ြမန်မာုိင်ငံဟာ အာဆီယံ 

ိုင်ငံေတွအတွင်း ိုင်ငံြခားသားနဲ  ိုင်ငံသားေတွအတွက ် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒတစ်ခုစီ  သီးြခားေရးဆွဲကျင့်သုံးတဲ့  

တစ်ခတုည်းေသာ ိင်ုငြံဖစ်ေနခဲပ့ါတယ်။ အဆိပုါ အချက်က  
ကမ ာက့န်ုသွယ်ေရးအဖဲွရဲ သေဘာတူညီချက်ေတွနဲ ေသွဖည် 

ေနတ့ဲအေြခအေနလညး် ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာုိင်ငံအေနနဲ   

၂၀၁၄ ခုှစ်မှာ  အာဆီယံဥက   တာဝန်ကို  ယူရမှာြဖစ်ပီး  
ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒှစ်ခ ုရိှေနတာက အာဆယီံိင်ုင ံအများ 

လက်ခံကျင့်သုံးေနတဲ ့     အာဆီယံဘက်စုံရင်းှီးြမပ်ှံမ    
သေဘာတညူခီျက် (ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement) နဲလည်း ကိုက်ညီမ မရှိတာေကာင့် ဥက    
ိုင်ငံအေနနဲ  အာဆယီသံေဘာတညူခီျက်ေတကွိ ုလိက်ုနာ  

တဲ့   ိုင်ငံြဖစ်ဖို   ြပန်လည်တည့်မတ်ေဆာင်ရက်ဖိုလည်း  

အဆိြုပရင်  ကညူေီပးိင်ုပါေကာင်း  ြပန်ကားခဲပ့ါတယ်။  
အထက်ပါအေြခအေနေတွအရ     ြမန်မာိုင်ငံအေနနဲ  

အေကာင်းဆုံး ေဆာင်ရက်သင့်တာကေတာ ့ရင်းီှးြမပ်ံှ 
မ ဥပေဒကို       ြပန်လည်ေရးဆွဲြခင်းသာြဖစ်တယ်လို 
သံုးသပ်မိတ့ဲအတွက် စာေရးသူအေနနဲ   ဥပေဒှစ်ရပ်ကုိ  
ေပါင်းစည်း၍   ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒအြဖစ်    

ြပန်လည်ေရးဆွဲခွင့်ြပပါရန်ှင် ့  ဤသိုြပန်လည်ေရးဆွ ဲ

မည်ဆိပုါက   IFC  မှ   လိအုပ်သည်များ    ကညူေီဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း  ေကာ်မရှင်အစည်းအေဝးကိ ုတင်ြပ 
တဲ့အခါ အစည်းအေဝးက သေဘာတူခဲ့ပါတယ်။ 

မူဝါဒ

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒှစ်ရပ်ကိ ု       ပူးေပါင်းပီး 

ြပန်လည်ေရးဆွဲိုင်ေရးအတွက်    မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ 
လမ်း န်ချက်ချမှတ်တဲ့အခါ   ထိုစ်က   ိုင်ငံေတာ် 

သမ တရဲ လမ်း န်ချက်ြဖစ်တဲ့ ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်း 

များသည ်ိုင်ငံေတာ်၏ အချပ်အြခာှင့် ိုင်ငံေတာ်၏  

ဂုဏ်သိက ာကို မထိခိုက်ေစရ၊ ိုင်ငံေတာ်ှင့် ိုင်ငံသား 

များ၏ အကျိးစီးပွားကိ ုမထခိိက်ုေစရ၊ သဘာဝပတ်ဝန်း 
ကျင်ကိ ုမထိခိုက်ေစရဆိုတဲ့ မူဝါဒ၊  ြမန်မာိုင်ငံ  ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်ရဲ ဆုံးြဖတ်ပိုင်ခွင့်ရယူထားမ  အများ 

အြပားရှိေနတာကိ ု    ေလ ာ့ချသွားမယ်ဆိုတဲ့   မူဝါဒ၊ 

ဗဟိုချပ်ကိုင်မ  ေလ ာ့ချပီး တိုင်းေဒသကီးနဲ  ြပည်နယ် 

များကို     လုပ်ပိုင်ခွင့်ခွဲေဝေပးသွားမယ်ဆိုတဲ ့    မူဝါဒ၊    

ြမန်မာိုင်ငံ    ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်ကိ ု   သီးြခား   
လွတ်လပ်စွာလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ုိင်ဖုိ၊ ုိင်ငံေတာ်  
သမ တရဲ တိုက်ိုက်ကီးကပ်မ ေအာက်မှာ ထားရှိဖို 

စတဲ့မူဝါဒေတွကို ဥပေဒေရးဆွဲြခင်းရဲ လမ်း န်အြဖစ်  

ချမှတ်ခဲပ့ါတယ်။ အထက်ပါ မဝူါဒေတအွေပ  အေြခခံပီး 
ဥပေဒကမ်း     ေရးဆွဲေရးအဖွဲကိ ု  ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်  

ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာနက   န်ကားေရးမှး 
ချပ်ြဖစ်တဲ ့စာေရးသ ူဦးေဆာင်ပီး  ဒတုယိ န်ကားေရး 

မှးချပ် ေဒ ချိချိဝင်း၊  န်ကားေရးမှးေတ ွြဖစ်ကတဲ ့ 

ေဒ တင်ေအးဟန်နဲ  ဦးမျိးမင်း၊ ဒတုယိ န်ကားေရးမှး 
ေတွြဖစ်ကတဲ ့    ေဒါက်တာမာလာမျိးွန် ၊   ဦးေကျာ် 

ဇာနည်ဝင်း၊ ေဒ စန်းစန်းြမင့်နဲ  ေဒ ြမစ ာတို  ပါဝင်တဲ့  
အဖွဲကို ၂၀၁၄ ခုှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ေနမှာ 

ဖွဲစည်းခဲ့ပါတယ်။ 

စာေရးသူအေနနဲ     ဥပေဒှစ်ရပ်ေပါင်းစည်းပီး 

အသစ်ြပန်လည်ေရးဆဲွတ့ဲအခါ ဥပေဒ ှစ်ရပ် ေပါင်းစည်းု ံ 

သက်သက်သာမဟုတ်ဘ ဲ     ဥပေဒကို    ေခတ်မီပီး 
ိုင်ငံတကာ သေဘာတူညီချက်ေတွနဲ   ကိုက်ညီေအာင်၊  

ရင်းှီးြမပ်ှံသူေတွကို  ဆဲွေဆာင်မ ရှိေအာင ်  ြပန်လည် 

ေရးဆွဲဖို    သုံးသပ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါတယ်။  ဒါေကာင့် 
ဥပေဒကိ ုစီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်မ တစ်ခတုည်းကိသုာ  

ဦးတည်တဲ့ဥပေဒမြဖစ်ေစဘ ဲ  ြမန်မာိုင်ငံရဲ  စ်ဆက်   
မြပတ်ဖံွဖိးတိုးတက်မ အတွက်ကိ ုအေထာက်အကြူပတဲ ့

ဥပေဒြဖစ်ေအာင်  ေရးဆွဲသွားဖို ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါတယ်။  

ဥပေဒေရးဆွဲရာမှာ  အိုအီးစီဒီရဲ   မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ 
အကံြပချက်ေတွကို  တတ်ိုင်သမ   လက်ခံထည့်သွင်း 

သွားဖိုလည်း စမီခံဲပ့ါတယ်။ ထပ်မံပီး ကမ ာက့န်ုသွယ်ေရး  

အဖွဲရဲ သေဘာတူညီချက်ြဖစ်တ့ဲ (The Agreement on 
Trade Related Investment Measures – TRIMS) နဲ  

ကိုက်ညီေစဖို၊    အာဆီယံသေဘာတူညီချက်ြဖစ်တဲ့  
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement) 

နဲကိုက်ညီေစဖို၊  တာဝန်ယူမ ရှိတဲ့ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေတွ  

ုိင်ငံအတွင်း တုိးတက်များြပားလာေစဖိုအတွက် အိုအီး 
စဒီကီ လက်ခံကျင့်သံုးတ့ဲ တာဝန်ယမူ ရိှေသာ  စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများကျင့်ထုံး    (Responsible     Business  

Conduct)ေတွကို    ဥပေဒမှာ     ထည့်သွင်းေရးဆွဲဖို၊  
ဗဟိခုျပ်ကိင်ုမ ေတ ွေလ ာခ့ျိင်ုဖိုနဲ  ေကာ်မရှင်ရဲ ဆုံးြဖတ် 

ပိုင်ခွင့်ေတွကို ေလ ာ့ချေရးဆွဲဖို   ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက ် 
ခဲ့ပါတယ်။

စာမျက်ှာ ၇ သို  

ိုင်ဖို  စည်းမျ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ  မူေဘာင် 

ေတွကို ြပန်လည်သုံးသပ်ြပင်ဆင်ရန်၊ 
 (၃) ရင်းှီးြမပ်ှံမ     ခွင့်ြပမိန်ထုတ်ေပးြခင်း 

ဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်းစ်တစ်ေလ ာက်   ပွင့်လင်း 

ြမင်သာမ ရှိဖို ေဆာင်ရက်ရန်၊

 (၄) ြမန်မာိင်ုငရံင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မရှင်ရဲ  အဆုံး 
အြဖတ်ေပးြခင်းဆိုင်ရာ     လုပ်ပိုင်ခွင့်ေတွကို  

ေလ ာ့ချရန်၊ 
 (၅) အဆိြုပလ ာေတစွစိစ်တဲ ့လပ်ုငန်းအဆင့်ေတကွိ ု 

ေလ ာ့ချရန်၊ 

 (၆) ရင်းီှးြမပ်ံှသေူတအွေနနဲ   သတ်မှတ်ြပ  ာန်း 
ချက်ေတွနဲအညီ   ေဆာင်ရက်ြခင်း  ရှိ/မရှိကို  

ပုံမှန်ေစာင့်ကည့်သုံးသပ်ရန်၊ 

 (၇) က  အချိကိ ုိင်ုငသံားနဲ ဖက်စပ်စနစ်ြဖင့်သာ 

ေဆာင်ရက်ရန်  ခွင့်ြပထားတဲ ့ ကန်သတ်ချက်  

ေတဟွာ မမိတိိုရဲ မလူရည်ရယ်ချက်ကိေုရာက်၊  
မေရာက် ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ 

 (၈) မိမိတိုရဲ လုပ်ငန်းစ်ေတွကို အြခားိုင်ငံများ 

လုပ်ကိုင်ေနမ နဲ  ချနိ်ထိုးတိုင်းတာရန်၊ 
 (၉) ရင်းီှးြမပ်ံှသေူတကွိ ုအကာအကွယ်ေပးြခင်း 

ေတွကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ရန်၊ 
 (၁၀) အြငင်းပွားမ  ြဖစ်ေပ လာတဲအ့ခါ တရားမ တစွာ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေစမယ် ့      အစီအမံေတွကို  

လိုအပ်လာတဲ့ အေြခအေနြဖစ်ပါတယ်။ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ       ေကာ်မရှင်ကိုယ်တိုင ် 

ကလည်း ထိုစ်က လက်ရှိကျင့်သုံးေနတဲ ့ဥပေဒှစ်ရပ်ရဲ  

ချိယွင်းအားနည်းချက်ေတွကို တြဖည်းြဖည်း ပိုမိုသိြမင ်

လာတဲ့အတွက်  အမှားေတွကို  ြပင်ဆင်ဖို   လိုအပ်ေနပီ 

ဆိုတာ သုံးသပ်လာမိပါတယ်။ အထက်ပါအေြခအေနေတ ွ
အရ အေကာင်းဆုံး လုပ်သင့်တဲ့လုပ်ငန်းကေတာ့ ဥပေဒ  

ှစ်ရပ်ကို တစ်ေပါင်းတည်း ြပန်လည်ေရးဆွဲဖိုသာြဖစ်ပီး  
ဥပေဒသစ်ြပန်ေရးရန်  သင့်/မသင့်  ေကာ်မရှင်အေနနဲ   

သုံးသပ်ေနခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုှစ်အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ မူဝါဒ ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းလုပ်ငန်းစ်ရဲ  
အစအီစ်အရ စာေရးသအူေနနဲ ြပင်သစ်ိင်ုင ံပါရီမိမှာရိှတဲ ့ 

အိအုီးစဒီီုံးချပ်ကိ ုသွားေရာက်ပီး အိအုီးစဒီ ီရင်းီှးြမပ်ံှမ  

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးမှာ    ြမန်မာိုင်ငံနဲပတ်သက်တဲ ့ 

ရှင်းလင်းတင်ြပချက်ကိ ု  ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါတယ်။  အဆိုပါ 

အစည်းအေဝးမှာ ကမ ာ့ဘဏ်အုပ်စု၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  
ဘ  ာေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း  (International   Finance  

Corporation) က  တာဝန်ရိှသူတစ်ဦးနဲ   ေတွဆံုခွင့်ရခ့ဲပီး  

၎င်းက  ြမန်မာိုင်ငံအေနနဲ   IFC ကို   လိုတဲ့အကူအညီ 
ေတာင်းခံိုင်ပါေကာင်း         ေြပာကားလာတဲ့အတွက ်

စာေရးသူက     ြမန်မာိုင်ငံရဲ    ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒကို 
ြပန်လည်ေရးဆွဲမယ်ဆိုရင ်    အကူအညီေပးိုင်မလားလို  
ေမးခဲ့ပါတယ်။  ၎င်းက   ြမန်မာိုင်ငံကသာ  တရားဝင ် 



ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ဥပေဒသစ်နဲ  IFC 

ဥပေဒြပန်လည်ေရးဆွဲေရးအတွက် အြပည်ြပည ်
ဆိုင်ရာ   ဘ  ာေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း  (IFC)  ကလည်း 

လိအုပ်တဲ ့အကအူညေီတ ွေပးအပ်သွားဖုိ  သေဘာတညူ ီ 
လိက်ုတဲအ့တွက် ဥပေဒေရးဆဲွရာမှာ IFC ရဲ ပညာရပ်ပိင်ုး 

ဆိုင်ရာအကူအညီ ရယူေဆာင်ရက်ခွင့်ြပဖို ေကာ်မရှင ် 

အစည်းအေဝးမှာ တင်ြပလိက်ုတဲအ့ခါ ေကာ်မရှင် အစည်း 
အေဝးက သေဘာတူေပးခ့ဲပါတယ်။ ေကာ်မရှင် အဖဲွဝင်  
ေဒါက်တာထွန်းရှင်ကလည်း IFC ရဲ အကူအညီ ရယူ 

ေရးဆွဲြခင်းအားြဖင် ့ဥပေဒသစ်မှာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
အေကာင်းဆံုးကျင့်ထံုး (International Best Practices) 
ေတွ    ပါဝင်လာမှာြဖစ်ပီး    ဥပေဒရဲပုံရိပ်ကိ ု   ပိုမို 
ေကာင်းမွန်လာေစမှာြဖစ်ေကာင်း    ေထာက်ခံေြပာဆိ ု 

ေပးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အေြခအေနေတွအရ  ထိုစ်က  

တည်ဆဲရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒှစ်ရပ်ကိ ု    ေပါင်းစည်းပီး  

“ြမန်မာုိင်ငံ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒ”အြဖစ် ြပန်လည်ေရးဆဲွ 
တဲ ့လပ်ုငန်းစ်ေတွ စတင်ုိင်ခ့ဲပါတယ်။ ဥပေဒကမ်းေရးဆဲွစ် 

လပ်ုငန်းစ်အတွင်းမှာ IFC က တဲွဖက်ေပးတဲ ့ဥပေဒပညာရှင်  
ြဖစ်တ့ဲ  Dr. Sufian Jusoh၊  ြမန်မာုိင်ငံမာှရှိတ့ဲ IFC  ုံးက 

Mr. Charles Schneider  နဲ   ဦးသစ ာတိုက စာေရးသူ 

ဦးေဆာင်တဲ ့    ဥပေဒကမ်းေရးဆဲွေရးအဖဲွနဲ  ပူးေပါင်းေရးဆဲွ    
ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါတယ်။ ဥပေဒကမ်းေရးဆဲွစ် လပ်ုငန်းစ် 

အတွင်းမှာ    စာေရးသအူေနနဲ  ြမန်မာိင်ုငရံဲ အနာဂတ်မှာ 

ေပ ေပါက်လာိင်ုတဲ ့ စန်ိေခ မ အချိကိ ု ေကျာ်လ ားိင်ုေရး 
အတွက်  ုိင်ငံေတာ်အစုိးရရဲ    မဝူါဒချမှတ်ရာမှာ   အေှာင် 
အဖဲွမရိှေစေရး (Policy Space) အတွက် အာဆီယံဘက်စံု 

ရင်းီှးြမပ်ံှမ  သေဘာတူစာချပ်ထဲက အေထွေထွ ကင်းလွတ် 

ခွင့်  (General Exemption)နဲ  လုံ ခံေရးဆိင်ုရာ  ကင်းလွတ် 

ခွင့် (Security Exemption) တုိကုိ ဥပေဒမှာ ထည့်သွင်းေရးဆဲွဖို 

ကုိလည်း IFC က ပညာရှင်ေတွနဲ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ခ့ဲပါတယ်။ 
ဥပေဒေရးဆဲွမ  လုပ်ငန်းစ်တစ်ေလ ာက်မှာ သက်ဆုိင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနေတွ၊   ပုဂ လိက  က  က အသင်းအဖွဲေတွ၊     
ုိင်ငံြခားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ေတွ၊ ြပည်တွင်း စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းရှင်ေတွ၊  တိုင်းေဒသကီးနဲ  ြပည်နယ်အစိုးရေတွ၊   

ဥပေဒပညာရှင်ေတွနဲ    အကိမ်ကိမ်  ေတွဆံုညိ  င်းမ ေတွ 
လည်း ေဆာင်ရက်ခဲပ့ါတယ်။ ဥပေဒပထမမူကမ်းကိ ု၂၀၁၅  
ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၂၄ ရက်ေနမှာ ေရးဆဲွပီးခဲတ့ဲအ့ခါ ရင်းီှး 

ြမပ်ံှမ ှင့် ကမု ဏမီျား  န်ကားမ ဦးစီးဌာနရဲ ဝက်ဘ်ဆိက်ု  

မှာ   ဥပေဒမူကမ်းကိ ု   ထုတ်ြပန်တင်ြပခဲ့ပီး   ိုင်ငံပိုင်၊  
ပဂု လကိပိင်ု  သတင်းစာေတကွတစ်ဆင့် ေကညာချက်ေတ ွ

ထုတ်ြပန်ပီး ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ တင်ြပထားတဲ ့ဥပေဒကမ်း 

အေပ  အကံြပချက်ေတွ ေတာင်းခံခဲ့ပါတယ်။ ရရှိတဲ့   

အကံြပချက်ေတွအရ ဥပေဒကမ်းကုိ ထပ်မံြပင်ဆင်ပီး 

ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ   ထပ်မံတင်ြပကာ   အကံြပချက်ေတွ 
ေနာက်တစ်ကိမ် ေတာင်းခံခ့ဲပါတယ်။ ဥပေဒကမ်းေရးဆဲွမ    

လက်စသတ်လုနီးအချနိ်မှာပဲ    အစိုးရအေြပာင်းအလ ဲ 
ြဖစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက ်  ဥပေဒကမ်းေရးဆွဲမ ကို  ေခတ  

ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။    ထူးြခားချက်ကေတာ ့ြမန်မာိုင်ငံ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒဟာ   ယခင့်ယခင်က   ဥပေဒေတွ 
ေရးဆဲွခဲသ့လိ ုအစိုးရက  မည်သူကိမှု အသေိပးြခင်းမရိှဘ ဲ
ေရးဆွဲခဲ့ပီး ထုတ်ြပန်ေကညာချနိ်ေရာက်မှသာ အများ 

ြပည်သူသိရတဲ့  ဥပေဒမြဖစ်ေအာင်  ဥပေဒေရးဆွဲစ ်
လပ်ုငန်းစ်တစ်ေလ ာက်လုံးမှာ   အကျိးသက်ဆိင်ုသေူတ ွ 
(Stakeholders)  အားလုံးကိ ုအသေိပးချြပညိ  င်း ေရးဆဲွ 

ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးဥပေဒ ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။         ။

ကိဗုစ်-၁၉ လပ်ုငန်းစ်များတွင် ပါဝင်ကညူီကသည့ ်ကချင်ြပည်နယ်ရိှ ေစတနာဝ့န်ထမ်းများှင့ ်ပရဟတိအဖဲွများအား အသိအမှတ်ြပဂဏ်ုြပ
ြမစ်ကီးနား   ဇူလိုင်   ၁

အမျိးသားအဆင့ ်ေစတနာဝ့န်ထမ်း ဦးေဆာင်အဖဲွအေနြဖင့ ်
ကချင်ြပည်နယ်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 
ထိန်းချပ်၊   တုံြပန်ေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင ်  ပါဝင်ကူညီ 
ေဆာင်ရက်ေပးကသည့ ်ေစတနာဝ့န်ထမ်းများှင့ ်ပရဟတိ 
အဖဲွများအား အသိအမှတ်ြပ ဂုဏ်ြပြခင်းအခမ်းအနားကုိ 
ယေနတွင်     ြမစ်ကီးနားမိ       ပညာေရးေကာလိပ်ရှ ိ
ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရးစခန်းအြဖစ်  ဖွင့်လှစ်ထားသည့် 
ေနရာ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသို ဦးေဆာင်အဖွဲ အတွင်းေရးမှး၊ လူမ  
ဝန်ထမ်း၊  ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 
ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး၊ 
ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်၊ လူမ ေရးဝန်ကီး၊ 
လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန    ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်၊ 
တိင်ုးေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာန၊ 
အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ     တာဝန်ရှိသူများ 
တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်ြမစ်ကီးနားမိ 
ပညာေရးေကာလပ်ိရိှ   ကန်သတ်ေစာင့်ကည့ေ်ရးစခန်းအြဖစ် 
ဖွင့်လှစ်ထားသည့်ေနရာသုိ ေရာက်ရိှပီး ေစတနာ့ဝန်ထမ်း 
ကိုယ်စားလှယ်၊ ပရဟိတကိုယ်စားလှယ်တိုှင့ ်ေတွဆုံ၍ 
ဤကာလတွင ်တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ဖွဲချင်း ေတွဆုံပီး အခမ်း 
အနားြဖင့်   ဂုဏ်ြပြခင်းများ   ေဆာင်ရက်၍မရေကာင်း၊ 
ထိုေကာင့ ်ယခကုဲသ့ို    ကန်သတ်ေစာင့်ကည့ေ်ရးစခန်းများ 
တွင် ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွတာဝန်ရိှသမူျား၊ ဌာနဆိင်ုရာများ၊ 
ကိုယ်စားလှယ်များကတစ်ဆင့ ်တိုင်းေဒသကီးတစ်ခုလုံး 
အတွက် လာေရာက်ေပးအပ်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ လုပ်ငန်းစ်များတွင်  ပါဝင်ကူညီကသူများ  အားလံုးကုိ 
ေကျးဇူးတင်အသိအမှတ်ြပပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ တုံြပန်ေရးလပ်ုငန်းစ်များတွင် 
ပါဝင် ကညူေီဆာင်ရက်ေပးကသည့ ်ေစတနာဝ့န်ထမ်းများ 
ှင့် ပရဟိတအဖွဲများ  အားလုံးအတွက ် အသိအမှတ်ြပ 
ဂဏ်ုြပလ ာများကိ ုကချင်ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ ဝန်ကီးချပ် 

ထ ံေပးအပ်ပီး ေစတနာ့ဝန်ထမ်းရင်ထုိးတံဆိပ်များ၊ ပါးစပ် 
ှင့ ်ှာေခါင်းစည်းများ၊ လက်သန်ေဆးရည်များကိ ုေစတနာ ့
ဝန်ထမ်းှင့် ပရဟိတကုိယ်စားလှယ်တုိထံ ေပးအပ်သည်။

ဆက်လက်၍    လူမ ဝန်ထမ်း၊    ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်
ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၏     ရန်ပုံေငွြဖင့ ် 
ကချင်ြပည်နယ်အတွင်း  ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရးစခန်း
များရိှ ကိယ်ုဝန်ေဆာင်မခိင် ၃၁ ဦး၊ အသက် ငါးှစ်ေအာက် 

ကေလး ၆၁ ဦး၊ အသက် ၆၀ ှင့်အထက် သက်ကီးရယ်အိ ု
၂၁ ဦးတိုအတွက် တစ်ဦးလ င် ေထာက်ပံေ့ငကွျပ် သုံးေသာင်း 
 န်းြဖင့် စုစုေပါင်း    ေငွကျပ် ၃၃၉၀၀၀၀ ကိ ုြပည်ေထာင်စု 
ဝန်ကီးက   ကချင်ြပည်နယ်   ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်
ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရးစခန်းတွင် 
တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေနေသာ  ကျန်းမာေရးတာဝန်ခံထံ 
ေပးအပ်သည်။

ယေန   ေစတနာ့ဝန်ထမ်းဦးေဆာင်အဖွဲက ကချင် 
ြပည်နယ်အတွင်းရိှ ြမစ်ကီးနားခိင်ု၊ ပတူာအိခုိင်ု၊ မိုးညင်း 
ခုိင်ှင့် ဗန်းေမာ်ခုိင်တုိရိှ ေစတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၈၃၀၊ ပရဟိတ 
အဖွဲ ၇၉ ဖဲွတုိအတွက် ေပးအပ်ခ့ဲသည့် ဂုဏ်ြပလ ာများကုိ 
သက်ဆိင်ုရာ ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ၊ အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရး 
ဦးစီးဌာနှင့် မိနယ်ေစတနာ့ဝန်ထမ်း ပံ့ပိုးကူညီေရးအဖွဲ   
တာဝန်ရိှသမူျားက  အဆင့ဆ်င့စ်စိစ်၍ လက်ဝယ်အေရာက် 
ဆက်လက်ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ေစတနာဝ့န်ထမ်းဦးေဆာင်အဖဲွအေနြဖင့ ်ဂဏ်ုြပလ ာ 
များေပးအပ်ခဲ့ပီးသည့ ်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များတွင် 
စာရင်းကျန်ရိှြခင်းများရိှပါကလည်း စစိစ်၍ မိနယ်ေစတနာ ့
ဝန်ထမ်းပံ့ပိုးကူညီေရးအဖွဲ    တာဝန်ရှိသူများမှတစ်ဆင့ ်
ဂုဏ်ြပလ ာများ ထပ်မံေပးအပ်လျက်ရှိပီး   ကျန်ရှိသည့် 
တိုင်းေဒသကီး၊     ြပည်နယ်များအလိုက ်   ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။

ယေန ကချင်ြပည်နယ်အတွင်း ဂဏ်ုြပလ ာများေပးအပ် 
ြခင်းှင့် ေထာက်ပ့ံေငွများေပးအပ်ြခင်းကုိ ကျန်းမာေရးှင့် 
အားကစားဝန်ကီးဌာနက ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ 
ကသုေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေရာဂါြပန်ပွားမ  
မရိှေစေရး လိက်ုနာရန် ထတ်ုြပန်ထားေသာ စည်းကမ်းချက် 
များှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ သတင်းစ်

(၂၆)ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံ-တုတ် အဆင့်ြမင့်အရာရှိကီးများ 
အစည်းအေဝးကိ ုVideo Conferencing စနစ်ြဖင့် ကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁
ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန  အမဲတမ်း 
အတွင်းဝန်   ဦးစိုးဟန်သည ်  ယေန  
နံနက်  ၈  နာရီခွဲတွင်     Video 
Conferencing ြဖင့ ်ကျင်းပသည့ ်(၂၆)
ကိမ်ေြမာက ်      အာဆီယံ-တုတ် 
အဆင့်ြမင့်အရာရှိကီးများ  အစည်း 
အေဝးသို ေနြပည်ေတာ်ရှိ ိုင်ငံြခား 
ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ပါဝင်တက်ေရာက ်
သည်။

အစည်းအေဝးကုိ အာဆီယံ-တုတ် 
ေဆွးေွးဖက်ဆက်ဆံေရး   ညိ  င်း 
ေရးမှးြဖစ်သည့် ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံြခားေရး 
ဝန်ကီးဌာနမှ အဆင့်ြမင့်အရာရှိကီး 
Ms. Junever  M.  Mahilum-West 
ှင့်     တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ 
လက်ေထာက်      ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး 
Mr. Chen Xiaodong တိုက  ပူးတွဲ 
သဘာပတိများအြဖစ် ေဆာင်ရက်ပီး 
အစည်းအေဝးသို    အာဆီယံအဖွဲဝင ်
ိင်ုငမံျားမှ  အဆင့ြ်မင့အ်ရာရိှကီးများ 
ှင့် အာဆီယံိုင်ငံေရးှင့် လုံ ခံေရး 
အသိက်ုအဝန်းဆိင်ုရာ ဒတုယိအတွင်း 

ေရးမှးချပ်တို   ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ ့
ကသည်။ 

အစည်းအေဝး၌ အဆင့ြ်မင့အ်ရာရိှ 
ကီးများက အာဆီယံှင့် တုတ်ုိင်ငံ 
တို၏ လက်ရှိြဖစ်ေပ တိုးတက်မ များ၊ 
ေဒသတွင်းှင့ ်ိင်ုငတံကာေရးရာကစိ  
ရပ်များ၊ ိင်ုငေံရးှင့ ်လုံ ခံေရး၊ စီးပွား 
ေရး၊ လမူ ေရးှင့ ်ယ်ေကျးမ နယ်ပယ် 

များတွင် အာဆီယံ-တုတ် ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်မ ၏  ြဖစ်ေပ တိုးတက်မ  
များှင့ ် အာဆယီ-ံတတ်ုမဟာဗျဟာ 
ေြမာက်   မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး၏ 
အနာဂတ်အလားအလာတိုကို အြမင် 
ချင်းဖလှယ ်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

အစည်းအေဝး၌      အမဲတမ်း 
အတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန်က ေဒသတွင်းှင့် 

ိုင်ငံတကာေရးရာ     ကိစ ရပ်များ 
ေခါင်းစ်ေအာက်ရိှ အာဆယီအံေပါင်း 
သုံး၊    အေရှအာရှထိပ်သီးအစည်း 
အေဝးှင့ ်အာဆယီေံဒသဆိင်ုရာ ဖိရုမ် 
ဘာသာရပ်ေခါင်းစ်ကိ ု    ဦးေဆာင် 
ေဆွးေွးရာတွင်   တုတ်အေနြဖင့ ်
အာဆယီဦံးေဆာင်သည့ ်ယ ရားများ 
ှင့် အာဆီယံ၏ အချက်အချာကျမ  

တိုကို   ဆက်လက်ေထာက်ခံသည့ ်
အတွက်     ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း 
ေြပာကားပီး အာဆီယံှင့် အေပါင်းသံုး 
ိင်ုငမံျားအကား   ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက် 
ေရာဂါတိက်ုဖျက်ေရးအပါအဝင် က   
ေပါင်းစု၌ံ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 
သည့် အေြခအေနများ၊ အေရှအာရ ှ
ထိပ်သီးအစည်းအေဝး၏         ဖွံဖိး 
တိုးတက်မ အစီအစ်ဆိုင်ရာ  မနီလာ 
လုပ်ငန်းစ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ  
များ၊ အေရှအာရှထပ်ိသီးအစည်းအေဝး 
ထူေထာင်သည့်    (၁၅)ှစ်ေြမာက် 
ဆိုင်ရာ      ဟွိင်းေကညာစာတမ်း 
ထုတ်ြပန်မည့်   အေြခအေနများှင့ ်
အာဆီယံေဒသဆိုင်ရာ      ဖိုရမ်၏ 
လပ်ုငန်းစ်များတွင် တုတ်၏ ပူးေပါင်း 
ပါဝင်မ များ   စသည်တုိကုိ  ထည့်သွင်း 
ေဆွးေွးသည်။ 

အစည်းအေဝးသို   ိုင်ငံြခားေရး 
ဝန်ကီးဌာနမှ အဆင့်ြမင့်အရာရှိကီး 
များလည်း   ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့က 
သည်။ 

သတင်းစ်

 တာချလီိတ်မိမှ

ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ       အေြဖရလဒ ်
ထွက်ရှိချနိ်အထိ   ေနထိုင်ရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊    ဓာတ်ခွဲခန်းအေြဖရရှိရန ်

ငါးရက်မှ ရက်သတ တစ်ပတ်ကာြမင့် 
တတ်ေကာင်း၊ ဓာတ်ခဲွအေြဖသိရိှရပါ 

က မိမိေနရပ်သို ြပန်လည်ပိုေဆာင် 
ရန် စစီ်ထားေကာင်း မိနယ်အပ်ုချပ် 

ေရးမှးက ေြပာကားသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွား 

ခဲ့ပီးေနာက်  နယ်စပ်ဝင်ေပါက်ပတ်ိပီး 
မတ် ၂၃ ရက်မှ ယေနအထ ိလာအိုိင်ုင ံ
မှ  ၃၀၀ ေကျာ်ှင့်  ထုိင်းုိင်ငံမှ ၃၀၀၀ 

ေကျာ်ကို    ြပန်လည်လက်ခံပီးြဖစ ်

ေကာင်း    မိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှးထမှံ 

သိရသည်။ 

ယာေဆး(ြပန်/ဆက်)

COVID- 19  

ကာကွယ်ဖို မိမိမှစ၍ 
စည်းကမ်းများကို 

လိုက်နာစို



ဇူလိုင် ၂၊  ၂၀၂၀

ေပကျင်းေကညာစာတမ်းမှသည် ြမန်မာအမျိးသမီးများေနဆီသို
ြမန်မာအမျိးသမီးများေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

ခင်ရတနာ
ေရှးအခါက အမျိးသမီးများကို အားွဲသူများအြဖစ ်
သတ်မှတ်ကသည်။ ခွန်အားြဖင့် လူအသိုက်အဝန်းကိ ု

တည်ေဆာက်ကရသည့်အချနိ်   အမျိးသားများက 
ဦးေဆာင်ဦးရက်ြပကာ ရန်အေပါင်းကုိတားဆီး၊ အခက် 

အခဲများကို ေကျာ်လ ားေပးခဲ့ကသည်။ ရာစု၊ ေထာင်စု

ှစ်များစွာြဖတ်သန်းပီးချနိ ်   မျက်ေမှာက်ကာလတွင ်
ခွန်အားကီးမားြခင်းထက ်ဆန်းသစ်တီထွင်မ ှင့် နည်း 

ပညာအကူအညီများြဖင့် ပိုမိုြမင့်မားသည့် လူအသိုက ်
အဝန်းကို တည်ေဆာက်လျက်ရှိရာ အမျိးသမီး၊ အမျိး 

သားများ၏ အခွင့်အေရးှင့်တာဝန်များသည်လည်း 

ယခင်ကထက် ပိမုိကုျယ်ြပန်လာခဲ့ပ ီြဖစ်ပါသည်။ အမျိး 
သမီးများသည ်မိသားစုအတွက်သာမက ပတ်ဝန်းကျင် 

အတွက်၊ ိင်ုငေံတာ်အတွက်၊ ေြမကမ ာအတွက် တတ်စွမ်း 
သမ  အကျိးြပရန် စိတ်အားထက်သန်ကသူများအြဖစ ်

ြမင်ေတွရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင်လည်း အမျိးသမီးများအတွက ်
ဇူလိုင်လ ၃ ရက်ေနကို ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအြဖစ ်

သတ်မှတ်ကာ   အမျိးသမီးများ၏  မိသားစုအေရး၊ 
လူမ ေရး၊  စီးပွားေရး၊   ပညာေရး၊ အခွင့်အေရးှင့် 

အြခားေသာ စိန်ေခ မ များ၊ ေြဖရှင်းေအာင်ြမင်မ များကိ ု

ေဖာ်ကျးသည့ေ်နရက်အြဖစ် ှစ်စ်ကျင်းပလာခဲသ့ည်မှာ 
၂၁ ှစ် ြပည့်ေြမာက်ခဲ့ပ ီြဖစ်ပါသည်။ 

ေပကျင်းေကညာစာတမ်း
အမျိးသမီးများအား အမျိးသားများနည်းတ ူအခွင့် 

အေရးများ ရရိှခံစားုိင်ေစရန်၊ တန်းတူရည်တူ ဆက်ဆံ 

ခွင့်ရရှိေစရန်ှင့် အမျိးသမီးများ၏စွမ်းပကား ြမင့်မား 
ေစရန် ေတာင်းဆိုလ ံေဆာ်မ များ ြပလုပ်ရန်အတွက ်

ကမ ာ့အမျိးသမီးများညီလာခံများကိ ု၁၉၇၅ ခုှစ်တွင် 

စတင်ကျင်းပခ့ဲပီး စတုတ အကိမ်ေြမာက်အြဖစ် ၁၉၉၅ 
ခုှစ်တွင်  တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ  ေပကျင်းမိ၌ 

ကျင်းပခဲပ့ါသည်။ အဆိပုါညလီာခမှံ အမျိးသမီးများဘဝ 
ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးေဆာင်ရက်ရာတွင်   ိုင်ငံတိုင်း၌ 

အမျိးသားအဆင့် ယ ရားဖွဲစည်းကာ ေဆာင်ရက်သင့် 
သည့ ်က  အပါအဝင် က   ၁၂ရပ်ပါဝင်သည့ ်ေပကျင်း 
ေကညာစာတမ်း(Beijing Declaration) ကို  ြပ  ာန်း 

ိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

ယင်းေကညာစာတမ်းအရ ြမန်မာိင်ုငသံည်လည်း 

ြမန်မာအမျိးသမီးများဘဝ ဖံွဖိးတိးုတက်ေစေရးအတွက် 

ပထမေြခလှမ်းြဖစ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိး 

သမီးေရးရာေကာ်မတီကိ ု၁၉၉၆ ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၃ ရက် 

ေနတွင် ဖဲွစည်းခဲသ့ည်။ ယင်းေနကိပုင် ြမန်မာအမျိးသမီး 
များေနအြဖစ ်သတ်မှတ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

၁၉၉၆ ခုှစ် ဇူလုိင်လ  ၃ ရက်ေနတွင် ဖဲွစည်းခ့ဲသည့ ်
ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိးသမီးေရးရာေကာ်မတီကိ ု

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထား 
ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ဥက   အြဖစ် 

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး အမျိးသမီးများအေရးအတွက ်
ေရှလုပ်ငန်းစ်များ  အရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်

၁၉၉၆ ခုှစ် ေအာက်တုိဘာလ ၇ ရက်ေနတွင် ြမန်မာုိင်ငံလံုး 

ဆိင်ုရာ အမျိးသမီးေရးရာလပ်ုငန်းေကာ်မတကီိ ုဆက်လက် 
ဖဲွစည်းိင်ုခဲသ့ည်။ အမျိးသမီးတိင်ုးပါဝင်ိင်ုေရးှင့ ်အြခား 

ေသာ လူမ ေရးအဖွဲအစည်းများှင့်  ဆက်သွယ်၍ ပိုမို 
ကျယ်ြပန်စွာေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ြမန်မာိုင်ငံအမျိး 

သမီးေရးရာအဖွဲချပ်ကိ ုအစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်း 

အြဖစ် ၂၀၀၃ ခှုစ် ဒဇီင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေနတွင် ဖဲွစည်းခဲပ့ါ 
သည်။

ရည်မှန်းချက်များအြဖစ် အမျိးသမီးများဘဝလံု ခံမ  
ြဖင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မ ကို အေလးထားဦးတည်ေဆာင်ရက ်
ြခင်းြဖင့ ်အမျိးသမီးများ၏ အခန်းက  ကို ြမင့်တင်ေပး 

ရန်၊ ြမန်မာုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ အမျိးသမီးေရးရာေကာ်မတ၏ီ 
လမ်း န်မ ြဖင့ ်လပ်ုငန်းစ်များကိ ုလပ်ုငန်းသေဘာသဘာဝ 
ချင်းတူညီသည့်  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများ၊ 

ြပည်တွင်းရှိ လူမ ေရးအဖွဲအစည်းများှင့် ဆက်သွယ်၍ 
ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  ေဆာင်ရက်ရန်တို ြဖစ်ပါသည်။ ပထမ 

အကိမ် ြမန်မာအမျိးသမီးေရးရာညီလာခံကိ ု၁၉၉၈ ခုှစ် 

ဒီဇငဘ်ာလ ၆ ရက်ေနမှ ၉ ရက်ေနအထိ     ရန်ကုန်မိရိှ 
အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ     စီးပာွးေရးလုပ်ငနး်ဗဟုိဌာနတွင ် 
ကျင်းပခဲ့ပီး ယင်းညီလာခံမှတစ်ဆင့် အမျိးသမီးများ ဖံွဖိး 
တုိးတက်ေရးဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းလမ်း န်ချက်များကိ ုချမှတ် 

ိုင်ခဲ့ပါသည်။

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနစတင်ေပ  ေပါက်
ြမန်မာုိင်ငံရိှ အမျိးသမီးများဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် 

အကမ်းဖက်မ မှ ကင်းေဝးေစေရး      လုပ်ငန်းစ်များ 
ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်အတွက် ၁၉၉၈ ခုှစ်တွင်ြပလုပ်ခ့ဲေသာ 

ြမန်မာုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ   အမျိးသမီးေရးရာေကာ်မတီ အစည်း 
အေဝးတွင် ြမန်မာအမျိးသမီးများေနကိ ုှစ်စ် ဇူလိုင်လ 

၃ ရက်ေနတွင် သတ်မှတ်ရန်သေဘာတူညီခဲ့ကပါသည်။ 

ိင်ုငေံတာ်က အမျိးသမီးက   ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး ကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်မ များှင့်    ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ များတွင် ြမန်မာအမျိးသမီးထုကီး
တစ်ရပ်လုံး   တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း  စုစည်းညီွတ်စွာ 

လ ပ်ရှားေဆာင်ရက်သွားမည့်  ဦးေဆာင်အဖွဲကီးအြဖစ ်

ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိးသမီးေရးရာေကာ်မတီကို 
၂၀၁၆ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်ေနတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ 

အဖွဲအစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများြဖင့ ်
ြပန်လည်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး ၂၀၁၈ ခုှစ် ဇွန်လ ၂၀ ရက်ေနတွင ်
ိုင်ငံေတာ်သမ တုံး၊ လူမ ေရးှင့်  ယ်ေကျးမ ဌာနကီး၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ် ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိးသမီးေရးရာ 
ေကာ်မတီအစား ြမန်မာုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ အမျိးသမီး ေကာ် 
မတီဟု  အမည်ေြပာင်းလ ဲသတ်မှတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ယင်းေကာ်မတီအေနြဖင့်   အမျိးသမီးအေရးကို 
တက်က စွာေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်အစိုးရမဟုတ်ေသာ 

အဖဲွအစည်း ကုိးဖဲွြဖစ်ေသာ ြမန်မာုိင်ငံ ရင်ခွင်မ့ဲကေလးငယ် 
များေလ ာ့ချေရးှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံ  အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲချပ်၊      ြမန်မာိုင်ငံ 
မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း၊  ြမန်မာအမျိး 
သမီးစီးပွားေရးစွမ်းေဆာင်ရှင်များအသင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံ 

အမျိးသမီးများှင့ ်  ကေလးသူငယ်များဘဝြမင့်တင်ေရး 
အသင်း၊ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်များ ကျား၊ မ တန်းတညူမီ ေရး 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အသင်း၊ ေလးက န်းသေူဖာင်ေဒးရှင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံ    အမျိးသမီးအားကစားအဖွဲချပ်၊   ဝိသာခါ 
ေဖာင်ေဒးရှင်းတိုှင့်လည်းေကာင်း၊ ကျား၊ မ တန်းတညီူမ  

ေရးကွန်ရက်၊ အမျိးသမီးအဖွဲများကွန်ရက်တိုှင့ ်လည်း 
ေကာင်း ပူးေပါင်း၍ အမျိးသမီးက  ကိ ု ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ကိုဗစ်ိုက်ခတ်မ ှင့် အမျိးသမီးက  
ကိဗုစ်-၁၉ ေကာင့ ်တစ်ကမ ာလံုးဆုိင်ရာ စီးပွားေရး၊ 

လူမ ေရး၊ ကျန်းမာေရးစသည့် က  အသီးသီးတွင် အကျိး 
သက်ေရာက်မ သည် ကီးမားြပင်းထန်လွန်းလှသည်။ ယခု 

ကာလအတွင်း အမျိးသမီးများှင့် မိန်းကေလးများအေပ  

အကျိးသက်ေရာက်မ သည်လည်း အလွန်ပင် ကီးမားလျက် 
ရှိပါသည်။ အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ြဖစ်ပွားမ  ပထမရက် ၁၀၀ အစီရင်ခံစာအရ အာရှှင့် 

