
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    နတ်ေတာ်လကွယ်၊     စေနေန။                                                                                                                                             Saturday,       1    January    2022          ၁၀၆၀၅

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

စာမျက်ှာ » ၁၈

စာမျက်ှာ » ၂၂

ဆရာကီးသိပ ံေမာင်ဝ၏ ဝတ တို

ယေန ဖတ်စရာ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ေြပာကားသည့် 

၂၀၂၂ ခုှစ် ှစ်သစ်ကူး  တ်ခွန်းဆက်စကား

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲ့သိုလည်းေကာင်း၊ တံလ ပ်ကို 

 ြမင်ရသက့ဲသုိ လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါး 

ဟူေသာ) ေလာကကို    ကျင့်သူကိ ု   ေသမင်းသည ်

မြမင်ိုင်။  ဤသို   ေသာသူသည် ေသြခင်းကင်းရာ 

နိဗ ာန်ကို   မျက်ေမှာက်ြပကကုန်၏။  ထိုသူတိုအား 

ေနာက်တစ်ကိမ် ပဋိသေ ေန၍ ေသရြခင်းသည ်မရှိ 

ေတာ့ပီ။   ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၀)

ေလာကကို  ကျင့်သူ
 

ချစ်ခင်ေလးစားအပ်ပါတ့ဲ တုိင်းရင်းသား 

ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအားလုံး 

၂၀၂၂ ခှုစ် ှစ်သစ်အခါသမယမှာ 

ကုိယ်စိတ်ှစ်ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာပီး 

ကျက်သေရမဂ  လာအေပါင်းနဲ ြပည့စ်ုပံါ 

ေစေကာင်း ဦးစွာ  တ်ခွန်းဆက်သ 

လိုက်ရပါတယ်။

၂၀၂၁ ခုှစ်ဟာ   က န်ေတာ်တို 

ိုင်ငံရဲ အေရးပါတဲ့ှစ်တစ်ှစ် ြဖစ်ခဲ့ 

ပါတယ်။  ပီးခဲ့တဲ့ တစ်ှစ်တာကာလ 

အတွင်းမှာ      က န်ေတာ်တိုအေနနဲ  

စိန်ေခ မ မျိးစုံကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ 

က န်ေတာ့အ်ေနနဲ ယေန ေလ ာက်လှမ်း 

ေနတဲ ့ပါတစီုဒံမီိကုေရစလီမ်းေကာင်း 

ေပ မှာ မလဲွမေသွ ခုိင်ခုိင်မဲမဲရိှေစေရး 

အတွက် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်း 

ေရး၊   စည်းလုံးညီွတ်ေရးနဲ    ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဆိုတဲ့ ရပ်တည်ချက်များ 

အေပ မှာ တတ်ုိင်သေလာက် အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါတယ်။ 

တပ်မေတာ်အေနနဲ    ဖွဲစည်းပုံ 

အေြခခံဥပေဒက   ေပးအပ်ထားတဲ့ 

တာဝန်ဝတ ရားများနဲအည ီိင်ုငေံတာ် 

ရဲအကျိး၊ တုိင်းရင်းသားြပည်သူလူထု 

ရဲအကျိးကိသုာ အစ်ေရှး ေဆာင်ရက် 

ေပးေနတာပဲြဖစ်ပါတယ်။ ုိင်ငံေတာ်ကီး    

စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

တပ်မေတာ်အေနနဲ ဖဲွစည်းပု ံ

အေြခခဥံပေဒက  ေပးအပ်ထား 

တဲ့   တာဝန်ဝတ ရားများနဲအညီ 

ိုင်ငံေတာ်ရဲအကျိး၊ တိုင်းရင်း 

သား ြပည်သူလူထုရဲ အကျိးကို 

သာ အစ်ေရှး ေဆာင်ရက်ေပး 

ေနတာပြဲဖစ်ပါတယ်။ ိင်ုငေံတာ် 

ကီး   ပိမုိတုည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

သာယာဝေြပာဖိုနဲ  စားေရရိက ာ 

ဖူလုံေစဖိုတိုအတွက် က န်ေတာ် 

တိုအစုိးရအေနနဲ   တိင်ုးရင်းသား 

ြပည်သူတိုနဲအတူ     တစ်စိတ် 

တစ်ဝမ်းတည်း   တက်ညလီက်ည ီ

ဆက်လက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်

သွားပါ့မယ်။ုိင်ငံေတာ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်  ၂၀၂၂ ခုှစ်  ှစ်သစ်ကူး 

 တ်ခွန်းဆက်စကား ေြပာကားစ်။

စာမျက်ှာ » ၈

သင်ခန်းစာယူအပ်ရာ 

လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ မှသည်

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်

ရမည့် တန်ဖိုးများ

စာမျက်ှာ » ၇

နည်းပညာတက သိုလ်၊ 

ကွန်ပျတာတက သိုလ်၊ ေကာလိပ်၊ 

သိပ ံသင်တန်းများ (၆-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် 

စတင်ဖွင့်လှစ်မည်

ငယ်က မ်း

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၈၉ ဦး ေတွရှိ၊ 

ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၇၆ ရာခိုင် န်းရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

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

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့် 

စာြပင ် - ေဒ ြမသီတာှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးခိုင်ဝင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

လွတ်လပ်ေရးရည်မှန်းချက်

ရလဒ်များ တန်းတူခံစား
လွတ်လပ်ေသာိုင်ငံတွင်  ေမွးဖွားရှင်သန်လာေသာ     က ်ုပ်တိုအဖို   

“လွတ်လပ်ေရး”   ဟူေသာ  ေဝါဟာရစကားလုံးသုံးလုံးကိ ုသိရှိကေသာ်လည်း 
ထိစုကားလုံးသုံးလုံး၏ အှစ်သာရ၊ အဓပိ ာယ်၊ တန်ဖိုးတိုကိ ုကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်  
ေလးေလးနက်နက်  ထဲထဲဝင်ဝင်သိရှိကသူနည်းေပလိမ့်မည်။  လွတ်လပ်ေသာ 
ိင်ုငတွံင်   ေနထိင်ုကေသာ    ုိင်ငံသားများအဖုိ      လွတ်လပ်ေရး၏အဓပိ ာယ်ကိ ု
သိရှိကရန်လိုအပ်ေပသည်။

လွတ်လပ်ေရးဟူသည ်  ိုင်ငံေတာ်သီချင်းတွင ်   ေဖာ်ြပပါရှိသည့်အတိုင်း 
တရားမ တြခင်း၊ လွတ်လပ်ြခင်း၊ ခွင့တ်ညူမီ ြခင်း၊ ဝါဒြဖစင်ြခင်းတုိှင့် ြပည့်စုြံခင်း 
ြဖစ်သည်။ လွတ်လပ်ေရးမရမီ တုိင်းတစ်ပါးလက်ေအာက် နယ်ချဲစနစ်အုပ်ချပ်ခံ 
ဘဝ၌ တရ ားမ တြခင်း၊ လွတ်လပ်ြခင်း၊ အခွင့်အေရးတန်းတူညီမ ရရှိြခင်းတိုှင့ ်
ေဝးကွာပီး တိုင်းတစ်ပါးနယ်ချဲတို၏အလိုကျ အုပ်ချပ်သည့်ဥပေဒေအာက်တွင် 
ေနထိင်ုကရ၍ လွတ်လပ်ေရး၏အှစ်သာရ၊ အဓပိ ာယ်တို ေပျာက်ကွယ်ခဲရ့သည်။

လွတ်လပ်ေရးရေသာအခါ  များလခူပ်သမ်ိး ငမ်ိးချမ်းသာယာဝေြပာေစသည့ ်
အခွင့်အေရးတန်းတူညီမ ရရှိသည့ ် မွန်ြမတ်ေကာင်းမွန်ေသာဝါဒ၊  တန်းတူညီမ  
အခွင့်အေရးရေသာဥပေဒေအာက်တွင ်  ေနထိုင်ကရသည်။    လွတ်လပ်ေသာ 
ိုင်ငံသားတိုသည ်   ရရှိလာေသာလွတ်လပ်ခွင့်များှင့ ်    ေကျနပ်ေန၍မရေပ။ 
လွတ်လပ်ေသာိုင်ငံ၏ ေမ ာ်မှန်းခဲ့ေသာပန်းတိုင်များသို အေရာက်လှမ်းိုင်ေရး 
ကိးစားအားထုတ်ကရန် တာဝန်ရိှေပသည်။ ပန်းတုိင်သုိေရာက်ရိှုိင်ရန် ကိးပမ်း 
အားထုတ်မှသာ လွတ်လပ်ေသာိုင်ငံအြဖစ ်ထိုက်တန်ေပမည်။  

၁၉၄၈ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်၊ လွတ်လပ်ေရးရရှိေသာေနတွင ်တိုင်းြပ 
ြပည်ြပလ တ်ေတာ်တွင် အတအိလင်းေကညာခဲေ့သာပန်းတိင်ုများမှာ အစ်ထာဝရ 
 ြမင်သုံးသပ်ေဆာင်ရက်ရမည့ ် က ု်ပ်တို၏မလူရည်ရယ်ချက်၊   ဝါဒ၊  ပန်းတိင်ုများ 
ြဖစ်သည်။ ထိဝုါဒသည် တိင်ုးြပည်အတွင်း ရိှရိှသမ ေသာ ြပည်သြူပည်သားအားလုံး 
တိုကို ေကျာသား၊  ရင်သားမခွဲြခားဘ ဲ  ြပည့်ဝချမ်းသာေစလုိေသာဝါဒြဖစ်သည်။ 
လူအတန်းအစား မခွဲြခားဘဲ အားလုံးြပည်သူအများ က ယ်ဝချမ်းသာမှသာလ င် 
ိုင်ငံေကာင်း၊ ိုင်ငံြမတ်ဟ ုဆိုထိုက်သည်။

ိင်ုငတံစ်ဝန်း ငမ်ိးချမ်းသာယာဝေြပာေစရန်ှင့ ်တိင်ုးြပည်ြပန်လည်ထေူထာင် 
တည်ေဆာက်ကရန် ကစိ အဝဝတိုကိ ုစနစ်တကျေရးဆဲွထားေသာ စမီကံန်ိးများြဖင့ ်
လျင်ြမန်စွာထေြမာက်ေအာင်ြမင်ိုင်ရန ်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန်ြဖစ်သည်။ 
ြမန်မာြပည်သူြပည်သားတိုသည ်ိုင်ငံေတာ်ကို မိမိတို၏အင်အားြဖင့် အ ရာယ် 
ရန်စွယ်များမ ှကာကွယ်ိုင်ရန ်  တိုင်းရင်းသားြပည်သူများပါဝင်သည့ ်   ေခတ်မီ 
တပ်မေတာ်ကီးတည်ေဆာက်ိုင်ရန ်   ရည်မှန်းခဲ့သည်။    အြခားိုင်ငံများှင့ ်
သင့်ြမတ်စွာ ေပါင်းသင်းဆက်ဆံပီး ုိင်ငံေတာ်၏နယ်နိမိတ်ကုိလည်း မည်သည့် 
ိုင်ငံကမ  ကျးေကျာ်စွက်ဖက်မခံဘ ဲရပ်တည်ေနထိုင်ခဲ့သည်။ 

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံေတာ်အတွင်း    ငိမ်းချမ်းသာယာဝေြပာေရးှင့ ်
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတွက် ရာဇဝတ်မ များ၊ လက်နက်ကိင်ုေသာင်းကျန်းမ များ 
ပေပျာက်ေအာင် ြပည်သြူပည်သားများ၏အကအူညှီင့ ်လုေံလာက်ေသာအာဏာကိ ု
သုံးစွဲမည်ဟ ု သ ိ  ာန်ချမှတ်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။   ေတာင်သူလယ်သမားများ၊ 
အလပ်ုသမားများ၏ အခွင့အ်ေရး၊ ဘဝတိုးတက်ေရးအတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 
ေရးတုိလည်းပါဝင်သည်။  ြပည်ေထာင်စုြမန်မာုိင်ငံသည်   လွတ်လပ်ေသာုိင်ငံ 
ြဖစ်သည်ှင့်အည ီတစ်ဦးကိုတစ်ဦး ေကာက်ရံရြခင်း၊ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ှိပ်စက် 
ြခင်းမှစ၍ မေကာင်းေသာအေလ့ဆိုးများကို  လံုးဝေဖျာက်ဖျက်ရန်  သ ိ  ာန်ချခဲ့ 
သည်။ ေမ ာ်မှန်းခဲ့ေသာ လွတ်လပ်ေရးရည်ရယ်ချက်ပန်းတိုင်သို အေရာက်လှမ်း 
ိုင်ရန်  ကိးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ရာ  ေမ ာ်မှန်းသလို   အြပည့်အဝမရရှိေသးသည်ကိ ု
ေတွရမည်ြဖစ်သည်။

ိုင်ငံေရး၊ ဝါဒေရး၊  အယူအဆေရး  ကွဲလွဲမ များေကာင့ ် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး 
ရန်ဘက်ခင်း၍ အမန်ုးသသံရာ၊  ပဋပိက သသံရာတို  အဆုံးမသတ်ိင်ုဘရိှဲေနေသး 
သည်။  အကျိးရလဒ်မှာ   ြပည်ေထာင်စသုားချင်းများ  ေအးချမ်းသာယာေသာဘဝ၊ 
သူတစ်ပါးှင့်တန်းတူေနထိုင်ိုင်ေသာဘဝတိုှင့ ်     အလှမ်းေဝးေနေသးသည်။ 
လွတ်လပ်ေရး၏ေမ ာ်မှန်းထားေသာပန်းတိုင်သို   အေရာက်မလှမ်းိုင်ပါလ င် 
လွတ်လပ်ေရးသည ်  မည်ကာမတ လွတ်လပ်ေရးဘဝြဖင့်  သံသရာရှည်ေနမည်။ 
လွတ်လပ်ေရးအသီးအပွင့်များကိ ု အားလုံးတန်းတူညီမ  အတူတကွမခံစားရဘ ဲ
ရှိေနေသးမည်။   ပဋိပက နယ်ပယ်အတွင်းမ ှ  ြပည်သူများမှာ လွတ်လပ်ေရး၏ 
အကျိးရလဒ်များှင့ ်ကင်းေဝးေနသည်။

သိုြဖစ်ရာ တုိင်းရင်းသားြပည်သူအေပါင်းတုိ  ေသွးစည်းညွီတ်လျက် အခွင့် 
အေရးအဆင့အ်တန်းတညူရီမည့ ်ြပည်ေထာင်စုိင်ုငေံတာ်ကီးတွင် ငါတိုလွတ်လပ် 
ေရးှင့် ငါတိုိုင်ငံေတာ်ကီးသစ ာကို  ကမ ာဆုံးတိုင်   မယိမ်းမယိုင်တည်လျက ်
ငါတိုိုင်ငံလွတ်လပ်ေရးကိ ု  ငါတိုေလးစား၊   ငါတိုိုင်ငံကို  ငါတိုချစ်ြမတ်ိုးပီး 
ငိမ်းချမ်းသာယာဝေြပာေသာုိင်ငံြဖစ်ေအာင်  ဝုိင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရ 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။       ။

၁။ ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မ မပိကွဲေရးှင့ ် အချပ်အြခာအာဏာ  တည်တံ့ 

 ခိုင်မဲေရးတိုအတွက ်တိုင်းရင်းသားအားလုံး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး။

၂။ စစ်မှန်ပီး စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့ ်ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ုေစာင့်ေရှာက်ေဖာ်ေဆာင်၍ ေကာင်းမွန်သန်ရှင်းေသာ 

 အစိုးရတစ်ရပ်ှင့ ်အုပ်ချပ်မ ပုံစံ ေပ ထွန်းလာေစေရး။ 

၃။ ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် စစ်မှန်ေသာ ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ကိ ုအေြခခ၍ံ တိင်ုးရင်းသားအားလုံး 

 စည်းလုံးချစ်ခင်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး။

၄။ ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး လုိလားေတာင့်တေနသည့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှရန်အတွက် ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်ေရး။ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အမျိးသားေရးဦးတည်ချက ်(၄) ရပ် 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

ေကညာချက ်

တက သိုလ်ေနသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ြခင်း 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှ ိ  တက သိုလ်၊  ဒီဂရီေကာလိပ်ှင့ ်  ေကာလိပ်များတွင(်၂၀၁၉-၂၀၂၀) 

ပညာသင်ှစ်ှင့်  (၂၀၂၁-၂၀၂၂) ပညာသင်ှစ်များအတွက်  ေအာက်ပါဘဲွသင်တန်း  အသီးသီးကုိ (၆-၁-၂၀၂၂)  ရက်ေနတွင် 

စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည ်- 

(က) ဥပေဒပညာ စတုတ ှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်)

( ခ ) ပညာေရး စတုတ ှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်)

( ဂ ) ဂုဏ်ထူးတန်း တတိယှစ် (ပထမှစ်ဝက်)

(ဃ)  မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း (ပထမှစ်ဝက်)

(င) မဟာဘွဲသင်တန်း ပထမှစ် (ပထမှစ်ဝက်)

(စ) မဟာဘွဲသင်တန်း ဒုတိယှစ် (ပထမှစ်ဝက်) 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

တက သိုလ်ေနသင်တန်းများ (၆-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်

 ှစ်သစ်မဂ  လာ ဆုေတာင်းေမတ ာ

ယေနသည် ၂၀၂၂ ခုှစ်သို စတင်ေရာက်ရှိသည့ ်မဂ  လာအေပါင်းှင့် ပီးြပည့်စုံေသာေနတစ်ေနြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၂၁ ခုှစ်    ကုန်ဆုံးခဲ့ပီး   ှစ်သစ်သိုကူးေြပာင်းေရာက်ရှိလာသည့ ်  မဂ  လာရှိေသာအခါသမယတွင ်   ှစ်ေဟာင်းမ ှ

ခယံခူျက်အယအူဆ၊ အေတွးအြမင်ှင့ ်စတ်ိကူးအကeံာဏ်အေဟာင်းများကိ ုစွန်ပစ်၍ အသစ်အသစ်ေသာ မွန် ြမတ်လှပသည့် 

အယူအဆေကာင်းများ၊ အေတွးအြမင်ေကာင်းများ၊  စိတ်ကူးအကံeာဏ်ေကာင်းများြဖင့ ်   မဂ  လာအေပါင်းှင့်ပီးြပည့်စုံ

ေသာှစ်သစ်ြဖစ်ပါေစ။  ိုင်ငံတစ်ဝန်း  မှီတင်းေနထိုင်ကသည့ ် တိုင်းရင်းသားမိဘြပည်သူေသွးချင်းများအားလုံး  စိတ်၏ 

ချမ်းသာြခင်း၊  ကိုယ်၏ကျန်းမာြခင်းတိုှင့်ြပည့်စုံပီး  ေကာင်းကျိးလိုရာဆ များ ြပည့်ဝကပါေစေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါအပါအဝင် ေရာဂါဘယှင့် ေဘးအ ရာယ်အေပါင်းတိုမ ှကင်းေဝးကပါေစေကာင်း ေကးမုံက ဆုေတာင်းေမတ ာပိုသ 

ပါသည်။

ေကးမုံသတင်းစာတိုက်မိသားစု



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

ေမတ သုတ်လာ ေမတ ာပွားနည်း ဆုေတာင်းနည်း ၁၁ နည်းြဖင့်

ဆုေတာင်းေမတ ာပိုပါသည်

၁။ လုံးစုံများစွာ သတ ဝါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မဲပါေစ၊ ဧကကပွားနည်း

၂။ ေကာက်တတ် မေကာက်တတ် ၂ ရပ်များစွာ သတ ဝါ ချမ်းသာကိယ်ုစတ်ိ 

မဲပါေစ၊ ဒုကေမတ ာပွားနည်း

၃။ ရှည်တိုအလတ် ၃ ရပ်ခ ာသတ ဝါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မဲပါေစ၊ တိက 

ေမတ ာပွားနည်း(က)

၄။  ကီးငယ်အလတ ်၃ ရပ်ခ ာသတ ဝါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မဲပါေစ၊ တိက 

ေမတ ာ ပွားနည်း(ခ)

 ၅။  ဆူကံအလတ် ၃ ရပ်ခ ာသတ ဝါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မဲပါေစ၊ တိက 

ေမတ ာပွားနည်း(ဂ)

 ၆။  ြမင်အပ် မြမင်အပ် ၂ ရပ်များစွာ သတ ဝါ ချမ်းသာကုိယ်စိတ်မဲပါေစ၊ ဒုက 

ေမတ ာပွားနည်း 

၇။  ေဝးေန နီးေန ၂ ေထွများစွာ သတ ဝါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မဲပါေစ၊ ဒုက 

ေမတ ာပွားနည်း

 ၈။  ဘဝဇာတ်ဆုံး မဆုံးများစွာ သတ ဝါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မဲပါေစ၊ ဒုက 

ေမတ ာပွားနည်း 

၉။  လအူချင်းချင်း လှည့ပ်တ်ြခင်း ကင်းရှင်းကပါေစ၊ ဧကကေမတ ာပွားနည်း 

၁၀။ အထင်ေသးြခင်း အချင်းချင်း ကင်းရှင်းကပါေစ၊ ဧကကေမတ ာပွားနည်း 

၁၁။  ဆင်းရဲလိုြခင်း အချင်းချင်း ကင်းရှင်းကပါေစ၊ ဧကကေမတ ာပွားနည်း

  ဧကကေမတ ာပွားနည်း ၄ နည်း

  ဒုကေမတ ာပွားနည်း ၄ နည်း

  တိကေမတ ာပွားနည်း ၃ နည်း

   ၁၁ နည်း

  ေဒါက်တာ ဘဒ  ကုမာရာဘိဝံသ

  (အဘဓိဇမဟာရ  ဂု၊ု အဘဓိဇအဂ မဟာ သဒ မ  ေဇာတကိဓဇ)

   ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ ဥက   ၊ 

  ဗန်းေမာ်ေကျာင်းတိုက်ဆရာေတာ ်၊မ ေလးမိ

ိုင်ငံတကာှစ်

၂၀၂၂ - ခု၊ ှစ်ဦး မဂ  လာ

ဆုေတာင်းေမတ ာ ပိုသလ ာ

သဗ ေရာဂ ဝိနိမုတ ာ၊

သဗ သ ာပ ဝဇ ိတာ။

သဗ ေဝရ မတိက  ာ၊

သုခိတာ ေဟာ  ပါဏိေနာ။

ပါဏေိနာ - သက်ရိှထင်ရှား၊ သတ ဝါအများတို 

သည်။ သဗ ေရာဂ ဝိနိမုတ ာ - ကုိးဆယ့်ေြခာက်ြဖာ၊ 

ေရာဂါဟူသမ ၊ လွတ်ကင်းကပါေစ။ သဗ သ ာပ 

ဝဇ ိတာ - ရင်၌စူးဝင်၊ ပူပင်ေသာက၊ ကင်းေဝးကပါေစ။ 

သဗ ေဝရ မတိက  ာ - ေဘးအဆူဆူ၊ ရန်ဟူသမ ၊ 

လွတ်ကင်းုိင်ကပါေစ။ သုခိတာေဟာ  - ကုိယ်စတ်ိ 

လန်းြဖာ၊ ဝမ်းပန်းသာ၍၊ ချမ်းသာသခု၊ ရရိှကပါေစ။

                    ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ်

   ေဒါက်တာဘဒ   န မာလာဘိဝံသ

“ှစ်သစ်ချနိ်ခါ ေအာင်ေကာင်းြဖာ”
 ယေနသည် ခရစ်ှစ် ၂၀၂၁-ခုှစ်ဟု ဆုိအပ် 

ေသာ ှစ်ေဟာင်းကုန်ေပျာက်၍   ၂၀၂၂-ခုှစ်ဟု 
ဆိအုပ်ေသာှစ်သစ်သုိ ေရာက်ရိှသည့် ကမ ာ့ှစ်သစ် 
မဂ  လာ ေနထူးေန ြမတ်အချနိ်အခါြဖစ်ပါသည်။ 
လူသားတိုင်းသည် မိမိတို ေြပာဆိုြပလုပ်ေနက 
သည့ ်ကစိ ဟသူမ မှာ ေအာင်ြမင်မ ကိ ုရရိှလိုကြခင်း 
သည် လူသားတိုင်း၏ ဓမ တာသေဘာြဖစ်သည့ ်
အတွက် ေအာင်ြမင်မ ကို ရရှိိုင်သည့ ်ေအာင်ြမင ်
ေကာင်း  တရားေလးပါးကိ ု  ှစ်သစ်မဂ  လာ  ဓမ  
လက်ေဆာင်အြဖစ ်ြဖန်ေဝေပးလိုပါသည်။ 
၁။  အေက ာေဓန ဇေိန ေကာဓ ံ- အမျက်ေဒါသြဖင့် 

ေြပာဆိုြပလုပ်သူကိ ု  ေမတ ာှလုံး   မိမိက 
သုံးြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊

၂။  အသာဓုံ သာဓုနာ ဇိေန - မေကာင်းသြဖင့ ်
ေြပာဆိြုပလပ်ုသကူိ ုမမိကိ ေကာင်းစွာေြပာဆိ ု
ြပလုပ်ြခင်းြဖင့ ်လည်းေကာင်း၊

 ၃။  ဇိေန ကဒရိယံ ဒါေနန - မေပးရက ်မလှလို 
ဝန်တိေုနေသာသကူိ ု မမိကိ လှဒါန်းေပးကမ်း 
ချးီေြမာက်ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊

၄။ သေစ နာလကိဝါဒနိ ံ- မဟတ်ုမမှန် အကအံဖန် 
လုပ် ကံေြပာဆိုေသာသူကို မိမိက အဟုတ် 

အမှန်အတိင်ုး ေြပာဆိြုခင်းြဖင့လ်ည်းေကာင်း-

ေအာင်ြမင်မ ကုိ ရုိင်ကမှာြဖစ်ေကာင်း ဓမ ပဒ 
ပါဠိေတာ်, ေကာဓဝဂ်မှာ ဘုရားရှင်ေဟာေတာ်မူပါ 
သည်။

သိုအတွက်   ယခုေတွကံရသည့ ်   ကမ ာ့ 
ှစ်သစ် မဂ  လာအချနိ်အခါမှစ၍  မိမိတို ေြပာဆို 

ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲဥက    ဆရာေတာ် ေဒါက်တာ ဘဒ  ကုမာရာဘိဝံသ၏ ှစ်သစ်ကူးဆုေတာင်း

ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒ   န မာလာဘိဝံသ၏ 
ှစ်သစ်ကူးဆုေတာင်း

ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲအကျိးေတာ်ေဆာင် ဆရာေတာ် 
ဘဒ  စ ိမာဘိဝံသ၏ ှစ်သစ်ကူးဆုေတာင်းဗဒု ဘာသာတရားေတာ်သည်  လသူားအားလုံး 

တိုအေပ ၌   ကွဲြပားြခားနားြခင်းမရှိဘ ဲ  ေမတ ာ၊ 

ကဏုာ၊ မဒုတိာတရားတိုကိ ုအညအီမ ထားရိှပီး 

ငိမ်းချမ်းညီွတ်စွာ အတူတကွ ယှ်တွဲေနထိုင် 

သွားကရန ်လမ်း န်ပါသည်။ 

ဗုဒ ရှင်ေတာ်  ကိုယ်တိုင်သည်ပင ်   သတ ဝါ 

အားလုံးတိုအေပ ၌ တစ်သမတ်တည်းထားရိှေသာ 

သေဘာထားကိ ုစံနမူြပအြဖစ ်ကျင့်သုံးေတာ်မူခဲ ့

ပါသည်။ ြမတ်ဗုဒ ၏ သတ ဝါအားလုံးတိုအေပ ၌ 

ထားရိှသည့ ်အညအီမ ြဖစ်သည့ ်ေမတ ာ၊ ကဏုာ၊ 

မုဒိတာတရားတိုကိ ု ေပ လွင်ေစရန်     ေအာက်၌ 

ေဖာ်ြပထားေသာြဖစ်စ်အချိကို သာဓကအြဖစ ်

ေဖာ်ြပပါအံ့-

- ြမတ်ဗုဒ သည်  သူကို ထီးမိုးေပးေနေသာ 

ြဗဟ ာကီးှင့်  သူကို  တိုက်ခိုက်လာေသာ 

မာရ်နတ်အေပ ၌ ထားရိှေသာ ေမတ ာေတာ် 

မှာ ကွဲြပားြခင်းမရှ ိတစ်သားတည်းအြဖစ ်

ထားရှိေတာ်မူ၏။ 

- ြမတ်ဗဒု သည် ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင် သေုဒ ါ 

ဒနမင်းကီးအေပ မှာထားရှိေသာ ေမတ ာ 

ေတာ်ှင့် ေှာင့်ယှက်ဖိုရန ်အမဲအားထုတ် 

ေနေသာ ေယာက မသုပ ဗုဒ မင်းကီးအေပ 

မှာ ထားရိှေသာေမတ ာတိုမှာလည်း အတတူ ူ

ပင် ြဖစ်၏။ 

- ြမတ်ဗဒု သည် သူကိသုတ်အံေ့သာငှာ အခွင့် 

ေချာင်းေနေသာ   ေဒဝဒတ်အေပ မှာထားေသာ 

ေမတ ာေတာ်မှာ သားချစ်ရာဟုလာ အေပ  

ြပလပ်ုေနကသည့ ်ကစိ ဟသူမ  ေအာင်ြမင်မ ရရိှိင်ု 
ကေစရန် ေမတ ာတရားြဖင့ ်ပွားများေနထိုင်ြခင်း၊ 
ဓမ ဟု  ဆိုအပ်ေသာ   ေကာင်းေသာတရားတိုြဖင့ ်
ေြပာဆိုြပမူြခင်း၊ ဒါနဟုဆိုအပ်ေသာ ေပးကမ်း 
လှဒါန်း ချးီေြမာက်ြခင်း၊ သစ ဝါစာ  ဟဆုိအုပ်ေသာ   
အမှန်အတိင်ုးေြပာဆိ ုြပမြူခင်းတိုကိ ု မမိတိိုသ ာန်၌    
ြပည့်စံုေအာင် ေဆာင်ရက်ေတာ်မူုိင်ကပီး ေအာင်ြမင် 
မ သရဖူ ရယူိုင်ကပါေစေကာင်း  ှစ်သစ်မဂ  လာ 
ဓမ လက်ေဆာင် ြပလိုက်ပါသတည်း။    ။

ဘဒ  စ ိမာဘိဝံသ 

(အဂ မဟာပ  ိတ၊ 
အဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ) 

အကျိးေတာ်ေဆာင ်
ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ
မင်းေကျာင်း၊ ပထမြပန်စာသင်တိုက်

        သန်လျင်မိ။

ဗုဒ ဘာသာဝင်တို၏ 

စိတ်ေနသေဘာထား
ထားရှိေသာ     ေမတ ာေတာ်ှင့်တစ်သား 

တည်းြဖစ်၏။

- ြမတ်ဗုဒ သည်ကင်ရာေတာ်ယေသာဓရာ 

ှင့ ် ဆန်ကျင်ဘက် တတိ ိဂိဏ်ုးတို၏ေစခိင်ုးမ  

ေကာင့ ်ြမတ်ဗဒု ကိ ုသမူ၏ လင်ေယာက်ျား 

ဟုစွပ်စွဲလာေသာ စိ မာနအေပ မှာလည်း 

အညီအမ  ေမတ ာထားရှိေတာ်မူ၏။ 

- ြမတ်ဗုဒ သည်  ဝိဋဋဘ၏   သတ်ြဖတ်မ  

ေကာင့် ေသဆုံးကရေသာ    သာကီဝင ်

ေဆွေတာ်မျိးေတာ်များှင့်     ရက်ရက ်

စက်စက်သတ်ြဖတ်ခဲေ့သာ ဝဋိဋဘအေပ  

မှာလည်း   ကဏုာေတာ်ကိ ု  အညအီမ ပင် 

ထားရှိေတာ်မူ၏။ 

- ြမတ်ဗဒု သည် ိေုသစွာလပ်ုေက းြပစေုသာ

အရှင်အာန ာှင့် ဆုိးသွမ်းညစ်ညမ်းေသာ 

အလပ်ုအေက းြပေသာ သနုက တ ရဟန်းတို 

ေပ မှာလည်း  ေမတ ာ၊ ကုဏာ၊ မုဒိတာ 

တိုကို အညီအမ ထားရှိေတာ်မူ၏။ 

- ြမတ်ဗုဒ သည် ရာဇဂိဟ်၌ သီတင်းသုံးစ် 

သတ်အံ့ေသာငှာ ချတီက်လာေသာ နာဠာ 

ဂီရိဆင်   အေပ မှာကီးမားေသာ  ေမတ ာ 

ကုဏာထားေတာ်မူ၏။ ထိုနည်းတူစွာ 

ပါလိေလယျကေတာမှာ    ေနေတာ်မူစ် 

တိုတေသ    လုပ်ေက းြပစုေသာ   ပါလိ 

ေလယျကဆင်အေပ မှာလည်း   အားကီး 

ေသာေမတ ာကုဏာေတာ်ကို အညီအမ  

ထားရှိေတာ်မူပါသည်။     တရားချစ်ခင် 

သူေတာ်စင်အေပါင်းတို -

ဗုဒ ဘာသာဝင် ဗုဒ ၏သားေတာ်၊ သမီးေတာ ်

များြဖစ်ကေသာ     ြမန်မာိုင်ငံသူ၊  ိုင်ငံသား 

အားလုံးတိုသည ်အထက်ေဖာ်ြပရာပါ ြမတ်ဗုဒ ၏ 

အဆုံးအမ  မီး ှးတန်ေဆာင်  အလင်းေရာင်၏ 

ေအာက်မှာ  လူသားအားလုံးတိုအေပ    လူမျိး၊ 

ဘာသာမခွဲြခားဘဲ ေမတ ာ၊ ကုဏာ၊ မုဒိတာ 

တရားတိုကိ ု     အညီအမ ထား၍  ညီွတ်ေရး  

ှင့်    ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု       တည်ေဆာက်ိုင်က 

ပါေစဟု  ှစ်သစ်ှစ်ဦးမှာ   ဆုေတာင်းလိုက်ရပါ

သည်။ 

 “သတီဂစူန်းလပမာ ချမ်းြမသာယာရိှကပါေစ”    

                              သီတဂူဆရာေတာ် 

၂၀၂၂ခုှစ ်ဇန်နဝါရီလ(၁)ရက်



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ပိုမိုတည်ငိမ်ေအးချမ်းပီး သာယာဝေြပာဖိုနဲ  စားေရရိက ာဖူလုံေစ 

ဖိုတိုအတွက် က န်ေတာ်တိုအစိုးရအေနနဲ  တိုင်းရင်းသားြပည်သူ 

တိုနဲအတူ တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း တက်ညီလက်ည ီ  ဆက်လက် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားပါ့မယ်။ “ညီညာမှ ြပည်သာမည”် ြဖစ်လို 

က န်ေတာ်တုိရဲစုစည်းအားနဲ  တိင်ုးြပည်သာယာဝေြပာေရး ဝိင်ုးဝန်း 

တည်ေဆာက်ကပါစိုလို ေမတ ာရပ်ခံတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလက စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါဟာ က န်ေတာ်တိုိုင်ငံမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ်လ 

၂၃ ရက်ေနက စတင်ေတွရှိခဲ့ပီး  ယခု  ၂ ှစ်တာကာလအတွင်း 

ဗီဇေြပာင်းေရာဂါအြဖစ်   ေြပာင်းလဲြဖစ်ပွားေနလျက်ရှိပါတယ်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ က စခဲ့တဲ့   ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါပိုးဟာ  အိုမီခရန ်

ဗဇီေြပာင်းေရာဂါပိုးအြဖစ် ေြပာင်းလခဲဲ့ပီး က န်ေတာ်တို ြမန်မာိင်ုင ံ

မှာလည်းစတင်ေတွရိှခ့ဲလုိ သတိြပရမယ့် ေရာဂါတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာလုိပါတယ်။ က န်ေတာ်တိုအေနနဲ  လုပ်ေဆာင်ရမှာက ကိတင် 

ြပင်ဆင်ထားဖိုနဲ  သတိရှိဖိုသာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ နဲပတ်သက်ပီး ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်းမှာ 

အကျံးဝင်သူ ၅၀ ရာခိုင် န်းေကျာ်ကို ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးဖို 

က န်ေတာ်ရည်မှန်းေဆာင်ရက်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချနိ်အထ ိအသက် 

၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ၅၁ ရာခိုင် န်းေကျာ်နဲ  ေကျာင်းများ  စဖွင့်ေနပီ 

ြဖစ်တဲ့အတွက်ေကာင့ ်  အသက် ၁၂ ှစ်နဲအထက်  ေကျာင်းသား၊ 

ေကျာင်းသ ူ  ၈၇   ရာခိုင် န်းေကျာ်    ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးြဖစ်ပါ 

တယ်။

က န်ေတာ်တိုိုင်ငံ အတိုင်းအတာနဲလည်း ကာကွယ်ေဆးကိ ု

ြပည်တွင်းမှာပ ဲထုတ်လုပ်ိုင်ေရး   ကိးပမ်းလျက်ရှိေကာင်း  မိဘ 

ြပည်သမူျားကိ ုအသေိပးလိပုါတယ်။ ေအာင်လည်း ေအာင်ြမင်မှာပါ။ 

ြပည်တွင်းမှာပ ဲ  ထုတ်လုပ်ိုင်ရင ်  က န်ေတာ်တို ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွင်း 

ေမ ာ်မှန်းအုပ်စုကို ရာ န်းြပည့်ထိုးေပးိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံထားမယ်ဆိုပါက    ေရာဂါကူးစက်မ ကို 

အထိုက်အေလျာက ်  ကာကွယ်ိုင်ပီး  ေရာဂါကူးစက်ခံရပါကလည်း 

အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိသက်သာမ ရရိှေစိင်ုမှာြဖစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာ 

မှသာ မိမိတိုရဲအနာဂတ်ကိ ုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

၂၀၂၂ ခှုစ်ဟာ အေရးပါတဲှ့စ်ြဖစ်ပါတယ်။ လာမယ့ ်ေဖေဖာ်ဝါရလီ 

၁၂ ရက်ေနဟာ စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုနြဖစ်ပီး ၂၀၂၃ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီ 

၄ ရက်ေနဟာ စိန်ရတုလွတ်လပ်ေရးေနြဖစ်တဲ့အတွက ်ယခုှစ်ဟာ 

စန်ိရတအုကိကာလ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်၇၅ ှစ်တာ ကာခဲ့ပြီဖစ်တဲ ့

ိုင်ငံေတာ်ရဲ  အချပ်အြခာအာဏာ ပိုမိုခိုင်မာေစဖို တိုင်းြပည်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ြခင်း အသီးအပွင့်များနဲ  ြပည့်စုံဖို အေရးကီးပါတယ်။

ဒါ့ေကာင့်  ဒီှစ်မှာ  ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်  ေြခလှမ်းသစ်များ 

စရပါမယ်။ က န်ေတာ်တိုရဲ ေရှလုပ်ငန်းစ ်၅ ရပ်ရဲ စတုတ အချက် 

ထဲမှာလညး် ေဖာ်ြပထားပီးြဖစ်လုိ သက်ဆုိင်သူ အဖဲွအစည်းအားလံုး 

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ေဆွးေွးိုင်ဖို ဖိတ်ေခ ပါတယ်။

၂၀၂၂ ခှုစ်မှာ ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရး၊ ဖံွဖိးတိးုတက် 

ေရး၊ တိင်ုးြပည်စည်ပင်သာယာဝေြပာေရး၊ ငမ်ိးချမ်းေရး၊ ဒမီိကုေရစ ီ

ှင့်   ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံတဲ ့  ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံေတာ်ကီး 

ေပ ထွန်းလာေစေရးတုိအတွက် အစိုးရအေနနဲ  ဆက်လက်ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်သလုိ ြပည်သူတစ်ရပ်လံုးကလည်း ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးကဖို ေမတ ာရပ်ခံပါတယ်။ 

“ညီညာမှြပည်သာမည်”  စကားကို    လက်ကိုင်ထားပီး 

က န်ေတာ်တိုအားလုံး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကပါစိုဟ ုတိက်ုတွန်းရင်း 

တိင်ုးရင်းသား မဘိြပည်သအူားလုံး ှစ်သစ်ကစလို ေကာင်းကျိးလိရုာ 

ဆ  ြပည့်ဝပါေစေကာင်း ထပ်မံဆုေတာင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

 ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်

 ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်

 ဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင ်ဦးသိန်းွန်၏

ှစ်သစ်ကူး  တ်ခွန်းဆက်စကား
မိဘြပည်သူများခင်ဗျာ-

နယ်ချဲအဂ  လိပ်ဆန်ကျင်ေရး၊ ဂျပန်ဖက်ဆစ်ေတာ်လှန်ေရးများေကာင့ ်

ြမန်မာိုင်ငံလွတ်လပ်ေရးရခဲ့တာ ၂၀၂၂ ခုှစ်မှာ (၇၄)ှစ်ြပည့်ပါပီ။  (၇၅)ှစ် 

စိန်ရတုလွတ်လပ်ေရးေနသို ဘယ်လိုဆက်လက်ချတီက်ကမလဲ။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်  ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ရဲ  ေခါင်းေဆာင်မ ခံယူပီး လတ်တေလာ 

ြဖစ်ေပ လာတဲ့ အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းများြဖစ်တဲ ့CRPH၊ NUG၊ PDF တိုကို 

အြပတ်ရှင်းလင်းရမယ်။

ယေနြမန်မာိုင်ငံရဲအေြခအေနဟာ  ိုင်ငံြခားဩဇာခံေတွနဲ   တိုင်းချစ် 

ြပည်ချစ်စိတ်ရိှသူေတွရဲကားမှာ အမျိးသားေရးအတွက် စာရင်းရှင်းလင်းမ ကိ ု

ြဖတ်သန်းရပါမယ်၊ ဒလီိုိင်ုငေံရးအချိးအေကွမှာ က န်ေတာ်တို ြမန်မာိင်ုငကံိ ု

ချစ်ြမတ်ိုးသူေတွဟာ    ြမန်မာ့အချပ်အြခာအာဏာကို    ထိပါးလာတဲ့ 

ဘယ်ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရန်သူကိုမဆိ ု ရင်ဆိုင်ရမယ်။  ရန်သူေတွကဖန်တီးတဲ ့

အကျပ်အတည်းများကိ ုိုက်ချိးပစ်ရမယ်။ 

သမိုင်းကေပးခဲ့တဲ့   သင်ခန်းစာများကိုရယူပီး  ေနာက်တစ်ကိမ ်ကိုလိုန ီ

ုိင်ငံ   သူက န်ဘဝသုိ  ြပန်မေရာက်ေရးအတွက် ုိင်ငံြခားကျးေကျာ်သူများနဲ  

အမျိးသားသစ ာေဖာက်များကုိ ဗုန်းဗုန်းလဲကျ းံတ့ဲအထိ ှစ်သစ်မှာ ေအာင်ပဲွဆင် 

ိုင်ကပါေစလို က န်ေတာ် ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းလိုက်ပါတယ်။
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[ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ၃-၃-၂၀၂၁ ရက်ေန  အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့်

ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  ဗဟိုေကာ်မတီအစည်းအေဝး(၁/၂၀၂၁)တွင် ေြပာကားသည့ ်မိန်ခွန်းေကာက်ုတ်ချက်]

ဒီမိုကေရစီှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တိုကို အေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ရာ 

တွင် ဒီမိုကေရစီှင့်ပတ်သက်၍ လည်းေကာင်း၊ ဖက်ဒရယ်ှင့်ပတ်သက်၍ လည်းေကာင်း 

မည်သိုပင် အယူအဆ အမျိးမျိးကွဲြပားေနပါေစ မိမိတိုိုင်ငံှင့် သဟဇာတြဖစ်သည့် 

စနစ်မျိးကိ ုေရးချယ်ေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ ဒမီိကုေရစှီင့ပ်တ်သက်ပီး အများဆ  

အတုိင်း ေဆာင်ရက်ရသလိ ုလနူည်းစဆု ကိလုည်း အေလးထားရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ မမိတိို 

ိင်ုင၏ံ တိင်ုးေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များတွင် လမူျိးတစ်မျိးတည်းသာ ေနထိင်ုသည့ ်တိင်ုးေဒသ 

ကီး၊ ြပည်နယ်ဟူ၍ လုံးဝမရှိေကာင်း၊ လူမျိးေပါင်းစုံ ေရာယှက်ေနထိုင်ကေကာင်း။

မမိတိို ယေန ငမ်ိးချမ်းေရးကိးပမ်းေဆာင်ရက်ြခင်းသည် မမိတိို၏ သားစ်ေြမးဆက် 

လငူယ်များအတွက် တည်ငမ်ိသည့အ်နာဂတ်ှင့ ်ဖံွဖိးတိုးတက်ပီး  ကမ  ာအ့ဆင့်မီိင်ုငတံစ်ခ ု

ြဖစ်ေအာင် လက်ဆင့က်မ်းအေမေွပးိင်ုရန် အမျိးသားေရးတာဝန်အြဖစ် ကိးပမ်းအေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ေနြခင်းပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဒမီိကုေရစအီခွင့အ်ေရးကိ ုတိင်ုးရင်းသား 

အားလံုး ခံစားေစလိုေကာင်း။
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မ ေလးကျံး ည ခင်း                                                ဓာတ်ပုံ - ေအာင်ရဲိုင(်အမရပူရ)

၂၀၂၂ ခုှစ်မှာ ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ တိုင်းြပည် 

စည်ပင်သာယာဝေြပာေရး၊ ငမ်ိးချမ်းေရး၊ ဒမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့

ြပည်ေထာင်စုိင်ုငေံတာ်ကီး ေပ ထွန်းလာေစေရးတိုအတွက် အစိုးရအေနနဲ ဆက်လက် 

ကိးပမ်း ေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်သလိ ုြပည်သတူစ်ရပ်လုံးကလည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ေပးကဖို ေမတ ာရပ်ခံပါတယ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

ဦးစိန်သန်း (ဥက   ၊ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဘာသာ 

ေပါင်းစုံ ချစ်ကည်ညီွတ်ေရးအဖွဲ) (ဗဟို) (ဗုဒ ဘာသာ)

အားလုံး  မဂ  လာပါခင်ဗျာ။  ယေနဟာ  ၂၀၂၁ ခုှစ် ကုန်ဆုံးပီး 

၂၀၂၂ ခှုစ်ကိ ုေရာက်ရိှလာတဲ ့ှစ်သစ်မဂ  လာ အခါသမယြဖစ်ပါတယ်။ 

ှစ်သစ်အခါသမယမှာ  ြမန်မာိုင်ငံအေနနဲ  တည်ေထာင်ထားေသာ 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်  ဘာသာေပါင်းစုံ ချစ်ကည ်

ညီွတ်ေရးအဖွဲ (ဗဟို) ကေနပီးေတာ့ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းမှီတင်း 

ေနကပါေသာ  တိုင်းရင်းသားြပည်သူအေပါင်း၊  ဘာသာေပါင်းစုံ 

ကိုးကွယ်ကေသာ  လူပုဂ ိလ်အေပါင်းတိုဟာ  ချစ်ချစ်ခင်ခင် ရင်းရင်း 

ီှးီှးနဲ  စေုပါင်းေနထိင်ုကပီး  မမိတိိုရဲ  ယံုကည်ကုိးကွယ်ရာ ဘာသာ၊ 

သာသနာများကို  ဆတက်ထမ်းပိုး တိုးပီးေတာ့    ေဆာင်ရက်ိုင ်

ပါေစေကာင်း  ဆုေတာင်းေမတ ာ  ပိုသအပ်ပါတယ်။  ယခုလို ှစ်သစ် 

အခါသမယမှာ    ဘာသာေပါင်းစုံအသင်းကီးအေနနဲ  ြမန်မာိုင်ငံ 

အတွင်း ကျေရာက်ခဲ့ေသာ  ေရာဂါဘယေဘးများ  ကင်းေဝးပါေစ 

ေကာင်းှင့်  ေရှဆက်လက်ပီး  ေအးချမ်းသာယာဝေြပာတ့ဲ တုိင်းြပည် 

ြမန်မာိုင်ငံဘာသာေပါင်းစုံချစ်ကည်ညီွတ်ေရးအဖွဲ(ဗဟို)

ဆုေတာင်းေမတ ာ

ြမန်မာိုင်ငံသူ၊ ြမန်မာိုင်ငံသားများအပါအဝင်

ကမ ာသူ၊ ကမ ာသား သတ ဝါများအားလုံး

ေဘးရန်ေကာင့်က ဆင်းရဲကင်း၍

ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာကပါေစ။

ငိမ်းေအးချမ်းသာ ေပျာ်ရ င်စွာြဖင့ ်အတူယှ်တွဲ၍

ေနထိုင်ိုင်ကပါေစေကာင်း

ဆုေတာင်းေမတ ာပိုသအပ်ပါသည်။

ဦးဘစိန်(ခ) နာဒရာချန်ပိေလးကာဒီနယ်လ်ချားလ်စ်ဘိုဦးစိန်သန်း ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်းဦးြမင့်သန်း

ဘာသာေပါင်းစုံမ ှတာဝန်ရှိသူများ၏ 

၂၀၂၂ ခုှစ်အတွက် ှစ်သစ်ဆုေတာင်း

ကီးြဖစ်ပါေစေကာင်း ဆုေတာင်းေမတ ာ ပိုသအပ်ပါတယ်။

ဦးဘစိန်(ခ) နာဒရာချန်ပိေလး (ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယက၊ ြမန်မာိုင်င ံ