ပစိဖိတ်ေဒသအတွင်းရှိ အမျိးသမီးများှင့် မိန်းကေလး 
ငယ်များသည် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ကျန်းမာေရး၊ လူမ ေရးှင့် 
စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ေနာက်ဆက်တွဲအကျိးဆက် ခံစားရမ  

များ၊ အကမ်းဖက်ခံရမ များ၊ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ြဖစ်ေစမ များ၊ 

သဘာဝေဘးအ ရာယ ်ြဖစ်ပွားိုင်ေြခရှိသည့် ိုင်ငံများ 
တွင် သဘာဝေဘးှင့် ကိုဗစ်-၁၉ အ ရာယ် ေပါင်းစပ် 

သက်ေရာက်မ များကိ ုခစံားေနကရေကာင်း သရိှိရသည်။ 
ထိုြပင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း အမျိးသမီးများှင့ ်

မိန်းကေလးများအေပ     အကမ်းဖက်မ များသည ်

တစ်ကမ ာလုံးအတိုင်းအတာအရ ြမင့်တက်လာသည်ကို 
လည်း   ိုင်ငံတကာသတင်းစာမျက်ှာများေပ တွင် 

ြမင်ေတွရပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ 

သက်ေရာက်မ အတွက်ကိတင်ြပင်ဆင်

ိင်ုငံေတာ်အစုိးရက အမျိးသမီးက  ဖံွဖိးတိုးတက် 
ရန်အတွက်  ြပည်တွင်း    ြပည်ပအဖွဲအစည်းများှင့ ်

လက်တဲွကာ အသိပညာများြဖန် ေဝြခင်း၊   အလုပ်အကုိင် 
အခွင့်အလမ်းများေပးအပ်ြခင်း၊ ဥပေဒအရအကာအကွယ် 

များ ထေိရာက်စွာ ရရိှိင်ုရန် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းများအြပင် 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ များ၊ လူမ ေရးေစာင့်ေရှာက်
မ များှင့် ပညာဆက်လက်ဆည်းပူးခွင့်များကိုလည်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ ထုိြပင် ုိင်ငံေတာ် အစုိးရ၏ 
ကိုဗစ်-၁၉ စီးပွားေရးထိခိုက်မ  သက်သာေရးစီမံချက ်

(Covid-19 Economic Relief Plan-CERP) တွင် ြပည်ပမှ 

ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာေသာ ကိယ်ုဝန်ေဆာင် အမျိးသမီး 
များ အပါအဝင် လက်ရှိ MCCT အစီအစ် ေဆာင်ရက် 

ေနေသာ ေဒသများမှအပ တစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုးအတာြဖင့ ်
ကုိယ်ဝန်ေဆာင်အမျိးသမီးများအား ေငွေကးေထာက်ပ့ံ 

ြခင်း၊ အမျိးသမီးများပါဝင်ေသာ သက်ကီးရယ်အိုများ၊ 

ပရဟိတေဂဟာများ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ မသန်စွမ်းသ ူ
များ၊ IDP စခန်းများှင့် ေနရပ်စွန်ခွာသူများကို ေငွေကး 

ပံ့ပိုးမ  အစီအစ်များ ပါဝင်သည်ကိ ုြမင်ေတွရပါသည်။

ထိုြပင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားစ်ကာလများ 
အတွင်း ေနရပ်ြပန်ှင့် ေကျးလက်ေဒသေန အမျိးသမီး 

များအား ကူညီေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေရးအတွက် ေဒသ 
အလိုက ်တစ်ိုင်တစ်ပိုင ်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖန်တီး

ပံပ့ိုးကညူီိုင်ေရးနည်းလမ်းများ၊ အသက် ေမွးဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်းများေပးအပ်၍ ရင်းှီးစိုက်ထုတ်ေပးိုင်မည့ ်
နည်းလမ်းများ၊ ေရှေြပးစီမံကိန်းေဒသများ သတ်မှတ် 

ေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်အစီအစ်များ၊ လက်ရှိေဆာင်ရက ်
ေနသည့် စီမံချက်အေတွအကံများှင့် ေစျးကွက်ရှာေဖွ 

ေပးေရးကိစ ရပ်များ၊ လိုအပ်သည့်စစ်တမ်းများေကာက ်
ယူိုင်ေရးှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအလွန် ေဆာင်ရက်ရ 

မည့်အချက်များကိ ု  ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိးသမီး

ေကာ်မတီဥက      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ေဒါက်တာ 
ဝင်းြမတ်ေအးှင့် အမျိးသမီးအေရး တက်က စွာေဆာင် 

ရက်ေပးလျက်ရှိသည့် ေကာ်မတီဝင်  အမျိးသမီးအဖွဲ 
အစည်းများမှ  တာဝန်ရှိသူများက  ေဆွးေွးေဆာင် 

ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအကိလ ပ်ရှားမ များ
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  ဇူလုိင်လ ၃ ရက်ေနတွင် ကျေရာက်မည့ ်

ြမန်မာအမျိးသမီးများေန ေဆာင်ပဒ်ုအား “အမျိးသမီးများ 

ေပါင်းစည်းအား ကိဗုစ်-၁၉ ဒိုေကျာ်လ ား” ဟ၍ူ သတ်မှတ် 

ထားပီး အကိလ ပ်ရှားမ အစအီစ်များအြဖစ် သစ်ပင်စိက်ု 

ပျိးြခင်းများကိလုည်း ဇလူိင်ုလ ၂ ရက်ေနတွင် အမျိးသမီး 
အဖွဲ ၁၁ ဖဲွက သက်ဆုိင်ရာေနရာအသီးသီးတွင် ကျန်းမာ 

ေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ န်ကားချက်များှင့်အည ီစိုက်ပျိး 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင် အွန်လိင်ုးမှတစ်ဆင့ ်အမျိးသမီး 
များအေပ  အကမ်းဖက်မ ဆိင်ုရာ eာဏ်စမ်းပ ေဟဠိပိင်ပဲွ 
ကိလုည်း UNFPA ၊ Gender Equality Network၊ Women 

Organization Network တို၏ နည်းပညာှင့် ေငွေကး 
ပံ့ပိုးမ များြဖင့် Myanmar National Committee on 
Women လမူ ကွန်ရက် ေဖစ့်ဘွတ်စာမျက်ှာတွင် ကျင်းပ 

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။                   စာမျက်ှာ ၉ သို 

အမျိးသမီးအေရးကို တက်က စွာေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအစည်း 
ကုိးဖဲွြဖစ်ေသာ ြမန်မာုိင်ငံ ရင်ခွင်မ့ဲကေလးငယ်များေလ ာခ့ျေရးှင့ ်ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 
အသင်း၊ ြမန်မာိင်ုင ံ အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွချပ်၊     ြမန်မာိင်ုင ံမခိင်ှင့က်ေလးေစာင့ေ်ရှာက် 
ေရးအသင်း၊   ြမန်မာအမျိးသမီးစီးပွားေရးစွမ်းေဆာင်ရှင်များအသင်း၊   ြမန်မာိုင်ငံ 

အမျိးသမီးများှင့ ်  ကေလးသငူယ်များဘဝြမင့တ်င်ေရးအသင်း၊ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်များ 

ကျား၊ မ တန်းတညူမီ ေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အသင်း၊ ေလးက န်းသေူဖာင်ေဒးရှင်း၊ ြမန်မာ 
ိုင်ငံ အမျိးသမီးအားကစားအဖွဲချပ်၊  ဝိသာခါေဖာင်ေဒးရှင်းတိုှင့်လည်းေကာင်း၊ ကျား၊ မ 
တန်းတူညီမ ေရးကွန်ရက်၊  အမျိးသမီးအဖွဲများကွန်ရက်တိုှင့်လည်းေကာင်း  ပူးေပါင်း၍ 

အမျိးသမီးက  ကို  ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ



ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

ထိုြပင ်ကိုဗစ်-၁၉ တုံြပန်ေဆာင်ရက်မ တွင် အမျိး 

သမီးများ၏ ပါဝင်မ ှင့် စိန်ေခ မ များအတွက်  အကိ 
စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲများကိုလည်း ဇွန်လ ၂၅ ရက်ေနမှ 
စတင်၍   ကျန်းမာေရးက  တွင်   အမျိးသမီးများ 
ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့ ်      ေတွကံရေသာစန်ိေခ မ များ  

အေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ကသု၊ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ် 

ရာတွင်    သူနာြပ၊    သားဖွားများ၏အခန်းက  ှင့် 

ေတွကံရေသာ စိန်ေခ မ များအေကာင်း၊ Community 

Based Facility Quarantine Center များမှ ေစတနာ့ 
ဝန်ထမ်းများအား ေလက့ျင့သ်င်ကားေပးြခင်းှင့ ်ြပည်သ ူ

များအား ပညာေပးြခင်းတွင် အမျိးသမီးများ၏ ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်မ များ၊  ေတွ ကံရေသာစိန်ေခ မ များှင့် 
အမျိးသမီးများအပါအဝင်  ြပည်သူအားလုံးအတွက် 
ကျန်းမာေရးှင့်ပတ်သက်ေသာ စိန်ေခ မ များှင့် အခွင့် 

အလမ်းများအေကာင်းကိ ုေဆွးေွးိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုြပင ်
စီးပွားေရးက  ှင့်  ပညာေရးက  တိုမှ သက်ဆိုင်ရာ 

ပညာရှင်များကလည်း  အသီးသီးေဆွးေွးအေြဖရှာကာ 
ကိုဗစ်-၁၉ တုံြပန်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး နည်းလမ်းေကာင်း 
များကို ထုတ်ေဖာ်ေဆွးေွးလျက်ရှိပါသည်။

ကမ ာှင့်ချ၍ီ ကံေတွေနရသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကျေရာက်ချန်ိတွင်လည်း အမျိးသမီးများသည် ိင်ုငအံတွက် 

တတ်စွမ်းသမ ေဆာင်ရက်ေနသည်ကိ ုြမင်ေတွရမည် ြဖစ်ပါ 
သည်။ အမျိးသမီးများ၏ အခွင့်အေရး၊ ဘဝလုံ ခံေရး၊ 
စီးပွားေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 
ေရးှင့် အကမ်းဖက်မ ကာကွယ်ေရးတိုတွင်လည်း ိုင်ငံ 

ေတာ်ှင့်အတ ူလက်တွဲေဖာ်ေဆာင်ကသည့် ြမန်မာအမျိး 

သမီးများစွာ ေပ ထွန်းခဲ့ပီး ဆက်လက်ထွက်ေပ လာဦး 
မည်ဟုလည်း ယုံကည်ပါသည်။

“က န်မတုိအမျိးသမီးေတွအေနနဲ  အမျိးသမီးေနကုိ 

အသအိမှတ်ြပတဲအ့ခါ အမျိးသမီးအခွင့အ်ေရး၊ အမျိးသမီး 

ေတွရဲ ရပိုင်ခွင့်စတာေတွကိုသာမက အခွင့်အေရးေတွကိ ု

အများအတွက် ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာကို အဓိက 
ထားပီး စ်းစားေစချင်ပါတယ်။ အမျိးသမီးများ ပိုပီးေတာ ့
အခွင့အ်ေရးရလာရင်၊ အမျိးသမီးများအတွက် အခွင့အ်လမ်း 
ေတွပိုပီးေတာ့ပွင့်လာရင ်   အားလုံးအတွက်   ဘယ်လို 

ေကာင်းေအာင်ပိုပီးလပ်ုိင်ုမယ့ ် အခွင့အ်လမ်းေတ ွ က န်မ 

တို ရိင်ုမလဆဲိတုာကိ ုစ်းစားေစလိပုါတယ်”ဟ ုိင်ုငေံတာ် 
၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်  ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်က ၂၀၁၈ 
ခှုစ် ဇွန်လ ၃ ရက်ေနတွင် ကျေရာက်သည့် ြမန်မာအမျိးသမီး 
များေန  အခမ်းအနားမိန်ခွန်းတစ်ရပ်တွင်    ထည့်သွင်း 

ေြပာကားထားခဲ့ဖူးပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည်  စတုတ အကိမ်ေြမာက်  ကမ ာ့ 
အမျိးသမီးညလီာခတွံင်  ေပ ထွက်ခဲသ့ည့ ် ေပကျင်းေကညာ 
စာတမ်းပါ အမျိးသမီးများှင့် ဆင်းရဲွမ်းပါးမ ၊ အမျိးသမီး 

များှင့ ်ပညာေရး၊ ေလက့ျင့သ်င်ကားေရး၊ အမျိးသမီးများ 

ှင့် ကျန်းမာေရး၊ အမျိးသမီးများအေပ  အကမ်းဖက်မ ၊ 

အမျိးသမီးများှင့ ်လက်နက်ကိင်ုပဋပိက ၊ အမျိးသမီးများ 

ှင့ ်စီးပွားေရး၊ အမျိးသမီးများှင့ ်ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရး၊ 
အမျိးသမီးများ ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း 
ယ ရားများ၊ အမျိးသမီးများ၏ လူအခွင့်အေရး၊ အမျိး 

သမီးများှင့် လူထုဆက်သွယ်ေရး၊ အမျိးသမီးများှင့ ်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊   မိန်းကေလးငယ်များ စသည့် 
က  ကီး ၁၂ ရပ် စလုံးတွင် လိုက်ပါြဖည့်ဆည်းေဆာင်

ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာအမျိးသမီးများ ေပါင်းစည်း 
အားြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကုိ ေကျာ်လ ားေအာင်ြမင်ကာ 

ေနာင်ှစ်ေပါင်းများစွာတိုင ်ိုင်ငံေတာ်၏ အကျိးစီးပွား 

ေဆာင်က်းိုင်ကသူများဟ ု       ယုံကည်မိပါေတာ ့

သည်။ ။

ရန်ကုန်    ဇူလိုင်   ၁
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီး 
ဌာန စာေပဗမိာန်ုံးက အပတ်စ် စေနေနတိင်ုး ေရ ေသွး 
ဂျာနယ်ကို ထုတ်ေဝြဖန်ချလိျက်ရှိသည်။

ဇလူိင်ု ၄ ရက် (စေနေန) တွင် ထတ်ုေဝမည့ ်ေရ ေသွး 
ဂျာနယ်တွင်    ုပ်အဆင်းအလှအပထက ်   စိတ်ထား 
လှြခင်းက လကူိပုိ၍ုလှပေစေကာင်းကိ ုေရးဖဲွထားသည့ ်
“အလှ”  မျက်ှာဖုံးကာတွန်း၊  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်
ထိန်းသိမ်းေရး    ေဆာင်ရက်ရာတွင ် သတိြပလိုက်နာ 
အပ်ေသာ နီတိများအေကာင်းကို တင်ဆက်ထားသည့် 
“ပတ်ဝန်းကျင် ထန်ိးသမ်ိးေရးနတီမိျား” သတုေဆာင်းပါး၊ 
ေကျာင်းသားေလး ေပါက်ေကျာ်သည ်ပညာေရးမှးအား 
သူ၏နာမည် မိတ်ဆက်ပံုအေကာင်းကုိ ေရးဖဲွထားသည့် 
“ ေပါက်ေကျာ်ပါဝင်သည့ ်ဆရာကီး” ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ 
လူစွမ်းေကာင်းပိင်ပွဲတွင်     ွားေကျာင်းသားေလး 
ေမာင်လမ်းက အိုင်ရရှိသွားပုံအေကာင်းကိ ု ပညာေပး 

လမ်းကား  မ ေလးမိရှိ   စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင်   ဖုန်း-၀၂-၄၀၃၀၁၈၆  ှင့်   အမိမိရှိ   စာေပဗိမာန် 
ကုိယ်စားလှယ်များထံတွင် ဆက်သွယ်ဝယ်ယူုိင်ေကာင်းှင့် လက်ကားမှာယူလုိပါက အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁ ကုန်သည် 
လမ်းရှိ စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်ဖုန်း- ၀၁-၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၃၈၁၄၄၈ သို ဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဇူလိုင်လထုတ် သုတပေဒသာစာေစာင်ထွက်ရှိ
ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၁
၁၉၇၃ ခုှစ် ဇူလိုင်လမှ စတင်ထုတ်ေဝခဲ့ပီး ှစ်ေပါင်း 
၄၀ ေကျာ် စာချစ်သူများ လက်ခံအားေပးလာခဲ့ေသာ 
သုတပေဒသာစာေစာင်ကိ ုမျက်ှာဖုံးဒီဇိုင်း၊ အေကာင်း 
အရာှင့်  စာအုပ်အြပင်အဆင်တို အေြပာင်းအလဲများ 
ြပလုပ်ပီး အသက် ၁၈ ှစ်မှ ၂၅ ှစ်အတွင်းရှိ လူငယ် 
များကိ ုဦးတည်ပရိသတ်အြဖစ်ထားကာ လစ်ထုတ်ေဝ 
လျက်ရှိသည်။ ိုင်ငံတကာထုတ် စာအုပ်စာေစာင်များမ ှ
ေကာင်းိုးရာ ေခတ်မီအေကာင်းအရာများှင့် ယခုလ 
အတွက်  အထူးြပေရးသားသည့်  “အမုန်းစကားှင့် 
သတင်းအမှားများ တားဆီးကာကွယ်ေရး” မျက်ှာဖုံး
ေဆာင်းပါးကီးများပါဝင်ေသာ သုတပေဒသာစာေစာင ်
(ဇူလုိင်လ)ကိ ုပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပ 
ဗိမာန်က ြဖန်ချလိိုက်ပီြဖစ်သည်။

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇူလိုင်လထုတ် သုတပေဒသာ 
စာေစာင်တွင ်  ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်ဝင်း၊  ေကေက၊ ကိုမျိး 

(ြပည်)၊ သန်လွင်ထွန်း (MPA)၊ တင်တင်ဝင်း (စာေပဗမိာန်) 

တို၏ “အမုန်းစကားှင့် သတင်းအမှားများ တားဆီး 
ကာကွယ်ေရး” မျက်ှာဖုံးေဆာင်းပါးများ၊ ေမာင်ေပ ထွန်း၊ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ညိ၊ ေနမျိးိုင်၊ ထင်ေဇာ်မှးသင်၊ 

ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း (စက်မ တက သိုလ်)တို၏  အေတွးအေခ ှင့် တက်ကျမ်းဆိုင်ရာေဆာင်းပါးများ၊ ေကျာ်ရှင်း၊ 

ရဲရင့်နဒီတို၏ ိုင်ငံတကာဆိုင်ရာေဆာင်းပါးများ၊ ေအးြဖ၊ ေကာင်းမွန်၊ ေမာင်ေကျးေရ (ဦးြမင့်သိန်း)၊ လဲ့လဲ့ဝင်း 

(သတ ေဗဒ)တို၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ေထာင့ဆ်ိင်ုရာ ေဆာင်းပါးများ၊ ရှင်ေစာြဖ၊ ေဒါက်တာြမင့သ်န်း(ေညာင်ေလးပင်)၊ 
ေကျာ်ဝင်းဟိန်း (ပခုက )၊ ေဒါက်တာြမင့်သန်း(သေ သား)၊ ရဲထက်ေဇာ်၊ ြမသိန်းတုိ၏ မူးယစ်ှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ 

ေဆာင်းပါးများ၊ ဦးဘသန်း (မဟာဝိဇ ာ)၊ ြခယ်မ န်းသီ၊ ပါေမာက  ဦးသိန်းလ  င်၊ စိုးစိုး (ပန်းေတာင်း)၊ ဆူးထက်ေအာင်၊ 

စိုးိုင်(ကနီ)၊ စိန်ဝင်းေမာ်၊ ေဆာင်းဝင်းလတ်တို၏ ကဗျာ၊ ဟာသ၊ ဝတ တို၊ ြဖစ်ရပ်မှန်ှင့ ်အေထွေထွက  များကို 

ေရာင်စုံ၊ ြဖ/မည်း သုပ်ေဖာ်ပု ံေဝေဝဆာဆာြဖင့ ်စီစ်တင်ဆက်ထားသည်။

အဆိုပါ သုတပေဒသာစာေစာင်ကို တစ်အုပ်လ င် ေငွကျပ်၂၅၀၀  န်းြဖင့် စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင် အမှတ် 

(တ-၅၅) သေြပကန်ုးေဈး ေနြပည်ေတာ် ဖန်ုး-၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁၊ စာေပဗမိာန်စာအပ်ုဆိင်ု အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁ ကန်ုသည် 

လမ်း ရန်ကုန်မိ၊ စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့် ၂၂ လမ်းကား မ ေလးမိ ဖုန်း- ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆ ၊ 
ရန်ကုန်မိရှ ိ   စာအုပ်ဆိုင်ကီးများ၊   မ ေလးမိရှ ိ   ထွန်းဦးစာေပ၊  နဂါးစာေပှင့် မိအသီးသီးရှ ိစာေပဗိမာန် 

ကိုယ်စားလှယ်များထ ံ  ဝယ်ယူရရှိိုင်ပီး   လက်ကားမှာယူလိုပါက   စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁ 
ကုန်သည်လမ်း ရန်ကုန်မိ ဖုန်း-၀၁-၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၃၈၁၄၄၈ သို ဆက်သွယ်မှာယူိုင်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေရ ေသွးဂျာနယ်ထွက်ရှိ

ေရးဖွဲထားသည့ ်“လူစွမ်းေကာင်း” ပုံြပင်က   အပါအဝင် ေရ ေသွးအဂ  လိပ်သဒ ါ၊ ကျန်းမာေရးအသိေပးချက်က  ၊ 
eာဏ်စမ်းက  ၊ ကဗျာ စုံလင်စွာြဖင့ ်ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာများ ပါရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

စာေပဗိမာန်စာမူဆုရစာအုပ ်ြဖန်ချေိရာင်းချ
ရန်ကုန်    ဇူလိုင်   ၁
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုိှံပ်ေရးှင့ ်ထတ်ုေဝေရးဦးစီး 
ဌာန စာေပဗိမာန်က ၂၀၁၆ ခုှစ်အတွက်  စာေပဗိမာန် 
စာမူဆု၊ ကေလးစာေပ ဒုတိယဆုရရှိသည့ ်စာေရးဆရာ 
သခိ  သ၏ူ “ြမန်မာစ့တ်ိရင်းှင့ ်ကေလးကဗျာများ” စာအပ်ု 
ကို ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။

ယင်းစာအုပ်တွင်  ကဗျာပုဒ်ေရ  ၁၀၀  ပါရှိပီး 
၁၂ လရာသပဲွီေတာ်များအေကာင်း၊   မင်းြမတ်ေနာ်ရထာ၊ 
ကျန်စစ်သား၊ ဘုရင့်ေနာင်ှင့် အေလာင်းဘုရား စသည့် 
ြမန်မာရှင်ဘုရင်များအေကာင်း  စသည်ြဖင့ ်  သားငယ် 
သမီးငယ်များအတွက် အသိပညာတုိးပွားေစမည့် ကဗျာ 
များကို အေကာင်းအရာ စုံစုံလင်လင်ေရးဖွဲထားသည့ ်
အြပင် ကေလးငယ်များ စတ်ိဝင်စားပီး ရတ်ဖတ်သဆီိုိင်ု 
မည့် ကဗျာစာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ်ြဖစ်သည်။

အဆိုပါစာအုပ်ကို ေငွကျပ်  ၁၈၀၀ ြဖင့် အမှတ် 
၅၂၉-၅၃၁ ကုန်သည်လမ်းရှိ  စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်
ဖုန်း-၀၁-၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၃၈၁၄၄၈၊ အမှတ် (တ-၅၅) 
သေြပကန်ုးေဈး ေနြပည်ေတာ်ရိှ စာေပဗမိာန်စာအပ်ုဆိင်ု 
ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁၊ ၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့ ် ၂၂ 

စာအုပ်စာေပ လူမိတ်ေဆွ



ဇူလိုင် ၂၊  ၂၀၂၀

ချေးခွေချှောက်ထားသည့် ျုပ်ွန်း ၃၀၇ ျုအား 
COVID-19 Fund မှ ျေွ့်ပပုခွေကေပ် ၁၄ ဒသမ ၅၅၆၄ ဘီျီယံ ချေးခွေထုတ်ယူျေွ့်ပပု

သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၇/၂၀၂၀)
 ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ  ၁  ရက်

၁။	 Coronavirus	Disease	 2019	 (COVID-19)	 ကြောင့်	 ဖြစ်ကေါ်လာနိုင်သည့်	 စီးေွားကေးသေ်ကောေ်မှုများအကေါ်	
ေစုားကေးလေ်ုငန်းကော်မတ	ီအစည်းအကေး	(၆/၂၀၂၀)	ဆုံးဖြတ်ချေ်အေ	ကချးကငကွလှောေ်ထားသည့	်လေ်ုငန်းများအနေ်	

သတ္တမအသုတ်အဖြစ်	ေူးတွဲေါလုေ်ငန်း	၃၀၇	ခုသို့		ခွင့်ဖေုကငွေမာဏ	ေျေ်	(၁၄.၅၅၆၄)	ဘီလီယံေို	COVID-19	Fund	မှ	
ကချးကငွထုတ်ယူခွင့်ဖေုလိုေ်ေါသည်။	
၂။	 အဆိေုါ	ကချးကငထွတ်ုယခွူင့်	ေေိှသမူျားအား	ဘဏ်လေ်ုထုံး	လေ်ုနည်းများနှင့်အည	ီစစိစ်၍	ကချးကငထွတ်ုကေးောတွင်	
ဘဏ်တစ်ခခု၌ု	တေားစဲွဆိခုထံားေသည့	်လေ်ုငန်းဖြစ်ေါေ	ကချးကငမွျား	ထတ်ုကေးမည်မဟတ်ုေါကြောင်း	သတင်းထတ်ုဖေန်	
အေ်ေါသည်။

(ဆက်လက်ဖော်ပြြါမည်)

ေူးတွဲ
Covid-19 Fund မှ ဖချးဖငေ ခေင့်ပြုဖြးရန် စိစစ်အတည်ပြုသည့် 

ကုမ္ပဏီ/လုြ်ငန်းများစာရင်း



ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀

ချန်ိုင်း    ဇူလိုင်      ၁
ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ်   ပျံံှမ တားဆီးရန်   ထတ်ုြပန်ထား 
ေသာစည်းမျ်းများကိ ု     မထီမဲ့ြမင်ြပလုပ်ေသာ 
အိ ိယိုင်ငံသားများကိ ု    ဝန်ကီးချပ်    မိုဒီက 
သတိေပးလိုက်သည်။

သက်တမ်းတိုးရန ်ြပင်ဆင်လျက်ရှိ
အိ ိယိုင်ငံတွင်    ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်   ေနစ် 

ကူးစက်မ မှာ ၂၀၀၀၀ ဝန်းကျင်   ရိှလာြခင်းေကာင့် 
ုိင်ငံတစ်ဝန်းရိှ မိေတာ်အများအြပားက ဗုိင်းရပ်စ် 
ပျံံှမ တုိက်ဖျက်ရန် သွားလာမ ကန်သတ်ချက်များ 
သက်တမ်းတိုးရန ်ြပင်ဆင်လျက်ရှိသည်။ “အိ ိယ 
ိင်ုငမှံာ  ကန်သတ်ချက်ေတ ွ  ေြဖေလ ာ့ပီးေနာက်ပိင်ုး 
စည်းမျ်းလိုက်နာဖို   ေပါ့ဆမ ေတွ   များလာခဲ့ပါ 
တယ်။   အိ ိယိုင်ငံသားေတွက    ခပ်ခွာခွာေနဖို၊ 
လက်ေဆးဖိုလမ်း န်ချက်ေတကွိ ုမသကိျိးက န်ြပ 

ေနကပါတယ်” ဟ ုြပည်သူများသုိ  ေြပာကားသည့် 
ုပ်သံမိန်ခွန်းတစ်ခုတွင်    ဝန်ကီးချပ်    မိုဒီက 
ေြပာသည်။ အေမရကိန်ေဒ လာ ၁၂ ဘလီယီ ံအကန်ု 
အကျခကံာ  အိ ိယြပည်သ ူ သန်း  ၈၀၀  သို  အစား 
အေသာက်များ အခမဲ့ပံ့ပိုးသည့် အစီအစ်တစ်ခု 
သက်တမ်းတိုးရန ်မိုဒီက ေကညာခဲ့သည်။

အစားအေသာက်ေပးေဝသည် ့အစီအစ်မှာ 
လုေံလာက်မ မရိှေသာေကာင့် အဆင်းရဲဆံုးြပည်သူ 
များကို တုိက်ုိက်ေငွေကးေထာက်ပ့ံရန် ရာဟူးဂ ီ 
ဦးေဆာင်ေသာ   အတိုက်အခံ   ကွန်ဂရက်ပါတီက 
ေြပာကားခဲ့သည်။ အိ ိယိုင်ငံတွင် ပီးခဲ့သည့ ်၂၄ 
နာရီအတွင်း ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်သ ူ ၁၈၅၂၂ 
ဦး ရိှခဲရ့ာ ဇွန် ၂၈ ရက်ကထက် ကူးစက်မ  အနည်းငယ် 
ေလျာန့ည်းခဲေ့ကာင်း ဖက်ဒရယ် ကျန်းမာေရးအချက် 
အလက်များအရ   သိရသည်။    ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကူးစက်မ  ၅၆၈၀၀၀ ေကျာ်ရှိေသာ  အိ ိယိုင်ငံမှာ 
ကူးစက်မ အေရအတွက်အရ အေမရိကန်၊ ဘရာဇီး 
ှင့်   ုရှားိုင်ငံတိုေနာက ် ရှိေနသည်။   ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါေကာင် ့  ေသဆုံးသူ  ၁၇၀၀၀   နီးပါးရှိေသာ 
အိ ိယိုင်ငံ၏ ေသဆုံးမ မှာ ကူးစက်မ  န်းြမင့်မား 
ေသာ တိုင်းြပည်များှင့်ယှ်လ င်  ေသဆုံးသူဦးေရ 
နည်းပါးသည်ဟ ုဆိုိုင်သည်။

အိ ိယိုင်ငံသည ်         စာသင်ေကျာင်းများ၊  
ပ်ုရှင်ုမံျား၊   အားကစားခန်းမများှင့်    ဘားများကိ ု
ဆက်လက်ပတ်ိထားဆြဲဖစ်ပီး        ြပည်နယ်အချိမှ  
ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ  သိသိသာသာြမင့်တက ်
လာသည့်   မိေတာ်များ၌  သွားလာမ ကန်သတ်ချက် 
များ ချမှတ်ထားသည်။

ကိုးကား-သည်စထရိတ်တိုင်းမ်
ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

တီဟီရန် ဇူလိုင်     ၁
အီရန်ိုင်ငံ၏မိေတာ် တီဟီရန်မိ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်ရှိ ေဆးခန်းတစ်ခု၌ ေပါက်ကွဲမ တစ်ခု 
ြဖစ်ပွားခ့ဲရာ လ ူ၁၉ ဦးထက်မနည်း ေသဆံုးခ့ဲေကာင်း တီဟီရန်မိေတာ် မီးသတ်အဖဲွအစည်းမှ 
ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသ ူဂျာလယ်မာလီကီက ေြပာကားခဲ့သည်။

ေသဆုံးသမူျားအနက်  ၁၅  ဦးမှာ အမျိးသမီးများြဖစ်ပီး ေလးဦးမှာ  အမျိးသားများြဖစ်ေကာင်း 
မာလီကီက ုိင်ငံပုိင် IRNA သတင်းဌာနသို ေြပာကားခ့ဲသည်။ ေပါက်ကဲွမ အတွင်း လူေြခာက်ဦး 
လည်း ဒဏ်ရာရရိှခဲေ့ကာင်း  ၎င်းက ဆိသုည်။ ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွားချန်ိတွင် အေဆာက်အအုအံတွင်း 
ပိတ်မိေနခဲ့သည့်   လူ  ၂၀  ကိုလည်း  မီးသတ်သမားများက ကယ်တင်ခဲ့ေကာင်း   မာကီလီက 
ေြပာသည်။ ယမန်ေနညေနပိုင်းက တာဂျ်ရစ်ရင်ြပင်အနီး   လူစည်ကားရာလမ်းမတစ်ခုေပ ရှိ 
ဆိုင်နာေဆးခန်း၌  ကျယ်ေလာင်ေသာေပါက်ကွဲမ တစ်ခုြဖစ်ပွားကာ  မီးေလာင်က မ်းမ တစ်ခု 
ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။

ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွများ  ယိုစိမ့်မ ေကာင့်  ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ကာ  မီးေလာင်က မ်းခဲ့ြခင်း 
ြဖစ်ေကာင်း ေဒသ ရမီဒီယာများက ေဖာ်ြပခဲ့ကသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်စည်းမျ်းများကို မထီမဲ့ြမင်ြပလုပ်ေသာ အိ ိယြပည်သူများအား ဝန်ကီးချပ် မိုဒီ သတိေပး

နယူးေယာက်တိင်ုးမ်သတင်းစာက Apple News ှင့ ်မတ်ိဖက်ြဖစ်မ ကိ ုအဆံုးသတ်
နယူးေယာက်   ဇူလိုင်   ၁
နယူးေယာက်တိုင်းမ်သတင်းစာ၏   ေငွေကး 
ထည့်ဝင်မ ှင့်   စီးပွားေရးရည်မှန်းချက်များ
ေအာင်ြမင်ေရးကိ ု     နည်းပညာကုမ ဏီကီး 
တစ်ခြုဖစ်သည့ ်အက်ပလ်ဲက အေထာက်အက ူ
မြဖစ်၍      နယူးေယာက်တိုင်းမ်သတင်းစာ 
သည်     Apple     News    ှင့ ်   မတ်ိဖက်ြဖစ်မ ကိ ု      
အဆုံးသတ်ေတာ့မည်ြဖစ်သည်။

နယူးေယာက်တိုင်းမ ်     သတင်းစာ၏ 
သတင်းေဆာင်းပါးများကိ ု   ဇွန်  ၂၉   ရက်မှ 
စတင်ကာ   Apple   News    တွင်  ကာလ 
ရှည်ကာ    ေဖာ်ြပေတာ့မည်မဟုတ်ေကာင်း 
လည်း သရိသည်။ အက်ပလ်ဲအေနြဖင့ ်စာဖတ် 
သူများှင့် တိုက်ိုက်ဆက်ဆံေရးနည်းလမ်း 
တွင်     အနည်းငယ်သာ  စွမ်းေဆာင်မ ေပးခဲ့ 
ေကာင်းှင့ ်စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများအေပ တွင် 
လည်း    အနည်းငယ်သာထိန်းချပ်ိုင်စွမ်းရှ ိ
ေကာင်း နယူးေယာက်တိုင်းမ်သတင်းစာက 
ေြပာကားခဲ့သည်။

ထုိြပင်  နယူးေယာက်တုိင်းမ်သတင်းစာ 
၏ သတင်းေဆာင်းပါးများကို Apple News    
တွင်  ေဖာ်ြပြခင်းထက်   ကိယ်ုပိင်ုဝက်ဘ်ဆိက်ု 
ှင့် အက်ပလီေကးရှင်းတိုတွင်သာ စာဖတ်သ ူ
များကို    ဆွဲေဆာင်ရန်လည်း   နယူးေယာက် 
တိုင်းမ်သတင်းစာက ဆ ရှိေနသည်။

ကမ ာတစ်ဝန်းမှ သတင်းအဖဲွအစည်းများ 
သည် စာဖတ်ပရိသတ်ကျဆင်းမ ှင့် ကံေတွ 
ေနရြခင်းှင့်       ေကာ်ြငာဝင်ေငွရရှိသည့ ်
အွန်လိင်ုးက  တွင်လည်း ဂဂူလ်ဲှင့ ်ေဖစ့်ဘွတ် 
တိုက လ မ်းမုိးေနသည့်အတွက် နယူးေယာက် 
တုိင်းမ် ေနစ်သတင်းစာ၏ Apple News ှင့် 
မိတ်ဖက်ြဖစ်မ    အဆုံးသတ်မည့်အေကာင်း 

ထွက်ေပ လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။
၂၀၁၅ ခှုစ်တွင် စတင်ခဲသ့ည့ ်အက်ပလ်ဲ 

၏ သတင်းအက်ပလီေကးရှင်းသည ်  မီဒီယာ 
ေငေွကးေပးသွင်းမ များတိုးြမင့ရ်ရိှေရး    အက ူ
အညီေပးခဲ့ပီး   ၂၀၁၉   ခုှစ်တွင်   အက်ပဲလ် 
ကမု ဏကီ သတင်းစာများှင့ ်မဂ ဇင်းထတ်ုေဝ 
သမူျားှင့ ်အတ ူဝင်ေငကွိ ုခဲွေဝယေူသာ Apple 
News  + ဟုေခ သည့် ေငွေပးေဆာင်မ ဆိုင်ရာ 
ဝန်ေဆာင်မ တစ်ရပ်ကိ ု   ထပ်မံလုပ်ေဆာင်ခဲ ့
သည်။

ကမ ာတစ်ဝန်းမှ အစိုးရများှင့ ်မီဒီယာ 
အပ်ုစမုျားက ဂဂူလ်ဲအား ဖအိားေပးမ များရိှလာ 
ပီးေနာက်  သတင်းေကာင်းများတင်ဆက်သည့ ်
သတင်းအဖဲွအစည်းများကိ ု အခေကးေငေွပး 
မည့်   အစီအစ်များ    ပီးခဲ့သည့်တစ်ပတ်က   
ဂဂူလ်ဲက ေကညာခဲ့ပီးချန်ိတွင် နယူးေယာက် 

တိုင်းမ်သတင်းစာက      Apple   News    ှင့်  
မိတ်ဖက်ြဖစ်မ ကို  အဆုံးသတ်ရန်   ြဖစ်လာခဲ့ 
သည်။ 

အက်ပလ်ဲကမု ဏ၏ီ   ေြပာေရးဆိခွုင့ရိှ်သ ူ
တစ်ဦးကမူ   နယူးေယာက်တိုင်းမ်သတင်းစာ
အေနြဖင့ ်   တစ်ရက်လ င်   သတင်းေဆာင်းပါး 
အနည်းငယ်ကိသုာ Apple News  သို ြဖည့စွ်မ်း 
ေပးခဲေ့ကာင်း ေြပာကားခဲသ့ည်။ ထိုြပင် Apple 
News  အေနြဖင့် အြခားေသာပုံှိပ်ထုတ်ေဝ
သူေထာင်ေပါင်းများစွာထံမှရရိှသည့်  မှန်ကန် 
ေသာ   သတင်းအချက်အလက်များှင့်အတ ူ
စာဖတ်ပရိသတ်အား        ြဖည့်စွမ်းေပးေနဆ ဲ
ြဖစ်ေကာင်း   အက်ပလ်ဲကမု ဏ၏ီ     ေြပာေရး 
ဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ေြပာကားခဲ့သည်။

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ
ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

တီဟီရန်မိေတာ်ရှိ ေဆးခန်းတစ်ခု၌ 
ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားရာ ၁၉ ဦးထက်မနည်း ေသဆုံး

နယူးေဒလီ   ဇူလိုင်   ၁
အိ ိယိုင်ငံေတာင်ပိုင်း   တမီလ်နာဒူးြပည်နယ ်   ေနဗလီခိုင်ရှိ 
NLC  India   ကုမ ဏီတစ်ခု၏  ဓာတ်အားေပးစက်ုံ၌   ဘွိင်လာ 
အိုးေပါက်ကွဲမ   ယေနြဖစ်ပွားခဲ့ရာ  ေြခာက်ဦး ေသဆုံးပီး ၁၆  ဦး   
ဒဏ်ရာရရိှခဲေ့ကာင်း  ကမု ဏမှီတာဝန်ရိှသတူစ်ဦးက  အတည်ြပ 
ေြပာကားခဲ့သည်။

ယေန  ေဒသစံေတာ်ချန်ိ  နံနက်  ၁၀   နာရီခန်က အမှတ်(၂) 
ဓာတ်အားေပးစက်ုံရှ ိယူနစ် (၅) ၌    ကုမ ဏီအလုပ်သမားများ 
အလုပ်လုပ်ေနကစ် ဘိွင်လာအုိးေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွားခ့ဲြခင်း   ြဖစ် 
ေကာင်းသိရသည်။ ဘွိင်လာအိုးေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားခဲ့ပီးေနာက ်
အခင်းြဖစ်ပွားသည့်ေနရာ၌    ေသဆုံးသူှစ်ဦး၏   အေလာင်းကိ ု
ရှာေဖွေတွရှိပီး ကျန်ေလးဦးတို၏  အေလာင်းကိ ု  ထပ်မံရှာေဖ ွ
ေတွရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

တာဝန်ရိှသမူျားသည် ေသဆုံးသမူျား၏ အချက်အလက်များ 

ကိ ုေသချာေအာင်ေလလ့ာစစိစ်လျက်ရိှေကာင်း အမည်မေဖာ်လိသု ူ
တစ်ဦးက ဆင်ဟွာသတင်းဌာနသို ေြပာသည်။

ဘွိင်လာအိုးေပါက်ကွဲမ ၌  ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် ၁၆  ဦးကို 
ေဆးဝါးကုသမ ခံယူရန်  ေဒသဆိုင်ရာေဆးုံတစ်ုံသို  ပိုေဆာင် 
ထားပီး ၎င်းတိုအနက် ၁၁ ဦးသည် ဒဏ်ရာြပင်းထန်ေသာေကာင့ ် 
ေသဆုံးသူဦးေရလည်း   ေနာက်ထပ်တိုးလာိုင်ဖွယ်ရှိေကာင်း 
အမည်မေဖာ်လိုသူတစ်ဦးက   ေြပာသည်။     အခင်းြဖစ်မ ှင့် 
ပတ်သက်၍ အေသးစတ်ိကိ ုယခထုမိသရိေသးေကာင်း သရိသည်။

ပီးခဲသ့ည့ ်ေမ ၇ ရက်က တမလ်ီနာဒူးြပည်နယ် ကျဒါေလာ 
ခိုင်ရှိ   အဆိုပါကုမ ဏီ၏  အြခားစက်ုံတစ်ခုတွင ် အလားတူ 
ဘွိင်လာအိုးေပါက်ကွဲမ  တစ်ခုြဖစ်ပွားခဲ့ပီး ယခုေပါက်ကွဲမ သည် 
ှစ်လတာအတွင်း ဒတုယိအကမ်ိေြမာက် ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။                 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

အိ ိယ၌ ဘွိင်လာအိုးေပါက်ကွဲမ ေကာင့်
ေြခာက်ဦးေသဆုံးပီး ၁၆ ဦးဒဏ်ရာရရှိ



 ဇူလိုင်   ၂၊  ၂၀၂၀

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသ ူ     ၁၀၆၂၉၈၂၄ ဦး

ေသဆုံးသူ     ၅၁၄၉၇၉ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ     ၅၈၃၃၆၆၀ ဦး

ဒါကာ   ဇူလိုင်   ၁
ဘဂ  လားေဒ့ရ အစုိးရသည် ကုိဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကူးစက်ပျံှံမ       ှိမ်နင်းရန် 
ချမှတ်ထားေသာ     အသွားအလာ 
ကန်သတ်မ များကိ ုဩဂုတ်  ၃ ရက် 
အထိ သက်တမ်းထပ်တုိးလုိက်သည်။

ဇူလိုင် ၁  ရက်မှ ဩဂုတ်  ၃ ရက် 
အထိ အကျံးဝင်မည့ ်အဆိုပါ အသွား 
အလာကန်သတ်မ     အစီအမံများှင့် 
ပတ်သက်၍   အေသးစိတ်   ေဖာ်ြပ 
ထားသည့်        အေကာင်းကားစာ 
တစ်ေစာင်ကို      ဘဂ  လားေဒ့ရ                 
ကက် ဘနိက်အဖဲွက  ထတ်ုြပန်ထားပီး 
အဆုိပါ စာထဲတွင်  အပတ်စ် ံုးပိတ် 
ရက်များသည်လည်း အသွားအလာ 
ကန်သတ်မ ထဲတွင်   ပါဝင်မည်ြဖစ ်
ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ အေကာင်းကားစာအရ 
လုိအပ်ေသာ ေဆးဝါးများဝယ်ယူြခင်း   
သိုမဟတ်ု ေရာင်းချြခင်း၊    ေဆးဘက် 
ဆိင်ုရာဝန်ေဆာင်မ ှင့ ်     လပ်ုငန်းခွင် 
သို သွားြခင်းစသည့ ်   အေရးေပ လိအုပ် 
ချက်များမရှိဘ ဲ  မည်သူမဆို  ေနစ် 
ေဒသစေံတာ် ချန်ိ ည ၁၀ နာရမှီ နနံက် 
၅ နာရီအထိ အြပင်ထွက်ခွာခွင့်မရှိဘ ဲ 
ေနအိမ်၌သာ  ေနရမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။