လုံးဆိုင်ရာ ဟိ ပေရာဟတ်ိ- ပဂူျာရမိျား ဗဟိအုဖဲွချပ်) (ဟိ ဘာသာ)

ဒီေန  ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေန     ှစ်သစ်မဂ  လာ 

အခါသမယမှာ   ြမန်မာိင်ုငသံ ူ  ြမန်မာိင်ုငသံားများအားလုံး၊ ကမ ာသ ူ

ကမ ာသားများအားလုံး  ကျန်းမာချမ်းသာကပါေစလို  ဆေုတာင်းေမတ ာ  

ပိုသအပ်ပါတယ်။   ြမန်မာိုင်ငံမှာ    ေရာဂါဘယေတွ  ကင်းေဝးပီး 

ိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာပီး ဖွံဖိးတိးုတက်တဲ့ ိုင်ငံေတာ်ကီး 

ြဖစ်ပါေစေကာင်း ဆုေတာင်းေမတ ာ ပိုသအပ်ပါတယ်။

ကာဒီနယ်လ်ချားလ်စ်ဘိ ု(ရန်ကုန်ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချပ)်

ချစ်လစွှာေသာ ြမန်မာြပည်သူ  ြပည်သားအေပါင်းတုိ၊ ညီအစ်ကုိ 

ေမာင်ှမတို၊ သားသမီးတို ေမ ာ်လင့ြ်ခင်း၊  ြပန်လည်ကသုြခင်းတိုနဲ  ြပည့ဝ် 

တဲ ့ှစ်သစ်ကူးကာလြဖစ်ပါေစလုိ ဦးစွာ  တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ 

ဒီိုင်ငံမှာ ကုဏာစိတ်ထားကို အားလုံးလက်ဆုပ်လက်ကိုင်ထားဖို 

လိုပါတယ်။  ကုဏာတရားဟာ  လမ်းစ်ြဖစ်ပါတယ်။ သမ ာတရား 

ြဖစ်ပါတယ်။ ငိမ်းချမ်းြခင်းနဲ  ြပန်လည်သင့်ြမတ်ြခင်းမရှိဘဲ က ်ုပ် 

တိုရဲ ိင်ုငံေတာ်ဟာလည်း တည်ေထာင်ုိင်မှာ  မဟုတ်ပါဘူး။ ငိမ်းချမ်း 

စွာနဲ      အတူယှ်တွဲေနထိုင်မယ့်  ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု     က ်ုပ်တို 

ဖန်တီးိုင်ပါတယ်။   မကာမီမှာ  ငိမ်းချမ်းေရး  ေတးသီချင်းေတွကိ ု

ဆိရုပါလိမ့်မယ်လုိ က ု်ပ်တုိ အခုိင်အမာယံုကည်ပါတယ်။ ဒီေြမေပ မှာ 

ငိမ်းချမ်းေရးအလင်းတန်းလည်းပဲ ေဝြဖာပီးထွက်လာပါေစလုိ  ဆုမွန် 

ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါတယ်။ 

ဦးြမင့်သန်း(နာယက၊ ဘာသာေပါင်းစုံ ချစ်ကည်ညီွတ်ေရးအဖွဲ) 

(ဗဟို)၊ မက်သဒစ်အသင်းေတာ် (ေအာက်ြမန်မာြပည်) ဌာနချပ်၊ 

ဂုဏ်ထူးေဆာင ်ကိုယ်စားလှယ(်ခရစ်ယာန်ဘာသာ)

ဒေီနက ၂၀၂၁  ခှုစ်ကန်ုဆုံးလို  ၂၀၂၂  ခှုစ်ရဲ ှစ်သစ်ပထမဆုံး ေနရက် 

ြဖစ်ပါတယ်။ ှစ်သစ်အခါသမယမှာ တိင်ုးရင်းသားလမူျိးများအပါအဝင် 

ြမန်မာြပည်သူြပည်သားအေပါင်း   ကျန်းမာချမ်းသာပါေစေကာင်း 

ဆုေတာင်းေမတ ာ ပိုသအပ်ပါတယ်။ ြမန်မာြပည်ကီး ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေအာင် အဓိကထားပီး  ဘာသာေပါင်းစံုအသီးသီးကလူေတွ  ကုိယ်စီ 

ကိုယ်စီ  ဘာသာတရား  အဆုံးအမေအာက်မှာ ေနကပီး  ညီညီ

ွတ်ွတ်နဲ  သွားကဖို  တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။  ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း 

ေရာဂါဘယေတွ ကင်းေဝးပီး အပူအပင်ကင်းတဲ့ဘဝနဲ  ေနထိုင်သွား 

ိုင်ကဖို ၂၀၂၂ ခုှစ်က  မဂ  လာှစ်သစ်ြဖစ်ဖို   ဆုေတာင်းေမတ ာ 

ပိုသအပ်ပါတယ်။

ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်း (ဒတုယိဥက   ၊ ဘာသာေပါင်းစု ံချစ်ကည်ညွီတ်ေရး 

အဖွဲ )(ဗဟို) (အစ လာမ်ဘာသာ)

၂၀၂၁ ခုှစ်ကုန်ဆုံးပီးေတာ့  ၂၀၂၂ ခုှစ်  ှစ်ဦးအခါသမယမှာ 

ြမန်မာိုင်ငံသူ ြမန်မာိုင်ငံသားများအားလုံး တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို

 ေမာင်ှမများအားလုံး   ကျန်းမာချမ်းသာကပီး  မိမိတိုယုံကည ်

ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာသာသနာကိ ု ဆတက်ထမ်းပုိးတုိးပီး  ေဆာင်ရက် 

ုိင်ပါေစေကာင်း  ဆုေတာင်းေမတ ာ  ပုိသအပ်ပါတယ်။ ယေနအခါမှာ 

အေရးတကီးြဖစ်ေပ ေနတဲ့      ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကီးကေန 

ြမန်မာြပည်သူ ြပည်သားအေပါင်း ကင်းေဝးပါေစေကာင်း  ေမတ ာ 

ပိုသအပ်ပါတယ်။ ြမန်မာြပည်သ ူြပည်သားအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာပီး 

ိင်ုငအံကျိး၊ သာသနာအကျိး ဆတက်ထမ်းပိုး ထမ်းေဆာင်ိင်ုကပါေစ။ 

ိုင်ငံေတာ်ကီးသာယာဝေြပာပီး ေခတ်မီဖွံဖိးေသာ ိုင်ငံေတာ်ကီး 

အြဖစ်သို ေရာက်ရှိေအာင ်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းပီး တည်ေဆာက် 

ကပါစိုလို ေြပာကားလိုပါတယ်။      

ေတွဆုံေမးြမန်း - ကိုသိုက်

ဓာတ်ပုံ- ကိုေဇာ်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ   ၃၁

စီးပွားေရးှင့ ် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး

ဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊  ထန်ိးချပ်၊ 

ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကို    ေလေကာင်း၊ 

ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့်    နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

စခနး်များမှ ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ တင်သွငး် 

ိုင်ေရးအတွက်   အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ   စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ  ယေနတွင်  ချင်းေရ ေဟာ် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ကုမ ဏီ တစ်ခု၊ ယာ်စီးေရ 

ှစ်စီးြဖင့် ှာေခါင်းစည်း   ၁၆ တန်အား တင်သွင်းခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊  ကသုေရး 

ဆိုင်ရာပစ ည်းများကို    သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့် 

ညိ  င်းထားသည့် SOP များှင့်အညီ  ဦးစားေပး 

တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့် ေဆးဝါးှင့် 

ဆက်စပ်ပစ ည်းများတင်သွင်းြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်သည့ ်

အသေိပးေကညာချက်များကိလုည်း အများြပည်သ ူ

သိရှိေစရန ်  ဝန်ကီးဌာန   Website ြဖစ်သည့် www.

commerce. gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ုိင်ေရး 

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

ြပည်ပမှအဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ
 (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  ိုင်ငံေတာ်အလံအေလးြပပွဲှင့် သဝဏ်လ ာဖတ်ပွဲ အခမ်း 

အနားအား ေနြပည်ေတာ်   မိေတာ်ခန်းမရင်ြပင်တွင်   ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ရာ  (ဝတ်စုံြပည့် )

အစမ်းေလ့ကျင့်မည့ ်၂-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနှင့်  အခမ်းအနားကျင်းပမည့ ်    ၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတိုတွင ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇမ သီရိမိနယ်  ပျ်းမနား-ေတာင်ညိလမ်းေပ ရှိ စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာမီးပွိင့ ်မ ှ

သေြပကုန်းေဈးေထာင့် လမ်းဆံုမီးပိွင့်အထိ ယာ်သွားလာမ များအား နံနက်(၀၂:၀၀)အချန်ိမှ (၀၈:၀၀)

အချနိ်အထိ ေခတ လမ်းပိတ်/ လမ်းလ ဲ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ၍ ယာ်အသုံးြပသွားလာေနကသူ

များအေနြဖင့ ်၎င်းေနရက်များတွင ်ေနြပည်ေတာ်  ဇမ သီရိမိနယ ် ပျ်းမနား-ေတာင်ညိလမ်းေပ ရှိ 

စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာမီးပွိင့်မှ ေတာ်ဝင်ရတနာလမ်းအတိုင်း ေရ ကာပင်မီးပွိင့်ဘက်သိုလည်းေကာင်း၊ 

သေြပကုန်းေဈးေထာင့်  လမ်းဆံုမီးပိွင့်မှ ပိေတာက်လမ်းအတုိင်း ဧရာဝတီလမ်းဘက်သုိလည်းေကာင်း 

လမ်းလ ဲေမာင်းှင်ေပးကပါရန ်သတိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။ 

ေနြပည်ေတာ်ယာ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးကီးကပ်မ ေကာ်မတီ 

သတိေပး  းေဆာ်ချက်



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

စာေပပညာရှင်၊ အုပညာရှင်တို၏ ှစ်သစ်ကူးဆုမွန်ေတာင်း စကားသံများ

စာေပပညာရှင်ကီးများ၏ ှစ်သစ်စကားလက်ေဆာင်

ိုင်ငံတကာှစ်သစ်ကူးအချနိ်အခါမှစ၍     ေအးချမ်းသာယာ 

ြပည်ြမန်မာကီး ြဖစ်ထွန်းလာေစေရးအတွက်    စာေပပညာရှင်၊ 

အပုညာရှင် အသီးသီးတို၏ ှစ်သစ်ကူးဆမွုန်ေတာင်း စကားသတံိုကိ ု

ေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်။ 

ေဒါက်တာဦးသန်းဦး(စာေပပညာရှင)်

ှစ်ေဟာင်းကုန်ဆံုးပီး ှစ်သစ်ကိ ုကူးေြပာင်းတဲအ့ခါမှာ မဂ  လာ 

ကျက်သေရအေပါင်းခေညာင်းြပည့်စုံပါေစ။  အားလုံးေသာ  ပုဂ ိလ် 

သတ ဝါအေပါင်း သက်ရှည်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ လိုရာဆ ြပည့်စု ံ

ကပါေစ။ အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာ ရ င်လန်းချမ်းေြမ့ကပါေစ။

ဦးကည်စိုးထွန်း(ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံးဥက   )

ြမန်မာုိင်ငံသူ ုိင်ငံသားအားလံုး ေဘးဘယာေဝးကွာ၍ အ ရာယ် 

အေပါင်းမှ ကင်းေဝးပါေစေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်ရဲ ှစ်သစ်မဂ  လာအချန်ိ 

သမယ၌ မသိားစတုိင်ုး ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ့ပါေစလို  ပ်ုရှင်ေလာကသား 

များကိုယ်စား ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါတယ်။

ပန်းချဦီးစိုးမိုး (ုပ်ရှင်ဒါိုက်တာ)

က န်ေတာ်တိုိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ေရာဂါ ပထမလ  င်းကစပီး ယခုထိ 

အြခားေသာတိုင်းြပည်များနဲစာရင်    ေတာ်ေတာ်ခံသာပါတယ်။ 

ဆက်လက်ပီးလည်း    ြမန်မာိုင်ငံသ ူ   ိုင်ငံသားအားလုံးအေနနဲ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကင်းစင်ပီး ကမ ာသူကမ ာသားေတွလည်း ကိုဗစ ်

ေရာဂါ ကင်းေဝးကပါေစ။  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများလည်း ေအာင်ြမင ်

ကပါေစ။ ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးမှာလည်း  ကမ ာသူ၊  ကမ ာသား 

အေပါင်း တစ်ဦးနဲတစ်ဦး ချစ်ကည်ရင်းှီးမ  ခိုင်မဲပီးတဲ့အခါ စစ်မဲ့ 

ကမ ာကီးြဖစ်လာရင် ကမ ာကီး ပုိပီးငိမ်းချမ်းသွားမယ်လုိ ေြပာချင်ပါ 

တယ်။

 ေဒ ွဲွဲစမ်း (ုပ်ရှင်သုပ်ေဆာင)်

က န်မအေနနဲ  ကမ ာကီးလည်း ေအးချမ်းပါေစ၊ ြမန်မာြပည်ကီး 

လည်း ေအးချမ်းပါေစ၊ ြမန်မာြပည်သြူပည်သားများ စတ်ိ၏ချမ်းသာြခင်း 

ကိုယ်၏ကျန်းမာြခင်းြပည့်စုံပါေစလို   ဆုမွန်ေကာင်းပိုသပါတယ်။  

အားလုံးလည်း ေအးချမ်းသာယာေစချင်ပါတယ်။

ဦးအုန်းေမာင်(ခ)ြမင်းမူေမာင်ိုင်မိုး

(ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီဥက   )

ှစ်သစ်ကူးကာလနဲအတ ူက န်ေတာ်တို ြမန်မာိင်ုငအံတွင်းမှာရိှတဲ ့

ြပည်သူြပည်သားအေပါင်း စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ချမ်းသာနဲ  မိမိတိုရဲ 

လုပ်ငန်းခွင်တိုမှာ ချမ်းေြမ့ေပျာ်ရ င်စွာ လုပ်ကိုင်ိုင်ကပါေစလိုဆ ြပ

ပါ တယ်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါနဲလည်းကင်းေဝးပီး ြပည်သလူထူအုင်အားနဲ 

ိုင်ငံေတာ်ရဲဦးေဆာင်မ နဲအတူ ညီညီွတ်ွတ်နဲ  ကပ် ေရာဂါကို 

ေကျာ်လ ားိုင်ကပါေစလို  ဆုေတာင်းပါတယ်။  ဒါ့အြပင်  သတင်း 

မီဒီယာသမားများအေနနဲ  သတင်းအမှန်၊ တိကျမှန်ကန်တဲ့ သတင်း 

မျိးကို ြပည်သူလူထုသိရှိိုင်ေအာင ်အချနိ်နဲတစ်ေြပးညီ ေဖာ်ထုတ် 

တင်ြပပီးေတာ ့သတင်းအတ/ု သတင်းမှားများြဖစ်တဲ ့ အဆပ်ိသင့တ်ဲ ့

သတင်းေတ ွပေပျာက်ဖိုအတွက် က န်ေတာ်တိုသတင်းမဒီယီာသမား 

များကလည်းပ ဲြပည်သူလူထုနဲအတ ူိုင်ငံေတာ်အတွက် တစ်တပ် 

တစ်အား  ပါဝင်ပီး   တာဝန်ယူထမ်းေဆာင်ိုင်ကပါေစေကာင်း 

ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းရင်း ဆ ြပအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကျန်းမာ 

ချမ်းသာေတာ်မူကပါေစ။

ဦးလွင်ြမင့(်ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်းအုံးဥက   )

ှစ်သစ်ဆုိတာ လူသားအားလံုးအတွက်  မဂ  လာရိှတ့ဲေနလည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။ လသူားအားလုံး စတ်ိ၏ချမ်းသာြခင်း၊ ကိယ်ု၏ကျန်းမာ 

ြခင်းနဲ  ြပည့်စုံပါေစ။ ကမ ာကီးတစ်ခုလုံး ငိမ်းချမ်းသာယာပါေစ။ 

အာဃာတေတွပေပျာက်ပီး ငိမ်းချမ်းမ နဲချစ်ကည်မ အားလုံး တည် 

ေဆာက်ိုင်ပါေစလို  ဆုမွန်ေကာင်းပိုသပါတယ်။  ရင်ဆိုင်ေနရတဲ့ 

ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါဆိုးကီးမှလည်း  အြမန်ဆုံး  အားလုံးေဘးဘယာ

ေဝးကွာကပါေစေကာင်း ေမတ ာပိုသပါတယ်။

သတင်း - ညိမ်းသူ(သတင်းစ်)၊  ဓာတ်ပုံ - ကူး                                                                                                                                        

ေဒါက်တာဦးသန်းဦး ဦးကည်စိုးထွန်း ပန်းချဦီးစိုးမိုး  ေဒ ွဲွဲစမ်း ဦးအုန်းေမာင ်(ခ) ြမင်းမူေမာင်ိုင်မိုး

ဦးွန်ေဆွ(ေမာင်ေဆွသက)် 

ဥက    

ြမန်မာိုင်ငံစာကည့်တိုက်ေဖာင်ေဒးရှင်း

စာအုပ်စာေပ လူမိတ်ေဆွဟူေသာ ဆုိုိးစကား 

အတိုင်း  အမှားအမှန်  ေဝဖန်ပိုင်းြခားိုင်ေအာင ်

စာများများဖတ်ကရန ်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ 

လက်လှမ်းမီရာ ပုံှိပ်စာများလည်းဖတ်ပါ။ 

တီဗွီဖန်သားြပင်ှင့ ်    တယ်လီဖုန်းဖန်သားြပင ်

မှလည်း  အကျိးရှိစာများ  ရှာေဖွဖတ် ြခင်းြဖင့ ်

အချန်ိကိ ုအကျိးရိှစွာ အသုံးြပကပါဟ ုတိက်ုတွန်း 

လိုက်ရပါသည်။ 

 ဦးစိန်လ  င်(သူရေဇာ်)

ဒုတိယဥက    (၂)

အမျိးသားစာေပဆ ုေရးချယ်ေရးေကာ်မတ ီ

ပုထုဇ်လူသားတိုသဘာဝ    လူေတွရဲစိတ် 

ဟာ  “မေကာင်းမ မှာ  ေမွေလျာ်တတ်ကပါတယ်”။ 

သည်ေတာ ့  မေကာင်းတာမလပ်ုဖို   မမိစိတ်ိကိဆုုံး 

မိုင်ရင် “လူေတာ်” ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ 

ယေနလူငယ်ေတွဟာ “မိမိစိတ်ကုိ အလုိမလုိက် 

ဘ”ဲ  “ေကာင်းမ တွင်”  ေမွေလျာ်ေအာင် အားထတ်ု 

ကရပါမယ်။   ဒါ့အြပင်  လူဆိုတာ  “မှားတတ်တဲ့” 

သတ ဝါမျိးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

သည်ေတာ့  မေကာင်းခဲ့တာရှိရင ် ှစ်ေဟာင်း 

မှာထားခဲပ့ါ။ အခှုစ်သစ်မှာ လသူစ် စတ်ိသစ်ေမွးပီး 

“ေကာင်းတာေတ”ွ ြပလုပ်ကရပါမယ်။ 

ှစ်သစ်မှာမိမိိုင်ငံအတွက ်ေကာင်းတဲ့လူငယ ်

ေလးေတွြဖစ်ပီး     ိုင်ငံေတာ်ေကာင်းကျိးကို 

သယ်ပိုးရက်ေဆာင်ိုင်တဲ့      ိုင်ငံ့သားေကာင်း 

သမီးေကာင်း ရတနာေလးေတ ွြဖစ်လာိင်ုကပါေစလို 

“ှစ်သစ်စကားလက်ေဆာင”် ေပးလိုက်ရပါတယ်။ 

ဦးွန်တင်(ေမာင်ငိမ်းသ-ူကိပင်ေကာက)် 

အတွင်းေရးမှး

ြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာအသင်း 

ှစ်ေဟာင်းကန်ုလို  ှစ်သစ်ကိကုူးေြပာင်းလာခဲပ့ါ 

ပီ။ 

ှစ်ေဟာင်းမှာ  မိမိအကျိး၊  မိသားစုအကျိး၊ 

ရပ်ကျိးရာကျိးေတကွိ ုဘယ်ေလာက်အထ ိကိးပမ်း 

ထမ်းရက်ိုင်ခဲ့ကသလဲ။  ဓမ ဓိ  ာန်ကျကျ  ဆင်ြခင် 

သုံးသပ်ကေစချင်ပါတယ်။ ဆင်ြခင်သုံးသပ်ရရှိတဲ့ 

ရလဒ်သံေဝဂကိ ု အေြခခံပီး  ှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်၊ 

လူသစ်၊ အားမာန်သစ်ကိုယ်စီနဲ  ကိးစားလ ပ်ရှား 

ရပ်တည်သွားကရမှာပါ။ 

အထူးသြဖင့် လူငယ်ေတွ၊ လက်ရိှဘဝနဲ အရယ် 

အလိက်ု  အချန်ိကိတုန်ဖိုးရိှရိှ  အသုံးချကေစချင်ပါ 

တယ်။ 

ေလာကကီးမှာ  အစားထိုးလိုမရတာဟာ 

အချန်ိနဲ  မဘိေတပွါ။ ကန်ုဆုံးသွားတဲေ့ငကွိ ုြပန်ရှာ 

လိုရေပမယ့် ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချနိ်ကို ြပန်လိုချင် 

လိုမရေတာ့ပါဘူး။   အဲဒီလိုပါပဲ  မိဘေတွဟာ 

သက်ရှိဘုရားေတွပါ။  မိဘေတွ  ကွယ်လွန်သွား 

ကရင ်အစားထိုးလို မရေတာ့ပါဘူး။ 

ဒါေကာင့် “လသာတုန်းဗိုင်းငင်၊ မိုးရာတုန်း 

ေရခံ”  ဆိုသလို   အချနိ်ရှိခိုက်  လုံလစိုက်ကပီး 

မှန်ကန်တဲ့   ရည်မှန်းချက်   ပန်းတိုင်များဆီကိ ု

မှန်ကန်တ့ဲ နည်းလမ်းေတွနဲ ခလုတ်မထိ၊ ဆူးမငဘိ ဲ

ေလ ာက်လှမ်းိုင်ကပါေစ။ 

သက်ရှိမိဘများကို ြပစုလုပ်ေက းိုင်ကပါ 

ေစလို ှစ်သစ်မဂ  လာစကား ပါးလိုက်ပါရေစ။  ။

မင်းထက်ိုင ်- စုစည်းသည်။

၂၀၂၂ ခှုစ် ှစ်သစ်အခါသမယတွင် မဘိြပည်သမူျားှင့ ်မျိးဆက်သစ်လငူယ်၊ လရူယ်များအတွက် စတ်ိဓာတ်ခွန်အားရရိှေစမည့ ် ှစ်သစ်စကားလက်ေဆာင် 

အြဖစ် ြမန်မာိင်ုင ံစာကည့တ်ိက်ုေဖာင်ေဒးရှင်း၊ အမျိးသားစာေပဆ ုေရးချယ်ေရးေကာ်မတှီင့ ်ြမန်မာုိင်ငံစာေရးဆရာအသင်းတုိမှ ဥက   ၊ ဒတုယိဥက   ှင့် 

အတွင်းေရးမှးတို၏ ှစ်သစ်စကားလက်ေဆာင်များကိ ုစုစည်းေဖာ်ြပလိုက်ပါသည-်

စစ်ေတွမိ

ေလးဝတီပညာေရးရိပ်သာရှိ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကို 

အေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့် 

စားေသာက်ဖွယ်ရာများ ေပးအပ်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၃၁

ရခိင်ုြပည်နယ် စစ်ေတွမိရိှ ေလးဝတပီညာေရး 

ရိပ်သာ၌  ေနထုိင်၍ အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင် 

ပညာသင်ကားလျက်ရှိေသာ      ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကုိ ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် အေနာက်ပိင်ုး 

တုိင်းစစ်ဌာနချပ် တုိင်းမှး ဗုိလ်ချပ်ထင်လတ်ဦးှင့် 

အဖွဲဝင်များက သွားေရာက်ေတွဆုံသည်။

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ထိုေနာက် တိင်ုးမှးက  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များကို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအေထာက ်

အကူြပပစ ည်းများ၊ ေကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ်များ၊ 

စာေရးကိရိယာများှင့ ်အာဟာရြဖည့်စားေသာက ်

ဖွယ်ရာများ ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ပီး ပညာေရးရိပ်သာ 

အတွင်းရှိ  အိပ်ေဆာင်များ၊  အားကစားခန်းမှင့ ်

စုေပါင်းစားချက်ေဆာင်တိုအား     လှည့်လည် 

ကည့် ကာ  လိုအပ်သည်များညိ  င်းေဆာင်ရက ်

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

ှစ်သစ်အခါ မဂ  လာ

ှစ်သစ်အခါ၊ မဂ  လာတည့်

ခုခါှစ်ေဟာင်း၊ ကျန်ခဲ့ေညာင်းလည်း

ေြပာင်းလဲြခင်းတိမ်၊ ေလာကအိမ်ဝယ်

အချနိ်အခါ၊ လျင်ြမန်စွာတည့်

ကာလရထား၊ မရပ်နားဘဲ

တိုအားသယ်ေဆာင်ခဲ့ေချပီ။

ှစ်ေဟာင်းဆီက၊ ြပခဲ့ကသည့်

ကိစ ေထွြပား၊ ြဖစ်ရပ်များကို

အမှားအမှန်၊ ပိုင်းြခားeာဏ်ြဖင့်

ေဝဖန်တွက်ဆ၊ သုံးသပ်ကလျက်

ကိုယ်ငကိုယ်စီ၊ ေရှဆက်ချမီည့်

မှန်းရည်ေလ ာက်လှမ်း၊ ဘဝလမ်းကို

လှပန်းေဝေစချင်ပါသည်။

အို...

ှစ်သစ်အခါ၊ မဂ  လာမို

ှစ်သစ်အခါ၊ အကင်နာှင့်

ှစ်သစ်အခါ၊ အသင်လာေလာ့

ရာမ ရပ်ေရး၊ ပါဝင်ေတွးလျက်

ေဝးရာမှနီး၊ တိုခရီးကို

ေပါင်းစည်းလက်များ၊ ညီွတ်အားြဖင့်

အမှားရှိလ င်၊ ငါတိုြပင်စို

အြမင်ေထာင့်က၊ ေြဖာင့်ပါကစို

ဘဝအှစ်၊ အလှစစ်ကို

ေဖွလှစ်ဆင့်ကမ်း၊ ေမတ ာလ မ်းလျက်

ချစ်ပန်းေဝဆာ ပွင့်ေစရာ။

စွမ်းိုင်သမ စွမ်းေဆာင်ပါ။

ှစ်သစ်အခါ မဂ  လာ။     ။

ြမင်းမူေမာင်ိုင်မိုး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

ေကညာချက်

နည်းပညာတက သိုလ်၊ ကွန်ပျတာတက သိုလ်၊

ေကာလိပ်၊ သိပ ံ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ြခင်း

 သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊  နည်းပညာတက သိုလ်များ၊ 

ကွန်ပျတာတက သုိလ်များ၊ အစုိးရနည်းပညာေကာလိပ်များ၊ အစုိးရ 

စက်မ လက်မ သိပ ံများတွင်  (၂၀၁၉-၂၀၂၀)  ပညာသင်ှစ်အတွက ်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဘဲွကိ၊ ဘဲွလွန်၊ ဒပီလိမုာှင့ ်သင်တန်းအသီးသီးကိ ု

(၆-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 

လိုက်သည် -

(က) နည်းပညာတက သိုလ်များ

 (၁) B.S Bio-Tech (တတိယှစ်)

 (၂) B.E/B.Arch (ပ မှစ်) 

 (၃)  B.E (ဆ  မှစ် - Internship & mini-thesis 

  ေဆာင်ရက်ဆဲ) 

 (၄) ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာ 

 (၅) ြမန်မာိင်ုငေံလေကာင်းှင့ ်အာကာသပညာတက သိလ်ု 

  ရှိ ပထမှစ်မှ ပ မှစ်အထိ 

(ခ) ကွန်ပျတာတက သိုလ်များ

 (၁) စတုတ ှစ် 

 (၂) ဘွဲကိ ဒီပလိုမာ

 (၃)  ဘွဲလွန် ဒီပလိုမာ 

 (၄) ြမန်မာသတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက သိလ်ုရိှ 

  ပထမှစ်မှ စတုတ ှစ်အထိ 

(ဂ) အစိုးရနည်းပညာေကာလိပ်များှင့ ်အစိုးရစက်မ လက်မ  

 သိပ ံများ

 (၁) AGTI ပထမှစ် 

 (၂)  AGTI ဒုတိယှစ် 

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

တက သိုလ်ေနသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ြခင်း

 သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ကီးကပ်မ  

ေအာက်ရှိ    သမဝါယမှင့်  စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ်(သန်လျင်) 

ှင့်   သမဝါယမှင့်   စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ်(စစ်ကိုင်း)တိုတွင်  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာလိုက်သည ်-

 (၁) သမဝါယမှင့် စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ်(သန်လျင်) 

   စ်       သင်တန်း                      ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်

  (က) တတိယှစ်သင်တန်း ၆-၁-၂၀၂၂

  ( ခ ) ဒုတိယှစ်သင်တန်း ၃-၂-၂၀၂၂

  ( ဂ ) ပထမှစ်သင်တန်း ၃-၂-၂၀၂၂

 (၂) သမဝါယမှင့် စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ်(စစ်ကိုင်း) 

   စ်       သင်တန်း                     ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်

  (က) တတိယှစ်သင်တန်း ၆-၁-၂၀၂၂

  ( ခ ) မဟာတန်းဒုတိယှစ်သင်တန်း ၆-၁-၂၀၂၂

  ( ဂ ) မဟာတန်းပထမှစ်သင်တန်း ၆-၁-၂၀၂၂

သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန

၁။ ေမွးြမေရးဆုိင်ရာေဆးတက သုိလ်တွင် သင်ကားပုိချလျက်ရိှ 
ေသာ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင်ှစ်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါဘဲွကိ
သင်တန်းအသီးသီးကိ ု(၆-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည ်
ြဖစ်ပါသည်။ 
 (က) တိရစ ာန်ေဆးပညာ ပ မှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်)
 ( ခ ) ေမွးြမေရးပညာ တတိယှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်)၊ 
၂။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးပီးပါက ကာကွယ်ေဆးထိုး 
ပီးေကာင်း     ကတ်ြပားှင့်အတူ  ေကျာင်းသားေရးရာဌာနသို 

ေကျာင်းအပ်ချန်ိတွင်   သတင်းပုိရမည်ြဖစ်ပါသည်။   ကာကွယ်ေဆး 
မထိုးှံရေသးပါကလည်း         ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေရးအတွက ်
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် အြမန်ဆံုးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးသွား 
မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၆၅၂၆ 
ှင့် ၀၆၇-၃၄၁၆၆၅၉ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။ 

ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ် 

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊   သစ်ေတာှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ  တက သိုလ်၊    ေရဆင်းတွင ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ပညာသင်ှစ်အတွက ် ေအာက်ပါဘွဲကိသင်တန်းအသီးသီးကိ ု၆-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာလိုက်သည ်-

(က) သစ်ေတာပညာ ပထမှစ် (ပထမှစ်ဝက်) ဘွဲကိသင်တန်း

( ခ ) သစ်ေတာပညာ ဒုတိယှစ် (ပထမှစ်ဝက်) ဘွဲကိသင်တန်း

( ဂ ) သစ်ေတာပညာ တတိယှစ် (ပထမှစ်ဝက်) ဘွဲကိသင်တန်း

(ဃ) သစ်ေတာပညာ စတုတ ှစ် (ပထမှစ်ဝက်) ဘွဲကိသင်တန်း 

သစ်ေတာှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက သိုလ်၊ ေရဆင်း

နည်းပညာတက သိုလ်၊ ကွန်ပျတာတက သိုလ်၊ ေကာလိပ်၊ သိပ ံသင်တန်းများ

(၆-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစုိးရ သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ေကညာချက်

ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ် ဘွဲကိသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည်

သစ်ေတာှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တက သိုလ်၊ ေရဆင်း သစ်ေတာပညာဘွဲကိသင်တန်းများ 

၆-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်

ပွင့်ြဖ   ဒီဇင်ဘာ    ၃၁
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် ငါးသယံဇာတများ ပျက်စီးဆံုး ံးမ မရိှ 

ေစရန်ှင့်  ငါးသယံဇာတများ     ေရရှည်တည်တံ့ေစရန်ရည်ရယ်၍  

တိုင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး၏ ကီးကပ်လမ်း န်မ ြဖင့ ် 
မင်းဘူးခုိင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ပွင့်ြဖမိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 
တိုမှ ဒဇီင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် စလင်းမိနယ် စွန်းက န်းညိေကျးရာအပ်ုစ ု
က ယ်စေုကျးရာ၌ ငါးသယဇံာတထန်ိးသမ်ိးေရး ပညာေပးေဟာေြပာပဲွ 
ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး မင်းဘူးခုိင်တာဝန်ခံ ပွင့်ြဖမိနယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး 
ဌာနမှး ဦးသန်ိးကိကုိထွုန်းက ေရလပ်ုသား ၂၀ အား ပညာေပးေဟာေြပာ 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                   သတင်းစ်

စလင်းမိနယ် က ယ်စုေကျးရာ၌ ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရးပညာေပးေဟာေြပာပွဲ ေဆာင်ရက်



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

သင်ခန်းစာယူအပ်ရာ လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ မှသည်

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရမည့်တန်ဖိုးများ

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

ေဒါက်တာြမတ်မိုး
ှစ်ေပါင်း   ၁၂၀  ေကျာ်   တစ်ပါးတိုင်းြပည ်

လက်ေအာက်ခံက န်သေဘာက်ဘဝြဖင့ ်   ၁၈၂၄ 

ခုှစ်ကတည်းက  ဆုံး ံးခဲ့ရသည့်    ြမန်မာတို၏ 

လွတ်လပ်ေရး၊  လုံးဝလွတ်လပ်ပီး   အချပ်အြခာ 

အာဏာကို ြပန်လည်ရရှိခဲ့တာ ၇၄ ှစ် ရှိခဲ့ေပပီ။ 

သုိေသာ်   ုိင်ငံေတာ်ကား   အဘက်ဘက်က 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်     တည်ေဆာက်ေနရဆဲ 

ြဖစ်သည်။   အေရတစ်ခုအတွက်    တွန်းအားများ 

ရပ်တန်သွားတိင်ုး တိုးတက်မ က တုံေှးသွားတတ် 

သည်။  ိုင်ငံသမိုင်း၊   လူမျိးသမိုင်း၊  ယ်ေကျးမ  

သမုိင်းများှင့်  တန်ဖုိးများ  ခုိင်ခုိင်မာမာရိှခ့ဲ၍သာ 

အချပ်အြခာအာဏာ     တည်တံ့ခိုင်မဲေနြခင်း 

ြဖစ်သည်။ စုစုစည်းစည်းတည်ေဆာက်ထားေသာ 

စည်းလုံးညီွတ်မ ေကာင့်သာ    ကမ ာ့အလယ် 

တွင်  “ြမန်မာ”  ဟ၍ူ   ထာဝရရပ်တည်ေနိင်ုြခင်း 

ြဖစ်သည်။ အေြမာ်အြမင်ရိှေသာ ေခါင်းေဆာင်များ 

ှင့်  မျိးချစ်စတ်ိများေကာင့သ်ာ တိင်ုးြပည်မပိကဲွ 

သွားြခင်းြဖစ်သည်။ 

ဘုန်းမီးေနလေတာက်ပခဲ့သည်ကိ ု

ကိုယ်စားြပသည့ ် “ြမန်မာ” ဆိုေသာအဓိပ ာယ် 

 “ြမန်မာ”   ဆိသုည့အ်ဓပိ ာယ်ကိကု    ြပည့စ်ု ံ

ကျယ်ြပန်သည်။ စစ်ချတီက်သည့အ်ခါ၊ အေရးကံ 

သည့အ်ခါ    ဉာဏ်ပညာှင့်ကစံည်တတ်ပီး သတ ိ 

ှင့်ြပည့်စုံြခင်းဆိုသည့်     “ြမန်”     ဟူေသာ 

အဓိပ ာယ်ကို “မာ” ဆိုသည့်ထက်သန်ေသာဆ ၊ 

မေလ ာ့ေသာဝီရိယ၊     ဇာတိေသွးဇာတိမာန်၊ 

 “ြမန်မာ” ဆိုသည့်အဓိပ ာယ်ကိုက ြပည့်စုံကျယ်ြပန်သည်။ စစ်ချတီက် 

သည့်အခါ၊ အေရး ကံ သည့်အခါ eာဏ်ပညာှင့် ကံစည်တတ်ပီး သတ ိှင့် 

ြပည့စ်ုြံခင်းဆိသုည့ ်“ြမန်” ဟေူသာအဓပိ ာယ်ကိ ု“မာ” ဆိသုည့ထ်က်သန်ေသာ 

ဆ ၊ မေလ ာ့ေသာဝီရိယ၊ ဇာတိေသွးဇာတိမာန်၊  ခက်ထန်မာေကျာေသာ  

အဓိပ ာယ် များများြဖင့ ် ေပါင်းစပ်လိက်ုသည့အ်ခါ    ဂဏ်ုထူးဝေိသသထူးြခားသည့် 

“ြမန်မာ” ဟူေသာ အဓိပ ာယ်တစ်ခု ေပ လွင်ထင်ရှား 

ခက်ထန်မာေကျာေသာ    အဓိပ ာယ်များများြဖင့ ်

ေပါင်းစပ်လိုက်သည့်အခါ      ဂုဏ်ထူးဝိေသသ 

ထူးြခားသည် ့“ြမန်မာ” ဟူေသာအဓိပ ာယ်တစ်ခု 

ေပ လွင်ထင်ရှားလာပါသည်။ 

“ြမန်မာ”   ဟူသည်      တိုင်းရင်းသားလူမျိး 

အားလုံးကိ ု    ကိုယ်စားြပပီး    ေရှးပေဝသဏ ီ

ကတည်းကပင ် ဂုဏ်ေရာင်ထွန်းေြပာင ်  ဘုန်းမီး 

ေနလေတာက်ပခဲေ့သာအမျိးကိ ုကိယ်ုစားြပသည်။  

သမိင်ုးအစ်အဆက် အဓကိကျသည်က ကာကွယ် 

ေရးအင်အားှင် ့        ေခါင်းေဆာင်မ ြဖစ်သည်။ 

ကာကွယ်ေရးစွမ်းပကားကိ ု              အေြခခံပီး 

ြပည်ေထာင်စုဖွားတုိင်းရင်းသားတုိ၏    ဝန်းရမံ ှင့် 

အတ ူေခါင်းေဆာင်မ အားေကာင်းပါက ိင်ုငေံတာ် 

ကီး   ခိုင်မာေတာင့်တင်းပီး    ပိုမိုတည်ငိမ်ဖွံဖိး 

တိုးတက်သည်ကိ ု ေတွရသည်။    ကာကွယ်ေရး 

စွမ်းပကားအားနည်းကာ ေခါင်းေဆာင်မ ညံဖ့ျင်းပီး 

စည်းလုံးညီွတ်မ မရှိသည့်         ေခတ်များတွင် 

သတူစ်ပါးကျးေကျာ်ေစာ်ကားမ ကိ ုခရံစမြဲဖစ်သည်။ 

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးလည်း   ထိုအချက်များှင့်ပင ်

ဆုံး ံးခဲ့ရသည်။      နန်းတွင်းေရးအ ပ်ေတာ်ပုံများ 

ေအာက်တွင် ကာကွယ်ေရးအင်အားကိ ုတည်ေဆာက် 

ရန်  eာဏ်အေြမာ်အြမင်နည်းပါးခဲ့ကသည်။   စနစ် 

တကျရိှလှေသာ   နယ်ချဲတို၏လက်နက်အင်အားကိ ု

မယှ်ိင်ုသည့အ်ေြခအေနတွင် ညွီတ်မ မရိှြခင်းက 

ထပ်ဆင့လ်ိက်ုသည့အ်ကျိးဆက်အြဖစ် တစ်မျိးသား 

လုံး  သူက န်ဘဝေရာက်ခဲရ့သည်ကိ ုေလလ့ာထားက 

ေစလိုသည်။ 

လွတ်လပ်ေရးအတွက်ေပးဆပ်ြခင်းများစွာ 

လွတ်လပ်ေရးဆိုတာ   အလွယ်တကူဆုံး ံးရ 

တတ်ေပမယ့်   ြပန်လည်ရယူရရှိရန်မှာ   ှစ်ေပါင်း 

များစွာ ေတာ်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ပီးမှသာ ရရှိိုင်သည်။ 

ဇွဲနပဲှင့်           ခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ယူခဲ့ရသည်ချည်း 

ြဖစ်သည်။ အသက်ေသွးေခ းေြမာက်ြမားစွာ  စေတးခဲ ့

ရသည်။    ေပးဆပ်မ ေပါင်းများစွာြဖင့ ်    ရင်းပီးမ ှ 

ေအာင်ပွဲများ ရယူခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။ လယ်သမား၊ 

အလုပ်သမား၊       ေကျာင်းသားအေရးေတာ်ပုံများ     

အမျိးသားေရးလ ပ်ရှားမ များ    တရစပ်ဆင် ဲပီး 

လူတန်းစားေပါင်းစု ံအကျ်းချခံ၊ အဖမ်းခံ၊ အသက် 

စွန် ကပီးမ ှရရှိခဲ့သည့်ရလဒ်ြဖစ်သည်။ 

လွတ်လပ်ေရး       ခရီးလမ်းတစ်ေလ ာက် 

ကမ်းတမ်းေသာအေရတိုင်းတွင ်   မျိးချစ်စိတ်ှင့် 

အမျိးသားေရးဝိေသသလက ဏာများက    အဓိက 

တွန်းအားများြဖစ်သည်ကိ ု   သတိြပရန်လိုသည်။ 

ထိအုဓကိတွန်းအားများအေပ တွင်  ယုံကည်ချက်ှင့ ်

အေြမာ်အြမင်ကီးမားေသာ        ေခါင်းေဆာင်မ ၊ 

ေတာင်ေပ ေြမြပန်မခဲွြခား        တုိင်းရင်းသားလူမျိး 

အေပါင်း၏  စည်းလံုးညီွတ်မ ၊    လွတ်လပ်ေရးကုိ 

အရယူလိုသည့် ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ြပင်းြပေသာ 

ဆ ှင့် သံမဏိစိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်းရိှပီး စနစ်ကျ 

ေသာတပ်မေတာ်တစ်ရပ်  ဖဲွစည်းိင်ုပီး   လက်နက် 

တပ်ဆင်ိုင်မ    စသည့်အချက်များေကာင့ ် နယ်ချဲ 

အဂ  လပ်ိကိေုရာ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကိပုါ  တိက်ုထတ်ုိင်ု 

ခဲ့ပီး ေနာက်ဆုံးလွတ်လပ်ေရးပန်းတိင်ုကိ ုအေရာက် 

လှမ်းိုင်ခဲ့သည်ကိ ုေတွရသည်။ 

အဆုံးအ ံးမှသင်ခန်းစာယူ

အခွင့်အေရးကိ ုမျက်ြခည်ြပတ်မခံပါှင့ ်

အဘက်ဘက်ကေနာက်ကျ၍ လွတ်လပ်ေရး 

ဆုံး ံးခဲရ့ေသာ်လည်း   အိှမ်မခ၊ံ     သူက န်မခလံိသုည့် 

စတ်ိဓာတ်ှင့ ် တိင်ုးတစ်ပါးလက်ေအာက်ခမံေနလိသု ူ

တိုင်းရင်းသားအေပါင်း၏    ေတာ်လှန်တိုက်ခိုက်လို 

စတ်ိကိမု ူနယ်ချဲတိုအေနြဖင့ ်လျစ်လျ ၍မရခဲသ့ည် 

ကိ ု  ေတွရသည်။   လကူ    ေချမ န်းခခံဲရ့ေသာ်လည်း 

စိတ်ဓာတ်ကုိမူ   ဦးိှမ်၍မရခ့ဲ။   သုိေသာ်  လက်နက်  

ကိင်ုေတာ်လှန်ေရးတစ်ခတွုင်    စွမ်းရည်ြပည့ဝ်ေသာ 

ေခါင်းေဆာင်မ ကင်းမဲ့ြခင်းှင့ ် ေခတ်မီပီး   စနစ် 

တကျရှိေသာ    လက်နက်အင်အားဖွဲစည်းိုင်မ  

မရှိြခင်းဟူေသာအချက်သည်      ေအာင်ြမင်မ  

မရရှိြခင်းအတွက ်       အေကာင်းတရားတစ်ခ ု

ြဖစ်သည်ကိုမ ူမေမ့အပ်ေပ။ 

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ သမိုင်းတွင်  

ေခတ်မမလှီေသာ  ကနဦးတိင်ုးရင်းသားလက်နက် 

ကိုင်ေတာ်လှန်ေရးများကိ ု      ြမစ်ဖျားခံခဲ့၍သာ 

အဆက်ဆက်ေသာ  အမျိးသားေရးလ ပ်ရှားမ များ 

ေပ ေပါက်လာိင်ုခဲြ့ခင်းြဖစ်၍          လွတ်လပ်ေရး 

ဆုံး ံးပီးချင်း   ေတာ်လှန်ခဲ့ကသည့်     နယ်စွန် 

နယ်ဖျားက        တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်များ 

ကိလုည်း  ေမထ့ား၍မရပါ။  ဆုံး ံးခဲမ့ များ၊   အရင်း 

အီှးများကိ ုသင်ခန်းစာယ၍ူ  နယ်ချဲလက်ေအာက် 

မှ     လွတ်ေြမာက်ေရးကိ ု      တစိုက်မတ်မတ် 

မျက်ြခည်ြပတ်မခသံည့ ် ြမန်မာေခါင်းေဆာင်များ၏ 

အေြမာ်အြမင်ေကာင့်သာ   ဗိတိသ တုိပါဝင်သည့် 

ဒတုယိကမ ာစစ်ကီးကိအုေကာင်းြပ၍    သမိင်ုးဝင် 

လွတ်လပ်ေရးလ ပ်ရှားမ        အခွင့်အလမ်းများကိ ု       

အမိအရဆုပ်ကိုင်ိုင်ခဲ့သည်ကိုလည်း       ေတွရှိ 

ရသည်။ 

ေခါင်းေဆာင်ေကာင်းှင့ ်ညီွတ်မ သည်ပဓာန 

လွတ်လပ်ေရးသမုိင်းတွင်      ေခါင်းေဆာင်မ  

သည်   အေရးပါသလို   ညီွတ်ြခင်းသည်လည်း 

အဓကိကျသည်။ ေခါင်းေဆာင်ေကာင်းတိုမည်သည် 

စတ်ိေစတနာေကာင်းြဖင့ ်ကျယ်ြပန်ေသာစည်းုံးမ  

ကိေုဖာ်ေဆာင်ိင်ုေသာ်လည်း   အတ မာနေရှတန်း 

တင်၍ အေြမာ်အြမင်နည်းေသာ ေခါင်းေဆာင်များ 

ေကာင့်လည်း         ညီွတ်မ ပိကွဲရတတ်သည်။  

ဒုတိယကမ ာစစ်အပီး  ဖဆပလအဖွဲချပ်အတွင်း 

ပဋိပက ြဖစ်ပီး   အကွဲအပဲြဖစ်ြခင်းက    သာဓက 

ြဖစ်သည်။   ိုင်ငံေရးမေကျနပ်ချက်၊    ကိုယ်ေရး 

ကိယ်ုတာမေကျနပ်ချက်တိုကိအုေြခခ၍ံ မမိအိကျိး 

ကို   ေရှတန်းတင်လိုက်သည့်အခါ    ြပည်သူကိ ု

အကည်ညိပျက်သွားေစသည်။    ေခါင်းေဆာင်များ 

အကား   ညီွတ်မ ကိုထိခိုက်ေစပီး    ြပည်သူတို 

လိုလားေသာ  လွတ်လပ်ေရးပန်းတိုင ်    တုံဆိုင်း 

မတတ်ြဖစ်ခဲ့ရသည်ကိ ုေတွရှိရသည်။ 

စာမျက်ှာ ၉ သို 

 ိင်ုငတံစ်ိင်ုငသံည် လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံးရန်လွယ်ကသူေလာက် ြပန်လည် 

ရယရူန်ခက်ခတဲတ်ပီး တိုးတက်ရန်ခက်ခသဲေလာက် ကျဆုံးရန် လွယ်ကလှူပါ 

သည်။  အုပ်ချပ်မ ညံ့ဖျင်းြခင်း၊  ပဋိပက များှင့်   တည်ငိမ်မ ကင်းမဲ့ြခင်း၊  

စီးပွားေရးဆက်တိုက်ကျဆင်းြခင်း၊   ညီွတ်မ မရှိြခင်း၊   စည်းကမ်းမဲ့ြခင်း၊ 

ရာဇ၀တ်မ ထေူြပာပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမ မရိှြခင်း   စသည့အ်ချက်များသည် 

ဒမီိကုေရစအီြမစ်မတွယ်ေသးသည့ ်  ိင်ုငတံစ်ိင်ုငအံတွက်    လွတ်လပ်ေရး 

ဆုံး ံးိုင်ေြခများြဖစ်သည်ကို ကမ ာ့ြဖစ်စ်များမှ သင်ခန်းစာယူိုင် 

ရန်ကုန်မိ မဟာဗ လပန်း ခံအတွင်းရှ ိလွတ်လပ်ေရးအထိမ်းအမှတ်ေကျာက်တိုင်ကိ ုေတွရစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

လွတ်လပ်ေရးရပီးြပန်ေတာ့လည်း  ိုင်ငံ၏ 

အချပ်အြခာအာဏာကုိ ေရကုန်ေရခန်း ြပန်လည် 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခဲ့ရြပန်သည်။   မညီွတ် 

ကြခင်း၏အကျိးဆက်ပင်ြဖစ်သည်။   မညီွတ် 

ြခင်းှင့ ် ြပည်ပပေယာဂဝင်ေရာက်မ   ဆက်စပ်ေန 

သည်။ ြပည်ပက  လမ်း န်ေသာ   “လွတ်လပ်ေရး 

ဆိတုာ  တိက်ုယမှူရသည်”  ဟေူသာ လက်ဝဝဲါဒှင့် 

လမ်းစ်ကုိ ယံုကည်၍  ဗမာြပည်ကွန်ြမနစ်ပါတီ 

ဗကပတိုေတာခိုသွားခဲ့ရာမှစ၍   ြပည်တွင်းစစ်မီး 

ဟုန်းဟုန်းေတာက်ခဲ့သည်။     ငိမ်းချမ်းေရးကို 

မလိုလားသည့ ်ဗကပတို  သူပုန်မထခင် မိတွင်း

ဆ ြပဆပူေူသာင်းကျန်းမ များ လထူအုစည်းအေဝး 

များ ဖျက်ဆီးမ များ  ြပလပ်ုခဲ့ကြခင်းက အစိုးရှင့် 

ြပည်သကူိ ုရန်တိက်ုေပးသကဲသ့ို ြဖစ်သည်ကိလုည်း 

သတိမူရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့ ်လွတ်လပ်ေရးအတွက်

ခိမ်းေြခာက်မ များစွာ  

ကွန်ြမနစ်ကေတာခို၊        တပ်ရင်းအချိက 

ခဲွထွက်စ်မှာ  ြပည်သူရဲေဘာ်    (ရဲေဘာ်ြဖ)    ှင့် 

ြပည်ေထာင်စစုစ်ရအဲဖဲွများကလည်း ေတာခိသုပူန်ု 

ထကြပန်သည်။   ကွန်ြမနစ်များ    ပုန်ကန်ေတာ့ 

ကွန်ြမနစ်ကိုေထာက်ခံသည့ ်         တက သိုလ် 

ေကျာင်းသားများလည်း   လိုက်ပါေတာခိုကြပန ်

သည်။   သမဂ အမည်ခံဝန်ထမ်းများက    သပိတ် 

ေမှာက်ကသည်။    ေကျာင်းများ၊     အစိုးရုံးများ 

ဖိုဖရဲြဖစ်ရသည်။    

ဒီမိုကေရစီတန်ဖိုးများ ပျက်ယွင်းေစသည်အထ ိ

ဖိအားှင့်သက်ေရာက်မ များ 

လွတ်လပ်ေရးရပီး      ှစ်လေကျာ်ခန်မှစ၍ 

ှစ်ှစ်ခန်ထိကာလတစ်ရပ်သည ်  ိုင်ငံအတွက် 

အလွန်ဆိုးရားြပင်းထန်ေသာ     ကာလတစ်ခုဟု 

ဆိုရမည်ြဖစ်သည်။  မိရာအများအြပား ေရာင်စုံ 

သူပုန်များအစီးခံရပီး အြပန်အလှန်သတ်ပဲွြဖတ်ပဲွ 

များြဖင့ ်  အြပစ်မဲ့ြပည်သူများ  အကာအကွယ်မဲ ့

အားကိုးရာမဲ့ြဖစ်ခဲ့ကရသည်။  ပါဝင်ပတ်သက်သူ 

သူပုန်အပါအဝင် ဂိုဏ်းဂဏအဖွဲတိုင်းတွင ်  သူလူ 

ကိုယ့်လူ၊ သူအဖွဲကိုယ့်အဖွဲ  ေထာက်ခံသူများြဖင့ ်

ကွဲြပားသွားခဲ့ကသည်။     ိုင်ငံေရးှင့်စစ်ေရး 

အြပန်အလှန်ဆက်စပ်ေနရာ ြပည်တွင်းစစ်ဖိအား 

က   အစိုးရအေပ    ကီးမားေသာသက်ေရာက်မ က 

ရှိြပန်သည်။ အစိုးရအဖွဲမှ ဝန်ကီးအချိုတ်ထွက ်

သွားသည်အထိြဖစ်ခဲ့ရသည်။    ေဘးကျပ်နံကျပ ်

အစိုးရတစ်ရပ်အေနြဖင့ ်  ရန်ကုန်အစိုးရဟု အေခ  

ခံရသည်အထိ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝက်ေကျာ်ေကျာ်မှာ 

ေရာင်စုံသူပုန်တိုလက်ေအာက ်   ကျေရာက်ရသည့ ်

ဘဝြဖစ်ခဲ့သည်။ 

ြပည်တွင်းစစ်မီးရန်က လွတ်ပီးြပန်ေတာလ့ည်း 

မရင့်ကျက်ေသးသည့်ဒီမိုကေရစီှင် ့       ပါလီမန် 

သက်တမ်းုတွုင် ြပဿနာများကိ ုကိးစားေြဖရှင်း 

ကတုိင်း အေြဖမှန်ကုိ  ရှာရခက်ခဲေနတတ်ပီး   အဖဲွ   

များအတွင်း  ရန်ငိးများသာ   ကီးထွားလာသည်ကုိ 

ေတွရသည်။    နားလည်မ လွဲ၍    ယုံကည်မ များ 

ေပျာက်ဆုံးသွားဟန်ေပ သည်။ ေနာက်ဆုံးလမ်းခဲွ၍ 

တစ်ဖဲွှင့်တစ်ဖဲွကဲွကရာမှ   ဒီမိုကေရစီတန်ဖိုးများ 

လည်း ပျက်သု်းရေတာ့သည်။  ပါတီေတွကွဲေတာ့ 

အပ်ုချပ်ေရးယ ရားကီးလည်း ပျက်စီးယိယွုင်းရေလ 

ေတာ့သည်။ 

ကိုလိုနီလ  င်းတံပိုးေအာက ်ထပ်မေရာက်ရန ်

အထူးသတိရှိရန်လိ ု

အကမ်းဖက်ြဖစ်ရပ်များှင့်  ငိမ်းချမ်းေရးခရီး 

အေှာင့်အယှက်များသည်        ဒီမိုကေရစီကို 

တည်ေဆာက်မည်ဆိုေသာ    ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံတွင် 

အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိစန်ိေခ မ များြဖစ်ေစသည်။ 

ဒမီိကုေရစတီန်ဖိုးများ စံ န်းများကိ ု ကိယ်ုကျိးကည့ ်

အတ ှင့ေ်ရာေထွးခဲသ့ည့အ်တွက်  အတ်ုမှအေပါင်း၊ 

အဆုိးမှအေကာင်းသုိြပန်ြဖစ်ရန်  မနည်းကိးစားက 

ရမည်သာြဖစ်သည်။  တာဝန်ယူမ ၊  တာဝန်ခံမ မရှိခဲ့ 

ေသာေကာင့ ်  အမှားှင့်အမှန်    ခပ်ပါးပါးကားမှာ 

စည်းကမ်းမဲ့၊   အဆင်အြခင်မဲ့၊    တရားလက်လွတ ်

ြပမမူ များရိှေနသည့ ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်    လွတ်လပ်မ  

အရသာကို    ေကာင်းစွာမခံစားကရြခင်းမှာလည်း 

သဘာဝကျပါသည်။ 

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံသည် လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံးရန် 

လွယ်ကသူေလာက် ြပန်လည်ရယရူန် ခက်ခတဲတ်ပီး 

တိုးတက်ရန်ခက်ခသဲေလာက် ကျဆုံးရန် လွယ်ကလှူ 

ပါသည်။  အုပ်ချပ်မ ညံ့ဖျင်းြခင်း၊    ပဋိပက များှင့် 

တည်ငိမ်မ ကင်းမဲ့ြခင်း၊    စီးပွားေရးဆက်တိုက ်

ကျဆင်းြခင်း၊  ညွီတ်မ မရိှြခင်း၊   စည်းကမ်းမဲြ့ခင်း၊ 

ရာဇဝတ်မ ထူေြပာပီး   တရားဥပေဒစိုးမိုးမ မရှိြခင်း 

စသည့်အချက်များသည ်  ဒီမိုကေရစီအြမစ်မတွယ ်

ေသးသည့်   ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံအတွက်    လွတ်လပ်ေရး 

ဆုံး ံးိုင်ေြခများြဖစ်သည်ကိ ု   ကမ ာ့ြဖစ်စ်များမ ှ

သင်ခန်းစာယူိုင်ပါသည်။

ကမ ာ့ြဖစ်စ်များကေန     သင်ခန်းစာယူိုင် 

သေလာက်ယ၊ူ ေလာေလာဆယ် ကိယု့်ိင်ုငဝံန်းကျင် 

ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များကိုလည်း      မျက်ြခည်မြပတ ်

သတိထားေနရန်လိုပါသည်။   အာရှပစိဖိတ်ကေန   

အင်ဒိပုစဖိတ်ိအေရမှာ  မဟာမတ်ိအပ်ုစမုျား   အပိင် 

အဆိုင်ဖွဲေနြခင်း၊    ေဒသတွင်းစိုးမိုးရန်ကိးစားပီး     

စီးပွားေရးစားကျက်လုကြခင်း၊ မနားတမ်း လက်နက် 

အပိင်အဆုိင်တပ်ဆင်ေနကြခင်း၊ ေလာင်စာေလာင်း၊  

တိုမီး  မီးများြဖင့ ်     အကမ်းဖက်ြပဿနာများ 

ဖန်တီးြခင်း၊ စစ်ေရးအရချပ်ကိင်ုပီး စီးပွားေရးအရ 

ဖိှိပ်ြခင်း၊ မေလျာ်ဩဇာေပးြခင်း  စသည်ြဖင့ ်သတ ိ

ထားြပင်ဆင်ကာကွယ်ထားရမည့်အချက်များ      

များစွာရိှေနပါ သည်။ ကိလုိနုလီ  င်းတပံိုးေအာက်မှာ 

ထပ်နစ်ြမပ်မခံရရန်   တစ်မျိးသားလုံးိုးကား  

သတိထားကရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

သစ ာမေဖာက ်သစ ာရှိ ြပည်သူ၊ တပ်ှင့် 

တိုင်းရင်းသားများ ရှိခဲ့သည် 

သုိေသာ ်   ေခတ်အဆက်ဆက်ကီးမားေသာ 

အကျပ်အတည်းများအကား    ြမန်မာိုင်ငံကား 

ကျ ံးမသွားခ့ဲပါ။ ြပည်ေထာင်စုကီး    မပိကဲွသွား 

ခ့ဲပါ။ လွတ်လပ်ေရးလည်း  မဆံုး ံးခ့ဲပါ။    ုိင်ငံှင့် 

လမူျိးအေပ  သစ ာေဖာက်ခဲသ့မူျားရိှခဲသ့လိ ုသစ ာ 

မယွင်းသူများလည်းရှိခဲ့ကသည်။   မုန်တိုင်းထန် 

ေသာ   ပါလီမန်ဒီမိုကေရစီေခတ်ကာလအတွင်း     

မိရာများကိ ုဝင်စီးေသာသပူန်ုများကိ ုြပန်တိက်ုရန် 

ြပည်သမူျားကိယ်ုတိင်ု  အစိုးရထမှံ  လက်နက်များ 

ေတာင်းခံခဲ့ကသည့်သစ ာရှိြပည်သူများ အမဲရှိခဲ့ 

သည်။   အစိုးရကို   သစ ာခံေသာတပ်ရင်းများ၊  

တပ်သားေပါင်းများစွာက      လွတ်လပ်ေရးှင့ ်    

ဒီမိုကေရစီအြမစ်တွယ်ေရးအတွက ်  အသက်ေပး 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခဲ့ကသည်။ 

တကယ်တမ်း  အေရးကံလ င်    သစ ာရှိရှ ိ

ြပည်ေထာင်စုကိ ု       လိုလိုလားလားကာကွယ ်

ေစာင့်ေရှာက်မည့ ်        တိုင်းရင်းသားများထဲမ ှ 

တိုင်းရင်းသားများစွာရှိခဲ့သည်။           သူပုန်ကို 

ေထာက်ခသံည့တ်ိင်ုးရင်းသားအချိရိှသလိ ုအစိုးရ 

ကိုေထာက်ခံသည့ ်  တိုင်းရင်းသားများစွာလည်း 

ရှိခဲ့သည်။   အာဏာေဇာမကပ်ဘ ဲ   ိုင်ငံေတာ်၊  

ြပည်သူှင့်   အစုိးရအေပ       သစ ာေစာင့်သိေသာ 

ိုင်ငံေရးသမားများစွာရှိခဲ့သည်ကိုလည်း အသိ 

အမှတ်ြပရမည်ြဖစ်သည်။ 

(၇၄)    ှစ်ေြမာက ်    လွတ်လပ်ေရးေနကိ ု

ဂုဏ်ြပကိဆိုေသာအားြဖင့ ်       လွတ်လပ်ေရး 

ကိးပမ်းမ သမိုင်းှင့် လွတ်လပ်ေရးကိ ုကာကွယ် 

ေစာင့ေ်ရှာက်ထန်ိးသမ်ိးခဲရ့ပုမံျားကိ ုေလလ့ာလ င် 

သင်ခန်းစာယဖွူယ်ရာ သေံဝဂပွားစရာများ များစွာ 

ရှိပါလိမ့်မည်။ ယေနေခတ်လူငယ်များ၊ အနာဂတ် 

မျိးဆက်သစ်များအေနြဖင့် များစွာေလ့လာသိရှိ 

ထားရန်   လိုအပ်ပါမည်။    အနည်းဆုံးေတာ့ 

လွတ်လပ်မ ၏တန်ဖိုးကို         နားလည်သေဘာ 

ေပါက်ပီး လွတ်လပ်ေရးကိ ုချစ်ြမတ်ိုးတတ်ရန်

လိုအပ်ေနပါသည်။

ေခတ်အဆက်ဆက်   ခက်ခက်ခဲခဲကိးပမ်း 

ရယူခဲ့ရပီး    အသက်ေပးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက ်

ေနရသည့် အားလုံးပိုင်ဆိုင်သည့် တန်ဖိုးတစ်ခုကို 

သားစ်ေြမးဆက ်         မေပျာက်ပျက်ေအာင ်

ဆက်လက် ထန်ိးသမ်ိးရန် သမိင်ုးေပးတာဝန်တစ်ရပ် 

အားလုံးတွင် ရှိေနပါပီ။ ။

 (၇၄)   ှစ်ေြမာက်  လွတ်လပ်ေရးေနကိ ု   ဂဏ်ုြပကိဆိေုသာအားြဖင့် 

လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ သမိုင်းှင့်  လွတ်လပ်ေရးကို  ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် 

ထန်ိးသမ်ိးခဲရ့ပုမံျားကိ ုေလလ့ာလ င် သင်ခန်းစာယဖွူယ်ရာ သေံဝဂပွားစရာများ 

များစွာရှိပါလိမ့်မည်။ ယေနေခတ်လူငယ်များ၊  အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်များ 

အေနြဖင့် များစွာေလ့လာသိရှိထားရန်   လိုအပ်ပါမည်။  အနည်းဆုံးေတာ့ 

လွတ်လပ်မ ၏တန်ဖိုးကို   နားလည်သေဘာေပါက်ပီး    လွတ်လပ်ေရးကို 

ချစ်ြမတ်ိုးတတ်ရန်လိုအပ် 

သံြဖဇရပ်မိနယ်ရှိ ေကျးရာေလးရာ၌ ေရေပးေဝေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်သွားမည်
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၃၁

မွန်ြပည်နယ် သံြဖဇရပ်မိနယ်ရိှ  ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ  ေကျးရာေလးရာသို 

ြပည်ေထာင်စုခွင့်ြပရန်ပုံေငွှင့ ်  ြပည်နယ်ခွင့်ြပရန ်

ပံုေငွများြဖင့်  ေရေပးေဝေရးလုပ်ငန်းများကုိ  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်      ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  

သိရသည်။

၂၀၂၁ - ၂၀၂၂      ေြခာက်လ     ဘ  ာှစ်တွင်  

ြပည်ေထာင်စုခွင့ ်ြပရန်ပုံေငွကျပ် ၂၇ ဒသမ ၅၄ 

သန်းှင့် ြပည်နယ်ခွင့်ြပရန်ပံုေငွကျပ်  ၂၀ ဒသမ  ၄၀ 

သန်း စုစုေပါင်းေငွကျပ် ၄၇ ဒသမ ၉၄ သန်းြဖင့် 

ဒရယ်ြဖေကျးရာ၊  ှစ်ကိင်ုးေကျးရာ၊  ဒုဂံနေိကျးရာှင့ ်

ဘုရားေလးဆူေကျးရာတိုတွင်    ေရေပးေဝေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

သံြဖဇရပ်မိနယ်  ဒရယ်ြဖေကျးရာတွင ်

ေရတွင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့ ်        ေရစုကန်ေရစက်ု ံ

တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ု သြံဖဇရပ်မိနယ် 

ေကျးလက်ေဒသ       ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး  ှစ်ကိုင်းေကျးရာ၊ 

ဒံုဂနိေကျးရာ၊ ဘုရားေလးဆူေကျးရာတုိတွင် ေရတွင်း 

တူးေဖာ်ြခင်းှင့ ် ေရစုကန်ေရစက်ု ံ တည်ေဆာက် 

ြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ု    တင်ဒါေအာင်ကုမ ဏီများမှ

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်သွားမည ်        ြဖစ်ေကာင်း   

သိရသည်။                                ထက်  င်း (ဓာတု)



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

ဗုဒ အေကာင်း သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း ဆရာကည်

ဤ “ဗုဒ အေကာင်း သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း” စာအုပ်သည် ဗုဒ ဘာသာဝင်တုိင်း သိသင့်သိထုိက်ေသာ ဗုဒ အေကာင်း မှတ်တမ်းတင်ြခင်းကုိ ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အစမှအဆံုးအထိ ဖတ်ကည့်ေသာအခါ 

ဗုဒ ဝင် ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် ြမတ်ဗုဒ ၏ သေ ယူသည်မှ ပရိနိဗ ာန်စံသည်အထိ (ေတေဇာဓာတ် ေလာင်က မ်းြခင်း) စုေဆာင်းေဖာ်ြပေရးသားထားပါသည်။ မကျ်းမကျယ်ေသာ ဗုဒ အေကာင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

စာေရးသူက တိုတိုှင့်လိုရင်းသိုေရာက်ေအာင ်ေရးြပထားပါသည်။                                                                                  (စာတည်း)

        ဤသို သာကွီယ်ေဆေွတာ်မျိးေတာ်တို၏  မာန်မာနတက်က သည်ကိ ု

ဘရုားရှင်သည်  သေိတာ်မသူည်။  သတူို၏မာနကိခုျိးိှမ်ရန်  ြဖစ်ေတာ်မ ူ

သည်။ ထိုအြပင်   ဘရုားရှင်တို    ဂဏ်ုသတ ိကိ ုြပေတာ်မရူန်    စတ်ိအက ံ

ြဖစ်ေတာ်မသူည်။ ထိုေကာင့ ်ဘရုားရှင်သည်  ေကာင်းကင်သို  ပျတံက်၍ 

တန်ခိုးြပာဋိဟာ    ေရမီးအစုံကို ြပေတာ်မူပီး   စ  က ေလ ာက်ြခင်းြဖင့် 

တရားေဒသနာကိ ု ေဟာကားမည်ဟ ုအကြံဖစ်ေတာ်မသူည်။ ထိအုြဖစ်ကိ ု

သေိသာ နတ်ြဗဟ ာအေပါင်းတိုသည် ဘရုားရှင်အား ေကာင်းချးီေက းေကာ် 

သဘာေပးက၊ ပူေဇာ်ကန်ေတာ့က

ေရာက်ေတာ်မူေလသည်။ 

ေဆွေတာ်မျိးေတာ် သာကီွယ်အေပါင်းတိုအား 

တန်ခိုးြပဆုံးမြခင်း

ဘုရားရှင် က လာသည်ကို   သာကီွယ် 

အမျိးအေပါင်းြဖစ်ကေသာ   သုေဒ ါဒနမင်းမှစ၍ 

မင်းအေပါင်းတိုသည ်     ပန်းနံသာစွဲကိုင်လျက ်

လာေရာက်ခရီးဦးကိြပကကန်ုသည်။ ထိုေနာက်  

ဘုရားရှင်ှင့်တက ွသံဃာေတာ်များကိ ု ဥယျာ် 

ေတာ်တစ်ေနရာ   ေပးကေလသည်။  ကိတင ်

ေဆာက်လပ်ုထားေသာ  ေကျာင်းေတာ်၌ ဘရုားရှင် 

အား  သီတင်းသုံးေတာ်မူေစသည်။ 

သာကီွယ်     ေဆွေတာ်မျိးေတာ်တိုသည် 

သူတိုကိုယ်သူတို အထင်ကီးပီး  ေနကပါသည်။  

ဇာတိမာန်တက်၍ ေနကပါသည်။  သူတုိေတွးက 

သည်။ ဤသဒိ တ မင်းသည် အသက်အားြဖင့ ်သတူို  

ထက်ငယ်သည်။ သူတို၏  တူသားငယ်ေလာက ်

ရှိသည်။ အလွန်အသက်ငယ်ေသးသူ ြဖစ်သည်။  

သတူိုက “ဘရုားရှင်အား ကန်ေတာရ့န်မလိေုကာင်း 

စိတ်ေတွးပီး သူတို၏  သားငယ်၊  အသက်ငယ်သ ူ

များကို ဘုရားေရှသိုထားပီး သူတိုက ေနာက်မှာ 

ေနေလသည်။  

ဤသို သာကီွယ်  ေဆွေတာ်မျိးေတာ်တုိ၏  

မာန်မာနတက်က သည်ကိ ုဘရုားရှင်သည် သေိတာ် 

မသူည်။ သူတုိ၏မာနကုိချိးိှမ်ရန် ြဖစ်ေတာ်မူသည်။ 

ထိုအြပင်   ဘရုားရှင်တို   ဂဏ်ုသတ ိကိ ုြပေတာ်မရူန်    

စတ်ိအကြံဖစ်ေတာ်မသူည်။ သတူိုသည် ဘရုားရှင်  

တို၏ စွမ်းပကားှင့ ်ဂဏ်ုေကျးဇူးကိ ု မသိကသည် 

ကိုလည်း သိေတာ်မူသည်။ ထိုေကာင့ ်ဘုရားရှင ်

သည်  ေကာင်းကင်သို  ပျတံက်၍ တန်ခိုးြပာဋဟိာ 

ေရမီးအစုံကို ြပေတာ်မူပီး  စ  က ေလ ာက်ြခင်းြဖင့် 

တရားေဒသနာကုိ ေဟာကားမည်ဟု အကံြဖစ်ေတာ် 

မူသည်။ ထုိအြဖစ်ကုိသိေသာ နတ်ြဗဟ ာအေပါင်း 

တိုသည်  ဘုရားရှင်အား  ေကာင်းချးီေက းေကာ ်

သဘာေပးက၊ ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ကေလသည်။  

ထိအုခါမှ ဘရုားရှင်သည် ေနရာပလ င်ထက်၌ 

စတုတ ဈာန်သမာပတ်ဝင်စား၍   ပလ င်ထက်မ ှ 

ေကာင်းကင်ထက်သို  ပျတံက်ကာ  ရတနာစ  က  

ကီးကို      ဖန်ဆင်း၍   ယင်းစ  က ၌က လျက် 

ကိုယ်ေတာ်ြမတ်မ ှ ေနရာ (၁၂) ဌာနမှ  ေရမီးအစုံ  

တန်ခိုးြပာဋိဟာကို ြပေတာ်မူေလသည်။ 

ေနရာ (၁၂)  ဌာနဆိုသည်မှာ   ဘုရားရှင ်

ကိုယ်ေတာ်၏ (၁)  အထက်ပိုင်းှင့ ် ေအာက်ပိုင်း၊ 

(၂) ေရှပိင်ုးှင့ ်ေနာက်ပိင်ုး၊ (၃) ဝယဲာမျက်စေိတာ်၊ 

(၄) နားေတာ်ှစ်ဖက်၊  (၅)  ှာေခါင်းေတာ်ေပါက်  

ှစ်ခု၊ (၆)   ဝဲယာပန်းေတာ်ှစ်ဖက်၊   (၇) ဝဲယာ  

လက်ေတာ်ှစ်ဖက်၊     (၈)  ဝယဲာနပံါးေတာ်ှစ်ဖက်၊ 

(၉) ဝဲယာေြခေတာ်ှစ်ဖက်၊   (၁၀)   လက်ေချာင်း  

ေြခေတာ်ေချာင်းများှင့ ်   အကားကား၊   (၁၁) 

တစ်ဆူ တစ်ဆူေသာ ေမွးညင်းေတာ်၊ (၁၂) တစ်ခု 

တစ်ခုေသာ ေမွးညင်းေပါက်လက် စသည့်(၁၂)

ဌာနတိုမှ   မီးလ ံ ေရလ ံ အြပန်ြပန်ေြပာင်းလဖဲူးတိင်ုး 

ဖူးတိုင်း   အဆင်ကွဲေစလျက်   ကိုယ်ေတာ်မ ှ

ေရာင်ြခည်ေတာ ်ေြခာက်သွယ်ကိ ုအံ့ဖွယ်ဘနန်း   

 မခန်း ယမိုက်မီးအစုံကိ ုစ  က ထက်မှ  ြပေတာ် 

မူေလသည်။  ထိုြပင ်  သာကီွယ်ဝင်   ေဆွေတာ် 

မျိးေတာ်၏ ဦးေခါင်းဖျားထက်သို ေြခမ န်ေတာ်များ 

ကဲချသကဲ့သို ြဖစ်ေစေတာ်မူကေလသည်။

စာမျက်ှာ  ၁၁  သို  

(၁၈-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနမှအဆက်

သုေဒ ါဒနမင်းကီးသည် သားေတာ်ဘုရားရှင်အား 

သူထံက လာရန် ပင့်ေလ ာက်ြခင်း

ဘုရားရှင်သည်  မဟာသက ရာဇ်  ၁၀၃  ခု  ြပာသုိ 

လြပည့်ေကျာ်  ၁  ရက်၊ ၂  ရက်ေနမှစ၍ ရာဇဂိဟ် 

ြပည် ေဝဠဝန်ေကျာင်းေတာ်တွင် လူအေပါင်းတုိအား  

တရားေရေအး တိက်ုေက းေဟာကားေနေလသည်။ 

သုေဒ ါဒနမင်းကီးသည်     ဤသတင်းကို 

ကားလ င် မင်းအမတ်တစ်ဦးအားေခ ၍ ဘရုားရှင် 

အား သွားပင့ရ်န်ေစလ တ်သည်။ အေခ အရ ံ ၁ဝဝဝ  

ြဖင့် သွားေစသည်။ မင်းကီးကလည်း မင်းချင်းကို 

ဘရုားရှင်အား ေြပာကားရန် စကားမှာလုိက်ပါသည်။  

မင်းကီးသည် သူသည် အိုပီြဖစ်၍ သူမေသခင်  

သားေတာ်ကိ ုြမင်ေတွဖူးေြမာ်လိသုည်။ သားေတာ် 

ကို မေတွရသည်မှာလည်း ကာပီြဖစ်သည်။ 

သူကျန်းမာေနစ်     ဖူးေြမာ်ကန်ေတာ့ရန ်

သားေတာ်ဘုရားရှင်အား       သူထံက လာရန် 

ပင့်ေလ ာက်ေကာင်း မှာကားလိုက်ပါသည်။ 

ယူဇနာ ၆၀ ေကျာ်ေဝးေသာ  ရာဇဂိဟ်ြပည်  

ေဝဠဝန်ေကျာင်းသို ၎င်းတိုေရာက်လာကပါသည်။ 

ဘရုားရှင်သည် ပရသိတ်ေလးပါးအား တရားေဟာ 

ေနသည်ကိုေတွ၍ အစွန်ဆံုးတင်ွ ၎င်းတိုအားလုံး  

လည်း  ဘရုားရှင်၏ တရားကိနုာကန်ုသည်။ ၎င်းတို 

လည်း ရဟန်းြပလိုေကာင်းေြပာ၍ ဘုရားရှင်က  

“ဧဟဘိကိ ”ြဖင့ ်ရဟ ာမေထရ်များ  ြဖစ်သွားက 

ေလသည်။  ၎င်းတိုသည်  ေလာကီကိစ များကို 

စွန်လ တ်၍ ေနကပါသည်။ ၎င်းမင်းချင်းတိုသည ် 

သုေဒ ါဒနမင်းကီးမှာလုိက်ေသာ  စကားကုိလည်း 

ဘုရားထံသို မေလ ာက်ထားကပါ။ 

ဤသိုလ တ်လိုက်ေသာ    မင်းအမတ်များ 

မလာ၍ သေုဒ ါဒနမင်းကီးသည် မင်းအမတ် တစ်ဦး 

လ င် အေခ အရံ ၁၀၀၀ ြဖင့် ေစလ တ်ပင့်ခိုင်းရာ 

ကိုးကမ်ိ ကိုးေယာက်ေသာ  အမတ်တို ေရှးနည်းတ ူ 

ဘုရားထံ၌   ရဟန်းြပကေလသည်။   ၎င်းတို 

ြပန်မလာသည်ကိ ုမင်းကီးသည် သူအားေြပာေသာ 

စကားကို မလိုက်နာသည်မှာ  သူအေပ   ချစ်ြခင်း 

မရှိေသာေကာင့်ဟ ုယူဆေလသည်။ 

မင်းကီးသည ်     သူစကားကိ ု    လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်မည့် အမတ်တစ်ဦးကို စ်းစားေသာ် 

ဘုရားရှင်ှင့် ဖွားဖက်ေတာ် “ကာဠဒါယီ” အမတ် 

ကိ ုြမင်ေလသည်။ ထိုေကာင့ ်“ကာဠဒါယ”ီ အမတ် 

အားေခ ၍   အထက်ပါအြခင်းအရာကိ ု   ေြပာြပ 

သည်။  သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ ှ သတင်းစကား 

ြပန်လာပါ။      ယင်းအတွက်ေကာင့ ်     သူသည် 

သားေတာ်ကို ေတွလိုသည်။ ပင့်ေပးေစလိုေကာင်း 

ေြပာ၍ ဆ ကို ေတာင်းခံလိုက်ပါသည်။  

ထိုအခါ     ကာဠဒါယီအမတ်က   သူအား 

ရဟန်းြပခွင့်ေပးမည်ဆိုလ င် သူပင့်ေပးမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ေြပာပါသည်။ မင်းကီးကလည်း သားေတာ် 

သာ သူထသံို အေရာက်ပင့လ်ာပါ။ သင် ရဟန်းြပလိ ု

ပါကြပပါ ခွင့ြ်ပမည် ေြပာလိက်ုပါသည်။ ကာဠဒါယ ီ

အမတ်သည် အေခ အရံ ၁ဝဝဝ ှင့်အတူ ရာဇဂိဟ ်

ြပည်  ေဝဠဝန်ေကျာင်းသို     သွားကေလသည်။ 

ေရှနည်းတ ူဘရုားရှင်သည် ပရသိတ်အေပါင်းတိုအား  

တရားေဟာေနသည်။   သူတိုကလည်း  ဝင်ေရာက ်

တရားနာကပါသည်။   ၎င်းတိုလည်း     ဘုရား၏ 

“ဧဟိဘိက ” ြဖင့် ရဟ ာ ြဖစ်သွားကေလသည်။ 

ဘုရားရှင ်ကပိလဝတ်ြပည်သို က ေတာ်မူြခင်း

ဘရုားရှင်သည် ရာဇဂိဟ်ြပည် ေဝဠဝန်ေကျာင်း 

ေတာ်တွင် သတီင်းသုံးေနသည်မှာ ှစ်လတိင်ု (ြပာသိ ု

လြပည့ေ်ကျာ်  ၁ ရက်ေနမှ တေပါင်းလြပည့ေ်နအထ)ိ    

သတီင်းသုံးေနသည်။   ထိအုချန်ိမှာပင် အဂ  တိင်ုးသား၊  

မာဂဓတိင်ုးသား  တစ်ေသာင်းေကျာ်တိုသည်   ရဟ ာ  

ြဖစ်ေတာ်မူခ့ဲပါသည်။   ထုိအြပင်  ကပိလဝတ်ြပည်မှ  

ေစလ တ်လိုက်ေသာ  မင်းချင်း အမတ် ၁၀ ဦးှင့် 

မင်းချင်း ၁ဝဝဝဝ ေကျာ် ရဟ ာ ြဖစ်ကေလသည်။

ကပိလဝတ်ြပည်မ ှ  ေစလ တ်လိုက်ေသာအခါ 

ကာဠဒါယီအမတ်သည်  ရဟ ာြဖစ်ပီး  ခုနစ်ရက် 

ေြမာက်ပီး     ရှစ်ရက်ေနသည်   တေပါင်းလြပည့ေ်န  

ြဖစ်သည်။ ေဆာင်းအကုန် ေွဥတုအကူးကာလ 

ြဖစ်ပါသည်။ ေတာေတာင်ေရေြမတိုကလည်း လှပ 

ေကာင်း  ယင်းသဘာဝတိုကိ ု ဂါထာေြခာက်ဆယ ်

ေကျာ်ြဖင့ ်ချးီမွမ်း၍ ဘရုားရှင်အား  ေလ ာက်ထားေလ 

သည်။ ထိုအချနိ်မှာပင် သုေဒ ါဒနမင်းကီး မှာကား 

လိုက်ေသာ  စကားအလုံးစုံကို  ေလ ာက်ထားတင်ြပ 

ေလသည်။ 

ဘရုားရှင်က သ၏ူေဆေွတာ်မျိးေတာ်များအား 

ချးီေြမာက်ေပးမည်။   ရဟန်းသံဃာတိုအား  ယင်း 

အေကာင်းကိ ုေဟာကားရန် ကာဠဒါယမီေထရ်အား  

အမန်ိေပး န်ကားပါသည်။ ရဟန်းတိုသည် ခရီးသွား 

ရဟန်းတို    ဝတ ရားအတိုင်း ေဆာင်ရက်ကပါဟ ု

ဘုရားရှင ်မှာကားထားသည့်အတုိင်း ရဟန်းတုိအား 

ေလ ာက်ထားေလသည်။ ဘုရားရှင်လည်း  ရဟ ာ  

ှစ်ေသာင်း ခံရံလျက်    ေဝဠဝန်ေကျာင်းေတာ်မ ှ

ကပိလဝတ်ြပည်သို   က ေလသည်။   တစ်ေနလ င် 

တစ်ယူဇနာကျြဖင့ ်ေရှး က ကပါသည်။  

ဘုရားရှင်  ဤသိုက လာေကာင်းသတင်းကို  

ကာဠဒါယီမေထရ်သည်   သုေဒ ါဒနမင်းကီးအား 

ေကာင်းကင်မှက ၍ ကိတင်သတင်း  သွားပိုထား 

ပါသည်။ မင်းကီးသည် ယင်းအမတ်ေြပာေသာ 

စကားကားလ င် ဝမ်းေြမာက်ေလသည်။ ထိုအြပင ်

မင်းကီးက ကာဠဒါယီမေထရ်အား  သင်တိုဆရာ  

ဘုရားသည် သင်တိုကဲ့သို ေကာင်းကင်မှ က လာ 

ိုင်သလား    ေမးသည်။   အမတ်ရဟ ာမေထရ် 

ကလည်း  ဘုရားရှင်ှင့ ်  သူတိုကို  မ  င်းေကာင်း 

ေကာင်း၊ လမင်းအေရာင်ှင့် ပုိးစုန်းကးတုိ အလင်း 

ေရာင်ကွာသလိ ု  ကွာြခားေကာင်း  ေလ ာက်ထား 

ေလသည်။    ဘုရားရှင်သည ်    ေရာင်ြခည်ေတာ ်

ေြခာက်သွယ်ြဖင့် ေနမင်းတစ်ေထာင ်အလင်းေရာင ်

ထက် ထူးကဲေကာင်း၊ ယင်းေကာင့ ်ဘယ်စခန်းသို  

ရဟ ာ   ရှစ်ေသာင်း    ခံရံလျက ်   ေရာက်ေနပ ီ

ြဖစ်ေကာင်းကိ ုသတင်းပိုေလ ာက်ထားေလသည်။ 

မင်းကီးလည်း ကာဠဒါယီမေထရ်ကို  ဆွမ်း 

ေဘာဇ်များ  ကပ်၏။   အလွန်ဝမ်းသာရ င်လန်း 

သွားသည်။ သိုေသာ် ယင်းမေထရ်က ေကာင်းကင ်

မှက ၍ ဘုရားအား  ဆွမ်းကပ်ပီး  သူဘု်းေပး 

မည်ြဖစ်ေကာင်း   ေြပာေလသည်။   မင်းကီးက 

ဘုရားရှင်အား ဤေနရာသိုမေရာက်ခင် ေနစ်  

သူဆွမ်းကိ ုယူေဆာင်၍  ဘုရားအား  ကပ်ေပးရန ်

ေလ ာက်ထားပါသည်။  ယင်းမေထရ်ကလည်း   

ဤြပည်သိုမေရာက်ခင်  ေကာင်းကင်ခရီးမှက ၍  

ဘုရားအား ဆွမ်းကပ်ေလသည်။ 

လမ်းတစ်ေလ ာက်လုံး၌  ဘုရားသခင်သည ်

သူဖခမည်းေတာ်မင်းကီးဆွမ်းကုိ ေနစ်ဘု်းေပး၍ 

က လာေတာ်မူေလသည်။ တစ်ေန  တစ်ယူဇနာြဖင့် 

လာရာ ကဆုန်လြပည့်ေနတွင ်ကပိလဝတ်ြပည်သို 



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ဤသို ဘရုားရှင်၏ တန်ခိုးေတာ်ကိ ုအံ့သဖွယ် 

 ြမင်ရေသာ ဖခမည်းေတာ်  သုေဒ ါဒနမင်းကီး 

သည် ဘရုားရှင်အား ဤသို   ေလ ာက်ထားေလသည်။  

သူ၏ဆရာရေသ ့    ကာဠေဒဝီလကို   အေလာင်း  

ေတာ်အား ေမွးဖွားပီး ငါးရက်ေြမာက်၌  လက်အုပ်ချ ီ 

ကန်ေတာရ့န်   ြပေသာအခါ  ဘရုားရှင်အေလာင်း 

ေတာ်သည်  ရေသ့၏ဦးေခါင်းေပ   ေြခချသည်ကိ ု

ြမင်ရ၍     ပထမတစ်ကိမ်   ရိှခုိးဖူးေြမာ်ခ့ဲပါသည်။ 

လယ်ထွန်မဂ  လာြပစ်      အေလာင်းေတာ်အား 

သေြပပင်ေအာက်၌   သိပ်ထားစ်   သားေတာ် 

အာနာပါနကမ   ာန်း    သည်ကိြုမင်ရ၍ သေြပပင် 

အရိပ်ဟာ    မေရသည့်အတွက ်  ဒုတိယအကိမ် 

ရှိခိုးဖူးေြမာ်ခဲ့သည်။    ထိုအြပင ်   ယခုအကိမ်၌ 

ထူးဆန်းအံဖွ့ယ်များကိ ုဖူးြမင်ရ၍ ရိှခုိးပူေဇာ်ခ့ဲသည်။ 

တတိယအကိမ်ြဖစ်ေကာင်း        ေလ ာက်ထား 

ပါသည်။ 

ယင်းသို အြဖစ်ကိ ုသာကွီယ်ေဆေွတာ်မျိးေတာ် 

သည် ြမင်ရပီး သေုဒ ါဒနမင်းကီးကိ ု မေကျာ်လွန်ိင်ု၍  

အားလုံး ဘရုားရှင်အား ရိှခုိးကန်ေတာ့ကေလသည်။ 

ဘုရားရှင်သည ်စကဝဠာတစ်သိုက်လုံး  ဘုရားရှင ်

စ  က ထက်၌   လူးလာေခါက်ြပန်     စ  က ေလ ာက် 

တရားေဒသနာ ေဟာကားေနသည်ကိ ုနတ်ြဗဟ ာ 

အေပါင်းတိုက ပန်းနံသာတိုြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ေတာ ့

ကေလသည်။ 

ထိုအချနိ်တွင် ဂိဇ ကုဋ်ေတာင်၌  တပည့်ငါးရာ 

ြဖင့် သီတင်းသုံးေနေသာ အရှင်သာရိပုတ ရာသည ် 

ဘုရားရှင်တန်ခိုးြပသည်ကို     သိြမင်ေတာ်မူ၏။ 

ဘုရားထံသို  ၎င်းတိုလာကပီး  ဖူးေြမာ်ကန်ေတာ ့

ကေလသည်။  အရှင်ေမာဂ လာန်ှင့်   အရှင်မဟာ 

ကဿပမေထရ်တိုသည်လည်း   ေကာင်းကင်၌ပင ် 

ဘရုားရှင်အား ဖူးေြမာ်ေနကပါသည်။ ဘရုားရှင်သည် 

ရှင်သာရိပုတ ရာအား ၎င်း၏ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကို 

ေကာင်းကင်၌ စ  က ေလ ာက်ြခင်းှင့အ်တ ူေဟာကား 

ေတာ်မူေလသည်။ ေလးသေ  ချှင့် ကမ ာတစ်သိန်း  

ဘုရားြဖစ်ရန် ကျင့် ကံအားထုတ်ခ့ဲေသာ ပါရမီေတာ် 

တိုေကာင့်   အရဟတ မဂ်eာဏ်၌    အြမတ်ဆုံး 

ြဖစ်သည်၊ ေဒသနာeာဏ်ေတာ်၌လည်း အြမတ်ဆုံး 

ြဖစ်သည်၊   အချိေသာ   အရဟတ မဂ်eာဏ်ရေသာ   

သာဝကတို   အရဟတ ဖိုလ်  အကျိးသာရသည်။ 

အချိေသာ   အရဟတ မဂ်ရေသာ    သူတိုသည်   

ဝိဇ ာသုံးပါး   အကျိးကိုေပးသည်။  အချိေသာ  

အရဟတ မဂ်ကိုရရှိေသာ     သာဝကတိုသည် 

အဘိညာ်   ေြခာက်ပါးသာ   အကျိးေပးသည်။  

အချိေသာ အရဟတ မဂ်eာဏ်ရေသာ သာဝက 

တိုသည်  ပဋိသမ ိဒါ ေလးပါးအကျိးကိ ု  ရသည်။ 

အချိေသာ  အရဟတ မဂ်eာဏ်ရေသာ  သာဝက 

တိုသည်   သာဝကပါရမeီာဏ်သာ    ရရှိသည်။  

ပေစ ကဗုဒ ါများ၏   အရဟတ မဂ်သည်  ပေစ က  

ေဗာဓeိာဏ်သာရရိှသည်။ ဘရုားရှင်၏  အရဟတ   

မဂ်eာဏ်သည် ြပည့စ်ုြံခင်းဟေူသာ အကျိးကိေုပး 

သည်။ အရဟတ မဂ်ကို ရရိှသည်ှင့်တစ်ပိင်နက် 

ဘရုားရှင်၏ ဂုဏ်ေကျးဇူးအလံုးစံုကုိ ြပည့စ်ုရံရိှပီး 

ြဖစ်သည် စသည်ြဖင့ ် ဘရုားရှင်က အကျယ်တဝင့ ် 

ေဟာကားေတာ်မူေလသည်။ 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၃၁

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်ရိှ 

ဗိလ်ုတေထာင်ကျိက်ေဒးအပ် ဆေံတာ်ဦးေစတေီတာ် 

ရိှ ဆပ်ိကမ်းလပ်ုသားေပါင်းစုဓံမ ာုံကီး၌ (၄၈) ကမ်ိ 

ေြမာက ်     အသံမစဲပိဋကသုံးပု ံ  ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ပွဲ 

ေအာင်ပွဲကို     ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်  ြပလုပ်ရာ 

ိုင်ငံေတာ် သံဃမဟာနာယက   ဒုတိယဥက   ၊ 

ဗိလ်ုတေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆေံတာ်ဦး ေစတေီတာ် 

ေဂါပကအဖွဲ၏  ဩဝါဒါစရိယ   ဓမ ေရာင်ြခည ်

ဆရာေတာ် ဘဒ  အဂ ဓမ အမှးြပေသာ သဃံာေတာ် 

များ က ေရာက်ေတာ်မူကပီး ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးလှစိုး၊    ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

တိုင်းမှး  ဗိုလ်ချပ်ွန်ဝင်းေဆွှင့ ်    ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများ၊ ေဂါပကအဖွဲဝင်များှင့် ဖိတ်ကား 

ထားသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်ရှိ ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ် ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ်ကီး၌ (၄၈) ကိမ်ေြမာက် အသံမစဲပိဋကသုံးပုံရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ပွဲ ေအာင်ပွဲကျင်းပ
ဦးစွာ တိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်၊ တိင်ုးမှးှင့ ်

တက်ေရာက်လာကသူများက ိုင်ငံေတာ် သံဃ 

မဟာနာယက ဒတုယိဥက     ဆရာေတာ်ထမှံ  ငါးပါး 

သလီခယံေူဆာက်တည်ကပီး သဃံာေတာ်များအား 

လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။ 

ထိုေနာက် တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊  တုိင်းမှး 

ှင့် တက်ေရာက် လာကသမူျားက သာေကတမိနယ် 

တိပိဋကာ  လက  ာရေကျာင်း  ဦးစီးပဓာနနာယက၊ 

တိင်ုးသဃံနာယကအဖဲွ ဥက   ဆရာေတာ်  အဂ မဟာ 

သဒ မ     ေဇာတိကဓဇ     ဘဒ  အဂ သာမိထံမှ  

အေုမာဒနာ တရားနာယကူာ  ပိဋကသံုးပံုရတ်ဖတ် 

ပူေဇာ်ပွဲ ေအာင်ပွဲကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပီး   သံဃာေတာ် 

များအား      ေနဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း  

သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁

တပ်မေတာ် (ကည်း၊ေရ၊ေလ) 

အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ အရာထမ်း၊ အမ  

ထမ်းများှင့ ်    ေစတနာရှင် 

အလှရှင်များက        မိနယ် 

အသီးသီးရှ ိ      ဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများ၊  သာသနာ့ွယ်ဝင် 

သလီရှင်ေကျာင်းများှင့် ဘာသာ 

ေရးေကျာင်းများသို    ဆွမ်းဆန် 

ေတာ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ အမယ်ေလး 

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုများှင့် ေစတနာရှင်ြပည်သူများက ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ ၊ ေဆး၊ အလှေငွများ ေပးအပ်လှဒါန်း

မျိးှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများ လှဒါန်း 

ြခင်း၊    ေနဆွမ်းများဆက်ကပ ်

ထိုသို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်ှင့်  ယေနတွင် 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  သန်လျင် 

မိနယ် ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်ရိှ 

သာသနာ့မ  ိင်ေကျာင်းတိုက်၊ 

ဧရာဝတီ           တိုင်းေဒသကီး 

ဟသ  ာတမိ         သာသနာ့ေဝ 

ပုလ ာရာမေကျာင်းတိုက်၊ ရခိုင် 

ြပည်နယ်    စစ်ေတွမိရှ ိ ဝိမလ 

ဓမ နာဒ(ဓာတ်လယ်) ေကျာင်း 

တိုက်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  

ကေလးမိနယ ်      ကံသာယာ 

ေကျးရာရှိ ကံသာယာေထရဝါဒ 

ဗုဒ သာသနာြပ    ဗဟိုေကျာင်း 

တိုက်၊  မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

ပုသိမ်ကီးမိနယ ်        ရန်ကင်း 

ေတာင်ေြခရှိ ေရငုံေကျာင်းတိုက ်

တိုရှိ ဆရာေတာ်၊  သံဃာေတာ် 

များှင့်  သာသနာ့ွယ်ဝင်သီလ 

ရှင်များအတွက ်ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ 

ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ  အမယ်ေလးမျိး၊ 

နဝကမ အလှေငွများ၊ ကိုဗစ-်၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအေထာက်

အကူြပပစ ည်းများ၊    ေနဆွမ်း 

များှင့ ် လှဖွယ်ပစ ည်းများကို 

သက်ဆိုင်ရာ   တိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

အသီးသီးမှ   တိုင်းမှးများှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်

ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။              သတင်းစ်

လှဒါန်းြခင်းများ     ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ   ၃၁

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး အစိုးရ 

အဖဲွက ကီးမှးကျင်းပသည့ ်၂၀၂၂ 

ခုှစ်  ှစ်သစ်မဂ  လာ  အသံမစဲ 

မဟာပ  ာန်းရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ပွဲကို 

ယေနတွင်  ပုသိမ်မိရိှ  သာသနာ ့

ဗိမာန်ေတာ်ကီး၌       ကျင်းပရာ 

ဆရာေတာ်      သံဃာေတာ်များ 

က ေရာက်ေတာ်မူကပီး  ဧရာဝတ ီ

တိုင်းေဒသကီး      ဝန်ကီးချပ်   

ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊      အေနာက် 

ေတာင်တုိင်းစစ်ဌာနချပ် တုိင်းမှး              

ဗိုလ်ချပ်       ေအာင်ေအာင်ှင့်     

ဌာနဆိုင်ရာ            တာဝန်ရှိသူ 

များ၊           ဖိတ်ကားထားသူများ     

တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ           တိုင်းေဒသကီး 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲက ကီးမှး၍ အသံမစဲမဟာပ  ာန်းရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ပွ ဲကျင်းပ
ဝန်ကီးချပ်၊            တိုင်းမှးှင့ ်