ေနအိမ်မှ    အြပင်ထွက်ခွာပါက 
ှာေခါင်းစည်းများကိ ုဝတ်ဆင်ထားပီး 
ခပ်ခွာခွာေနေရး      အစီအမံများကိ ု
လိက်ုနာကာ အစုိးရက ချမှတ်ထားသည့် 
ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ လမ်း န်ချက် 

နယူးေဒလီ   ဇူလိုင်   ၁

အိ ိယိုင်ငံအေရှပိုင်း ဘီဟာြပည်နယ်တွင် မိုးကိးပစ် 

ခံရမ များေကာင့ ်  ၁၁  ဦးထက်မနည်း ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း 
တာဝန်ရှိသူများက ယေန  ေြပာကားလိုက်သည်။

ပီးခဲသ့ည့ ်၂၄ နာရအီတွင်း ဘဟီာြပည်နယ် ေဒသများ 

စွာတွင် မုိးကိးပစ်ခံရမ များေကာင့် ေသဆံုးမ များ ြဖစ်ေပ  

ခဲ့သည်။ “ဘီဟာြပည်နယ်မှာ မိုးကိးပစ်ခံရမ ေကာင့် 

ပီးခဲ့တဲ့တစ်ရက်အတွင်း လူ ၁၁ ဦးေသဆုံးခဲ့ပါတယ်” ဟု 
ေဒသ ရအစိုးရအဖဲွမှ ေြပာခွင့ရ်ပဂု ိလ်တစ်ဦးက ေြပာကား 
ခဲ့သည်။ မိုးကိးပစ်ခံရမ ေကာင့ ် ေသဆုံးခဲ့သည့် မိသားစု 

များသို   ေထာက်ပံ့ေကး    အေမရိကန်ေဒ လာ ၅၂၉၄ စီ 
ပံပ့ိုးမည်ဟ ုဘဟီာြပည်နယ် ဝန်ကီးချပ် နတီက်ရ ကူးမားက 

ေကညာခဲ့သည်။  မိုးကိးပစ်ခံရပီး   ေသဆုံးသွားသူှင့် 
၎င်းတို၏   မိသားစုများအတွက ်    ဝမ်းနည်းမိေကာင်း 
ဝန်ကီးချပ်က    ေြပာဆိုခဲ့သည်ဟ ု    ဝန်ကီးချပ်ုံး၏ 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

ရာသီဥတုဆိုးရားေနချနိ်တွင် ဂုစိုက်ကရန ်ဝန်ကီး 
ချပ်က ြပည်သူများသို ေမတ ာရပ်ခံခဲ့သည်။   ရာသီဥတု 
ဆိုးရားမ အတွက် သဘာဝေဘးအ ရာယ်စီမံခန်ခွဲမ ုံးမှ  

ထတ်ုြပန်ထားေသာ ကိတင်ကာကွယ်မ များ လိက်ုနာကရန် 

၎င်းက ြပည်သမူျားသို တိက်ုတွန်းခဲသ့ည်။ ပီးခဲသ့ည်အပတ် 

ကလည်း ဘီဟာြပည်နယ်တွင ်မိုးသည်းထန်စွာ ရာသွန်း 

ြခင်းှင့် မိုးကိးပစ်ခတ်မ များေကာင့ ်လူ ၈၃ ဦးေသဆုံး 
ခဲ့သည်။

မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်း
လက်ရှိအချနိ်တွင် အိ ိယိုင်ငံ၌ အေနာက်ေတာင် 

မုတ်သုံေလ တိုက်ခတ်ေနပီး ေဒသအများစုတွင ်မိုးသည်း 

ထန်စွာရာသွန်းမ များ ကံေတွေနရသည်။
ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

ဖေနာင်ပင်   ဇူလိုင်   ၁

အာဆီယံှင့် ဩစေတးလျိုင်ငံတိုသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါတုံြပန်ေရးကိ ု

တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ရန ် ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲှင့ ်   သက်ဆိုင်ရာ ေအဂျင်စီ 
များှင့်အတူ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန် ယမန်ေနက သ ိ  ာန်ချမှတ်လုိက်ေကာင်း 
ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံြခားေရး ဝန်ကီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက် တစ်ရပ်အရ 

သိရသည်။

အဆိုပါ   သတင်းထုတ်ြပန်ချက်ကိ ု   ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ြဖင့ ်  ကျင်းပေသာ 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါဆိုင်ရာ   အာဆီယံ-ဩစေတးလျိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ 

အထူး အစည်းအေဝးပီးေနာက ်ထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အစည်းအေဝးတွင ်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ၏  ကာလရှည်ဆိုးကျိးြဖစ်ထွန်း 

မ ကိ ုတားဆီးရန်၊  တံုြပန်ရန်ှင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက် 
မ များကို တိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်ရန ်  ကမ ာ့အသိုက်အဝန်း   အထူးသြဖင့ ်ကမ ာ့ 

ကျန်းမာေရးအဖဲွှင့ ်သက်ဆိင်ုရာိင်ုငတံကာအဖဲွအစည်းများှင့အ်တ ူပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ရန် သေဘာတူညီခဲ့ကသည်။
အာဆယီအံေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပူးေပါင်းတုံြပန်ရာတွင် အာဆယီအံဖဲွ 

ဝင်ိုင်ငံများအကားသာမက အာဆီယံ၏ ြပင်ပမိတ်ဖက်ိုင်ငံများှင့်လည်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားချန်ိကတည်းက တက်က စွာ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ ့
ေကာင်း ကေမ ာဒီးယားိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး ပရက်ခ်ဆိခွုန်က ေြပာကားခဲသ့ည် 

ကို အဆိုပါသတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။

ိင်ုငအံများအြပားက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များေြဖေလ ာ ့

ေပးရန်     ၎င်းတို၏  ကိုယ်ပိုင်လမ်းြပေြမပုံများကိ ုစတင်လုပ်ေဆာင်ေနသည့ ်

အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဒုတိယလ  င်းကူးစက်မ အား   ိုးိုးကားကားရှိရန ်

လည်း အာဆီယံှင့် ဩစေတးလျတိုအေနြဖင့ ်လိုအပ်ပါေကာင်း ပရက်ခ်ဆို 

ခွန်က ေြပာကားခဲ့သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ် 

အာဆီယံှင့် ဩစေတးလျတိုက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါတုံြပန်ေရးအတွက ်
ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန ်သ ိ  ာန်ချမှတ်

နယူးေဒလီ   ဇူလိုင်   ၁ 
အိ ိယိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးကိ ုလူများ၌ 

စတင်စမ်းသပ်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ဘာရတ်ဇီဝနည်းပညာကုမ ဏီက    အိ ိယိုင်ငံ 
ြပည်တွင်းထုတ်  ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးတစ်မျိးကို 

ယခုလအတွင်း      လူများ၌     စတင်စမ်းသပ်မည်ြဖစ ်  
သည်။ 

အဆိုပါ   ကာကွယ်ေဆးသည် တိရစ ာန်များအား 

စမ်းသပ်ရာတွင် အသက်အ ရာယ် ေဘးကင်းလံု ခံမ ရှိပးီ 
ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိ ုြမင့်တင်ေပးိုင်ေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်တွင် ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 
ကာကွယ်ေဆး ေဖာ်ထတ်ုိင်ုေရးအတွက် ိင်ုငအံများအြပား 

ရှိ ေဆးကုမ ဏီများက စမ်းသပ်မ များ လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိ 

သည်။ အဆိပုါ ေဆးကမု ဏ ီ  ၁၂၀   ဝန်းကျင်ခန်ရိှသည့်အနက် 
အိ ိယိင်ုငအံတွင်း ကာကွယ်ေဆးထတ်ုလပ်ုရန် ကိးပမ်း 

လျက်ရှိသည့်   ေဆးကုမ ဏီ  ေြခာက်ခုခန်   ပါဝင်ေကာင်း 
သိရသည်။ 

ယခုစမ်းသပ်မ သည် ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပ်စ ်ကာကွယ် 

ေဆးအတွက် အိ ိယိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ စမ်းသပ်မ  

တစ်ခုြဖစ်မည်ြဖစ်သည်။ 
အိ ိယေဆးဝါးထိန်းချပ်ေရး    အာဏာပိုင်များက 

ယခစုမ်းသပ်မည့် ဘာရတ်ဇဝီနည်းပညာကမု ဏ၏ီ ေဆးကိ ု

လူများ၌ စမ်းသပ်ရန်ခွင့်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ဘာရတ်ဇီဝ 
နည်းပညာကုမ ဏီက အဆုိပါ ကာကွယ်ေဆးသည် ေဘးကင်း 

လုံ ခံမ ရှိပီး ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိ ု ြမင့်တင်ေပးိုင်ေကာင်း 
ြပသသည် ့  စမ်းသပ်မ ရလဒ်များကိ ုအိ ိယေဆးဝါးထိန်း 

ချပ်ေရးအာဏာပိုင်များထံသို     တင်သွင်းခဲ့ပီးေနာက ်

အာဏာ ပိင်ုများက    အဆိပုါေဆးကိ ုလမူျား၌   စမ်းသပ်ရန် 
ခွင့်ြပေပးခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်ဟ ုဘာရတ်ဇဝီ နည်းပညာကမု ဏ ီ

၏ ထုတ်ြပန်ချက်တစ်ရပ်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။ 
ဘာရတ်ဇီဝနည်းပညာကုမ ဏီက အဆိုပါေဆးကို 

ကိုဗာဇင် ဟု အမည်ေပးထားသည်။ ယင်းကို အိ ိယ               

အမျိးသားေရာဂါပိုးမ ားေဗဒအင်စတီကျှင့်   အိ ိယ 
ေဆးဝါးသုေတသနေကာင်စီတို၏   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

မ ြဖင့်       ေဖာ်စပ်ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း      ဘာရတ်ဇီဝ                 
နည်းပညာကုမ ဏီ၏ ဥက      ေဒါက်တာကရီရ နာ    အီလာက                 

ဆိုသည်။                            ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး
လူများ၌ စတင်စမ်းသပ်ေတာ့မည်

ဘဂ  လားေဒ့ရ က ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ကန်သတ်မ  တစ်လ သက်တမ်းထပ်တိုး

များကိ ုလိက်ုနာေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ် 
သည်။ အဆိုပါ စည်းမျ်းစည်းကမ်း 
များကို ချိးေဖာက်ခ့ဲပါက   ဥပေဒအရ 
အေရးယူြခင်းခံရမည ်   ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။

ထိုအြပင် အများြပည်သူသယ်ယူ 
ပိုေဆာင်ေရး၊ ခရီးသည်တင်ေမာ်ေတာ် 
ယာ်များ၊ ရထားများှင့် ေလယာ် 
များသည် ေဒသအတွင်း ကန်သတ် 
ထားသည့ ်အတိင်ုးအတာြဖင့သ်ာ လပ်ု 
ငန်း လည်ပတ်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။

ထိုအတူ      ေဈးဆိုင်များှင့  ်
ကန်ုတိက်ုများကိ ုေနစ် ေဒသစေံတာ် 
ချနိ် ညေန ၇ နာရီမတိုင်မီ ပိတ်ရမည ်
ြဖစ်ပီး လူထုစည်းေဝးပွဲများ၊ အစည်း 
အေဝးများ၊ လူအုပ်ကီးြဖင့်ေတွဆုံပွဲ
များှင့် အခမ်းအနားများကိ ုအသွား 
အလာ       ကန်သတ်ကာလအတွင်း 
ဆက်လက်     ရပ်တန်ထားမည်ြဖစ ်

သည်။ သုိေသာ် ဘာသာေရးအေဆာက် 
အအုံများှင့် အြခားဝတ်ြပကိုးကွယ ်
ရာ ေနရာများသို  ဆေုတာင်းရန်အတွက် 
ြပည်သူများအေနြဖင့်   အာဏာပိုင် 
များထ ံခွင့ေ်တာင်းိင်ုပီး ကျန်းမာေရး 
ဆိုင်ရာ     လမ်း န်ချက်များကိုမူ  
လိက်ုနာေဆာက်ရက်ရမည် ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။ ထိုအြပင ်စာသင်ေကျာင်း 
များကို  ဆက်လက်ပိတ်ထားမည  ်
ြဖစ်ပီး အွန်လုိင်းမှပုိချသည့် သင်တန်း 
များကုိမူ  ဆက်လက်ခွင့်ြပမည်ြဖစ ်
ေကာင်း သိရသည်။

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌   ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ချနိ် မတ် ၈ 
ရက်ကတည်းက လက်ရှိအချနိ်အထိ 
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း 
၁၄၅၄၈၃ ဦး  ရှိပီး   အဆိုပါ  ေရာဂါ 
ေကာင့ ်၁၈၄၇ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။         ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ဘီဟာြပည်နယ်၌ မိုးကိးပစ်ခံရမ များေကာင့် ၁၁ ဦး ေသဆုံး

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး ပရက်ခ်ဆိုခွန်



ဇူလိုင်   ၂၊  ၂၀၂၀

အစ လာမ ာဘတ်   ဇူလိုင်   ၁

ပါကစ တန်တပ်မေတာ်က   အမျိးသမီးအရာရှိတစ်ဦးကိ ု

ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးအြဖစ် ပထမဆုံးအကမ်ိ ခန်အပ်လိက်ု 

ေကာင်း  စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမီဒီယာများက    ယမန်ေနတွင်  

ေဖာ်ြပခဲ့သည်။  ဗိုလ်ချပ်နီဂါဂျိဟာအား  ကယ်သုံးပွင့် 
အဆင့် ရာထူးတစ်ခုြဖစ်သည့် ပါကစ တန်တပ်မေတာ်၏ 
ပထမဆုံးေသာ အမျိးသမီး ေဆးမှးချပ်အြဖစ် ခန်အပ် 

လိုက်သည်။

“ဂျိဟာက ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးအြဖစ် ရာထူးတိုးြမင့် 
ခံရတဲ့ ပထမဆုံး အမျိးသမီးအရာရှိြဖစ်ပါတယ်။ သူကို 

ပါကစ တန်တပ်မေတာ်ရဲ   ပထမဆုံးေသာ   အမျိးသမီး 
ေဆးမှးချပ်အြဖစ် ခန်အပ်ခ့ဲပါတယ်”ဟ ုြပည်သူဆက်ဆံ 

ေရးဌာန (ISPR) ၏  န်ကားေရးမှးချပ် ဗိလ်ုချပ်ဘာဘာ 
လစ်ခါက တွစ်တာ၌ ေရးသားခ့ဲသည်။ ဂျိဟာသည် ၁၉၈၅ 

ခုှစ်တွင် ရာဝယ်လ်ပင်ဒီရှိ တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ ်

မှ  ဘွဲရရှိခဲ့ပီး   ပါကစ တန်  တပ်မေတာ်ေဆးတပ်ဖွဲသို 

ဝင်ေရာက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ဂျိဟာက ပါကစ တန် 
တပ်မေတာ်၌ ဗိလ်ုချပ်ရာထူး ရယူိင်ုေသာ တတယိေြမာက် 
အမျိးသမီးအရာရှ ိြဖစ်လာခဲ့သည်။

ဗိုလ်ချပ်ရာထူး ရရှိခဲ့သည့် အြခားအမျိးသမီးှစ်ဦး 

မှာ   ရှာဟီဒါဘတ်ရှာှင် ့  ရှာဟီဒါမာလစ်ခ်တိုြဖစ်သည်။ 
ဂျိဟာ၏ဖခင်ှင့် ခင်ပွန်းတုိကလည်း ပါကစ တန် တပ်မေတာ် 

၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲသ့ည်။ ကိုးကား-ဟိ စတန်တိင်ုးမ် 
ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

ပါကစ တန်၌ အမျိးသမီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ပထမဆုံး ခန်အပ်

စင်ကာပ ူ  ဇူလိုင်   ၁ 
စင်ကာပူိုင်ငံတွင ်    ေရးေကာက်ပွ ဲ
အတွက် မဲဆွယ်စည်းုံးမ များ စတင် 
ေနပီြဖစ်ေကာင်း ယေနသတင်းများ 
အရ သိရသည်။ 

ေရးေကာက်ပွဲတွင်   ဝင်ေရာက ်
ယှ်ပိင်မည့် လ တ်ေတာ်အမတ် ၂၀၀  
ခန်သည်   အမတ်ေနရာ  ၉၃  ေနရာ 
အတွက် ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ငါးှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကိမ ်

စင်ကာပူိုင်ငံ ေရးေကာက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းုံးမ များ စတင်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ပိတ်သိမ်းေတာ့မည့် သစေတးလျသတင်းဌာန ေအေအပီကို  

ပရဟိတအလှရှင် အဖဲွတစ်ဖွဲက လုပ်ငန်းများ ြပန်လည်လုပ်ကိုင်ိုင်ရန် ေငွေကးေထာက်ပံ့

အြဖစ် ကျင်းပေသာ ယခုေရးေကာက် 
ပဲွကိ ုဇလူိင်ု ၁၀ ရက်တွင် စတင်မည်ြဖစ် 
သည်။ 

ယခုေရးေကာက်ပွဲသည ်     ိုင်ငံ 
အတွင်း ရင်ဆိုင်ေနရသည် ့စိန်ေခ မ  
များကိ ုရင်ဆိင်ုေြဖရှင်းရန် အစိုးရအဖဲွ  
အသစ်ြပန်လည်ဖွဲစည်းမည် ့  ပါတီစုံ 
ေရးေကာက်ပွ ဲ    တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း 
ဝန်ကီးချပ် လီရှန်လွန်းက ဆိုသည်။ 

ေရးေကာက်ပွဲအတွက်   မဲဆွယ် 

တိုကျိ   ဇူလိုင်   ၁
ဂျပန်ိုင်ငံ တိုကျိမိတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၆၇ ဦး ယေန  
ထပ်မံေတွရိှခ့ဲေကာင်း တုိကျိမိ ကျန်းမာေရးတာဝန်ရိှသူများက အတည်ြပ 
ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ယခဗုိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသအူေရအတွက်သည် ိင်ုငအံတွင်း အေရးေပ  
အေြခအေန စတင်ုပ်သိမ်းခဲ့သည် ့ေမ ၂၅ ရက်ေနာက်ပိုင်း ေနစ်ကူးစက်မ  
 န်းပမာဏ အြမင့်ဆုံးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ဇွန် ၂၂ ရက်မှ ၂၇ ရက်အထ ိဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသ ူ၅၀ ခန်  ေြခာက်ရက် 
ဆက်တိုက် ေနစ်ေတွရှိခဲ့ပီး ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ၆၀ 
ထပ်မံေတွရှိခဲ့ေကာင်း တာဝန်ရှိသူများကဆိုသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်တွင် တိုကျိမိ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ၆၂၆၉ ဦး ရှိလာ 
ေကာင်း သိရသည်။                                        ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ဂျပန်ိုင်ငံ တိုကျိမိ၌
ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၆၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ဆစ်ဒနီ   ဇူလိုင်   ၁ 
ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင် ့ စီးပာွးေရး 
အေြခအေန        ပိုမိုဆိုးရားလာသည် ့
အတွက်           ပိတ်သိမ်းေတာ့မည် ့
သစေတးလျ သတင်းဌာနေအေအပီ 
ကိ ု ပရဟတိအလှရှင်  အဖဲွတစ်ဖဲွက 
လုပ်ငန်းများ   ြပန်လည်လုပ်ကိုင်ိုင ်
ရန် ေငွေကးေထာက်ပံ့မ များ ေပးခဲ့ 
ေကာင်း ယမန်ေန  သတင်းတစ်ရပ ်
အရ သိရသည်။ 

ေအေအပီသတင်းဌာန၏ လုပ်ငန်း 
များလည်ပတ်ိင်ုရန် ေငေွကးကညူမီ  
ဆိုင်ရာ  သေဘာတူညီမ တစ်ရပ်ကို 
ပရဟိတအလှရှင်များှင် ့ေအေအပီ  
သတင်းဌာန တာဝန်ရှိသူများက ဇွန်  
၂၉ ရက်တွင် အတည်ြပခ့ဲကြခင်းြဖစ် 
သည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ပျံှံမ  
များေကာင် ့      လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ  
ထိခုိက်လျက်ရိှသည့်အတွက် ေအေအပီ 
သတင်းဌာနကို ပိတ်သိမး်ေတာ့မည ်
ြဖစ်သည်ဟ ုသတင်းဌာန တာဝန်ရိှသ ူ
များက လွန်ခ့ဲေသာသံုးလအကာတွင် 
၎င်း၏ဝန်ထမ်းများအား ေြပာကားခဲ ့
သည်။ 

ယင်းသို သတင်းဌာန၏ လုပ်ငန်း 
များ       ဆက်လက်လည်ပတ်ိုင်ရန ်

ေငွေကးကူညီေပးမ သည် သစေတးလျ 
ိုင်ငံ၏   မီဒီယာေလာကသားများ 
အလပ်ုအကိင်ုဆက်လက်ရိှေစေရးှင့် 
မီဒီယာက   ဆက်လက်တည်မဲေစ 
ေရးအတွက်    ရည်ရယ်ြခင်းြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ပရဟတိအဖဲွတွင်ပါဝင်ေသာ 
သစေတးလျ နယူးစ်ေကာ့ပ်သတင်း 
ဌာန အကီးအကေဲဟာင်း ပတီာတိနုာ ့
က ေအေအပသီတင်းဌာန၏ ဝန်ထမ်း 
များအား ေပးပိုခဲ့ေသာ ေမးလ်ထဲတွင် 
ေရးသားထားသည်။ 

“ဒီလို    ကူညီေပးလုိက်တ့ဲအတွက် 
ေအေအပသီတင်းဌာနအေနနဲ  ေရရှည် 
ဆက်လက်ရပ်တည်ပီး     မီဒီယာ 
လပ်ုငန်းေတကွိ ုလွတ်လပ်စွာလပ်ုကိင်ု 
ိုင်မှာြဖစ်ပါတယ”်ဟု       အဆိုပါ 
ေမးလ်ထဲတွင ်ပါရှိသည်။ 

မတ်လအတွင်း၌ ေအေအပသီတင်း 
ဌာန၏   ရှယ်ယာရှင်များြဖစ်သည့် 
ူးပါ့မာေဒါ့ချ်၏ သတင်းေကာ်ပိုေရး 
ရှင်းှင့် ုပ်သံမီဒီယာှင့် ပံုိှပ်မီဒီယာ 
အုပ်စုြဖစ်သည့် ုိင်းအင်တာတိန်းမန်  

တိုက ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်မ ေကာင့်   ၎င်းတို၏  ရှယ်ယာ 
များကို   ုတ်ြခည်းြပန်လည်ရပ်ဆိုင်း 
ခဲ့သည်။ 

ထိုြပင်     ေအေအပသီတင်းဌာနကိ ု
ဝယ်ယူရန်       ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့် 
လပ်ုငန်းရှင်များကလည်း ဝယ်ယမူည့် 
အစီအစ်ကို      ဇွန် ၂၆ ရက်တွင ်
ဖျက်သိမ်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ေအအက်ဖ်ပီ
ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

နယူးေဒလီ   ဇူလိုင်   ၁
အိ ိယိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ် ၅၀၇  ဦး ထပ်မံ 
ေသဆုံးခဲ့ရာ အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူေပါင်း ၁၇၄၀၀ ဦး  
ရှိလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေန  ေြပာကားသည်။

ထိုအတ ူတစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၈၆၅၃ ဦး 
ထပ်မစံမ်းသပ်ေတွရိှခဲရ့ာ အိ ိယိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း 
၅၉၃၇၀၃ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

သိုေသာ် ိုင်ငံအတွင်းရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူများအနက ်
၃၅၃၃၃၃ ဦးသည် ေရာဂါကင်းစင်ပီး ေဆးုံများမ ှြပန်ဆင်းခဲ့ကရာ  လက်ရှိ 
အချနိ်၌ အတည်ြပလူနာ ၂၂၀၁၁၄ ဦးသာ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ ေစာင့်ကပ်မ  
ခံယူလျက်ရှိေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ထပ်မံေြပာကားသည်။

အိ ိယုိင်ငံသည် ယေနမှစ၍ အသွားအလာကန်သတ်မ  ေြဖေလ ာ့ေရး 
အဆင့် ၂ ဒသမ သုည ထဲသုိဝင်လာပီး ယင်းကန်သတ်မ  ေြဖေလ ာ့ေရးအဆင့် 
၏ လမ်း န်ချက်များအရ ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချပ်မ ဇုန်ထဲတွင် အသွားအလာ 
ကန်သတ်မ များကို   ဆက်လက်ချမှတ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။ 
ထိုအြပင် အိ ိယအစိုးရသည် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက ်
ပျံံှမ ထိန်းချပ်ရန် စာသင်ေကျာင်းများ၊ ေကာလိပ်ေကျာင်းများှင့် သင်တန်း 
ေကျာင်းများကိ ုဇလူိင်ု ၃၁ ရက်အထ ိဆက်လက်ပတ်ိရန် ဆုံးြဖတ်ထားေကာင်း 
သိရသည်။

သိုေသာ် အိ ိယအစိုးရသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ထန်ိးချပ်မ ဇန်ုအြပင်ဘက် 
ေနရာများရှ ိမိြပရထားဝန်ေဆာင်မ များှင့် ုပ်ရှင်ုံများ၊ အားကစားုံများ၊ 
ေရကူးကန်များ၊ ေဖျာ်ေြဖေရးပန်း ခံများ၊ ြပဇာတ်ုံများ၊ ဘီယာဆိုင်များ၊ 
ဇာတ်ုံေရှတွင် ပရိသတ်ထိုင်ေသာ ေနရာများှင့် အစည်းအေဝးခန်းမများ 
ကဲ့သိုေသာ ေနရာများကိုမ ူြပန်ဖွင့်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

အိ ိယ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ
ကူးစက်ခံရသူ ၁၈၆၅၃ ဦး စမ်းသပ်ေတွရှိပီး ၅၀၇ ဦး ေသဆုံး

စည်းုံးမ များသည ်     ိုင်ငံအတွင်း 
ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  
ေကာင့် ခရီးသွားလာခွင့်များ ပိတ်ပင် 
ခဲသ့ည့်အတွက် ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ  
များရှိခဲ့သည်။ ယခုအချနိ် စီးပွားေရး 
လပ်ုငန်းများ ြပန်လည်လပ်ုကိင်ုခွင့်ြပ 
ခဲ့ပီးေနာက် ရက်သတ ပတ် အနည်း 
ငယ်အကာတွင ်    မဲဆွယ်စည်းုံးမ  
များကိ ုစတင်ခွင့်ြပခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ိုင်ငံအတွင်း 
ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသ ူ၄၃၀၀၀ ေကျာ် 
ရှိပီး ယမန်ေနတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက ်
ခံရသူ ၂၄၆ ဦး ထပ်မံေတွရှိခဲ့သည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ  
များ ြမင့်တက်လျက်ရှိသည့်အတွက ်
ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က လ တ်ေတာ် 
အမတ်ေလာင်းများအား     မဲဆွယ် 
စည်းုံးခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 
ထိုေကာင့် ိင်ုငအံတွင်းရိှ ပါတမီျားှင့်  
အမတ်ေလာင်းများသည် ေထာက်ခံမဲ 
အသာစီးရရှိရန ်    လူမ ကွန်ရက်များ 
ကိ ုအားကုိးအားထားြပေနရေကာင်း 
သိရသည်။

လက်ရှိ   အာဏာရြပည်သူအေရး 
လ ပ်ရှားမ ပါတီသည်   တိုင်းြပည်၏   
အချပ်အြခာ၊ အာဏာကို ှစ်ေပါင်း 
၆၀  ေကျာ်ကာ     ထိန်းသိမ်းေစာင် ့
ေရှာက်ေနရသည်။ ပါတီကို လက်ရှိ 
ဝန်ကီးချပ်   လီရှန်လွန်း၏     ဖခင် 
လီကွမ်ယုက     စတင်တည်ေထာင်ခဲ ့
ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက 
ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၁ 
ရခိင်ုြပည်နယ် ေကျာက်ြဖမိနယ် စစ်ေတာေကျးရာ 
အနီးရှိ   နယ်ေြမခံတပ်မ ှ အရာရှိ၊   စစ်သည်များ၏  
လစာေငမွျားထတ်ုယရူန်အတွက် ေကျာက်ြဖမိသုိ  
ထွက်ခွာလာေသာ တပ်မေတာ်ယာ်တန်းတစ်ခုကုိ 
ယမန်ေန     နံနက်ပိုင်းတွင်   AA    အကမ်းဖက ် 
ေသာင်းကျန်းသမူျားက မိင်ုးဆဲွတိက်ုခိက်ုခဲေ့ကာင်း  
တပ်မေတာ်သတင်းမှန်ြပန်ကားေရးအဖဲွ၏ သတင်း 
ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။ 

အဆုိပါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင် ေကျာက်ြဖ 
မိနယ် စစ်ေတာေကျးရာအနီးရှိ နယ်ေြမခံတပ်မှ  
အရာရှိ၊  စစ်သည်များ၏  လစာေငွများထုတ်ယူရန ်
အတွက်   ယမန်ေန    နံနက်ပိုင်းတွင်   စစ်ေတာ 
ေကျးရာမှ ေကျာက်ြဖမိသို  တပ်မေတာ်ေမာ်ေတာ် 
ယာ်များြဖင့ ်  ထွက်ခွာလာခဲေ့ကာင်း၊   ကပ်သေြပ 
ေကျးရာ၏ အေနာက်ေတာင်ဘက်  မီတာ ၃၀၀၀  

ခန်အကွာ  စစ်ေတာ- ေကျာက်ြဖသွားကားလမ်း 
ေပ ရှိ   သစ်သားတံတားအနီးအေရာက်တွင ်  AA  
အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများက      မိုင်းဆွဲ 
တိုက်ခိုက်ခဲ့ပီး   လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်  ပစ်ခတ် 
တိုက်ခိုက်ခဲ့သြဖင့ ်     လုံ ခံေရးလိုက်ပါလာသည့ ်
တပ်ဖဲွဝင်များက ြပန်လည်ပစ်ခတ်ခဲရ့ာ ေသာင်းကျန်း 
သူများမှာ  အေရှဘက်သို  ဆုတ်ခွာထွက်ေြပးသွား 
ခဲ့ေကာင်း၊  တပ်မေတာ်သားများက   စနစ်တကျ 
လုံ ခံေရးလုိက်ပါေဆာင်ရက်ခ့ဲမ ေကာင့် တစ်စံုတစ်ရာ 
ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှမ  မရိှေကာင်းှင့ ်AA အကမ်းဖက်  
ေသာင်းကျန်းသမူျားထမှံ အေလာင်းတစ်ေလာင်းကိ ု
မိင်ုးေထာင်ရာတွင်  အသုံးြပသည့ ် ဆက်စပ်ပစ ည်း 
များှင့်အတူ    ၎င်းြဖစ်စ ်   ေနရာအနီးတစ်ဝိုက် 
မသက  ာဖွယ်အမျိးသား ၁၀ ဦး၊ အမျိးသမီး ှစ်ဦးအား  
လည်းေကာင်း ဖမ်းဆီးရမိပီး မသက  ာဖွယ် ၁၂ ဦး 
အား  လိုအပ်သည်များ    ဆက်လက်စစ်ေဆးရန ်

ေကျာက်ြဖ     မိမရဲစခန်းသုိ   လ ဲေြပာင်းသွားမည်  
ြဖစ်ေကာင်း  ေဖာ်ြပပါရှိသည်။ 

ယခြုဖစ်စ်သည်  ေကျာက်ြဖမိနယ်အတွင်း 
နယ်ေြမတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့်    လုံ ခံေရး 
အတွက် တပ်မေတာ်သားများက နယ်ေြမလံု ခံေရး 
များ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိစ ်ဇွန်  ၂၆  ရက် ညပိုင်း 
တွင် သုိင်းေချာင်း-သစ်ပုတ်ေတာင်သွား ကားလမ်း 
ေပ ၌  ကပ်သေြပေကျးရာတွင ် ေနထိုင်ေသာ   AA   
အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများှင့ ်   ပတ်သက်  
ဆက် ယ်သူ  ခုနစ်ဦးကုိ  မသက  ာဖွယ်  အေထာက် 
အထားများှင့်အတ ူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး  ေကျာက်ြဖ  
မိမရစဲခန်းတွင် တရားဥပေဒအရ အေရးယူိင်ုေရး  
ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ြ်ဖစ်စ်ှင့ ် ဆက်စပ်လျက် 
ရိှေကာင်းလည်း   ယင်းသတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင် 
ေဖာ်ြပထားသည်။  

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁ 

ရခိုင်ြပည်နယ ်ေတာင်ကုတ်မိနယ ် တရဘေကျးရာအနီး ေတာင်ကုတ်- မအီ 

သွား ကားလမ်း၌ ယမန်ေနနနံက် ၁ နာရခီနတွ်င် AA အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသ ူ 

ေလးဦးသည်  ေဒသ ရမိင်ုးေထာင်စ် ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး ေသဆုံးခဲေ့ကာင်း   

တပ်မေတာ်သတင်းမှန်ြပန်ကားေရးအဖွဲ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ  သိရ 

သည်။ 

အဆိုပါသတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင ် ရခိုင်ြပည်နယ ်ေတာင်ကုတ်မိနယ ်

တရဘေကျးရာအနီး ေတာင်ကုတ်- မအီသွားကားလမ်း၌ ယမန်ေနနံနက် ၁  

နာရီခန ်တွင် မိုင်းေပါက်ကွဲသံကားရသြဖင့် နံနက် ၇ နာရီခန ်တွင် ေကျးရာ 

အပ်ုချပ်ေရးမှးှင့ ်အဖဲွဝင်များက သွားေရာက်ကည့် ခဲရ့ာ အမျိးသား ေလးဦး  

လကဲျေသဆုံးေနသည်ကိ ုေတွရိှရေကာင်း နယ်ေြမခတံပ်ဌာနချပ်သို ရတဲပ်ဖဲွဝင်  

များမှတစ်ဆင့်သတင်းပုိခ့ဲသြဖင့် တပ်မေတာ်သားများ၊ ြမန်မာိင်ုင ံရတဲပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖဲွက ြဖစ်စ်ြဖစ်ပွားရာေနရာသို သွားေရာက်စစ်ေဆး 

ခဲ့ေကာင်း၊   မိုင်းေပါက်ကွဲသည့်ေနရာတွင ်  အမျိးသား ေလးဦးမှာ ေဒသ ရ 

လက်လပ်ုမိင်ုးေပါက်ကဲွမ ေကာင့ ်ေသဆံုးေနသည်ကုိ ေတွရိှရပီး ပတ်ဝန်းကျင်  

တစ်ဝိုက်အား  အေသးစိတ်စစ်ေဆးရာ ေဒသ ရမိုင်း ြပလုပ်ရာတွင ်အသုံးြပ 

သည့ ်အချင်း ေလးလက်မ၊ အလျား  ေြခာက်လက်မခနရိှ် ကွန်ကပိက်ုအပိင်ုးအစ 

များ   သံတို/သံစများ၊   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊   လက်ကိုင်ဖုန်း  ေလးလုံးှင့် 

ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ ်ှစ်စီးတိုကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း။ 

AA အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသအူဖဲွများအေနြဖင့ ်အများြပည်သအူသုံးြပ  

လျက်ရှိေသာ  ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်းများကိ ု   မိုင်းေထာင်၊    မိုင်းဆွဲ 

တိက်ုခိက်ုမ များ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ယခတွုင်လည်း ေတာင်ကတ်ု- မအသွီား 

ကားလမ်းတွင ်  ေဒသတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးပျက်ြပားေအာင ်    ရည်ရယ်၍  

ေဒသ ရလက်လုပ်မုိင်းေထာင်ေနစ် ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွားခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့်  

မိုင်းေထာင်ေပါက်ကွဲစ်   အေသသိမ်းဆည်းရမိေသာ  AA    အကမ်းဖက ်

ေသာင်းကျန်းသအူေလာင်းများကိ ုလပ်ုထုံးလုပ်နည်းှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်ိင်ုေရး  

သက်ဆိုင်ရာသို လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း  ေဖာ်ြပထားသည်။   

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁ 
ရခိုင်ြပည်နယ ်ေကျာက်ြဖမိနယ ်သြပချိင်က န်း  ေလာင်းေချာင်းေကျးရာ၌  
ပုစွန်ကန်ေစာင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် စစ်မ ထမ်းေဟာင်းတစ်ဦးအား ဇွန်  
၂၄ ရက်တွင်   AA အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများက   ဝိုင်းဝန်းိုက်ှက်၍  
အတင်းအဓမ    ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားေကာင်း    တပ်မေတာ်သတင်းမှန ် 
ြပန်ကားေရးအဖွဲ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

ယင်းသတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင်  စစ်မ ထမ်းေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ်သည့ ် 
ဦးသန်းလင်း    အသက် ၄၄ ှစ်သည် ေလာင်းေချာင်းေကျးရာရိှ ဦးထွန်းိင်ုလင်း 
ပုိင်ဆုိင်သည့် ပုစွန်ကန်၌ ကန်ေစာင့်အလုပ် လုပ်ကုိင်ေနစ် ဇွန် ၂၄ ရက် နံနက်  
၁၀ နာရီခန်တွင် အဆိုပါ ေကျးရာမ ှဦးသိန်းဝင်း၊ ေမာင်ေမာင်ေချတိုအပါအဝင်  
AA အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူ ခုနစ်ဦးခန်ေရာက်ရိှလာပီး ဦးသန်းလင်းအား  
ဝိုင်းဝန်းိုက်ှက်၍ အတင်းအဓမ ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားခဲ့ေကာင်း။ 

AA  အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများ   ဝိုင်းဝန်းိုက်ှက်ဖမ်းဆီးြခင်း 
ခရံသည့ ်ဦးသန်းလင်းသည် ၂၀၀၁ ခှုစ်တွင် တပ်မေတာ်မှ အငမ်ိးစားယထူားသ ူ

ြဖစ်ပီး အမ်းမိနယ ်အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်တွင ်ဇနီးြဖစ်သူှင့်အတ ူေနထိုင်ကာ  
ပုစွန်ကန်ေစာင့်သည့်အလုပ်အား        ိုးသားစွာလုပ်ကိုင်ေနထိုင်သူတစ်ဦး 
ြဖစ်ေကာင်း  ေဖာ်ြပထားသည်။ 

AA အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများအေနြဖင့်  ေကျးရာများအတွင်း  
အရပ်သားအသွင်ြဖင့် ေရာေှာေနထုိင်ကာ လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ၏ လ ပ်ရှား 
သွားလာမ များကိ ုေစာင့်ကည့၍် ေချာင်းေြမာင်းတိက်ုခိက်ုြခင်း၊ ၎င်းတိုအဖဲွအား 
ေထာက်ခံအားေပးမ မရှိသည့် ရာသူ၊  ရာသားများ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊  
ေဒသတွင်းေအးချမ်းစွာ အလပ်ုလပ်ုကိင်ုလျက်ရိှသည့ ်စစ်မ ထမ်းေဟာင်းများှင့ ် 
ရမဲ ထမ်းေဟာင်းများကိ ုအေကာင်းမဲဖ့မ်းဆီးေခ ေဆာင်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်း၊ 
သတ်ြဖတ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။ 

အဆိပုါ ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်ြခင်းခရံသ ူဦးသန်းလင်းအား ြပန်လည်ရရိှေရး 
လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက  ေဒသခံြပည်သူများှင့်ပူးေပါင်း၍    လိုအပ်သည့် 
နယ်ေြမလံုခံေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း တပ်မေတာ်သတင်းမှန် 
ြပန်ကားေရးအဖွဲ၏  ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ေဖာ်ြပပါရှိသည်။            သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁ 
ခ ီးမိမရဲစခန်းမ ှတပ်ဖွဲဝင်များသည ် ယမန်ေန   နံနက်  
၁၀ နာရီခွဲက ခ ီးမိ ခ ီးမိမရပ်ကွက် ခ ီး-ပဒူးမုန်း 
ေလှဆိပ်တွင် မသက  ာဖွယ်ေတွရှိသ ူထွန်းေရ ကို စစ်ေဆး 
ရှာေဖွရာ ၎င်းထံမ ှေငွကျပ် ၁၁၈၈ သန်းတန်ဖိုးရှိ ဘိန်းြဖ 
သုည ဒသမ ၉၉ ကီလို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

အလားတူ  ယင်းေန  ညေန ၄  နာရီက  လုံ ခံေရး 
တပ်ဖဲွဝင်များသည် မဘမ်ိးမိနယ် နမ့်ပံုးပံုးေကျးရာအုပ်စု  
နမ့်ပုံးပုံးေကျးရာ  နမ့်ေပ ေချာင်းေဘးရှ ိမေဘာက်မိုင်၏  
ေတာင်ယာတဲကိုရှာေဖွရာ   ၎င်းှင့်အတူ   မြဖြဖေအး၊   
မြပည့်ဖိးလ  င်တိုအားေတွရှိရပီး တဲအတွင်းမှ စိတ်က  
ေဆးြပား ၂၀၀၀၀၊ ဖုန်း ှစ်လံုးတုိကုိလည်းေကာင်း၊ ထုိအတ ူ
ယင်းေန   နနံက် ၁၁ နာရခဲွီက လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များသည်  
မိုင်းဆတ်မိနယ ်    မိုင်းတွန်းေတာင်ေပ ေကျးရာအုပ်စ ု
ပူနားကိုေကျးရာ၏ အေရှေတာင်ဘက ်ေတာင်ယာေဘး 
လ ိအနီးရိှ ချအံတွင်းမှ မသက  ာဖွယ် အထပ်ုတစ်ထပ်ုအား 
ေတွရှိ၍ စစ်ေဆးရှာေဖွရာ ေငွကျပ ် ၁၁၃၁ ဒသမ ၅ သိန်း 
တန်ဖိုးရိှ စတ်ိက ေဆးြပား ၉၀၀၀၀၊ အဆင့န်မိ့ဘ်န်ိး သညု 

ဒသမ ၁၅   ကလီိတုိုကိုလည်းေကာင်း၊ အလားတ ူ လုံ ခံေရး 
တပ်ဖွဲဝင်များသည ်မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်အထက်ပါေနရာှင့် 
မတီာ ၃၀၀ အကွာ  ေတာင်ယာေဘးချအံတွင်းမှ    စတ်ိက  
ေဆးြပား ၃၀၀၀၊ အိုက်စ်တစ်ကီလိုတိုကိုလည်းေကာင်း။ 

အလားတယူင်းေနညေနပိင်ုးက လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 
များသည်    တာချလီိတ်မိနယ်   ေရပူစမ်းေကျးရာ၏ 
အေနာက်ေြမာက်ဘက် အေဆာက်အအံုေဟာင်းေနရာှင့်  
ဝါးံုပင်ေအာက်ရိှ ေြမကီးအတွင်းမှ ေငွကျပ်သိန်း ၃၂၄၉၀  
တန်ဖိုးရှိ ေဆးြပားိုက်ရာတွင်အသုံးြပသည့ ် တံဆိပ်မပါ 
သံမို ၁၄ ေချာင်း၊ WY တံဆိပ်ပါ သံမို ၁၉ ေချာင်း၊ ေဆးြပား 
ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးြပသည့်  ပင်နယန်ပါဒလက်ှင့် 
ေဆးြပားုိက်စက်အစိတ်အပုိင်း ၁၉ ခု၊ SEMON တံဆိပ်ပါ 
အေြခာက်ခံစက်တစ်လုံး၊ စိတ်က ေဆးြပား  ၁၉၆၆၀၀၀၊  
ေရစုိပျက်စီးေနသည့် စိတ်က ေဆးအခဲ   ကီလို ၂၀၊ ပိွင့်-၂၂   
တစ်လက်၊ ေြခာက်လုံးြပး တစ်လက်တိုကိ ု သိမ်းဆည်း 
ရမိခဲ့သြဖင့ ်   ယင်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်   စိတ်ကို 
ေြပာင်းလဲေစေသာ   ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ   ဥပေဒအရ 
အေရးယူထားေကာင်း  သိရသည်။                  ရဲြပန်ကား

ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀

အရာရိှ၊ စစ်သည်များ၏ လစာေငွများသွားေရာက်ထုတ်ယူသည့် တပ်မေတာ်ယာ်တန်းကို 
AA အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူအဖဲွများက မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက် 