တက်ေရာက်လာကသူများက 

ပုသိမ်မိ  ေညာင်ပင်သာပရယိတ ိ 

စာသင်တိုက်      ပဓာနနာယက 

ဆရာေတာ်    ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါ 

စရိယ အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု အဂ  

မဟာပ  ိတ    အဂ မဟာသဒ မ  

ေဇာတကိဓဇ  ဘဒ   ဝဿိတုထမှံ 

ငါးပါးသလီ ခယံေူဆာက်တည်က 

ပီး      ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

သံဃနာယကအဖွဲဥက      မရမ်း 

ချိေကျာင်းတိုက် ပဓာနနာယက 

ဆရာေတာ်  အဂ မဟာဂ ဝါစက 

ပ  တိ အဂ မဟာသဒ မ ေဇာတကိ 

ဓဇ ဘဒ  ေသာဘိတထံမှ ဩဝါဒ 

ကထာ နာကားကသည်။

ထိုေနာက်     တိုင်းေဒသကီး      

ဝန်ကီးချပ်၊      တိုင်းမှးှင့ ် 

တက်ေရာက်လာကသူများက  

သံဃာေတာ်များအား      လှဖွယ် 

ပစ ည်းများ   ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

ကပီး သဃံာေတာ်များက ပ  ာန်း 

ပစ ယုေဒ သပါဠိကို     ရတ်ဖတ် 

ပူေဇာ်ကကာ အလှည့်ကျပဌာန 

ဘာဏကဆရာေတာ်အား  ပလ င် 

ေတာ်ြမတ်သိုပင့ေ်ဆာင်၍  ပ  ာန်း 

ေဒသနာေတာ်ကို     စတင်ရတ် 

ဖတ်ပူေဇာ်ကသည်။

၎င်းေနာက်  တိုင်းေဒသကီး        

ဝန်ကီးချပ်၊       တိုင်းမှးှင့်  

တက်ေရာက်လာကသူများက   

သံဃာေတာ်များအား  ေနဆွမ်း

ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။                          သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ ကို 

ထိန်းချပ်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ရာတွင ်  ိုင်ငံတကာမှ ေလေကာင်း 

ခရီးစ်များြဖင့ ်ခရီးသည်များဝင်ေရာက်လာမ ကိ ုကန်သတ်ထန်ိးချပ် 

ိင်ုေရးမှာ များစွာအေရးပါသြဖင့ ်ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီး 

ဌာနက (၂၉-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ ိုင်ငံတကာ 

ခရီးသည်တင်ေလေကာင်းခရီးစ်များ (International Commercial 

Passenger Flights) ြမန်မာိင်ုငသံို ပျသံန်းဆင်းသက်ြခင်းကိ ုယာယ ီ

ကန်သတ်ြခင်းဆိုင်ရာ န်ကားချက်(Temporary Measures to 

ိုင်ငံတကာခရီးသည်တင်ေလေကာင်းခရီးစ်များ ြမန်မာိုင်ငံသို ပျသံန်းဆင်းသက်ြခင်းကိ ု

ယာယီကန်သတ်ြခင်းဆိုင်ရာ  န်ကားချက်၏ သက်ေရာက်မ ကာလ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ြခင်း
Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air 

Travel) ကို Temporary Measures to Prevent Importation of 

COVID-19 to Myanmar through Air Travel Issue-2 အြဖစ် (၃၁-

၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ြပင်ဆင်ထတ်ုြပန်ခဲ့ပီး သက်ေရာက်မ ကာလကိ ု

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး ဗဟိုေကာ်မတီ၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ် (၃၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ြမန်မာစံေတာ်ချနိ် (၂၃:၅၉) 

နာရီအထိ သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

ေရာဂါပိုးကူးစက်ပျံှံမ ကို ဆက်လက်ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ရန ်

လိုအပ်ပါသြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းသို ိုင်ငံတကာေလေကာင်း 

ခရီးသည်များမှတစ်ဆင့ ်    ကိုဗစ်ေရာဂါပိုး  ကူးစက်မ အ ရာယ်မှ 

ဆက်လက်၍ တားဆီးကာကွယ်ိုင်ေရးအတွက ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး ဗဟိုေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်

အထက်ပါ န်ကားချက်၏ သက်ေရာက်မ ကာလကို (၃၁-၁-၂၀၂၂) 

ရက်ေန၊ ြမန်မာစေံတာ်ချန်ိ(၂၃:၅၉)နာရအီထ ိထပ်မတံိုးြမင့သ်တ်မှတ် 

လိုက်ေကာင်း အသိေပးထုတ်ြပန်လိုက်သည်။

ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၃၁

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အထိမ်း 

အမှတ် အားကစားပိင်ပဲွများကုိ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်မှ 

စ၍   ဇန်နဝါရီ  ၄  ရက်အထိ အားကစားနည်း 

ေြခာက်နည်းကိ ု ေနြပည်ေတာ် ဝဏ သဒိ ိအားကစား 

ကွင်း (Sports Complex)ရိှ သက်ဆိင်ုရာ အားကစား 

ကွင်း/အားကစားုံများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီဆက်လက်ကျင်းပလျက် 

ရှိရာ ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် အားကစားှင့် လူငယ် 

ေရးရာဝန်ကီးဌာန (၇၄)ှစ်ေြမာက်  လွတ်လပ်ေရးေန 

အထိမ်းအမှတ်  အားကစားပိင်ပွဲများကျင်းပေရး 

ဆပ်ေကာ်မတီဥက        ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အထိမ်းအမှတ် အားကစားပိင်ပွဲများကျင်းပေရး 

ဆပ်ေကာ်မတီ   ဒုတိယဥက       ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးမျိးလ  င်ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား၊ အားကစားဝါသနာရှင် 

များ တက်ေရာက်ကည့် အားေပးခဲ့ကသည်။

ကည့် အားေပး

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ဝဏ သဒိ ိအားကစားကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပလျက် 

ရှိေသာ   လွန်ဆွဲ(အမျိးသား)ပိင်ပွဲ  ပွဲစ်အြဖစ် 

လ ပ်စစ်ှင့ ်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့ ်ပိုေဆာင် 

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ   ၃၁

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရး

ဦးစီးဌာနက ကီးမှးကျင်းပေသာ ဝန်ထမ်းများ အဂ  လပ်ိစာအရည်အေသွး 

ေကာင်းမွန်ပီး လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားလာေစရန်ရည်ရယ်၍

ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးေသာ    အဂ  လိပ်စာသင်တန်းတွင်  ဆုရရှိသူ 

သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျားအား ဆခုျးီြမင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ုယေန  

နံနက် ၉ နာရီက ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင ်ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန      လူထုအေြခြပဗဟိုြပဌာန(ဗဟန်း)တွင် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးဆိင်ုရာ စည်းကမ်းချက်၊ လမ်း န်ချက် 

များှင့်အညီ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ုပ်ရှင ်

ြမင့်တင်ေရးဌာနခဲွမှ  န်ကားေရးမှး ဦးရလဲင်းြမင့်က အဖွင့အ်မှာစကား 

ေြပာကားပီး အဂ  လပ်ိစာသင်တန်းနည်းြပ ဆရာကီး ဦးခင်ေမာင်ေအးက 

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ ်အားကစားပိင်ပွဲများ ဆက်လက်ကျင်းပ

ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအသင်း၊ စမီကံန်ိး 

ှင့်   ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့ ်  သိပ ံှင့် 

နည်းပညာဝန်ကီးဌာနအသင်း၊ နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဌာနအသင်းှင့ ်သယဇံာတှင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနအသင်း၊ သမဝါယမှင့် 

ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့် အားကစား 

ှင့်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအသင်းတို ယှ်ပိင် 

ကစားေနမ ကို ကည့် အားေပးသည်။

ေဘာ်လီေဘာ(အမျိးသား)ပိင်ပွဲ

ထိုေနာက ်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ဝဏ သဒိ ိအားကစားု(ံB)၌ ဆက်လက်ကျင်းပလျက် 

ရှိေသာ ေဘာ်လီေဘာ(အမျိးသား)ပိင်ပွဲ  ကွာတား 

ဖိုင်နယ်ပွဲစ်များအြဖစ် ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

အသင်းှင့ ်လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အား 

ဝန်ကီးဌာနအသင်း၊ အားကစားှင့ ်လူငယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့ ်ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန်အဖဲွ 

အသင်းတုိ ယှ်ပိင်ကစားေနမ ကိ ုကည့် အားေပး 

သည်။

ပိုက်ေကျာ်ြခင်း(အမျိးသား)ပိင်ပွဲ

ဆက်လက်ပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်အဖွဲ 

သည် ဝဏ သဒိ ိအားကစားု(ံC)၌ ဆက်လက်ကျင်းပ 

လျက်ရှိေသာ   ပိုက်ေကျာ်ြခင်း(အမျိးသား)ပိင်ပွဲ 

ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲစ်အြဖစ ်        အားကစားှင့ ်

လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့်  ပညာေရး 

ဝန်ကီးဌာနအသင်းတို   ယှ်ပိင်ကစားေနမ ကို 

လည်းေကာင်း၊ ဖူဆယ်အားကစားုံ၌ ဆက်လက် 

ကျင်းပလျက်ရှိေသာ ဖူဆယ်(အမျိးသား) ကွာတား 

ဖိုင်နယ်ပွဲစ်များအြဖစ ်    ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန 

အသင်းှင့်     လူမ ဝန်ထမ်း၊    ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရး    ဝန်ကီးဌာနအသင်း၊ 

ပုိေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအသင်း 

ှင့ ်အားကစားှင့ ်လငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအသင်း 

တို၏ ယှ်ပိင်ကစားေနမ များကိ ုကည့် အားေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                              သတင်းစ်

အဂ  လိပ်စာသင်တန်းတွင ်ဆုရရှိသူများအား ဆုချးီြမင့်ပွဲကျင်းပ
သင်တန်းဆင်း   သုံးသပ်စကားေြပာကားရာတွင ်    သင်တန်းသား 

သင်တန်းသမူျားအေနြဖင့ ်ယခသုင်တန်းတွင် မမိတိိုသင်ယူပီးေြမာက် 

ပီးေသာ်လည်း ဆက်လက်သင်ယူကိးစားသင့်ေကာင်း၊ အဂ  လိပ်စာ 

သည် အစ်သင်ယေူလက့ျင့်ရမည့်   ဘာသာရပ်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ဆက်လက်၍ သင်တန်းတွင် ဆရုသင်တန်းသား သင်တန်းသမူျား 

အား သက်ဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားက ဆမုျားှင့ ်သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် 

များ    အသီးသီးေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။  ထိုေနာက်  သင်တန်းသား 

သင်တန်းသမူျားကိယ်ုစား ပထမဆရုသင်တန်းသား ဦးမျိးေမာင်ေမာင်က 

ေကျးဇူးတင်စကားြပန်လည်ေြပာကားခဲ့သည်။

အဆိုပါသင်တန်းကို ေအာက်တိုဘာ  ၂  ရက်မှစ၍ စေနေနှင့် 

တနဂ  ေေွနများတွင်  ုံးတက်ချန်ိမထခိိက်ုေစဘ ဲဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                                ေကျာ်ဆန်းြမင့(်ြပန်/ဆက်)

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် မိနယ်အဆင့် ကျပန်းစကားေြပာပိင်ပွဲကျင်းပ
ငပုေတာ   ဒီဇင်ဘာ   ၃၁

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ငပေုတာမိနယ် 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း နဝရတ် 

ခန်းမ၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အထိမ်းအမှတ် မိနယ်အဆင့် ကျပန်းစကား 

ေြပာပိင်ပွဲကိ ုယေနနံနက် ၉ နာရီက ကျင်းပ 

သည်။ 

ေရှးဦးစွာ   ကျပန်းစကားေြပာပိင်ပွဲတွင ်

မိနယ်ပညာေရးမှး     ဦးေစာဟင်နရီက 

ပိင်ပွဲများကျင်းပရြခင်း    ရည်ရယ်ချက်ကို 

ရှင်းလင်းေြပာကားပီး အမှတ်ေပးအကဲြဖတ ်

ဒိင်ုချပ် ဦးြပည့်ဖိးေအာင်က ပိင်ပဲွစည်းကမ်း 

ချက်များကိ ုေြပာကားသည်။ 

ချးီြမင့်ေပးသွားမည်

အဆိပုါပိင်ပဲွတွင် ငပေုတာမိနယ်အတွင်း 

ရိှ  မိနယ်အဆင့် အေြခခံပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းများမ ှ    ပိင်ပွဲဝင ်   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၂၃ ဦးတိုက   “လွတ်လပ်ေရးေန  

တိုမေမ”့၊ “လွတ်လပ်ေရးသည်သာ တိုတာဝန်”၊ 

“လွတ်လပ်ေရးအေမွ ထိန်းသိမ်းစုိေလ” ေခါင်းစ် 

မှ စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီအမှတ်ေပးခဲ့ 

ကပီး    ပိင်ပဲွတွင်   ဆုရရိှကသူများအား 

ေကညာေပးပီးေနာက ်     (၇၄)ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေနအခမ်းအနားတွင်  ဆုများ 

ချးီြမင့်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

ဟွိင်း  ဒီဇင်ဘာ   ၃၁ 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၄  ဦးအား ထပ်မံစစ်ေဆးေတွရှိခဲ ့

သြဖင့ ် ိုင်ငံအတွင်း အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်

ကူးစက်ခရံသ ူ၁၅ ဦးအထရိှိလာေကာင်း ကျန်းမာေရး 

တာဝန်ရှိသူများက ယေနေြပာကားသည်။ 

ကျန်းမာေရးအေြခအေနေကာင်းမွန်

ယခ ုအိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ထပ်မကံူးစက် 

ခရံသမူျားမှာ မကာေသးမအီချန်ိက ေတာင်ကိရုီးယား 

ှင့ ်  အေမရိကန်ိုင်ငံများမှ   ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ 

အလယ်ပိင်ုး  ကွမ်နင်းြပည်နယ်သို ြပန်လည်ေရာက်ရိှ 

လာေသာ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသားများ ြဖစ်ကသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိ၌ ၎င်းတိုအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ 

သီးြခားေစာင့်ကည့မ် လပ်ုငန်းများ  ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပီး ကျန်းမာေရးအေြခအေန   ေကာင်းမွန်လျက ်

ရှိေကာင်းသိရသည်။

 ိုင်ငံအတွင်း ပထမဆုံး အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗုိင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူတစ်ဦးကုိ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက် 

က မိေတာ်ဟွိင်း၌ စတင်ေတွရှိခဲ့ပီး ၎င်းသည ်

လက်ရှိအချနိ်၌  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါဆိုင်ရာ သီးြခား 

ေစာင့်ကည့်မ  ခံယူလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

၎င်းသည် ဗိတိန်ိုင်ငံမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူ 

တစ်ဦး ြဖစ်သည်။  ဗီယက်နမ်ုိင်ငံ၌ ဒယ်လ်တာဗီဇ 

ေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံှံမ များေကာင့် ိုင်ငံ 

အတွင်း လက်ရှိအချနိ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခံရသူ  ၁၇၁၄၇၄၂   ဦးရှိေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

 ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

နယူးေဒလီ  ဒီဇင်ဘာ  ၃၁ 

အိ ိယိုင်ငံ၌    ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၆၇၆၄ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိရသြဖင့် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ   ၃၄၈၃၈၈၀၄   ဦးရှိလာေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ  ထုတ်ြပန်ေသာအချက် 

အလက်များအရ သိရသည်။ 

ထိုြပင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ၂၂၀ ထပ်မံ 

ေသဆံုးခ့ဲသြဖင့် ေသဆုံးသ ူ၄၈၁၀၈၀ ရိှလာခဲသ့ည်။

 ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ပိုးေတွရှိဆဲလူနာ ၈၉၅၉ ဦး  ထပ်မံေတွရှိရသြဖင့ ်

ိုင်ငံအတွင်း ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာ ၉၁၃၆၁ ဦး 

ရိှလာပီး ၇၅၈၅ ဦးမှာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

သက်သာပီး   ေဆးုံမှဆင်းသွားသြဖင့ ်  ြပန်လည် 

သက်သာလာသူ  ၃၄၂၆၆၃၆၃ ဦး ရိှလာသည်။  ုိင်ငံ 

အတွင်း  လက်ရိှအချန်ိ၌ အိမုခီရန် ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် 

ကူးစက်ခရံသ ူ၁၂၇၀    ရိှေကာင်း     ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဆိုးလ်   ဒီဇင်ဘာ   ၃၁

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌  အိုမီခရန ်

ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်မ အပါအဝင်  

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါကူးစက်မ များအား 

ထိန်းချပ်ိုင်ရန်အတွက်  လက်ရှိချမှတ ်

ထားေသာ   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများအား လာမည့် 

သတီင်းှစ်ပတ်ေကျာ်အထ ိအချန်ိတိုးြမင့ ်

ချမှတ် လိက်ုေကာင်း         တာဝန်ရိှသမူျားက 

ဒီဇင်ဘာ  ၃၁  ရက်၌ ေြပာကားသည်။

ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်အထိ အကျံးဝင ်

မည့် အဆိုပါ  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ကျန်းမာေရးစည်းမျ်း၌   လူေလးဦး 

အထက်ရှိ လူအုပ်စုများအား  စုေဝးခွင့ ်

ပတ်ိပင်ြခင်း၊              စားေသာက်ဆိင်ုများ 

အပါအဝင် ေကာ်ဖီဆိုင်များှင့် ဘားဆိုင် 

များအား ည ၉ နာရ၌ီ ဆိင်ုပတ်ိေစြခင်းှင့ ်

ုပ်ရှင်ံုများှင့်  အင်တာနက်ကေဖးများ 

အား ည   ၁၀   နာရီတွင်   ဆိုင်ပိတ်ရန် 

သတ်မှတ်ြခင်းတို ပါဝင်ေကာင်း သိရ 

သည်။  ယခုကဲ့သို  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများအား 

အချန်ိကာလ တိုးြမင့သ်တ်မှတ်လိက်ုြခင်း 

သည် ိင်ုငအံတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ကူးစက် 

ပျံံှေနေသာ အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုရပ်စ် 

အား ထန်ိးချပ်ိင်ုရန်အတွက် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အပိုေဆာင်းထိုးှံ

ြခင်းလုပ်ငန်းအား   အရှိန်အဟုန်ြမင့်ိုင် 

ေစရန်ှင့်လုိအပ်ေသာ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းများကို ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ိုင ်

ေစရန်အတွက်                 ေဆာင်ရက်ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း ေတာင်ကိရုီးယားဝန်ကီးချပ်  

ကင်ဘိကုျန်က ေြပာကားသည်။  ေတာင် 

ကိုရီးယားိုင်ငံအတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉   

ေရာဂါဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများ 

အား  ယခင်က ေြဖေလ ာ့ခဲ့ေသာ်လည်း 

ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

မ များ ြပန်လည်ြမင့မ်ားလာသြဖင့ ်အဆိပုါ 

စည်းမျ်းများအား   ဒဇီင်ဘာ  ၁၈  ရက်မှ 

စတင်၍ ြပန်လည်ချမှတ်ခဲ့သည်။  

ှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးြဖစ်

ိင်ုငအံတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ အသက် 

၁၂  ှစ်ှင့်အထက်ရှိ     လူဦးေရ၏  ၉၁ 

ရာခိင်ု န်းမှာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆး ှစ်ကမ်ိထိုးံှပီး ြဖစ်သည်။ မကာမ ီ

ကာလ၌  အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

သည်   ုိင်ငံအတွငး်   ကူးစက်ပျံှံမ           

ထိပ်တန်းအဆင့်သို  ေရာက်ရှိလာိုင ်

ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး ကွမ်ေဒါက် 

ချိကေြပာကားသည်။

 ပီးခဲ့သည့်သီတင်းှစ်ပတ်အတွင်း  

ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

၈၀၀၀ ခန်ရှိခဲ့ရာမှ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်၌ 

၄၈၇၅ ဦးအထိ ကျဆင်းလာေကာင်း 

ေတာင်ကိုရီးယား       ေရာဂါကာကွယ ်

ထန်ိးချပ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။   

ုိင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခံရသူ ၆၃၀၈၃၈  ဦးရှိပီး အဆိုပါေရာဂါ 

ေကာင့်ေသဆုံးသ ူ ၅၅၃၆  ဦးရှိကာ အိုမီ 

ခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်ခံရသူ 

၈၉၄ ဦး ရှိသည်။   ကုိးကား-စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန်-စုိးသူရ

ကွာလာလမ်ပ ူ ဒီဇင်ဘာ  ၃၁ 

မေလးရှားိုင်ငံ၌  ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၃၉၉၇ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရိှသြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

ခံရသူ ၂၇၅၄၅၁၃  ဦးရှိလာေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ယခု ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါထပ်မံကူးစက်ခံရသူ 

များအနက် ၃၆၆ ဦးမှာ ြပည်ပမှြပန်လည်ေရာက်ရိှလာ 

သူများြဖစ်ပီး  ၃၆၃၁ ဦးမှာ  ြပည်တွင်း၌ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုြပင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်၃၄ ဦးထပ်မံ 

ေသဆုံးသြဖင့ ်ေသဆုံးသူ ၃၁၄၆၂ ဦး ရှိလာသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိအချနိ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး 

ေတွရိှဆလဲနူာ ၄၉၉၆၇ ဦးရိှ သည့အ်နက် ၂၈၁ ဦးမှာ 

အထူးကပ်မတ်ကသုေဆာင် များ၌ ကသုမ ခယံေူနပီး 

၁၅၅  ဦးမှာ အသက် ှ အေထာက်အကူြပကိရိယာ 

လိုအပ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

 ိုင်ငံအတွင်း    လက်ရှိအချနိ်၌   လူဦးေရ၏  

၈၀ ရာခိုင် န်းမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

တစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးစီးခဲ့ပီး ၇၈ ရာခိုင် န်းမှာ 

ကာကွယ်ေဆး   ှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးစီးခဲ့ကာ    ၁၉ 

ရာခိုင် န်းမှာ ကာကွယ်ေဆး  အပိုေဆာင်းထိုးှံမ ခံ

ယူပီးစီးေကာင်း  သရိ သည်။    မိေတာ်ကွာလာလမ်ပရိှူ    

အထင်ကရ       လူစည်ကားေသာေနရာများတွင ် 

ယခှုစ် ှစ်သစ်ကူးည အခမ်းအနားများကျင်းပရာ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်း 

ှင့အ်ည ီမီး ှးမီးပန်းများ ပစ်လ တ်ြခင်းကိ ု တားြမစ် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း တာဝန်ရိှသမူျားကေြပာကား 

သည်။ ထိုြပင ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ည၌ အဆိုပါေနရာ 

များသုိ ချမှတ်ထားေသာစည်းမျ်းအတုိင်း လုိက်နာ 

ေဆာင်ရက်ြခင်း ရိှ၊ မရိှ  စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  

ရတဲပ်ဖဲွမှ တာဝန်ရိှသ ူတစ်ဦးြဖစ်သည့် ေနာဒါဟန်ယာ 

ဟာယာက ေြပာကားသည်။ ိုင်ငံသားများသည ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ    ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများ 

အား လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန်  တာဝန်ရှိေကာင်း 

၎င်းက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၈၇၀၀၈၆၄၇ ဦး

ေသဆုံးသူ            ၅၄၄၈၉၃၄ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ      ၂၅၃၃၅၆၀၃၉ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများ အချနိ်တိုးြမင့်ချမှတ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၃၉၉၇ ဦးထပ်မံေတွရှိ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၁၅ ဦးအထိရှိလာ

အိ ိယိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၆၇၆၄ ဦး ထပ်မံေတွရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

အမျိးသမီးများကို တုတ်ိုင်ငံသို ပိုေဆာင်ေရာင်းစားခဲ့သူများအား လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁

အမျိးသမီးများကို    တုတ်ိုင်ငံသို 

ပုိေဆာင်ေရာင်းစားခ့ဲသူများအား လကူန်ုကူး 

မ ြဖင့ ်အလပ်ုှင့ေ်ထာင်ဒဏ် ၁၂  ှစ်စ ီ အမန်ိ  

ချမှတ်ခဲေ့ကာင်း  ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွမှ  သရိ 

သည်။ 

ြဖစ်စ်မှာ  မွန်ြပည်နယ်  ေမာ်လမိင်မိ 

ေဇယျာမိင်ရပ်ကွက်ေန  ေအာင်ဇင်သူ(မိ)၊  

မြမင့်သူ(ခ)  သူသူ(မိ)၊   ကချင်ြပည်နယ် 

ြမစ်ကီးနားမိ    လယ်ကုန်းရပ်ကွက်ေန 

မေသာ်ေသာ်ဦး (ခ)မမိုးသူ(မိ)ှင့် မြမတ်ိုး 

(တိမ်းေရှာင်)တုိက မွန်ြပည်နယ် ေမာ်လမိင် 

မိေန မ xxx  ၃၁ ှစ်၊  ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတ ီ

မိေန  မ xxx  ၃၇ ှစ်ှင့ ်ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသ 

ကီး သာေပါင်းမိနယ်ေန မ xxx  ၃၆ ှစ်တို 

သုံးဦးကို တုတ်ေယာက်ျားယူပါက ေငွကျပ် 

သိန်း(၃၀/ ၅၀)ခန်ရမည်၊   သုံးလေပါင်းပီး 

ြပန်ေခ ေပးမည်၊ တုတ်ေယာက်ျားက 

ေရ များဆင်ေပးသည်ဟ ုေြပာဆိုစည်းုံးပီး 

တတ်ုအမျိးသားများထ ံပိုေဆာင်ေရာင်းစား 

ခဲသ့ြဖင့ ်ေမာ်လမိင်မိ မိင်သာယာနယ်ေြမ 

ရဲစခန်းက(ပ)၂၃၅၅/၂၀၁၉၊ လူကုန်ကူးမ တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၈(က)/ ၃၂ ြဖင့ ်

အမ ေရးဖွင့ခ်ဲ့ပီး ေမာ်လမိင်ခိင်ု တရားုံးသို 

တရားစွဲတင်ပိုခဲ့ရာ  ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် 

တရားခ ံေအာင်ဇင်သှူင့ ် မေသာ်ေသာ်ဦး(ခ) 

မမိုးသတူိုအား လကူန်ုကူးမ တားဆီးကာကွယ် 

ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄/ ၃၂  အရ  အလုပ်ှင့် 

ေထာင်ဒဏ်   ၁၂ ှစ်စီကျခံေစရန် အမိန်  

ချမှတ်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။            သတင်းစ်

ဘုတ်ြပင်း၊ ြပင်ဦးလွင်၊ ချမ်းြမသာစည်၊ ြမစ်ကီးနားှင့ ်

ေကျာက်မဲမိနယ်တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများသိမ်းဆည်းရမိ

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၃၁ 

လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များပါဝင် 

ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဒဇီင်ဘာ 

၂၉ ရက်   နံနက် ၁၀ နာရီတွင် 

ဘုတ်ြပင်းမိနယ ်    ဘန်ဂလား 

ေကျးရာအနီးတွင ်       သန်းစိုး 

ေမာင်းှင်လာသည့ ်ဆိင်ုကယ်ကိ ု

ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖရွာ စတ်ိက  

ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၉၁၃ ြပားှင့ ်

အိုက်စ် သုည ဒသမ ၀၁၆ ကီလို 

တိုကိုလည်းေကာင်း။

 ယင်းေန  နံနက် ၁၀ နာရ ီ၄၅ 

မနိစ်တွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး 

ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှ တပ်ဖွဲဝင ်

များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် 

ြပင်ဦးလွင်မိနယ် မိုးကိးေကျးရာ 

ရှိ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင ်

ေကျာ်ဆန်းဦး ေမာင်းှင်ပီး ြမင့စ်ိုး 

လိက်ုပါလာသည့ ်          ယာ်အား 

ရပ်တန်စစ်ေဆး ရှာေဖွရာ  ယာ် 

ေနာက်ခန်းရှိ  ဆာလာအိတ်များ 

အတွင်းမှ ဘိန်းြဖ  ၄ ဒသမ ၄ 

ကလီိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်းှင့ ်

ကွင်းဆက်အရ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲ 

တွင ်မ ေလးမိ  ချမ်းြမသာစည ်

မိနယ် ထွန်တုံးရပ်ကွက် အမှတ်-

ဖဖ ၂/၉၄(ခ)ေန ကိုသူ(ခ)ြမင့်သ ူ

၏ေနအိမ်သို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 

၎င်းှင့်အတူ ဇနီးြဖစ်သူ မေအး 

ဆိုင်မွမ်း(ခ)သီရိခိုင ်အားေတွရှိရ 

ပီး စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၉၅၀ 

ှင့်  ေငွကျပ်  ၁၀၀၀၀၀   တိုကို 

ထပ်မံသိမ်းဆည်း  ရမိခဲ့ေကာင်း၊ 

ထိုေနာက်  စစ်ေဆးေပ ေပါက် 

ချက်အရ  ပူးေပါင်းအဖွဲမ ှ ညေန 

၆ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ြမစ်ကီးနား 

မိ  မိမရပ်ကွက် ေဈးကီးလမ်း၌ 

သန်းတိုးဝင်း   (ခ)သန်းတိုးှင့်  

eာဏ်မင်းတိုအား   ဘိန်းြဖ ၂ 

ဒသမ  ၂ ကီလို၊ ယာ် တစ်စီးှင့် 

အတူ လည်းေကာင်း။

အလားတ ူဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် 

နနံက် ၈ နာရခဲွီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရး  ရဲတပ်ဖွဲမ ှ

တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည် ေကျာက်မဲမိနယ် 

မ ေလး - မဆူယ်သွား ကားလမ်း၊ 

မိုင်တိုင်    အမှတ်(၁၁၀/၅)တွင် 

စိုင်းေရ ဝင်း  ေမာင်းှင်လာသည့ ်

ဆိုင်ကယ်ကို   ရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ 

၁၁ ကီလုိှင့် စိတ်က ူးသွပ်ေဆး 

ြပား ၂၀၀၀ တုိကုိလည်းေကာင်း၊  

အလားတ ူယင်းေန  ညေန ၄ နာရ ီ

ခဲွတွင် ပူးေပါင်းအဖဲွသည် အဆိပုါ 

ေနရာတွင်      ဝင်းဆန်းဦး(ခ)   

မိုဟာမက ်   ေမာင်းှင်လာသည့ ်

ဆိင်ုကယ်ကိ ု       ရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

၂၀၀၀           ကုိလည်းေကာင်း 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့်  ၎င်းတို 

အား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကို 

ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများ 

ဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထား 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား
ေကျာ်ဆန်းဦး၊ ြမင့်စိုး၊ ကိုသူ(ခ)ြမင့်သူ၊ မေအးဆိုင်မွမ်း(ခ)သီရိခိုင်၊ ဉာဏ်မင်းှင့ ်သန်းတိုးဝင်း(ခ)

သန်းတိုးတိုအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့်အတ ူေတွရစ်။

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၌

ေငွကျပ် တစ်ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖိုးရှ ိဘိန်းြဖများ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ  ၃၁

မ ေလး     တိုင်းေဒသကီး 

ြပည်ကီးတံခွန်        မိနယ်တွင ်

ေငကွျပ် တစ်ဘလီယီေံကျာ်တန်ဖိုး 

ရှိ  ဘိန်းြဖများ  သိမ်းဆည်းရမိခဲ ့

ေကာင်း  ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှ

သိရသည်။ 

သိမ်းဆည်းရမိ

ြဖစ်စ်မှာ     မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရး   ရဲတပ်ဖွဲမ ှ

တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၉ ရက် 

ည  ၇  နာရခဲွီတွင်   ြပည်ကီးတခွံန် 

မိနယ်  ၅၆ လမ်း၊ ၁၃၂ လမ်းှင့် 

၁၃၃ လမ်းကားတွင် ယာ်ေမာင်း 

စိုင်းထွန်းေအာင ်  ေမာင်းှင်လာ 

သည့် ၁၂ ဘီးယာ်အား သတင်း 

အရရှာေဖရွာ ယာ်ေပ တွင် လ စာ 

မ န် ၊ ွားေချးအတ်ိများြဖင့ ်ဖုံးအပ်ု 

ထားသည့်  ေငွကျပ် တစ်ဘီလီယံ 

ေကျာ်တန်ဖုိးရိှ ဘန်ိးြဖ ၄၁ ဒသမ 

၈   ကီလို   သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး 

စစ်ေဆး     ေဖာ်ထုတ်ချက်အရ   

သမ်ိးဆည်းရမေိသာ    ဘန်ိးြဖများ 

အား ရှမ်းြပည်နယ်    (ေြမာက်ပိင်ုး)

မှ     မ ေလးတိုင်းေဒသကီးသို 

သယ်ေဆာင်ြခင်း   ြဖစ်ေကာင်း 

သိရှိရသြဖင့ ်၎င်းအား ဥပေဒအရ 

အေရးယူထားရှိပီး  ကွင်းဆက ်

ြပစ်မ       ကျးလွန်သူများအား 

ဆက်လက်  စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ ်

လျက်ရှိေကာင်း  သိရသည်။ 

သတင်းစ်

စိုင်းထွန်းေအာင်အား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်ဘိန်းြဖများှင့်အတ ူေတွရစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

သန်ဇင်ဦး(ခ)ဝတုတ်

 အင်းစိန်မိနယ်မှ

ဖမ်းဆီးရမိေရး ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ တာဝန် 

သိ ြပည်သူတစ်ဦး၏ သတင်းေပးပိုချက ်

အရ ဒဇီင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် သထုံမိအဝင် 

စစ်ေဆးေရးဂိတ်၌   ကုလား(ခ)ဝင်းိုင် 

ဦး ၄၀ ှစ်ကို   ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး    ၎င်း၏ 

ထွက်ဆိုချက်အရ ညေနပိုင်းတွင ်ြဖးမိ 

နယ် စုိက်တန်းခင်ေကျးရာ၌  ၎င်း၏ ဇနီး 

ြဖစ်သူ   သင်းသင်းဝါ ၃၆ ှစ်ကို  လည်း 

ေကာင်း၊    မုတ မမိ    ေအာင်ပင်လယ ်

ရပ်ကွက်၌ ၎င်း၏ ညမီြဖစ်သ ူတင်တင်မိုး 

၃၃ ှစ်ကို     ေရ လက်စွပ် ၄၁ ကွင်း၊ 

ေရ လက်ေကာက် ၁၁ ကွင်း၊ ေရ ဟန်းချန်ိး 

ရှစ်ခ၊ု ပလု/ဲ ေရ ဟန်းချန်ိး တစ်ခ၊ု ေကျာက် 

စမ်ိး/ ေရ ဟန်းချန်ိး တစ်ခ၊ု ေရ ေလာက့တ် 

သီး ၇၆ ခု၊ ေရ ဆွဲကိး ၁၉ ကုံး၊ နားကပ် 

တစ်ရန်၊  ေငွစက ေရာရာ  သိန်း ၁၇၀ 

တိုှင့်အတူ ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

လုယက်ခဲ့

တရားခံ  ကုလား(ခ)ဝင်းိုင်ဦး  ၏ 

ထွက်ဆိခုျက်အရ  ဒဇီင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် 

ေနေဇာ်၊ ေဇာ်လင်း၊ မှတ်ကီး၊ ချိဦးတို 

သည်    Probox   အြဖေရာင်ယာ်ြဖင့ ်

၎င်းထံ ေရာက်ရိှလာပီး အင်းစိန်ခံုးတံတား 

ေပ တွင် ေရ ထည်ပစ ည်းများသယ်ေဆာင် 

လာသည့် ယာ်တစ်စီးအား လုယက်ရန် 

အစီအစ်ရှိေကာင်းှင့် အကျိးအြမတ် 

အား ရရိှသည့်အေြခအေနအေပ  မူတည် 

၍ ခဲွေဝေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားရာ 

သေဘာတလူက်ခခံဲ့ပီး အင်းစန်ိခုံးတတံား 

အလယ်သို  သွားေရာက်၍    ကိတင် 

ေစာင့ဆ်ိင်ုးခဲက့ာ အင်းစိန်မိနယ်ဘက်မှ 

လ  င်သာယာမိနယ်ဘက်သို ေမာင်းှင ်

လာသည့် ယာ်ေပ မှ ေရ ထည်ပစ ည်း 

များ     လုယက်ခဲ့ေကာင်းှင့ ်  ေနေဇာ် 

No Product Name Pack Size
Price in 
Kyats 
(Retail)

Company Name

Antibiotics

1
Injection - Cefoperazone and 

Sulbactam 1G
Vial 4900 Ready Medicine

2
Injection - Cefoperazone 

and Sulbactam 2G
Vial 9300 Ready Medicine

3 Injection - Meropenam 1g/Vial 10000 AA Medical

Anti-inflammatory

4 P.O Dexamethasone Box of 10x10's 1450 JDS

5 P.O Prednisolone Box of 10x10 2000 Aorta

6 Injection- Dexamethasone Vial 160 Aorta

Antiviral

7 P.O Favipiravir 400 mg 2X10 Tablet 50000 AA Medical

8 Injection - Remdesivir Vial 70000 GHI 

Anti thrombosis

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

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

က   ေရ ထည်ပစ ည်းအချိကိ ု၎င်းထ ံခဲွေဝ 

ေပးခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

သွားေရာက်တိမ်းေရှာင်

တရားခံ   ကုလား(ခ)ဝင်းိုင်ဦး ၏ 

ထွက်ဆိခုျက်အရ   ဒဇီင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် 

ဇနီးြဖစ်သူ သင်းသင်းဝါှင့်အတူ မုတ မ 

မိရှ ိ       ညီမြဖစ်သ ူ   တင်တင်မိုးထံ 

သွားေရာက်တမ်ိးေရှာင်ခဲေ့ကာင်း၊    ခဲွေဝ 

ရရှိေသာ ေရ ထည်ပစ ည်းအချိအား ဇနီး 

ြဖစ်သူှင့်အတူ ေမာ်လမိင်မိ မိင်ရတနာ     

ေလးထပ်ေစျးအေပ ထပ်၌  သာွးေရာက် 

ေရာင်းချခဲ့ရာ ေငွကျပ်  ၁၇၅ သိန်းခန်  

ရရှိခဲ့ေကာင်းှင့ ်ရရှိေသာ     ေငွေကး၊ 

ေရ ထည်ပစ ည်းများကုိ ညီမြဖစ်သူ တင်တင် 

မိုးထံ အပ်ှံထားရှိကာ ဇနီး၏ မိတ်ေဆွ 

ြဖစ်သူ ေနထုိင်သည့် ကွတ်ကွင်းမိသုိ 

သွားေရာက်တမ်ိးေရှာင် ေနထိင်ုခဲေ့ကာင်း 

ှင့ ်ညမီြဖစ်သ ူတင်တင်မိုး ထ ံအပ်ံှထား 

သည့် ေရ ထည်ပစ ည်းှင့် ေငွသားများ 

ယူေဆာင်ရန် ထွက်ခွာလာစ် ဒီဇင်ဘာ 

၃၀ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

အထက်ပါ ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ 

အား ဥပေဒအရ ထေိရာက်စွာ အေရးယူိင်ု 

ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်းှင့ ်ဆက်စပ်တရားခမံျား အြမန် 

ဆုံး ဖမ်းဆီးရမေိရး ၎င်းတိုပန်ုးခိရုာေနရာ 

များ၊ လ ပ်ရှားသွားလာေနထုိင်မ  သတင်း 

များရရိှပါက သက်ဆုိင်ရာသုိ လ ိဝှက်စွာ 

သတင်းေပး   တိင်ုကားိင်ုပါေကာင်းှင့ ်

မိရာများ အြမန်ဆုံးေအးချမ်းတည်ငိမ ်

ေရးအတွက် ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး ပူးေပါင်း 

ပါဝင်        ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန ်

ေမတ ာရပ်ခံ      အသိေပးထားေကာင်း  

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

အင်းစိန်မိနယ် လ  င်ြမစ်လမ်း အင်းစိန်ခုံးေကျာ်တံတားေပ တွင် လုယက်မ ြဖစ်စ်မှ တရားခံများ ဖမ်းဆီးရမိမ  အေြခြပဇယား

ေမာ်လမိင ် ဒီဇင်ဘာ   ၃၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ     ကူးစက်မ ြပင်းထန်သည့ ်

ကာလအတွင်း ေခတ ရပ်ဆိုင်းထားရသည့် မိုဘိုင်း 

စာကည့်တုိက်စာငှားစနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း 

ကို မွန်ြပည်နယ် ေမာ်လမိင်ခိုင ်ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ   ဝန်ထမ်းများသည် 

ယမန်ေနနံနက်ပုိင်းက စတင်ကာ ြပည်နယ်အားကစား 

ှင့ ် ကာယပညာသပိ ံ (ေမာ်လမိင်)သင်တန်းေကျာင်း 

ှင့်  စက်မ ကီးကပ်ေရးဦးစီးဌာနံုးတုိတွင် စာအုပ်၊ 

စာေစာင်များ   ငှားရမ်းြခင်းှင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  

အသပိညာေပးလပ်ုငန်းများကိ ုကွင်းဆင်းေဆာင်ရက် 

ေပးေကာင်း သိရသည်။

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးရာတွင် စာငှား၊ စာဖတ် 

ပရိသတ်များ  စိတ်ဝင်စားပီး  ဗဟုသုတများစွာ 

ရေစမည့ ်သတု၊ ရသစာအပ်ုများအား  ငှားရမ်းေပးခဲ့ပီး 

အလားတူ   ြပည်သူများအား  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

အသိပညာေပး ဗီိင်ုးချတ်ိဆဲွြခင်းှင့ ်အသခံျဲစက်ြဖင့ ်

  းေဆာ်ေပးြခင်းကိ ုဝန်ထမ်းများက    ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့သည်။

ေမာ်လမိင်ခိုင ်  ြပန်ကားေရးှင့ ်  ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ  မုိဘုိင်းစာကည့်တုိက်စနစ် 

ြဖင့် စာအုပ်၊ စာေစာင်များ ငှားရမ်းေပးြခင်း၊ ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ အသပိညာေပး  နရံကံပ်စာေစာင်များြပသ 

ေပးြခင်းသည ်    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာလအတွင်း 

ုံးစာကည့်တိုက်သို  လာေရာက်မဖတ် ိုင်သူများ 

အတွက် စာအပ်ု၊ စာေပ ှင့ ်စ်ဆက်မြပတ်ထေိတွေန 

ေစရန်ှင့ ်စာေပမှရရိှသည့ ်အသပိညာများ  ြပန်လည် 

မ ေဝေပးိုင်ရန်      စသည့် ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

    ဇာြဖဝင်း(ြပန်/ဆက်)

ေမာ်လမိင်ခိုင် ြပည်သူများအသိပညာတိုးပွားေစေရး 

မိုဘိုင်းစာကည့်တိုက်ကွင်းဆင်းေပးြခင်းှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အသိပညာေပးေဆာင်ရက်

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင် 

အသံုးများသည့် ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ
(၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိေဈး န်း

အြခားေဆးဝါးများ၏ ေဈး န်းများကုိ Website (www.mccpmd.org)ှင့် Facebook Page https://
www.facebook.com/ 32330252139 2189/posts/ 1720802588308835/ ?d=n တိုတွင် ဝင်ေရာက ်
ကည့် ိုင်ပါသည်။

ေအးေအးဟန်(ခ)သဲသဲ

အဖွဲေခါင်းေဆာင်

တင်တင်မိုး

ေရ များအား သိမ်းဆည်းေပးသူ ေရ များအား သိမ်းဆည်းေပးသူ

ကုလား(ခ)ဝင်းိုင်ဦး

လုယက်မ ကျးလွန်ခဲ့သူ

သင်းသင်းဝါ ေဘာဂ

ေရ ဆိုင်အား ေစာင့်ကည့်ေပးသူ

သင်းသင်း ေဝ သန်းြမင့်စိုး(ခ)စိုးေလး

ေရ သယ်ယာ်အား လိုက်ပါေစာင့်ကည့်သူ

ခိုင်ှင်းေဝ

ဇင်ငိမ်းေအာင(်ခ) ဇင်ကိုဝင်း မိုးဇင်ဦး(ခ)မျိးမင်းဦး

ေရ များအား သိမ်းဆည်းြခင်းှင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါး ေရာင်းချသူ

ဟိန်းေဇာ်ထွန်း

(ခ) ကိုဟိန်း

စည်သူဖိး(ခ)

စည်သူေထွး

လုယက်မ  ကျးလွန်ခဲ့သူေရ များအား သိမ်းဆည်းေပးသူ



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

CRPH ၊ NUG ှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက ်

အဖွဲများက မိကီးအချိတွင် အကမ်းဖက်လုပ်ရပ် 

များှင့်  အြပစ်မဲ့ြပည်သူများအား  ရက်စက်စွာ 

သတ်ြဖတ်မ များ   ြပလုပ်လာခဲ့သြဖင့ ်  လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များက တာဝန်သိြပည်သူများှင့် ပူးေပါင်း၍ 

ဖမ်းဆီးရမိေရးေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ မ ေလးမိှင့်စစ်

ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ် 

အပါအဝင်    အထက်ြမန်မာြပည်မိကီးအချိတို    

တွင် ဖမ်းဆီးရမိသည့် အကမ်းဖက်သမားများှင့ ်

လက်နက်/ခယဲမ်းများသည် KIA အဖဲွှင့ ်TNLA အဖဲွ 

များြဖင့် ဆက် ယ်ပတ်သက်မ များရှိေကာင်းေတွ

ရှိရသည်။  

ထုိသုိေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ၂၀၂၁ ခုှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ  

၁ ရက် မှ ယေနအထ ိမိကီးအချိတွင် အကမ်းဖက်မ  

၃၇၅၁ ကိမ်ရှိခဲ့ပီး   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

ထိန်းသိမ်းခ့ဲရမ အေနြဖင့် အကမ်းဖက်သူ ၁၄၉၂ ဦး၊ 

လက်နက်မျိးစု ံ  ၁၃၃ လက်၊  ခဲယမ်းမျိးစု ံ၁၆၉၃ 

ေတာင့်၊  လက်ပစ်ဗုံး ၂၈ လုံး၊  လက်လုပ်မိုင်း ၂၁၇ 

လုံးှင့် အြခားေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးေရးပစ ည်းများကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ ထိုြပင ်လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

များက အကမ်းဖက်မ များမရိှေစေရးအတွက် ရှာေဖ ွ

ေဖာ်ထုတ်မ များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ  အကမ်းဖက်သ ူ

၉၉၅၈ ဦး၊ လက်နက်မျိးစု ံ၃၄၁၇ လက်၊ ခယဲမ်းမျိးစု ံ

၁၆၁၅၀၀ ေတာင့်၊ လက်ပစ်ဗုံး ၆၄၇ လုံး၊ လက်လုပ် 

မိုင်း  ၆၈၉၅ လုံးှင့်   အြခားေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးေရး 

ပစ ည်းများကိ ုအချန်ိမေီဖာ်ထတ်ု တားဆီးထန်ိးသမ်ိး 

ိုင်ခဲ့သည်။

ယေနအထိ   အကမ်းဖက်သမားများအား 

ဖမ်းဆီးရမိမ အေနြဖင့်  မ ေလးမိတွင် ၃ ကိမ်၊ 

တရားခ ံ၆ ဦးှင့အ်တ ူType 81 ေသနတ် ၂၀၀ လက်၊ 

Type 81 စက်ေသနတ်  ၂၀ လက်၊ K 2 – 5 ေသနတ် 

၄ လက်၊ M-79 ဗုံးပစ်ေလာင်ချာ  ၁ လက်တိုအား 

လည်းေကာင်း၊ မုံရာမိတွင ်၁ ကိမ်၊ တရားခံ ၈ ဦး 

ှင့အ်တ ူ779 PADING III – S ၄၀ မမ ဗုံးပစ်ေလာင်ချာ 

၁ လက်တိုအား   လည်းေကာင်း  ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပီး 

မ ေလးမိှင့ ်အထက်ြမန်မာြပည ်မိကီးအချိမ ှ

ဖမ်းဆီးရရှိမ  စုစုေပါင်း ၁၇ ကိမ်၊ တရားခံ ၂၀၉ ဦး 

တိုှင့အ်တ ူM-16 ေသနတ် ၃ လက်၊ AK-47 ေသနတ် 

၅ လက်၊ M-22 ေသနတ် ၄၀ လက်၊  ပစ တိုေသနတ် 

၁၇ လက်၊ K-22 ေသနတ် ၆၁ လက်၊ K-12 ေသနတ် 

၄ လက်၊ KA ေသနတ် ၄ လက်၊ KO-3 ေသနတ် ၁ 

လက်၊ KA ေလာင်ချာ ၂ လက်၊ K 2-5 ေသနတ် အရှည် 

၇၉ လက်၊  K 2-5 ေခါက်ဒင်ေသနတ်  ၃၆ လက်၊ 

Type-81 ေသနတ် ၂၂၀ လက်၊ Type-81 စက်ေသနတ် 

၂၀ လက်၊ M-79 LL  ၄၀  မမဗုံးပစ်ေလာင်ချာ ၄၄ 

လက်၊ 779 PADING III –S ၄၀ မမ ဗုံးပစ်ေလာင်ချာ 

၁၂ လက်အပါအဝင်              စာမျက်ှာ ၁၇ သို 

အကမ်းဖက်သမားများထံမ ှသိမ်းဆည်းရမိသည့ ်လက်နက်/ခဲယမ်းများှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

အြခားလက်နက်ငယ်မျိးစု ံ    ၅၄၉  လက်တိုအား 

လည်းေကာင်း ဖမ်းဆီးိုင်ခဲ့သည်။ 

KIA အဖဲွမှထတ်ုလပ်ုသည့ ်လက်နက်/ခယဲမ်းများြဖစ်

ဖမ်းဆီးရမိသည့် အကမ်းဖက်သမားများအား 

စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ KIA အဖဲွတွင် အကမ်းဖက် 

ေဖာက်ခွဲေရးသင်တန်း  တက်ေရာက်ခဲ့သ ူ  ၄၃ ဦး၊ 

TNLA အဖဲွတွင် အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွေရးသင်တန်း 

တက်ေရာက်ခဲသ့ ူ၃၇ ဦး ေတွရိှရပီး ဖမ်းဆီးရမသိည့ ်

လက်နက်/ခယဲမ်းများကိ ု စစိစ်ရာ Type-81 ိင်ုဖယ် 

ေသနတ် ၂၂၀ လက်၊ K2-5 ေသနတ် အရှည် ၇၉ 

လက်၊ K-22 ေသနတ် ၆၁ လက်၊  K2-5 ေခါက်ဒင် 

ေသနတ် ၃၆ လက်၊  Type-81  စက်ေသနတ် ၂၀ 

လက်၊ K-12 ေသနတ် ၄ လက်၊ KA ေသနတ် ၄ လက်၊ 

KO-3 ေသနတ် ၁ လက်၊ KA ေလာင်ချာ ၂ လက်၊ 

လက်ပစ်ဗုံး ၇၅၉ လုံးတိုမှာ KIA အဖဲွမှထတ်ုလပ်ုသည့ ်

လက်နက်/ခယဲမ်းများြဖစ်ေကာင်း  ေဖာ်ထတ်ုေတွရိှ 

ရသည်။ 

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်    ိင်ုငတံစ်ဝန်း   ထာဝရ 

အကမ်းဖက်သမားများထံမ ှ သိမ်းဆည်းရမိသည့် လက်နက်ခဲယမ်းများှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ၏ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန်အတွက် ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာ 

၁၅ ရက်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးခဲသ့ည့ ်NCA သေဘာ 

တူညီချက်ပါအချက်များကို   တိကျစွာေလးစား         

လိက်ုနာေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့်အြပင် “ိင်ုငေံတာ် 

ှင့်      ြပည်သူတိုလိုအပ်လျက်ရှိသည့ ်    ထာဝရ                

ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေအာင်ေဆာင်ရက်ရာတွင် တပ်မေတာ် 

အေနြဖင့ ်တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စေဲရး

သေဘာတစူာချပ်(NCA)ပါအတိင်ုး တကိျစွာလိက်ုနာ 

သွားမည”် ဟူေသာ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီး 

ချပ်၏ မူဝါဒှင့်အညီ တစ်ိုင်ငံလုံး ငိမ်းချမ်းမ ရရှိ 

ေစေရးအတွက်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ 

ထုိြပင် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့ ်

ငိမ်းချမ်းေရးကိ ုဦးစားေပးလုပ်ငန်းအြဖစ်ထားရှိ၍ 

ေရှလုပ်ငန်းစ ်၅ ရပ်ှင့်  ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်တိုကို 

ချမှတ်၍  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည်။ သိုြဖစ်၍ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်

တုိင်းရင်းသားြပည်သတူစ်ရပ်လုံး လမူ စီးပွားထခိိက်ု 

မ ှင့်အတ ူစိတ်ှလုံးထိခိုက်ခံစားေနရေသာကာလ

အတွင်း     တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ   

အေနြဖင့ ် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတစူာချပ် NCA အား လက်မှတ်ေရးထိုးထား 

သည်ြဖစ်ေစ၊ လက်မှတ်ေရးထိုးရန် ညိ  င်းေဆွးေွးဆ ဲ

အေြခအေနတွင်ြဖစ်ေစ တိင်ုးြပည်တည်ငမ်ိေအးချမ်း 

ေရး၊ ေဒသဖံွဖိးေရးှင့ ်တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား၏ 

အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်အတွက ်  ထိခိုက်ေစေသာ 

လုပ်ရပ်များအား    ရည်ရယ်ချက်ရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ 

မရိှသည်ြဖစ်ေစ၊ ရပ်တန်ကရန် တိက်ုတွန်းပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်ှင့် ြပည်သူလူထု၏  တည်ငိမ်ေအးချမ်း 

ေရးှင့် လူမ စီးပွားဘဝပျက်စီးေစသည့ ်မည်သည့် 

လပ်ုရပ်မဆိ ုထပ်မလံပ်ုေဆာင်လာပါက တပ်မေတာ် 

အေနြဖင့ ်လိအုပ်ေသာလုံ ခံေရးဆိင်ုရာ ေဆာင်ရက် 

ချက်များကိ ု   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း  သက်ဆိင်ုရာက သတင်းထတ်ုြပန်ထားသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

စစ်ကိုင်း  ဒီဇင်ဘာ  ၃၁

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်း  ေွစပါးဧက 

သုံးသိန်းေကျာ်စိုက်ပျိးသွားရန ် လျာထားေကာင်း၊ 

တိုင်းေဒသကီး   စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့်      

ေွစပါးစိုက်ပျိးမ ှင့်ပတ်သက်၍   တစ်ဧကလ င် 

တင်း ၁၂၀ ထွက်ရှိေရးအတွက ်သင်တန်းေပးြခင်း၊ 

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊ လက်ကမ်းစာေစာင်များ 

ြဖန်ေဝြခင်း၊ ေတာင်သူနည်းပညာေပးြခင်း၊ မျိးစပါး 

ှင့်ပတ်သက်၍   ချတိ်ဆက်ြခင်းများ  ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

“ဒီှစ် ေွစပါးက ဧကသံုးသိန်းေကျာ်စုိက်ပျိးဖုိ 

လျာထားပါတယ်။ ေွစပါးစိုက်ပျိးမ အများဆုံးက

ေတာ့ ေရ ဘိုခိုင်ပါ၊ ေရ ဘိုခိုင်မှာက သဖန်းဆိပ ်

ဆည်ေရနဲစိုက်မယ် ့    ဧရိယာက  ဧက  ၂၈၀၀၀၀ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးတွင် ေွစပါးဧက သုံးသိန်းေကျာ်စိုက်ပျိးရန် လျာထား
ေလာက်အထိ    ရှိတယ်။    ေွစပါးကို  ဆည်ေရ၊ 

ြမစ်ေရတင်ေတွနဲ   စိုက်ပျိးသွားမှာပါ။   စစ်ကိုင်း 

တိုင်းေဒသကီးမှာ ဆည်ကန်ေတွေရေလှာင်ုိင်ရင်  

ေွစပါးစုိက်ုိင်တယ်။   ဆည်ကန်ေတွက   မုိးမှာ 

မုိးနည်းပီးေတာ့  ေရဝင်အားနည်းရင်၊   ဆည်ကန် 

ေတွမှာ ေရမေလှာင်ုိင်ရင် ေွစပါးမစုိက်ုိင်ပါဘူး။   

သဖန်းဆပ်ိဆည်ေရမလုေံလာက်တာေကာင့်   ှစ်ှစ် 

မစိက်ုိင်ုခဲဘ့ူး။ အဒဲအီချန်ိက   ေစွပါးဧက ၇၀၀၀၀ 

ေလာက်ပဲ  စိုက်ိုင်ခဲ့တာပါ” ဟု   တိုင်းေဒသကီး 

စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန   ဒတုယိ  တိင်ုးေဒသကီးဦးစီးမှး 

ဦးေအာင်ကည်ဝင်းက ေြပာသည်။

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခှုစ် ေဆာင်းသီးံှစိက်ုပျိးရာသတွီင် 

စစ်ကိုင်းတိုငး်ေဒသကီးအတွင်း ေွစပါးစိုက်ပျိးမ  

အေနြဖင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်  ေအာက်တိုဘာလမှစတင်၍ 

စိက်ုပျိးခဲရ့ာ ကသာခိင်ု ကသာမိနယ်တွင် ေစွပါး 

၇၉၂ ဧက၊ ေကာလင်းခိုင ်ေကာလင်းမိနယ်တွင ်

၆၉ ဧကှင့် ဝန်းသိုမိနယ်တွင ်၂၆ ဧက စုစုေပါင်း 

၈၈၇ ဧက  စိုက်ပျိးပီးစီးပီြဖစ်ေကာင်း   စစ်ကိုင်း 

တုိင်းေဒသကီး စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၏ စာရင်းများ 

အရ သိရသည်။                                             လူေလး



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

ေကးမုံသတင်းစာ စာဖတ်ပရိသတ်များ စာေပရသစု ံခံစားဖတ် ိုင်ရန်အတွက် ဝတ တိုက  ကို ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိရာ စာေရးဆရာ သိပ ံေမာင်ဝှင့် စာေရးဆရာ ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်းတို၏ ဝတ တိုကို 

အပတ်စ် စေနေနတိုင်းတွင် တစ်လှည့်စီေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ငယ်က မ်း သိပ ံေမာင်ဝ

ဤအချန်ိကား  တတ်ိဆတ်ိေသာ   သန်းေခါင် 

ေကျာ်အချနိ်ြဖစ်၏။   သန်းေခါင်ေကျာ်ြဖစ်ေသာ ်

လည်း    လြပည့်ေကျာ်တစ်ရက်ေနညြဖစ်ေသာ 

ေကာင့ ် ေကာက်စရာမေကာင်း၊  ကည်ူးဖွယ်ရာ 

ေကာင်းလျက်ေနေလေတာ့သည်။  လမင်းမှာကား 

မိမိအရှိန်အဝါရှိသေလာက ်    အစွမ်းကုန်လ တ်၍ 

ကဲေနေပ၏။        သုိေသာ်      ၎င်း၏အေရာင်မှာ 

ေမာင်လူေအးတိုအိမ်ေရှဝင်းအတွင်း၌    ေပါက်၍ 

ေနေသာ  ပိေတာက်ကုိင်း၊   ပိေတာက်ရက်တုိကုိမူ 

ကား ထိုးေဖာက်ကာ  မသာိင်ုရှာေပ။  ထိပုေိတာက် 

ပင်ကီးေအာက်တွင်ကား  ေမှာင်လျက်ေနေပသည်။ 

သိုပင်ေမှာင်ေနေစကာမ ူ     ေဘးပတ်လည်တွင ်

လင်းေနေသာေကာင့ ်သာယာေသာညကိ ု အေှာင့် 

အယှက်မေပး     သာ၍ပင်သာယာေစေသး၏။ 

ထုိပိေတာက်ပင်ေအာက်ရိှ ခံုရှည်ကေလးေပ တွင် 

ထိုင်ေနေသာ   ေမာင်လူေအး၏စိတ်ထဲတွင်ကား 

သာယာ၍မဆံုးုိင်။   ကည်ူး၍မဆံုးုိင်။     ဤမ  

သာယာေသာညကိ ုမည်သမူ မေှာင့ယှ်က်ိင်ုပါေစ 

ှင့ ်ဆေုတာင်းမေိပ၏။ ၎င်းအနီးအနားတစ်ဝိက်ုတွင် 

တိတ်လျက်ေနေပ၏။   ဤသိုတိတ်လျက်ေနြခင်း 

သည်လ င်   သာယာေသာထုိညအား   ကူညီလျက် 

ေနေလေတာ့သည်။ 

ေမာင်လူေအးကား   ခုံရှည်ကေလးေပ တွင် 

ထိင်ုကာ  စီးကရက်တစ်လပ်ိပီးလ င် တစ်လပ်ိဖွာ၍ 

ေနသည်မှာ နာရဝီက်ပင်ကာေလပ။ီ ေဆးလပ်ိတွင် 

စိတ်ေရာက်ေနပုံမေပ ၊   လမင်းကိုေမာ်ကည့်ကာ 

ေမးေစ့ကိုသပ်လျက်ေန၏။   လမင်းှင့ ်  ေမးေစ့ 

တိုတွင်လည်း   စတ်ိေရာက်ေနပုမံေပ ၊    မည်သည့ ်

အရာကို ေတွးေတာ၍ေနပါသနည်း။ သက်မကီး 

များကိုပင ်တစ်ခါတစ်ခါချ၊ ဧက   ဝမ်းနည်းစရာ၊ 

စတ်ိပျက်စရာအေကာင်းတစ်ခခုကုိ ု စ်းစားေနေပ 

လိမ့်မည်။ 

ံုးပိတ်ရက်အတွင်း မိမိငယ်ငယ်ကတည်းက 

ေနထိုင်ခဲ့ေသာအိမ်သိုြပန်လာသည်မှာ တစ်ရက် 

သာရိှေသး၏။ ထိအုမ်ိှင့ကဲွ်ကွာေနသည်မှာလည်း 

ခနုစ်ှစ်ခန်ပင် ကာခဲေ့လပ။ီ မမိထိိင်ုေနရာ ခုရှံည် 

ကေလးှင့ကဲွ်ေနသည်မှာလည်း  ထိမု ပင်ကာေလ 

ပ။ီ ဤသိုေသာ သာယာသည့ည်၊ ှစ်ေပါင်းများစွာ 

ကဲွကွာေနရေသာဌာနတွင်   ေမာင်လေူအးမှာ   မမိ ိ

ငယ်ငယ်တန်ုးကအေကာင်းများကိ ု စ်းစားေနရာ 

၏။ မလွဲပါ။ အမှန်ပင်ြဖစ်ပါသည်။  ၎င်း၏စ်းစား 

ချက်သည် စာဖတ်သူတိုှင့် မည်သိုမ မသက်ဆိုင် 

ပါ။ သိုေသာ် အချိက   သိချင်ေကာင်းသိချင်ကပါ 

လမိ့မ်ည်။ ထုိသိချင်သူတုိအဖုိ  ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပ 

လိုက်ပါ၏။ 

လသာသာ သန်းေခါင်ေကျာ်သည့တ်ိင်ုေအာင် 

မိမိ၏ငယ်က မ်း ေမာင်စာှင့်   ထိုင်ခုံရှည်ကေလး 

ေပ တွင်ထိင်ုကာ  စကားေြပာခဲေ့သာအကမ်ိေပါင်း 

မှာ မေရတွက်ိုင်ပီ။    ေမာင်လူေအးသတိမရဘ ဲ

မေနိုင်။  သတိရရှာေပ၏။   ထိုသို    ေပျာ်ရ င်စွာ 

မိတ်ေဆွှစ်ေယာက်  ည့်နက်သန်းေခါင်  စကား 

ေြပာကားခဲ့ကေသာအခါကား        ကာေလပီ။ 

ှစ်ေပါင်းဆယ်ှစ်ထက်မနည်း၊         သိုေသာ် 

ေမာင်လူေအး၏စိတ်ထဲတွင်ကား   မေနတစ်ေန  

ကပင်ဟ ုထင်မှတ်မိေပ၏။ 

ေမာင်စာကား    မိတဆိုး၊    ဖတဆိုးကေလး 

ြဖစ်၏။ မမိအိသက်ေြခာက်ှစ်ခန်ကပင် မဘိှစ်ပါး 

မှာ  ပလိပ်ေရာဂါကိ ု အခွန်ဆပ်လိုက်ကရေပ၏။ 

ေမာင်ပါမှာ      ဦးေလးအိမ်သို     ေြပာင်းေရ ကာ 

ေနထိုင်ရရှာ၏။    ညီကေလးှစ်ေယာက်တိုလည်း 

မမိှိင့အ်တတူပူင်။   ေမာင်ပါတုိ၏    ဦးေလးအမ်ိှင့ ်

ေမာင်လေူအးတိုအမ်ိမှာ သုံးအမ်ိမ သာြခားေလသည်။ 

ေမာင်လေူအးှင့ ် ေမာင်စာတိုမှာ  ကစားဖက်ြဖစ်က 

၏။ ြမန်မာေကျာင်းတွင် တစ်တန်းတည်းသားြဖစ်က 

၏။    အဂ  လိပ်ေကျာင်းသုိ    ေြပာင်းကေသာအခါမှာ 

လည်း တစ်တန်းတည်းသားြဖစ်ကေလသည်။ 

၎င်းတိုှစ်ေယာက်မှာ      ကစားဖက်၊    စကား 

များဖက်၊    တိုင်ပင်ေဖာ်တိုင်ပင်ဖက်များေပတည်း။  

ေမာင်စာမှာ       အြငင်းသန်သူြဖစ်ေသာေကာင့ ်

တစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက ်မကာမကာစိတ်ဆိုး 

ကရ၏။ သိုေသာ်    တစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက ်

စကားမေြပာဘ ဲ        တစ်ရက်မ မေနိုင်ကေချ။ 

တစ်ေယာက်ေယာက်က        စ၍ေခ ရမည်သာ။ 

တစ်ေယာက်က    အြဖဆိုလ င်    တစ်ေယာက်က 

အမည်းဘက်မှေန၍ ြငင်းေလ့ရှိ၏။ ဤသိုေသာသူ 

ှစ်ေယာက်အတူတူေပါင်းသင်းကာ    ေနိုင်က 

သည်မှာ အံ့သစရာ။ သိုပင်  အံ့သစရာြဖစ်ေသာ်လည်း 

တစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက ်     အမဲခင်မင်ေသာ 

မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေလသည်။ 

ေမာင်စာ အဂ  လိပ်စာငါးတန်းသိုေရာက်ေသာ 

အခါ    ၎င်းတိုညီအစ်ကိအုား   ငယ်ငယ်ကေလးကပင် 

ကည့် ေစာင့်ေရှာက်လာေသာဦးေလးမှာ   ေသဆုံး 

ြပန်ေလသည်။ ေမာင်စာတို ညအီစ်ကိသုုံးေယာက်မှာ 

ယကူျံးမရြဖစ်ကရရှာေလပ။ီ ညကီေလးှစ်ေယာက် 

အနက် တစ်ေယာက်မှာ ေလးတန်း၊ တစ်ေယာက်ကား 

သုံးတန်းမ သာ ေရာက်ကေသး၏။ 

မီှခုိအားထားရာကီးြဖစ်ေသာ ဦးေလး ေသဆုံး 

ပီးသည့်ေနာက ်   အေဒ မုဆိုးမတစ်ေယာက်အိမ်၌ 

သွားေရာက်ေနထိုင်ကရရှာ၏။      အေဒ မှာလည်း 

မုဆိုးမြဖစ်ေသာေကာင့ ်  ဘူးသီးေကာ်၊    ငါးေပါင်း 

ေကာ်များကုိ   ေကာ်ကာေရာင်း၍    တူသံုးေယာက် 

တိုအား  ေကျာင်းစရတ်ိေထာက်ရှာေပ၏။ ညအီငယ် 

ဆုံးမှာ ေကျာင်းမသွားမ ီ နနံက်ေစာေစာတွင် ဘူးသီး 

ေကာ်၊ ငါးေပါင်းေကာ်များကိ ုလည်၍ေရာင်းရရှာ၏။ 

ညီအလတ်မှာ  ထမင်းချက်ရရှာ၏။   ေမာင်စာကား 

အိမ်တွင် သိမ်းစရာရှိသည်ကိုသိမ်း။ စီမံစရာရှိသည ်

ကို စီမံရရှာေလသည်။ 

ေဈးေရာင်း၍   ရေသာေငွှင့ ်ေကျာင်းစရိတ ်

မကာမိေသာေကာင့ ် အေဒ မုဆိုးမ၌   ရှိသမ ေသာ 

ပစ ည်းများ တစ်စတစ်စနည်းပါး၍သာလာေလေတာ ့

၏။ ေမာင်စာ ခုနစ်တန်းသုိေရာက်ေသာအခါ ပစ ည်း 

များ    ဘာမ မကျန်ေတာ့ေချ။    ေမာင်စာလည်း 

ညီအစ်ကို၊    ေဆွမျိးတိုအေပ တွင်    ညာတာ 

ေထာက်ထားေသာသူြဖစ်ေလရကား    ေကျာင်းမ ှ

ထွက်ကာ စာေရးအလုပ်ကိုလုပ်၍ ညီငယ်များအား 

ေထာက်ပံ့ရှာ၏။ 

ေမာင်လေူအးမှာ ေမာင်စာအတွက် စတ်ိဆင်းရ ဲ

ြခင်းကီးမက စတ်ိဆင်းရ၍ဲေနေသာ်လည်း မည်သိုမ  

မတတ်ိုင်။   အသာကည့်၍ေနရ၏။    ေမာင်စာ 

ေကျာင်းထွက်ပီးေနာက ်ေမာင်လူေအးှင့ ် ေရှးက 

အတိုင်း   ပူးတွဲှင့်သာေနက၏။    သွားအတူတူ၊ 

လာအတူတူ   ြငင်းခံုြခင်းလည်း  ေရှးကအတုိင်းပင်။ 

တစ်ေယာက်က    တိုင်ပင်လ င်   တစ်ေယာက်က 

အကံေပး၏။  တစ်ေယာက်က  အကူအညီလိုလ င် 

တစ်ေယာက်က ေပး၏။ တစ်ေယာက်ဝမ်းသာလ င် 

တစ်ေယာက်လည်းထုိအတူ။ တစ်ေယာက်စိတ်ညစ် 

လ င် တစ်ေယာက်လည်းထိုနည်းတူ။ 

ေမာင်စာ   အလုပ်ဝင်ေနသည်မှာ    သုံးှစ်ပင် 

ေကျာ်ခဲ့ေလပီ။    ေမာင်လူေအးကား   ဆယ်တန်း 

ေအာင်ြမင်ပီးေနာက်    ေကာလိပ်ေကျာင်းသိုပင ်

ေရာက်ေနေလပီး    တစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက ်

စာေပးစာယလူပ်ုက၏။ ေမာင်လေူအး သတီင်းက တ် 

ေကျာင်းပိတ်၍   ြပန်လာေသာအခါ    ေမာင်စာ၌ 

အဆုတ်ေရာဂါစွဲကပ်ေနေကာင်းကို     သိရ၏။ 

ေမာင်စာကမူကား အေရးမကီးဟုေြပာေလသည်။ 

ေမာင်လေူအး  စုိးရိမ်ေသာေကာင့်   ေဆးနည်း 

များကို   စံုစမ်း၍ေပး၏။   ေကျာင်းပိတ်ရက်အတွင်း 

၎င်းတိုှစ်ေယာက်မှာ    အမဲပင ်    ပူးတွဲပူးတွဲှင့ ်

ေနက၏။ ေမာင်လေူအး၏အမ်ိ၌ ေမာင်စာကိ ုမေတွ 

လ င် ေမာင်စာ၏အမ်ိတွင် ေမာင်လေူအးကိ ုြမင်ရေပ 

လိမ့်မည်။  ေကျာင်းဖွင့်ေသာအခါ    ေမာင်လူေအး 

ေကျာင်းသိုြပန်ေလေတာ့၏။ 

ေမာင်စာမှာ    လခကနည်း၊    ညီေလးတိုအား 

ေကျာင်းထားရေသာစရိတ်က   ကီးေသာေကာင့ ်

စိတ်ညစ်ေနရသည့်အထဲတွင်    ေရာဂါကလည်း 

တစ်ေနထက်တစ်ေန     တိုး၍လာခဲ့၏။    ေဆးဝါး 

စားေသာက်ရန်     ခွင့်ယူလိုပါလည်း   မိမိေနရာ၌ 

လူသစ်များကိ ု ထားလိုက်မည်စိုး။    ဆရာသမား 

ေခ ရမှာကလည်း    ေကးေငွမရှိ။      အလုပ်ကို 

သာလ င်ဖိ၍လုပ်၏။        အလုပ်ကိးစားေလ       

ေရာဂါတိုးေလ။ 

ညီေလးများအား   ေကျာင်းမှုတ်လိုက်ရရှာ 

၏။ အစားတွင် ဆင်ြခင်၍ေနရရှာ၏။  အဝတ်တွင် 

ဆင်ြခင်၍ေနရရှာ၏။ အသွားတွင် ဆင်ြခင်၍ေနရ 

ရှာ၏။  အေနအထိုင်မှစ၍    ေနရာတကာတွင ်

ဆင်ြခင်ေသာေကာင့ ်   တစ်ရပ်လုံးက    ၎င်းတို 

ညီအစ်ကိုအားချးီမွမ်းက၏။    သိုေသာ် ပါးစပ် 

ေထာက်ပံ့ုအံြပင် ဘာမ မရ။  ေမာင်စာတို၏အြဖစ် 

အပျက်ကို   ေမာင်လူေအးသိလ င်    ဝမ်းနည်း၍ 

မဆုံးပ။ီ သိုေသာ်  တ်၏ေစာင်မြခင်းအြပင် ဘာမ  

မတတ်ိုင်။ မိမိအိမ်မှေပးေသာေငွမှာ ေကာလိပ ်

ေကျာင်းတွင် ေလာက်ုမံ သာ၊ ေကာလပ်ိေကျာင်းက 

ြပန်လာေသာအခါများတွင်  မမိအိမ်ိမှာပင်    ေခ ၍ 

ထား၏။  ေမာင်လူေအးှင့်အတူတ ူ  ေပျာ်ရ င်စွာ 

ေနထိုင်ခိုက်တွင် ေမာင်စာ၏ေရာဂါမှာ  သက်သာ 

သကဲ့သိုရှိ၏။ 

ေမာင်လေူအး ဥပစာတန်းကိ ုေအာင်ြမင်ေသာ 

အခါ အစုိးရအေထာက်အပ့ံ တစ်လအစိတ်မ ရ၏။ 

ေမာင်စာသိလ င် ဝမ်းသာ၍မဆုံးိုင်ပီ။  ေမာင်စာ 

လုိသည့်အခါများတွင် ေမာင်လူေအးက ေထာက်ပ့ံ 

ိုင်ရှာ၏။   သိုေသာ်   ထိထိေရာက်ေရာက်ကား 

အဘယ်မှာလ င် ေထာက်ပံ့ိုင်ပါအံ့နည်း။  

တစ်ေနသ၌  ေမာင်စာ အလပ်ုတိက်ုသိုသွားရာ 

မိမိအားမလိုေတာ့ပီဟူ၍        ေြပာလိုက်ေသာ 

မန်ေနဂျာ၏စကားကိ ု ကားလိက်ုလ င် ေမာင်စာ၏ 

စိတ်ထဲတွင် မုိက်ခနဲြဖစ်၍သွား၏။  အေကာင်းကုိ 

ေမးေသာအခါ    အြမတ်အစွန်းမရှိေသာေကာင့ ်

အထက်လူကီးများက  စာေရးအချိကိုထုတ်ရန ်

အမိန်ေပးေကာင်းကိ ု သိရ၏။    မိမိှင့်အတူတူ 

သုံး၊   ေလးေယာက်လည်း    အထုတ်ခံကရ၏။ 

စိတ်ေလးေလးှင့်ပင ်အိမ်သိုြပန်ခဲ့ေလပီ။ 

ေရာဂါတိုးသည်မှာကိစ မရှိ။  အလုပ်မရှိလ င် 

ထမင်းငတ်ေပလိမ့်မည်။         ညီေလးများမှာ 

လုပ်ကုိင်ုိင်ေသာအရယ်သုိ ေရာက်ကပြီဖစ်ေသာ် 

လည်း    အလုပ်ရှာ၍မရိုင်။     ေထာက်ပံ့ိုင်သ ူ

ေဆွမျိးဟူ၍ ကည့်လုိက်ပါလည်းမြမင်။ ေမာင်စာ 

မှာ စိတ်အိုက်လျက်သာေနေလေတာ့သတည်း။ 

ေနာက်ဆံုး၌ အလုပ်မ့ဲသူတုိ၏  မီှခုိအားထား 

ရာြဖစ်ေသာ  ရန်ကုန်မိကီးကိ ု   ေြပးခဲ့ရရှာ၏။ 

ေဆွမျိးနီးစပ်သူတုိထံတွင် တည်းခုိရင်း အလုပ်ရှာ 

၏။ မရသြဖင့်   စိတ်ညစ်ရသည်မှာ   အကိမ်ေပါင်း 

မေရတွက်ိုင်ပီ။  ေဆွမျိးတိုမှာလည်း    ချမ်းသာ 

က ယ်ဝသူများ မဟုတ်ကေသာေကာင့ ်ေမာင်စာ 

အား ထမင်းေက းထားရန်   မတတ်ိုင်။   ထမင်း 

တစ်နပ်စားရန်ပင်  များစွာခဲယ်းလျက်ေနေသာ 

ေမာင်စာအား မိမိေရာဂါကို ေဆးကုသရန် မည်သို 

တတ်စွမ်းိုင်ပါအံ့နည်း။ ေရာဂါသည် ေလျာ့သည် 

မရှိ။ တစ်ေနတြခား တိုး၍သာလာခဲ့၏။ 

စိတ်ပျက်လှေသာေကာင့် ေနရပ်သုိ ြပန်မည် 

ဆဲဆဲတွင်   ရန်ကုန်မိ    ကုန်တိုက်တစ်တိုက်၌ 

စာေရးကေလးအလပ်ုကိ ုရေလသည်။ ေမာင်စာ၏ 

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကား ဆိစုရာမရိှပ။ီ ေတာ်ေတာ်ပင် 

လန်း၍လာ၏။ ပင်ပန်းေသာအလုပ်ပင်  ြဖစ်ေသာ် 

လည်း အလပ်ုမရိှသည်ထက်၊ ကမ်းပုိးြဖစ်ေနသည် 

ထက်၊ ထမင်းငတ်ေနသည်ထက် ေကာင်းေသး၏။

စာမျက်ှာ  ၁၉  သို 

 လသာသာ သန်းေခါင်ေကျာ်သည့်တိုင်ေအာင် 

မိမိ၏ငယ်က မ်း ေမာင်စာှင့် 

 ထိုင်ခုံရှည်ကေလးေပ တွင် ထိုင်ကာ 

 စကားေြပာခဲ့ေသာအကိမ်ေပါင်းမှာ မေရတွက်ိုင်ပီ။    

ေမာင်လူေအးသတိမရဘဲ မေနိုင်။

သတိရရှာေပ၏။  

 ထိုသို ေပျာ်ရ င်စွာ မိတ်ေဆွှစ်ေယာက် ည့်နက်သန်းေခါင် 

စကားေြပာကားခဲ့ကေသာအခါကား ကာေလပီ။ 

ှစ်ေပါင်းဆယ်ှစ်ထက်မနညး်၊  

သိုေသာ် ေမာင်လူေအး၏စိတ်ထဲတွင်ကား 

မေနတစ်ေနကပင်ဟု ထင်မှတ်မိေပ၏ 



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

ရန်ကုန်တွင်     ေမာင်လူေအးှင့်အတူတူ 

ေနထိင်ုရေသာေကာင့ ်  ှစ်ဦးစလုံး  ဝမ်းေြမာက်၍ 

မဆုံး။ ေပျာ်ရ င်၍မဆုံး၊   တပံး ပံးှင့ ်  ရန်ကုန် 

မိတွင်   သွားလာလည်ပတ်ကာေနကကုန်၏။ 

မိမိ၏ ညီေလးှစ်ေယာက်ှင့ ်အေဒ တိုကိုလည်း 

ရန်ကုန်သုိ  ေခ ခဲေ့လသည်။   ေမာင်လေူအးလည်း 

ဝိဇ ာစာေမးပွဲကိုေအာင်၍   အလုပ်အကိုင်ရလ င် 

ေမာင်စာအား  အလုပ်ထွက်ေစ၍     မိမိှင့်အတူ 

ထားကာ သမားေကာင်းတိုှင့ ်ေဆးဝါးကုသေစ 

မည်ဟု  အားခဲ၍ထား၏။    စာေမးပွဲေအာင်ရန ်

ကိးစားလျက်ေနေလပီ။ 

ေမာင်လူေအး ဝိဇ ာစာေမးပွဲကိ ုဝင်ပီးေနာက ်

ေနရပ်သိုြပန်သွားေသာအခါ  ေမာင်စာမှာ အလုပ ်

ကလည်း  ပင်ပန်း၊   ေဆးဝါးကလည်း    မစားရ။ 

စိတ်ညစ်စရာေတွကလည်းများသြဖင့ ်အိပ်ရာထဲမ ှ

မထိုင်ေသာဘဝသို          ေရာက်ရရှာေလေတာ ့

သတည်း။ တစ်လမ မကာမီပင ် ေမာင်စာ၏သနား 

ဖွယ်ရာေသာဇာတ်လမ်းမှာ       ဆုံးခန်းတိုင်သို 

ေရာက်ေလေတာ့၏။ ေမွးကတည်းက  ေမာင်စာမှာ 

မ ေလး ဒီဇင်ဘာ ၃၁

 မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ 

ငါးေမွးေတာင်သူများအတွက် ငါးေမွး 

ြမြခင်း၊ ငါးေဆးထုိးသားေဖာက်ြခင်းှင့် 

ေကာင်းမွန်ေသာ ေရသတ ဝါေမွးြမေရး 

ကျင့်စ်နည်းပညာရပ်များကို လာမည့် 

ေဖေဖာ်ဝါရလီအတွင်း သင်ကားေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး 

သရက်ကုန်းငါးလုပ်ငန်းစခန်းမှတာဝန်ခံ 

ဦးစီးအရာရှိ     ဦးထွန်းေနာင်ဝင်းက 

ေြပာသည်။ 

 အဆိုပါ နည်းပညာရပ်များကို ငါး 

ေမွးြမေရး စိတ်ပါဝင်စားသည့် ငါးေမွး 

ေတာင်သမူျားကိ ုငါးေမွးြမေရး နည်းစနစ် 

များ သရိှိနားလည်ေစေရးအတွက် အဓကိ 

ထားရည်ရယ်ပီး သင်ကားေပးသွားရန ်

စီစ်ေဆာင်ရက်ထားရှိေကာင်း၊ ယင်း 

နည်းပညာရပ်များကုိ သင်ကားေပးသွား 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ငါးေမွးေတာင်သူများအတွက် အေြခခံငါးေမွးြမေရးနည်းပညာရပ်များ သင်ကားေပးမည်
ရန်  တိင်ုးေဒသကီး ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန၏ 

 န်ကားချက်များအတိုင်း ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ပီး  သင်ကားေပးရာတွင ်

လည်း သင်တန်းတစ်ခုတွင် လူဦးေရ  ၂၀ 

မှ ၂၅ ဦးထိလက်ခံပီး ငါးေမွးေတာင်သ ူ

များအား စာေတွ၊  လက်ေတွနည်းြဖင့ ်

သင်ကားေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

“ငါးေမွးြမေရးကိ ု   စိတ်ပါဝင်စားတဲ ့

ငါးေမွးေတာင်သူေတွကိ ု  သင်တန်းေပး 

သွားမှာပါ  ။ စနစ်တကျေမွးြမိုင်ေရး 

အတွက်လည်း သင်တန်းပိုချေပးတာပါ။ 

သရက်ကုန်း       ငါးလုပ်ငန်းစခန်းမှာပ ဲ

သင်တန်းဖွင့်လှစ်ေပးသွားမှာပါ။ တိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်းရိှ ငါးေမွးေတာင်သေူတ ွ

အတွက်ပါ။  သင်တန်းကိုလည်း  ကိုဗစ် 

စည်းကမ်းနဲအည ီ     ဖွင့်လှစ်သင်ကား 

ေပးသွားမှာပါ။   ှစ်တိင်ုးလိလုိ ု  သင်တန်း 

ေတွေပးဖို   လျာထားပါတယ်။  ယခု 

သင်တန်းကုိေတာ့ လာမယ့် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

အတွင်းမှာဖွင့လှ်စ်ဖုိ    စစီ်ထားပါတယ်။  

ငါးလုပ်ငန်းနဲပတ်သက်တဲ့       ခိုင်၊ 

မိနယ်စခန်းေတွမှာလည်း ေပးသွားဖို 

အစီအစ်ရှိပါတယ်။ အခုလို နည်းပညာ 

ရပ်ေတေွပးြခင်းြဖင့ ်အေြခခငံါးေမွးြမေရး 

ကို နည်းစနစ် မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ  ေမွးြမ 

ိင်ုမယ့ ်အကျိးေကျးဇူးေတရွရိှမှာပါ” ဟ ု

၎င်းက ေြပာသည်။  

ငါးေမွးေတာင်သူများ ငါးေမွးြမသည့ ်

အခါတွင် ကျန်းမာသန်စွမ်းသည့ ်ငါးသား 

ေပါက်၊ ငါးမျိးစိတ်များကိ ုေမွးြမိုင်ေစ 

ေရးှင့်  ငါးမျိးေကာင်းမျိးသန်များကို  

ထုတ်လုပ်   ြဖန် ြဖးိုင်ေစရန်အတွက ်

အေြခခ ံငါးေမွးြမြခင်း သင်တန်း၊ ငါးေဆး 

ထိုးသားေဖာက်သင်တန်းှင့ ် ေကာင်းမွန် 

ေသာ    ေရသတ ဝါေမွးြမေရးကျင့်စ ်

(GAQP)စသည့် နည်းပညာရပ်များကို 

သင်ကားေပးသွားမည ်    ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ငါးေမွးေတာင်သူများ  ေရချိငါးေမွးြမေရး 

ကို  စနစ်တကျေမွးြမိုင်ေစေရး၊  ငါး

အစားအစာ   ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်း

ေစေရးှင့်  မိမိတိုကိုယ်တိုင ်   ငါးသား 

ေပါက်ထတ်ုလပ်ုိင်ုေစေရးကိ ုရည်ရယ်၍ 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                 

        မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ဘယ်အခါ တစ်ကွက်ကေလးမ  ေအးေအးချမ်းချမ်း 

စည်းစိမ်ကေလးှင့်ေနခဲ့ရသည ်မရှိပါတကား။ 

ေမာင်လူေအးလည်း              ဝိဇ ာစာေမးပွ ဲ

ေအာင်ေလပီ။ အလုပ်ရရန်သာ လိုေတာ့၏။ မိမိ 

ကံစည်ထားသည်ှင့် သီသီကေလးလွဲရေလြခင်း 

ဟု    ရင်ထုမနာြဖစ်၍   ကျန်ရစ်ရှာေလေတာ့၏။ 

သိုေသာ်  ေသမင်း၏အခွန်ကို   မည်သူမဆပ်ဘဲ 

ေနဝံ့ပါအံ့နည်း။ 

ေမာင်စာ ေသမင်းိုင်ငံသို ထွက်ခွာသွားသည ်

မှာ ငါးှစ်ခန်ပင်ကာေလပီ။  ေမာင်လူေအးမှာကား 

ဝန်ေထာက်ြဖစ်လျက်ေနေချပီ။     ဤအခိုက်၊ 

ဤအခါ၊ ဤေနရာ၌    အဘယ်မှာလ င်    မိမိ၏ 

ချစ်လှစွာေသာငယ်က မ်းကို     မလွမ်းဘဲေနိုင် 

အံ့နည်း။ 

လင်းကက်ေတလွည်း ေဆာ်ေလပ။ီ ကလုား 

တက်ေတွလည်း  ဆူညံေနပီ။ ေမာင်လူေအးကား 

ေတွးေတာတုန်းပင်။ 

၁၂၉၅ ခု နတ်ေတာ်လ၊ ဂ ေလာကမဂ ဇင်း။

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁

 ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန    ပုံှိပ်ေရးှင့ ် 

ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပဗိမာန်ံုးက အပတ်စ် 

စေနေနတိုင်း ေရ ေသွးဂျာနယ်ကိ ုထုတ်ေဝြဖန်ချ ိ

လျက်ရှိသည်။ 

၁-၁- ၂၀၂၂ ရက်(စေနေန )တွင်  ထွက်ရှိမည့ ်

ဝီရိယနည်း၍ နေမာ်နမဲ့ိုင်လွန်းေသာ မစံပယ် 

၏အေကာင်းကို ဆရာိုဦးေဇာ်က ေရးသား၍ 

ကာတွန်း ဆူးထက်ေအာင ်သုပ်ေဖာ်ထားသည့ ်

“နေမာ်နမဲ့များေကာင့်”  မျက်ှာဖုံးကာတွန်း၊ 

ကေလးများ လွတ်လပ်ေရးေနကိ ု   တန်ဖိုးထား 

ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ိင်ုေစရန် လွတ်လပ်ေရး၏ 

အှစ်သာရှင့်   လွတ်လပ်ေရးြပန်လည်ရယူပုံ 

အေကာင်းအရာအကျ်းချပ်ကိ ု တင်ဆက်ထား 

သည့် ဆရာကိုေကျာ်စွာ(ကျိက်ပိ)၏ “ထိန်းသိမ်း 

စိုေလ လွတ်လပ်ေရးအေမွ”   သုတေဆာင်းပါး၊ ုိးသား 

လွန်းေသာ ေမာင်ိုးအေကာင်းကိ ု    တင်ဆက် 

ထားသည့ ်ကာတွန်းကယ်ကယ်၏ “အလွန်ုိးတ့ဲ 

ေမာင်ိုး” ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ သူတစ်ပါး၏ 

ေကျးဇူးတရားကို  မသိရှိဘဲ စ်းစားeာဏ်မဲ့စွာ 

ြပမူခဲ့၍  ဒုက ေရာက်ရေသာ  ကျးီအေကာင်းကိ ု

တင်ဆက်ထားသည့ ်ဆရာေဌးေကျာ်ဦး၏ “ြမစ်ထ ဲ

ကကျးီကန်း”  ပုြံပင်၊ ြဖတ်ထုိးeာဏ် ေကာင်းေသာ 

ရန်ပုိင်စုိးအေကာင်းကုိ ဟာသြဖစ်ဖွယ် တင်ဆက် 

ထားသည့်  ကာတွန်းေစာဟန်၏  “ရန်ပိုင်စိုး” 

တစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ သစ်ပင်စိုက်ြခင်းေကာင့ ်

ရရှိလာမည့် အကျိးေကျးဇူးများကို တင်ဆက် 

ထားသည့် ဆရာမစုစုေသာ်၏ “တစ်ဆင့်စကား” 

ဝတ ၊ အချင်းချင်း ကူညီိုင်းပင်းကာ လုပ်ေဆာင် 

ပါက ေအာင်ြမင်မ များ ရရှိိုင်ေကာင်းကိ ုသရက် 

ေစ့ေလးမှ အသီးအရက်များြဖင့ ်ေဝဆာေနေသာ 

ေရ ေသွးဂျာနယ်ထွက်ရှိ

သရက်ပင်ကီးြဖစ်လာပုံြဖင့ ်ဥပမာြပ  တင်ဆက် 

ထားသည့်   ကာတွန်းထွန်းထွန်းဝင်း   (ရန်ကုန် 

တက သိုလ်)၏    “ကူညီေဖးမ    တိုဘဝ”  

ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊     လုပ်ေဆာင်ဖွယ်ရာ 

ကိစ များကို ေဆာင်ရက်ရာ၌ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး 

နားလည်မ ထားကာ   ဝိုင်းဝန်းလုပ်ေဆာင်ပါက 

အရာရာေအာင်ြမင်ိုင်ေကာင်းကို    တင်ဆက် 

ထားသည့ ်ကာတွန်းေရ ိုး၏ “စိုးကီး” ှစ်မျက်ှာ 

ကာတွန်း၊ Noun များ၏ ပိင်ုဆိင်ုမ များအေကာင်းကိ ု

ေလ့ကျင့်ခန်းများှင့်တကွ တင်ဆက်ထားသည့ ်

အဂ  လိပ်စာ  သင်ခန်းစာက  ၊  eာဏ်စမ်းှင့် 

ကဗျာက  တိုအပါအဝင် က  စုလံင်စွာ ထွက်ရိှပ ီ

ြဖစ်ပါသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁

စာေရးဆရာ ချစ်ိင်ု(စတ်ိပညာ) ေရးသားသည့ ်

ေတာသားေလးတစ်ေယာက်စာအုပ် ထွက်ရှိလာ 

သည်။

အဆိုပါစာအုပ်တွင် ဆရာချစ်ိုင်(စိတ်ပညာ)

က အဆက်မြပတ်အားထတ်ုမ ရိှပါက  ေအာင်ြမင်မ  

ရိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း   ကိုယ်ေတွြဖစ်ရပ်ြဖင့ ်

ယှ်ကာ   “ဇွဲ”အမည်ြဖင့်  ေရးသားထားသည့ ်

ေဆာင်းပါးြဖင့ ်စတင်ေဖာ်ြပထားသည်။ ထိုေနာက် 

တွင်   ေစတနာ့ဝန်ထမ်းတာဝန်၊   ဇာတိရာ၊ 

ရာအလွမ်း၊ ေချာက်ေရနံေြမ၊ ေမွးရပ်ေြမ၊ ေရ မန်း 

ဆီသို၊ ရတနာပုံ၊ ဇာတိမာန်၊ စာချစ်သူ၊ စာေရးသူ၊ 

ေစတနာအဟန်ု စသည့ ်ေဆာင်းပါးများပါဝင်သည်။ 

ထိုြပင ်စာေရးသူ ေရးသားထုတ်ေဝခဲ့ပီးြဖစ်သည် ့

စာအုပ် ၁၂၃ အုပ်၏ စာရင်းကို ထုတ်ေဝခဲ့သည့် 

ှစ်အလိုက် စုစည်းေဖာ်ြပထားသည်။

စာအုပ်ကို    တန်ဖိုးေငွကျပ ်    ၁၀၀၀ ြဖင့် 

သတင်းှင့စ်ာနယ်ဇင်းလပ်ုငန်း    စာအပ်ုအေရာင်း 

ဆိုင်အမှတ်   (၁၇၃/၁၇၅)  ပန်းဆိုးတန်းလမ်း 

(လယ်)    ေကျာက်တံတားမိနယ်    ရန်ကုန် 

တိင်ုးေဒသကီး ဖန်ုး ၀၁-၈၂၄၈၁၀၂ သို ဆက်သွယ် 

ဝယ်ယူိုင်ေကာင်း သိရသည်။               ေကးမုံ

ချစ်ိုင်(စိတ်ပညာ)ေရးသားသည့ ်

ေတာသားေလးတစ်ေယာက ်စာအုပ်ထွက်ရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

Grade 10 (စနစ်ေဟာင်း) 

ယခင်အပတ်က Unit 6 THE PRODIGAL SON အေကာင်းကိ ုေဖာ်ြပခဲပ့ါတယ်။ ဒအီပတ်မှာေတာ ့Active Voice to Passive Voice ေြပာင်းနည်းများကိ ု

ေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

Grammar patterns

Active Voice to Passive Voice ေြပာင်းနည်း

မှတ်ချက်။ will ေနရာတွင် modal verbs များအစားထိုးိုင်သည်။ 

ဥပမာ will V1 ဆိုရင် will be V3

 can/could V1 ဆိုရင် can/could be V3

 shall V1 ဆိုရင် will be V3 

(I shall, We shall နဲေပးထားေသာ်လည်း P.V ေြပာင်းသည့်အခါ 

ခရံတဲ ့object က I/We မဟတ်ုသည့်အတွက် will ေြပာင်းေြဖေပးရသည်။)

should V1 ဆိုရင် should be V3

may/might V1 ဆိုလ င် may/might be V3

must V1 ဆိုရင် must be V3 

To ပါေသာဝါကျများကိ ုPassive Voice ေြပာင်းနည်း။ 

Active Form   Passive Form 

To V1    To be + V3

(be) to +V1   (be) to be +V3

(have) to + V1    (have) to be + V3 

(be) going to + V1   (be) going to be + V3 

(be) about to +V1   (be) about to be + V3

Active-Passive Form ေတွကို အလွတ်ရပီဆိုရင ်Active Voice 

ကိ ုဘယ်ေနရာမှာ သံုးရသလဲနဲ  Passive Voice ကုိဘယ်ေနရာေတွမှာ 

သုံးရသလ ဲသိဖိုလိုပါတယ်။ 

•  Active Voice ဆိုတာ Subject (ြပလုပ်သ)ူကို ဦးစားေပးတဲ ့

ဝါကျလို နားလည်ထားပါ။ 

•  Passive Voice ဆိတုာ Object (ခရံသ)ူကိ ုဦးစားေပးတဲဝ့ါကျလို 

နားလည်ထားပါ။

•  Passive Voice  ကို Subject  (ြပလုပ်သ)ူ မတိကျတဲ့အခါ 

(သိုမဟုတ)် Object ခံရသူကို ဦးစားေပးတ့ဲအခါမျိးမှာ သုံးပါ 

တယ်။

ဥပမာ (Active) Someone stole my bike yesterday. 

 (တစ်ေယာက်ေယာက် မေနက ငါ့စက်ဘီးခုိးခ့ဲတယ်)လုိ ေရးမယ့် 

အစား (Passive) My bike was stolen yesterday. (ငါစ့က်ဘီး မေနက 

ခိုးခံလိုက်ရပီလိုေရးတာ ပိုေကာင်းတာေပါ့။) 

 ဒီေလာက်သေဘာေပါက်ရင ်စာေကာင်းေလးေတ ွေလ့ကျင့် 

ကည့်မယ်။ 

 Active-Passive ေလ့ကျင့်တဲ့အခါမှာ စာေကာင်းအစုံကို 

ေြပာင်းတတ်ေအာင် ေလ့ကျင့်ထားဖုိ လိပုါတယ်။ ကဲကည့်ရေအာင်….. 