AA အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူ တစ်ဦးအား အေသဖမ်းဆီးရမိ

ေတာင်ကုတ်မိနယ ်တရဘေကျးရာအနီး 
ေတာင်ကုတ်- မအီ ကားလမ်း၌ 

AA အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူအဖွဲများ 
မိင်ုးေထာင်စ် ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွားပီး ေသဆုံး

ဥပေဒေဘာင်အတွင်းေနထိုင်ြခင်း 

ေဘးကင်းရန်ကွာ လွန်ချမ်းသာ

AA အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများက သြပချိင်က န်း ေလာင်းေချာင်းေကျးရာ၌ 
ပစွုန်ကန်ေစာင့ ်အလုပ်လပ်ုကိင်ုေနသည့ ်စစ်မ ထမ်းေဟာင်း တစ်ဦးအား အတင်းအဓမ  ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်

ခ ီး၊ မဘိမ်း၊ မိုင်းဆတ်၊ တာချလီိတ်မိတို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်စိတ်က ေဆးများ၊ ေဆးြပားထုတ်လုပ်ရာတွင ်
အသုံးြပသည့်ဆက်စပ်ပစ ည်းများှင့ ်လက်နက်များကိ ုေတွရစ်။



 

ဇူလိုင်   ၂၊  ၂၀၂၀
ကိုဗစ်-၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်ှင့် သတင်း

COVID-19 ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၁-၇-၂၀၂၀)  ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀)နာရီ

၁။ (၁-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာတွင ်-
 -  အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခဲွမ ဆုိင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခဲွ နမူနာ (၃၇၆)

ခု၊  
 - ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၇၅) ခု၊
 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (မ ေလး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂၄) ခုှင့် 
 -   ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ေမာ်လမိင)် မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၇၂) ခု၊ စုစုေပါင်း (၉၄၇)ခု 

အား ယေန၊ ညေနတွင် စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ -
 • COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ လူနာသစ် (၄)ဦး ေတွရှိရပါသည်။  
၂။ (၁-၇-၂၀၂၀) ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀)နာရီအထိ  ြမန်မာိုင်ငံတွင ် COVID-19  ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ 
(၃၀၃) ဦး ရှိပါသည်။ 
၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာေဟာင်း (old confirmed case) များ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာစစ်ေဆးမ တွင် (၂) ကိမ် 
ဆက်တုိက်ပုိးမေတွရိှသူ  စုစုေပါင်း  (၂၂၂) ဦးရိှပါသည်။ ၎င်းတုိအနက် (၂၁၆) ဦးအား ေဆးံုမှ ဆင်းခွင့်ြပခ့ဲပီးြဖစ်ကာ 
သတ်မှတ်ေနရာများတွင ်အသွားအလာဆက်လက်ကန်သတ်၍ ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိပါသည်။           
၄။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများအနက ်ေသဆုံးသူ (၆)ဦး ရှိပါသည်။ 
၅။ (၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ေနလယ် (၁၂:၀၀) နာရီမှ (၁-၇-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ ေနလယ် (၁၂:၀၀) နာရီအတွင်း ေတွရိှ 
ရေသာ ေစာင့်ကည့်လူနာအသစ ်(၄၄) ဦး ရှိပါသည်။ 

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်
(၁-၇-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ 

(၁-၇-၂၀၂၀)ရက်ေန  ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ များတွင် COVID-19 လူနာေတွရှိမ 
ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်
(၁-၇-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ 

 
COVID-19 ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁-၇-၂၀၂၀)  ရက်ေန၊  နံနက် (၈:၀၀)နာရီ

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

၁။ (၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာတွင ်-
 -  အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ ထပ်မံစစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ်ခွဲနမူနာ 

(၃၇၈)ခုတွင်
 • COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ လူနာသစ်မေတွရှိရပါ။ 
၂။ (၁-၇-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ြပလူနာ 
(၂၉၉) ဦးရှိပါသည်။
၃။ သိုြဖစ်ရာ  (၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာတွင ်-
 - အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၁၀)ခု၊ 
 - ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၁၈) ခု၊
 - ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၆၅) ခု၊ 
 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (မ ေလး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၈၆) ခုှင့် 

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်

(၁-၇-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီ

 -  ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ေမာ်လမိင)် မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂၉) ခု၊
      စုစုေပါင်း (၁,၇၀၈)ခု အား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ပါသည်။

ဘူးသီးေတာင ်  ဇူလိုင်   ၁ 
လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 

ဝန်ကီးဌာနသည် IDP စခန်းများှင့ ်တိုက်ပွဲေရှာင်စခန်း 

များတငွ ် ေနထိုင်ကသည့်  ြပည်တွင်းေနရပ်စွန်ခွာသူများ 

အား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားြခင်းမ ှကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊  တုံြပန်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ 

အဖွဲအစည်းများှင့်ပူးေပါင်း၍    အေကာင်အထည်ေဖာ ်
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သွားေရာက်ေထာက်ပံ့
ယင်းသိုေဆာင်ရက်ရာ   ယေနတွင်  ရခိုင်ြပည်နယ ်

ဘူးသီးေတာင်မိနယ်ရိှ  ဝရက န်းရာ၊ ေဆးအုိးကျရာ၊ ခွဆံု 
ရာ၊ သိန်းတန်ရာ၊ စက်ေခ ရာ၊ သံေြခရာ စုစုေပါင်း ယာယီ 

တိက်ုပဲွေရှာင်ေနရာ ေြခာက်ေနရာသို သွားေရာက်၍ ဆပ်ြပာ 
၃၁၈၁ ေတာင့်ှင့်   ထုံး  ၃၄  အိတ်တိုကို   သွားေရာက ်

ေထာက်ပံ့ခဲ့သည်။
လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချ

ထားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ တုံြပန်ေရးှင့ပ်တ်သက်၍ ေထာက်ပံ ့

မ လပ်ုငန်းများအြပင် အသပိညာေပးလပ်ုငန်းများ၊  အသေိပး 
  းေဆာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများှင့ ်    စိတ်ဓာတ်ေရးရာြမင့်တင ်

ေပးမ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကိ ုေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအပါ 
အဝင်  တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အားလုံးတွင ် စ်ဆက် 
မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ ယာယီတိုက်ပွဲေရှာင်ေနရာများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ တုံြပန်ေရးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်



   ဇူလိုင်   ၂၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်- ၁၉ သတင်း
စင်ကာပူိုင်ငံ၌ အခက်အခဲကံ ေတွေနရသည့် ြမန်မာသေ  ဘာသားများအား ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ခဲ့
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁
ြပည်ပိုင်ငံများတွင် အခက်အခဲကံ 
ေတွေနရသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများ 
အား      ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ရန် 
Coronavirus   Disease   2019 
(COVID-19)   ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊ 
ကုသေရး    အမျိးသားအဆင့်ဗဟို 
ေကာ်မတီ၏  လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ 
ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန  အေနြဖင့် 
သက်ဆိုင်ရာ     ဝန်ကီးဌာနများ၊ 

ေကျာက်ဆည ်   ဇူလိုင်   ၁
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေကျာက်ဆည်မိနယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်/ေကျးရာ 
အပ်ုစမုျားအတွင်း အေြခခ ံစားေသာက်ကန်ုငါးမျိးေထာက်ပံရ့ာတွင်   အေကာင်း 
အမျိးမျိးေကာင့က်ျန်ရိှေသာ အမ်ိေထာင်စ ု၈၂၃၆ စအုား အမ်ိေထာင်စတုစ်စလု င်      
ေငွကျပ် ၁၅၀၀၀ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ြခင်းကိ ု  ယေနမွန်းလွဲ ၂ နာရီက မိနယ်
အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန  အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။

ေထာက်ပံ့ေငွများေပးအပ်ရာတွင်  ေကျာက်ဆည်မိနယ်အမှတ်(၁)
မဲဆ နယ်  တိုင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်   ဦးရဲမင်းထွန်းက 
မိနယ်အတွင်း အိမ်ေထာင်စု ၅၀၀၀၀ ေကျာ်ရှိေကာင်း၊ အေြခခံစားေသာက ်
ကုန်ငါးမျိးအားအိမ်ေထာင်စ ု ၃၀၀၀၀ ေကျာ်ှင့်  ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်၁၅၀၀၀ 
ကိ ု အိမ်ေထာင်စ ု၈၂၃၆ စုအား ေထာက်ပံ့ေပးိုင်ခဲ့ေကာင်းှင့် ဒုတိယမိနယ ်
အပ်ုချပ်ေရးမှးဦးချန်ထွန်းက ကိဗုစ်-၁၉ ကာလတွင် မိနယ်အတွင်း ပုမှံန်ဝင်ေင ွ
မရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုများအား ေထာက်ပံ့ေငွများေပးိုင်မ ေကာင့် များစွာ 
အေထာက်အကူြဖစ်ေစပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားခ့ဲပီး ရပ်ကွက်/ေကျးရာ 
အုပ်စုအလိုက် ေထာက်ပံ့ေငွများကိ ုေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

တင်တင်ေထွး(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်  ဇူလိုင်   ၁
ကိဗုစ်၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်ေရး ကာလအတွင်း ယာယ ီပတ်ိသမ်ိးခဲသ့ည့ ်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဗိုလ်တေထာင်၊ တာေမွ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်တို 
ရှိ  စက်ုံ၊ အလုပ်ုံ၊ အလုပ်ဌာနများမှ လူမ ဖူလုံေရး အကျံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထား 
ေသာ အာမခံအလုပ်သမားများအား လူမ ဖူလုံေရး ေထာက်ပ့ံမ  အကျိးခံစားခွင့် 
၄၀ ရာခိုင် န်းေပးအပ်ပွဲကိ ု ယေနနံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မိ ေကျာက်တံတား 
မိနယ် မိနယ်လူမ ဖူလုံေရးုံးခွ(ဲ၃)၌ ြပလုပ်သည်။ 

ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်ပွဲတွင ်လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ တိုင်းေဒသကီး တာဝန်ခံ 
အရာရိှ ဦးထွန်းကိင်ှင့် ံုးခဲွတာဝန်ခံ ေဒ ယုယုေမာ်တုိက လူမ ဖူလံုေရးံုးတွင် 
အကျံးဝင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ အလုပ်ဌာန ၁၃ ဌာနမှ အာမခံ အလုပ်သမား 
၉၁၇ ဦးအား လမူ ဖလူုေံရး ေထာက်ပံမ့  အကျိးခစံားခွင့ ်၄၀ ရာခိင်ု န်းြဖစ်ေသာ 

ေငကွျပ် ၅၇၁၅၅၈၇ ဒသမ ၇၇ ကျပ်ကိ ုသက်ဆိင်ုရာစက်ု၊ံ အလပ်ုု၊ံ အလပ်ုဌာန 
တိုမှ တာဝန်ခံများထံ ေပးအပ်ခဲ့သည်။

မိနယ်လူမ ဖူလုံေရးုံးခွဲ(၃)အေနြဖင့် ဗိုလ်တေထာင်၊ တာေမွ၊ မဂ  လာ 
ေတာင်ွန် မိနယ်တိုရှိ အလုပ်ဌာန ၃၃ ဌာနမှ အာမခံအလုပ်သမား ၂၆၃၈ ဦး 
အတွက် လူမ ဖူလုံေရးေထာက်ပံ့ကူညီမ  အကျိးခံစားခွင့ ်၄ဝ ရာခိုင် န်း ခွင့်ြပ 
ေငွကျပ် ၁၅၁၈၄၄၀၆၄ ဒသမ ၆၃ ကျပ်ကို ထုတ်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း သိရ 
သည်။

ယေန  လူမ ဖူလုံေရးေထာက်ပံ့ေငွများ  ေပးအပ်ရာတွင ်ကျန်းမာေရးှင့ ်
အားကစားဝန်ကီးဌာနမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါဆိုင်ရာ 
 န်ကားချက်ှင့်အည ီြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

မင်းသစ(်MNA)

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၁

ြပည်တွင်းေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနမှ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက ်

ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးအစအီစ်အရ ယာယရီပ်နားခဲရ့ေသာ ေရေကာင်း 

လ ပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်းအပတ်စ်(၅/၂၀၂၀)သင်တန်းကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုး 

က သိမ်ြဖသေ  ဘာကျင်းရှ ိ ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ေရေကာင်းအင်ဂျင်န ီ
ယာသင်တန်းေကျာင်း၌ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပီြဖစ်သည်။

အေရးကီးတဲ့သင်တန်း
“က န်ေတာ်တို ဒီသင်တန်းကို  မတ် ၂၀ ရက်ကစပီး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင် ့ရပ်နားထားခဲ့ရတာပါ။ ယခုအခါမှာေတာ့ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား 
ဝန်ကီးဌာနရဲ   ေရှာင်ရန်ေဆာင်ရန်လမ်း န်ချက်ေတွနဲအညီ   ြပည်တွင်း 
ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရးဦးစီးဌာနက ခွင့်ြပခဲတ့ဲအ့တွက် ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်လိက်ု 

ပီြဖစ်ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းကသေ  ဘာတက်ေရာက်မယ့် ြမန်မာသေ  ဘာသား 

ေတအွတွက်အေရးကီးတဲသ့င်တန်းတစ်ခလုည်းြဖစ်ပါတယ်”ဟ ုြမန်မာဆ့ပ်ိကမ်း 

လှည်းကူး   ဇူလိုင်   ၁
ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်  လှည်းကူးမိနယ်၌  ပုံမှန်ဝင်ေငွမရှိေသာ အေြခခံ 
လတူန်းစား ၇၇၄၉ ဦးထ ံိင်ုငေံတာ်အစိုးရက ေငကွျပ်  ၁၅၀၀၀  န်းစ ီေထာက်ပံ ့
ေပးအပ်ြခင်းကုိ ယမန်ေန  ညေနပုိင်းမှစတင်ကာ အိမ်တုိင်ရာေရာက် ေထာက်ပ့ံ 
ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို   ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ရာတွင ်   ြပည်သူလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်
ဦးသိန်းတန်၊ မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေဌးေအာင်၊ မိနယ်ကိုဗစ-်၁၉ေရာဂါ 
ကာကွယ်၊   ထိန်းချပ်၊  တားဆီးေရးေကာ်မတီဝင်များှင့ ်   ရပ်ကွက/်ေကျးရာ 
အုပ်ချပ်ေရးမှးတုိက မိနယ်အတွင်း မိေပ ရပ်ကွက် ငါးရပ်ကွက်ှင့ ်ေကျးရာ 
အုပ်စု ၅၂ အုပ်စု စုစုေပါင်းရပ်ကွက/်ေကျးရာအုပ်စ ု၅၇ အုပ်စုရှိရာ ကိုဗစ်-၁၉ 
ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ေရးကာလအတွင်း ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက ပုံမှန်ဝင်ေငွမရှိ 
ေသာ အိမ်ေထာင်စု ၁၂၆၂၁ စုအား ပထမအကိမ် အေြခခံစားေသာက်ကုန ်
ပစ ည်းငါးမျိးကိ ု  ေပးအပ်ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊   ယခုအခါ ေကျးရာအုပ်စ ု၅၀ မှ 
ပုံမှန်ဝင်ေငွမရှိေသာ  အေြခခံလူတန်းစား  အိမ်ေထာင်စု ၇၇၄၉ စုအတွက်   
တစ်အိမ်ေထာင်စုလ င်  ေငွကျပ် ၁၅၀၀၀  န်းစီြဖင့ ်ေငွကျပ် ၁၁၆၂ ဒသမ ၃၅ 
သိန်းအား ဒုတိယအကိမ် ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                                   

ိုင်လင်း(လှည်းကူး)

သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံများရှ ိ ြမန်မာသံုံး 
များှင့ ်ပူးေပါင်းညိ  င်း၍ ေဆာင်ရက် 
ေပးလျက်ရှိရာ     စင်ကာပူိုင်ငံတွင ်
ေရာက်ရိှေနပီး Crew Change ြပလပ်ု 
ရန် လိုအပ်ေနသည့် ြမန်မာသေ  ဘာ 
သားများှင့် ုိင်ငံတကာသေ  ဘာများ 
ေပ တွင်    တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန ်
ေစာင့်ဆိုင်းေနသည့် ြမန်မာသေ  ဘာ 
သား စုစုေပါင်း ၄၇ ဦးတိုအား ၎င်းတို
ကုမ ဏီ၏စီစ်ေပးမ ြဖင့်    စင်ကာပူ 

ိုင်ငံ     ချန်ဂီအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
ေလဆပ်ိမှတစ်ဆင့ ်ြမန်မာအြပည်ြပည် 
ဆိုင်ရာေလေကာင်း(MAI)    အထူး 
ေလယာ်ြဖင့် ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ခဲ့ 
ရာ ယေနညပိုင်းတွင ်ရန်ကုန်အြပည် 
ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို အဆင်ေြပ 
ေချာေမွစွာ   ြပန်လည်ေရာက်ရှိခဲ့က 
သည်။ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်
အဆိုပါ      ြမန်မာိုင်ငံသားများ 

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ ်
သို ေရာက်ရိှချန်ိတွင် လဝူင်မ ကီးကပ် 
ေရး၊  ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေရးှင့် ၂၁ 
ရက်တာ    အသွားအလာကန်သတ် 
ေနထိုင်ေရးတိုကိ ု      အလုပ်သမား၊ 
လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်    ြပည်သူ  
အင်အားဝန်ကီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးှင့ ်
အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့်  ရန်ကုန် 
တိုင်းေဒသကီး      အစိုးရအဖွဲတိုက 
သက်ဆိုင်ရာ    အခန်းက  အလိုက် 
တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ိင်ုငံတကာခရီးသည်တင် ေလယာ် 
များပျသံန်းမ  ယာယရီပ်ဆိင်ုးထားြခင်း 
ေကာင့် ြပည်ပုိင်ငံများ၌ အခက်အခဲ 
ကံေတွေနရသည့် ြမန်မာိုင်ငံသား 
များအား  ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ ်
များြဖင့ ် ြမန်မာိင်ုငသံို အဆင်ေြပေချာ 
ေမွစွာ  ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ေပးခဲ့ပီး 
ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ ြပန်လည်ေရာက ်
ရှိသည့်   ြမန်မာိုင်ငံသားများထဲတွင ်
ြပည်ပိုင်ငံများရှိ   ဆိပ်ကမ်းများ၌ 
ေသာင်တင်ေနပီး     ြမန်မာိုင်ငံသို 
ြပန်ရန်  အခက်အခဲကံေတွခဲ့ရသည့် 
ြမန်မာသေ  ဘာသားများလည်း    ပါဝင် 
ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ချင်းေရ ေဟာ်  ဇူလိုင်   ၁
ချင်းေရ ေဟာ်    ြမန်မာ-တုတ်ှစ်ိုင်ငံ   နယ်စပ်ဂိတ်မှ  
ဝင်ေရာက်လာေသာ တုတ်ိုင်ငံမှြပန်လာသည့် ြမန်မာ 
ိင်ုငသံား  ေနရပ်ြပန်ြပည်သမူျားကိ ု ကိုးကန်ကိယ်ုပိင်ုအပ်ု 
ချပ်ခွင့်ရေဒသ   ေလာက်ကိုင်မိနယ ်  ချင်းေရ ေဟာ်မိ 
ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်း 
ေကာ်မတီက   ၎င်းတို၏  သက်ဆိုင်ရာ  တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်များသို       ြပန်လည်ေရာက်ရှိိုင်ေရးအတွက ်
စနစ်တကျ စီစ်လ ဲေြပာင်းပုိေဆာင်ေပးလျက်ရိှရာ ယေန  
ညေန ၃ နာရီက ေနရပ်ြပန်ြပည်သ ူ၅၄ ဦးတိုအား လား  း 
မိသို ထပ်မံလ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပးခဲ့သည်။

အဆိုပါ လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပးခဲ့သည့် ေနရပ်ြပန် 
ြပည်သူ ၅၄ ဦးတွင်  အမျိးသား ၃၀၊  အမျိးသမီး ၂၄ ဦး 
ပါဝင်ပီး ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးမှ ငါးဦး၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသ 

ကီးမှ ေြခာက်ဦး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးမ ှ၁၂ ဦး၊ ပဲခူး 
တိုင်းေဒသကီးမ ှ၁၅ ဦး၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီးမ ှသုံးဦး၊ 
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးမှ တစ်ဦး၊ ကချင်ြပည်နယ်မှ သုံးဦး၊ 
ကယားြပည်နယ်မ ှတစ်ဦးှင့် ရခိုင်ြပည်နယ်မ ှရှစ်ဦးတို 
ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ချင်းေရ ေဟာ်မိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 
ကုသေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ 

ကီး/ြပည်နယ်များသို    လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပးခဲ့သည့်  
ေနရပ်ြပန်ြပည်သူများမှာ    ဧပီ ၃၀ ရက်မှ ယေနအထိ 
အမျိးသား ၆၉၆၀  ှင့် အမျိးသမီး ၅၆၀၉ ဦးတိုြဖစ်ပီး 
စုစုေပါင်းေနရပ်ြပန်ြပည်သ ူ၁၂၅၆၉ ဦးတိုကို စနစ်တကျ 
လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဇင်ဇင်(ြပန်/ဆက်)

လှည်းကူးမိနယ်၌ ပုံမှန်ဝင်ေငွမရှိေသာ
အေြခခံလူတန်းစားများအား ေထာက်ပံ့ေကးေပးအပ်

ေကျာက်ဆည်မိနယ်၌ ပုံမှန်ဝင်ေငွမရှိေသာ
အေြခခံလူတန်းစားများအား ေထာက်ပံ့ေကးေပးအပ်

ဗိုလ်တေထာင်၊ တာေမွ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်တိုရှိ အာမခံအလုပ်သမားများအား
လူမ ဖူလုံေရး ေထာက်ပံ့ေငွ အကျိးခံစားခွင့် ေပးအပ်

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့် ရပ်နားခဲ့ရေသာ 
ေရေကာင်းလ ပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်

အာဏာပိင်ုေရေကာင်းအင်ဂျင်နယီာေကျာင်း၏ေကျာင်းအပ်ုကီး ဦးလှသန်ိးက 
ေြပာသည်။

အဆိုပါ  သင်တန်းတွင်   သင်တန်းသား ၂၇ ဦးတက်ေရာက်လျက်ရှိပီး 
သင်တန်းကာလမှာ     ေြခာက်လြဖစ်ေကာင်း၊  သင်တန်းကို ၉၈ ရက်ကာ 

ဆက်လက်တက်ေရာက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                

     ြမင့်ေမာင်

ချင်းေရ ေဟာ်မိမ ှေနရပ်ြပန်ြပည်သ ူ၅၄ ဦးအား သက်ဆိုင်ရာေဒသများသို ထပ်မံလ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်



ဇူလိုင်   ၂၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ် - ၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်ှင့် သတင်း

 ဘူိုင်း ၁၄၁ ၁၃၈ ၃

 ကေမ ာဒီးယား ၁၄၁ ၁၃၁ ၀

 လာအို ၁၉ ၁၉ ၀

 မေလးရှား ၈၆၄၀ ၈၃၇၅ ၁၂၁

 ြမန်မာ ၃၀၃ ၂၂၂ ၆

 ဖိလစ်ပိုင ် ၃၈၅၁၁ ၁၀၄၃၈ ၁၂၇၀

 စင်ကာပ ူ ၄၄၁၂၂ ၃၉၀၁၁ ၂၆

 ထိုင်း ၃၁၇၃ ၃၀၅၉ ၅၈

 ဗီယက်နမ် ၃၅၅ ၃၃၅ ၀

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
 ိုင်ငံအမည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိုး ပိုးေတွ
  ပိုးေတွရှိသ ူ ကင်းစင်သွားသ ူ ေသဆုံးလူနာ

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

 အေမရိကန် ၂၇၃၂၇၃၂ ၁၁၄၃၉၂၃ ၁၃၀၁၉၆

 ဘရာဇီး ၁၄၀၉၆၉၃ ၇၉၀၀၄၀ ၅၉၇၄၅

 စပိန် ၂၉၆၃၅၁ စိစစ်ဆဲ ၂၈၃၅၅

 ပီူး ၂၈၅၂၁၃ ၁၇၄၅၃၅ ၉၆၇၇

 ဗိတိန် ၃၁၃၄၈၃ စိစစ်ဆဲ ၄၃၉၀၆

 ုရှား ၆၅၄၄၀၅ ၄၂၂၉၃၁ ၉၅၃၆

 အိ ိယ ၅၉၃၇၀၃ ၃၅၃၃၃၃ ၁၇၅၂၁

 အီတလီ ၂၄၀၅၇၈ ၁၉၀၂၄၈ ၃၄၇၆၇

 အီရန် ၂၃၀၂၁၁ ၁၉၁၄၈၇ ၁၀၉၅၈

 အင်ဒိုနီးရှား ၅၇၇၇၀ ၂၅၅၉၅ ၂၉၃၄

 ချလီီ ၂၇၉၃၉၃ ၂၄၁၂၂၉ ၅၆၈၈

မုံရာ    ဇူလိုင်    ၁

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီး ဦးြမင့်ကည် ဦးေဆာင်ေသာအဖွဲသည ် 

ယေန  နံနက်  ၁၁  နာရီခဲွက   တုိင်းေဒသကီး   စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီးံုးခန်း၌ ကျင်းပေသာ 

ှာေခါင်းစည်းှင့်   တစ်ကုိယ်ေရကာကွယ်ေရးဝတ်စံုများ  ေပးအပ်လှဒါန်းပဲွသုိ  တက်ေရာက်ခ့ဲ 

သည်။
ေရှးဦးစွာ   စစ်ကိုင်းတိုင်း ေဒသကီးအတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉   ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင ်

အသုံးြပိုင်ေရးအတွက ်  MYANMAR CNMC NICKEL Co.,Ltd.မှ ေဒ ြမတ်စုလွင်ှင့ ်အဖွဲက 
ှာေခါင်းစည်းအခ ု၂၀၀၀၀ ှင့ ်တစ်ကိယ်ုေရကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ၁၀၀ (စုစုေပါင်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၆၁ သိန်း)ကို   ေပးအပ်လှဒါန်းရာ  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီး   ဦးြမင့်ကည်၊    တိုင်းေဒသကီး   
စာရင်းစစ်ချပ ်ဦးစိုးလွင်၊   တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ     န်ကားေရးမှး   ဦးေဇာ်လွင်ဦးှင့ ် 
တိင်ုးေဒသကီး   စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ  န်ကားေရးမှး ဦးသစ်ထူးြမင့တုိ်က လက်ခရံယခူဲ့ပီး 

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ ြပန်လည်ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထွန်းကိုကို(ယင်းမာပင)်

ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိသူ ေလးဦးထပ်မံေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးရှိသူ စုစုေပါင်း ၃၀၃ ဦး ရှိပီြဖစ်
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်     ၁

ယေနတွင်  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိးရိှသူ ေလးဦးထပ်မံေတွရိှသြဖင့် ယေနအထိ ေရာဂါပုိးရိှသူ စုစုေပါင်း  ၃၀၃ ဦး  
ရိှသွားပီြဖစ်ေကာင်း၊   ထပ်တုိး လူနာ  ေလးဦးအနက် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး လှည်းကူးမိနယ်မှ တစ်ဦးှင့် ခရမ်းမိနယ်မှ 
တစ်ဦးတုိမှာ ယူေအအီးမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများြဖစ်ပီး သာေကတမိနယ်မှ တစ်ဦးှင့် တုိက်ကီးမိနယ်မှ 
တစ်ဦးတုိမှာ အဂ  လန်ုိင်ငံမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေရာဂါပုိးေတွရှိသူ  ၃၀၃ ဦးအနက ်ေသဆံုးသူ ေြခာက်ဦး၊  ှစ်ကိမ်ဆက်တုိက ် ပုိးမေတွရှိေတာ့သူ ၂၂၂ ဦး၊ 
ေဆးံုမှဆင်းခွင့်ြပခ့ဲသူ ၂၁၆ ဦးှင့် ဇွန် ၃၀ ရက် မွန်းတည့်  ၁၂ နာရီမှ ဇူလုိင် ၁ ရက်  မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအတွင်း 
ေစာင့်ကည့်လူနာအသစ် ၄၄  ဦးရှိေကာငး်  ကျနး်မာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၏   ထုတ်ြပန်ချက်များအရ 
သတင်းရရိှသည်။

သတင်းစ်

မိုးညင်း    ဇူလိုင်    ၁

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ြဖစ်ပွားေနစ်ကာလအတွင်း 

မိနယ်အတွင်းရှ ိ        ပုံမှန်ဝင်ေငွမရှိေသာ 

အိမ်ေထာင်စု   ၁၈၀၄   စုအတွက်    ေထာက်ပံ့ 

ေငွကျပ်၂၇၀၆၀၀၀၀ကို မိနယ်အေထွေထွ 
အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၌   ယေနနံနက်   ၉ 

နာရခဲွီတွင်  ကချင်ြပည်နယ်   စိက်ုပျိးေမွးြမေရး 

ှင့ဆ်ည်ေြမာင်းဝန်ကီး       ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်း 

က     ေပးအပ်ရာ      မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ှင့်   တာဝန်ရှိသူများက    လက်ခံရယူခဲ့က 
သည်။

ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှိ

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်ကမ ာက့ပ်ေရာဂါ 

ကိဗုစ်-၁၉  ြဖစ်ပွားေနစ် တစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုး 

အတာအရ  ပုမှံန်ဝင်ေငမွရိှေသာ အမ်ိေထာင်စ ု

များအား   ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှိရာ   မိုးညင်း 

မိနယ်၌    ပထမအကမ်ိအြဖစ်    ရကိ ာငါးမျိးကိ ု 
အမ်ိေထာင်စ ု ၇၆၇၀  အတွက်   ေထာက်ပံေ့ပးခဲ ့

ပီး ယခဒုတုယိအကမ်ိအေနြဖင့ ်   အေကာင်း 
အမျိးမျိးေကာင့ ်   ေထာက်ပံ့ရန်ကျန်ခဲ့သည့ ်

အမ်ိေထာင်စ ု  ၁၈၀၄  စအုတွက်  အမ်ိေထာင်စ ု

မိုးညင်းမိနယ်၌ ပုံမှန်ဝင်ေငွမရှိေသာအိမ်ေထာင်စု ၁၈၀၄ စုအတွက်
ေငွကျပ် ၂၇၀၆၀၀၀၀ ကို ဒုတိယအကိမ်အြဖစ် ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

တစ်စလု င် ေထာက်ပံေ့ငကွျပ် ၁၅၀၀၀  န်းြဖင့ ်

သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်/ေကျးရာတာဝန်ခံများ 

အလိုက်       ခွဲေဝေထာက်ပံ့ေပးအပ်သွားမည ် 
ြဖစ်ေကာင်း        မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးေကျာ်ဆန်းဦးထံမ ှသိရသည်။
အဆုိပါ  ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ပဲွသုိ   ြပည်နယ် 

ဝန်ကီး    ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်း၊      အမျိးသား 

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်    ဦးမင်းေဆွိုင်၊ 

ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် ဦးတင်ေအး၊ 

ေခတ ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ်    ခိုင်အဆင့်   
ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ၊   မိနယ်အပ်ုချပ်ေရး 

မှးှင့ ်  မိနယ်အဆင့ဌ်ာနဆိင်ုရာများ   တက် 
ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ှာေခါင်းစည်းှင့် တစ်ကိုယ်ေရကာကွယ်ေရးဝတ်စုံများ လှဒါန်း



ဇူလိုင်   ၂၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်-၁၉ သတင်းှင့် ဓာတ်ပုံြမင်ကွင်း

တပ်မေတာ်သားများငှ့ ်မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များပူးေပါင်း၍ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   ဝန်းသိုမိနယ်   နန်းခမ်းေကျးရာ  အေြခခံပညာ 
အထက်တန်းေကျာင်း(ခဲွ) ၌   ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းစ်။

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး လပွတ ာမိနယ် မိသစ်အေြခခံပညာအထက်တန်း 
ေကျာင်း၌   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းစ်။

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်  ၁

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချပ ်  အသီးသီးမှ 
တပ်မေတာ်သားများ၊ မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ၊  

ဌာန၊ အဖဲွအစည်းများပူးေပါင်း၍ ကုိဗစ်-၁၉  

ေရာဂါ   ကာကွယ်၊  ထန်ိးချပ်ိင်ုေရးအတွက် 

ဇွန်  ၂၇  ရက်က   ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်း 
လုပ်ငန်းများကိ ုေနြပည်ေတာ်၊  တိုင်းေဒသ 

ကီး/ ြပည်နယ်များမ ှမိနယ် ၂၁ မိနယ်ရှိ  

ေနရာ ၄၉ ေနရာတိုတွင်  မီးသတ်ယာ်များ၊ 

မီးသတ်ပစ ည်းကရိယိာများြဖင့ ် ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရာ  ပိုးသတ်ေဆးရည ်   ၅၆   ဂါလန်ှင့် 

ပိုးသတ်ေဆးမ န်   ခုနစ်ကီလိုဂရမ်သုံးစွဲခဲ့ပီး 

ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်း       လုပ်ငန်းများကိ ု
တာဝန်ရိှသမူျားက  လိက်ုလံကည့် အားေပး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။
သတင်းစ်

နမ တူ     ဇူလိုင်     ၁
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးှင့်   ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ   
ကိတင်ကာကွယ်ေရးအသိပညာေပးေဆာင်ရက်ြခင်းကို  ယေနနံနက် ၉ 
နာရကီ  ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိင်ုး) နမ တူမိနယ် လမ်းြပကယ်ေငစွေုငေွချး  
သမဝါယမအသင်းုံး၌  ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်နမ တူမိနယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊  
ထိန်းချပ်ေရးှင့်   အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီမှ   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး အသိပညာေပးအဖွဲဝင်များြဖစ်ကေသာ  မိနယ် 
ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ မိနယ်ဦးစီးမှး၊ မိနယ် 
လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ   မိနယ်ဦးစီးမှး၊   မိနယ်ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ     
စီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာနမှတာဝန်ခံ၊   မိတ်ေဆွေကာင်းလူမ ကူညီေရးအသင်းမ ှ 
ဦးေအာင်ဆန်းြမင့်ှင့်  ဆက်စပ်လူမ ေရးအသင်းအဖဲွတုိမှ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  
ကာကွယ်၊  ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရး 
အသိပညာေပး    ေဟာေြပာခဲ့ပီး  ေရမလိုလက်သန်ေဆးရည ်အသုံးြပကာ 
လက်ေဆးြခင်း၊ ကိုယ်အပူချနိ် တိုင်းတာြခင်း၊ ှာေခါင်းစည်း  အခု ၅၀၊  
ဆပ်ြပာမ န်  အထုပ် ၅၀ အခမဲ့ ြဖန်ေဝြခင်းှင် ့အသိပညာေပးပိုစတာများ 
ကပ်ြခင်း ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။

လူေမာ် (ြပန်/ဆက်)

မ ေလး    ဇူလိုင်    ၁
၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ေမလတွင် ကျင်းပခဲသ့ည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်ေရး အမ်ိတွင်းြဖစ် ပတ်ိစှာေခါင်းစည်း 
ချပ်လုပ်မ ပိင်ပွဲတွင် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးမှ ြပည်သူ 
အှစ်သက်ဆုံး ဒုတိယဆုှင့် ြပည်သူအကျိးြပ ပထမဆု   
ရရှိသူများအား ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်က ချးီြမင့် 
သည့်   ဂုဏ်ြပဆုတံဆိပ်ှင့်    ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ  
ေပးအပ်ြခင်းကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးက မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး 
အစိုးရအဖဲွုံးတွင်  ကျင်းပရာ    တိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 
ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေမာင်က  ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့သည်။

အိမ်တွင်းြဖစ်      ပိတ်စှာေခါင်းစည်းချပ်လုပ်မ  
ပိင်ပွဲတွင ်  ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်က   ချးီြမင့ ်

သည့ ်ဂဏ်ုြပဆတုဆံပ်ိှင့ ်ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာများအနက်  
မ ေလးမိမ ှ   ဦးမျိးမင်းစိုးက    ြပည်သူအှစ်သက်ဆုံး  
ဒုတိယဆုှင့်    မ ေလးတိုင်းေဒသကီး      ဝမ်းတွင်းမိမ ှ
ေဒ ကည်ကည်ဝင်းက    ြပည်သူအကျိးြပပထမဆုကိ ု
ရရှိခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။

အဆိုပါဂုဏ်ြပဆုတံဆိပ်ှင့် ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ 
များ  ေပးအပ်ရာတွင ် ြပည်သူအကျိးြပ  ပထမဆုရရှိသ ူ
ေဒ ကည်ကည်ဝင်းက  ယင်းပိင်ပဲွကိ ု ကျင်းပေပးြခင်းှင့ ် 
ယခကုဲသ့ို ိင်ုငေံတာ်၏အတိင်ုပင်ခပံဂု ိလ်က  အသအိမှတ် 
ြပ   ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေပးြခင်းအတွက ်    ဝမ်းသာပီတိြဖစ်မ ိ 
ေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

မေကွး     ဇူလိုင်     ၁
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး အိမ်တွင်းြဖစ ် ပိတ်စ  
ှာေခါင်းစညး်ချပ်လုပ်မ  ပိင်ပွဲတွင် ြပည်သူအှစ်သက ်
ဆုံးဆု တတိယဆုရရှိသူအား  ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံ 
ပဂု ိလ်က   ချးီြမင့သ်ည့ ် ဂဏ်ုြပဆပုစ ည်းများှင့ ်  ဂဏ်ုြပ  
မှတ်တမ်းလ ာေပးအပ်ြခင်း အခမ်းအနားကုိ  ယေန  နံနက်  
၉ နာရီက  မေကွးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး အစည်း 
အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ဆုချးီြမင့်ြခင်းအခမ်းအနားတွင ်မေကွးတိုင်းေဒသ 
ကီး ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေအာင်မိုးညိက   ိုင်ငံေတာ် 
အစိုးရအေနြဖင့ ် ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊  ကသုေရး    
အမျိးသားအဆင့ ် ဗဟိေုကာ်မတကီိ ုဖဲွစည်းေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး  

ြပည်သူများ၏  ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့်  ကိုဗစ်-၁၉   
ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးလုပ်ငန်းများကိ ု  
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်းှင့ ်ှာေခါင်းစည်းချပ်လုပ်မ  
ပိင်ပဲွတွင် ြပည်သအူှစ်သက်ဆုံးဆ ု တတယိဆရုရိှမ အေပ   
ဂုဏ်ြပစကားေြပာကားကာ   ုိင်ငံေတာ်၏အတုိင်ပင်ခံ  
ပုဂ ိလ်၏   ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်၊   ထိန်းချပ်ေရး  
အိမ်တွင်းြဖစ ်  ပိတ်စှာေခါင်းစည်းချပ်လုပ်မ ပိင်ပွဲတွင ်    
ြပည်သူအှစ်သက်ဆုံးဆ ုတတိယဆုရရှိသူ မေကွးတိုင်း 
ေဒသကီး နတ်ေမာက်မိ တမာပင်ရပ်ကွက်မှ       ေဒ ေဝေဝ  
အား   ဂုဏ်ြပဆုတံဆိပ်ှင့်    ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာကို   
ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သန်းိုင်ဦး(ငဖဲ)

လား  း    ဇူလိုင်  ၁ 
ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း) ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊  ကုသေရး 
လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်မ ြဖင့် မူဆယ်မိ ကုိးကန်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 
ေဒသ ေလာက်ကိုင်မိှင့ ်ချင်းေရ ေဟာ်မိများရှ ိ  ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်ဂိတ်များမ ှ
တစ်ဆင့ ်တတ်ုိင်ုငမှံဝင်ေရာက်လာသည့ ်ေနရပ်ြပန်ြပည်သမူျားအား လား  း 
မိမှတစ်ဆင့ ်မီးရထားခရီးစ်ြဖင့ ်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးှင့ ် ြပည်နယ် 
အသီးသီးသို ေမ ၆ ရက်မှစတင်ပီး စနစ်တကျ လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပးလျက ်
ရှိသည်။

ထိသုို လ ဲေြပာင်းပုိေဆာင်ေပးလျက်ရိှရာတွင် မူဆယ်မိ၊  ေလာက်ကုိင်မိ  
ှင့ ်ချင်းေရ ေဟာ်မိများမှတစ်ဆင့ ်ဝင်ေရာက်လာသည့ ်ေနရပ်ြပန်ြပည်သမူျားကိ ု  
စနစ်တကျစစိစ်၍ လား  းမိအထ ိေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင် 
ေပးလျက်ရိှပီး လား  းမိမှတစ်ဆင့ ်သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 
အသီးသီးသို ြမန်မာ့မီးရထားခရီးစ်ြဖင့် ပိုေဆာင်ေပးလျက်ရှိရာ ဇူလိုင် ၁ ရက် 
တွင်  ေနရပ်ြပန် ြပည်သူအမျိးသား  ၉၃ ဦး၊ အမျိးသမီး ၆၅ ဦး စုစုေပါင်း  ၁၅၈  
ဦးတိုအား စနစ်တကျလ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပးခဲ့သည်။ 

အဆိုပါ ေနရပ်ြပန်ြပည်သူ ၁၅၈ ဦးတိုတွင် ကချင်ြပည်နယ်မှ ၁၅ ဦး၊  
ကရင်ြပည်နယ်မ ှှစ်ဦး၊ ချင်းြပည်နယ်မ ှသုံးဦး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးမ ှ၅၀၊  
ေနြပည်ေတာ်မှ တစ်ဦး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးမ ှ ၂၇ ဦး ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီးမ ှ 

မ ေလးမိ၌  ှာေခါင်းစည်းပိင်ပွဲတွင ်ဆုရရှိသူများအား 
ဂုဏ်ြပဆုတံဆိပ်ှင့် ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ ေပးအပ်

မေကွးမိ၌ ှာေခါင်းစည်းချပ်လပ်ုမ ပိင်ပဲွတွင် ဆရုရိှသအူား ဆေုပးအပ်ချးီြမင့်

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) နယ်စပ်ဂိတ်များမှ ဝင်ေရာက်လာသည့် 
ေနရပ်ြပန်ြပည်သူ ၁၅၈ ဦးအား လား  းမိမှတစ်ဆင့် မီးရထားခရီးစ်ြဖင့်ထပ်မံပိုေဆာင်ေပး 

နမ တူမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးှင့် 
ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပး

၂၅ ဦး၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးမှ ၁၈ ဦး၊ ရှမ်းြပည်နယ်မှ တစ်ဦး၊ ရခိင်ုြပည်နယ်မှ 
ရှစ်ဦး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးမှ သုံးဦး၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးမှ ငါးဦးတိုြဖစ်က 
သည်။ နယ်စပ်ဂိတ်များမှတစ်ဆင့် ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့် ေနရပ်ြပန် 
ြပည်သူများအား    သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးှင့ ်    ြပည်နယ်အသီးသီးသို  
လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပးရာတွင ် ေမ ၆ ရက်မှ ဇူလိုင် ၁ ရက်အထိ  အမျိးသား 
၇၁၉၈ ဦး၊  အမျိးသမီး ၄၄၉၅ ဦး စစုေုပါင်း  ၁၁၆၉၃ ဦးတိုကိ ု လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်  
ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                         ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၀

ရန်ကုန် ဇူလိုင် ၁ရန်ကုန် ဇူလိုင် ၁

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လှည်းကူးမိနယ်  ေဖာင်ကီး 

ေကျးရာရိှ ဗဟိဝုန်ထမ်းတက သိလ်ု(ေဖာင်ကီး) အား ြမန်မာ 

ိုင်ငံေဆာက်လုပ်ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ ်

က တာဝန်ယူ၍ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကုသေရးဌာန (ေဖာင်ကီး) 

အြဖစ် ေြပာင်းလဲတည်ေဆာက်ပီးစီးခ့ဲပီြဖစ်ေသာေကာင့် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲသို လ ဲေြပာင်းေပးအပ်

လှဒါန်းြခင်းကိ ုသဃ  န်းက န်းမိနယ်ရိှ ြမန်မာိင်ုငေံဆာက် 

လုပ်ေရးဆုိင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်ံုး၌ ယမန်ေန  

မွန်းလွဲပိုင်းက ြပလုပ်ခဲ့သည်။

အဆုိပါဗဟုိဝန်ထမ်းတက သုိလ်(ေဖာင်ကီး)ရိှအေဆာက် 

အအုမံျားအား ြပြပင်မွမ်းမတံိုးချဲေဆာက်လပ်ု၍ ကိဗုစ်-၁၉ 

ကုသေရးဌာန (ေဖာင်ကီး)အြဖစ် ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွမှတာဝန်ေပးအပ်ေသာ

ေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံေဆာက်လုပ်ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်

များအသင်းချပ်က ဧပ ီ၂  ရက်မှစတင်၍ တာဝန်ယေူဆာင် 

ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး မူလကနဦးစတင်တည်ေဆာက်သည့်

အချနိ်တွင် လူနာေဆာင်များအပါအဝင် ကျန်းမာေရးှင့်

အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ဆရာဝန်၊ သနူာြပှင့ ်ေဆးဘက် 

က မ်းကျင်ဝန်ထမ်းစုစုေပါင်း ၆၀၀ ေနထိုင်မည့်အေဆာင် 

ငါးေဆာင်အတွက် လ ပ်စစ်မီး၊ ေရှင့် မိလ ာစနစ်များကို 

ကနဦးအေနြဖင့် စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုေနာက် ေရာဂါပိုးကူးစက်ခံရေသာ အတည်ြပလူနာ

များထားရှိမည့ ်အထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင ်(ICU) ေလး 

ေဆာင်အတွက် အေဆာက်အအုံေနရာများအား ေရးချယ် 

ခ့ဲကကာ အေဆာက်အအံုများ၏ အမုိးများအား ဖိချြခင်း၊ 

ကမ်းခင်းှင့် မျက်ှာကက်များအားခွာ၍ ြပြပင်မွမ်းမံ

တုိးချဲေဆာက်လုပ်ြခင်းများကုိ ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး အထူးကပ်မတ် 

ကသုေဆာင်ေနရာများကိ ုအနေီရာင်ဇန်ု၊ ဆရာဝန်၊ သနူာြပ 

ှင့်  ေဆးဘက်က မ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ  ေနထိုင်ကမည့်

အေဆာင်ေနရာများကုိ အစိမ်းေရာင်ဇုန်ှင့် အသွားအလာ

ကန်သတ်ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းခရံသမူျား(Quarantine) 

ထားရိှမည့အ်ေဆာင်ေနရာများကိ ုအဝါေရာင်ဇန်ုြဖင့ခဲွ်ြခား

သတ်မှတ်၍ ေရာဂါကူးစက်ပျံံှမ မြဖစ်ပွားေစရန်အတွက် 

ဇုန်အလိုက် စနစ်တကျ ခံစည်းိုးများခတ်၍ ကာရံြခင်း 

လုပ်ငန်းများကုိ လုပ်သားအင်အား ၆၀၀ ေကျာ်ြဖင့်ေဆာင် 

ရက်ခဲ့ကေကာင်း၊ ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းခံရသူများှင့ ်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများေနထုိင်မ အဆင်ေြပေစရန်အတွက် 

ေလ ာက်လမ်းခင်းကျင်းေဆာင်ရက်ြခင်းလပ်ုငန်းများ အပါ 

အဝင် ြပြပင်မွမ်းမံတုိးချဲေဆာက်လုပ်ထားသည့် အေဆာင် 

၁၄ ေဆာင်စလုံးအား စနစ်တကျထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်

ထားေသာေကာင့်  လိုအပ်ပါက  လူနာ ၂၀၀၀ ဝန်းကျင်

အထိ ထားရှိိုင်ရန် စီစ်ေဆာင်ရက်ထားေကာင်းလည်း

သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကုသေရးဌာန (ေဖာင်ကီး) အြဖစ်

ေြပာင်းလတဲည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများအား ြမန်မာိင်ုင ံ

ေဆာက်လုပ်ေရးဆုိင်ရာ    လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်က

တာဝန်ယ၍ူ ေငကွျပ်သန်ိးေပါင်း ၁၀၀၀၀အကန်ုအကျခကံာ 

ြပြပင်မွမ်းမံ  တိုးချဲေဆာက်လုပ်လှဒါန်းခဲ့ေသာေကာင့ ်

ယမန်ေန    မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်  လ ဲေြပာင်းေပးအပ်လှဒါန်းပွဲ

အပီး  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသန်ိးက 

အသင်းချပ်၏တာဝန်ရိှသူများအား ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ 

ြပန်လည်ေပးအပ်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။  

                     သတင်း-ပွင့်သစ ာ၊ ဓာတ်ပုံ-စိုးြမင့်ေအာင်                      သတင်း-ပွင့်သစ ာ၊ ဓာတ်ပုံ-စိုးြမင့်ေအာင ်

ဝန်းသို ဇူလိုင် ၁ဝန်းသို ဇူလိုင် ၁

စစ်ကိင်ုးတုိင်းေဒသကီး ဝန်းသုိမိနယ်တွင် ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာ စီမံကိန်း အတုိးရ 

ေငွြဖင့် ေကျးရာဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ေဆးခင်းခုံ 

ေကျးရာမှ အတုိးရေငွကျပ် ၃၃၈ သိန်းေကျာ်ရရိှေနပီြဖစ်ရာ ယင်းေငွထဲမှ သိန်း 

၁၀၀ ြဖင့်   ရာတွင်းလမ်းများ   အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း  ၈၀  ရာခုိင် န်း 

ေဆာင်ရက်ပီးစီးပီြဖစ်ေကာငး်  မိနယ်ဦးစီးမှး  ဦးြမတ်မျိးထွနး်ထံမှ သိရ

သည်။

ရာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းခင်းြခင်းလပ်ုငန်းကိ ုအရှည် ေပ ၄၄၀၀ ေကျာ်၊ အကျယ် 

၁၅ ေပ၊ ဒုေြခာက်လက်မ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပီး ယင်းလုပ်ငန်းပီးစီးပါက 

အိမ်ေြခ ၉၄ အိမ်၊ လူဦးေရ ၄၉၆ ဦးအတွက် အဘက်ဘက်က အကျိးြပုိင်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း မိနယ်ဦးစီးမှးက   ေြပာသည်။

ေကျးရာြမစိမ်းေရာင်ေကာ်မတီဝင် ဦးေကျာ်ထွန်းိုင်က "က န်ေတာ်တို 

ရာေလးက လက်ရှိမှာ ေကျာက်ကမ်းခင်းထားတဲ့အတွက် သွားေရးလာေရး 

ခက်ခပဲါတယ်။ အဒဲါေကာင့ ်အခအုတိုးရ ေငနွဲ ဂျင်းလမ်းခင်းမယ်၊ ေနာက်တစ်ဆင့် 

အဲဒီအေပ ကေန လမ်းပုိခုိင်သွားေအာင် ေကျာက်မ န်ထပ်ခင်းမယ်၊ အဲဒါဆုိ လမ်းက 

ေတာ်ေတာ်ေလးေချာသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်ှစ်ေတဆွိရုင် ကွန်ကရစ်လမ်း 

ခင်းုိင်ဖုိ ရည်မှန်ချက်လည်းရိှပါတယ်။ ေကျးလက်ဦးစီးဌာနက မတည်ေပးထားတ့ဲ 

ရန်ပုံေငွကို  လည်ပတ်အသုံးြပပီး  မိမိတိုရာကို ဖွံဖိးတိးုတက်လာေအာင် 

ေဆာင်ရက်သွားပါမယ"် ဟု ေြပာသည်။              ေမ းကဇင်(မုံရာကိုယ်ပွား) ေမ းကဇင(်မုံရာကိုယ်ပွား) 

သီလရှင်စာသင်တိုက်သို အလှေငွလှဒါန်း
သီေပါ  ဇူလိုင် ၁သီေပါ  ဇူလိုင် ၁

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) မန်ဆူရှမ်းေကျာင်းတုိက်ဆရာေတာ်ကီး၏ သဝါဒ 

ခံယူ၍ သီေပါမိနယ်စာေရးဆရာအသင်းက လိုအပ်သည့်စာသင်တိုက်များ၊ 

ေတာရေကျာင်းများ၊ သလီရှင်စာသင်တိက်ုများှင့် လက်လပ်ုလက်စားများအား 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာလအတွင်း ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငါးေြခာက်၊ လက်ဖက်ေြခာက်၊ 

ှာေခါင်းစည်းများကိ ုလိုက်လံလှဒါန်းခဲ့ကသည်။ 

ယမန်ေန     နံနက်ပိုင်းက    သီေပါမိ    ြမန်မာရပ်ကွက ်  ဓမ သုခသီလရှင် 

စာသင်တိုက်အတွက် လစ်အလှေငွစုစုေပါင်းကျပ် ၄၄၀၀၀ ှင့် ဆန်၊ ဆီ၊ 

ေဆး၊ မုန် ၊ ှာေခါင်းစည်းတိုကိ ုသီေပါမိနယ်စာေရးဆရာအသင်းုံး၌ ထပ်မံ

လှဒါန်းခဲ့သည်။                                                              သီေပါကိုလတ်သီေပါကိုလတ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကုသေရးဌာန (ေဖာင်ကီး) တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများပီးစီး၍ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်

ဝန်းသို၌ လမ်းအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၁
UK အေြခစိက်ု CFI.co (Capital Finance Internatio- 
nal) က ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက် ေပးအပ်ချးီြမင့်ေသာ 
Best Sustainability Strategy  Myanmar 2020 ဆုကိ ု
မက်စ်ြမန်မာကုမ ဏီအုပ်စုက ရရိှခ့ဲသည်။ မက်စ်ြမန်မာ 
ကမု ဏအီပ်ုစသုည် Sustainability Awards ပိင်ုးတွင် 
ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမဲပီး ဟန်ချက် ည၍ီ တာဝန်ယမူ ၊ 
တာဝန်ခံမ ရှိေသာ ကုမ ဏီဆုကို ရရိှခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။

ဆေုရးချယ်ေရးအဖဲွသည်  Best Sustainability 
Strategy Myanmar 2020 ဆုကို မက်စ်ြမန်မာအုပ်စု 
အား  ေရးချယ်ရာတွင ်  မက်စ်ြမန်မာကုမ ဏီအုပ်စု 
အေနြဖင့် စတင်တည်ေထာင်ချနိ်မှစပီး ိုင်ငံတကာ 
စံချနိ် စံ န်းများှင့် ေကာင်းမွန်ေသာစီမံအုပ်ချပ်မ 
ကိ ုအေရးေပးေဆာင်ရက်ြခင်း၊ UN Global Compact 
အသင်းဝင်ြဖစ်ပီး UN က ချမှတ်ထားေသာ Sustainable 

Development Goals (SDGs) များကို လုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရက်ရာတွင ်   အစ်ထည့်သွင်းစ်းစားေသာ 
လပ်ုငန်းစြုဖစ်ြခင်း၊ Sustainability Plan များ ချမှတ် 
ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ လူမ အကျ ိးြပလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 
ေနမ များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထန်ိးသမ်ိးကာကွယ် 
ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းများှင့် စီးပွားေရးဆက်စပ်လုပ်ကိုင ်
ေနေသာ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များ၏ အကျိးစီးပွားကိ ု
အမဲအေလးထားေသာ    လုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ေသာ 
ေကာင့ ်ေရးချယ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့သည်။

CFI.co သည် ကမ ာတစ်ဝန်းရိှ စီးပွားေရးလပ်ုငန်း 
စုများှင့်   လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးချင်းစီတိုကိ ု  ၎င်းတို၏ 
အေကာင်းဆုံး   စွမ်းေဆာင်မ များအေပ    သုံးသပ် 
ေရးချယ်ပီး  ှစ်စ်ှစ်တိုင်း အေကာင်းဆုံးဆုများ 
ေပးအပ်ချးီြမင့်ေနသည့ ်      အဖွဲအစည်းတစ်ခုြဖစ ်
ေကာင်း သိရသည်။                                ရဲရင့်  င်း 

သဖန်းဆပ်ိဆည်ေရေသာက်ဧရိယာအတွင်း ေရအသုံးချသမူျားအဖဲွ ဖဲွစည်းိင်ုေရး ညိ  င်းေဆာင်ရက်
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၁
ဇွန် ၂၇ ရက်မှ ၂၉ ရက်ထိ သဖန်းဆိပ်ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာအတွင်း မိုးစပါး 

စိက်ုပျိးရာသမီတိင်ုမ ီလက်တေံြမာင်းအလိက်ု ဆည်ေရေသာက်ဧရယိာတစ်ခလုုံး 
၌ ေရအသုံးချသူများအဖွဲ (WUG) များအားလုံးကိ ုအချနိ်မီပီးစီးရန ်ဖွဲစည်းိုင ်

ေရးအတွက် ဆည်ေရေသာက်အတွင်းရှ ိေတာင်သူများှင့ ်ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲ 

ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ေတွဆုံပွဲတွင်  ဆည်ေြမာင်းှင့ ်  ေရအသုံးချမ   စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးဗိလ်ုဗိလ်ုေကျာ်က ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၏ စမီလံမ်း န် 
မ ှင့်အညီ “ပူးေပါင်းပါဝင ်ဆည်ေြမာင်းစနစ”် ြဖင့် ေရစီမံခန်ခွဲမ လုပ်ငန်းများ 

ပိမုိထုေိရာက်လာေစရန်အတွက် ေရအသုံးချသမူျားအဖဲွ(WUG)များကိ ုဆည်ေရ 

ေသာက်စနစ်တစ်ခလုုံး၌ လက်တေံြမာင်း၊ လက်တခဲွံေြမာင်းှင့ ်တိက်ုိက်ုေရေပး 
ေြမာင်းများအလုိက် တုိးချဲဖဲွစည်းသွားရန်ှင့် ထိုသို ဖဲွစည်းပီးပါက ေတာင်သူ 

အချင်းချင်း ေရေကာင့်ြဖစ်ရတဲ ့ြပဿနာှင့် ေရေလလွင့်ဆုံး ံးမ များ နည်းပါး 

ေစမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ရာသဦတပုုစံမံျား ေြပာင်းလလဲာသည့အ်တွက် ဆည်ေရကိ ု

စနစ်တကျစီမံခန် ခဲွရန်ှင့် စုိက်နည်းစနစ်များ ေြပာင်းလဲရန် လုိအပ်ပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။
ဆည်ေရေသာက်အတွင်းရိှ ေတာင်သူများှင့်ေတွဆံုစ် တာဝန်ရိှသူများ 

က  ေရအသုံးချသူများအဖွဲ (WUG) များ ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်ြခင်း၏ အကျိး 
ေကျးဇူးများ၊ ဆည်ေရကို စနစ်တကျသုံးစွဲြခင်းြဖင့ ်စိုက်ဧကများ ပိုမိုတိုးတက ်
လာိင်ုမ ှင့ ်ေရအသုံးချသမူျားအသင်း(WUA)များ တိုးချဲဖဲွစည်းရန် လိအုပ်ချက် 

များကို ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး က န်းလှမိနယ်ရှိ သဖန်းဆိပ်ေရေလှာင်တမံ 

သည်   ှစ်စ်ပျမ်းမ စီးဝင်ေရ  ဧကေပ ၃၅  သိန်းေကျာ်ရှိပီး  ကန်ေရြပည့ ်
ေရေလှာင်ပမာဏ ဧကေပ ၂၇သိန်းေကျာ်ရိှသည်။ ကင်းတပ်လက်ဝဲတူးေြမာင်း၊ 
ကင်းတပ်လက်ယာတူးေြမာင်း၊  ေရ ဘိေုြမာင်းမေတာ်၊  ေရဦးေြမာင်းမေတာ်တိုမှ 

ေရေသာက်ဧရယိာ ဧက ၄၉၀၀၀၀ ေကျာ်ကိလုည်းေကာင်း၊ ကင်းတပ် ေရလ ဲတမ ံ

မှ  ေရေသာက်ဧရယိာ  ဧက ၁၇၀၀၀၀ ေကျာ်ကိလုည်းေကာင်း၊ ကာဘိုးေရလ ဲဆည် 

မှ ေရေသာက်ဧရယိာ ဧက ၃၂၀၀၀၀ ေကျာ်ကိလုည်းေကာင်း ှစ်စ် စိက်ုပျိးေရ 
ေပးေဝလျက်ရှိရာ    ေြပာင်းလဲသက်ေရာက်လာေသာ   ရာသီဥတုြဖစ်စ်များ 

ေကာင့ ်ကံေတွေနရသည့ ်ဆည်ေရအဝင် ေလျာန့ည်းလာမ ှင့အ်တ ူ စိက်ုပျိးေရ  

အခက်အခဲများကံေတွလာမ ေကာင့ ်  ေဒသေနေတာင်သူများ၏    စိုက်ပျိး 

ထုတ်လုပ်မ    မထိခိုက်ေစရန်၊   ေရေလလွင့်ဆုံး ံးမ များ  နည်းပါးေစရန်ှင့် 

ေရေကာင့ ်ေတာင်သူအချင်းချင်း အြငင်းပွားမ ြပဿနာများ မြဖစ်ေပ ေစရန် 
ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာတစ်ခုလုံး၌    ေရအသုံးချသူများအဖွဲ (WUG) များ 

ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်ရန ်     တာဝန်ရှိသူများက    ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ြခင်း 
ြဖစ်ေကာင်း၊ သဖန်းဆပ်ိဆည်ေရေသာက်ဧရယိာအတွင်း မိုးစပါး ေရေပးေဝြခင်း 

မတိင်ုမ ီလက်တေံြမာင်းအလိက်ု ဆည်ေရေသာက်ဧရယိာတစ်ခလံုုး ေရအသုံးချ 

သူများအဖွဲ (WUG)များ အချနိ်မီ ပီးစီးရန်ဖွဲစည်းိုင်ေရးှင့ ်မိုးစပါးေရေပးေဝ 
ိုင်ေရးကို တွန်းအားေပး ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဆည်ေြမာင်းှင့်

ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။    ညီညီသန်း(ေနြပည်ေတာ်)

UK အေြခစိုက် CFI.co က မက်စ်ြမန်မာအုပ်စုသို 
Best Sustainability Strategy Myanmar 2020  ဆု ေပးအပ်ချးီြမင့်



ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၀

ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်ေကးမုံစာအုပ်စင ်စာအုပ်အြမင်
ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်က  တွင် စာအုပ်ထုတ် သူများ၊ စာအုပ်ြဖန်ချသိူများ၊ စာေရးဆရာများ၏ေကးမုံစာအုပ်စင ်စာအုပ်အြမင်က  တွင် စာအုပ်ထုတ် သူများ၊ စာအုပ်ြဖန်ချသိူများ၊ စာေရးဆရာများ၏

ထုတ် ေသာ  စာအုပ်များကို  စာဖတ်ပရိသတ်များ  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်သိရှိေလ့လာဖတ် ိုင်ရန်အတွက်ထုတ် ေသာ  စာအုပ်များကိ ု စာဖတ်ပရိသတ်များ  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်သိရှိေလ့လာဖတ် ိုင်ရန်အတွက်

စုစည်းေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါသည်။ (စာတည်း)စုစည်းေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါသည်။ (စာတည်း)

ေမာ်ကွန်းေမာ်ကွန်း

ကင်ဆာေရာဂါှင့် ြမန်မာ့ေဆးဖက်ဝင်အပင်များ

စာေရးသ ူကည်လွင်ြမင့်(မုြဒာ) စီစ်ေရးသားသည့် ကင်ဆာေရာဂါှင့် 

ြမန်မာ့ေဆးဖက်ဝင်အပင်များစာအုပ ်ထွက်ရှိလာသည်။

အဆိုပါစာအုပ်တွင် ကင်ဆာှင့်ပတ်သက်သည့် အသုံးများေသာ 

ြမန်မာ့ေဆးပင်၊ ေဆးြမစ်၊ ေဆးဥများ၏ အစွမ်းသတ ိအား စာေရးသူ 

ေလ့လာေတွရှိချက်များကို စုစည်းေဖာ်ြပထားသည်။ ကင်ဆာေရာဂါ 

ေပျာက်ကင်းသွားသည် သိုမဟုတ် ရှင်သန်ေနထိုင်ရမည့်ကာလကို 

ဆွဲဆန်ထားိုင်သည်ဟု အေြပာများသည့် တိုင်းရင်းေဆးများရှိသည့ ်

အနက် ေဆးပညာ ေထာင့မှ် လက်ခံိင်ုေလာက်သည့ေ်ဆးပင် ၁၈မျိးကိ ု

စာေရးသူ၏အေတွအကံများှင့ ်  င်းယှ်ကာ ေရးသားထားသည်။

စာအုပ်ကို အလင်းသစ်စာေပ၊ အခန်းအမှတ်-၆၀၁၊ အမှတ်-၁၇/၁၉၊ 

၅၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ ဖုန်း-၀၉ ၂၅၂၆၀၅၇၀၁မှ 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်၃၀၀၀ြဖင့ ်ြဖန်ချသိည်။

ေကျာင်းကုန်း  ဇူလိုင် ၁ေကျာင်းကုန်း  ဇူလိုင် ၁

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး     ေကျာင်းကုန်းမိနယ်     ရင်ဆုိင်အုပ်စု 

ရင်ဆိင်ု-မရမ်းေချာင်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်းသို လ  တ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်များှင့်   တာဝန်ရိှသူများက  ယမန်ေန   နံနက်ပုိင်းက 

ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးခဲ့ကသည်။

အဆိုပါလမ်းသည်အရှည် ၁ မိုင်၊ အကျယ် ၁၂ ေပှင့် ဒု ခုနစ် 

လက်မြဖင့်   ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်းကုိ  Arakan  Ray  ကုမ ဏီမှ 

တာဝန်ယူ၍ တုိင်းေဒသကီးခွင့်ြပရန်ပံုေငွ ၂၅၄ ဒသမ ၄၉၂ သန်းြဖင့် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ၄၀ ရာခိင်ု န်းပီးစီးပီးြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

ေကျာင်းကုန်းမိနယ်   ြပည်သူလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ 

တိင်ုးေဒသ ကီးလ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်များှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ုကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးခဲ့ကပီး ဇလူိင်ု 

လအတွင်း အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းများ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ် 

ေတာ့မည်ြဖစ်ရာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား သွားလာမ အဆင်ေြပ 

ေစေရးှင့် အချနိ်မီပီးစီးေရး မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဝင်းကိင် (ြပန်/ဆက်)ဝင်းကိင ်(ြပန်/ဆက်)

၂၁ ရာစုကိုပုံေဖာ်မည့် ိုင်ငံေရးမဟာဗျဟာများှင့် COVID-19

စာေရးသူ တက သိုလ်ဟန်စိုးဦး စီစ်ေရးသား 

သည့်  ၂၁  ရာစုကို  ပုံေဖာ်မည့ ် ိုင်ငံေရးမဟာ 

ဗျဟာများှင့်  COVID-19  စာအုပ် ထွက်ရိှလာ 

သည်။

အဆိုပါစာအုပ်တွင် ၂၁ ရာစု၏ ိုင်ငံေရး၊ 

စီးပွားေရး၊    လမူ ဘဝများအား    ပုေံဖာ်လာမည့ ်

အဓိကိုင်ငံေရး   မဟာဗျဟာကီး   ၂   ရပ်ြဖစ ်

သည့ ်အေမရကိန်၏ အင်ဒိ-ုပစဖိတ်ိမဟာဗျဟာ 

ှင့် တုတ်ုိင်ငံ၏ ရပ်ဝန်းတစ်ခု လမ်းေကာင်း 

တစ်ခ ုအစအီစ်တိုှင့ ်ပတ်သက်၍ အေသးစတ်ိ 

ေရးသား ေဖာ်ြပထားသည်။ ထိုြပင ်အဆိုပါမဟာဗျဟာကီး ၂ ရပ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ်ပထဝီိုင်ငံေရးအရ အဓိက 

အေရးပါသည့် အေရှေတာင်အာရှေဒသှင့် အာဆီယံ အသင်းကီးအေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် တစ်ကမ ာလုံးကို ကူးစက်ပျံံှ 

ေနပီး ကမ ာ့ြပည်သူများအားလုံး၏ လူေနမ  စနစ်များကို ုတ်ြခည်းေြပာင်းလဲေစခဲ့သည့် COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါေကာင့ ်

ြဖစ်ေပ လာမည့် ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားေရးှင့ ်ိုင်ငံေရးအကျိးဆက်များကိုလည်း ေရးသားေဖာ်ြပထားသည်။

စာအပ်ုကိ ုဆြုပည့စ်ုထွံန်းစာေပ၊ အမှတ်-၅၀၈/၅၁၂၊ ၂(ခ)၊ ပထမထပ် (ကန်ုသည်လမ်း)၊ ဆပ်ိကမ်းသာလမ်းေထာင့၊် ေကျာက်တတံား 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊  ဖုန်း-၀၁ ၈၃၈၃၆၆၄၊ ၀၁ ၈၃၈၆၈၃၃ မှ တန်ဖိုးေငွ ၆၀၀၀ ကျပ်ြဖင့ ်ြဖန်ချသိည်။   

ေရအသုံးချသူများအဖွဲ ဖွဲစည်း
ေတာင်ငူ ဇူလိုင် ၁ေတာင်ငူ ဇူလိုင် ၁

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေတာင်ငူခိုင် ဆည်ေြမာင်းှင့် 

ေရအသံုးချမ စီမံခန်ခဲွေရး ဦးစီးဌာန(ေရအရင်းအြမစ်)မှ 

ြမစ်ေရတင်လုပ်ငန်းြဖင့် စိုက်ပျိးေရေပးေဝရာတွင ်

ပါဝင်သည့် ေတာင်သူများအား ပူးေပါင်းပါဝင်ေသာ 

ဆည်ေြမာင်းစနစ်ကို ေတာင်သူများရှင်းလင်းတင်ြပ 

ြခင်းှင့် ေရအသုံးချသမူျားဖဲွစည်းြခင်းကိ ုဇွန် ၂၇ ရက် 

နနံက်ပိင်ုးတွင် ေရတာရှည်မိနယ် အင်ဒိင်ုးေကျးရာှင့ ်

ေတာင်ငူမိနယ ်ရာတန်းရှည်ေကျးရာ၊ ဇွန် ၂၈ ရက် 

တွင် ဇီးြဖပင်ေကျးရာ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းှင့် 

ထန်းတပင်မိနယ် အုန်းပင်ေကျးရာတုိတွင် ြပလပ်ုခဲ ့

သည်။

ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီး

ဌာန (ေရအရငး်အြမစ်) မှ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 

ဦးေအာင်ေကျာ်သက်က  ပူးေပါင်းပါဝင်ဆည်ေြမာင်းစနစ် 

သည် ြမစ်ေရတင်အေဆာက်အအုံများ ေရရှည်အသုံး 

ြပိင်ုရန် ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးမ လပ်ုငန်းများှင့်  စိက်ုပျိး 

ေရးအတွက ်ေရစီမံခန်ခွဲမ လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင် 

ရာ ဌာနများှင့် ေရအသုံးြပမည့်ေတာင်သူများှင့ ်

အတူ  စီမံခန်ခွဲသည့်စနစ်ြဖစ်ပါ ေကာင်း၊ ပူးေပါင်း 

ပါဝင် ဆည်ေြမာင်းစနစ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် အေဆာက်အအုမံျား၊ လပ်ုငန်းများ 

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းရာတွင် ကုန်ကျ စရိတ်ထိေရာက်ေစ 

ရန်ှင့် ေရကုိအကျိးရိှစွာသံုးစဲွုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ရှင်း 

လင်းေြပာကားသည်။                       ကိုလွင်(ဆွာ)ကိုလွင်(ဆွာ)

ရင်ဆိုင်-မရမ်းေချာင်လမ်း 

ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း 

၄၀ ရာခိုင် န်းပီးစီး

ေကျးဇူးတန်ဟယ်
စာေရးသူ ထွဏ်းမင်း စီစ်ေရးသားသည့် ေကျးဇူးတန်ဟယ် ထားဝယ်ရှင ်

ကိုးရှင်ှင့ ်ေမာင်းမကန်ခရီးသွားမှတ်တမ်းစာအုပ ်ထွက်ရှိလာသည်။

အဆိုပါစာအုပ်တွင် ထားဝယ်ရှင်ကိုးရှင်ှင့်ှင့် ေမာင်းမကန်အေကာင်းကို 

စတ်ိဝင်စားဖွယ် ေရးသားထားသည်။ ရှင်ကုိးရှင်ဟူသည်မှာ ေတာင်သံုးေတာင်၊ 

ေတာသုံးေတာ၊ မိသုံးဆူ ေအာင်နိမိတ်ယူ၍ အဆိုအရလည်းေကာင်း၊ 

ေဟမာဂရီ ိမိတမှိတ်ဘ ိရှင်ကိရှုင်ဟေူသာ သေံပါက်လက  ာအရလည်းေကာင်း၊ 

ထားဝယ်ခိုင်ရှိ ေတာင်သုံးေတာင်၊ ေတာသုံးေတာှင့် ထားဝယ်မိေပ ရှိ 

ဘုရားသုံးဆူအားြဖင့ ်ရှင်ကိုးရှင(်ဝါ) ဘုရားကိုးဆူြဖစ်သည်။ 

စာအပ်ုကိ ု7777 စာေပ၊ ၃၈-လမ်းအထက်၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ 

ဖုန်း-၇၇၇၇၁၃၃၁၇ှင့် ၀၉ ၂၅၀၂၆၅၉၂၅တိုမှ တန်ဖိုးေငွကျပ် ၄၅၀၀ြဖင့ ်

ြဖန်ချသိည်။

ြပက ဒိန်ထဲမှ ဓာတ်ပုံများ

 ဓာတ်ပုံဆရာ ေညာင်ဦးဖိုးချိ၏ ြပက ဒိန်ထဲမှ ဓာတ်ပုံများ 

စာအုပ်ထွက်ရှ ိလာသည်။

ဓာတ်ပုံဆရာေညာင်ဦးဖိုးချိ၏       ဓာတ်ပုံသမားဘဝ 

တစ်ေလ ာက်  ြပက ဒိန်ေပ ေရာက်ရှိခဲ့ေသာ  ဓာတ်ပုံများ 

အေကာင်း ေဖာ်ြပထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ဓာတ်ပံုတစ်ပံုြဖစ်ေပ  

လာရန် အေြခြပသည့်ေနာက်ခံသမိုင်းေကာင်း၊ ကိးပမ်း 

အားထတ်ုရမ ၊ အေြခအေနှင့ ်အချန်ိအခါှင့ ်ဓာတ်ပုအံပုညာ 

သေဘာတရားများကို ဓာတ်ပုံတစ်ပုံချင်းအတွက် ေရးသား 

ေဖာ်ြပထားသည်။ ြမန်မာြပည်အှံ ထင်ရှားေကျာ်ကားသည့် 

ေနရာများကိ ုေရးဆွဲေဖာ်ြပထားသည်။

 စာအုပ်ကို အလင်းသစ်စာေပ၊ အခန်းအမှတ်-၆၀၁၊ အမှတ်- 

၁၇၊  ၅၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ ဖုန်း-၀၉ 

၂၅၂၆၀၅၇၀၁မ ှတန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၅၀၀၀ြဖင့ ်ြဖန်ချ ိသည်။

ရန်ကုန် ဇူလိုင် ၁ရန်ကုန် ဇူလိုင် ၁

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင် သန်လျင်မိနယ ်

တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲမ ှ

ေတာင်သူများအား   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးှင် ့   စပါးစိုက်ပျိး 

ထုတ်လုပ်မ များ     ေလျာ့ကျမသွားေစေရး 

ကုစားသည့်အေနြဖင့်    သက်တန်ေရာင်စီမံ 

ချက်ြဖင့်       အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးထားေသာ 

မျိးေကာင်းမျိးသန်  စူပါှံေကာက်မျိးစပါး 

မျိးေစ့ချစိုက်ပျိးပွဲကိ ု ယမန်ေန   နံနက်  ၈ 

နာရီက     သူေဌးကွင်းေကျးရာ   ေတာင်သူ 

ဦးေအာင်မင်းလယ်ေြမ၌ ကျင်းပသည်။

မျိးေစ့ချစုိက်ပျိးပဲွတွင် သန်လျင်မိနယ် 

အုပ်ချပ်ေရးမှး       ဦးေအာင်ကိုထွန်းှင် ့ 

တာဝန်ရှိသူများက မျိးေစ့ချစိုက်ပျိးပွဲကုိ 

ကည့် အားေပးပီး သန်လျင်မိနယ်  စုိက်ပျိး 

ေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးစန်းေအာင် 

ှင့်စုိက်ပျိးေရးဝန်ထမ်းများက သူေဌးကွင်း 

ေကျးရာ ကွင်းအမှတ် (၆၉၀- ဗ) ရိှ ေတာင်သ ူ

ဦးေအာင်မင်း၏       လယ်ေြမှစ်ဧကတွင် 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစိုးရမှ  ေတာင်သူ 

များအား   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ    ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရးအတွက ်သက်တန်ေရာင်စီမ ံ

ချက်ြဖင့် ကူညီ ေထာက်ပ့ံေပးေသာ မျိးေကာင်း 

မျိးသန်   စူပါှံေကာက်မျိး  စပါးများအား  

တိုက်ိုက်အေစ့ချ     စိုက်ပျိးနည်းစနစ်ြဖင့် 

မျိးေစ့ချစိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ မျိးစပါးများအား သန်လျင်မိ 

နယ်ရှိ ေကျးရာေပါင်း ၂၈ ရာမှ ေတာင်သူ 

၄၈၀ တုိ၏ စုိက်ပျိးဧက ၂၂၅၄ ဧကအတွက် 

စူပါှံေကာက်စပါးမျိးှင့် ရက ်၉၀ စပါးမျိး 

အပါအဝင်  စုစုေပါင်း မျိးစပါး ၃၃၈၁ တင်း 

အား    အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခဲ့ပီး    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာလအလွန်များတွင် ေတာင်သမူျား 

အေနြဖင့်  စပါးစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ များ 

ေလျာ့ကျမသွားေစေရးအတွက် သန်လျင် 

မိနယ် စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ မိနယ်ဦးစီး 

မှးှင့် စုိက်ပျိးေရးဝန်ထမ်းများက ေတာင်သူ 

များ    စိုက်ပျိးနည်းစနစ ်  မှန်ကန်ေစေရး 

ကွင်းဆင်းကူည ီ    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ေကာင်း သိရသည်။

သက်ခိုင် (သန်လျင်)သက်ခိုင် (သန်လျင်)

သန်လျင်၌ စူပါှံေကာက်မျိးစပါး မျိးေစ့ချစိုက်ပျိးပွဲကျင်းပ



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၀

အုပညာ

ေတာင်ကိရုီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ ့ေတးသရှံင် 
တစ်ဦးြဖစ်သ ူဟွာဆာဟာ အမျိးသမီးေတးဂတီ 
အဖဲွ MAMAMOO ရဲ အဖဲွဝင်တစ်ဦး ြဖစ်ပါတယ်။ 
လတ်တေလာမှာ  ထုတ်လ င့်ခဲ့တဲ့  ဟွာဆာရဲ 
တစ်ကိုယ်ေတာ်   ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်ဟာ 
ကမ ာတစ်ဝန်းက iTunes ေတးဂတီဇယားေတ ွ
မှာ နံပါတ်တစ်ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနေကာင်း 
စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ 
သိရပါတယ်။

ဇွန် ၂၉ ရက်မှာ ဟွာဆာက သူရဲ ပဲွဦးထွက် 
တစ်ကိုယ်ေတာ်ေတးအယ်လ်ဘမ်ကိ ု  စတင် 
ထုတ်လ င့်ေပးခ့ဲတာပါ။ Maria လို အမည်ရတ့ဲ 
အဆိပုါေတးအယ်လ်ဘမ်ဟာ  စတင်ထတ်ုလ င့် 
ချနိ်မှ ၂၄ နာရီအတွင်း  iTunes  ေတးဂီတ 
ဇယားေတွကို ဦးေဆာင်ထားိုင်ခဲ့တာလည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။
လက်ရိှမှာ အဆုိပါေတးအယ်လ်ဘမ်ဟာ 

ကမ ာတစ်ဝန်းက ိုင်ငံနဲ  ေဒသ ၂၀ ေကျာ်မှာ 
ရှိတဲ့   ေတးဂီတဇယားေတွမှာ  ေရာင်းအား 
အေကာင်းဆုံးေသာ ေတးအယ်လ်ဘမ်အြဖစ ်
ဦးေဆာင်ထားပါတယ်။ ဒထီမှဲာ အာရှိင်ုငေံတ ွ
ပါဝင်သလို  ဥေရာပိုင်ငံေတွလည်း  ပါဝင်ေန 
ေကာင်း သိရပါတယ်။

ဒါ့အြပင်    အဆိုပါေတးအယ်လ်ဘမ်ရဲ 
ေခါင်းစီးေတး Maria ဟာလည်း ိင်ုင ံကုိးုိင်ငံ 
က iTunes ေတးဂတီဇယားေတမှွာ ထပ်ိဆုံးမှာ 
ရပ်တည်ေနပီး ယင်းေတးသခီျင်းရဲ ေတးဗဒီယီိ ု
ဟာလည်း ယူကျေပ မှာ လတ်တေလာ ကည့်  
သ ူ ဒုတိယအများဆုံးေသာ ေတးဗီဒီယုိအြဖစ်  
ရပ်တည်ေနေကာင်းလည်း  သိရပါတယ်။

iTunes 
ေတးဂီတ

ဇယားေတွကို 
ဦးေဆာင်ေနတဲ့ 

ဟွာဆာ

ကမ ာေကျာ်ဇာတ်လမ်းတဲွပ်ုရှင်တစ်ခြုဖစ်တဲ ့Jurassic World ရဲ ပ်ုရှင်သစ်ကိ ု သတီင်းတစ်ပတ် 
အတွင်း ဆက်လက်ိက်ုကူးသွားမှာြဖစ်ေကာင်း ပ်ုရှင်ထတ်ုလပ်ုသေူတကွ ေြပာကားခ့ဲတယ်လို 
ေအးရှားဝမ်းေဒါ့ကွန်းက ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။

အဆုိပါ ဇာတ်လမ်းတဲွုပ်ရှင်ေတွရဲ တတိယေြမာက်ုပ်ရှင်ြဖစ်တ့ဲ Jurassic World: Dominion 
ရဲ ုိက်ကူးေရးလုပ်ငန်းေတွကုိ ယခုှစ်အစပုိင်းမှာ ရပ်နားခ့ဲရတာြဖစ်ပါတယ်။ ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ် 
ကူးစက်မ ေတွေကာင့် ိုက်ကူးေရးလုပ်ငန်းေတွကို ရပ်နားလိုက်ရေပမယ့် တာဝန်ရှိသူေတွဟာ 
ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိး ရိှ၊ မရိှ စမ်းသပ်ုိင်တ့ဲ စင်တာတစ်ခုကုိ တည်ေဆာက်အပီးမှာ ုိက်ကူးေရး 
လုပ်ငန်းေတွကိ ုြပန်လည်စတင်ဖိုရာ စီစ်ခဲ့တာြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

Jurassic World ုပ်ရှင်သစ်  ဆက်လက်ိုက်ကူးမည်

ေအးြပည့ ်- စုစည်းသည်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ခရမ်းမိ၊ 

အ.ထ.က(ေဒးေပါက်) ဒသမတန်းမှ 
မအိသ ာေမာ်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးိုင်ဦး  [၉/ရမသ(ိုင်)၁၂၆၅၆၂]
ြဖစ်ပါေကာင်း။

Han Ideal Trading Ltd. မှ တစ်ဦးတည်းြဖန် ြဖးHan Ideal Trading Ltd. မှ တစ်ဦးတည်းြဖန် ြဖး
ေရာင်းချခွင့်ရှိေသာ Products များအားေရာင်းချခွင့်ရှိေသာ Products များအား

ေရာင်းချေနမ အေပ တားြမစ်ြခင်းေရာင်းချေနမ အေပ တားြမစ်ြခင်း
Han Ideal Trading Ltd. အမှတ်(၄၆)၊ ြပည်လမ်း၊ (၆)မုိင်ခဲွ၊ လ  င်မိနယ်၊ 

ရန်ကန်ုမိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် 
အသေိပး ေကညာအပ်ပါသည်။ Han Ideal Trading Ltd. သည် ြမန်မာိင်ုင ံ
တွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်ကုန်ပစ ည်းကို S&H World Pte. 
Ltd.၏ လ ဲအပ်မ ြဖင့တ်စ်ဦးတည်းတင်သွင်း ြဖန်ချခွိင့ရ်ရိှထားေသာကမု ဏ ီ
ြဖစ်ပါသည်။

ယင်းြဖန် ြဖးေရာင်းချေသာေအာက်ပါ-
ESTEE LAUDER

CLINIQUE
M.A.C

အမည်ရိှေသာ အမှတ်တံဆိပ်ပါ ကုန်ပစ ည်းအမျိးမျိးကုိ ေဈးကွက် 
ထဲတွင် Han Ideal Trading Ltd. မှ ြဖန် ြဖးသည့ ်ကုန်ပစ ည်းမဟုတ်ဘ ဲ
မိမိတို၏ အေရာင်းဆိုင်များေပ တင်၍ ြဖန် ြဖးေရာင်းချေနြခင်းများကို
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ Online  မှတစ်ဆင့်ေရာင်းချြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း 
ေတွရှိေနပါသည်။

အဆိပုါ ေရာင်းချမ ေကာင့ ်တစ်ဦးတည်းကိယ်ုစားလှယ် ကမု ဏြီဖစ် 
သည့် Han Ideal Trading Ltd. အေနြဖင့် ဆုံး ံးနစ်နာမ များ ရှိလာရပါ 
သည်။ ထိုကဲ့သိုေသာ ဆုံး ံးနစ်နာမ များေကာင့် အထက်ပါေဈးကွက်တွင် 
ေရာင်းချေနေသာ ေဖာ်ြပပါအမှတ်တဆံပ်ိကန်ုပစ ည်းများကိ ုေရာင်းချမ ကစိ  
အဝဝအား လုံးဝမြပလပ်ုပါရန် ယခေုကညာသည့ရ်က်မှစ၍ ေတာင်းဆိအုပ် 
ပါသည်။   ထိုသိုလိုက်နာြခင်းမရှိဘဲ   ဆက်လက်ေရာင်းချေနသည်ကို 
ေတွြမင်ကားသရိပါက ဥပေဒေကာင်းအရ လိအုပ်သည့ ်အေရးယမူ များကိ ု
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ငိမ်းေကျာ်ငိမ်းေကျာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၉၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၉၉၈)
အခန်းအမှတ်-၀၀၇၊ အင်းလျားလိတ်ဟိုတယ်၊အခန်းအမှတ်-၀၀၇၊ အင်းလျားလိတ်ဟိုတယ်၊

၃၇၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။၃၇၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Star Light Language Center
တုတ်စာအိမ်ေခ သင်ှင့ ်  
Online Class/Section Class

Ph:01-9555937
          09-421027171

ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒပုဒ်မ-၁၁၆ (င)အရ ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒပုဒ်မ-၁၁၆ (င)အရ 
မတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချြခင်းကိစ  မတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချြခင်းကိစ  

အသိေပးအေကာင်းကားြခင်းအသိေပးအေကာင်းကားြခင်း
ဆန်းတစ်(ဂ်)ေရနံထွက်ပစ ည်းေရာင်းဝယ်ေရး ကုမ ဏီလီမိတက် 

(ကုမ ဏီမှတ်ပံုတင်အမှတ်-၁၂၅၆၅၆၁၂၉)၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁ ရက် 
(ဗဒု ဟူးေန)တွင် ကျင်းပြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်အစရှုယ်ယာရှင်များ အစည်းအေဝး 
ဆုံးြဖတ်ချက်အရ မတည်ရင်းှီးေငွအား  ၅၀၀၀၀၀၀၀၀ (ကျပ်သိန်းငါး 
ေထာင်တိတိ)မှ    ၃၀၀၀၀၀၀၀၀  (ကျပ်သိန်းသုံးေထာင်တိတိ) သို 
ေလ ာ့ချသွားရန် အစည်းအေဝး တက်ေရာက်လာသူအားလံုးတုိမှ သေဘာတူ 
အတည်ြပဆုံးြဖတ်ခဲ့ကပါသည်။