Passive Voice ေြပာင်းနည်း 

၁။ Active Voice မှာပါတဲ ့object (ခရံသ)ူ ကိ ုဝါကျေရှသို ထတ်ုေရးပါ။

၂။  Active Voice ဝါကျရဲ ကိယာသဏ ာန်ှင့် ကိုက်ညီတဲ ့Passive 

Voice ကိယာတွဲကို ေြပာင်းေရးပါ။ 

၃။  Subject က တိကျမ ရှိရင် by ခံေရးပါ။ မတိကျရင ်by ခံေရးစရာ 

မလိုပါ။ 

၄။  အချနိ်ြပပုဒ်ေတွ၊   ေနရာြပပုဒ်ေတွနဲ    အေကာင်းြပချက်ေတွကိ ု

ေနာက်မှာပဲထားခဲ့ပါ။ 

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းရှ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အဂ  လိပ်စာအရည်အေသွး တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန ်ရည်ရယ်ပီး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်အတွက ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ြပ  ာန်းထားေသာ အေြခခံပညာသင်ိုး န်းတမ်းအေပ  အေြခခံေရးသားထားသည့် အဂ  လိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာအေထာက်အကူြပေလ့ကျင့်ခန်းများကို အလယ်တန်းှင့် 

အထက်တန်းေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေလ့လာမှတ်သား ေလ့ကျင့်ိုင်ရန ်အပတ်စ် စေနေနတိုင်း ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိပါသည်။                                                                     

  ေကးမုံစာတည်းအဖွဲ

Active-Passive ပုံစံ အလွတ်ကျက်မှတ်ထားပါ။ 

 Tenses Active Form  Passive Form

Present Simple  V1  am,is,are+ V3 

Present Continuous  am,is,are+Ving  am,is,are+ being + V3 

Present Perfect  has,have+ V3  has,have+ been + V3 

Past Simple  V2  was,were+V3 

Past Continuous  was, were+Ving  was,were+being+V3 

Past Perfect  had+V3 had+been+ V3 

Future Simple  will/shall V1  will be +V3 

Future Continuous  will be+ Ving  (no passive) 

Future Perfect  will have + V3  will have been+ V3

Present Simple Active Voice (V1) – Passive Voice (am, is, are + V3) 

e.g. Positive sentence (ိုးိုးဝါကျ) 

 Ko Ko plays tennis. (A.V) 

 Tennis is played by Ko Ko. (P.V)

 Negative sentence (အြငင်းဝါကျ) 

 Ko Ko does not play tennis. (A.V) 

 Tennis is not played by Ko Ko. (P.V)

 Positive Question (ိုးိုးအေမး ဝါကျ) 

 Does Ko Ko play tennis? (A.V) 

 Is tennis played by Ko Ko? (P.V)

 Negative Question (အြငင်းအေမး ဝါကျ) 

 Doesn’t Ko Ko play tennis? (A.V) 

 Isn’t tennis played by Ko Ko? (P.V)

 

Wh … Question (Wh… ေမးခွန်း) 

 Who plays tennis? (A.V) 

 By whom is tennis played? (P.V)

(A.V ဝါကျမှာ ကိုကို ေနရာမှာ Who ေြပာင်းလိုက်တယ်။ P.V မှာ 

ကိုကိုက by ရဲအေနာက်ေရာက်ေနတယ်။ ဒီေတာ့ by (ဝိဘတ်) ရဲ 

အေနာက်မှာ ခရံသ ူObject ပလဲိက်ုပါတယ်။ ဒါေကာင့် who ကိ ုwhom 

ေြပာင်းေပးရတယ်။  by whom  တစ်တွဲလုံးကို ေရှသိုထုတ်ေပးပီး 

ေမးခွန်းြဖစ်ေအာင ်အကူကိယာ is ကိုေရှသို ပိုေပးလိုက်တာပါ။) 

Wh … Question (Wh… ေမးခွန်း) 

 What does Ko Ko play? (A.V) 

 What is played by Ko Ko? (P.V)

 (What ေမးခွန်းမှာေတာ့ tennis ကိုေြဖာက်ပစ်ရမှာေပါ့။)

 A.V – P.V နဲပတ်သက်တဲ ့ေဆာင်ရန်၊ ေရှာင်ရန် စည်းကမ်းချက် 

ေတွကို မှတ်သားထားပါ။ 

(၁) A.V ဝါကျရဲ Subject သည် People, they, we, someone, 

somebody, everyone, everybody စသည့် မတကိျေသာစကားလုံးများ 

ြဖစ်ေနရင ်P.V ေြပာင်းသည့်အခါ ၎င်းတိုကိ ုby agent အြဖစ်ြပန်ေရး 

စရာမလိုပါ။ 

ဥပမာ People play football. (A.V)

 Football is played. (P.V)  (People ကမတိကျလို P.V မှာ 

ြပန်မထည့်တာပါ။) 

ဥပမာ Myanmar people play Chinlone. (A.V) 

 Chinlone is played by Myanmar people. (P.V) (Myanmar 

People ကတိကျလို P.V မှာ ြပန်ထည့်လိုက်တာပါ။) 

(၂) အချနိ်ြပ၊ ေနရာြပ၊ အေကာင်းြပ ေရှသိုမပိုရ။

ဥပမာ U Ba bought ten oranges yesterday. (အချနိ်ြပ) 

 Ten oranges were bought by U Ba yesterday.

 (အချနိ်ြပပုဒ် ေနာက်မှာပဲထား)

ဥပမာ Daw Lay is cooking a meal in the kitchen. (ေနရာြပ) 

 A meal is being cooked by Daw Lay in the kitchen. 

 (ေနရာြပပုဒ် ေနာက်မှာပဲထား) 

ဥပမာ The headmaster awarded the students because they 

are outstanding. (အေကာင်းြပချက)် 

 The students were awarded by the headmaster because 

they are outstanding. (အေကာင်းြပချက ်ေနာက်မှာပဲထား) 

(၃) No one, Nobody ပါလာရင် Passive Voice ေြပာင်းသည့်အခါ 

“not” ထည့်ေြဖပါ။ 

ဥပမာ No one saw him running away. 

 He was not seen running away. 

(၄) ြပမူေဆာင်ရက်ပုံြပေသာ manner adverbs ေတွပါလာရင် 

Passive Voice ေြပာင်းသည့်အခါ ၎င်းတိုကိ ုV3 ေရှတွင်ထားပါ။ 

ဥပမာ The children are playing tennis happily. 

 Tennis is being happily played by the children. 

(၅) Active Voice ဝါကျ၏ Subject သည် နာမ်စားတွေြဖစ်ေနလ င် 

Passive Voice ေြပာင်းသည့်အခါ ၎င်းတိုကိ ုby ခံေရးလည်းရသည်။ 

မေရးလည်းရသည်။ သိုေသာ် by us/them ကိုေတာ့ ြပန်မထည့်ရပါ။ 

ဥပမာ She cooks the rice. 

 The rice is cooked by her. (ေရးလိုရသည်။)

 The rice is cooked. (ေရးလိုရသည်။)

ဥပမာ We eat rice. 

 Rice is eaten. (by us လို ြပန်မထည့်ရပါ။) 

(၆) Active Voice ဝါကျ၏ Object သည် နာမ်စားေတွြဖစ်ေနရင ်

Passive Voice ေြပာင်းသည့်အခါ ၎င်းတိုကိ ုပုံစံေြပာင်းေပးရသည်။ 

ဥပမာ U Hla beat him yesterday. 

 He was beaten yesterday. 

(၇) Object ှစ်ခပုါလာရင် သက်ရိှ object ေရှမှာ to/for ခေံရးပါ။ 

ဥပမာ Uncle gave me some money.

 I was given some money by uncle. 

 Some money was given to me by uncle.

 (to ခံမလား၊ for ခံမလားဆိုတာ Verb ကို ကည့်ေရးပါ။)

*********************************

Exercise on Active Voice to Passive Voice 

A. Change the following statement into Passive Voice. 

 1. Ms Sullivan teaches us grammar.

 _____________________________________________. 

 2. The teacher praised him.

 _____________________________________________. 

 3. The firemen took the injured to the hospital.

 _____________________________________________. 

 4. An earthquake destroyed the town. 

 _____________________________________________. 

 5. The boy’s work pleased the teacher.

 _____________________________________________. 

 6. The fire damaged the building.

 _____________________________________________. 

 7. Who taught you Chinese?

 _____________________________________________. 

 8. The manager will give you a ticket.

 _____________________________________________. 

 9. Spectators thronged the streets.

 _____________________________________________. 

 10. Everyone will blame us.

 _____________________________________________. 

++++++++++
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အဂ  လပ်ိဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ ရှင်းလင်းချက်များှင့် ေလက့ျင့်ခန်းများအေပ  နားလည်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက သိုမဟတ်ု ယခထုက်ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစရန် အကြံပလိပုါက ဆရာဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

(ဝ၉-၄၃၁၅၇၀၇၁)ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းအကံြပိုင်ပါသည်။                                                                                                                               

Grade 11 (စနစ်ေဟာင်း)

UNIT 9 : SLEEP AND DREAMS 

ယခင်အပတ်က Unit 8 : ADVERTISEMENTS သင်ခန်းစာအေကာင်းကိ ု

ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာေတာ့ Unit 9 SLEEP and DREAMS 

သင်ခန်းစာပါ ေမးခွန်းများကိ ုဆက်လက်ေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

I. Read the passage.

  “Oh sleep! It is a gentle thing……….Sleep well! Sweet 

dreams!” 

 (A)  Write the correct word or words to complete each 

sentence. 

   1.  All of us spend ____ of our lives sleeping. 

   2.  ___ is important to humans. 

   3.   ____ cannot be saved the way we save money in the 

bank. 

   4.  Babies sleep ____ hours a day. 

   5.  Younger people need ____ sleep than old people. 

   6.  ____ time varies with individuals. 

   7.   While sleeping, some people stop ____ because the 

throat muscles relax too much. 

   8.  Some snorers have a condition called sleep ____. 

   9.   People ____ because they have trouble breathing 

while they are asleep. 

  10.  There are lots of jokes about ____. 

  11.   Children usually grow out of ____ when they become 

adolescents. 

  12.  Many people talk ____ in their sleep. 

  13.  No one told any ____ while talking in their sleep. 

  14.  We usually have nightmares at ____. 

  15.  Dreams have ____ effects on our lives. 

  16.   Terrifying dreams are a collection of scattered, 

confused ____. 

  17.   At times people believed the dreams have ____ or 

that they could tell the future. 

  18.  Our brain is never actually ____. 

  19.  ____ is a biological need. 

  20.   Body movement during sleep occurs just before the 

___ stage. 

Ans: I. (A) 1. a third; 2. Sleep; 3. Hours of sleep; 4. eighteen; 

5. more; 6. Sleeping; 7. breathing up; 8. apnea; 9. snore; 10. 

snoring; 11. sleepwalking; 12. confused half sentences; 13. 

secrets; 14. dawn; 15. positive; 16. thoughts; 17. magical 

powers; 18. blank; 19. Sleep; 20. REM; 

 (B) Answer each question in one sentence. 

    1.  Who is Samuel Taylor Coleridge?

    2.  Why is sleep very important to humans? 

    3.   What are the body characteristics that change during 

sleep? 

    4. How many kinds of sleep are there? What are they? 

    5. What does REM stand for? 

    6. In which stage of NREM do you sleep more deeply? 

    7. When does body movement during sleep occur? 

    8.  How many times does a person move during sleep 

each night? 

    9. What are dreams? 

    10.  How does a person usually wake up when he has a 

terrifying dream? 

    11. When do we usually have nightmares? 

    12. When do children usually grow out of sleepwalking? 

    13. Why do people snore while sleeping? 

    14. How many hours of sleep do we need a night? 

    15. What are terrifying dreams? 

Ans: (B) 1.Samuel Taylor Coleridge is a famous British poet. 

 2.    Sleep is very important to humans because we spend 

a third of our lives sleeping. 

 3.   The body characteristics that change during sleep are 

body temperature, brain waves, blood pressure, 

breathing, and heartbeat. 

 4.   There are two kinds of sleep: rapid eye movement (REM) 

and no rapid eye movement (NREM) . 

 5.  REM stands for rapid eye movement. 

 6.  We sleep more deeply in the stage of NREM. 

 7.   Body movement during sleep occur just before the REM 

stage. 

  8.  A person moves about thirty times during sleep each 

night. 

  9.  Dreams are the things that were on our mind during the 

day. 

  10.  A person usually wakes up exhausted, sweating, and 

with a rapid heartbeat when he has a terrifying dream. 

 11. We usually have nightmares towards dawn. 

 12.  Children usually grow out of sleepwalking when they 

become adolescents. 

 13.  People snore while sleeping because they have trouble 

breathing while they are asleep. 

 14.  We need from 7 and a half hours of sleep to 8 and a half 

hours of sleep a night. 

 15.  Terrifying dreams are a collection of scattered, confused 

thoughts. 

Grammar patterns 

Without (မပါဘဲ၊ မရှိဘဲ) 

Active Form – Without + Ving 

Passive Form – Without + being + V3 

Active ပုံစံေြဖဆိုနည်း

 .  ဝါကျှစ်ေကာင်း Subject တူရမည်။  ြငင်းဆိုဝါကျကိ ု Active 

Voice ပုံစံြဖင် ့ေရးထားလ င် Active Form (Without + Ving) 

နဲေြဖရမည်။ 

e.g. Mother cooked the vegetables. She did not wash them. 

       Without ____________________________. 

ရှင်းချက်။ ေပးထားတ့ဲဝါကျှစ်ေကာင်းစလံုးရဲ Subject ေတတွတူယ်။ 

ြငင်းဆိုဝါကျကို ကည့်လိုက်ေတာ ့did not wash ေပးထားတယ်။ did 

not wash ဆိုတာ V2 ကို အြငင်းပုံစံေြပာင်းေရးထားတာပါ။ V2 က 

Active Voice ပုစံြံဖစ်ပါတယ်။ ဒေီတာ ့Active Form ပုစံနံဲေြဖရပါမယ်။ 

အေြဖက Without washing the vegetables, mother cooked 

them. (OR) Mother cooked the vegetables without washing 

them. (ဟင်းသီးဟင်းရက်ေတကွိ ုေရမေဆးဘ ဲေမေမ ချက်ြပတ်ခဲတ့ယ်) 

ဆိုပီးြဖစ်သွားပါတယ်။  (အေြဖြပန်ေရးတဲ့အခါ   the vegetables နဲ  

them ှစ်ခုအနက် the vegetables (နာမ်) ကိ ုဦးစားေပးပီး အရင်ဆံုး 

ေရးရတာကိ ုသတိြပပါ။)

e.g. He took my laptop. He did not tell me. 

       Without ______________________________. 

ရှင်းချက်။ ေပးထားတဲ့ဝါကျှစ်ေကာင်း Subject ေတွ တူပါတယ်။ 

အြငင်းဝါကျကိ ုကည့်လိုက်ေတာ ့did not tell ကို ေတွရတယ်။ did 

not tell ဆိုတာ V2 ကို အြငင်းေြပာင်းေရးထားတာပါ။ V2 က Active 

Voice ပုံစံြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် အေြဖက Without telling me, he 

took my laptop. (OR) He took my laptop without telling me. 

(က န်ေတာ့်ကိ ုမေြပာဘ ဲက န်ေတာ့်လက်ပ်ေတာက့ိ ုသယူသွူားခဲတ့ယ်။) 

ဆိုပီးြဖစ်သွားပါတယ်။ 

Passive Form ြဖင့် ေြဖဆိုနည်း

Without + being + V3 

 . ဝါကျှစ်ေကာင်း Subject မတူရင် Passive Form ြဖင့်ေြဖဆုိပါ။ 

 .  Subject ေတွတူေပမယ့် အြငင်းဝါကျကိ ုPassive Voice ပုံစံြဖင် ့

ေရးထားလ င် Passive Form ြဖင့်ေြဖဆိုပါ။ 

e.g.  Maung Maung helped the old man. The old man did not 

ask for help. 

       Without ______________________________. 

ရှင်းချက်။ ေပးထားတဲ့ဝါကျရဲ Subject ေတွက  Maung Maung နဲ  

The old man ြဖစ်တဲ့အတွက် မတူပါဘူး။ Subject မတူတဲ့အတွက် 

Passive Form (Without being + V3) ပုံစံနဲေြဖရပါမယ်။ ဒါေကာင့် 

အေြဖက Without being asked for help, Maung Maung helped 

the old man. (OR) Maung Maung helped the old man without 

being asked for help. (အကအူညေီတာင်းြခင်းမခရံဘ ဲေမာင်ေမာင်က 

အဘိုးအိုကီးကိ ုကူညီခဲ့တယ်။) ဆိုပီးြဖစ်သွားပါတယ်။ 

e.g.   U Ba went to the donation ceremony. No one invited 

him. 

        Without _____________________________. 

ရှင်းချက်။ ေပးထားတဲ့ဝါကျမှာ Subject ေတွက  U Ba နဲ   No one 

ြဖစ်တဲ့အတွက် မတူပါဘူး။ ဒါေကာင့် Passive Form ပုံစံနဲေြဖရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် အေြဖက Without being invited, U Ba went 

to the donation ceremony. (OR) U Ba went to the donation 

ceremony without being invited. (ဖတ်ိကားြခင်းမခရံဘ ဲအလှပဲွကိ ု

ဦးဘသွားခ့ဲတယ်။) ဆုိပီးြဖစ်သွားပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ တစ်ခုေြပာချင် 

တာ invited ရဲအေနာက်မှာ him ကို   ြပန်မထည့်တာ သတိြပပါ။ 

Passive Form ြဖစ်တဲအ့တွက် ခရံတဲ ့him ကိ ုဝါကျအေရှထတ်ုလိက်ုတဲ ့

သေဘာပါပဲ။) 

e.g.  U Ba went to the donation ceremony. He was not invited. 

       Without __________________________________. 

ရှင်းချက်။ ေပးထားတဲ့ဝါကျမှာ Subject ေတွက  U Ba နဲ  he ြဖစ်တဲ့ 

အတွက် တူပါတယ်။   ဒါေပမယ့်   ြငင်းဆိုဝါကျကိုကည့်လိုက်ေတာ ့

Passive Voice (was invited) ပုံစံနဲေရးထားပါတယ်။ ဒါဆို Subject 

တူေပမယ့် ြငင်းဆိုဝါကျကိ ုPassive Voice ပုံစံနဲေရးထားတဲ့အတွက ်

Passive Form (Without being V3) ပုံစံနဲေြဖရပါမယ်။ ဒါေကာင့် 

အေြဖက Without being invited, U Ba went to the donation 

ceremony. (OR) U Ba went to the donation ceremony without 

being invited. (ဖတ်ိကားြခင်းမခရံဘ ဲဦးဘက အလှပဲွကိသွုားခဲတ့ယ်။) 

ဆိုပီးြဖစ်သွားပါတယ်။ 

ေလ့ကျင့်ခန်းများေြဖဆိုပါ။ 

Without + Ving (OR) Without being + V3 

1. The boys could swim. No one taught him. 

 Without __________________________. 

2. She left. She did not say goodbye. 

3. She went out in the rain. She did not wear the raincoat. 

4.  Don’t expect to get high marks if you don’t study your 

lessons regularly. 

5. Yin Yin will not come if you do not invite her. 

6. Mother went shopping. She did not take her shopping list. 

7.  He decided to go to Mandalay with us. He did not think twice. 

8. My brother knew the secrets. No one told him. 

9.  Father went out early. He did not have anything for 

breakfast. 

10. Khin Khin attended the party. She was not invited. 

Ans: 1. Without being taught, the boys could swim. 

2. Without saying goodbye, she left. 

3. Without wearing the raincoat, she went out in the rain. 

4.  Without studying your lessons regularly, don’t expect to 

get high marks. 

5. Without being invited, Yin Yin will not come. 

6. Without taking her shopping list, mother went shopping. 

7. Without think twice, he decided to go to Mandalay with us. 

8. Without being told, my brother knew the secrets. 

9.  Without having anything for breakfast, father went out 

early. 

10. Without being invited, Khin Khin attended the party. 

 ++++++++++++++++++++++



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၈၉ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၇၆ ရာခိုင် န်းရှိ

(၃၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၂၇၂၀ ၄၁၁၄၃၃၄ ၁၄၄၀၉၄

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၄၃၉၇၉ ၂၇၇၈၂၄၂ ၅၁၅၀၄

၃။ မေလးရှား ၂၇၅၄၅၁၃ ၂၆၇၇၄၀၆ ၃၁၄၆၂

၄။ ထိုင်း ၂၂၂၃၄၃၅ ၂၁၆၈၄၉၄ ၂၁၆၉၈

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၇၃၁၂၅၇ ၁၃၅၅၂၈၆ ၃၂၃၉၄

၆။ ြမန်မာ ၅၃၀၈၃၄ ၅၀၈၂၃၂ ၁၉၂၆၈

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၉၀၆၁ ၂၇၅၃၅၇ ၈၂၇

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၄၉၃ ၁၁၆၉၁၇ ၃၀၁၂

၉။ လာအို ၁၁၁၀၆၀ ၁၀၁၆၂၈ ၃၇၂

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၄၇၀ ၁၅၂၇၂ ၉၈

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၅၂၅၂၈၂၃ ၄၁၄၆၇၆၆၀ ၈၄၅၇၄၅

၂။ အိ ိယ ၃၄၈၃၈၈၀၄ ၃၄၂၆၆၃၆၃ ၄၈၁၀၈၀

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၇၇၂၃၉ ၂၁၅၆၇၈၄၅ ၆၁၉၀၂၄

၄။ ဗိတိန် ၁၂၇၄၈၀၅၀ ၁၀၂၇၁၇၀၆ ၁၄၈၄၂၁

၅။ ုရှား ၁၀၄၉၉၉၈၂ ၉၄၆၃၉၁၉ ၃၀၈၈၆၀

၆။ ြပင်သစ် ၉၇၄၀၆၀၀ ၈၀၃၇၅၇၂ ၁၂၃၅၅၂

၇။ တူရကီ ၉၄၄၁၇၆၄ ၉၀၃၉၃၄၄ ၈၂၁၉၈

၈။ ဂျာမနီ ၇၁၄၂၉၈၂ ၆၃၈၂၉၀၀ ၁၁၂၅၁၂

၉။ စပိန် ၆၂၉၄၇၄၅ ၅၀၅၆၉၅၅ ၈၉၄၀၅

၁၀။ အီရန် ၆၁၉၄၄၀၁ ၆၀၃၇၀၉၀ ၁၃၁၆၀၆

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှပီး (၃၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၃၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၀,၇၁၄) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၈၉) ဦးေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၇၆) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၀၄၀,၆၅၀) ခုအား  စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၃၀,၈၃၄) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ (၁၇၉) ဦးြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိစုစုေပါင်း (၅၀၈,၂၃၂) ဦး ေဆးံုမှ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၃) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း (၁၉,၂၆၈) ဦးရှိပါသည်။

• ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကွ ဲOmicron (အိုမီခရန်) ေရာဂါပိုးဝင်ေရာက်ြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ် (၃၁-

၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ (၁၇:၀၀)  နာရီအချနိ်အထိ   အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း  (၃၆၇,၈၅၂)  ဦး 

ရှိ၍ ေသဆုံးသူ (၆၁) ဦးရှိပီြဖစ်ရာ ဥေရာပ၊ ေြမာက်အေမရိက၊ ေတာင်အေမရိက၊ အာဖရိက၊ 

ဩစေတးလျ၊ အေရှေတာင်အာရှအပါအဝင် အာရှေဒသိင်ုငမံျားစသည့ ်ကမ ာေ့ဒသအသီးသီးရိှ 

ိုင်ငံ/ ေဒသေပါင်း (၁၂၇) ခုအထိ ကျယ်ြပန်စွာ ပျံှံေရာက်ရှိပီးြဖစ်သည်ဟ ုသိရှိရပါသည်။

• ြမန်မာိုင်ငံတွင ်  ြပည်ပိုင်ငံများမ ှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများအနက ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး 

ေတွရိှရသည့လ်နူာများတွင် မျိးိုးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး ရိှ/မရိှ ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးမ များအရ ယေူအအီး 

ိုင်ငံ၊ ဒူဘိုင်းမိမှ Relief Flight ြဖင့် ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသ ူ ြမန်မာိုင်ငံသား (၄) ဦး၏ 

ဓာတ်ခဲွနမူနာများတွင် SARS-CoV-2 Variant Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပိုး  ေတွရိှရေကာင်း 

(၂၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှသတင်းထုတ်ြပန်ပီးြဖစ်ပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အိမုခီရန်) ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကို  မျက်ြခည်မြပတ်  ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ  ေရာဂါကာကွယ ်

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်၍ 

သီးသန်ခဲွြခားထားရိှရာေနရာ(Quarantine Center) များ၊ ကသုေရးစင်တာ (Treatment Center)

များှင့်  ေအာက်ဆီဂျင်အပါအဝင် ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ီှး ယ်ဝန်ကီး 

ဌာနများ၊ ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၊  အလှရှင်များ၊  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကို ဘက်ေပါငး်စံုမ ှအရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။ 

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၃၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

• သိုြဖစ်ပါ၍ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ မိဘြပည်သူများအေနြဖင့ ်

အလွန်အမင်းစုိးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းမြပဘဲ တစ်ဦးချင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အေြခခံ 

စညး်မျး်စညး်ကမး်များကုိ တိကျစာွလုိက်နာြခငး်၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရှိသူများအေနြဖင့် 

နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်းသတင်းေပးပိုြခင်း၊ အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ   မပျက်မကွက ် အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့ ် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်

ကျန်ရိှသမူျားကိ ုကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးုိင်ရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသုိ ဆက်သွယ်ပုိေဆာင် 

ေပးြခင်းစသည်တုိကုိ မေမမ့ေလျာသ့တြိပ၍ ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

အားသွန်ခွန်စိုက်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်  လုပ်ငန်းများကိ ု ကျရာက  မှ   တက်က စွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

• ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင ်

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ခရမ်း  ဒီဇင်ဘာ ၃၁ 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာန၏ကီးကပ်မ ြဖင့်   ရန်ကုန် 

ေတာင်ပိင်ုးခိင်ု ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနှင့ ်

ေလှာ်ကားငါးလုပ်ငန်းစခန်းတိုမ ှ  ခရမ်း 

မိနယ်  သဘာဝေရြပင်အတွင်း ငါးမျိး

စုိက်ထည့်ြခင်းအခမ်းအနားကုိ  ဒီဇင်ဘာ 

၃၀ ရက်  နနံက် ၉ နာရတွီင်    ခရမ်းသဘာဝ 

ခရမ်းမိနယ ်သဘာဝေရြပင်အတွင်း ငါးေကာင်ေရသုံးသိန်း မျိးစိုက်ထည့်
ေရြပင် ကမာမတ်ေကျးရာအနီး၌ ကျင်းပ 

ခဲ့သည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို   ရန်ကုန် 

ေတာင်ပိင်ုးခိင်ု ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှး 

ဦးေအးိုင်၊ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ

ဥက   ှင့်   မိနယ်ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်း 

ကီးကပ်ေရးအဖွဲဝင်များ၊  ခရမ်းမိနယ် 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှး         ဦးမျိးတင့်ှင့ ်

ဝန်ထမ်းများ၊ ေလှာ်ကားငါးလပ်ုငန်းစခန်း 

တာဝန်ခံ ဦးရဲထွန်းိုင်ှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ 

မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲချပ်မှ အဖွဲဝင် 

များ  တက်ေရာက်ခဲ့ပီး  ေလှာ်ကားငါး 

လုပ်ငန်းစခန်းမှ         ှစ်လက်မအရယ ်

ငါးြမစ်ချင်း    ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ 

သုံးသန်ိးအား မျိးစိက်ုထည့ေ်ပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                            သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

မိန်းမလှက န်း၌ မိေကျာင်းစာရင်းေကာက်ယူ၊ ေချာင်းအလျား ၁၆၃ ကီလိုမီတာအတွင်း မိေကျာင်းေကာင်ေရ ၁၁၅ ေကာင်ေတွရှိ
ဘိုကေလး   ဒီဇင်ဘာ   ၃၁

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး    ဘုိကေလးမိနယ် 

မိန်းမလှက န်း    ေတာိုင်းတိရစ ာန်ေဘးမဲ့ေတာ 

အတွင်းရှိ   ြမစ်ေချာင်းများတွင်   အဖွဲှစ်ဖွဲခွဲ၍  

မေိကျာင်းစာရင်းေကာက်ယရူာ ေချာင်းအလျား ၁၆၃ 

ကီလိုမီတာအတွင်း မိေကျာင်းေကာင်ေရ စုစုေပါင်း 

၁၁၅ ေကာင်     ေတွရှိမှတ်တမ်းတင်ိုင်ခဲ့ေကာင်း      

မိန်းမလှက န်း      ေတာိုင်းတိရစ ာန်ေဘးမဲ့ေတာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးမ ှသိရသည်။

အဆိုပါေဘးမဲ့ေတာအတွင်းရှိ    ြမစ်ေချာင်း 

များအတွင်း    မိေကျာင်းစာရင်းေကာက်ယူြခင်း 

လုပ်ငန်းကို ှစ်စ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယခုှစ် 

ပီးခဲသ့ည့် ိဝုင်ဘာလအတွင်းက ေကာက်ယရူာတွင် 

ဝန်ထမ်း ၁၀ ဦးက မိန်းမလှက န်းအေရှဘက်ြခမ်း၌ 

တစ်ဖွဲ၊ မိန်းမလှက န်းအေနာက်ဘက်ြခမ်း၌ တစ်ဖွဲ 

အဖွဲှစ်ဖွဲခွဲ၍ မိေကျာင်းများေတွရှိရမ  ေကာင်းမွန် 

သည့်      ညပိုင်း     ဒီေရအကျဆုံးအချနိ်တွင် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း      မိန်းမလှက န်းေတာိုင်း 

တိရစ ာန်ေဘးမဲ့ေတာအုပ်ချပ်ေရးမှး     ဦးစိုင်း 

ဝဏ ကည်က ေြပာသည်။

“ဒီေဘးမဲ့ေတာမှာ   ှစ်စ်   အချနိ်ကာလ 

တစ်ခုသတ်မှတ်ထားတဲ့ ိုဝင်ဘာလေရာက်တိုင်း 

မိေကျာင်းေကာင်ေရ    စာရင်းေကာက်ယူတာကို 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီှစ်လည်း ပီးခဲ့တဲ့ 

ိဝုင်ဘာလက ေဘးမဲေ့တာအတွင်းရိှ ေချာင်းအလျား 

၁၆၃ ဒသမ ၀၀ ကလီိမုတီာအထ ိစာရင်း ေကာက်ခဲရ့ာ 

မှာ သက်ငယ် ၉၅ ေကာင်၊ သက်လတ် ၁၂ ေကာင်၊ 

သက်ကီး ရှစ်ေကာင ်    စုစုေပါင်း ၁၁၅ ေကာင်ကိ ု

ေတွရှိမှတ်တမ်းတင်ိုင်ခဲ့ပါတယ်။      ေနာက်ပီး 

ဒီေဘးမဲ့ေတာကလည်း ေရချိေရငန်စပ် မိေကျာင်း 

မျိးေတွ  အဓိကအများဆုံး   ကျက်စားေနထိုင်ပီး 

မျိးပွားခိုလ ံရာ ေနရာတစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ က န်ေတာ် 

တိုက   မိေကျာင်းေကာင်ေရ တိုးပွားမ ၊ နည်းပါးမ  

အေြခအေနေတကွိလုည်း ှစ်အလိက်ု စ်ဆက်မြပတ် 

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမ ေတွ       လုပ်ေဆာင်ေနပါ 

တယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ေြပာကားသည်။

အဆုိပါေဘးမ့ဲေတာတွင် ငှက်မျိးစိတ်များပျံံှ 

ကျက်စားမ ၊    ေရချိေရငန်စပ်မိေကျာင်းများ၏ 

အေလအ့ထများှင့် ေဂဟေဗဒ၊ ရာသဦတေုြပာင်းလ ဲ

မ ၏ ဒီေရေတာများအေပ  အကျိးသက်ေရာက်မ ၊ 

ဒီေရေတာမှ ရရှိသည် ့  သယံဇာတများက ေဒသခံ 

ြပည်သမူျား၏ လမူ စီးပွားေရးကိအုေထာက်အကြူပ

မ ၊    ဒီေရေတာ  ေဂဟစနစ်ဝန်ေဆာင်မ များှင့် 

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်မ     ေလျာ့နည်း 

သက်သာြခင်း ဆက်စပ်မ များအား   ေလ့လာိုင် 

ေကာင်း၊ ေရချိေရငန်စပ်မိေကျာင်း(Crocodylus 

Porosus)ကို သဘာဝအတိုင်း ထိန်းသိမ်းကာကွယ ်

ထားသည့် ြမန်မာိင်ုင၏ံ တစ်ခတုည်းေသာ ဧရယိာ 

လည်းြဖစ်ေကာင်း၊   ေလ့လာအပန်းေြဖစရာများ 

အြဖစ် ဒေီရေတာအတွင်း စက်ေလစှီး၍ ေလလ့ာြခင်း၊ 

ေဒသခံများ၏  မိိုးဖလာ ငါးဖမ်းေနမ များ၊ ငှက်၊ 

ဧရာဝတီလင်းပိုင်၊    ပင်လယ်လိပ်များ၏    ေနထိုင် 

ကျက်စားမ များ  ေလ့လာိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ၎င်း 

ေဘးမဲ့ေတာအား ၁၉၉၄ ခုှစ်တွင် မိန်းမလှက န်း

ေတာိုင်းတိရစ ာန်ေဘးမ့ဲေတာအြဖစ်   သတ်မှတ်ခ့ဲ 

ေကာင်း၊ ၂၀၀၃ ခုှစ်တွင် အာဆီယံအေမွအှစ် 

ဥယျာ်အြဖစ်   ဖဲွစည်းခ့ဲေကာင်းှင့်  ရမ်ဆာေရဝပ် 

ေဒသအြဖစ်   ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင်  သတ်မှတ်ခ့ဲေကာင်း 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် သားငှက်တိရစ ာန်ထိန်းသိမ်း 

ေရးဌာနမှ သိရသည်။               ပိန်းဇလုပ်သိန်းွန်

မိန်းမလှက န်းရှိ မိေကျာင်းတစ်ေကာင်ကိ ုေတွရစ်။

အုပညာ

ပင့်ကူလူသားုပ်ရှင်ေတွရဲ       ုပ်ရှင်သစ ်

Spider-Man: No Way Home ဟာ ယခုခရစ မတ် 

ရာသီမှာေတာ့ ကံေကာင်းြခင်းေတွ ယူေဆာင်လာ 

ခဲပ့ါတယ်။ အဆိပုါပ်ုရှင်ကိ ုလတ်တေလာမှာ ုတံင် 

ြပသခဲ့ရာမှာ ကမ ာတစ်ဝန်းမှဝင်ေငွ အေမရိကန် 

ေဒ လာ တစ်ဘီလီယံအထက် ရရိှခ့ဲတာေကာင့် ကုိဗစ်-

၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း ြပသခဲ့တဲ့ ုပ်ရှင်ေတွ 

အနက် ဝင်ေငွအေကာင်းဆုံး ုပ်ရှင်တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ 

ေကာင်း ေအးရှားဝမ်းေဒါကွ့န်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက် 

ေတွအရ သိရပါတယ်။

ပင့်ကူလူသားအြဖစ် မင်းသား တွမ်ေဟာ်လန်း 

ပါဝင်ထားပီး မင်းသမီး ဇန်ဒါယာတဲွဖက်ပါဝင်ထားတဲ ့

အဆိပုါပ်ုရှင်သစ်ဟာ ကမ ာတစ်ဝန်း ုတံင်ြပသခဲတ့ဲ ့

ုပ်ရှင်ုံေတွမှ လက်မှတ်ေရာင်းရေငွ အေမရိကန် 

ေဒ လာ တစ်ဘီလီယံ ေကျာ်လွန်ရရိှခ့ဲတာပါ။ ဒါဟာ 

ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း ြပသခ့ဲတ့ဲ ုပ်ရှင် 

ေတအွနက် ဝင်ေင ွအေမရကိန်ေဒ လာ တစ်ဘလီယီ ံ

ေကျာ်ရရှိခဲ့တဲ ့ပထမဆုံးုပ်ရှင်လည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ   ေကျာ်ကားတဲ့   အမျိးသား 
ေတးဂီတအဖွဲတစ်ဖွဲြဖစ်တဲ ့  BTS  ဟာ ပီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း 
အတွင်း အေမရိကန်မှာ   ေဖျာ်ေြဖပွဲြပလုပ်ခဲ့ပီးေနာက ်

အမိေြမကိ ု   ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ြပန်လည် 
ေရာက်ရှိစ် သီးြခားစ ီေနထိုင်ေနစ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကူးစက်ခံထားရြခင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးခဲ့ရာမှာေတာ ့
အဖဲွဝင်တစ်ဦးြဖစ်သူ ှဂါ ကူးစက်ခံရေကာင်း ပထမဆံုး 
ေတွရှိခဲ့ရပါတယ်။   အဲဒီေနာက်မှာေတာ့  အြခားေသာ 
အဖွဲဝင်ေတ ွြဖစ်ကတဲ ့အာရမ်နဲ  ဂျင်တိုလည်း ကူးစက်ခံ 
ထားရေကာင်း စစ်ေဆးေတွရိှခဲတ့ာေကာင့ ်လက်ရိှအချန်ိ 

အထ ိကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံတဲ ့အဖဲွဝင်သံုးဦးရိှလာ 
ပီြဖစ်ေကာင်း   ေအးရှားဝမ်းေဒါ့ကွန်းရဲ  ေရးသားေဖာ်ြပ 
ချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ှဂါ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခံထားရေကာင်း 
ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးေနာက်ေနမှာ အာရမ်နဲ  ဂျင်တို ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကူးစက်ခံထားရေကာင်း  စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့တာ 
ြဖစ်ပါတယ်။ သူတိုသုံးဦးစလုံး ပီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လအတွင်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့်ထိုးှံခဲ့ပီး
ြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ပင့်ကူလူသားအြဖစ ်ပါဝင်သုပ်ေဆာင်လျက ်

ရှိတဲ့    မင်းသားတွမ်ေဟာ်လန်းက   မကာမီမှာ 

အုပညာလ ပ်ရှားမ ေတွ လုပ်ေဆာင်မ ကေန အနား 

ယကူာ မိသားစုဘဝတစ်ခုတည်ေထာင်ဖုိ ဆ ရိှေကာင်း 

လတ်တေလာမှာ ေြပာကားခ့ဲတယ်လုိ ေအးရှားဝမ်း 

ေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ေနာက်ဆုံးိုက်ကူးထားတဲ ့ပင့က်လူသူားပ်ုရှင် 

The Spider-Man: No Way Home မှာ ပင့က်လူသူား 

အြဖစ်    ပါဝင်ပုံေဖာ်ထားတဲ ့ တွမ်ေဟာ်လန်းဟာ 

လက်ရှိမှာ အသက် ၂၅ ှစ်အရယ်ရှိပီြဖစ်ပါတယ်။ 

ပင့က်လူသူားဇာတ်ေကာင်ကိ ုေြခာက်ှစ်ခန်  ပုေံဖာ် 

ေပးခဲ့တဲ့ တွမ်ေဟာ်လန်းက မကာေသးမီက ပီးပဲလ် 

မဂ ဇင်းနဲ ြပလုပ်တဲ့ အင်တာဗျးတစ်ခုမှာ သူဟာ 

ပီးခဲ့တဲ့ ေြခာက်ှစ်တာလုံး အလုပ်အေပ မှာသာ 

အာုစံိက်ုခဲသ့တူစ်ဦးြဖစ်ေကာင်း၊ လက်ရိှမှာ အလပ်ု 

ေတွကေန ေခတ အနားယူကာ မိသားစုဘဝတစ်ခု 

စတင်လုိေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခ့ဲတာ ြဖစ်ပါတယ်။

တွမ်ေဟာ်လန်းဟာ ပင့က်လူသူားပ်ုရှင်ေတမှွာ 

သနူဲအတ ူတဲွဖက်သပ်ုေဆာင်လျက်ရိှတဲ ့မင်းသမီး 

ဇန်ဒါယာနဲ  လက်ရိှမှာ ချစ်သေူတအွြဖစ် လက်တဲွေန 

တာြဖစ်ပီး မသိားစဘုဝတစ်ခ ုစတင်တာနဲပတ်သက် 

ပီး အနာဂတ်မှာ ဖခင်တစ်ဦးြဖစ်လာဖိုရာ သူအေနနဲ  

စတ်ိလ ပ်ရှားရင်ခန်ုမေိကာင်းလည်း   ေြပာကားခဲပ့ါ 

တယ်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း ဝင်ေငွအများဆုံး 

ရရှိခဲ့တဲ့ ုပ်ရှင ်Spider-Man: No Way Home

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရတဲ ့အဖွဲဝင်သုံးဦးရှိလာပီြဖစ်တဲ ့BTS

အုပညာလ ပ်ရှားမ ေတွကေန ေခတ အနားယူကာ 

မိသားစုဘဝတစ်ခ ုတည်ေထာင်လိုေကာင်း တွမ်ေဟာ်လန်းဆို 

လာမယ့်လအတွင်း ပရိသတ်ေရှအေရာက်ြပန်လာမယ့် ချန်းမင်း
ေတာင်ကိရုီးယားအမျိးသားေတးဂတီအဖဲွ TVXQ ရဲ အဖဲွဝင်တစ်ဦး 

ြဖစ်သ ူချန်းမင်းဟာ ှစ်သစ်မှာ ေတးသခီျင်းသစ်ေတနွဲအတ ူပရသိတ် 
ေရှ ြပန်လည်ေပ ထွက်လာဖိုရာ စီစ်ထားေကာင်း စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ 
ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ဒဇီင်ဘာ ၂၈ ရက်မှာ ချန်းမင်းအေနနဲ  လာမယ့ ်ဇန်နဝါရလီအတွင်း 
ေတးသခီျင်းသစ်ေတ ွထတ်ုလ င့ဖ်ိုရာ စစီ်ေနေကာင်း ေဒသတွင်းမဒီယီာ 
တစ်ခုက ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။  ဒီသတင်းနဲ   ပတ်သက်ပီး သူရဲ 
ေအဂျင်စီဘက်က အတည်ြပခဲ့ကာ ချန်းမင်းအေနနဲ  တစ်ကိုယ်ေတာ် 
ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်ကုိ ြပင်ဆင်ေနတာြဖစ်တယ်လုိ ဆုိပါတယ်။ အဆုိပါ 
ေတးအယ်လ်ဘမ်ဟာ ပီးခဲတ့ဲ ့ှစ်ှစ်တာအတွင်း ပထမဆံုးထုတ်လ င့မ်ယ့် 

ချန်းမင်းရဲ ေတးအယ်လ်ဘမ်ြဖစ်လာမှာပါ။  သူဟာ ၂၀၁၉ ခုှစ်  ဧပီလအတွင်း မီနီေတးအယ်လ်ဘမ် 
Chocolate ကို ေနာက်ဆုံးထုတ်လ င့်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေအးြပည့်

စုစည်းသည်



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေရ အုန်းပင်အိမ်ရာ(၄)၊ တိုက်(၄/၁)၊ အခန်း(၂)

တွင် ေနထိုင်ေသာက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေဇာ်လှမင်း[၈/တတက(ိုင်) 
၀၀၀၁၇၇]ှင့ ်ေဒ အသိဂိ   ထွန်း [၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၃၇၈၆၁]တုိ၏ လ အဲပ် န်ကားချက်အရ 
ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၁/တိုးချဲ၊ 
လူေနရပ်ကွက် အမှတ်(၁၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁/ေအ/၃၀)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၆၅ေပ 
၅လက်မx၈၀ေပ ၁လက်မ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပ မိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဥဇ နာလမ်း၊ 
(၁၁/ြမသီတာအိမ်ရာ)၊ အမှတ်(၁/ေအ/၃၀)ဟုေခ တွင်သည့် အိမ်အပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေဒါက်တာုုသာ(ဘ) ဦးသာစိန်[၁၂/ဗတထ(ိုင်) 
၀၁၄၇၃၈]မှ အမည်ေပါက်ပီး လက်ဝယ်ထားရိှ ပိင်ုဆိင်ုလာခဲသ့ည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း၊ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူေဒါက်တာုုသာထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူတိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကို စရန်အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက အကျိးခံစားခွင့်ရှိသ ူ
မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်းများ)ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ
စ၍(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေလးမိင်(LL.B, D.B.L)ေဒ ေလးမိင(်LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၃၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၃၀၁)
အမှတ်-၆၂၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၂၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၇၆၁၃၄၊ ၀၉- ၇၉၁၂၃၃၀၁၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၇၆၁၃၄၊ ၀၉- ၇၉၁၂၃၃၀၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၉၊ 

ေြမအမျိးအစား ှစ် (၆၀) ဂရန်ေြမ၊

(၁)  ေြမကွက်အမှတ်-၁၀၅၉၊ အကျယ် (၄၅x၆၀)ေပအနက်မှ အကျယ်(၄x၆၀)

 ေပ၊ မိေြမစာရင်း၏ အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်- ဦးရန်ေအာင် (CJ-ဝ၂၇၁၀)၊

(၂)  ေြမကွက်အမှတ-်၁၀၆၀၊ အကျယ်(၂၅x၆၀)ေပ၊ မိေြမစာရင်း၏ အမည် 

 ေပါက်ပိုင်ရှင-်ဦးေငွ (CM-ဝ၁၃၅၈၆)

ယင်းေြမများေပ ရှိ အမှတ် (၁၀၅၉+၁၀၆၀)၊ ဗ လလမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့် အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်း၏ အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်များထံမ ှအရပ်ကတိအေရာင်း

အဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယထူားရိှသ ူ၁။ ေဒ သန်းသန်းေအး[၁၂/ရကန(ိင်ု) 

၀၅၃၅၅၄]၂။ ေဒ တင်တင်ေမာ်[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၅၃၅၅၆]တုိမှ မိမိတို လက်ဝယ်ထားရိှ 

ပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆကွ 

ဝယ်ယရူန်စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ

မည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တို 

ထသံို (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့် 

အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအးမင်းေဇာ်  ဦးေကျာ်မင်းိုင်ဦးေအးမင်းေဇာ ်  ဦးေကျာ်မင်းိုင်

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၉၃၉) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၈၈၀)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၉၃၉) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၈၈၀)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၉)၊ 

ငဝုါမိင်(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၅၇)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပအနက်မှ တရားဝင် 
မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမ
ကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီ ံ
ခန်ခဲွမ ဌာန၌ ေဒ လှြမင့(်ဘ)ဦးဘအန်ုး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၆၅၇၃၈]အမည်ြဖင့မှ်တ်သား 
တည်ရှိေသာ်လည်း ယခုေရာင်းချသ ူဦးေကျာ်မင်းထွန်း[၁၂/သဃက(ိုင်) ၀၆၃၇၈၁]
ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့်အတွက်  က ု်ပ် 
၏မိတ်ေဆွမှ ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် က ်ုပ်ထံ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးဆံုးသည့်တုိင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၇၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၇၆၆)
အမှတ်(A/3A)၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမကီး၊ အမှတ်(A/3A)၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမကီး၊ 

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄

အမည်မှန်ှင့်အမည်မှန်ှင့်

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
ဦးလှထွန်း၏သမီး   အ.ထ.က(၄)

ဗိုလ်တေထာင်မှ       မဆိုနီးယား(ခ)

ေဟမာြဖစ်ပီး ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ 

၈-၇-၂၀၀၆ ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ပိင်ုးခိင်ု၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိေဟာင်းအေနာက် 

ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃)မိေဟာင်းကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၄၃)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၆)
ဧကေပ ၌ အမှတ်-၅၃၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၇၀)မင်းန ာလမ်းဟုေခ တွင်ေသာ 
ယင်းေြမကွက်သည် သန်လျင်မိနယ်၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံးတွင် ဦးခင်ေမာင်သန်း 
အမည်ြဖင့်ရှိပီး ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ် ခံေြမ၊ လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာအပါအဝင် 
ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ ထပ်မံ၍ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ဦးခင်ွန် 
[၁၂/သလန(ိုင်)၀၇၅၆၃၃]က တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံ ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ 
သြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ တစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကုိ စရန်ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက် 
၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကညာချက ်
ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီနီ ေအးေဒ နီနီ ေအး

LL.B,D.I.R,D.I.L,D.M.L,DL-101,(WIPO)(Switzerland)LL.B,D.I.R,D.I.L,D.M.L,DL-101,(WIPO)(Switzerland)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၇၈၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၇၈၉)

အမှတ်(၇၇)၊ 6/F, ၃၈လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၇၇)၊ 6/F, ၃၈လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၀၃၃၃၃၈၊ ၀၉-၇၇၃၅၈၂၂၀၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၀၃၃၃၃၈၊ ၀၉-၇၇၃၅၈၂၂၀၆

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
 မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်၊ ပလုေဲငေွရာင်၊ အမှတ်(၁၅၉)

ေန ေဒ ဝင်းမာေအာင် [၉/အမဇ(ိုင်)၀၁၉၉၈၂]သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ 
အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်သွင်းထား 
သည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

 

မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အမှတ်(၄)စာချပ်အမှတ်(၅၁၃၀/၂၀၂၁)(ေနစွဲ-၂၂-၁၂-၂၀၂၂)မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အမှတ(်၄)စာချပ်အမှတ်(၅၁၃၀/၂၀၂၁)(ေနစွဲ-၂၂-၁၂-၂၀၂၂)
 အထက်ေဖာ်ြပပါ “GOOD” ဟူေသာ အဂ  လိပ်စာသားအြပင ်ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