CENTIG Petrochemicals Company Limited

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  န်ကားေရးမှးုံးရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  န်ကားေရးမှးုံး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် အမှတ်(၇၃)၊ 
ြမန ာလမ်း၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအငှားအိမ်ရာစီမံကိန်းတွင ်အကျယ် (၆၀၀ေပx ၂၅၀ေပ)၊ 
Compaction အပါအဝင်  အြမင့် (၄)ေပ သဲဖိုြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်လိုပါသြဖင့ ်
စတ်ိပါဝင်စားသ ူြပည်တွင်းလပ်ုငန်းရှင်များသည် ေအာက်ပါအတိင်ုး တင်ဒါအဆိြုပလ ာ 
တင်သွင်းိုင်ပါသည-်
 (၁) တင်ဒါအဆိုြပလ ာပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များ (၆-၇-၂၀၂၀)မှ (၄-၈-၂၀၂၀)ထိ
       စတင်ေရာင်းချမည့်ေနရက်
 (၂) တင်ဒါအဆိုြပလ ာတင်သွင်းြခင်းကိ ု (၅-၈-၂၀၂၀)၊ ညေန(၃)နာရီ
  လက်ခံမည့်ေနရက်ှင့်အချနိ ်   
 (၃) တင်ဒါအဆိုြပလ ာပုံစံဝယ်ယူရန်ှင့် မိြပှင့အ်မ်ိရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန
  ြပန်လည်တင်သွင်းရမည့်ေနရာ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး န်ကား 
   ေရးမှးုံး၊ အမှတ်(၂၂၈/၂၃၄)၊ 
   ပထမထပ်၊ ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ 
   ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ 
၂။ အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ဖန်ုး-၀၁၈ ၃၇၅၀၃၇ သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 

ိုင်ပါသည်။ 

မှတ်ပုံတင်ေပျာက်ဆုံးြခင်းမှတ်ပုံတင်ေပျာက်ဆုံးြခင်း
က န်ေတာ် ဦးခင်ေမာင်ဝင်း[၁၄/ပတန 

(ုိင်)၀၀၅၁၄၂]၇၂၂(A,B)၊ ေအာင်တံခွန် 
လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ၏ 
မှတ်ပံုတင်သည် ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆံုး 
သွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက ေကျးဇူးဆပ ်
ပါမည်။           ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၈၈၀၈၀၁  ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၈၈၀၈၀၁

အမည်မှန်အမည်မှန်
ယင်းမာပင်မိနယ်၊ ပသကီန်ုးအပ်ုစ၊ု 

လက်ပန်ေတာေကျးရာ(ဘ) ဦးသိန်း 
ထွန်း၏သမီး မဆမွုန်လ  င်၏ အမည်မှန် 
မှာ မစမွုန်လ  င် [၅/ယမပ(ိင်ု)၁၂၁၈၄၂]
ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

မစုမွန်လ  င်မစုမွန်လ  င်

အမည်မှန်အမည်မှန်
ယငး်မာပင်မိနယ်၊ အထက၊ 

ရင်ေပါင်တုိင်ေကျာင်းမှ အလယ်တန်းြပ 
ဆရာမ ေဒ ွဲရီ၏ အမည်မှန်မှာ  
ေဒ ခင်ဲွရ ီ[၅/ယမပ(ိင်ု)၀၄၂၇၆၁]
ြဖစ်ပါေကာင်း။            ေဒ ခင်ွဲရီေဒ ခင်ွဲရီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ချင်းြပည်နယ်၊     ဟားခါးမိ၊ 

ေဈးသစ်ရပ်ကွက်ေန မေဘွထာချင်း 
၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးမွန်အုပ်[၄/
ထတလ(ိုင်)၀၂၉၅၉၇]     ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

ပန်းေရာင်လုပ်သားကတ်ပန်းေရာင်လုပ်သားကတ်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ေပျာက်ဆုံးေကာင်း 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
Ever win customs clearance 

Agency တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန ေသာ 

က န်ေတာ် ဦးေအာင်မိုး[၁၂/အစန(ိုင်) 

၀၁၁၁၄၃]သည် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန 

ထတ်ုေပးေသာ အလပ်ုသမားကတ်(ပန်း 

ေရာင်လုပ်သားကတ်  -  ၅၄၁၅၅၁)

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့်  ေတွရှိပါက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၃၈၆၃၀၃ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၃၈၆၃၀၃

မီးေဘးေရှာင် မီးေဘးေရှာင ်

မေလာင်ခင်တားမေလာင်ခင်တား

မန်စီးတီးအသင်းဟာ  ေတာင်ပံကစားသမား 
လီ ိင်းဆာေနးကိ ု ေြပာင်းေရ ေကး ေပါင် ၅၄ 
ဒသမ ၈ သန်းနဲ   ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းဆ ီ
ေရာင်းချဖို  သေဘာတညူလီိက်ုပြီဖစ်ပါတယ်။
ဂျာမနီကယ်ပွင့ ် ဆာေနးဟာ  ဘွန်ဒက်လီဂါ 
ချန်ပီယံဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းဆီ   ကနဦး 
ေြပာင်းေရ ေကး ေပါင် ၄၄ ဒသမ ၇ သန်းနဲ  
ေြပာင်းေရ ကစားမှာြဖစ်ပီး  သေဘာတညူခီျက် 
အရ ဘိင်ုယန်ြမးနစ်အသင်းတွင် ကစားေနစ် 
ေနာက်ထပ်ေပါင် ၁၀ သန်း ထပ်မရံရိှမှာလည်း 
ြဖစ်ပါတယ်။

အသက်  ၂၄ ှစ်အရယ်ရှိ  ဆာေနးကို 
မန်စီးတီးအသင်းက ၂၀၁၆ ခုှစ်အတွင်းက 
ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီဂါကလပ ်     ေရှာ်လ်ေကး 
အသင်းဆီကေန ေြပာင်းေရ ေကး ေပါင် ၃၇ 

မန်စီးတီးက ဆာေနးကိ ုဘိင်ုယန်သိုေရာင်းချရန ်သေဘာတညူီ
သန်းနဲ   ေခ ယူခဲ့တာြဖစ်ပီး  ေတာင်ပံကစား 
သမား ဆာေနးဟာ  မန်စီးတီးအသင်းနဲအတ ူ
ပရမီယီာလဂ်ိဖလား ှစ်ကမ်ိရယေူပးိင်ုခဲတ့ာ
ြဖစ်ပါတယ်။

ေတာင်ပံကစားသမား     ဆာေနးဟာ 
မန်စီးတီးအသင်းရဲ အဓကိအေရးပါတဲ ့ကစား
သမားတစ်ဦးြဖစ်ခဲ့တဲ့အြပင ်    ပီးခဲ့တဲ့ှစ်က 
မန်စီးတီးအသင်းကိ ု  ြပည်တွင်းဖလားသုံးလုံး
ရယူေပးိုင်ခဲ့ရာမှာ   ပါဝင်ခဲ့သူလည်းြဖစ်ပါ 
တယ်။  ဒါေပမယ့်   ယခုှစ်ေဘာလုံးရာသီမှာ 
ေတာ့  ဒဏ်ရာြပဿနာနဲ ကံခဲ့လို   မန်စီးတီး 
အသင်းရဲ ပဲွစ်အများအြပားမှာ ဆာေနးအေန 
နဲ  ပါဝင်ကစားိုင်ြခင်းမရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

မန်စီးတီးအသင်းနည်းြပ    ဂွါဒီယိုလာ 
အေနနဲ      လာမယ့်ေဘာလုံးရာသီကုန်မှာ 

စာချပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ့်   ဆာေနးကို 
စာချပ်သစ်ချပ်ဆိုဖို    ကမ်းလှမ်းခဲ့ေပမယ့ ်
ဆာေနးကေတာ့ ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းဆီ 
ေြပာင်းေရ ကစားဖိုအတွက်  မန်စီးတီးအသင်း 
ကေနထွက်ခွာဖို  ဆ ရှိေနတာေကာင့ ်  ဂွါဒီ 
ယိုလာရဲကမ်းလှမ်းမ ကို  ြငင်းဆိုခဲ့တာ ြဖစ်ပါ 
တယ်။

ေတာင်ပံကစားသမား       ဆာေနးဟာ 
အေြပာင်းအေရ ကိစ ပီးေြမာက်ဖို  ဇူလိုင် ၂ 
ရက်မှာ  ဂျာမနီေြမဆီ   သွားေရာက်ဖိုလည်း 
ရိှေနတာြဖစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းအေနနဲ  
ဆာေနးကို ေရာင်းချဖို ဆုံးြဖတ်ထားချနိ်မှာ 
ဖီးလ်ဖိုဒန်၊  မာရက်ဇ်၊  ဘာနာဒိုေဆးလ်ဗား၊ 
စတာလင်    စတဲ့ကစားသမားေတွရှိေနတာ 
ေကာင့ ်   အသင်းကေတာ ့   ေတာင့်တင်းမ  
ရှိေနဆဲပဲြဖစ်ပါတယ်။

ဆာေနးဟာ    ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့ ်
ရပ်နားထားတ့ဲ  ပရီမီယာလိဂ်ပိင်ပဲွ ြပန်လည် 
စတင်ချနိ်မှာ  မန်စီးတီးအသင်း  ကစားခဲ့တဲ့ 
ပဲွစ်ေလးပဲွမှာ ပါဝင်ပဲွထွက်ကစားခ့ဲသူလည်း 
ြဖစ်ပါတယ်။  ဆာေနးဟာ  ေရှာ်လ်ေကးအသင်း 
ကေန  ေရာက်ရှိလာခဲ့ပီးေနာက်ပိုင်း  လက်ရှိ 
အချနိ်အထိ  မန်စီးတီးအသင်းနဲအတ ူ၁၉၂ ပွဲ 
ပါဝင်ကစားေပးခဲ့ကာ သွင်းဂိုး ၅၂ ဂိုး သွင်းယူ 
ေပးိုင်ခဲ့သူလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

အီတလီစီးရီးေအကလပ်  ဂျဗင်တပ်အသင်းရဲဂုိးသမား ဘတ်ဖွန်ဟာ လက်ရိှကလပ်အသင်းနဲ  
အတူ တစ်ှစ်သက်တမ်းရှ ိစာချပ်သစ်တစ်ရပ ်ချပ်ဆိုလိုက်ပီြဖစ်ပါတယ်။

အတီလလီက်ေရးစင်အသင်းရဲ ဂိုးသမားေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ်တဲ ့ဘတ်ဖွန်ဟာ ြပင်သစ်ပထမ 
တန်းကလပ် ပအီက်စ်ဂျအီသင်းမှာ တစ်ရာသီကာကစားခဲ့ပီးေနာက် ၂၀၁၉ ခှုစ်မှာ ဂျဗင်တပ် 
အသင်းဆီ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဂုိးသမားဘတ်ဖွန်ဟာ ၁၉၉၅ ခုှစ်က ပါးမားအသင်းနဲအတူ ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ် ကစားသမား 
ဘဝကုိ စတင်ခ့ဲတာြဖစ်ပီး ၂၀၀၁ ခုှစ်မှာ ဂျဗင်တပ်အသင်းဆီ ေရာက်ရိှလာခ့ဲကာ ဂျဗင်တပ် 
အသင်းနဲအတူ အီတလီစီးရီးေအပွဲစ ်၅၀၀ ေကျာ်ပါဝင်ကစားေပးခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဂျဗင်တပ်အသင်း
ဂိုးသမား ဘတ်ဖွန် 
တစ်ှစ်သက်တမ်းရှိ
စာချပ်သစ် ချပ်ဆို

ေငွကယ-် ေရးသားသည်



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၀ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၀

 

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၆၊ ေြမကွက်အမှတ်- 
၅၅၉၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၅၅၉)၊ 
ေကတုမတီ(၁၈)လမ်း၊     (၆)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (ေဒ ေအး [၁၂/
ဥကတ(ိင်ု)၀၀၉၃၂၀])အမည်ေပါက် ှစ် 
(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ေအး 
(မိခင်)၊  ဦးဝင်း(ဖခင်)တို ကွယ်လွန်ပီး၊ 
ဦးလှြမင့်(ေမွးချင်း)ှင့် ဦးသိန်းေဇာ(်ေမွး 
ချင်း)  ှစ်ဦးသည်   သာသနေဘာင်သို 
အပီးအပုိင်ဝင်ေရာက်သွားပီး ြဖစ်သြဖင့် 
ဦးေအာင်ကိင်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၃၇၃၀၄]၊ 
ေဒ သိန်းသိန်းေအး[၁၂/ဥကတ(ိုင ်) 
၀၅၈၈၉၂]၊     ေဒ ေဌးေဌးဝင်း[၁၂/ဥကတ 
(ုိင်)၀၅၅၁၃၈]တိုမ ှသားသမီး၊ ေမွးချင်း 
များေတာ်စပ်ေကာင်းကျမ်းကျန်ိလ ာ-၁၂/ 
၁၀၈၁/၉-၁၂-၂၀၁၉၊  ေသစာရင်း၊ အိမ် 
ေထာင်စုစာရင်း၊     သာသနေဘာင်သို 
ဝင်ေရာက်သွားေကာင်း အေထာက်အထား 
ှင့် ဂရန်မူရင်းတုိကုိတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံ 
ကူး ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်  
ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး 
ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှးဌာနမှး
(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂K၊ 

ေြမကွက်အမှတ်- ၅၈၊ ဧရိယာ ေပ(၃၀x၅၀)၊ (၁၅၀၀)စတုရန်းေပရိှ ှစ်(၉၀) ေြမငှား 
ဂရန်ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့်  ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ၉၃ လမ်း၊ အမှတ် 
(၆၁) အေဆာက်အဦ၏ (မျက်ှာမူလ င်-ညာဘက်ြခမ်း)ရှိ  ေြမညီထပ်၊ ပထမထပ်၊ 
ဒုတိယထပ်၊  တတိယထပ်ဟုေခ တွင်ေသာ  တိုက်ခန်း(၄)ခန်းအပါအဝင်  အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတြိပသမူျားြဖစ်ကေသာ ၁။ ေဒ စန်းွယ်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၆၁၈၂]၊ ၂။ ဦးမျိးလင်း 
ဦး[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၇၂၂၄၇]၊ ၃။ ဦးမျိးမင်းထွန်း[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၇၂၂ ၅၅]၊ ၄။ ေဒ ေမ 
ဇင်ွယ် [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၉၇၄၉၇]၊ ၅။ ေဒ စိန်စိန်တင်[၁၂/ မဂတ(ုိင်)၀၄၇၉၈၃]၊ ၆။ ဦးမျိး 
တင့်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၈၇၂၈]၊   ၇။ ေဒ ြမြမတင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၈၆၉၅]၊ ၈။ 
ဦးေအာင်လင်းထွန်း [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၉၁၈၉၄]၊ ၉။ေဒ ြမေလးွယ် [၁၂/မဂတ(ုိင်) 
၀၉၁၈၉၅]၊ ၁၀။ ေဒ သန်းသန်းရီ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၁၉၅၄]၊ ၁၁။ ဦးမျိးြမင့်[၁၂/
မဂတ(ိုင်)၀၄၈၇၂၈]၊ ကိုင်ေဆာင်သူတိုထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေဇာ်လွင် [၁၂/
မဂတ(ိင်ု)၀၄၆၈၅၄]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်အမည်ပါ ေြမကွက်ှင့တ်ိက်ုခန်း 
(၄)ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံ 
ေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ
စ၍(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ ်
လွန်ပါက ေြမှင့်တိုက်ခန်း(၄)ခန်း အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 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 ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊    

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၇/အေနာက်၊ ေြမကွက်အမှတ-်

၁၁၁၆/က၊ ေြမဧရယိာ ေပ(၂၀x၆၀) ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၁၁၆/က၊ ပတ ြမား(၃)
လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်အေနာက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးသူရ(CG-၀၅၁၄၉၅) အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ု တရားုံး၏ ၂၀၁၄ ခှုစ်တရားမအေထေွထမွ  
အမှတ်-၂၅၉၏ (၂၀-၁-၂၀၁၅)ရက်ေန  ချမှတ်သည့် အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ 
-၂၈၃ အရ   "အေမွထိန်းလက်မှတ်ထုတ်ေပးေစ"အမိန်ှင့်  အေမွထိန်းလက်မှတ်စာ 
ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး၏ ၂၀၁၄ ခှုစ် တရားမအေထေွထမွ အမှတ်-၂၅၉/၂၀၁၄ 
၏ ၁၈-၂-၂၀၁၆ ရက်ေန  ချမှတ်ေသာ အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇(၂)အရ 
စမီခံန်ခဲွခွင့အ်မန်ိ၊ တာဝန်ခမံတိ ၊ ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ တရားုံး၏ အေမထွန်ိးလက်မှတ် 
စာရရှိသ ူေဒ ခင်ြမင့်[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၅၇၄၇၄](ဦးသူရ၏အစ်မဝမ်းကွဲေတာ်စပ်သ)ူမှ  
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။      ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
                     မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ                     မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ်အမှတ် ၆၄ယ/၃၆၃ 

၀၄၊ KENBO -125 လက်ဝယ်ရိှသ ူဦးကမ်ဆန် 
[၄/ထတလ(ိုင်)၀၁၃၆၁၂]မှ   (ကမ-၃) 
ေပျာက်ဆံုး၍ မိတ ထုတ်ေပးရန် ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားြဖင့ ်ေကာ်ြငာသည့ရ်က်မှ 
(၁၅)ရက်အတွင်း   ေအာက်ေဖာ်ြပပါုံးသို  
လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။
ကန်ုးလမ်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနကန်ုးလမ်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ချင်းြပည်နယ်ုံး(ဟားခါး)ချင်းြပည်နယ်ုံး(ဟားခါး)

ေြမညီထပ်(ငှား/ေရာင်း)ေြမညီထပ(်ငှား/ေရာင်း)
လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ 

Junction Mawtin Centerေရှတည့် တည့်၊ 

အကျယ် ေပ(၁၂၁၂ x၅၀) ေြမည ီHK ၂လ ာ 
ငှားမည်။ တစ်လ(၁၅)သန်ိး (ြပင်ဆင်ပီး)၊ 
အေရာင်း သိန်း (၄၆၀၀)။

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း ၀၉-၅၀၂၀၈၀၀ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း ၀၉-၅၀၂၀၈၀၀

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ်-ဌ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၄၀၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၂၄၀)၊ ပေိတာက် 
(၆)လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ဦးေကျာ်ြမင့်[၁၂/
လသန(ိင်ု)၀၀၄၅၁၂]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်သ ူဦးေကျာ်ြမင့က်ိ ု
တရားပိင်ထားကာ ေဒ စိုးစိုးမှ တရားလို 
ြပလုပ် စဲွဆုိသည့် ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် 
တရားုံး တရားမကီးမ အမှတ်-၇၈/၁၄ ၏ 
စီရင်ချက်ှင့် ဒီကရီ၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်- 
၅၅/၁၄ှင့ ် တရားုံးေနစ်မှတ်တမ်းတို 
တင်ြပ၍အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်ြမင့(်တရား ံး) 
ကိုယ်စား ဘီလစ်ေဒ သူဇာ[၆/ထဝန(ုိင်)၀၂ 
၆၃၄၃] မှ ဘီလစ်ခန်စာ၊  အမည်ေပါက ်ဂရန် 
မူရင်းတုိှင့်အတူ အေရာင်းေြမပံုကူးေလ ာက် 
ထားလာရာ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်(၁)ပါ (၂၀၁၄)
ခုှစ်တွင် ေဒ သူဇာမှ အေရာင်းေြမပုံကူးယ ူ
ခဲ့ေသာ်လည်း ေြမပုံေြမရာဇဝင်မှာ အထား 
အသုိမှားယွင်းကာ ေပျာက်ဆံုးသွားခဲေ့ကာင်း 
ဒဂုံမိနယ်တရားုံး ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်-
၁/၄၃၇/၂၀၂၀ကိ ုတင်ြပလာပါသြဖင့ ်ဘလီစ် 
ေဒ သဇူာမှ အေရာင်း အဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပု ံ
ကူးယူေလ ာက်ထားလာမ အေပ  တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ     အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍      (၇)ရက် 
အတွင်း     ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက    လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။ 

ဌာနမှးဌာနမှး
(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အမ်ိအမှတ် c/၃၅၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ အမှတ်(၂)

ရပ်ကွက်၊   ြမဝတီမိေန    ဦးတင်ေအာင်  ဇနီး 
ေဒ သင်းသင်းြမတ်တို၏သား  ေမာင်ေအာင်မှး 
[၃/မဝတ(ိုင်)၀၇၀၂၀၇]အား  ေမာင်ေအာင်မှး 
အာဇာနည်ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။ 

ေမာင်ေအာင်မှးအာဇာနည်ေမာင်ေအာင်မှးအာဇာနည်

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အမ်ိအမှတ် c/၃၅၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ အမှတ်(၂)

ရပ်ကွက်၊  ြမဝတီမိေန   ဦးတင်ေအာင်   ဇနီး 
ေဒ သင်းသင်းြမတ်တုိ၏သား ေမာင်ြပည့မှ်း [၃/
မဝတ(ိုင ်)၀၃၅၀၇၃]အား ေမာင်ြပည့ ်မ ှး 
အာဇာနည်ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။ 

ေမာင်ြပည့်မှးအာဇာနည်ေမာင်ြပည့်မှးအာဇာနည်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ 

ကုန်းေဘာင်လမ်း၊ အမှတ်(၃၁၄)ရိှ ေြမအမည်ေပါက်ပုိင်ရှင် ဦးသန်းဦး 
ပုိင်ဆိင်ုေသာ ေြမကွက်အား ဦးြမင့်ိင်ုဦး[၁၄/ဖပန(ိင်ု) ၀၄၂၃၄၀]
ထမှံ က န်မ ေဒ သ ာ ပံးက ဝယ်ယရူန်   စရန်ေငေွပးေချပီး ြဖစ်ပါ 
သည်။  ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား မရူင်းတင်ြပ 
၍   (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ေဒ သ ာ ပံး[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၅၁၃၁၈]ေဒ သ ာ ပံး[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၅၁၃၁၈]
Ph:09-250045793, 09-43164697Ph:09-250045793, 09-43164697

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန
ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာေရးှစ်၊ ြမန်မာိင်ုငစံာစစ်ဦးစီးဌာနမှ "အမျိးသား 
ပညာရည် စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ြခင်း လမ်း န်ချက်များ"စာအုပ်၏ ပုံှိပ် 
လပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ရန် အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ တင်သွင်းိင်ုရန် ဖတ်ိေခ အပ် 
ပါသည်။
၂။ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါပုစံှံင့ ်စည်းကမ်းချက်များကိ ု(၃-၇-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် 
စတင်ေရာင်းချပါမည်။ အဆုိပါ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကုိ (၂-၈-၂၀၂၀)ရက်ေန  
ညေန(၁၆:၀၀)နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပံုစံေရာင်းချမည့်လိပ်စာှင့် တင်သွင်းရမည့်လိပ်စာမှာ 
ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၅၂)၊ ေနြပည်ေတာ်ြဖစ်ပါသည်။
၄။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၃၀၁၆၈ 
သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

(တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ)(တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတ)ီ

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
က န်မ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၁၁၇၄)၊ တပင်ေရ ထီးလမ်းှင့် ကျန်စစ်သားလမ်းေထာင့်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)

ေန ဦးမင်းသီဟ[၁၂/ကတတ(ိုင်) ၀၃၂၁၇၁] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ်ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကာ်ြငာအပ်သည်မှာ-
ယေန  ေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစတင်၍ က န်မမိတ်ေဆွ၏ မိဘများြဖစ်ေသာ ဦးေသာင်းဒန်ှင့် ေဒ ခင်မာလာြမင့်တို၏ 

မသိားစဝုင်သားအြဖစ်မှ အပီးတိင်ုတ်ုထွက်ပါသည်။  ယခကုဲသ့ို မသိားစဝုင်အြဖစ်မှ တ်ုထွက်ပီးချန်ိမှစ၍ က န်မမတ်ိေဆ ွဦးမင်းသဟီ 
ကိုယ်တိုင်ထူေထာင်ထားေသာ မိသားစုဝင်များ၏ ဂုဏ်သိက ာထိခိုက်ေစေသာ မဟုတ်မမှန်သည့်စကားများ၊ မဟုတ်မမှန်သည့် အြပ 
အမူများကိ ုေရှတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေနာက်ကွယ်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း ြပမူေြပာဆိုြခင်းများကိ ုသည်းခံေတာ့မည်မဟုတ်ဘ ဲ
ြပမူေြပာဆိုသ ူမည်သူကိုမဆို တည်ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးမင်းသီဟ     ေဒ နန်းစ ာဝင်း(LL.B) ဦးမင်းသီဟ     ေဒ နန်းစ ာဝင်း(LL.B)
 [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၃၂၁၇၁]   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၃၂၁၇၁]   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
     (စ်-၁၂၂၃၈/၁၄-၃-၂၀၁၇)     (စ်-၁၂၂၃၈/၁၄-၃-၂၀၁၇)
     အမှတ်-၉၀၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ ကန်ေတာ်ေလး၊      အမှတ်-၉၀၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ ကန်ေတာ်ေလး၊ 
     မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ     မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ
     Ph:09- 43163668, 09-421101084     Ph:09- 43163668, 09-421101084

EAZY  DRIVE (အမျ ိးသမီးသီးသန်)EAZY  DRIVE (အမျ ိးသမီးသီးသန်)
(ကားေမာင်းအြမန်ရက်တိုသင်တန်း)
- ကားေမာင်းဆရာမအြဖစ် လုပ်ကိုင ်
လိုသူများ ရန်ကုန်မိထဲ လမ်းများေပ  
တွင် ယာ်/လမ်းစည်းကမ်း နားလည်ပီး 
က မ်းကျင်ပိုင်ိုင်စွာ ေမာင်းိုင်ရန်ှင့ ်
ပါကင်မျိးစံု အြမန်ထုိးုိင်ေအာင် တစ်ဦး 
ချင်း အတတ်သင်ေပးသည်။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၈၀၇၆၉၉ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၈၀၇၆၉၉

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ေထာင်စလုမ်းမ 

ကီး၊ အမှတ်-၄၂၂ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦ၏ ကန်ထိုက်တာ အကျိးခံစားခွင့ ်
(ေြမညီထပ်)တုိက်ခန်းသည် "ေြမရှင် ဦးသန်းထွန်းှင့် ကန်ထုိက်တာ ဦးတင်ေမာင်ေရ  
တိုကားရိှ ေငေွချးစာချပ်''အရ "ှစ်ဦးသေဘာတ ူအေရာင်းအဝယ် ြပလပ်ုရမည့တ်ိက်ုခန်း" 
အြဖစ်  ရပ်ကွက်ုံး၌ လက်မှတ်ေရးထုိးထားေကာင်း အြခားတိက်ုခန်းစာချပ်များလည်း 
ရိှေကာင်း "ဦးတင်ေမာင်ေရ  သေဘာတညူသီည့ေ်ဈး န်းြဖင့ ်ှစ်ဦးသေဘာတေူရာင်းချရန် 
အတိုးြဖင့ ်ေငွေချးစာချပ်ကိစ ေြဖရှင်းရန်ရှိသည့ ်တိုက်ခန်းြဖစ်၍ ေြမရှင်တစ်ဦးတည်း 
မည်သည့်နည်းှင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ဝင်ေရာက်ေနထိုင်ြခင်းတိုမရှိသည့ ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွ 
ပိင်ုဆိင်ုလက်ရိှတိက်ုခန်းများြဖစ်ေကာင်း" အသ ိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဤေကညာှင့ ်
ဆန်ကျင်ြပလုပ်သူှင့် အားေပးကူညီသူများအား ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက် 
သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

ဦးတင်ေမာင်ေရ ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးတင်ေမာင်ေရ ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမူဆာဦးမူဆာ

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၇၈၃၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၇၈၃၆)
B.Sc,H.G.P,D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.Psy,D.AnthroB.Sc,H.G.P,D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.Psy,D.Anthro

''ဝင်းထက်'' ဥပေဒလမ်း န်ှင့် အေထွေထွအကျိးေဆာင်လုပ်ငန်း''ဝင်းထက'်' ဥပေဒလမ်း န်ှင့် အေထွေထွအကျိးေဆာင်လုပ်ငန်း
အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၄)၊ ေြမကွက် 

အမှတ် (၁၀၉၂)၊ ေြမအမျိးအစား(ှစ်-၆၀)ဂရန်၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၁x၆၀)ရိှေသာ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၃၄-ရပ်ကွက်၊ ဦးလှေဖလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၉၂)
ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမအမ်ိှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုစမီခံန်ခဲွ 
ေရာင်းချိုင်သည်ဟု အဆိုြပသူ ေဒ ခင်သက်ေဝ[၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၁၇၇၃]ထံမှ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက 
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့ ်ယေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသသိာေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးထွန်းိုင်ေအာင်ဦးထွန်းိုင်ေအာင်

(LL.B, C.B.L)(LL.B, C.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၃၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၃၆)

အခန်း(၅၀၂)၊ တိုက်(၃)၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ ေရ ထီးအိမ်ရာ၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ အခန်း(၅၀၂)၊ တိုက်(၃)၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ ေရ ထီးအိမ်ရာ၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ 
မရမ်းကုန်းမိနယ်။မရမ်းကုန်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၅၆၀၂၊ ၀၉-၄၄၃၀၈၈၀၈၄ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၅၆၀၂၊ ၀၉-၄၄၃၀၈၈၀၈၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးစိုးမင်းရှိန ် [၁၀/မလမ(ိုင်)၁၇၀၅၅၄]၊ ေဒ ေမရီြမင့ ် [၁၀/မဒန(ိုင်)၁၇၂၃၈၆]

တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

မွန်ြပည်နယ်၊ သံြဖဇရပ်မိ၊ စက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ကွင်းအမှတ(်၁၃/စက်သစ်ရပ)်၊ 
ဦးပိုင်အမှတ်(၇၁)၊ အကျယ်အဝန်း(၀.၁၇၄)ဧကရှိ ှစ်(၃၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးတိုအား ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးသန်းထွန်း[၁၀/သဖရ(ိင်ု)၀၀၉၁၄၅]မှ ၎င်းသာလ င် တရားဝင်အမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်ထားေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပပီး  အထက်ေဖာ်ြပပါ  ေြမအကျယ်အဝန်းအနက်မှ  ေပ(၂၀x၁၆၀) 
အကျယ်အဝန်းရိှ ေြခရင်းြခမ်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ဦးသန်းထွန်း [၁၀/သဖရ(ုိင်)၀၀၉၁၄၅]ှင့် 
ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ခိင်ုနန်းွယ် [၁၀/သဖရ(ိင်ု)၀၀၉၁၄၇]တိုမှ မမိတိိုသာလ င် တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အြခား 
သတူစ်ဦးတစ် ေယာက်အား ေရာင်းချ၊ ေပါင်ံှ၊ စွန်လ တ်၊ လှဒါန်းထားြခင်းတို ကင်းရှင်းေကာင်းဝန်ခကံတြိပ၍ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများထံ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူများမ ှဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းများှင့်တက ွ
ဤသတင်းစာေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆုိပါေြမှင့်အေဆာက်အဦ၏ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်များအား ဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးဆံုးေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ် 
ပါသည်။    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဆုြမတ်ေအာင်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၈၄၅၇)ေဒ ဆုြမတ်ေအာင်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၈၄၅၇)
LL.B, D.B.L, D.I.L,D.I.P.L, Dip in Global English LL.B, D.B.L, D.I.L,D.I.P.L, Dip in Global English 
PGDCWE, DL-DIP(101,202,302)(SWITZERLAND)PGDCWE, DL-DIP(101,202,302)(SWITZERLAND)

အမှတ်(၁၃၂၅)၊ ေရ ြပည်သာ(၆)လမ်း၊ (၃၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်။အမှတ်(၁၃၂၅)၊ ေရ ြပည်သာ(၆)လမ်း၊ (၃၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၅၅၈၃၊ ၀၉၉၆၅၀၂၅၅၈၃၊ ၀၉၄၄၅၄၄၄၄၃၃ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၅၅၈၃၊ ၀၉၉၆၅၀၂၅၅၈၃၊ ၀၉၄၄၅၄၄၄၄၃၃

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးခင်ေဇာ်(ခ)ပုိပုိ[၈/ဆပဝ 

(ုိင်)၀၅၀၇၉၁] ကုိင်ေဆာင်ေသာ ပထမ 
တန်း စက်ခန်းအပ်ုလက်မှတ်  (စမပ/၅၀-
၀၅)သည် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်  ေတွ 
ရှိပါက အေကာင်းကားပါရန်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၇၂၃၃၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၇၂၃၃၇

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးခင်ေဇာ်(ခ)ပိုပို[၈/ဆပဝ 

(ိုင်)၀၅၀၇၉၁]ကိုင်ေဆာင်ေသာ  သေ  ဘာ 
သားလပ်ုသက်မှတ်တမ်းစာအပ်ု ရန်(၁၄၆၇/ 
၀၆)သည် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါ 
က အေကာင်းကားပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၇၂၃၃၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၇၂၃၃၇

ြမန်မာိုင်ငံ ကုမ ဏီများဥပေဒပုဒ်မ-၁၁၆(င)အရြမန်မာိုင်ငံ ကုမ ဏီများဥပေဒပုဒ်မ-၁၁၆(င)အရ

မတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချြခင်းကိစ မတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချြခင်းကိစ 

အသိေပးအေကာင်းကားြခင်းအသိေပးအေကာင်းကားြခင်း

ဆန်းတစ်(ဂ်)ဟုိး(လ်)ဒင်းကုမ ဏီလီမိတက်(ကုမ ဏီမှတ်ပံုတင်အမှတ် 

-၁၂၅၆၅၅၃၅၁)၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁)ရက်ေန  (ဗုဒ ဟူးေန )တွင် 
ကျင်းပြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်အစရှုယ်ယာရှင်များ အစည်းအေဝး ဆုံးြဖတ်ချက်အရ 
မတည်ရင်းှီးေငွအား ၇၀၀၀၀၀၀၀၀၀(ကျပ်ခုနစ်ဘီလျတံိတိ)မှ  ၄၀၀၀၀ 

၀၀၀၀၀(ကျပ်ေလးဘီလျတိံတိ)သုိ ေလ ာ့ချသွားရန် အစည်းအေဝး တက်ေရာက် 
လာသူ အားလုံးတိုမ ှသေဘာတူ အတည်ြပဆုံးြဖတ်ခဲ့ကပါသည်။

Centig Holdings Company LimitedCentig Holdings Company Limited

အေမွစားအေမွခံသားအြဖစ်မှ အပီးအပိုင် စွန်လ တ်ြခင်းအေမွစားအေမွခံသားအြဖစ်မ ှအပီးအပိုင ်စွန်လ တ်ြခင်း
ေအာင်မျိးထက်[၁၄/ဟသတ(ိုင်)၂၇၆၉၇၂]ကိုင်ေဆာင်သူသည ်

မိဘေဆွမျိးသားချင်းတုိ၏စကားကုိ နားမေထာင်ဘဲ စိတ်ဆင်းရမဲ  အမျိးမျိး 
ြပလုပ်ပါသြဖင့ ် အေမွစားအေမွခံသားအြဖစ်မှ အပီးအပုိင်စွန်လ တ် 

လုိက်ပါသည်။ သူှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ ရပ်များကုိ လံုးဝ(လံုးဝ)တာဝန်ယူ 
မည် မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ သီတာဝင်း[၁၄/ဟသတ(ိုင်)၀၃၃၂၆၂]မိခင်ြဖစ်သ ူေဒ သီတာဝင်း[၁၄/ဟသတ(ိုင်)၀၃၃၂၆၂]
ကားသေ  ဘာဆိပ်လမ်း၊ ဆကာရပ်ကွက်၊ ဟသ  ာတမိ။ကားသေ  ဘာဆိပ်လမ်း၊ ဆကာရပ်ကွက်၊ ဟသ  ာတမိ။

အသိေပးေကညာချက်အသိေပးေကညာချက်
စင်ကာပူုိင်ငံှင့် မေလးရှားုိင်ငံတုိမှ  ေမာ်ေတာ်ယာ်များ  တင်ေဆာင် 

လာသည့် MV- MALAYSIA STAR V.EAL.5  သ ေ  ဘာသည် ၅-၇-၂၀၂၀ 
ရက်ခန်တွင် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသုိ ဆုိက်ကပ်၍ ကုန်ချလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မည် 
ြဖစ်ပါသည်။

ေမာ်ေတာ်ယာ်ပိင်ုရှင်များအေနြဖင့ ်သေ  ဘာမှချပီးချန်ိတွင် မမိတိို၏ 
ေမာ်ေတာ်ယာ်ပါပစ ည်းများကိ ု  ORIGINAL BILL  OF  LADING  များ 
ယူေဆာင်လျက ်လာေရာက်ကည့် စစ်ေဆးရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။

သေ  ဘာဆိုက်ကပ်မည့်အချနိ်ှင့် တံတားေနရာတိုကို အေသးစိတ် 
သိရိှလုိပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသုိ ဆက်သွယ်စံုစမ်း 
ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်                                  
ဖုန်း-၂၃၀၁၁၉၁၊ ၂၃၀၁၁၇၈        ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာနဖုန်း-၂၃၀၁၁၉၁၊ ၂၃၀၁၁၇၈        ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာန

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ် (၁၄၇)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၈၁၄)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၈၁၄)၊ (၁၄၇) ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ် (ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ 

ဦးစိုးခိုင် [၁၂/လမန(ိုင်)၀၅၃၅၃၁]  အမည်ေပါက် (ပါမစ်) ေြမအား  ပါမစ်အမည်ေပါက ်

ဦးစုိးခုိင်ထံမှ ေဒ စန်းြမမှ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ် (၁၀-၈-၂၀၀၄) ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ 

ေဒ စန်းြမထံမှ ေဒ မီမီသွယ်မှ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ် (၃၀-၄-၂၀၁၁)ြဖင့ ်

လည်းေကာင်း၊ ေဒ မီမီသွယ်ထံမှ ဦးေအာင်ိုင်ထွန်းမှ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ ်

(၁၅-၁၁-၂၀၁၁) ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဦးေအာင်ုိင်ထွန်းထံမှ ဦးညီညီဦးမှ အရပ်ကတိအေရာင်း 

အဝယ်စာချပ် (၂၉-၁-၂၀၁၅) ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဦးညီညီဦးထံမ ှဦးေအာင်ကိုကိ ု[၁၂/ဗဟန 

(ိင်ု)၀၆၈၅၃၆]မှ အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ်စာချပ် (၃-၄-၂၀၁၅) ြဖင့ ် အဆင့ဆ်င့ ်ဝယ်ယခူဲ့ပီး 

ဂရန်သစ် (ပါမစ်ရှိ) ေလ ာက်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်အား ပါမစ်အမည်ေပါက ်

ဦးစိုးခိုင်မ ှပါမစ်ေပျာက်ြဖင့ ်ဂရန်သစ်ထုတ်ယူခဲ့ပီးေနာက ်ဂရန်ေပျာက်ဆုံးေကာင်းတင်ြပ၍ 

ဂရန်မိတ ထပ်မံ ေလ ာက်ထားခဲ့ပါသည်။ ပါမစ်မူရင်းလက်ဝယ်ရှိသူ ေပ ေပါက်လာသြဖင့ ်

ထုတ်ေပးခဲ့ပီးေသာ ဂရန်အား ုံးတွင်းမိန်  (၅၀၅/၂၀၀၈)ြဖင့် ပယ်ဖျက်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ မူလ 

အမည်ေပါက် ဦးစိုးခိုင်မှ ထပ်မကံန်ကွက်လာြခင်းအား (၂)ဖက်ေခ ယ ူေတွဆုံပီး ပါမစ်လက်ဝယ် 

ရှိသူအား(ဌာနလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ) ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ဦးစိုးခိုင်မ ှနစ်နာမ  

ရှိပါက တရားုံးတွင်သာ တရားစွဲဆိုရန် ေြပာကားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေြမြပင်ကွင်းဆင်းရာတွင ်

ေြမကွက်လပ်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ(်ဂရန်) ေလ ာက်ထားြခင်းအား တရားဝင ်

ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းှင့ ်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀

ကီး ြမန် သစ် ပင် စိုက် ပျိး လ င် စွမ်း အင် လည်း ရ ြပည် လည်း လှ

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊  ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၉/ ပဗု သရီအိေနာက်ရပ်၊  
ဝဏ ဒီပရပ်ကွက်မ ှ ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၉) 
ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ် (ပ-၃၂၄၅၃)၏  
ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်မရူင်း  ေပျာက်ဆုံး 
သွားသြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက်  ေဒ က 
ကသင်း [၉/ပမန(ိုင်)၁၆၆၉၅၅]  အဖ 
အမည်  ဦးေကျာ်သိန်းမှ ေြမငှားစာချပ ်
မရူင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း တရားုံး ကျမ်း 
ကျနိ်ဆိုချက်မူရင်း၊  မှတ်ပုံတင်ှင့် အိမ် 
ေထာင်စုစာရင်းမိတ ၊  ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံ 
ကတိြပချက်မူရင်း၊  ရပ်ကွက်ေထာက်ခ ံ
ချက်မရူင်း၊ (ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်မရူင်း 
တင်ြပပီး  ှစ်(၃၀)ေြမငှား စာချပ်မိတ  
မှန် ထုတ်ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါ 
သြဖင့်  ကန်ကွက်လိုသူများ အေနြဖင့်  
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် စာတမ်းများ၊  
တရားုံး အမိန်ဒီကရီများ၊ အေထာက် 
အထားခုိင်လံုစွာ တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံ
ကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ေကာ်ြငာ 
စာပါသည့ေ်နမှစ၍(၁၅)ရက် အတွင်း လာ
ေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာငး်ှင့် သတ် 
မှတ်ကာလအတွင်း  ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 
ေပျာက်ဆံုးသွားေသာ  ေြမငှားစာချပ် အား 
ပယ်ဖျက်၍ မိတ မှန်ေလ ာက်ထားလာမ  
အား  ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးသွား   
မည်ြဖစ်ေကာင်းေကာ်ြငာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်လမ်း၊ အမှတ်(၃၉၆/က)၊ တစ်ခန်းတည်း RC(၆)ထပ်တိုက်မှ 

ေြမညီထပ+် ထပ်ခိုး၊ ဧရိယာ(၉၀၀+၉၇၂) စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု 
အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ဦးကိုကို [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၇၉၆၅၉]ထံမှ 
က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆ ွဦးဘန်ုးြမင့ေ်ကျာ် [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၄၀၄၁၅] ၊ ေဒ သမိ့မွ်န်ြမင့[်၁၂/စခန(ိင်ု)၀၆၅၈၂၆] တိုမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇) ရက်အတွင်း တိကျ 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက် စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန် 
သည်အထိ  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ် ြဖစ် 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။               

ဦးဘုန်းြမင့်ေကျာ်ှင့် ေဒ သိမ့်မွန်ြမင့်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးဘုန်းြမင့်ေကျာ်ှင့ ်ေဒ သိမ့်မွန်ြမင့်တို၏ 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၊  အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။Level (၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊  အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၁၁၃၀)၊ ပင်းယ(၁)လမ်း၊ ဧရယိာေပ(၄၀x၆၀) အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်
ထုိေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့် 
ရိှသူ ေဒ သွယ်သွယ်ဦး [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၄၃၈၂၂]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ် 
ြပလုပ်သည့ ်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်ရှိသူများအြပင ်အြခား 
မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ခိုင်မာသည့်မူရင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် လာေရာက ်
ကန်ကွက်ရန် ဖတ်ိေခ အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့ ်
သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါေရာင်းဝယ်မ ကို  ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင်ေဆာင ်
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သိဂ   ေအာင် LL.B,Dip in Business Lawေဒ သိဂ   ေအာင် LL.B,Dip in Business Law
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၄၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၄၀၄)

အမှတ် (၁၉၉)၊ ဗိုက်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၁၉၉)၊ ဗိုက်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၃)လမ်း၊ အမှတ်(၇၈၀)၊ 

(၄)ထပ်တုိက်၏ ပထမထပ်(ဝဲဘက်)၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၁၂ ၁
၂ x ၅၀) တုိက်ခန်းှင့် 

အဆိုပါတိုက်ခန်းတွင်ပါဝင်ေသာ (မီးမီတာ)(ေရေမာ်တာ)အပါအဝင် အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုဦးသန်ိးထွန်း[၁၁/ရဗန(ိင်ု)၁၀၅၇၆၆]မှ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပပီး ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာ 
သြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်သန်းေထွး [၉/ဝတန(ိုင်)၁၁၃၈၇၆]
သည် အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းချသည့် တုိက်ခန်း၏ တန်ဖုိး ေငွအနက်မှ 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့် 
ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်သူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများ 
ခိုင်လုံစွာြဖင့် ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပထ်သုိံြဖစ်ေစ၊ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသိုြဖစ်ေစ လာေရာက်၍ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ေဝေဝေအာင် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၆၆၁၃)ေဒ ေဝေဝေအာင် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၆၆၁၃)
တိုက်-၄၊ အခန်း-၀၀၁၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်-၄၊ အခန်း-၀၀၁၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၆၁၆၁၈၂၁၁ဖုန်း-၀၉-၇၆၁၆၁၈၂၁၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
က န်မ ေဒ နန်းေမာက်ဟွမ်ခမ်း [၁၃/ပလန(ုိင်)၁၀၈၁၀၂]သည် လက်ဖက်ှင့် 

ပတ်သက်ေသာ စားေသာက်ဖွယ်ရာများကိ ုေအာက်ပါအမည်များြဖစ်ေသာ (၁) ချယ်ရေီြမ 

(The Cherry Land)၊ (၂) ပန်လိုင်(Pan lai)ှင့် (၃) ေရ ရက်ေလှ(Shwe Ywet Hlay)

ြဖင့် ထုတ်လုပ်ပီး ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် တရားဝင်မှတ်ပံုတင်၍ 

ြမန်မာတစ်ုိင်ငလံုံးသုိ တစ်ဦးတည်းအေနြဖင့ ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချမည်ြဖစ်သြဖင့ ်ေဖာ်ြပပါ 

အမည်များကိ ုကန်ကွက်လိုသ ူမည်သူမဆို ယေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပီး ထိုသတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ေကညာြခင်းကိ ု ြပလုပ်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း အသိေပးေကညာပါသည်။ 

ေဒ နန်းေမာက်ဟွမ်ခမ်းေဒ နန်းေမာက်ဟွမ်ခမ်း

[၁၃/ပလန(ိုင်)၁၀၈၁၀၂][၁၃/ပလန(ိုင်)၁၀၈၁၀၂]

အမှတ်(၈၀)၊ ှင်းဆီမိင်လမ်း၊ ပင်လုံအိမ်ရာ(၁)၊ ေြမာက်ဒဂုံအမှတ်(၈၀)၊ ှင်းဆီမိင်လမ်း၊ ပင်လုံအိမ်ရာ(၁)၊ ေြမာက်ဒဂုံ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၃-ကံဘဲ့)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၅၆/က-၂)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်းသွယ်၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ ေြမအမျိးအစား-ေြမပိင်ုေြမ၊ 
ဧရိယာ(၀.၁၂)ဧကရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးတိုအား မိေြမစာရင်းတွင ်အမည်ေပါက်သူ ဦးေအာင်ေကျာ်ေဇာ[၁၂/အလန(ိုင်) 
၀၂၇၆၅၂]ထံမှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး၊ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ုံး၌ 
လ ဲအပ်ထားေသာ     အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၃၄၅၄/၂၀၁၈)ရရှိထားသူ 
ေဒ ခိင်ုဇာြဖဝင်း[၁၂/အစန(ိင်ု)၁၇၂၆၈၆]မှ ပိင်ုဆိင်ုမ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာသြဖင့် က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ်(ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကို) ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ် 
စာတမ်းမရူင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ် 
အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)
အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ ေလှာ်ကားလမ်း၊ တိုက်အမှတ(်၄၆)၊  ၂လ ာ-A(ေခါင်းရင်းခန်း) ဟ ု

ေခ တွင်ေသာ  တိုက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုဦးတင်မိုးေကျာ ်[၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၁၉၃၂] မှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင ်
အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သြူဖစ်ပီး မမိကိ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း  ဝန်ခေံြပာဆိလုျက် အပီးအပိင်ု ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသည်ကိ ု 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ၃၀-၆-၂၀၂၀ရက်တွင ် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်၎င်းတိုက်ခန်း၏ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသချာေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်း အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရိှ၊ ေကျာ်လွန်သွားပါက ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အေရာင်းအဝယ်ကိစ များကို ဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာငရ်က် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေထွးစုလ  င် LL.B,D.B.L,D.I.L ေဒ ေထွးစုလ  င် LL.B,D.B.L,D.I.L 
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၄၅၁၇)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၄၅၁၇)

တိုက် (၃၆)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။တိုက် (၃၆)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။
Ph-09-691996320,09-980656599Ph-09-691996320,09-980656599

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၀/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၀/က)၊ (၁)လမ်း၊ (၁၁)
ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ(ဦးထွန်းသိန်း KPW-၀၅၂၈၈၄) အမည်ေပါက် 
ှစ် (၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးထွန်းသန်ိး (KPW-၀၅၂၈၈၄)သည် 
၂-၂-၁၉၉၉ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် ေဒ ွန်တင် [၁၂/ဥကတ(ုိင်) ၀၁၅ 
၉၆၉]မှ တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ -၃၉၇/ 
၂၀၂၀ (၁၉-၂-၂၀၂၀) ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းှင့် ဦးထွန်းသိန်း 
အမည်ေပါက်ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ် 
ရန်ှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာမ အေပ  
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။     ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်
တံွေတးမိနယ်၊    အထက(၂) 

တွံေတး၊    ဒုတိယတန်း(B)မှ 

ကိကုိေုကာင်းဆက်ပိင်ု၏ မဘိ 

အမည်မှန်မှာ  ဦးေအးေသာင်း-

ေဒ ြဖြဖဝင်း ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေအးေသာင်း-ေဒ ြဖြဖဝင်းဦးေအးေသာင်း-ေဒ ြဖြဖဝင်း



ဇူလိုင်   ၂၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင်   ၂၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သုမန(၂)လမ်း၊ အမှတ် (၃၅၅/က)၊ (၁)ခန်းတည်း RC(၆)ထပ်အေဆာက်အဦ၏ 

ဒုတိယထပ် (၃လ ာ)အခန်း၊ ဧရိယာ (၉၁၈) စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို
ကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဝန်ခသံြူဖစ်ေသာ ဦးညညီဟီန် [၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၅၁၃၁]ထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးဟန်ိး 
ထက်ေဇာ် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၉၇၁၄]၊ ေဒ ေကျာ့လဲ့ယ် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၇၁၇၁]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်း မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက် 
မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ရလပ-၂၆)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၀၀၅)၊ 

ေြမကွက်ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၁၀၀၅)၊ ေရ ြမင့်မိုရ ်
ပတ်လမ်း၊ ေရ လင်ပန်းေကျးရာ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ဦးသန်းထွန်း [၁၂/လမန(ိင်ု)၀၅၀ 
၉၀၃] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ် ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးသန်းထွန်း 
(ခင်ပွန်း) (၉-၅-၂၀၁၈)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ှင်းကည် [၁၂/လမန 
(ုိင်)၀၅၀၅၂၅]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်းှင့် အေမွဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ အမည်ေပါက်၏ 
ေသစာရင်းှင့် ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်၊ ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
ှင့် ေမတ ာြဖင့ ်အပိုင်ေပးစာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၄၈၉/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၄၈၉/က)၊ ေကာလယိ (၂၂)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ဦးတင်ထွဋ် (CE-၀၃၇၃၈၂) အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ 
အား အမည် ေပါက် ဦးတင်ထွဋ် (CE-၀၃၇၃၈၂) သည် (၃၀-၁၀-၁၉၉၉) ရက်တွင်လည်း 
ေကာင်း (ဇနီး) ေဒ စန်းရသီည် (၂၉-၈-၂၀၀၃) ရက်တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန် 
သြဖင့် ေဒ ြမြမစန်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၀၁၅၉၂]၊ ဦးသန်ဇင်ထွန်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၃၄ 
၈၉၆]တိုမှ သား၊ သမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ -၆/၁၇၅၁ (၂၈-၆-၂၀၀၉) 
ေသစာရင်းများ၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်းများ၊ ဦးတင်ထွဋ်အမည်ေပါက် ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ 
အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ရန်ှင့ ်စွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက် 
ထားလာသြဖင့ ်တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်န 
မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အြမန်အလိုရှိသည်အြမန်အလိုရှိသည်
SUPER ACE INTERNATIONAL CO.,LTD၏ SUPER ACE INTERNATIONAL CO.,LTD၏ 

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်
ေအာက်ပါဝန်ထမ်းများ အလိုရှိပါသည်။ေအာက်ပါဝန်ထမ်းများ အလိုရှိပါသည်။

-  တုတ်ှင့်အဂ  လိပ်ဘာသာ က မ်းကျင်စွာ ေရးသားေြပာဆိုိုင်သူ
 (အမျိးသား၊ အမျိးသမီး)(၂)ဦး
 *အထက်ပါရာထူးအတွက်လိအုပ်ပါက ြပည်ပတွင်လည်း တာဝန်ထမ်းေဆာင် 
ိုင်ရမည်။*

-  ေဆးဝါးက မ်းကျင်သ(ူအမျိးသား၊ အမျိးသမီး) (၂)ဦး
 ေဆးဝါးတင်သွင်းေရာင်းချသည့ ်ကမု ဏလီပ်ုငန်းှင့ပ်တ်သက်၍ အေတွအကံ 
ရှိရမည်။

 ေဆးဝါးက မ်းကျင်ဘွဲရ(သို) တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲရရှိပီးသူြဖစ်ရမည်။
-  Marketing Manager (အမျိးသား၊ အမျိးသမီး) (ဘွဲရ-၂) ဦး
 စားေသာက်ကုန်ပစ ည်းများကိ ုေဈးကွက်ရှာေဖွိုင်သည့ ်အေတွအကံရှိပီး
 Marketing ှင့်ပတ်သက်သည့ ်လုပ်ငန်းများကိ ုက မ်းကျင်သူြဖစ်ရမည်။
-  အေရာင်းြမင့်တင်ေရးဝန်ထမ်း(အမျိးသား၊ အမျိးသမီး)(ဘွဲရ-၄)ဦး
-  အေရာင်းြမင့်တင်ေရးဝန်ထမ်း(အမျိးသား) (ဘွဲရ-၃)ဦး
 (မိတွင်း/နယ်ေဈးကွက် ေရာင်း/ေမာင်းလုပ်ိုင်သ)ူ
ဆက်သွယ်ရန်။ ။ အမှတ်(၈၆)၊  ၁၂၃ လမ်း၊   မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။
   ဖုန်း-၀၁-၈၂၀၂၈၅၆၊ ၈၂၀၂၈၅၇
   123fifthfloor@gmail.com

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ေညာင်ှစ်ပင်စိက်ုပျိး 

ေမွးြမေရး အထူးဇုန်(၁)၊ ေညာင်ှစ်ပင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ ်
(၅၁၁-ခ)ှင့် (၅၁၉-က)၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ကာအင်းအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ် 
(၉၈၇)၊ ကလီေထာ် အေနာက်ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်(၉၇၇)ရှိ 
အကွက်အမှတ်(၄/၅)၊  ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (၅.၉၆)ဧကအား 
ဦးစိုးကိကုိ[ု၁၂/မရက(ိင်ု)၀၆၅၆၉၀]မှ တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ု 
ခဲ့ပီး ၎င်းတိုထံမ ှက န်မ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးေဇာ်မျိးလ  င်[၁၃/လရန 
(ုိင်)၀၈၂၄၇၂]မှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိတစ်ဝက်ကုိ ေပးေချပီးြဖစ် 
ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က န်မထံသို ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် 
အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် ယခုေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အမည်ေြပာင်းလဲရန ်ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ြမမ (LL.B)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၃၈)ေဒ ြမမ (LL.B)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၃၈)

ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၆၀၁၇၉၇ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၆၀၁၇၉၇

KYAUKPAZET MINING COMPANY LIMITEDKYAUKPAZET MINING COMPANY LIMITED
မတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချေကာင်းေကညာြခင်းမတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချေကာင်းေကညာြခင်း

[ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများ(၂၀၁၇)ပုဒ်မ ၁၁၆ (ဈ)အရ][ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများ(၂၀၁၇)ပုဒ်မ ၁၁၆ (ဈ)အရ]
KYAUKPAZET MINING COMPANY LIMITED ၏ (၂၇-၆-၂၀၂၀)

ရက်တွင် ကျင်းပြပလပ်ုေသာ ကမု ဏ၏ီ အစရှုယ်ယာရှင်များအထူးအစည်း 
အေဝးတွင် မတည်ေငွရင်းအား ယခင် မတည်ေငွရင်း ကျပ်-၁၀၀,၀၀၀/-
တန် အစုရှယ်ယာ(၃၀,၀၀၀)စ ုကျပ်-၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- "မှ" ယခုကျပ်-
၁၀၀,၀၀၀/-တန် အစရှုယ်ယာ(၁,၀၀၀)စ၏ု ကျပ်-၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- "သို" 
မတည်ေငွရင်း  ေလ ာ့ချေကာင်းကို   အစုရှယ်ယာရှင်များက အများ 
သေဘာတ ူအတည်ြပဆံုးြဖတ်ခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 

KYAUKPAZET MINING COMPANY LIMITED
PH:09-881651857, Email:kyaukpazet@gmail.com

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာချက်အများသိေစရန်အသိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်ကလျာဏယုဝခရစ်ယာန်အသင်း(YMCA) အေသးစား 

ေငေွရးေကးေရးလပ်ုငန်းသည် အေသးစားေငေွရးေကးေရး ကီးကပ်မ  
ေကာ်မတမှီ လိင်ုစင်အမှတ်-၀၁၈၄/၂၀၁၃ ြဖင့ ်၂၀၁၃ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ 
၂၇ ရက်တွင် လုိင်စင်ရယူပီး ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ မိနယ် 
(၂)မိနယ်ှင့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိမိနယ်(၁)မိနယ် 
တိုတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ 

ယခုအခါ ရန်ကုန်ကလျာဏယုဝခရစ်ယာန်အသင်း(YMCA)မှ 
ရန်ကုန်ဝုိင် ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးအေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်း 
လိုင်စင်အမှတ-်၀၃၀၇/၂၀၁၉ ြဖင့် ၂၀၁၉ ခုှစ် ဧပီလ ၁၈ရက်တွင ်
လိုင်စင်ရယူ၍   လက်ရှိ ရန်ကုန်ကလျာဏယုဝခရစ်ယာန်အသင်း
(YMCA) အေသးစားေငေွရးေကးေရးလပ်ုငန်း၏ ရပိင်ုခွင့ပ်ိင်ုဆိင်ုပစ ည်း 
များှင့် ဝန်ထမ်းေရးရာလုပ်ငန်းစ်အားလံုးကုိ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 
၃၀ ရက်တွင် လ ဲေြပာင်းမည်ြဖစ်ပီး အေသးစားေငွေရးေကးေရး 
ဝနေ်ဆာင်မ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်းကို မူလအတိုင်း အေြပာင်း 
အလဲတစ်စုံတစ်ရာမရှ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ သက်ဆိုင်ရာအသင်းသားများမှ မီစား၊ မီရှင်၊  ရရန်၊ 
ေပးရန်ှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်ကလျာဏယုဝခရစ်ယာန်အသင်း
(YMCA) အဖဲွအစည်းကုိ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ရန်ရိှပါက ေအာက်ေဖာ်ြပ 
ပါလပ်ိစာအတိင်ုး ၂၀၂၀ ခှုစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်အထ ိလ ဲေြပာင်း 
မ ကာလအတွင်း ေနာက်ဆံုးဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ုိင်ကပါရန် အသိေပး 
အပ်ပါသည်။ 

ဆက်သွယ်ရန်ဆက်သွယ်ရန်
ေဒါက်တာသာeာဏ်ေဒါက်တာသာeာဏ်

အေထွေထွအတွင်းေရးမှးအေထွေထွအတွင်းေရးမှး
အမှတ်(၂၆၃)၊ မဟာဗ လလမ်းှင့် သိမ်ြဖလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၂၆၃)၊ မဟာဗ လလမ်းှင့် သိမ်ြဖလမ်းေထာင့်၊ 

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။



ဇူလိုင်   ၂၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင်   ၂၊  ၂၀၂၀



ဇူလိုင်   ၂၊  ၂၀၂၀



ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ခေရပင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာအပိုင်း(၂)၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ-်၁/ခ၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၀၅၊ အိမ်အမှတ်-၇၈၊ အလျားx အနံ 
(၆၀'x၈၀')ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာက်အဦများအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
တိုကို ေြမအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံေြပာဆိုသူ 
ေဒ ချိချိြမင့် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၆၅၅၂]ထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ
ေြမကွက်ပုိင်ဆုိင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ 
(၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်      သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါ 
သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်ချိ (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၁၁၃)ေဒ ခင်ချိ (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၁၁၃)

အမှတ်-၂၄၆၊ ၅ လမ်း၊ ၁/ကရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၂၄၆၊ ၅ လမ်း၊ ၁/ကရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၂၁၄၇၇ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၂၁၄၇၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ၃၇-လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၄၃)၊ ပထမထပ် (လက်ယာဘက်ခန်း)(ေြမာက်ဘက်ြခမ်း/ေြခရင်းခန်း)၊ 
ဧရိယာ(၁၂ေပခွဲx၄၀ေပ)ခန်  အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် 
တွယ်ကပ်ဆက်စပ်သမ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ တရားဝင်လက်ရိှထား ပုိင် 
ဆိင်ုပီး၊ တစ်ဆင့လ် ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူဦးသန်းစုိး(ခ)ဦးေသာင်းွန်[၁၂/
ကတတ(ိင်ု) ၀၁၇၀၆၁]၊ (၎င်း၏ကိယ်ုစား ဦးရန်ိင်ုဝင်း[၁၄/ပသန(ိင်ု)၁၇၅၀၈၁]
ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆတွစ်ဦးက အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း ဝယ်ယရူန်သေဘာတညူီပီး 
ြဖစ်၍ (၂၉-၆-၂၀၂၀)ရက်က ပစ ည်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ 
ေငွကိုစရန်ေငွများအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရး 
ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ ကန်ကွက်အေရးဆိုလိုသူမည်သူမဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ
(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်
ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်တင်ြပိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည ်
အထိ ကန်ကွက်အေရးဆိုသူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၁၈၅)(၂၇-၅-၉၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၁၈၅)(၂၇-၅-၉၄)
အမှတ်(၇၉)၊ ၁၀၁-လမ်း၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ ရန်ကုန်။ အမှတ်(၇၉)၊ ၁၀၁-လမ်း၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ ရန်ကုန်။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၃၅၇၄၉၊ ၀၉-၄၄၃၀၃၅၇၄၉ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၃၅၇၄၉၊ ၀၉-၄၄၃၀၃၅၇၄၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကာ်ြငာြခင်းေကာ်ြငာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ တိုက်(D)၊ ၇လ ာ၊ အခန်း(၇၀၈)ေန 
ေဒ ပန်းြမင့ဗ်ိလ်ုေကျာ် [၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၁၉၀၃၇] ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက် 
အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၈၉)ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ 
ပါမစ်ေြမအမျိးအစားြဖစ်သည့် အကွက်အမှတ်(၃၄၃)၊ ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅) 
ဧကအကျယ်အဝန်းရိှ မလူအမည်ေပါက် ဦးစိုးသန်ိး [၉/မခန(ိင်ု)၁၁၃၁၈၀]ှင့ ်အကွက် 
အမှတ်(၃၄၄)၊ ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅) ဧကရှိ မူလအမည်ေပါက်ေဒ ညိမီ [၄/
ညဥန(ိင်ု)၁၁၃၁၈၀]ေြမကွက်တို၏လပ်ုပိင်ုခွင့၊် ပိင်ုဆိင်ုခွင့၊် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ှင့ ်
အပါအဝင်ေြမေပ ရှိ အေဆာက်အအုံ၊ ေရမီးအြပည့်အစု ံေပါက်ေရာက်သစ်ပင်ှင့ ်လ ဲ
ေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း   ေြပာဆိုဝန်ခံကတိြပသ ူ  ဦးထွန်းထွန်းဝင်း [၁၂/
ဗဟန(ိုင)်၀၀၁၂၈၉] ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ပန်းြမင့်ဗုိလ်ေကျာ်က 
ေရာင်းေကးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါေြမကွက် 
ေရာင်းချဝယ်ယူြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ် 
စာတမ်း (မူရင်း)များြဖင့်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ  (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ေြမကွက်ဝယ်ယူသူမှလုိအပ်သည့် ကိစ ရပ်များကုိ ဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။                         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးသူရေအာင် (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၅၁၉/၃၁-၃-၂၀၂၀)ဦးသူရေအာင ်(LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၅၁၉/၃၁-၃-၂၀၂၀)
၇၆ လမ်း၊ ၂၆x၂၇ လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။၇၆ လမ်း၊ ၂၆x၂၇ လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၆၉၆၇၈၉၁၀ဖုန်း-၀၉-၉၆၉၆၇၈၉၁၀

ကုန်ပစ ည်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းကုန်ပစ ည်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ သမုိင်းေကာလိပ်လမ်း University Villa၊ အမှတ်(၂၄)

တွင် ေနထိုင်ေသာ ေဒ အိနီေသာ် (ဘ)ဦးဝင်းမိင် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၈၅၄၃]သည် 
ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့်အမှတ်
တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်။

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄၉၀၇/၂၀၂၀ (ေနစွဲ- ၂၂-၅-၂၀၂၀)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄၉၀၇/၂၀၂၀ (ေနစွဲ- ၂၂-၅-၂၀၂၀)
အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တဆံပ်ိအား ဝနိည်းေတာ်ှင့အ်ည ီချပ်လပ်ုထားေသာ 

သက  န်းအမျိးမျိး၊ ပရကိ ရာအမျိးမျိး၊ သီလရှင်ဝတ်စံုအမျိးမျိးတုိတွင် ချမ်းသာမသိားစ ု
အမည်ြဖင့်ထုတ်လုပ/်ြဖန် ြဖးြခင်း၊   လက်လီလက်ကားေရာင်းချြခင်း၊   တင်ပိုြခင်း၊ 
ဆိင်ုခန်းများဖွင့လှ်စ်ြခင်း၊ Online မှ ေရာင်းချေပးြခင်းတုိ၌ ြမန်မာုိင်ငတံစ်ဝန်းလံုးတွင် 
အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည.်

သုိြဖစ်ပါ၍အဆုိပါအမှတ်တံဆိပ်အား တစ်ခုလံုးကုိ ထပ်တညူြီဖစ် ေစ၊ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစ၊ မမှန်မကန်မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲြခင်း၊ 
အမည် စာသားပုစံတံထူတ်ုလပ်ုေရာင်းချြခင်း၊ တင်သွင်းေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်
အသုံးြပြခင်းမျိးမြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန ်သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မှီြငမ်းတုပ 
သံုးစဲွခ့ဲမည်ဆုိပါက တရားမေကာင်း.အရြဖစ်ေစ၊ ရာဇဝတ်ေကာင်းအရြဖစ်ေစ တရားစဲွဆုိ 
အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ အိနီေသာ် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၈၅၄၃]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ အိနီေသာ် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၈၅၄၃]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်  ေဒ တိုးတိုးေအာင်ြမင့်ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်  ေဒ တိုးတိုးေအာင်ြမင့်
(LL.B, D.B.L,D.I.L, D.M.L)  (LL.B) (LL.B, D.B.L,D.I.L, D.M.L)  (LL.B) 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၉၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၉၇၃)

The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၂၁)၊ ေြမညီထပ်၊ The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၂၁)၊ ေြမညီထပ်၊ 
(၁၃)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊  လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊  လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

 ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ/ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်-၁၁၈(ခ)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ 

(၇၂)ရပ်ကွက်၊ ေပ(၂၀x၆၀)ေြမကွက်အား  ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးကံသိန်း[၁၂/
သဃက(ိုင်)၀၇၁၀၀၉] ထံမှ ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ေကာင်း ေငွတစ်စိတ်တစ်
ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ေကာင်း ကန်ကွက်လာသည်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မ ှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ သက်ေသအေထာက်အထား 
များှင့်တက ွကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သန်းစိန်[၁၂/ဗတထ(ိုင်) ၀၀၈၀၀၂]ေဒ သန်းစိန်[၁၂/ဗတထ(ိုင်) ၀၀၈၀၀၂]
ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၃၈၁၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၃၈၁၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ လူေနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁၃)၊ ေကာလိယ(၂၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၁၅၃)၊ ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ မူရင်းဂရန်အမည် 
ေပါက် ဦးခင်ေအာင်ကည် (CHU-၀၄၆၁၀၈) ၊ ဦးစိန်ေပါ (SWE-၀၀၆၁၅၃)တုိှစ်ဦး ပုိင်ဆုိင်ပီး 
ဧရိယာ(၂၀ေပx၆၀ေပ)   ှစ်(၆၀)ဂရန်ထဲမှ   ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၃)ှင့်   ကပ်လျက်ြခမ်း 
ဧရိယာ(၁၀ေပx၆၀ေပ) ယခုလက်ဝယ် လက်ေရာက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ေအးသိုက် [၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၀၈၅၆၅၈]ှင့်  ေဒ ေအးသီတာထွန်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၆၃၇၂၅]တို(၂)ဦး ပိုင်ဆိုင်ေသာ 
ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် တစ်ထပ်တုိက်အိမ်(၁)လံုးှင့် ယင်း ေြမကွက်ေပ ရိှ 
သီးပင်စားပင်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအားလံုးကုိ  ယခုလက်ဝယ် လက်ေရာက် 
ပိုင်ရှင်များထံမ ှက ်ုပ်မိတ်ေဆွများက (၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင်  အိမ်ှင့်ေြမ တန်ဖိုးေငွ၏ 
စရန်ေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းမူရင်းှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါ 
သည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၉၆/၃-၄-၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၉၆/၃-၄-၂၀၁၂)
အမှတ်(၉၁၂)၊ အင်းဝ(၉)လမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၉၁၂)၊ အင်းဝ(၉)လမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-09-421146823, 09-443066548ဖုန်း-09-421146823, 09-443066548

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်ဒ/၆၃၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၈၆၁)ဟု ေခ တွင်ေသာ ဦးဇာနည်ထွန်း (အမည်ေပါက်) 
အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်အမှတ် (၈၆၂)ဟေုခ တွင် 
ေသာ ဦးသန်ဇင်(အမည်ေပါက်) အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ  ေြမကွက် 
ှင့်ယင်းေြမကွက(်၂)ကွက်ေပ ရှိ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု
လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ဦးဗိလ်ုေတဇ[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၂၉၇၇၈]ထမှံ က ု်ပ် 
၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်မှ ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါ 
သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သ ာဝင်း(LL.B)ေဒ သ ာဝင်း(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၃၅၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၃၅၆)
အမှတ်-စီ/၅၊ ကိကုန်းအေရှရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-စီ/၅၊ ကိကုန်းအေရှရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉ ၂၆၂၄၇၇၇၃၃ဖုန်း-၀၉ ၂၆၂၄၇၇၇၃၃

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

(၂၃၁) အမည်ရှိ ငါးဖမ်းစက်ေလှ၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်- ON-4249 စုစုေပါင်းတန်ချနိ် 
-၄၄.၁၂ (အလျား ၅၂'.၀၀"၊ အနံ ၁၆'.၅၀")အား ဂရန်အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင်ြဖစ်ေသာ 
ဦးေအာင်က ယ် (MGIW-၀၀၅၉၆၈) အမည်မှ ဦးညညီေီအာင် [၆/ထဝန(ိင်ု)၀၀၄၀၂၈] 
ေချာင်းကူးငယ်ေကျးရာ၊ ရှမ်းေချာင်းရပ်၊ မိတ်မိ အမည်သို ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်
ဤဌာနသို ေလ ာက်ထားလာပါသည်။   ၎င်းပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲရန်ကိစ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက  န်ကားေရးမှးချပ်၊ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး
 န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ ေဒါပုံသေ  ဘာကျင်း၊ ရန်ကုန်မိသိုလိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)
အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ မည်သမူဆိလုာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 
ေလ ာက်ထားသူအမည်သုိ ေြပာင်းလဲေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါ 
သည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၀ဘ)ီ ဟေုခ တွင်ေသာ ကန်ထိက်ုတိက်ု၏ ေြမာက်ဘက်ြခမ်း၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချသကူ 
ပိုင်ဆိုင်ေသာ စတုတ ထပ်အခန်း၊ ေလးလ ာ(ေဟာင်ေကာင်)၊ အခန်းအမှတ် (၁၀) 
ဟေုခ တွင်သည့ ်(အန ံ၁၅' xအလျား ၅၀') ရိှ ေဟာင်ေကာင် ပုစံ ံှစ်လ ာတိက်ုခန်းတစ်စုှံင့် 
ထုိတုိက်ခန်းှင့်ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ တရားဝင် 
လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ဆန်ဖု ံ(ခ) ေဒ ရရီေီအာင် [၁၃/လရန(ိင်ု)၀၈၀၉၃၂]ထမှံ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်၍  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  ဤေကာ်ြငာချက်ပါသည့်ရက်မ ှ
ခုှစ်ရက်အတွင်း    က ်ုပ်တိုထံခိုင်လုံေသာ   စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မူရင်းများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုပီးြပတ်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
                     ေဒ ထက်ဦးေဝ  ေဒ ဇင်ေမသူစိုး                     ေဒ ထက်ဦးေဝ  ေဒ ဇင်ေမသူစိုး
                     (စ်-၄၉၇၇၂)  (စ်-၅၀၀၈၀)                     (စ်-၄၉၇၇၂)  (စ်-၅၀၀၈၀)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ
ဖုန်း ၀၉-၂၅၂၆၀၀၀၀၅၊ ၀၉-၂၅၂၆၀၀၀၀၄ဖုန်း ၀၉-၂၅၂၆၀၀၀၀၅၊ ၀၉-၂၅၂၆၀၀၀၀၄

တိုက်(၃၀-ဘီ)၊ အခန်း (စီ-၅)၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၃၀-ဘီ)၊ အခန်း (စီ-၅)၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ Type(B)၊ တိုက်အမှတ်(A-2)၊ RC(၈)ထပ်တိုက်၏ 

အခန်းအမှတ်(၅၀၅)၊ (၅-လ ာ)၊ ဧရိယာ(၉၀၅)စတုရန်းေပရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် ၎င်းကွန်ဒုိတုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးတိုကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ေဒ ကည်ကည်ြမင့[်၈/မကန(ိုင်)၀၆၃၃၂၆]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ေဒ ထက်ထက်မျိးဟန်ိး[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၉၇၂၆၉]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်းတိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသုိကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ထက်ထက်မျိးဟိန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ထက်ထက်မျိးဟိန်း၏ 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။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဇမ သီရိ(၈)လမ်း၊ အမှတ်(၂၄၉/က+ခ)၊ ၂ခန်းတွဲ RC(၆)ထပ် 

အေဆာက်အဦ၏ (၆-လ ာ)၊ တိက်ုကိမုျက်ှာမလူ င်(လက်ယာဘက်အခန်း)၊  ဧရယိာ(၉၇၂)စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းတိက်ုခန်း၏ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလ ဲ ေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ဦးေမာင်မင်း(ခ) ေဂမင်း[၁၂/
ဒဂန(ိုင်)၀၂၁၇၅၉]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ကွမ်လီယုံ[၁၃/မကန(ိုင်)၀၆၅၁၄၂]က  အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း 
တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိ
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ကွမ်လီယုံ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ကွမ်လီယုံ၏ 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။

(၂၆-၆-၂၀၂၀) ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာပါ ေဒ ေအမီေကျာ်(ခ) (၂၆-၆-၂၀၂၀) ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာပါ ေဒ ေအမီေကျာ်(ခ) 

စကီနဟ်ဘီှင့် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနစကီနဟ်ဘီှင့် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ဦးတင့်ေရ ၏ အများသိရှိေစရန် ေကညာချက်ကို ကန်ကွက်ေကာင်း ဦးတင့်ေရ ၏ အများသိရှိေစရန ်ေကညာချက်ကိ ုကန်ကွက်ေကာင်း 

ြပန်လှန်ေကာ်ြငာချက်ြပန်လှန်ေကာ်ြငာချက်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒါက်တာေဒ ေမသီရိေဇာ်[၇/ဇကန(ိုင်)၀၄၉၂၆၅] ှင့် 

ေဒါက်တာ ေဒ ခင်စ ီေဇာ်[၇/ဇကန(ိုင်)၀၅၇၈၇၇] တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ြပန်လှန် 

ေကာ်ြငာပါသည်။

၁။ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ြမန်မာဂ့ဏ်ုရည်လမ်း၊ (၄ လ ာ၊ ညာ) အမှတ် ၁၁၅/၁၁၇ 

ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အရပ်ရပ်

၂။ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ အမှတ် ၁၁၅/၁၁၇ ေြမညီထပ်ရိှ 

ေလှကားခွင်ရှိဆိုင်ခန်းှင့ ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အရပ်ရပ်

၃။ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ အမှတ်(၇၅၁/က) ဟု 

ေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ် ေြမကွက်ေပ ရှိ ှစ်ထပ်တိုက်တို၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်

၄။ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ဇီးကုန်းမိနယ်၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ေဈးလမ်း၊ အမှတ်(၉) ဟုေခ တွင်ေသာ 

ှစ် (၉၀) ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ှစ်ထပ်တိက်ု၊ ဂိေုဒါင်၊ ေရ တခွံန်ေဆးဆိင်ုတို၏ 

ပိုငဆုိ်င်ခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် က ု်ပ်၏ေဖာ်ြပပါ မိတ်ေဆွများှင့် ၎င်းတုိ၏ ဖခင် ဦးုိင်ေဇာ်မုိးတုိ 

ချပ်ဆိုေသာ (၁၇-၁၂-၂၀၁၃)ရက်စွဲပါ ကတိစာချပ်အရ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက လက်ရှိေနထိုင် 

ပိုင်ဆိုင်ေသာ ပစ ည်းရပ်များြဖစ်ေကာင်းကိ ုေလးနက်စွာ ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဖာ်ြပပါ ေဒ ေအမီေကျာ်(ခ) စကီနဟ်ဘီသည်  ဦးိုင်ေဇာ်မိုး(ခ) နိဇာမွဒ်ဒိန်ှင့် လင်မယား 

ကွာရှင်းြခင်းမရှိေသးဘဲ ယခုကဲ့သို ေကာ်ြငာြခင်းသည် ဥပ ေဒှင့်မညီွတ်ုံမ မကဘဲ က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆမွျား၏ ဥပေဒဆိင်ုရာ လက်ရိှေနထိင်ုပိင်ုဆိင်ုခွင့ ်အခွင့အ်ေရးများကိ ုဥပေဒမဲ့ခမ်ိးေြခာက်ြခင်း၊ 

ြငင်းဆိြုခင်း၊ စတ်ိအေှာင့ အယှက်ေပးြခင်းြဖစ်ေသာေကာင့် ေဖာ်ြပပါ ေဒ ေအမေီကျာ်(ခ)စကနီဟ်ဘ ီ

သည် (၂၆-၆-၂၀၂၀) ေကာ်ြငာချက်ကိ ုယခေုကာ်ြငာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှ (၁၅) ရက်အတွင်း  ြပန်လည် 

ုပ်သိမ်းေကာင်း ဤေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာေပးရန် ေလးနက်စွာ ေတာင်းဆိုပါသည်။ 

မလိက်ုနာပျက်ကွက်ပါက တည်ဆ ဲဥပေဒများှင့အ်ည ီေဒ ေအမေီကျာ်(ခ)စကနီဟ်ဘကီိ ုတရားစဲွဆိ ု

ရန် ေဖာ်ြပပါက ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွများက လ ဲအပ် န်ကားထားေကာင်း ကားသိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူများ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူများ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒါက်တာေဒ ေမသီရိေဇာ်  ဦးသိုက်ထွန်းေဒါက်တာေဒ ေမသီရိေဇာ်  ဦးသိုက်ထွန်း

ေဒါက်တာေဒ ခင်စ ီေဇာ်  MA (Business Law) , MA,BA,RLေဒါက်တာေဒ ခင်စ ီေဇာ်  MA (Business Law) , MA,BA,RL

    HGP,DBL,DIL,DAE,CIP-WIPO (Switzerland)    HGP,DBL,DIL,DAE,CIP-WIPO (Switzerland)

    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၄၇၉) (၂၃-၂-၁၉၈၈)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၄၇၉) (၂၃-၂-၁၉၈၈)

    လပ်ိစာ။ အမှတ် ၃၂၂၅၄၊  မဝလမ်း၊ ဒက ိဏသရီိမိနယ်၊    လပ်ိစာ။ အမှတ် ၃၂၂၅၄၊  မဝလမ်း၊ ဒက ိဏသရီိမိနယ်၊

    ေနြပည်ေတာ်။    ေနြပည်ေတာ်။

    ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၈၀၀၅၃    ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၈၀၀၅၃

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ကမ်းေတာေကျးရာ၊ တနသ  ာရ ီ

တိင်ုးေဒသကီး၊  ဘုတ်ြပင်းမိနယ် 

ေန ဦးဝင်းရီ[၆/ဘပန(ိုင်)၀၁၈ 

၈၂၃]၏သမီး မစုစုစံ[၆/ကရရ 

(ိုင်)၀၀၅၃၇၆]အား     မြမတ် 

ယေသာ်မှီဟုေခ ဆိုပါရန်။

မြမတ်ယေသာ်မှီမြမတ်ယေသာ်မှီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပဗု သရီိမိ၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၉/ပဗု သရီအိေနာက်ရပ်၊ 

ဝဏ ဒီပရပ်ကွက်မ ှေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေဒ ချိွယ်ဦး [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၂၇ 
၄၉၇]  အဖအမည် ဦးသန်းဦး အမည်ေပါက်ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်အမှတ် 
(ပ-၃၂၄၉၅)ကိ ုေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ် 
လ ဲစာအမှတ်(၁၉၄/၂၀၂၀)ြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရရှိ 
ထားသူ ဦးေအာင်ခိုင် [၉/မခန(ိုင်)၁၈၆၂၈၃] အဖအမည် ဦးချစ်ပိုမှ ေဒ အိအိလ  င် 
[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၀၁၂၂၃]ှင့် မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန်အတွက် 
ေြမပု/ံေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျား 
အေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ
အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍  (၁၅)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ေ်လ ာက် 
ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက ်
သည်။                                                   မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန    မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ရှမ်းြပည်နယ်အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနရှမ်းြပည်နယ်အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန
တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန်အတွက်တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန်အတွက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း(Open Tender)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း(Open Tender)
၁။ ရှမ်းြပည်နယ်အားကစားှင့က်ာယပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာေရးှစ် 
(ေငလွုံးေငရွင်း)ြဖည့စွ်က်ခွင့ြ်ပရန်ပုေံငြွဖင့ ်အားကစားကွင်းအတွင်း LED Scoreboard 
ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်ကုမ ဏီများထံမ ှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါ 
သည်။
- အားကစားကွင်းအတွင်း LED Scoreboard
 ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)  လုပ်ငန်း(၁)ခု။
၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံေရာင်းချမည့်ရက/်အချနိ်  - (၃-၇-၂၀၂၀)
  - နံနက်(၉:၃၀)နာရီမှ 
     ညေန(၁၆:၃၀)နာရီ
    တင်ဒါပိတ်မည့်ရက/်အချနိ် - (၁၇-၇-၂၀၂၀)
     ညေန(၁၆:၃၀)နာရီ
    တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက/်အချနိ် - (၂၄-၇-၂၀၂၀)
     နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
၃။ တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းချက်များှင့် ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက 
ေနစ်ုံးချနိ်အတွင်း ေအာက်ပါလိပ်စာအတိုင်း လာေရာက်စုံစမ်းိုင်ပါသည-်
ြပည်နယ်အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန - 0812121165ြပည်နယ်အားကစားှင့ ်ကာယပညာဦးစီးဌာန - 0812121165

 န်ကားေရးမှး န်ကားေရးမှး
ရှမ်းြပည်နယ်အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနရှမ်းြပည်နယ်အားကစားှင့ ်ကာယပညာဦးစီးဌာန

ေတာင်ကီးမိေတာင်ကီးမိ



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၀ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
ေကာ်ြငာေကာ်ြငာ

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်-၄၀၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၉၅၁/က၊ 
ဧရိယာ ေပ(၂၀x ၆၀)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်-၁၉၅၁/က၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ (၁၄)
ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ ဦးေစာစိန်ုိင်[၁၂/ရပသ 
(ုိင်)၀၁၀၂၅၀] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား 
အမည်ေပါက် ဦးေစာစိန်ိုင်[၁၂/ရပသ(ိုင်) 
၀၁၀၂၅၀]ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယ ူ
ခဲ့သူ ေဒ နန်းေကသီ[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၃၀၇ 
၆၆]မှ  ပါမစ်မရူင်းှင့ ်အရပ်ကတစိာချပ်များ 
ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှး 
ှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ တရားုံးကျမ်း 
ကျနိ်လ ာ၊ ကိုယ်တိုင်ကတိဝန်ခံချက်တိုတင်
ြပ၍ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့ ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် 
ဂရန် ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံ
ေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ် ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းအတိုင်း   ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ဌာနမှးဌာနမှး
(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေဒ တင်တင်ချိ[၇/သနပ(ိုင်)၀၁၄၉၈၃]သိေစရန် ေဒ တင်တင်ချိ[၇/သနပ(ိုင်)၀၁၄၉၈၃]သိေစရန် 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

၁။ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊  (၈)ရပ်ကွက်၊  တုတ်ဘုံေကျာင်းလမ်း၊  အမှတ် 
(၅၄၃/က)ေန ေဒ နနီခီိင်ု[၇/ညလပ(ိင်ု)၁၀၅၉၈၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အသေိပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 
၂။ လူကီးမငး်တိုှစ်ဦးသည် ခင်မင်ရင်းှီးေသာ မိတ်ေဆွများြဖစ်ကပီး အိမ်/ေြမ၊ 
တုိက်ခန်းများေပါင်ံှသည့် လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍လည်း ှစ်ဦးအကျိးတူ ေဆာင်ရက် 
ကရာမ ှအကျိးအြမတ်များ ရရှိခဲ့ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 
၃။ သိုပါ၍ ေဒ နီနီခိုင်ထံ လူကီးမင်းမှာ ေငွေကးထည့်ဝင်၍ အကျိးတူလုပ်ငန်းများ 
လုပ်ကုိင်ရာ၌ ထည့်ဝင်ေငွအေပ  အကျိးအြမတ်(၄%)အြဖစ် ခံစားခ့ဲေကာင်းှင့် လူကီးမင်း 
ထည့်ဝင်ထားသည့်ေငွအတွက် ခုိင်မာမ ရိှေစရန်ှင့် လက်ဆုပ်လက်ကုိင်ြပစရာမရိှ၍ စာချပ် 
စာတမ်း ြပလုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးေပးထားရန ်ေြပာသြဖင့် ေဒ နီနီခိုင်က လူကီးမင်း 
ယူေဆာင်လာသည့် စာချပ်အလွတ်(၂)ေစာင်ေပ တွင် (၂၅-၅-၂၀၁၅)ရက်က လက်မှတ် 
ေရးထိုး လက်ေဗိှွပ်ေပးခဲရ့ေကာင်း၊ မည်သည့စ်ာသားမ  ေရးသွင်းထားြခင်းမရိှေကာင်း 
ေဒ နီနီခိုင်၏ လ ဲအပ်ေြပာဆိုချက်အရ သိရှိပါသည်။ 
၄။ သိုပါ၍ အဆိပုါ စာချပ်(၂)ေစာင်၏ ကွက်လပ်ေနရာများတွင် လူကီးမင်း၏ သေဘာ 
ြဖင့် ေရးသားြဖည့်သွငး်ြခငး်မြပရန ်   ထုိသုိ   ေရးြဖည့်သွငး်၍  တရားစွဲဆုိြခငး်ေသာ ်
လည်းေကာင်း၊  ဌာနဆိင်ုရာသို တင်ြပြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း အသုံးမြပရန် အသေိပးပါ 
သည်။ 
၅။ မမှန်မကန် လိမ်လည်ြဖည့်သွင်း အသုံးြပလာပါက ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ 
တရားစွဲဆို အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ထပ်ေလာင်းသိေစအပ်ပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ အေကာင်းကားစာအား ေဒ တင်တင်ချ ိ[၇/သနပ(ုိင်)၀၁၄၉၈၃] 
၏ ေနထိင်ုရာေနအမ်ိသို ၉-၆-၂၀၂၀ရက်စဲွပါ အသေိပးအေကာင်းကားစာအား ေပးပိုခဲရ့ာ 
အဆိုပါ အသိေပးအေကာင်းကားစာအား ေဒ တင်တင်ချိ[၇/သနပ(ိုင်)၀၁၄၉၈၃]မှ 
ြငင်းပယ်ခဲ့၍ ယခုကဲ့သို သတင်းစာမှ ေကညာရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၈၉၉၃)(စ်-၈၉၉၃)

အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၇၃၈၆ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၇၃၈၆