ပုံအမှတ်အသားြဖင့် ဖုန်းAccessories ပစ ည်းအမျိးမျိး၊ အီလက်ထေရာနစ်ပစ ည်း 
အမျိးအမျိးှင့်ပတ်သက်သည့် ကုန်ပစ ည်းများကို ဆိုင်ခန်းများဖွင့်လှစ်၍ြဖစ်ေစ၊ 
လက်လလီက်ကား၊ ြဖန်ြဖးေရာင်းချြခင်းတိုြဖစ်ေစ အသုံးြပပီး၊ လပ်ုငန်း၏ ဆိင်ုးဘတ်ု၊ 
ဘေလာက်၊ တဗီွီ၊ မဂ ဇင်း၊ စာေစာင်၊ ေကာ်ြငာ၊ သတင်းစာေကာ်ြငာ၊ လက်ကမ်းေကာ်ြငာ၊ 
ေငွေြပစာြဖတ်ပုိင်း၊ တံဆိပ်တံုး၊ ဗီွုိင်း Letter Head, Internet Website, Facebook အစ 
ရှိသည်တိုှင့် ေခတ်ှင့်အညီ ေပ ေပါက်လာသည့် နည်းပညာတိုတွင ်၎င်းကုန်အမှတ ်
တံဆိပ်ကို ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားှင့် စာလုံးဒီဇိုင်း 
ပုတံဆံပ်ိများ၏ အမှတ်အသားများ၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိြုဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိက်ု၍ြဖစ်ေစ၊ 
ပံုတူပံုမှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ ဆင်တူယုိးမှား၊ တုပသံုးစဲွြခင်း၊ ြဖန် ြဖးထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 
မြပကရန်ှင့ ်အကယ်၍ ထိသုိုြပလပ်ုပါက တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယ ူ
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဝင်းမာေအာင်[၉/အမဇ(ိုင်)၀၁၉၉၈၂]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဝင်းမာေအာင[်၉/အမဇ(ိုင်)၀၁၉၉၈၂]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ နီနီေအး(LL.B, D.I.R, D.I.L, D.M.L, DL-101, (WIPO) (Switzerland) ေဒ နီနီေအး(LL.B, D.I.R, D.I.L, D.M.L, DL-101, (WIPO) (Switzerland)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၇၈၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၇၈၉)
အမှတ်(၇၇)၊ 6/F၊ ၃၈လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၇၇)၊ 6/F၊ ၃၈လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၀၃၃၃၃၈၊ ၀၉- ၇၇၃၅၈၂၂၀၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၀၃၃၃၃၈၊ ၀၉- ၇၇၃၅၈၂၂၀၆

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
မ ေလးမိ၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မဟာမိင်(၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဦးပိင်ု- ၅၀၊ အကွက် န-၂ ေန ေဒ ချိဲွ(ခ)မယွန်းခန်မှး[၉/မခန(ိင်ု) ၁၁၉ 

၇၀၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကန်ုမိ၊ တံွေတးမိနယ်၊ ေရ ဆေံတာ်ရပ်ကွက်သစ်၊ တလပ်ုေတာ် 

ေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၈၃)၊ မူးလမန်းကွင်း၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၁၃၉)ဟေုခ တွင် 

ေသာ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ  ခံေြမှင့်အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်တုိအား မိမိတစ်ဦးတည်းသာ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး လုိအပ်သလို 

စမီခံန်ခဲွေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်အြပည့အ်ဝရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ အအိစိိုး 

(ဘ)ဦးေမာင်စိုး[၁၂/တတန(ိုင်)၁၁၈၅၆၈]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ 

ေဒ ချိဲွ(ခ) မယွန်းခန်မှး(ဘ) ဦးေအးေမာင် [၉/မခန(ုိင်)၁၁၉၇၀၆]က 

(၂၂-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ “ှစ်ဦးသေဘာတူ ခံေြမ အပီးသတ်အေရာင်း ှစ်ဦးသေဘာတူ ခံေြမ အပီးသတ်အေရာင်း 

အဝယ်ကတိစာချပ်အဝယ်ကတိစာချပ်” ြပလုပ်ချပ်ဆို၍ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူလက်ေရာက ်

ရရှိပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ တင်တင်ေဌး(LL.B)    ေဒ သီေဒ တင်တင်ေဌး(LL.B)    ေဒ သရီွိယ်(LL.B)                ေဒ မမီေီကျာ်(LL.B)ွိယ်(LL.B)                ေဒ မမီေီကျာ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၈၂၉၆)                 (စ်-၁၃၄၅၅)                   (စ်-၁၀၅၇၂)(စ်-၈၂၉၆)                 (စ်-၁၃၄၅၅)                   (စ်-၁၀၅၇၂)

Ph: 09-787462144        Ph: 09-43182528          Ph: 09-686453975Ph: 09-787462144        Ph: 09-43182528          Ph: 09-686453975

C(16-D)၊ ပိေတာက်လိုင်း၊ မ ေလးဗဟိုအကျ်းေထာင်၊ မ ေလးမိ။  C(16-D)၊ ပိေတာက်လိုင်း၊ မ ေလးဗဟိုအကျ်းေထာင်၊ မ ေလးမိ။  

ိုင်ငံိုင်ငံ

သာယာသာယာ

ဝေြပာဖို    ဝေြပာဖို    

သဘာဝသဘာဝ

ေတာေတွ   ေတာေတွ   

ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်း

စိုစို

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေရ နံသာစံြပရပ်ကွက်၊ (၂၃)

လမ်း၊ အမှတ် (၇၀၈)ေန ဦးိုင်ဝင်းေအာင် (ဘ)ဦးဝင်းကည် ၁၂/ဥကမ(ိုင်) 

၁၈၃၇၅၀ ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်-

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ေငနွံသာစြံပရပ်ကွက်၊ ဘားလား 

ေကျးရာသစ်၊ ကွင်းအမှတ် (၄၉၅/A)၊ ေြမ ကွက်အမှတ် (၄၁၅)၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ (၁၀၀x၁၂၀)ရှိသည့် ေြမကွက်မှာ ေကျးရာများေြပာင်းေရ ေနရာချထားေရး

အဖွဲ၊ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချပ်မှ ေဒ နန်းေနွယ်(ဘ)ဦးထွန်းအုံ ၇/ပခန(ိုင်) 

၀၀၈၃၈၂ အမည်ြဖင့် ေြမေနရာချထားေပးေသာေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါေြမကွက်အား မလူပိင်ုရှင်ထမှံ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆင့်ဆင့် 

ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေသာ ေဒ စန်းစန်းဦး မှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို ေရာင်း 

ချေသာေကာင့ ်စရန်ေငေွပးေချကာ ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ရက်စဲွပါ ေကးမုသံတင်းစာတွင် 

ေကာ်ြငာထားသည့်ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာ 

ခဲ့ပါသည်။ ထိုသိုေကညာခဲ့ေသာ်လည်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိေသာေကာင့ ်

၂၃-၁၀-၂၀၂၀ ရက်တွင် ေြမကွက်အပီးအပိင်ု အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိကုာ 

ေဒ စန်းစန်းဦးထံမှ ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ထိုသိုဝယ်ယူ သည့်ရက်တွင်ပင် အေရာင်း 

အဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်ေသာ မလူပိင်ုရှင် ေဒ နန်းေနွယ်အမည် 

ြဖင့်  ေြမချထားမိန်မူရင်း မူလပိုင်ရှင် ေဒ နန်းေနွယ်ထံမှ အစြပ၍ အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်မရူင်းများအား ေဒ စန်းစန်းဦးမှ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို 

ေပးအပ်ရာ အဆိုပါေြမကွက်၏ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများအား ရယူခဲ့ပါသည်။ 

၎င်းေနာက် အဆိပုါေြမကွက်အေပ တွင် ေကျာက်တိင်ု ခ ံစည်းိုးကာရခံဲ့ပီး လက် 

ေရာက်ရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါေြမကွက်အား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးိုင်ဝင်းေအာင ်

သာလ င် တရားဝင်လက်ေရာက် လက်ဝယ်ရယ ူပိင်ုဆိင်ုထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးိုင်ဝင်းေအာင်             ေဒ သူဇာေအာင် (LL.B)

၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၈၃၇၅၀         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၈၈၀)

 တတ-၈/၁၉၊ လမ်းသွယ် ၆၀(F)

               ၁၂၄x၁၂၅ လမ်းကား၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ 

        မ ေလးမိ၊ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၈၀၉၀၆၄၊ 

                                      ၀၉-၆၉၁၆၁၃၃၃၀

ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၃၁

၂၀၂၂ အာဆီယံ ယူ-၂၃ 

ပိင်ပဲွ အုပ်စုမဲခဲွပဲွကုိ ဒီဇင်ဘာ 

၂၉ ရက်က    ြပလုပ်ခဲ့ရာ 

ြမန်မာအသင်းသည် အုပ်စု 

(ခ) တွင် ကျေရာက်ခဲ့သည်။

တစ်ေကျာ့ြပန်

ယင်းပိင်ပွဲကိ ု      အေရှ 

ေတာင်အာရှ ၁၁ ိုင်ငံစလုံး 

ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်ပီး အုပ်စု 

သုံးခုခွဲ၍   ကျင်းပမည်ြဖစ ်

သည်။    အုပ်စုခွဲေဝမ အရ 

အုပ်စု (က) တွင်        အိမ်ရှင် 

ကေမ ာဒီးယား၊        တီေမာ၊ 

ဖိလစ်ပိုင်၊ ဘူိုင်း၊ အုပ်စု 

(ခ) တွင်        လက်ရိှချန်ပီယံ 

အင်ဒိုနီးရှား၊      မေလးရှား၊ 

ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ   ၃၁

အာရှေဘာလုံးအဖဲွချပ်က ယခှုစ်တွင် 

ြပလပ်ုမည့ ်၂၀၂၂ အာရှအဆင့ ်ကလပ်ပိင်ပဲွ 

များတွင် ြမန်မာကလပ်အသင်းများ ဝင်ေရာက် 

ယှ်ပိင်ခွင့်ရမည်ြဖစ်သည်။

အာရှေဘာလုံးအဖဲွချပ်သည် လာမည့် 

ှစ်တွင်ြပလုပ်မည့်   အာရှချန်ပီယံလိဂ် 

ပိင်ပဲွှင့် AFC Cup ပိင်ပဲွတုိကုိ ဇုန်အားလံုး 

ြပလပ်ုိင်ုရန် စစီ်ထားပီး ကပ်ေရာဂါအေြခ 

အေနေကာင့ ်အမ်ိကွင်း၊ အေဝးကွင်းမကျင်းပ 

ဘဲ  တစ်ေကျာ့တည်းသာ    ြပလုပ်မည်ြဖစ ်

သည်။  ြမန်မာကလပ်များအေနြဖင့်    အာရှ 

ချန်ပီယံလိဂ်ေြခစစ်ပွဲတွင် တစ်သင်း၊ AFC 

Cup ပိင်ပွဲအုပ်စုအဆင့်တွင် တစ်သင်း၊ 

ေြခစစ်ပွဲအဆင့်တွင ်တစ်သင်း ယှ်ပိင်ခွင့် 

ရမည်ြဖစ်သည်။  ၂၀၂၁ ရာသီတွင်   ြမန်မာ 

ေနရှင်နယ်လိဂ်ပိင်ပွဲ ကျင်းပိုင်ြခင်း မရှိ 

သြဖင့ ်ေနာက်ဆုံးကျင်းပခဲသ့ည့ ်၂၀၂၀ ပိင်ပဲွ 

မှ ချန်ပီယံအသင်းှင့် ဒုတိယဆုရအသင်း 

တိုကို ယှ်ပိင်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်သည်။ ၂၀၂၂ 

အာရှချန်ပီယံလိဂ်ေြခစစ်ပွဲှင့် ၂၀၂၂ AFC 

Cup ပိင်ပွဲအုပ်စုအဆင့်တွင ်   အမှတ်ေပး 

ချန်ပယီ ံရှမ်းယူိက်ုတက်အသင်း၊ AFC Cup 

ပိင်ပွ ဲ   ေြခစစ်ပွဲအဆင့်တွင ်   ဟံသာဝတီ 

အသင်းတို ယှ်ပိင်ခွင့ရ်မည်ြဖစ်သည်။ အာရှ 

ချန်ပယီလံဂ်ိ ေြခစစ်ပဲွကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ် မတ်လ၊ 

AFC Cup ပိင်ပဲွ ေြခစစ်ပဲွကိ ုေမလှင့ ်အပ်ုစ ု

ပဲွစ်များကုိ ဇွန်လတွင်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ် 

သည်။

အာရှချန်ပီယံလိဂ်ကိ ု၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် 

ပုမှံန်အတိင်ုးကျင်းပခဲေ့သာ်လည်း AFC Cup 

ပိင်ပဲွကိမု ူအာဆယီဇံန်ုပဲွအားလုံး ဖျက်သမ်ိး 

ခဲ့ရပီး  ကျန်ဇုန်ပွဲစ်များသာ  ြပလုပ်ိုင်ခဲ့ 

သည်။                                    ကိုညီေလး

အာဆီယံ ယူ-၂၃ ပိင်ပွဲတွင်

 ြမန်မာအသင်း အုပ်စု (ခ)တွင် ကျေရာက်
ြမန်မာ၊ လာအို၊ အုပ်စု (ဂ) 

တွင် ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်ှင့် 

စင်ကာပအူသင်းတို ပါဝင်ေန 

သည်။ ပိင်ပွဲကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက်မှ ၂၆ 

ရက်အထိ     ကေမ ာဒီးယား 

ုိင်ငံ၌  ကျင်းပသွားမည်ြဖစ် 

သည်။    အာဆီယံေဘာလုံး 

အဖဲွချပ်သည် ယင်းပိင်ပဲွကိ ု

သုံးကမ်ိေြမာက် ကျင်းပြခင်း 

ြဖစ်ပီး ၂၀၀၅ ခှုစ်ှင့ ်၂၀၁၉ 

ခှုစ်ေနာက်ပိင်ုး       တစ်ေကျာ ့

ြပန ်ကျင်းပြခင်း   ြဖစ်သည်။ 

အာဆီယံေဘာလုံးအဖွဲချပ ်

သည် ၂၀၁၉ ခုှစ်မှ စတင်ကာ 

ှစ်စ်          ကျင်းပိုင်ရန ်

ရည်ရယ်ခ့ဲေသာ်လည်း ကုိဗစ်- 

၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်ှင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်တို 

တွင် ကျင်းပိင်ုြခင်းမရိှခဲေ့ပ။

ဆက်လက်ြပင်ဆင်

ြမန်မာအသင်းသည် အပ်ုစ ု

ကျပ်အတွင်း   ကျေရာက်ေန 

ပီး အင်ဒိုနီးရှား၊  မေလးရှား 

အသင်းတိုှင့်         အဓိက 

ယှ်ပိင်ရဖွယ ်  ရှိေနသည်။ 

ြမန်မာအသင်းသည် ဇန်နဝါရ ီ

လတွင်   စတင်ြပင်ဆင်မည ်

ြဖစ်ပီး အာဆီယံ ယူ-၂၃ 

ပိင်ပွဲပီးပါက    ေမလတွင် 

ကျင်းပမည့ ်  ဆီးဂိမ်းပိင်ပွ ဲ

အတွက် ဆက်လက်ြပင်ဆင် 

ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ကိုညီေလး

အာရှအဆင့် ကလပ်ပိင်ပွဲများတွင် 

ြမန်မာကလပ်အသင်းများ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်ရမည်



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၉)၊ 

ေြမကွက် အမှတ်(၂၅၃)၊ ဧရယိာ(၀.၀၆)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ 
ယခုအေခ  ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမး်)မိနယ်၊ (၅၉)ရပ်ကွက်၊ ေဘာဂလမး်၊ 
အမှတ်-(၂၅၃)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား 
မိေြမစာရင်းတွင ်တရားဝင ်အမည်ေပါက ်ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ ေရ ေအးသာ[၁၁/မဥန 
(ိုင်)၀၀၁၄၆၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမကွက်တန်ဖိုးေငွ၏ 
စရန်ေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ကန်ကွက်မည့သ်မူျားရိှပါက ဤသတင်းစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ပိုင်ဆိုင်မ မှတ်ပုံတင်စာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင် 
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)

                အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊                 အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 
            မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃            မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်ေတာ်မင်တုိက်နယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁၇)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၃၈(က၂)၆၈(ေအ)၊ အိမ်အမှတ်-၃၅၊ ဂျိးြဖလမ်း၊ စံြပ 
ဖဆပလရပ်ကွက်လိပ်စာရိှ ဧရိယာအလျား(၈၄/၉၄)ေပxအနံ(၁၄၃/၁၄၇)ေပ၊ (၀.၂၉၀)
ဧကရိှ ေြမအား မသိားစအုေမဆွက်ခသံြူဖစ်ေသာ ေဒ ေအးသန်း[၆/ထဝန(ိင်ု)၀၀၅၉၀၄]
ကုိင်ေဆာင်သူ၏ အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်စာရသူ ဦးေဇာ်စုိးမုိး[၇/ပခန(ုိင်)၁၂၃၆၈၈]မှ 
အဆိပုါ ေြမကိ ုကာလတန်ဖိုးြဖင့ေ်ရာင်းချရာ ဝယ်ယသူ ူဦးကိကုိေုအာင်ေဌး[၁၂/မဂဒ(ိင်ု) 
၀၀၁၃၄၃]ဘက်မှ စရန် ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုးေပးေချပီးြဖစ်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုသမူျားမှ 
ယခေုကညာပါရက်စဲွမှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ တစ်စု ံ
တစ်ရာမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးအပိင်ုအေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်လပ်ုကိင်ုမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အများသိေစအပ်ပါသည်။     
   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်မျိးဦးေကျာ်မျိး
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၁၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၁၈၂)

အမှတ်-၅၃၂၊ ေစတနာလမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ မ/ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်-၅၃၂၊ ေစတနာလမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ မ/ဥက လာပမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊  ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၊ မုက မူ(ေနာက်)က န်မ 

ေဒ ကည်ြပာထွန်း(ခ) ဒုံးေလးမ ှေဖာ်ြပပါ ေရ ဒုံးေသာက်ေရသန်  အမှတ်တံဆိပ် 
အမည်ြဖင့် ေသာက်ေရသန်ထုတ်လုပ်ေရာင်းချရန် စီစ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင်ရှိေသာ ေသာက်ေရသန်စက်ုံများမ ှ
အမည်တရိှူပါက ခိင်ုလုေံသာအ ေထာက်အထားများှင့အ်တ ူေကာ်ြငာသည့ရ်က်မှ 
စ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း က န်မ ေဒ ကည်ြပာထွန်း(ခ) ဒုံးေလးထံသို လူကုိယ်တုိင် 
ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက သတင်းစာ 
ေကာ်ြငာချက်ှင့အ်တ ူယခေုဖာ်ြပပါ ေရ ဒုံး အမှတ်တဆံပ်ိအမည်ြဖင့သ်ာ အစား 
အေသာက်ှင့ ်ေဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာနသို အမည်ေထာက်ခခံျက် ဆက်လက် 
ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ကည်ြပာထွန်းေဒ ကည်ြပာထွန်း
ဖုန်း-၀၉-၇၆၀၁၀၇၆၁၉ဖုန်း-၀၉-၇၆၀၁၀၇၆၁၉

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ -၂၈၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ -၂၈၃)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမေထွေထွမ အမှတ်-၈၃၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမေထွေထွမ အမှတ်-၈၃

ကွယ်လွန်သူ ေဒ ပုကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ ကွယ်လွန်သူ ေဒ ပုကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ 

 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေရ ယင်းမာ 
လမ်း၊ အမှတ်-၂၁၆ ၌ ေနထိင်ုခဲေ့သာ  ကွယ်လွန်သ ူေဒ ပ၏ု  ကျန်ရစ်ေသာ 
ပစ ည်းများအေပ ၌ အေမွထိန်းလက်မှတ်ထုတ်ေပးပါမည့်အေကာင်းှင့ ်
ေဒ ရင်ြမ+ဦးလှရီတိုက အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ ေလ ာက်ထား 
သြဖင့ ်ဤအမ ကို ၂၀၂၂-ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၇)ရက် [၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသို 
လဆုတ် (၁)ရက်]ေနတွင် ဆိုင်ဆိုကားနာရန် ချနိ်းဆိုထားသည်ြဖစ်ေသာ 
ေကာင့် ထုိကွယ်လွန်သူေဒ ပ ုကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများတွင် အကျိးစီးပွား 
သက်ဆိုင်သည် အဆိုရှိသူတိုအား အဆိုပါအမ တွင် ၎င်းတို (လာေရာက ်
ဆုိင်ဆုိရန် သင့်ေလျာ်မည်ဟု ထင်ြမင်လ င်) ဆုိခ့ဲေသာ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 
(၁၇)ရက် [၁၃၈၃ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆတ်ု (၁) ရက်]ေန၌ မမိတိိုကိုယ်တိင်ုေသာ် 
လည်းေကာင်း၊  ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
လာေရာက်ဆိင်ုဆိရုန်ှင့ ်အေမထွန်ိးလက်မှတ်မထတ်ုေပးမ ီမှတ်တမ်းများ 
ကို ကည့် ရန် အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃ှင့်အည ီဆင့်ဆို 
လိုက်သည်။ လာေရာက်ြခင်းမရှ ိပျက်ကွက်ခဲ့လ င် ုံးေတာ်က ေဒ ရင်ြမ၊ 
ဦးလှရီ၏ ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးလ င် ၎င်းအမ  
အေကာင်းအရာတွင ်စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ (၂၉)ရက်  ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (စုစ ာဝင်း) (စုစ ာဝင်း)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)
 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင် 

ေဈးလမ်း၊ အမှတ်(၂၂၈/၂၃၀)၊ တတိယအလ ာတွင် ေနထုိင်သူ ေဒ ဆူဘာဒရာ၏ 
 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာလိုက်ပါသည-်

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊  ြပင်ဦးလွင်ခိင်ု၊ မုိးကုတ်မိနယ်၊ အေနာက်ပိင်ုး၊ 
ကသအဲပ်ုစ၊ု ဒန်တကရူပ်ကွက်၊ အေရှလားေသာ်(၅၀)ေပ၊ အေနာက်လားေသာ်(၅၀)
ေပ၊ ေတာင်လားေသာ်(၁၃၀)ေပ၊ ေြမာက်လားေသာ်(၁၃၀)ေပ၊ ေြမအကျယ် 
(၀.၁၄၉)ဧကရိှေသာေြမကွက်၊ ေြမကွက်အလားအလာအားြဖင့ ်အေရှလားေသာ်-
ရပ်ကွက်လမ်းမကီး၊ အေနာက်လားေသာ်-ရပ်ကွက်လမ်းမကီး၊ ေတာင်လား 
ေသာ်-ဦးရှန်ဘူး ၏ေနအမ်ိ၊ ေြမာက်လားေသာ်-ဦးလားလ်ဗဟာဒူး၏ ေနအမ်ိခေံြမ 
ေနရာှင့်တကွ ယင်းေြမေပ တွင်တည်ရှိေသာ ေရ ေြပာင်းိုင်သည့် ပစ ည်း/
မေရ ေြပာင်းိုင်သည့ ်ပစ ည်းများ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကို (၂၄-၅-၂၀၁၉)ရက်စဲွပါ ေြမအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အရ က ု်ပ်တုိ၏ 
မိတ်ေဆွ ေဒ ဆူဘာဒရာ[၉/မကန(ုိင်)၀၅၁၄၀၃](ဘ)ဦးလီလာဆင်က ဦးစ(ိပ်)
ဗဟာဒူး(ဘ)ဦးဘိန်ဗဟာဒူး[၁၃/ကမန(ိုင်)၁၇၉၀၅၈]ထံမှ ေြမကွက်တန်ဖိုး 
ေငွများအားလုံးကို အေြပအေကျေပးေချ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် ခံခတ်ကာထားရိှေသာ 
ေြမကွက်ြဖစ်သည်ဟုသိရှိရပါသည်။ 

အဆိပုါေြမကွက်ကိ ုက ု်ပ်တို၏မတ်ိ ေဆ ွေဒ ဆဘူာဒရာ၏ အတအိလင်း 
သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရရှိဘ ဲမည်သူမ  ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ 
ေပးကမ်းြခင်း၊ သီးပင်စားပင်သီးံှပင်များ စိက်ုပျိးလပ်ုကိင်ုြခင်း၊ အြခားတစ်နည်း 
နည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းြခင်းစသည်တို  လုံးဝမြပလုပ်ကရန် ေကညာပါသည်။ 
လိုက်နာြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
လ ဲအပ် န်ကားြခင်းမှန်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားြခင်းမှန်ပါသည်။ 
ေဒ ဆူဘာဒရာ ဦးတင်မင်း              ေဒ နီလာမျိးဦးေဒ ဆူဘာဒရာ ဦးတင်မင်း              ေဒ နီလာမျိးဦး
             တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန           အထက်တန်းေရှေန             တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန           အထက်တန်းေရှေန
            (စ်-၃၃၇၆/၁၁-၁၀-၁၉၈၅)     (စ်-၁၉၆၆၃/၆-၈-၉၂)            (စ်-၃၃၇၆/၁၁-၁၀-၁၉၈၅)     (စ်-၁၉၆၆၃/၆-၈-၉၂)
  အမှတ်-၅၆၃(ပ)ထပ်၊ အခန်း(၅/၁၀၄)၊ ကန်ုသည်လမ်း၊   အမှတ်-၅၆၃(ပ)ထပ်၊ အခန်း(၅/၁၀၄)၊ ကန်ုသည်လမ်း၊ 
  (MAC Tower) မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းေထာင့်၊    (MAC Tower) မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းေထာင့်၊  
          ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၁၀၃          ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၁၀၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
မေကွးတိင်ုးေဒသကီး၊ ပခကု မိနယ်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ ဇဝီဌာယလီမ်း၊ အကွက်အမှတ် 

(၂) မိမေြမာက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၁၂)၊  ေြမကွက်အမှတ(်၁၂၈)၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၂၇)ဟု ေခ တွင် 
သည့် (အေရှ-ဦးပုိင်(၁၁၃) ဦးတင်ထွန်း၊ အေနာက်- ဦးပုိင်(၁၀၄) ဦးတင်ဝင်း၊ ေတာင်-လမ်း 
ကား၊ ေြမာက်-ဇီဝဌာယီလမ်း) နယ်ေလးရပ်အတွင်းရိှ ဝုိင်းေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ ှစ်ထပ်နံ 
ကပ်အေဆာက်အဦအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူအဖဦးြမင့်ေဝ၏ သမီး ေဒ လဲ့လဲ့ြမင့်ချိ 
မှတ်ပုတံင်အမှတ် [၈/ပခက(ိင်ု)၁၇၉၂၀၈] ကိင်ုေဆာင်သမှူလဲွ၍ မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  
ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့၊် စမီံကီးကပ်ပိင်ုခွင့ ်မရိှဘ ဲ၎င်းတစ်ဦးတည်းမှသာ လက်ဝယ်ထားရယေူနထိင်ု 
ပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှေကာင်းှင့် ယင်းေြမှင့်အေဆာက်အဦ ပုိင်ဆုိင်မ ဆုိင်ရာကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 
မဟုတ်မမှန်သတင်းလ င့်ေြပာကား ေဆာင်ရက်သူများအား တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ 
အေရးယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်  ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ      န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားသူ      န်ကားချက်အရ
 ေဒ လဲ့လဲ့ြမင့်ချိ  ေဒ ေအးမွန်ေအာင်(LL.B.,LL.M) ေဒ လဲ့လဲ့ြမင့်ချိ  ေဒ ေအးမွန်ေအာင်(LL.B.,LL.M)
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၇၂)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၇၂)

အမှတ်(၁၇/ပထပ်)၊ ဦးေအာင်ဘလမ်း၊ ဆရာစံေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁၇/ပထပ်)၊ ဦးေအာင်ဘလမ်း၊ ဆရာစံေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၁၁၁၆၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၁၁၁၆၄

‘‘ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း’’‘‘ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း’’
က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးစန်းေဝ (ဘ) ဦးကည်ြမင့ ်[၁၁/တကန(ိင်ု)၀၅၉၉၃၀]

က ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိ၊ (၈/၂)မိမရပ်ကွက်၊ ပုလဲရတနာလမ်း၊ ေြမ 

ကွက်ကီးအမှတ်(၈/၂)၊ အိမ်ရာကွက်ငယ်အမှတ် (၇၆၄)၊ ေြမစည်ပင်လက်ခံေြပစာ 

ဦးသက်လွင် အမည်ေပါက် ဧရိယာ(၄၀x၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်အား ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့ ် 

ဝယ်ယ ူပိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးေကျာ်ထက်ထမှံ ၂၀၁၅ခှုစ်၊  မတ်လ (၃)ရက်ေနတွင် ေြမကွက် 

အပီးအပိင်ုအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယကူာ လက်ဝယ်ထားရိှ ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူ

တစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် အခိင်ုအမာ အေဆာက်အဦ ေဆာက်လပ်ုေတာ ့

မည်ြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်လုိသူ မည်သူမဆုိ ယေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိြဖစ်ေစ၊ 

က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွထံသုိြဖစ်ေစ အဆိပုါ ေြမကွက်ှင့ ်စပ်လျ်း၍ ဆိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သည် 

အဆိုရှိသည့် မည့်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းများ ပိုင်ဆိုင်မ  

မှတ်တမ်း၊ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေဆာက်အဦအား ဆက်လက်ေဆာက်လုပ်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နီနီထွန်း LL.Bေဒ နီနီထွန်း LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၂၇)

အမှတ်(၅၅)၊ သရဖီလမ်း၊ (၈/၁) မိမရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၅၅၂၂၂၅၂အမှတ်(၅၅)၊ သရဖီလမ်း၊ (၈/၁) မိမရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၅၅၂၂၂၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၀၃၆/ခ)၊ ရတနာပုံ(၉)လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (၂၂ေပx၆၀ေပ) ေဒ တင်နီလာဝင်း 
အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ (၁)ထပ်ပျ်ေထာင် 
အေဆာက်အဦအပါအဝင် မီတာအစရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို လက်ရှိ 
မှတ်ပုံတင်စာချပ်ြဖင့ ်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
တွင် ေြမကွက်အမည်ေြပာင်း ေလ ာက်ထားသူြဖစ်ပီး လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးလှတိုး [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၉၇၇၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 
ဦးသန်းေဇာ် [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၃၇၃၅၁]က အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ် 
စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိ ု
သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထား စာရက်မရူင်းများကိ ုကိင်ုေဆာင်၍ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်              
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သန်းြမင့် (LLB, WIPO,Swithzerland)ေဒ သန်းြမင့် (LLB, WIPO,Swithzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၄)

၄၃၊ သီတာလမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။၄၃၊ သီတာလမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၆၈၃၂၀၄၊ ၀၉-၄၅၀၂၇၉၄၆၈ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၆၈၃၂၀၄၊ ၀၉-၄၅၀၂၇၉၄၆၈

“(၁၈-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲြဖင့် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၆)တွင် ဦးစည်သူ၏“(၁၈-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲြဖင့ ်ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၆)တွင် ဦးစည်သူ၏

  န်ကားချက်အရ ေဒ ခင်နီတာလွင်(စ်-၁၂၀၁၇)၊ ေဒ ေယာမယ်ရီ  န်ကားချက်အရ ေဒ ခင်နီတာလွင်(စ်-၁၂၀၁၇)၊ ေဒ ေယာမယ်ရီ

(စ်-၁၃၃၄၄)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)၊ ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး(စ်-၅၀၆၉၂)(စ်-၁၃၃၄၄)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)၊ ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး(စ်-၅၀၆၉၂)

 (အထက်တန်းေရှေန)တိုမှ “ဇနီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်းအများသိေစရန်”  (အထက်တန်းေရှေန)တိုမှ “ဇနီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်းအများသိေစရန”် 

ေကညာချက်အား ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း”ေကညာချက်အား ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း”
က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေမကလျာေမာင်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၃၆၈၉၉]ကိင်ုေဆာင်သ ူအမှတ်(၁၂၇)၊ ရရဲန်ိင်ုလမ်း၊ 

(၃၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနထိုင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 
ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆှွင့ ်ဦးစည်သ[ူ၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၂၈၆၃၈]တိုသည် (၇-၇-၂၀၁၅)ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် 
(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်တရားံုး၌ ှစ်ဦးသေဘာတူ လက်ထပ်ထိမ်းြမားခ့ဲကပီး သားတစ်ဦးထွန်းကားခ့ဲပါသည်။  က ု်ပ်တုိ၏ 
မိတ်ေဆွသည် ဦးစည်သူှင့် လက်ထပ်ပီးချန်ိမှစ၍ ယေနအချန်ိအထိ မယားဝတ ရား(၅)ပါးှင့်အညီ ြပမူေနထုိင်ခ့ဲသူြဖစ်ပီး 
ဦးစည်သူအား ကိုယ်စိတ်ှစ်ပါးဆင်းရဲေစရန်၊ ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေစရန်၊ လူမ ေရးှင့်ေငွေကးအ ပ်အရှင်းအမှားများ 
တစ်ကမ်ိတစ်ခါမ  ြပလပ်ုခဲြ့ခင်းမရိှသည်မှာ ဦးစည်သအူသပိင်ြဖစ်ပါသည်။ ဦးစည်သမှူ(၃၀-၉-၂၀၁၅)ရက်ေနတွင် အေမရကိန် 
ုိင်ငသုိံ အလပ်ုသွားေရာက်လပ်ုကိင်ုခဲ့ပီး(၁-၅-၂၀၁၉)ရက်ေနမှစ၍ က ု်ပ်တုိ၏မတ်ိေဆွှင့်သားြဖစ်သူတုိအား ေထာက်ပံ့ိင်ု 
ခဲ့ြခင်းမရှိခဲ့ပါ။ အေမရိကန်ိုင်ငံရှိ ဦးစည်သူ၏ Sushi ဆိုင်လုပ်ငန်း  လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် (၁-၁၀-၂၀၁၉)ရက်ေနမှစ၍ 
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှသာ ြမန်မာြပည်တွင်ေနထိုင်၍ ှစ်ဦးရှာေဖွစုေဆာင်းထားေသာ  ေငွေကးများအား ြပန်လည်ေပးပိုခဲ့
ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းေနာက် ဦးစည်သ၏ူလပ်ုငန်းများအ ံးေပ သြဖင့ ်ယေနအချန်ိအထ ိက ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆှွင့ ်သားြဖစ်သ ူ
တိုအား ေငေွကးေထာက်ပံခ့ဲြ့ခင်းမရိှသည်ကိ ုလူကီးမင်းတုိ၏မိတ်ေဆွ ဦးစည်သအူသပိင်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသုိေထာက်ပ့ံခ့ဲြခင်း 
မရှိေသာ်လည်း က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှသာ ခင်ပွန်းအေပ သစ ာရှိစွာြဖင့် မယားဝတ ရားေကျပွန်သည့်အြပင် မိခင်တာဝန ်
ေကျပွန်စွာြဖင့ ်သားြဖစ်သူအေပ  ေစာင့်ေရှာက်ေနေသာ မိခင်တစ်ဦးသာြဖစ်ပါသည်။

လူကီးမင်းတုိ၏မိတ်ေဆွ ဦးစည်သူသည် က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွှင့် (၁၅-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနအထိ အဆက်အသွယ်များ 
ရှိခဲ့ပီး ယေနအချနိ်အထိ တရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စဲထားြခင်းလုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ လူကီးမင်းတို၏မိတ်ေဆ ွဦးစည်သူဘက်မှသာ 
လမူ ေရး ပ်ေထွးမ ကစိ များြပမေူဆာင်ရက်ေနေကာင်းသရိှိရပီး မယားဝတ ရားှင့အ်ညေီနထိင်ုေသာ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆအွား 
“ဇနီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်”“ဇနီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်”ေကညာချက်သည ်တစ်ဖက်သတ် တရားမဝင ်ေကညာြခင်းသာြဖစ်ပါ 
ေကာင်းှင့် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွဘက်မှ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားဝင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။)
ေဒ ေမကလျာေမာင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေမကလျာေမာင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးေအးေမာ်          ေဒ အိအိခိုင်               ေဒ စီစီဝင်း ေဒ ေအးေအးေမာ်          ေဒ အိအိခိုင်               ေဒ စီစီဝင်း
 (LL.B, D.B.L, WIPO)     (LL.B)                         (LL.B) (LL.B, D.B.L, WIPO)     (LL.B)                         (LL.B)
 (စ်-၇၆၀၇)                   (စ်-၁၆၀၇၅)        (စ်-၂၂၇၃၆) (စ်-၇၆၀၇)                   (စ်-၁၆၀၇၅)        (စ်-၂၂၇၃၆)
  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)                          (အထက်တန်းေရှေန)  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)                          (အထက်တန်းေရှေန)

အမှတ်(၄၉)၊ အခန်း(၅)၊ လမ်း(၄၀)(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၉)၊ အခန်း(၅)၊ လမ်း(၄၀)(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
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အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သီရိလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၃၉)၊ 

ဒုတိယထပ် ဟုေခ တွင်ေသာ (၄-လ ာ)တိုက်ခန်းအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးခင် 

ေမာင်စိုးသည် ဦးေကျာ်ွန်ထံ ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ စရန်အြဖစ် 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မ အေပ  

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က ်ုပ်ထံသို  ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်းပိုင်ဆိုင်မ  စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်လာေရာက်ေြဖရှင်းိုင ်

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့အ်ထ ိကန်ကွက်မ မရိှပါက တိက်ုခန်းအေရာင်း 

အဝယ်အား ပီးြပတ်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

   လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ   လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

   ဦးခင်ေမာင်စိုး  ေဒ စုစုေအာင်(LL.B.,D.B.L.,D.I.L)   ဦးခင်ေမာင်စိုး  ေဒ စုစုေအာင်(LL.B.,D.B.L.,D.I.L)

  [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၆၁၈၂၆] အထက်တန်းေရှေန  [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၆၁၈၂၆] အထက်တန်းေရှေန

   (စ်-၃၅၅၀၉/၁၆-၁၂-၂၀၁၀)   (စ်-၃၅၅၀၉/၁၆-၁၂-၂၀၁၀)

              တုိက်(၂၁)၊ ပထမထပ်၊ ေဇယျမဂ  လာ(၁)လမ်း              တုိက်(၂၁)၊ ပထမထပ်၊ ေဇယျမဂ  လာ(၁)လမ်း

              (၁) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။              (၁) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
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ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇၀)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၅၉၈/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမ ံ

ခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးဟန်သိန်း(CE-၀၈၆၂၅၅)အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး 

အမည်ေပါက်ထံမ ှေဒ နီနီွယ်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၀၆၃၆]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတူအဆင့်ဆင့်အဆက်စပ်အေရာင်း“ှစ်ဦးသေဘာတူအဆင့်ဆင့်အဆက်စပ်အေရာင်း

အဝယ်ကတိစာချပ်”အဝယ်ကတိစာချပ်” များြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် 

လွတ်လပ်စာွ ြပန်လည်လ ဲေြပာငး် ေရာငး်ချပုိင်ခွင့်ရှိေကာငး် ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာငး်ေရာငး်ချရန ်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ် 

ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင် 

သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)   ေဒ ေကေကိုင်(LL.B) ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)   ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၄၀၆)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၃၄၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၄၀၆)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၃၄၄)

အမှတ်(၅၄၄-ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၄၄-ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၈၂)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကန်ုမိ 

ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်

ဦးထိုက်[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၇၆၂၄]အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ကိုယ်တိုင်မ ှ

မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆထံွသုိ စကားကမ်းလှမ်း 

လာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက် 

ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)   ေဒ ေကေကိုင်(LL.B) ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)   ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၄၀၆)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၃၄၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၄၀၆)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၃၄၄)

အမှတ်(၅၄၄-ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၄၄-ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈၄)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၃၇၀)၊ (အလျားေပ၄၀xအနံေပ၆၀)ရိှ ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိ၊ မိြပ 
စီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ မိေြမစာရင်းတွင် ဒုအရာခံဗိုလ်သက်ေရ [၁၂/မဘန 
(ိင်ု)၀၁၃၇၅၂]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေသာ  အိုးအမ်ိပါမစ်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး တရားဝင် 
လက်ေရာက်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ခင်ေထွး 
[၁၀/ကမရ(ိင်ု)၀၁၆၈၅၇]မှ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းရာက ု်ပ် 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။  သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်းကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။           
  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဟမာန်စိုး(LL.B)ေဒ ေဟမာန်စိုး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၁)

တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U10ရပ်ကွက်၊ တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U10ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅

မီးသတိြပ



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

လ ပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန
မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းမ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိမ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိ
(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

၁။ ၂၀၂၁ ေအာက်တိဘုာလမှ ၂၀၂၂ မတ်လအထ ိ(၆)လအတွင်း ေဆာင်ရက်မည့ ်
မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းမှ မိနယ်အသီးသီးတွင ်
တပ်ဆင်အသုံးြပမည့ ်မီတာများ ှင့် တွဲဖက်အသုံးြပရန ်လိုအပ်ေသာ မီတာ 
ဆီးလ်များဝယ်ယူြခင်းကို (1 Lot)ေဈး န်းအား ြမန်မာကျပ်ေငွ(Kyat)ြဖင့် 
ပစ ည်းဝယ်ယူလိုပါသည-်
  တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၃၀-၁၂-၂၀၂၁ရက်
  တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ် - ၂၈-၁-၂၀၂၂ရက ်၊ (၁၄:၀၀)နာရီ 
၂။ တင်ဒါပုံစံှင့် စာရက်စာတမ်းများကို ဌာနမှသတ်မှတ် န်းထားအတိုင်း 
ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။
၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ     သိရှိလိုပါက    ဖုန်း  - ၀၂-၄၀၇၃၈၀၁၊ 
၀၂-၄၀၆၉၁၂၁ တိုကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ
မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်)မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်)
၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ဝါးတန်းလမ်းှင့် ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 

လမ်းေထာင့်ရှိ ြမဝတီကွန်ဒုိ၊ (၄-လ ာ)၊ အခန်းအမှတ် (B-၄၀၃)ဟုေခ တွင်သည့် 

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့ ်   အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 

အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ  ေဒ ကည်ကည်လွင် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၆၈၀၉၉]မှ 

မိမိသာလ င် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုရှိသြဖင့် 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

ြဖစ်ေသာ  စရန်ေငွအချိကို  ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ  ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်မာေသာအေထာက် 

အထားမူရင်းများြဖင့် ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူ 

မရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

ဖုန်း-၀၉- ၄၅၀၀၂၅၇၀၂ဖုန်း-၀၉- ၄၅၀၀၂၅၇၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၅၆၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၅၃၄၊ အကျယ်(၄၀'x၆၀')အနက် တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသး 

ေသာေြမ၏ ေြမကွက်အေရှမှ မျက်ှာမူလ င် ညာဘက်ြခမ်း အကျယ်(၂၀'x၆၀')၊ 

ေြမအမျိးအစား - ပါမစ်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)

မိနယ်၊ ၁၅၆ ရပ်ကွက်၊ ယုဝတီလမ်း၊ အမှတ်-၅၃၄ ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက ်

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်းတွင ်ေဒ ေအးက [၁၂/သဃက 

(ိုင်)၀၆၆၄၉၄] အမည်ြဖင့် ချထားေပးြခင်းခံရပီး ၎င်းထံမှ အရပ်ကတိ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိသူ 

ေဒ စိုးယုိင်ု [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၁၀၁၉၈၂]က မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 

မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ

က ု်ပ်တုိထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 

မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ-်၁၀၈၇၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၉၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၄၉၃၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၄)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား- ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ၂၉-ရပ်ကွက်၊ 

ေအာင်တံခွန်(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၄၉၃)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစား

ခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုသည် မိေြမစာရင်းတွင် ဦးခင်ေမာင်(ခ) ေမရာဂန ီ(CF-၀၇၁၇၈၀)

အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး ေြမအမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ဖခင်ှင့ ်မခိင်ြဖစ်သတူို ကွယ်လွန် 

သြဖင့် တရားဝင်အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှသူ သားသမီးများြဖစ်သည့် (၁) ဦးြမင့်ေအာင် 

[၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၀၁၇၃၈]၊ (၂) ဦးေဌးေအာင် [၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၀၁၃၁၈]၊ (၃) ေဒ သဇင်ဝင်း 

[၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၀၁၇၆၂]တိုမှ မမိတိို တရားဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့်က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 

မည်သူမဆိုခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ

က ု်ပ်တုိထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 

မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဓမ ပါလကုန်းေတာ်တွင် တည်ထားကိုးကွယ်ထားသည့်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဓမ ပါလကုန်းေတာ်တွင် တည်ထားကိုးကွယ်ထားသည့်

ဝရဒါဌာ ဓါတုေစတိယဝရဒါဌာ ဓါတုေစတိယ

စွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတီေတာ်(ရန်ကုန်) အား ေရ သက  န်းကပ်လှိုင်ရန်   းေဆာ်ြခင်းစွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတီေတာ(်ရန်ကုန်) အား ေရ သက  န်းကပ်လှိုင်ရန်   းေဆာ်ြခင်း

 ဘ  ာေတာ်ထန်ိးေဂါပကအဖဲွ၏ ကီးကပ်မ ြဖင့ ်စွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတေီတာ်၏ ကွမ်းေတာင်ေတာ်အပိင်ုးကိ ု

(၅)ကိမ်ေြမာက် ေရ သက  န်းကပ်လှပူေဇာ်ြခင်းအား (၈-၁-၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စေနေန )မှ စတင်၍ ၂၀၂၂-ခုှစ်၊ 

ဧပီလအတွင်း ရက်(၁၂၀)ှင့်ပီးစီးေအာင ်ေစတီေတာ်ကီး၏ဘ  ာေငွ ေရ သက  န်းကပ်လှြခင်းေခါင်းစ်မ ှ

ကျခံသုံးစွဲ၍ လှဒါန်းသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ သဒ ါကည်လင်ပါရမီရှင်များအေနြဖင့-်

- ကွမ်းေတာင်ေတာ်အပိုင်း ေရ သက  န်းကပ်လှပူေဇာ်ြခင်းကို (၅)ှစ်တစ်ကိမ် ပူေဇာ်လျက်ရှိရာ ယခု 

၂၀၂၂-ခုှစ်တွင် (၅)ကိမ်ေြမာက် ကပ်လှပူေဇာ်ရမည့်ှစ်ြဖစ်သြဖင့် ဗုဒ ဘာသာဝင်သူေတာ်စင်များ 

အေနြဖင့် (၅)ှစ်တစ်ကိမ်ရရှိသည့ ်အခွင့် ကံကိက်ချနိ်တွင် ေရ သက  န်းကပ်လှပူေဇာ်မ အားပါဝင်၍ 

ကုသိုလ်ယူကပါရန်  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

- (၂''x ၂'')ပတ်လည် ေရ မျက်ပါး အရက်(၁၀၀)ပါ ေရ ဆိင်ုးတစ်ဆိင်ုးလ င် ကျပ် ၇၁,၀၀ဝ/ိ- (ကျပ်ခနုစ်ေသာင်း 

တစ်ေထာင်တိတိ)ြဖင့် တစ်ဦးချင်းြဖစ်ေစ၊ စုေပါင်း၍ြဖစ်ေစ လှဒါန်းပူေဇာ်ိုင်ပါသည်။ 

- လှဒါန်းပေူဇာ်ရန် လိအုပ်သည့ ်ေရ ဆိင်ုးအေရအတွက် ပမာဏမှာ ေရ အဆိင်ုး (၂၅၀၀)ြဖစ်ပီး ပေူဇာ်ရမည့ ်

အလှေငွပမာဏမှာ (၁၇၇၅)သိန်း (ကျပ်တစ်ေထာင်ခုနစ်ရာခုနစ်ဆယ့်ငါးသိန်းတိတိ)ြဖစ်ပါ၍ မိမိ 

တတ်အားသေရ ကုသိုလ်ပါဝင်ယူိုင်ကပါရန ်  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

- လှဒါန်းလိုသည့်    အလှရှင်ပုဂ ိလ်များအေနြဖင့ ်   ေဂါပကအဖွဲုံး    ဘ  ာေရးဌာန၊     ုံးဖုန်းအမှတ် 

၀၁-၆၆၄၄၉၈၊ ၀၁-၆၅၀၄၈၄၊ ံုးအဖဲွမှးဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၇၅၇၇ သုိ ဆက်သွယ်စံုစမ်းေမးြမန်းုိင်ပါသည်။

- ကိယ်ုတိင်ုေဂါပကအဖဲွုံးသို ဆက်သွယ်လှဒါန်းြခင်းှင့ ်ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်၊ ေြမာက်ဥက လာပဘဏ်ခဲွ 

ေငွစုစာအုပ်စာရင်းအမှတ ်SN-013464 သို ေငွသားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေငွစာရင်းေြပာင်းေရ ြခင်း 

ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေပးပိုလှဒါန်းေဆာင်ရက်ိုင်ပါေကာင်း တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

 ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲ

 စွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတီေတာ်(ရန်ကုန်) စွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတီေတာ(်ရန်ကုန်)

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
 ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက်  ေကးမုံ 

သတင်းစာ  ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ 

(၃၁)ပါ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင ်

တရားုံး၏ တရားမကီးမ အမှတ်- 

၇၃၂ / ၂၀၂၁   ေကာ်ြငာတွင  ်

တရားမကီးမ အမှတ်- “ ၄၆၅ /၂၀၂၁”  

ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ခံေရာင်းမည်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ခံေရာင်းမည်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်
 ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀
လှည်းကူးမိ 

ရန်ကုန်-ပဲခူးလမ်းမအနီး
၅၈ သိန်း ညိ  င်း

ဖုန်း-09-771408547ဖုန်း-09-771408547

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
 ဘိုကေလးမိေန အဖ ဦးလှြမင့ ်

[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၂၁၅၃၃]၏သား 
အ.ထ.က(၁)    အ  မတန်း(A)မှ 
ေမာင်ေဇာ်ဝင်းထွဋ်အား  ေမာင်သိန်း 
ေဌးေဇာ် ဟုေခ ပါရန်။