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)၊  ဟိုပန်ခိုင်၊  ဟိုပန်မိနယ်၊  ဗိုလ်ချပ် 
ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ေဈးရပ်ကွက်ေန ဦးစိုင်းလှြမင့်ေလး[၁၃/ဟပတ(ိုင်) 
၀၀၁၂၁၄]-(ေဒ နန်းေရ ခင်)၏ သမီး နန်းစွံမ်းဦး(ခ)ေအးမီး[၁၃/ဟပတ(ိင်ု) 
၀၁၀၆၀၇]ကိုင်ေဆာင်သူသည ်    မိဘ၏ဆိုဆုံးမ ကို   မနာခံဘဲ၊  မိဘကို 
စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်    အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်သည့်အတွက ်    သမီးအြဖစ်မ ှ
အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့ ်ကိစ အဝဝအားလုံးကိ ုလုံးဝ(လုံးဝ)
တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် မဟတ်ုေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိုင်းလှြမင့်ေလး[၁၃/ဟပတ(ိုင်)၀၀၁၂၁၄]ဦးစိုင်းလှြမင့်ေလး[၁၃/ဟပတ(ိုင်)၀၀၁၂၁၄]
ေဈးရပ်ကွက်၊ ဟိုပန်မိေဈးရပ်ကွက်၊ ဟိုပန်မိ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၅၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-ပ/၁၄၁၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(ပ/၁၄၁)၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်းမှင့် ရဲစခန်း 
အဝင်လမ်းေထာင့်၊ (၄၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေဒ သန်းလှ(CE- 
၀၇၀၃၀၆)[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၅၇၈၂၄]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက် ေဒ သန်းလှ(မိခင်)ကွယ်လွန်ှင့် ဦး ဝါ(ဖခင်)ကွယ်လွန်သြဖင့် သားသမီး 
များြဖစ်ကေသာ ဦးေအးသွင်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၇၈၂၀]၊ ဦးတင်စိုး[၁၂/ရကန(ိုင်) 
၀၄၉၅၄၀]၊ ေဒ တင်တင်ခုိင်[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၅၇၇၅၇]၊ ဦးတင်ထွန်းဝင်း[၁၂/ရကန(ုိင်) 
၀၆၂၃၃၄]တိုမှ ဂရန်မရူင်း၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား၊ ဖခင်၏ ေသစာရင်းသွင်းမတိ မှန်၊ 
မိခင်ေသစာရင်း၊ သားသမီးအရင်းများအြဖစ် မိမိတုိေမာင်ှမ(၄)ဦးတည်းကုိ ေမွးဖွားပီး 
အြခားေသာ ေမွးချင်းတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိပါေကာင်းှင့ ်ကိတ ိမသား/သမီးအြဖစ ်
လည်း ေမွးစားထားခဲ့ြခင်းမရှိပါေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာတို 
တင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ေဈးကေလးရပ်ကွက်၊ ဗားကရာလမ်း၊ 

အမှတ် ၃၀(က)ေနသ ူေဒ မျိးအအိခိိင်ု(ဘ) ဦးစဟံတ်ု[၁၄/ပသန(ိင်ု)၁၈၃၄၃၅]၏ 
လ ဲအပ်ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း  ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ မျိးအိအိခိုင်သည် C.Rangaswamy Moodalliar 
အမည်ေပါက်၍ ၎င်း၏သား ဦးထွန်းွန်(ခ) ဦးရာဂျာမ ှအေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်
ထားခဲေ့သာ ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုအေရှတိက်ုနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-
၂၅အီး၂၊ ဂရန်ရှိေြမပိုင်ေြမ၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၂၆ဘီ(ယခုခွဲစိတ်ထားပီးြဖစ်သည့ ်

ေြမကွက်အမှတ-်
၂၆ဘီ
၂  )၊ ဧရိယာဧက(၀.၀၁၁၈)ေြမကွက်ကီး၏အေရှဘက ်

အစွန်ဆုံးေြမအစိတ်အပိုင်း (၅၀ေပx၂၅ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမှင့် ယင်း 
ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ 
ေဈးကေလးရပ်ကွက်၊ ဗားကရာလမ်း၊ အမှတ်၃၀(ခ)ဟုေခ တွင်သည့် ှစ်ထပ်
ပျ်ေထာင်အိမ်၊ ေရမီးမီတာအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို 
လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုေနထိင်ုလျက် ဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ် စာချပ်စာတမ်းမရူင်း 
များအရ တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု အဆိုရှိသူ ေဒ ခင်ှင်းယု(ခ) 
ေဒ လှလှဝင်း(ဘ) ဦးဟုတ်ေရှာင်(CA-၀၃၄၂၈၉) [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၄၆၈၆]
ထံမှ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်သည်အထ ိအေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည့ ်စာချပ် 
ချပ်ဆိရုန်အတွက် ေရာင်းေကးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက ်
အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ယေနဤေကာ်ြငာပါရိှသည့ေ်နမှ    (၁၄)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ပါေြမကွက်ှင့ ်
ေနအိမ်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါ 
သည်။                                

                               လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
 ေဒ သ ာဝင်း(LL.B, D.B.L, D.I.L) ေဒ သ ာဝင်း(LL.B, D.B.L, D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၅၈)
အမှတ် ၃၅၊ ၃ လ ာ၊ (ယာ)၊ ၃၅ လမ်း၊အမှတ် ၃၅၊ ၃ လ ာ၊ (ယာ)၊ ၃၅ လမ်း၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၂၃၁၆၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၂၃၁၆၂

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရတာရှည်လမ်းသစ်၊ အမှတ်-၀၀၃ တွင် ေနထိင်ုသ ူ

ဦးထက်ေအာင်လ  င် မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၉/မကန(ိုင်)၁၃၀၂၃၁]သည် ေအာက်တွင် 
ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်၏ အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ   အမှတ်တံဆိပ်အား   ဟိုတယ်ှင့ ်ခရီးသွားလာေရး
လပ်ုငန်းများ Travel and Tours လပ်ုငန်း၊ ဟိတုယ်များဖွင့လှ်စ်ြခင်းလပ်ုငန်း ယင်းတိုှင့် 
ပတ်သက်ဆက်စပ်ေသာလပ်ုငန်းများတွင် လပ်ုငန်းအမည်အေနြဖင့ ်မိမိမှအသံုးြပသွား 
မည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ အမှတ်တံဆိပ်များအား တစ်ခုလုံးကို ထပ်တူညီြဖစ်ေစ၊ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ ထင်ေယာင် ထင်မှားြဖစ်ေစ၊ မမှန်မကန်မှီြငမ်းတုပ 
သုံးစွဲြခင်း၊ အမည်စာသားပုံစံတူြပလုပ်ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသုံးြပြခင်းမျိး 
မြပလပ်ုမေဆာင်ရက်ကရန် သတေိပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွခ့ဲမည်ဆုိပါက 
တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ ရာဇဝတ်ေကာင်းအရြဖစ်ေစ တရားစွဲဆိုအေရးယူမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
                          ဦးထက်ေအာင်လ  င်[၉/မကန(ိုင်)၁၃၀၂၃၁]၏    ဦးထက်ေအာင်လ  င်[၉/မကန(ိုင်)၁၃၀၂၃၁]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B.,D.B.L.,D.M.L)     ေဒ ဇင်မာေအး(LL.B)ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့(်LL.B.,D.B.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

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သတိေပးေကညာချက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သတိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေရ လင်ဗန်း၊ ပိေတာက်လမ်း၊ အမှတ်  (၂၃/၅၆၆-

ေအ)တွင် ုံးခန်းတည်ရှိေသာ "ေလာကအိမ်" ကုမ ဏီလီမိတက် LAW KHA EAIN 
Co.,Ltd (ကုမ ဏီမှတ်ပံုတင်အမှတ်-၁၂၅၂၂၈၉၄၁)သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ် 
တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်
မှတ်ပုတံင်အမှတ် (၄/၃၉၇၃)ြဖင့ ်(၂၀-၃-၂၀၂၀)ရက်က တရားဝင်မှတ်ပုတံင်သွင်းထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ "မိသားစု" (RO) ေသာက်ေရသန် (Purified Drinking Water) 
တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ုအသုံးြပ၍ ေသာက်ေရသန်ကိ ုဘူးအရယ်အစားအမျိးမျိး 
တိုြဖင့် ထုတ်လုပ်၍ ရန်ကုန်မိှင့် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်
ြဖန်ချေိရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါတဆံပ်ိအမည်အမှတ် အသား 
ကိ ုတိက်ုိက်ုြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ြဖစ်ေစ ဆင်တူယုိးမှား တုပြပလုပ်သံုးစဲွြခင်း မြပလုပ်ရန် 
သတိေပးတားြမစ်အပ်ပါသည်။ လုိက်နာြခင်းမရိှပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ  ထိေရာက် 
စွာအေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။                   

                    ကုမ ဏီ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရကုမ ဏီ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်မာမာ ေဒ ခင်မာမာ 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၈၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၈၆)
B.Econ, H.G.P,D.B.L,P.G.D.L,D.L(101), WIPO (Geneva)B.Econ, H.G.P,D.B.L,P.G.D.L,D.L(101), WIPO (Geneva)

Khaymarwadi LawfirmKhaymarwadi Lawfirm
အမှတ်(၁/၂-စီ)၊ အေရှအာဇာနည်လမ်း၊ ဆရာစံေတာင်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁/၂-စီ)၊ အေရှအာဇာနည်လမ်း၊ ဆရာစံေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

ဗဟန်းမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။ဗဟန်းမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၃၅၆၅၈၊ ၀၉-၄၄၃၀၃၅၆၅၈ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၃၅၆၅၈၊ ၀၉-၄၄၃၀၃၅၆၅၈

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာချက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရခိင်ုိုးကီးေကျးရာ၊ ဆရာစလံမ်း၊ အမှတ်(၂၀၆)

တွင် ံုးခန်းတည်ရိှေသာ "သိန်းတန်ေအာင်"ကုမ ဏီလီမိတက် THEIN TAN AUNG Co.,Ltd 
(ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်-၁၂၅၈၄၇၃၃၁)သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် 
အမည်အမှတ်အသားကိ ုရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင ်
အမှတ်(၄/၂၇၄၀)ြဖင့ ်(၂၅-၂-၂၀၂၀)ေနက တရားဝင်မှတ်ပုတံင်သွင်း ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ "လင်းလက်ေအာင"်ေသာက်ေရသန်  တံဆိပ်အမည်အမှတ် 
အသားကို အသုံးြပ၍ ေရသန်ေရခဲအမျိးမျိးှင့ ်ေသာက်ေရသန်ကိ ုဘူးအရယ်အစား 
အမျိးမျိးတုိြဖင့် ထုတ်လုပ်၍ ရန်ကုန်မိှင့် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်း 
လုံးတွင် ြဖန်ချေိရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါတဆံပ်ိ အမည်အမှတ် 
အသားကို တုိက်ုိက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ြဖစ်ေစ ဆင်တူယုိးမှား တုပြပလုပ်သံုးစဲွြခင်း 
မြပလပ်ုရန် သတေိပးတားြမစ်အပ်ပါသည်။ လိက်ုနာြခင်းမရိှပါက တည်ဆ ဲဥပေဒများှင့ ်
အညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 

ကုမ ဏီ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ကုမ ဏီ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မာမာ  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၈၆)ေဒ ခင်မာမာ  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၈၆)

B.Econ,H.G.P,D.B.L, P.G.D.L,D.L(101)WIPO(Geneva)B.Econ,H.G.P,D.B.L, P.G.D.L,D.L(101)WIPO(Geneva)
Khaymarwadi Law FirmKhaymarwadi Law Firm

အမှတ်(၁/၂-စီ)၊ အေရှအာဇာနည်လမ်း၊ ဆရာစံေတာင်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁/၂-စီ)၊ အေရှအာဇာနည်လမ်း၊ ဆရာစံေတာင်ရပ်ကွက်၊ 
ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၃၅၆၅၈၊ ၀၉-၄၄၃၀၃၅၆၅၈ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၃၅၆၅၈၊ ၀၉-၄၄၃၀၃၅၆၅၈

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ ေဒါနဘွားရပ်ကွက်၊ အကွက်(၅၄)၊ ဦးပိုင်(၈၄)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၈၀)

ဧကရိှ ေဒ မိုးသ ာအမည်ေပါက် ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် ေနထိင်ုပိင်ုဆိင်ု အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ မိုးသ ာ(ဘ) 
ဦးေကျာ်ေကျာ်မိုး [၁/မကန(ိင်ု)၁၀၄၂၃၆] ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အဆုံးအပိင်ု  လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်  
သေဘာတူညီသြဖင့်  ေရာင်းေကးစရန်ေငွတချိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း မရူင်းများှင့တ်ကွ 
က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီး  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ်ချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ်ချက်အရ-
ေဒ စိန်စိန်ကည် (Advocate)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၆၃၈)  ေဒ စိန်စိန်ကည် (Advocate)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၆၃၈)  

(LL.B,D.B.L,DIL,DL 101 IPLaw (GENEVA)(LL.B,D.B.L,DIL,DL 101 IPLaw (GENEVA)
အမှတ်(A-7)၊ ၈၅လမ်း၊ က န်းလုံးဥေသ ာင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မ ေလးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၅၁၆၅၂၉အမှတ်(A-7)၊ ၈၅လမ်း၊ က န်းလုံးဥေသ ာင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မ ေလးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၅၁၆၅၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ သမာဓိလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၁၈၂)တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်(၃) ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တိက်ု၏ ေြမညအီလယ် 
ခန်း ေပ(၁၅x၅၀) အကျယ်ရှိ  တိုက်ခန်းအပါအဝင် လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရမီတာ၊ 
ေရေမာ်တာ စသည့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ် ပိင်ုဆိင်ု ၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး[၁၃/ကလန(ုိင်)၀၂၈၂၉၅] ကုိင်ေဆာင် 
သူထံမှ တုိင်းရင်းေဆး ဆရာအသင်း (ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး)မှ အပီးအပုိင် ဝယ်ယူ 
ရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပသည့် တန်ဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ (၂၉-၆-
၂၀၂၀) ရက်ေန၌ စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက တကိျခိင်ုလု ံ
ေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာသည့်ေနမှစ၍ (၁၄) ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
သည့ေ်နရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်ပီး အေရာင်းအဝယ်ြပသည့တ်ိက်ုခန်းအား 
လက်ေရာက်ရယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

တိုင်းရင်းေဆးဆရာအသင်း (ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)တိုင်းရင်းေဆးဆရာအသင်း (ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးခင်ေမာင်ဝင်း (B.Sc,HGP,RL)ဦးခင်ေမာင်ဝင်း (B.Sc,HGP,RL)
တရားုံးချပ်ေရှေန (စ်-၅၆၀၂/၉၁)တရားုံးချပ်ေရှေန (စ်-၅၆၀၂/၉၁)

အမှတ်(၁၀၂)၊ ၃၈လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၀၂)၊ ၃၈လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၁-၃၇၆၈၀၈ဖုန်း-၀၁-၃၇၆၈၀၈

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးသိန်းေအာင်(ငိမ်း) ပါေမာက  

ဌာနမှး(ငိမ်း)၊  မျက်စိေရာဂါပညာဌာန တပ်မေတာ်

ေဆးတက သိလ်ုအကေံပးပဂု ိလ် အမှတ်(၂) တပ်မေတာ် 

ေဆးုံ (ခုတင်-၅၀၀)  အသက် (၇၅)ှစ်သည် ၂၁-၆-

၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန ) ည ၁၀:၃၅ နာရီ တွင် အမှတ်(၁)

တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး (ခုတင်-၁၀၀၀)၌ ကွယ်လွန် 

အနစိ ေရာက်သွားေကာင်း ကားသရိပါသြဖင့ ်မသိားစ ု

ှင့်ထပ်တူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေကာင်းသန်သစ်ဆိုင် မိသားစုေကာင်းသန်သစ်ဆိုင ်မိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးစန်းြမင့် (ထားဝယ်)ဦးစန်းြမင့ ်(ထားဝယ်)

အသက် (၇၅) ှစ်အသက် (၇၅) ှစ်
ထားဝယ်အသင်း (မ ေလး)၊    အတွင်းေရးမှး 

ဦးစန်းြမင့ ်အသက်(၇၅)ှစ်သည် ၂၉-၆-၂၀၂၀ (တနလ  ာ 
ေန)တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သ ူ
မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

နာယကအဖွဲ၊ အမ ေဆာင်ေကာ်မတီနာယကအဖွဲ၊ အမ ေဆာင်ေကာ်မတီ
ထားဝယ်အသင်း (ရန်ကုန်)ထားဝယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးစန်းြမင့်ဦးစန်းြမင့်

ပါေမာက  (ငိမ်း)၊ စစ်ကိုင်းပညာေရးေကာလိပ်ပါေမာက  (ငိမ်း)၊ စစ်ကိုင်းပညာေရးေကာလိပ်

အသက် (၇၅) ှစ်အသက် (၇၅) ှစ်
အတွင်းေရးမှး၊  ထားဝယ်အသင်း(မ ေလး)သည် 

၂၉-၆-၂၀၂၀ (တနလ  ာေန )တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သိရှိရပါသြဖင့ ်  ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ထားဝယ်အသင်း (ေမာ်လမိင်)ထားဝယ်အသင်း (ေမာ်လမိင)်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ကည်ကည်ြမ (Pansy Ohm)ေဒ ကည်ကည်ြမ (Pansy Ohm)

အသက် (၈၈) ှစ်အသက် (၈၈) ှစ်
သူငယ်ချင်း  ဦးေအာင်ေအာင်-ေဒ ွယ်နီစိုး၊  ေဒ ေမမိုးကည်-

(ဦးေအာင်မျိးတင့်)တို၏မိခင်  ေဒ ကည်ကည်ြမ(Pansy Ohm)သည် 
၂၇-၆-၂၀၂၀ (စေနေန )တွင်  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သိရှိရပါသြဖင့ ်
ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

RIT 1980-1983 B.E (EC/EP) အတန်းေဖာ်သူငယ်ချင်းများRIT 1980-1983 B.E (EC/EP) အတန်းေဖာ်သူငယ်ချင်းများ

သစ်

ေတာ

နဲ

သစ်ပင်

ချစ်

ခင်

တဲ့

လူမျိး

သစ်

ပင်

ကို

ှစ်စ်

စိုက်

ေရ 

တိုက်

ကို

စိုး



ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀ဇူလိုင်  ၂၊  ၂၀၂၀

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

ဦးသိန်းေကျာ် (ခ) ဦးထွန်းေအာင်ဦးသိန်းေကျာ် (ခ) ဦးထွန်းေအာင်
လဝကမှး (ငိမ်း)လဝကမှး (ငိမ်း)

အသက် (၈၃) ှစ်အသက် (၈၃) ှစ်
ရမ်းဗဲမိ၊ ပုလုပ်ေတာင်ရပ်ေန [ဦးေမာင်ေအး (ခ) ဦးငေယာင်း-

ေဒ ေရ ကျင်]တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီး 
ရပ်ကွက်၊ သီတာလမ်း၊ အမှတ်(၂၇)၊ အခန်း(ဘီ-၄)ေန ေဒ ခင်သန်း၏ 
ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒ စန်းစန်းယု၊ ေဒ နီနီေအာင်(တာေမွ-လဝက)၊ 
ဦးေကျာ်စိုး-ေဒ ခင် ပံးကည်၊ ေဒ ခင်မျိးေဆွ၊ ဦးေကျာ်ထွန်းလင်း၊ 
ဗိုလ်မှးေမာင်ေမာင်မင်းလွင-်ေဒ မိုးပပေကျာ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ 
ေြမးှစ်ေယာက်တုိ၏အဘုိး ဦးသိန်းေကျာ်(ခ)ဦးထွန်းေအာင်သည် ၃၀-၆-
၂၀၂၀ (အဂ   ါေန) နနံက် ၄:၃၀ နာရတွီင် ဘဝတစ်ပါးသို ေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်
၂-၇-၂၀၂၀  (ကာသပေတးေန )  မွန်းလွဲ  ၂ နာရီတွင်  ေရေဝးသုသာန်သို 
ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေန ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟများကို အသိေပးအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ 
၁၂:၃၀ နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။)                                                          ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ဦးစန်းြမင့်  ဦးစန်းြမင့ ် (၇၅) ှစ်(၇၅) ှစ်
ပါေမာက ၊ ဌာနမှး(ငိမ်း)၊ စစ်ကိုင်းပညာေရးတက သိုလ်ပါေမာက ၊ ဌာနမှး(ငိမ်း)၊ စစ်ကိုင်းပညာေရးတက သိုလ်

ထားဝယ်အသင်း (မ ေလး)-အတွင်းေရးမှး၊ ထားဝယ်အသင်း (မ ေလး)-အတွင်းေရးမှး၊ 
ြမန်မာိုင်ငံပထဝီဝင်အသင်း (မ ေလး)-ဒုဥက   ြမန်မာိုင်ငံပထဝီဝင်အသင်း (မ ေလး)-ဒုဥက   

ထားဝယ်မိေန [ဦးလှသန်ိး-ေဒ သင်းကည်(ခ)ေဒ ပသုား]တို၏ သားကီး၊ 
ရဲအုပ်အုန်းကည်(ငိမ်း)-ေဒ ခင်ယု၊ ဦးေကျာ်ဝင်း-ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း၊ (ဦးသက်ဦး)-
ေဒ မာမာရီတို၏ ချစ်လှစွာေသာအစ်ကိုကီး၊ မ ေလးမိ၊ သူေဌးတန်းရပ်ေန 
(ဦးဘဟန်-ေဒ ြမေသာင်း)တို၏ သားသမက်၊ မ ေလးမိ၊ အမှတ်(၁၀-က)၊ (၃၂)
လမ်း၊ ၆၈ x ၆၉ လမ်းကား၊ နယူးစီဗွီလိုင်းေန Capt.ကိုြမင့်ေအာင်ဦး (ေခတ -
မေလးရှား)-မသီတာေအာင်၊ (ကိုဇာနည်ေဆွ)-Dr.တင်ေအးခိုင်၊ မခိုင်ဇင်ဝင်း 
(ေခတ -စင်ကာပ)ူ၊ မသုန ာခိင်ုတို၏ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်ေကျာ်ထက်လ၊ူ ေမာင်မင်း
ဘန်ုးေအာင်၊ ေမာင်ေကာင်းြပည့်ေကျာ်တုိ၏အဘုိး၊ ေဒ ခင်သန်းေဌး၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာခင်ပွန်းသည် ၂၉-၆-၂၀၂၀ (တနလ  ာေန ) မွန်းလဲွ ၁:၂၈ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်၂-၇-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အထက်ပါ 
ေနအမ်ိမှ ေအးရိပ်ငိမ်သုသာန်သုိ ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ လုိက်ပါပုိေဆာင် 
ိုင်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၃-၇-၂၀၂၀ 
(ေသာကာေန ) နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင်  ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 
က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဝင့်ိုင်ဦးဝင့်ိုင်
B.Sc (Physics), R.A.S.UB.Sc (Physics), R.A.S.U

စိန်ဂ န်းေကျာင်းသားေဟာင်း (1974-1980)စိန်ဂ န်းေကျာင်းသားေဟာင်း (1974-1980)

အသက် (၅၆) ှစ်အသက် (၅၆) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုချိ 

(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၆၀)ေန (ဦးသန်းထွန်း)-ေဒ ေအးေအးြမင့တ်ို၏သားကီး၊ 
ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း (ကမ ာ့ရတနာဘဏ်-မ ေလးမိ)-ပါေမာက  ေဒါက်တာ
မာလာသန်း(မိတ ီလာစီးပွားေရးတက သုိလ်)၊ ဦးေအာင်မျိးသန်း-ေဒ လင်း 
လင်းလ  င်(AGD Bank)၊ ဦးေမာင်ေမာင်ေအာင်-ေဒ သူဇာသန်းတုိ၏ အစ်ကုိကီး၊ 
ေမာင်လူမင်းေမာင(်DIRACE Technology)၊ မေမြဖစင်သန်(ဆုကိုယ်ပိုင ်
အထက်တန်းေကျာင်း၊ မ ေလးမိ)တို၏ဘကီးသည ်၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက် 
နံနက် ၄ နာရီတွင် ပင်လုံေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂-၇-၂၀၂၀ 
(ကာသပေတးေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် 
မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 
အသေိပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။  [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၆-၇-
၂၀၂၀ (တနလ  ာေန) နနံက် ၈ နာရမှီ ၁၀ နာရအီထ ိဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)
မိနယ်ေနအိမ်သို  ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ  က ေရာက်ပါရန် 
ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးဝင်းစိန် (ဒါးပိန်မိ)ဦးဝင်းစိန် (ဒါးပိန်မိ)
CDC-5445 (BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT)CDC-5445 (BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT)

အသက် (၇၅) ှစ်အသက် (၇၅) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ အမှတ်(၆)၊ သဒိ ိလမ်း၊ ေတာင်လုံးြပန်ရပ်ကွက်ေန 

(ဦးအန်ုးကည်-ေဒ ကျင်)ုတို၏သား၊ (ဦးချစ်တင်-ေဒ ခင်)ုတို၏ သားသမက်၊ ေဒ ြမင့ေ်အး၏ 
ခင်ပွန်း၊ ကိုသန်းဝင်း (CB Bank)၊ ကိုေအာင်ြမတ်သ(ူMIT Company)တို၏ဖခင်၊ ဦးဝမ်ချနိ်-
ေဒ သိန်းေရ တို၏အစ်ကို ဦးဝင်းစိန်သည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂-၇-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) မွန်းတည့ ် ၁၂ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို 
ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှကားများ နနံက် ၁၀ နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန် 
သအူားရည်စူး၍ ၆-၇-၂၀၂၀ (တနလ  ာေန)  နနံက် ၇ နာရမှီ ၁၀ နာရအီထ ိေနအမ်ိသို ရက်လည် 
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးတင်ေအာင် (သုံးဆယ်မိ)ဦးတင်ေအာင် (သုံးဆယ်မိ)
အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန (ငိမ်း)အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန (ငိမ်း)

အသက် (၉၃) ှစ်အသက် (၉၃) ှစ်
သုံးဆယ်မိေန (ဦးထွန်းလင်း)၏ေြမး၊ (ဦးအုန်းေမာင်-ေဒ ြမု)

တို၏သား၊ အမှတ်(၁၈၈)၊ အန သခုလမ်း၊ (၃၈) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက် 

ပိုင်းမိနယ်ေန  ေဒ ေအးေအးသန်း (အေကာက်ခွန်-ငိမ်း)၏  ခင်ပွန်း၊ 
[ဦးစိုးသမ်ိး-ေဒ သန်းသန်းဲွ (အမာ)]တို၏ အစ်ကိ၊ု Captainလဝူင်းေမာင်-

ေဒ ေဆွေဆွတင်၊ ဦးေအာင်ခိုင်ြမင့်-ေဒ ေဆွေဆွသန်း၊ (ဦးသန်းထွဋ်)-

ေဒ ခင်မိုးခိုင်တို၏ဖခင်၊ ေဒ လဲ့လဲ့ဦး(လ/ထကထိက-ငိမ်း၊ နည်းပညာ
တက သိလ်ု၊ ေမှာ်ဘ)ီ၊ ဦးခင်ေမာင်စိုး၊ ဦးညညီစီိုး(တရားသူကီး၊ မွန်ြပည်နယ် 
တရားလ တ်ေတာ်)-ေဒ ကူးမာသွင်တို၏ဘကီး ဦးတင်ေအာင်သည ် ၂၈-

၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၂:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအပ်ပါသည်။ ကွယ်လွန်သ၏ူဆ အရ 

ခ ာကုိယ်အား ေဆးတက သုိလ်(၁)သို လှဒါန်းပီးြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန် 
သူအားရည်စူး၍  ၄-၇-၂၀၂၀ (စေနေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ 
အထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် 

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ တင်တင် (ဟသ  ာတ)ေဒ တင်တင် (ဟသ  ာတ)
အသက် (၉၀)အသက် (၉၀)

ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၃၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၇၈-က)ေန 
(ဦးဘိေုလး-ေဒ သန်ိးက ယ်)တို၏သမီး၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနကီး (ဦးဘေီက 
စိန်)-ေဒ ေရ ကတို၏ သမီးေခ းမ၊ [ဦးလှြမင့်(တိုင်းတရားသူကီး)]၏ ဇနီး၊ 
ဦးခင်ေဇာ်-(ေဒ ကည်ကည်မာ)တို၏ အစ်မ၊ ေဒ ခင်ေမြမင့် (လက်ေထာက် 
အတွင်းဝန်- ငိမ်း၊ လ ပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန)၊ (ေဒ ခင်မာြမင့)်၊ ေဒ ခင် 
ေအးြမင့် (ဥပေဒအကံေပး၊ Unity Co., Ltd)၊ ေဒ ခင်ှင်းေဆွ (Financial 
Management Specialist, Sunshine Yangon Co.,Ltd)၊ ဦးရန်လင်းြမင့်-
ေဒ လှလှဝင်းတုိ၏မိခင်၊ တ/ူတမူ ခုနစ်ေယာက်တုိ၏အေဒ ၊ ေမာင်ေဝလင်းြမတ်၊ 
ေမာင်ရဲရင့်ဘုန်း၊ ေမာင်သုတထွန်းတုိ၏အဘွား ေဒ တင်တင်သည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ 
(အဂ   ါေန ) ညေန ၄:၂၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂-၇-၂၀၂၀ (ကာသပ
ေတးေန ) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။ (ေနအမ်ိမှကားများ နနံက် ၉:၃၀ နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။) ကွယ်လွန်သ ူ
အားရည်စူး၍ ၆-၇-၂၀၂၀ (တနလ  ာေန ) နနံက် ၇ နာရတွီင် အထက်ပါေနအိမ်သုိ 
ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကိုသိန်းဝင်းိုင်ကိုသိန်းဝင်းိုင်
အသက် (၂၇) ှစ်အသက် (၂၇) ှစ်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ဟသ  ာတမိေန ဦးတင်အုန်း-
ေဒ စန်းရီ (ေရ လက်ဝါးစတိုး)တို၏သားလတ်၊ ကိုရဲမင်းခိုင်-
မေမမီဝင်းထွန်းတို၏ညီ၊ ကိုေအာင်လင်းထွန်း၏ အစ်ကို၊ မြမတ် 
သစ်ွယ်၏ခင်ပွန်း၊ မေရ နန်းစက်၏ဖခင်သည် ၂၇-၆-၂၀၂၀ 
(စေနေန ) ြမန်မာစံေတာ်ချနိ် ညေန ၅ နာရီတွင် သေ  ဘာေပ ၌ 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ် မေတာ်တဆမ ြဖင့ ်တ်ုတရက် ကွယ်လွန် 
သွားပါေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်း 
ကားအပ်ပါသည်။                                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ခင်လှ (ဒလ)ေဒ ခင်လှ (ဒလ)
အသက် (၉၆) ှစ်အသက် (၉၆) ှစ်

အမှတ်(၅)၊ ေကးပန်းတိမ်လမ်း၊ (ကန်ေတာင်ရပ်ကွက်)၊ မဂ  လာ 
ေတာင်ွန်မိနယ်ေန (ဦးကတ်တရား-ေဒ ဝိင်ုး)တို၏သမီး၊ (ဦးေကျာ်တင့)်-
ေဒ အုန်းကည်၊ ဦးတင်လ  င်-ေဒ ေထွးေထွး၊ ဦးေအာင်စိုး-ေဒ ခင်ခင်ကီး၊ 
ဦးထွန်းထွန်းလ  င်-ေဒ ေအးြမင့်သန်း၊ ဦးချမ်းသာ-ေဒ ခင်သန်းရီ၊ ဦးေဇာ် 
ထွန်းေဝတို၏မိခင်၊ ေြမး ၁၇ ေယာက်တို၏အဘွား ေဒ ခင်လှသည် ၁-၇-
၂၀၂၀ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၁၁:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၃-၇-
၂၀၂၀ (ေသာကာေန ) မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည် 
ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 
[ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၇-၇-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန)  နနံက်  ၇ နာရမှီ ၁၁နာရ ီ
အထ ိရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ် 
ပါသည်။]                                                                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးဝင်းြမင့်ေမာင် (စာေရးဆရာ ွမ်ဂျာသိုင်း)ဦးဝင်းြမင့်ေမာင ်(စာေရးဆရာ ွမ်ဂျာသိုင်း)

အသက် (၆၈) ှစ်အသက် (၆၈) ှစ်
ဦးိုင်ေအာင်လွင ်  (The  Grand  Sunday Construction) - Dr.ေအာင် 

ဆည်းဆာ (The Grand Sunday MKT Construction)တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင် 
ြဖစ်သသူည် ၂၇-၆-၂၀၂၀ (စေနေန) မွန်းလဲွ ၁၂:၁၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သိရိှရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ဦးရန်လင်းေအာင်၊ ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း၊ ဦးစုေဝ၊ဦးရန်လင်းေအာင်၊ ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း၊ ဦးစုေဝ၊
Y.A.S Engineering Co.,Ltd ှင့်Y.A.S Engineering Co.,Ltd ှင့်

ဝန်ထမ်းများဝန်ထမ်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှေမေဒ လှေမ

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန)-ေဒါက်တာမွန်မွန်ေအာင်တို၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာမိခင်ကီး ေဒ လှေမ အသက်(၁၀၀)ှစ်သည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ 
ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ပါေမာက  ဌာနမှး ေဒါက်တာဝင်းဝင်းေကျာ်ပါေမာက  ဌာနမှး ေဒါက်တာဝင်းဝင်းေကျာ်
ှလုံးှင့် ေသွးေကာခွဲစိတ်ကုဌာနှလုံးှင့် ေသွးေကာခွဲစိတ်ကုဌာန

ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ သန်းသန်းုေဒ သန်းသန်းု
အသက် (၆၃) ှစ်အသက် (၆၃) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်ေန ရဲအုပ်ေမာင်ေမာင်သန်း(ငိမ်း)၏ 
ဇနီး ေဒ သန်းသန်းုသည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 
ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းမိပါသည်။

နယ်ြဖစ်ဒုရဲအုပ်ေလာင်း သင်တန်း (၉/၈၄)နယ်ြဖစ်ဒုရဲအုပ်ေလာင်း သင်တန်း (၉/၈၄)
သင်တန်းဆင်းသူငယ်ချင်းများသင်တန်းဆင်းသူငယ်ချင်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးဝင့်ိုင်ဦးဝင့်ိုင်

အသက် (၅၆) ှစ်အသက် (၅၆) ှစ်
သူငယ်ချင်း  ေအာင်မျိးသန်း၏  ချစ်လှစွာေသာအစ်ကိုကီး 

ဦးဝင့်ုိင် အသက်(၅၆)ှစ်သည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်  နံနက် ၄ နာရီတွင် 
ပင်လုေံဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ ်
ထပ်တူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေရေကာင်းသိပ ံအပတ်စ် (၂၀)မှ သူငယ်ချင်းများေရေကာင်းသိပ ံအပတ်စ် (၂၀)မှ သူငယ်ချင်းများ

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 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

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၊ ကိတုင်မျိးပိင်ု-မေဝဇင်မျိးတုိ၏မိခင်၊ ေမာင်ပိင်ုဒရီ 
၏အဘွား ေဒ တင်မမသည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါ 
ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေန မိတ်ေဆွသဂ  ဟအေပါင်းအား အေကာင်းကားအပ ်
ပါသည်။                                                                        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ စန်းေဝကည် (အင်းစိန်ေဈး)ေဒ စန်းေဝကည ်(အင်းစိန်ေဈး)
အသက် (၆၀)အသက် (၆၀)

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ပိ ဲကုန်းရပ်ကွက်၊ ေကးတိုင်စု(၂)လမ်း၊ 
အမှတ်(၉၀)ေန [ဦးထွန်းေဝ (ခ) ဦးေတာလ-ူေဒ တင်ကည်]တို၏ သမီး၊ ဦးစန်းဦး-
ေဒ သင်းသင်းဦး (မိမေရ ဆိုင်၊ အင်းစိန်ေဈး)တို၏ အစ်မ၊ ကိုေကျာ်ဇင်လင်း-
မသဇင်ထက်ထက်ေဝ(ထန်ိလင်းေအာင် ပဂု၊ံ ဓာတ်ဗူးဆိင်ု၊ အင်းစန်ိေဈး)၊ ဗိလ်ုကီး 
ေဇယျာမင်းသ၊ူ ေဒါက်တာမိုးသက်တင်တို၏ မခိင်၊ ေမာင်အပ်ုစိုးေအာင်၏အဘွား၊ 
(ဦးသန်းအန်ုး)၏ ဇနီးသည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန) ည ၈:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်ကွယ်လွန်သူ၏ဆ အရ ၁-၇-၂၀၂၀ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းတည့် ၁၂ 
နာရတွီင် ထိန်ပင်သုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး 
မိတ်ေဆွများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ အုန်းကည်ေဒ အုန်းကည်
အသက် (၈၉) ှစ်အသက် (၈၉) ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သမုနလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၁၀/ဂ)ေန (ဦးသန်းေဖ-ေဒ သန်ိးတင်)တို၏သမီး၊ (ဦးွန်ေရ )၊ 

(ေဒ ပို)တို၏ ညီမ၊ (ဦးတင်ြမင့)်၏ဇနီး၊ ဦးတင်ထွန်း-ေဒ ဝင်းဝင်းရီ၊ 

ဦးတင်ထွန်း-ေဒ ခင်စန်းဝင်း၊ ဦးသန်းစိုး-ေဒ လှလှရ၊ီ ဦးခင်ရိှန်-ေဒ ေဌး 

ေဌးရီ၊ ဦးထိန်ဝင်း-ေဒ ဲွဲွရီ၊ ေဒ ြမြမရီ၊ (ဦးတင်စုိး)-ေဒ ခင်သိန်းေဌး

တုိ၏ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမး ၁၀ ေယာက်၊ ြမစ်ငါးေယာက်တုိ၏ 

အဘွားသည ်၁-၇-၂၀၂၀ (ဗုဒ ဟူးေန ) နနံက် ၅:၂၅ နာရီတွင ်(၉၆)ပါး 

ေသာေရာဂါေဝဒနာြဖင့်   ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်

က င်းကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်ကုိ ၃-၇-၂၀၂၀(ေသာကာေန) မွန်းတည့် 

၁၂ နာရတွီင် ကျစီအုေအးတိက်ုမှ ကျစီသုသုာန်သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှကားများ နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။) 

[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၇-၇-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ 

၁၁ နာရအီထ ိအထက်ပါေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ိုင်ငံိုင်ငံ

သာယာသာယာ

ဝေြပာဖို    ဝေြပာဖို    

သဘာဝသဘာဝ

ေတာေတွ   ေတာေတွ   

ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်းစိုစို



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၀

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၁
ဒုတိယအကိမ်  လ တ်ေတာ်အစည်းအေဝးများကျင်းပေရး  ဗဟိုေကာ်မတီှင့ ်
လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၏ လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး အမှတ်စ် (၃/၂၀၂၀)  
ကို ယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ လ တ်ေတာ်အေဆာက်အအုံ 
ဇမ သီရိေဆာင် အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

ဒုတိယအကိမ် လ တ်ေတာ်အစည်းအေဝးများကျင်းပေရး ဗဟိုေကာ်မတီှင့်
လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၏ လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး အမှတ်စ်(၃/၂၀၂၀) ကျင်းပ

ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်နာယက၊ ြပည်သူလ တ်ေတာ်ဥက    ဦးတီခွန်ြမတ် ဒုတိယအကိမ် လ တ်ေတာ်အစည်းအေဝးများကျင်းပေရး ဗဟိုေကာ်မတီှင့် လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၏ လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင် အမှာစကား 
ေြပာကားစ်။

အစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စလု တ်ေတာ်နာယက၊ ြပည်သူလ တ်ေတာ် 
ဥက     ဦးတီခွန်ြမတ်က  လုပ်ငန်းေကာ်မတီအသီးသီးမ ှ  တာဝန်ရှိသူများှင့ ်
လ တ်ေတာ်ံုး ဝန်ထမ်းများ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ၏ 
ကီးမားသည့ ်စိန်ေခ မ ကို တုံြပန်ကာကွယ်ထိန်းချပ်၍ လ တ်ေတာ်အသီးသီး 
၏ (၁၆) ကမ်ိေြမာက် ပုမှံန်အစည်းအေဝးကိ ုေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိင်ုခဲပ့ါေကာင်း၊  

လာမည့်  ဒုတိယအကိမ်  လ တ်ေတာ်အသီးသီး၏   (၁၇) ကိမ်ေြမာက ် ပုံမှန် 
အစည်းအေဝးကိ ု၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ဇလူိင်ု ၁၃ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပရန် ေကညာ 
ထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေခ ယူထားသည့် လ တ်ေတာ်အစည်းအေဝးများတွင ်
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲကသာ တင်သွင်းခွင့်ရှိပီး ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ် 
၌သာ ေဆွးေွးဆုံးြဖတ်ရမည့ ်                     စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို  

ယေန  ဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ »  ၁၂

စာမျက်ှာ »  ၁၆

စာမျက်ှာ »  ၁၀

စာမျက်ှာ »  ၁၉

အာဆီယံှင့် ဩစေတးလျတိုက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါတုံြပန်ေရး 

အတွက် ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်  

သ ိ  ာန်ချမှတ်

စင်ကာပူိုင်ငံ၌ အခက်အခဲကံ ေတွေနရသည့် 

ြမန်မာသေ  ဘာသားများအား ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ခဲ့

ေချးေငွေလ ာက်ထားသည့် လုပ်ငန်း ၃၀၇ ခုအား 

COVID-19 Fund မှ ခွင့်ြပေငွကျပ် ၁၄ ဒသမ ၅၅၆၄ 

ဘီလီယံ ေချးေငွထုတ်ယူခွင့်ြပ

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကသုေရးဌာန (ေဖာင်ကီး) တည်ေဆာကေ်ရး

လုပ်ငန်းများပီးစီး၍ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်

တာချလီိတ်မိ အမှတ်(၂)တံတားမှ ြမန်မာိုင်ငံသား ၈၀ အား ြပန်လည်လက်ခံ
တာချလီိတ်    ဇူလိုင်    ၁
ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး) တာချလီတ်ိ 
မိ    ြမန်မာ-ထိုင်း   ချစ်ကည်ေရး 
တံတားအမှတ်(၂)မှ ြမန်မာိုင်ငံသား  
၈၀ အား    ယေနနံနက် ၈ နာရီက 
လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ရာ မိနယ်အပ်ုချပ် 
ေရးမှး  ဦးချမ်းေြမ့ေစာှင့ ်  တာဝန် 
ရှိသူများက    ြပန်လည်လက်ခံခဲ့က 
သည်။

ြပန်လည်လက်ခံခဲ့သည့ ်   ြမန်မာ 
ိုင်ငံသား ၈၀ ကို      ကျန်းမာေရး 
စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်    ကိုယ်အပူချနိ်     
တိုင်းတာြခင်းများ    ြပလုပ်ခဲ့ကပီး        
မိုးကုတ်ရိပ်သာတွင ်ကန်သတ်ေစာင့် 
ကည့ထ်ားကာ အာေခါင်တိုဖတ်ရယ၍ူ

စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၆ သို  

ယခုှစ်ကျင်းပမည့် 

အမျိးသမီးလိဂ်တွင် 

အသင်းခုနစ်သင်း သိုမဟုတ် 

ရှစ်သင်း ယှ်ပိင်မည်

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၁
ယခှုစ်တွင် ကျင်းပမည့ ်အမျိးသမီးလဂ်ိပိင်ပဲွကိ ုအသင်း 
ခနုစ်သင်း သိုမဟတ်ု ရှစ်သင်း ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ် 
ေကာင်း ယေနြပလပ်ုသည့ ်ြမန်မာိင်ုင ံေဘာလုံးအဖဲွချပ် 
အမျိးသမီးေဘာလုံးေကာ်မတီ     အစည်းအေဝးတွင ်
ထည့်သွင်းေဆွးေွးခဲ့သည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ရာသီတွင ်အသင်းရှစ်သင်း ဝင်ေရာက ်

ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး အသင်းသုံးသင်း တ်ုထွက်ဖွယ်ရိှြခင်းေကာင့ ်
အသင်းသစ်ှစ်သင်း ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ရန ်စီစ်ြခင်းြဖစ် 
ေကာင်း သိရသည်။

ယခုှစ် အမျိးသမီးလိဂ်ပိင်ပွဲကိ ုေအာက်တိုဘာလ 
သုိမဟုတ် ုိဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပရန် စီစ်ထားပီး အသင်း 
အေရအတွက်မများေသာေကာင့ ်ယခုှစ်အတွင်း အပီး 
ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။            င်းထက်ေဇာ်
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