ေမာင်သိန်းေဌးေဇာ်ေမာင်သိန်းေဌးေဇာ်

အိမ်တွင်းအလှဆင်ြခင်းအိမ်တွင်းအလှဆင်ြခင်း
အခန်းဖွဲြခင်း

ေက ြပားခင်းြခင်း

အဆင့်ြမင့်ေဆးသုတ်ြခင်း

ေခတ်မမီျက်ှာကက်ြပလပ်ုြခင်း

ပါေကးခင်းြခင်း၊ ေပ လစ်တင်ြခင်း

နံရံကပ်ဗီိုြပလုပ်ြခင်း

Kitchen Counter လုပ်ြခင်း

ေခတ်မီပရိေဘာဂများကို

စိတ်တိုင်းကျြပလုပ်ေပးပါသည်။

Ph:09-5411674,09-5093427Ph:09-5411674,09-5093427

SUPER WIN WIN အမည်အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်းSUPER WIN WIN အမည်အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ (၁၂၄)လမ်း၊ အမှတ်(၆၆)တွင် 

ုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားေသာ SUPER WIN WIN COMPANY LIMITED ဒါုိက်တာများ၏ 
လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ  ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်သည်မှာ-

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၅၀၃၃/၂၀၂၁(၂၀-၁၂-၂၀၂၁)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်၅၀၃၃/၂၀၂၁(၂၀-၁၂-၂၀၂၁)
အထက်ေဖာ်ြပပါ အမည်၊ အမှတ်တံဆိပ် အမှတ်အသားသည် SUPER 

WIN WIN COMPANY LMITED ၏ မူပိုင်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားြဖစ်ပါ 
သည်။ အဆုိပါ အမည်၊ အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားြဖင့် ကုန်သွယ်မ လုပ်ငန်း(Trading)
ှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ြခင်း (Manufacturing) လုပ်ငန်းများကုိ    ရန်ကုန်မိှင့်တကွ 
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ကုမ ဏီုံးခန်းခွဲများဖွင့်လှစ ်
လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ SUPER WIN WIN အမည်၊ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု 
လုံးကိုြဖစ်ေစ၊ အတုအပြပလုပ်ြခင်း၊ သံတူေကာင်းကွဲ၊ ပုံတူပုံမှား ထင်ေယာင ်
ထင်မှား၊ ဆင်တယူိုးမှား၊ မီှြငမ်းတပုသုံးစဲွြခင်း၊ အမည်စာသားပုစံတံ ူအသုံးြပြခင်း 
များကုိ ေတွြမင်ကားသိရပါက မိမိတုိလုပ်ငန်း အကျိးစီးပွားထိခုိက်နစ်နာဆံုး းံ 
ကုန်ကျမ များအတွက် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှိ မည်သည့် 
တရားုံးတွင်မဆုိ ဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆုိအေရးယူေဆာင်ရက်သာွးမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သင်းသင်းေမာ်(LL.B,D.B.L)ေဒ သင်းသင်းေမာ(်LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)
အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ၄၃-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ၄၃-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

သစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းကသစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင ်

ေရာင်းမည်ေရာင်းမည်
လှည်းကူးအထွက်၊ 

ပဲခူး၊ ရန်ကုန် လမ်းမအနီး 

ေပ ၄၀ x ၆၀ (၆၅)သိန်း

ဖုန်း- 09-699282721ဖုန်း- 09-699282721

 09-403372035 09-403372035

ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ 
အမှတ်(၂၄၄/၂၅၄)၊ မဂ  လာတာဝါဟုေခ ေသာ (၁၂)ထပ်တိုက် အမှတ်(၂၄၄/၂၅၄)၊ မဂ  လာတာဝါဟုေခ ေသာ (၁၂)ထပ်တိုက် 

အေဆာက်အဦ၏(၆)လ ာ ေတာင်ဘက်စွန်း(ေခါင်းရင်းဘက်)ေထာင့်ခန်း၊ အေဆာက်အဦ၏(၆)လ ာ ေတာင်ဘက်စွန်း(ေခါင်းရင်းဘက)်ေထာင့်ခန်း၊ 
အခန်းအမှတ်(၅၄)မည်တွင်သည့်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း အခန်းအမှတ်(၅၄)မည်တွင်သည့်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း 

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန်ကိစ အေပ  ကန်ကွက်ပါေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန်ကိစ အေပ  ကန်ကွက်ပါေကာင်းှင့ ်

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
၁။ အထက်ေခါင်းစ်ပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
(၂၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ၊ ေကာ်ြငာက  ၊ စာမျက်ှာ(၃၀)ပါ 
ေဒ ခင်လ  င်ဝင်း၏လ အဲပ် န်ကားချက်အရ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ေဝေဝေအာင်၏  
အေရာင်းအဝယ်ေဆာင်ရက်မည့်အေကာင်းကုိ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်ေအးလွင် 
[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၃၈၂၃၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ကန်ကွက်ပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
၂။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းဥပစာကို မိခင်ကီး ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်၊ ေဒ ခင် 
ေအးလွင်တိုသည ်ေဒ ခင်လ  င်ဝင်းှင့်  အတူပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်အကျိးခံစားလျက ်
ရှိေသာတိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။  အဆိုပါတိုက်ခန်းဥပစာတွင်  တိုက်ခန်းဝယ်ယူသည့ ်
အချန်ိမှစ၍ ယေနအထ ိပူးတဲွပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ခင်ေအးလွင်အား သက်ဆိင်ုရာမှထတ်ုေပး 
ေသာ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းသာရှိပီး တိုက်ခန်းကို ေဒ ခင်ေအးလွင်သည ်အမဲ 
စီမံခန်ခွဲေနသူြဖစ်ပါသည်။ မိခင်ကီးသည ်(၂၂-၇-၂၀၁၉)ရက်ေနက ကွယ်လွန်အနိစ  
ေရာက်ပီး အစ်တစိုက် ပူးတွဲလက်ဝယ်ရှ ိေနထိုင်ခဲ့ကပါသည်။
၃။ ေဒ ခင်လ  င်ဝင်းက မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဖွင့ဟ်ဝန်ခ ံ
ေြပာဆိုချက်မှာ မှန်ကန်မ မရှိပါ။
၄။ သိုပါ၍ အဆိုပါကွန်ဒိုတိုက်ခန်းဥပစာကို ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ခင်ေအးလွင်၏ 
ခွင့်ြပသေဘာတူညီချက်မရှိဘ ဲေဒ ခင်လ  င်ဝင်း တစ်ဦးတည်းက မမှန်မကန်ေြပာဆို 
ဝန်ခ၍ံ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချသည်ကိ ုဝယ်ယြူခင်းမြပပါရန် ေစတနာြဖင့ ်အများသေိစရန် 
ရှင်းလင်းအသိေပးအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်ေအးလွင်၊[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၃၈၂၃၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ခင်ေအးလွင်၊[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၃၈၂၃၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ရီရီေမ(စ်-၃၀၁၄)            ေဒ လှလှေထွး(စ်-၁၆၄၂၇)ေဒ ရီရီေမ(စ်-၃၀၁၄)            ေဒ လှလှေထွး(စ်-၁၆၄၂၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ဦးစိုးေဇာ်ေဇာ် (စ်-၄၈၉၄၉)           ေဒ ေနြခည်စိုး(စ်-၄၉၇၇၆)ဦးစိုးေဇာ်ေဇာ် (စ်-၄၈၉၄၉)           ေဒ ေနြခည်စိုး(စ်-၄၉၇၇၆)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ
အမှတ်(၈၃/၈၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၁၄)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၈၃/၈၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၁၄)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်။ေကျာက်တံတားမိနယ်။

ဥတုဥတု

ရာသီ ရာသီ 

ေတာကိုေတာကို

မှီ၏မှီ၏



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အေဝးသင်တက သိုလ်များအေဝးသင်တက သိုလ်များ

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

ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင ်ပထမှစ်ှင့် အြခားသင်တန်းှစ် အသီးသီး 

အတွက် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများလုပ်ေဆာင်ရန ် ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင ်

များထံမ ှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေဈး န်းလ ာ တင်သွင်းကရန ်ဖိတ်ေခ ပါသည်-

 (က) ပိုချချက်စာအုပ်များ ပုံှိပ်၊ ချပ်လုပ်၊ ထုပ်ပိုးအပ်ှံြခင်းလုပ်ငန်း

 (ခ) ေလလ့ာမ လမ်း န်စာအပ်ုများ ပုိှံပ်၊ ချပ်လပ်ု၊ ထပ်ုပိုးအပ်ံှြခင်းလပ်ုငန်း

 (ဂ) သင်ခန်းစာပိုချချက် ဒီဗွီဒီချပ်များ ကူးယူ၊ ထုပ်ပိုးအပ်ှံြခင်းလုပ်ငန်း

၂။ ေဈး န်းလ ာတင်သွင်းရန်အတွက် ေလ ာက်လ ာပုံစံှင့် တင်ဒါစည်းကမ်း 

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

(ကျပ်တစ်ေသာင်းတတိ)ိ န်းြဖင့ ်ေအာက်ပါလပ်ိစာ၌ ုံးဖွင့ရ်က်များတွင် ုံးချန်ိ 

အတွင်း ဝယ်ယူတင်သွင်းိုင်ပါသည-်

   ဘ  ာ(၂)ုံးခန်း၊ ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သိုလ်

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

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

မကျေစဘဲ ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သုိလ် ပါေမာက ချပ်ံုးခန်းရိှ တင်ဒါပံုးတွင် 

မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းပီး တင်သွင်းရမည်။

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

ထုပ်ပိုး၍ ြပည့်စုံစွာတင်ြပရမည်။

၅။ ထုတ်ေဝမည့် နမူနာများကုိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေနရာများတွင် ကည့် ုိင်သည်-

 (က) ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သိုလ်

 (ခ) မ ေလးအေဝးသင်တက သိုလ်

၆။ အေသးစိတ်သိရှိလိုေသာအချက်များကို အထက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာတွင်လည်း 

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

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

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

website - www.mude.edu.mm များတွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အေဝးသင်တက သိုလ်များ၏ စာအုပ်များှင့် သင်ခန်းစာအေဝးသင်တက သိုလ်များ၏ စာအုပ်များှင့ ်သင်ခန်းစာ

ပိုချချက် ဒီဗွီဒီချပ်များ ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီပိုချချက် ဒီဗွီဒီချပ်များ ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR 
MINISTRY OF ELECTRICITY AND ENERGYMINISTRY OF ELECTRICITY AND ENERGY

ELECTRIC POWER GENERATION ENTERPRISEELECTRIC POWER GENERATION ENTERPRISE
Extension of Bid Submission Date for Hybrid Extension of Bid Submission Date for Hybrid 

Power Plant (Gas Generation and SolarPower Plant (Gas Generation and Solar
Generation) on Independent Power Producer and Generation) on Independent Power Producer and 

Build-Operate-Own BasisBuild-Operate-Own Basis
1. Electric Power Generation Enterprise (EPGE) invited the 

bid for the purchasing electricity from Hybrid Power 
Plant (Gas Generation and Ground mounted Solar 
Generation) on Independent Power Producer and Build-
Operate-Own Basis with Tender No. 11/EPGE/2021-
2022(Mini) on December 6, 2021.

2. In accordance to ITB Clause-8 of Tender Document, Bid 
Submission Date in Section V, Bid Data Sheet, shall be 
amended as follow:

 For Package-1. Magway&For Package-2. MyingyanFor Package-1. Magway&For Package-2. Myingyan

 2. Bid Submission Date for February 7, 2022
  Administrative and
  Technical Proposals
  (including consortium
  information) and Price
  Proposals 

 8. Location, Time and Date Electric Power
  for Envelope I Opening  Generation Enterprise
   Ministry  of  Electricity
   and  Energy  Office No. 
   27, Naypyitaw, Myanmar 
   Time: 14:00 (Myanmar  

 Standard Time) 
   (7.2.2022) Bid 
   Submission Date 

3. The Bidders shall prepare and submit the proposals in 
accordance with the above Bid Submission Date.

4. The necessary information of this tender can be in-
quired within office hour.

   Electric Power Generation Enterprise
   Ministry of Electricity and Energy
   Building 27, Nay Pyi Taw
   The Republic of the Union of Myanmar
   Ph +95 9 989330333

အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၅၀-၅၁)လမ်း၊ မဟာနဝရတ်ကွန်ဒုိ၊ Unit 

C-2၊ ၁၁-လ ာ၊ အခန်းအမှတ်(၁၁၀၈) ဟုေခ တွင်ေသာ (၁၄၄၀)စတုရန်းေပ အကျယ် 
အဝန်းရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တိက်ုခန်းေရာင်းသ ူေဒ လှသန်းရ ီ
[၁၁/စတန(ုိင်)၀၅၅၇၁၃]မှ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားလျက်ရိှပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့် 
ရိှေကာင်း ဝန်ခလံျက် အပီးအပိင်ုေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့အ်ေလျာက် က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိ ု
ပါက က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ် (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ) ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ) ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂

သက်ဆုိင်သူများကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိ ေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆုိင်သူများကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိ ေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃)၊ ဗုိလ်ချပ်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၈၁/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား၂၀ေပx အနံ၆၀ေပ)၊ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း 

အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက် 

အဦ  အပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တိုကို အရပ်စာချပ ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ် 

ယူပုိင်ဆုိင်၍ တရားဝင်လက်ရိှထားကာ  ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးြမင့်လွင် 

[၈/နမန(ိုင်)၀၉၀၉၁၃] ထံမှ က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ မီမီဇင် [၁၂/မဂဒ(ိုင်) 

၁၀၇၁၈၀]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (၂၉-၁၂-

၂၀၂၁) ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ

က ု်ပ်တိုထသံို  လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မ  တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်မျိးချစ်(LL.B)    ေဒ သက်ေဝေအာင် (LL.B)ဦးေအာင်မျိးချစ(်LL.B)    ေဒ သက်ေဝေအာင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄)      အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄)      အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)

Ph:09-778849700  Ph:09-773562082Ph:09-778849700  Ph:09-773562082

သက်ဆုိင်သူများကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိ ေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆုိင်သူများကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိ ေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ မိမရပ်ကွက်၊ သဇင်(၁)လမ်း၊ 

ေြမကွက်ကီးအမှတ(်၈/၃)၊ အိမ်ရာကွက်ငယ်အမှတ(်၂၀၂)၊ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း(ဗိုလ်မှး)

အမည်ြဖင့် တည်ရိှေသာ စလစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ လက်ရှိထား 

ကာ တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ တင်တင်ဝင်း[၁၂/လမတ 

(ိုင်)၀၁၈၂၇၀]ထံမှ က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ သိမ့်ထူးငု[ံ၇/တငန(ိုင်)၁၄၅၁၂၁]

မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု(၃၀-၁၂-၂၀၂၁)

ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသု ူ

များရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာ စာရက် 

စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒ 

ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်မျိးချစ်(LL.B)    ေဒ သက်ေဝေအာင် (LL.B)ဦးေအာင်မျိးချစ(်LL.B)    ေဒ သက်ေဝေအာင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄)      အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄)      အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)

Ph:09-778849700  Ph:09-773562082Ph:09-778849700  Ph:09-773562082

သက်ဆုိင်သူများကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိ ေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆုိင်သူများကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိ ေစရန် ေကညာြခင်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ ပါရမီရပ်ကွက်၊ စည်းဂုံကီးဘုရားလမ်း၊ 

ကွင်း/အကွက်အမှတ်(၇၉၉)၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ဦးပုိင်အမှတ်-ငတ-၁၁၄/၃၊ အကျယ်အဝန်း 

(၀.၀၃၈)ဧကရှိ ေဒ ကကမာ(ကွယ်လွန်)အမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက ်

ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို တရားဝင်လက်ရိှထားကာ ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း 

ဝန်ခံကတိြပသည့် ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးစိန်လွင်[၇/တငန(ုိင်)၀၉၆၂၀၁]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးေကျာ်သက်ိုင ် [၅/စကန(ိုင်)၁၉၅၈၇၄]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်

အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု(၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း တိကျ 

ခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်မျိးချစ်(LL.B)    ေဒ သက်ေဝေအာင် (LL.B)ဦးေအာင်မျိးချစ(်LL.B)    ေဒ သက်ေဝေအာင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄)      အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄)      အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)

Ph: 09-778849700  Ph:09-773562082Ph: 09-778849700  Ph:09-773562082

ကန်ကွက်ိုင်ပါရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါရန်
က န်ေတာ် ဦးလမင်းထွန်း ိင်ုငသံားအမှတ်[၁၂/တမန(ိင်ု)၁၁၆၇၄၃] 

ကိုင်ေဆာင်သူသည ်အမှတ် (၃၄)၊ ဇဋိလလမ်း၊ မလ ကုန်းေဌးက ယ် (က) 

ရပ်ကွက်ရှ ိ(၁၂ ၁
၂ ေပx၅၀ေပ) ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 

ပထမထပ် တုိက်ခန်းအား ေြမရှင်ြဖစ်သူ ေဒ ခင်ေလးြမင့် [၁၂/လသန(ုိင်) 

၀၀၀၁၁၉]ဆိုသူထံမှ ဝယ်ယူရန် တိုက်ခန်း စရန်ေပးဝယ်ယူြခင်း ကတိ 

ကဝတ်များြပလုပ်ထားပီးြဖစ်၍ အဆိုပါ တိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်သည့ ်

မည်သမူဆိ ုယခေုကာ်ြငာ ပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း အေထာက် 

အထားခိင်ုလုစွံာ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန်  ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

                                                              ဦးလမင်းထွန်းဦးလမင်းထွန်း

[၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၆၇၄၃][၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၆၇၄၃]

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ပျ်းမပင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဗိုလ် ခံေကျးရာ၊ 

ရာဇဓိရာဇ်လမ်းဟုေခ တွင်ေသာ အလျား(၂၇x၃၀)ေပxအနံ(၆၀x၆၀)ေပရိှ ခံေြမ 
ကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို အစ်အဆက် ပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်လာခဲ့ပီး 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ုအဆိုြပသူ ေဒ ြမေဌး[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၇၁၀၁၈]မှ က ်ုပ် 
မတ်ိေဆ ွဦးြပည်စိုး[၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၅၅၃၈၄]ထသံို ဝယ်ယရူန် ကမ်းလှမ်းခဲသ့ြဖင့ ်
က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှဝယ်ယူရန်စရန်ေငွအြဖစ် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း မရူင်းစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့အ်တ ူ က ု်ပ်ထသံို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အပီးအပိုင ်
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၈၄၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၈၄၁)
ုံးခန်း-ေရှေနများုံးခန်း၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊ုံးခန်း-ေရှေနများုံးခန်း၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊

သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။
Ph: 09-750111095, 09-692259457Ph: 09-750111095, 09-692259457

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၉)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၉၆၁-ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက ်
ေပ ရိှ ေနအမ်ိတိုကိ ုဂရန်အမည်ေပါက် ဦးေအးသန်း(YKN-008882)ှင့ ်ေဒ လှလှမွန်[၁၂/
သကတ(ိုင်)၀၂၃၁၀၇]တိုထံမှ ဆက်စပ်ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်
ဝယ်ယလူက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသမူျားြဖစ်ကေသာ 
ေဒ ချိချိဝင်း[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၀၀၇၃၅]ှင့ ်ေဒ ေကသေီလး[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၉၃၁၂၁]
တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းေကး 
တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ကတိစာချပ်ချပ်ဆို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆုိပါေြမကွက်၏ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်၊ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချခွင့်များှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက် 
အေရးဆုိလုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ
ှင့် တကွ  ဤသတင်းစာေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်ထွန်း B.A (Law), LL.Bဦးေမာင်ေမာင်ထွန်း B.A (Law), LL.B
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၆၅၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၆၅၃)

အမှတ်(၂၄)၊ (၃)လ ာ၊ ပုသိမ်ွန်(၇)လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊အမှတ်(၂၄)၊ (၃)လ ာ၊ ပုသိမ်ွန်(၇)လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊
ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-421023822ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-421023822

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၄)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၉၇၅)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၉၇၅)၊ ေရ ယင်းမာ(၅)လမ်း၊ 
(၂၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ အိမ်အပါအဝင် အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးအား ေဒ ွန်ရင်[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၃၉၂၄၇]အမည်ေပါက်ေသာ 
ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ၎င်းအမည်ေပါက်ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသည့ ်
ဦးတင်ဝင်း[၉/တသန(ိင်ု)၁၃၁၀၅၃](TTA-၀၀၃၉၁၆)မှ မမိသိာလ င် လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ု 
ေရာင်းချခွင့်ရှိပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံေရာင်းချသြဖင့် က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွ ေဒ သန်းသန်းေဌး[၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၄၃၁၄၀]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် 
စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အေရာငး်အဝယ်အား ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက ခိုင်လုံေသာ 
စာချပ်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ေကာ်ြငာပါသတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ပိုးအိအိစံ(LL.B)(LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)ေဒ ပိုးအိအိစံ(LL.B)(LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)

လင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒုံးခန်းလင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒုံးခန်း
အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ(မိသစ်) ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ နဝေဒးလမ်း၊ 

အမှတ်-၁၄၀၃၊  အကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀) ေပရှိ မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ပါမစ်ေြမအမျိး 
အစား ေြမကွက်အတွင်းမှ ေြမကွက်အမှတ်- ၁၄၀၁ ှင့် ကပ်လျက်ရိှသည့် (၂၀x၆၀) ေပရိှ  
ေြမကွက်အတွင်း ေြခရင်းြခမ်း (၁၀x၆၀) ေပ အကျယ်ရိှ ေြမှင့် အိမ်အပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အားလုံးတိုကိ ု စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ
ေဒ ြမတ်သ ာစိုး[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၀၄၇၀၁]ထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသည် အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်သည်။ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက် 
လိုပါက က ်ုပ်ထံသို စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်းလာ 
ေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်း မရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
                                    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-                                       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   

ေဒ ခင်ဝါေွး (LL.B)ေဒ ခင်ဝါေွး (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၆၈၂/၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၆၈၂/၂၀၁၇)

အမှတ်-၁၂၊ နဝရတ်လမ်းမကီး၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။အမှတ်-၁၂၊ နဝရတ်လမ်းမကီး၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၇၁၇၂၆၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၇၁၇၂၆၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (သကမ-၈)၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၃၃၉/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား၂၀ေပxအနံ ၆၀ေပ) ရှိ ှစ် (၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ ယခုအေခ  ရန်ကုန်မိ၊ လ  င် သာယာမိနယ်၊ (၈) ရပ် 
ကွက်၊ ဦးပုညလမ်း၊ အမှတ်-(၃၃၉/ခ)ဟုေခ တွင်သည့် အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အားလုံးတိုအား မိေြမစာရင်းတွင် တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးေအာင ်
ေအာင်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၆၄၉၄]ထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန်အတွက ်ေြမှင့် 
အိမ်တန်ဖုိးေငွ၏ စရန်ေငွကုိ ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမှင့် အိမ်အေရာင်း 
အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူများရှိပါက  ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ မှတ်ပံုတငစ်ာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 
ေဒ ြမလဲ့ဝင်း (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)ေဒ ြမလဲ့ဝင်း (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)

အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph:၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃Ph:၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

သစ်သစ်

ေတာေတာ

နဲနဲ

သစ်ပင်သစ်ပင်

ချစ်ချစ်

ခင်ခင်

တဲ့တဲ့

လူမျိးလူမျိး

သစ်သစ်

ပင်ပင်

ကိုကို

ှစ်စ်ှစ်စ်

စိုက်စိုက်

ေရ တိုက်ေရ တိုက်

ကိုစိုးကိုစိုး



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊   ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊   ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၈၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၀၄၊ (အလျား ၄၀ေပx 

အန ံ၆၀ေပ)အကျယ်ရိှ ဦးထွန်းွန်  အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမေပ ရိှ အမှတ်-၂၀၄၊ မဒုတိာ(၁)
လမ်း၊ ၈၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်များ
အားလုံးတိုအား အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူလက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်ထားသူ ဦးရဲလင်းေအာင် [၁၃/တကန(ုိင်)၂၃၈၈၅၁]ထံမှ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်တိုထသံို ဤေကာ်ြငာ 
စာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီအပီးသတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
          ေဒ ကာညိှင်းရည်(LL.B)        ေဒ ြမတ်သီတာေအာင်(LL.B)          ေဒ ကာညိှင်းရည(်LL.B)        ေဒ ြမတ်သီတာေအာင(်LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  (စ်-၁၂၇၅၁)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  (စ်-၁၂၇၅၁)

အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၃)

ရပ်ကွက်၊ သာသနာ့မ  ိင်လမ်း၊ အကွက်အမှတ်(၂၅)၊ ဗိုလ်ချပ်ေရနံစက်ကွက်၊ ဦးပိုင် 
အမှတ်(ခ/၂၅/၃၁-က)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ထ/၁၃၇-ခ)၊ ဂရန်အမ တွဲအမှတ်-RPNO-
37V/90-91 အရ ဦးေကျာ်ေအာင်အမည်ေပါက် ဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ေြမကွက်အတွင်းမှ 
အေနာက်ဘက်ြခမ်း(၀.၀၂၇)ဧကရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ထိေုြမကွက်တွင်ေဆာက်လပ်ုထားေသာ 
ေနအိမ်၊ အိမ်သံုးလ ပ်စစ်မီတာအပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ  တရားဝင် 
လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အဆိြုပသ ူေဒ စန်းစန်းြမင့[်၇/သနပ(ိင်ု)၀၁၃၉၆၂]၊ အမှတ် 
(ထ/၁၄၂)၊ သာသနာ့မ  ိင်လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၃)ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိေနသူထံမ ှ
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတချိေပးေချထားပီးြဖစ်
ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါပီး (၁၄)
ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ ဂရန် စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံ 
သို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးထွန်းထွန်းစိုး(LL.B)ဦးထွန်းထွန်းစိုး(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၂၈၅)(၈-၃-၂၀၀၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၂၈၅)(၈-၃-၂၀၀၄)

အမှတ်(၁၃/၉)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ဗိုလ်ချပ်ရာ၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၃/၉)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ဗိုလ်ချပ်ရာ၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။
ဖုန်း-၀၉-၇၆၅၈၄၅၈၄၉ ဖုန်း-၀၉-၇၆၅၈၄၅၈၄၉ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၂)ရပ်ကွက်၊ သီရိမဂ  လာလမ်း 

သွယ်(၃)၊ အမှတ်(၃၈၈/ခ)၊ ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ဧရိယာေပ (၁၂.၅ x ၆၀)
ရှိ အိမ် ခံေြမတွင ်တပ်ဆင်ဆက်သွယ်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအား
လုံးကို တရားဝင် ပုိင်ဆုိင်လက်ဝယ်ထားရိှသူ ဦးေဇာ်ဦး[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၁၂၁၂၉]ထံမှ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ြပည့ြ်ပည့ဟ်န်ိးချမ်း[၁၂/သကတ(ိင်ု) ၂၀၄၉၆၃]က ဝယ်ယရူန် 
သေဘာတူပီးေနာက် အိမ် ခံေြမ၏ တန်ဖုိးအေပ  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချ 
ပီးြဖစ်၍ အဆိုပါ အိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
ကန်ကွက်လိုသူများမှ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွ
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက် 
ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် 
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်သူဝင်း(LL.B)  ေဒ အိသူသူဇင်(LL.B,DBL,DIPL)ဦးေကျာ်သူဝင်း(LL.B)  ေဒ အိသူသူဇင်(LL.B,DBL,DIPL)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၁၉၅)        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၂၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၁၉၅)        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၂၆)
(၃၁-၁-၂၀၂၀)   (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)(၃၁-၁-၂၀၂၀)   (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)

အမှတ်(၁၁၄၆)၊ ပထမထပ်(A)၊ ရတနာပုံ(၅)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၄၆)၊ ပထမထပ်(A)၊ ရတနာပုံ(၅)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-250667906,09-789302082,09-792470533Ph:09-250667906,09-789302082,09-792470533

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ပတ ြမား 

(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၁)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ် 
အဝန်းဧရိယာေပ(၃၀x၅၀)အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ု
ပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိသူ ေဒ အိေကခိုင်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၆၅၈၀၁]မှ 
ေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ တင်နလီာဝင်း[၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၂၉ 
၅၀၄]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ် 
ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကို ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ တင်နီလာဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ တင်နီလာဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေစာှင်းေအးေဒ ေစာှင်းေအး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၁၂)(၂၇-၆-၂၀၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၁၂)(၂၇-၆-၂၀၁၉)
အမှတ်(၂၄/ခ)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ အမှတ်(၂၄/ခ)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၇၉၆၉၂၇၀၄၊ ၀၉-၄၄၃၀၉၁၈၄၈ဖုန်း-၀၉-၇၇၉၆၉၂၇၀၄၊ ၀၉-၄၄၃၀၉၁၈၄၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ေပ ဦး(၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၅၇-ခ)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း (အလျားေပ ၂၃xအနံေပ ၆၀)ရှိ ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန် ခဲွမ  ေြမယာဌာနရိှ 
မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးထွန်းသန်း(မှတ်ပုံတင်အမှတ်-N/OKA-၀၂၄၂၅၅)အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမ ှေဒ ွယ်နီ 
ေအး[၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၃၅၃၁]သည် ှစ်ဦးသေဘာတူအဆင့်ဆင့်ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်း 
သာလ င် တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခကံာ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖစ်သည့ ်စရန်ေငကွိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအိမ်ေြမအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ယခုေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နန်းနီလာချစ်ေဆွ(LL.B,D.BL,D.IL,D.IPL)ေဒ နန်းနီလာချစ်ေဆွ(LL.B,D.BL,D.IL,D.IPL)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၅၆၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၅၆၁)
အခန်း(၁၉)၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၆၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၄၇၁၂၈အခန်း(၁၉)၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၆၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၄၇၁၂၈

အယခူမံ ဆိင်ုရန်ချန်ိးဆိသုည့ေ်နရက်ကိ ုအယခူတံရားပိင်သိုအယူခံမ ဆုိင်ရန်ချန်ိးဆုိသည့်ေနရက်ကုိ အယူခံတရားပိင်သို

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀-ကတရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀-က

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမအယူခံမ အမှတ်-၃၉၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမအယူခံမ အမှတ်-၃၉

ဦးဖိုးဝင်း(ခ)ေမာင်ဝင်း ှင့်          ၁။ ဦးမျိးေနာင်ဦးဖိုးဝင်း(ခ)ေမာင်ဝင်း ှင့်          ၁။ ဦးမျိးေနာင်

                 ၂။ ေဒ သန်းသန်းခိုင်                 ၂။ ေဒ သန်းသန်းခိုင်

အယူခံတရားလို                အယူခံတရားပိင်များအယူခံတရားလို                အယူခံတရားပိင်များ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်ေနစွဲပါ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်ေနစွဲပါ

ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်တရားံုးေတာ်မှ၊စီရင်ချက်ှင့်ဒီကရီကုိ အယူခံမ ။ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်တရားံုးေတာ်မှ၊စီရင်ချက်ှင့်ဒီကရီကုိ အယူခံမ ။

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၃)ရပ်ကွက်၊ 

လမ်းအမည်မရိှေသးအမှတ်(၉၈၉)ရပ်ေန အယခူတံရားပိင် ၁။ ဦးမျိးေနာင်၊ 

၂။ ေဒ သန်းသန်းခိုင် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

ယခအုမ တွင် ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်က ချေပး 

သည့ ်ဒကီရကီိ ုဦးဖိုးဝင်း(ခ)ေမာင်ဝင်းကအယခူရံာ ဤံုးေတာ်တွင် မှတ်ပု ံ

တင်စာရင်းတင်သွင်း၍ ထိုအယူခံမ ကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၇ ရက် 

(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၇ ရက်) ၁၀:၀၀ နာရီတွင် ဆိုင်ဆိုရန် ဤ 

ုံးေတာ်ကချနိ်းဆိုလိုက်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေရှေနြဖစ်ေစ၊ 

ဤအယူခံမ တွင် သင့်အတွက်ေဆာင်ရက်ရန ်   ဥပေဒအရခွင့်ြပထားသ ူ

ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေစ၊ မလာေရာက်ခဲ့လ င် ၎င်းအယူခံမ ကို သင်မရှိသည့ ်

အခါတွင် တစ်ဖက်သတ် စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်တွင် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

               (ခင်ွန်ရှင်)(ခင်ွန်ရှင်)

    ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၃)    ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၃)

   ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး   ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၃၀-၁၂-၂၀၂၁ရက်ေနထုတ ်    ေကးမု ံ

သတင်းစာ   ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ(၃၀)ပါ 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကာ်ြငာြခင်း  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 
ေဒ ဇာနည်ေအာင်   ေကာ်ြငာတွင် အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
သည်ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ေတာေတာင် ေတာေတာင် 

ပျက်ြပန်း ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီသု်း၏ေြမဆီသု်း၏



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ြမန်မာေ့ရနဓံာတေုဗဒလပ်ုငန်းလက်ေအာက်ရိှ အမှတ်(၂)ေရနခံျက်စက်ု(ံေချာက်)မှ ေရနေံချးအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိင်ုး တင်ဒါေခ ယေူရာင်းချမည် 
ြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင ်အဆိုြပလ ာတင်သွင်းိုင်ပါရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

   ေရနံထွက်     ေရနံထွက်   တင်ဒါပိတ်ချနိ် တင်ဒါဖွင့်ချနိ်တင်ဒါပိတ်ချနိ် တင်ဒါဖွင့်ချနိ်
 စ် စက်ုံ ပစ ည်း ေရတွက်ပုံ ပမာဏ  စ် စက်ုံ ပစ ည်း ေရတွက်ပုံ ပမာဏ 

ေနရက်          နာရီ ေနရက်           နာရီေနရက်          နာရီ ေနရက်           နာရီ   အမျိးအမည်   အမျိးအမည်

 ၁ ေချာက် ေရနံေချး ဂါလန် ၂၄၀၉၄၃ ၁-၂-၂၀၂၂       ၁၃:၀၀ ၁-၂-၂၀၂၂       ၁၄:၀၀

၂။ အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ြမန်မာေ့ရနဓံာတေုဗဒလပ်ုငန်း၊ ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ဌာန၊ ဖန်ုး-၀၆၇-၃၄၁၁၀၈၂ သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်၍ ေမးြမန်းိင်ုပါသည်။

 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ေဆးိုးတန်း/ငမ်ိးချမ်းေရးရပ်ကွက်၊ ထီးတန်းလမ်း၊ အမှတ်-၂၅တွင် ေြမရှင်ှင့ ်ကန်ထိက်ု 

တာတိုက (၂)ခန်းတွဲ (၈)ထပ်တိုက်ေဆာက်လုပ်ေသာ ေြမရှင်များြဖစ်သည့် ဦးသာဝင်း[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၇၇၉၉၅]ှင့် ေဒ ရီရီခိုင[်၁၂/
ကမတ(ိုင်)၀၄၀၁၇၆]တိုက တိုက်ခန်းေရာင်းချသူ ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၁၅၆၁၉]သို အဆိုပါတိုက်၏ပ မထပ် 
(၆လ ာေြမာက်-ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း)တုိက်ခန်းအား (၂၂-၉-၂၀၁၉)ရက်က ေမတ ာြဖင့်အပီး အပုိင်ေပးကမ်းကတိစာချပ်ြဖင့် ေပးကမ်း 
ထား၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိ သြဖင့် ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်ထံမှ အဆုိပါတုိက်ခန်းှင့် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေရာင်းေကးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်
က ်ုပ်ထံ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 
ဦးေကျာ်ြဖ(LL.B,D.B.L,DML,DIL,DApsy) ဦးေကျာ်ြဖ(LL.B,D.B.L,DML,DIL,DApsy) 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၃၂)

အမှတ်-၅၁၊ နိဗ ိ လမ်း၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၅၁၊ နိဗ ိ လမ်း၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၁၈၄ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၁၈၄

အများြပည်သူသိေစရန် ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန ်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးြဖစ်သူက ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-(ရလပ-၂၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၇၆၊ ေြမဧရိယာ-(၁.၃၃၁)ဧက၊ 

အကျယ်အဝန်း ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက် ေပ ရိှ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(ဘ)

ဦးေအာင်ေသာင်း[၃/ကကရ(ိုင်)၀၆၉၅၂၃]အမှတ်-(A-6)၊ မွန်ြမတ်ေမတ ာအိမ်ရာ၊ 

တာေမွကေလးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူထံမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့က်စိ  ှင့စ်ပ်လျ်း၍ 

ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 

အထားများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ဝင်းြမင့်(B.Sc,PGDL)  ေဒ ခင်ြမတ်သူ(H.G.P,LL.B,D.M.L)ေဒ ခင်ဝင်းြမင့(်B.Sc,PGDL)  ေဒ ခင်ြမတ်သူ(H.G.P,LL.B,D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၁၅)

အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း 

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃  ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃  ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက် (သံဒင်း)၊ ေရကည်(၂)လမ်းသွယ်၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၅၅၃)၊ (၄၀x၆၀)ေပ ေြမေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ထပ် 

အေဆာက်အဦ၊ အမ်ိခေံြမှင့ဂ်ရန်စာရက် စာတမ်းအပါအဝင် ယင်းအမ်ိခေံြမကွက်ေပ ရိှ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့ ်ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက(်သံဒင်း)၊ 

ေရကည် (၂)လမ်းသွယ်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၅၄)၊ (၁၀x၆၀)ေပအကျယ်ရိှ ပါမစ်ေြမကွက် 

မိတ ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ် ရပ်တုိအား တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ကေသာ (၁) ဦးေအာင်စုိး 

ဝင်းထွန်း [၁၁/စတန(ိင်ု)၀၅၉၈၆၆]၊ (၂) ဦးထွန်းလင်းေအာင် [၁၁/ပတန(ိင်ု)၀၇၅၆၆၂]၊ 

(၃) ဦးေကာင်းေကျာ်ေကျာ် [၁၁/မပတ(ိုင်)၀၃၇၀၉၅]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ဦးေစာအယ်ခူဆဲ [၇/ညလပ(ိုင်)၂၁၄၉၂၅]က (၂၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ “  အိမ် ခံေြမ 

အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ”် ချပ်ဆို၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူပီး 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ယ်ယ်လ  င်ေကျာ် (LL.B, D.B.L)ေဒ ယ်ယ်လ  င်ေကျာ် (LL.B, D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၀၄၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၀၄၁)

အမှတ်(၁၉/A)၊ မိပတ်လမ်း၊ ရာမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၉/A)၊ မိပတ်လမ်း၊ ရာမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၈၀၉၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၈၀၉၁

အများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးြဖစ်သူက ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၉၀/၄၂၅၊ ေြမဧရယိာ(၀.၇၅)

ဧက၊ အကျယ်အဝန်းှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ ေြမကွက်ှင့် ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အမည်ေပါက် 

ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ဖိးပပေအာင်(ဘ) ဦးရဲေအာင်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၅၂၃၈၅]၊ 

အမှတ်(င/၁၂/၁၆၆)ှင်းဆလီမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 

ေနသူထံမှ ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက် အေရာင်း

အဝယ်ြပလုပ်သည့်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများှင့်တက ွ

က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်  

ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

  ေဒ ခင်ဝင်းြမင့်(B.Sc,PGDL)             ေဒ ခင်ြမတ်သူ(H.G.P, LL.B, D.M.L)  ေဒ ခင်ဝင်းြမင့(်B.Sc,PGDL)             ေဒ ခင်ြမတ်သူ(H.G.P, LL.B, D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၉၆)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၉၆)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)

အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း   အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်းအမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း   အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။                      အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။                      အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃                                    ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃                                    ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင် ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင် 
(၁၁)လမ်း၊   အိမ်အမှတ်(၁၅)၊  အကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပ၊ (၁၁)လမ်း၊   အိမ်အမှတ်(၁၅)၊  အကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပ၊ 

ဦးထွန်းေအာင်၊ ေဒ ဝင်းဝင်းသန်းအမည်ေပါက် ဂရန်ေြမှင့ပ်တ်သက်၍ ဦးထွန်းေအာင်၊ ေဒ ဝင်းဝင်းသန်းအမည်ေပါက် ဂရန်ေြမှင့ပ်တ်သက်၍ 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

အထက်ပါေြမကွက်ေပ တွင် (၂)ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်ေဆာက်လုပ်ရန် ေြမရှင ်
(ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း)[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၈၉၈၈၂]ှင့် ကိုသီဟေအာင်[၁၂/သဃက(ိုင်) 
၁၅၇၈၉၈]တုိချပ်ဆုိသည့် (၁၈-၆-၂၀၁၉)ရက်စဲွပါစာချပ်အားဖျက်သိမ်းပီးြဖစ်ေကာင်း 
(၁၈-၁၂-၂၀၂၁)ရက် ေကးမုသံတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ(၂၇)တွင် တရားဝင်ထည့သွ်င်းေကညာ 
ပီးေနာက်၊ ကိသုဟီေအာင်ထသံိုလည်း စာအမှတ် ၅၀/၂၀၂၁ြဖင့ ်အေကာင်းကားစာေပးပို 
ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ကွယ်လွန်သူများြဖစ်သည့် ဖခင်(ဦးထွန်းေအာင်)ှင့် မိခင်(ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း)
တို၏ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူသားသမီးများြဖစ်သည့ ်ဦးေဇာ်လင်းထွန်း[၁၂/သဃက 
(ိင်ု)၁၄၉၂၃၄]ှင့ ်ေဒ ှင်းေုအာင်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၇၁၀၉၅]တိုမှ အဆိပုါေြမကွက်အား 
လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိပီး၊ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ှင့်မ  တစ်စုံတစ်ရာ
ပတ်သက်စပ်ဆိင်ုမ မရိှေကာင်း သက်ဆိင်ုသမူျားှင့ ်အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇာ်လင်းထွန်း[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၄၉၂၃၄]ှင့် ေဒ ှင်းုေအာင်[၁၂/သဃက 
(ိုင်)၁၇၁၀၉၅]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ေဒ သူဇာေအာင်                       ေဒ ဧပရယ်ဖိး     ေဒ ခင် ပံးလ  င်         ေဒ ြမတ်ပန်းသစ်ဒ သူဇာေအာင်                       ေဒ ဧပရယ်ဖိး     ေဒ ခင် ပံးလ  င်         ေဒ ြမတ်ပန်းသစ်
LL.B,D.B.L, D.I.L,   LL.B,D.B.L              LL.B                 LL.B, LL.MLL.B,D.B.L, D.I.L,   LL.B,D.B.L              LL.B                 LL.B, LL.M
WIPO (G.C.I.P,Switzerland) (စ်-၃၂၄၃၆/၂၀၀၉)  (စ်-၄၉၂၉၉/၁၇)   (Candidate)WIPO (G.C.I.P,Switzerland) (စ်-၃၂၄၃၆/၂၀၀၉)  (စ်-၄၉၂၉၉/၁၇)   (Candidate)
(စ်-၁၁၈၇၉/၁၇)                       အထက်တန်းေရှေနများ      (စ်-၅၃၅၀၂/၂၀၂၀)(စ်-၁၁၈၇၉/၁၇)                       အထက်တန်းေရှေနများ      (စ်-၅၃၅၀၂/၂၀၂၀)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                     

 T   .    Z   .    A    (   Law     Firm   ) T   .    Z   .    A    (   Law     Firm   )
တိုက်အမှတ်-၂၈၃.၆၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ၂၅-ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ တိုက်အမှတ်-၂၈၃.၆၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ၂၅-ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၀၉၉၃၇/ ၀၉-၇၆၄၂၀၆၁၂၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၀၉၉၃၇/ ၀၉-၇၆၄၂၀၆၁၂၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (သကမ ၁၃)၊ (၁၄) ရပ်ကွက်၊ မ ေလးလမ်း၊ 

(၄၂ က)၊  အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်  ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်တုိကုိ ေဒ စိုးှင်းမျိး [၇/အဖန(ိင်ု)၀၀၁၃၁၇]

မှ မိမိသာလ င် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍  အပီးအပိုင ်ေရာင်းချလိ ု

ေကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေအးွယ် [၈/ပခက(ိင်ု)၁၉၃၅၆၅] 

က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက်  အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ ေြမတန်ဖုိး၏ တစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤ ေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွ

က ု်ပ်ထသံို ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 

ပီးေြမာက်ေအာင ်ဥပေဒှင့်အညီေဆာင်ရက်သွား မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ယ်ယ်လ  င်ေကျာ် (LL.B,D.B.L)ေဒ ယ်ယ်လ  င်ေကျာ် (LL.B,D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၂၀၄၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၂၀၄၁)

အမှတ်(၁၉/A)၊ မိပတ်လမ်း၊ ရာမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၉/A)၊ မိပတ်လမ်း၊ ရာမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၈၀၉၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၈၀၉၁

ဦးဥက ာ [၅/မရန(ိုင်)၀၃၆၈၈၃] ှင့် အများသိေစရန်ဦးဥက ာ [၅/မရန(ိုင်)၀၃၆၈၈၃] ှင့် အများသိေစရန်
လူကီးမင်း ဦးဥက ာ [၅/မရန(ုိင်)၀၃၆၈၈၃]၊ ေဒါန ခံရပ်၊ ယုဇနလမ်း၊ မံုရာမိ၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး (ယခုေနရပ်လိပ်စာအတိအကျမသိ)ှင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးြမတ်မင်းေထွးတုိ၏  (၂၈-၁၂-၂၀၁၇) ရက်ေနစဲွပါ “လုပ်ငန်းမှ ရရိှေသာ အကျိးအြမတ် “လုပ်ငန်းမှ ရရိှေသာ အကျိးအြမတ် 
အား ခွဲေဝခံစားခွင့်ရရှိရန်ှစ်ဦးသေဘာတူစာချပ်”အား ခွဲေဝခံစားခွင့်ရရှိရန်ှစ်ဦးသေဘာတူစာချပ်”ှင့် (၁၃-၅-၂၀၁၉) ရက်ေနစွဲပါ 
ှစ်ဦး သေဘာတလူပ်ုငန်း အကျိးတ ူေဆာင်ရက်ြခင်းအတွက် ခဝံန်ကတစိာချပ် ှစ်ဦး သေဘာတလူပ်ုငန်း အကျိးတ ူေဆာင်ရက်ြခင်းအတွက် ခဝံန်ကတစိာချပ် “အပိဒ်ု 
(၄)ှင့ ်(၅) အရ လူကီးမင်းသည် က ု်ပ်မတ်ိေဆအွား ေပးရန်ရိှေင ွ၁၀၆, ၀၀၀၀ဝ/ိ- ကိ ု
(၃၀-၆-၂၀၁၉) ရက်ေနတွင် က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ  Bank accont ထသဲို ထည့သွ်င်းေပးမည်ဟ ု
ဝန်ခံကတိြပထားေသာ်လည်း ေပးအပ်ြခင်းမရှိသြဖင့် (၂၈-၁၁-၂၀၂၁) ရက်တွင ်
ေအာက်အမည်ပါ ေရှေနမှ တစ်ဆင့ ်စာတိက်ု မှ ိုတစ်စာ ေပးပိုခဲရ့ာ “လပ်ိစာရှင်ရှာမရလပ်ိစာရှင်ရှာမရ” 
ဟုဆိုကာ ေပးပိုသူထ ံ ြပန်လည်ေရာက်ရှိခဲ့ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ လူကီးမင်းသည ်  က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံ   ေပးရန်ရှိေသာ   ေငွကျပ် 
၁၀၆,၀၀၀၀ဝ/ိ-ကိ ုယခ ုေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှ (၁၄)ရက်တွင်း က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက် ေပးအပ်ပါရန်ှင့် ပျက်ကွက်ပါက တရားမေကာင်းအရ တရားစွဲဆို 
ေတာင်းခသွံားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးဥက ာှင့ ်တကွ အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ်ချက်ေပးသူ လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်ေပးသ ူ လ ဲအပ်ချက်အရ

ဦးြမတ်မင်းေထွး ေဒ လှမိုးသူဦးြမတ်မင်းေထွး ေဒ လှမိုးသူ
[၁၀/သထန(ိုင်)၀၉၃၃၉၀]   B.Sc(Phy) Credit (Q1), PGDL, LL.B[၁၀/သထန(ိုင်)၀၉၃၃၉၀]   B.Sc(Phy) Credit (Q1), PGDL, LL.B
 LL.M(Part I) အထက်တန်းေရှေန(စ်/၄၉၄၂၁) LL.M(Part I) အထက်တန်းေရှေန(စ်/၄၉၄၂၁)
 ခံအမှတ်-၅၊  လုပ်သားလမ်း၊ (င/က) ရပ်ကွက်၊   ခံအမှတ်-၅၊  လုပ်သားလမ်း၊ (င/က) ရပ်ကွက်၊  
 သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။
 Ph-09264992276 Ph-09264992276
 hlamoethu.lawyer@ gmail.com hlamoethu.lawyer@ gmail.com



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

ေဒ လဲ့လဲ့သွင်ေဒ လဲ့လဲ့သွင်
အသက်(၄၇)ှစ်အသက်(၄၇)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ (စီ-၁)လမ်း၊ 

အခန်း(၃၀၁)၊ တိက်ု(၃၄)ေန (ဦးဘန်ုးသွင်)- ေဒ ခင်စန်းြမင့်တုိ၏ သမီးကီး၊ 

(ဦးဇာနည်သွင်)၊  ဦးေနဦးသွင်-ေဒ စိမ့်ဝတ်ရည်ထက်တို၏  အစ်မ၊ 

ေမာင်ေကျာ်ဘုန်းိုင်၏ မိခင်၊ မစုြပည့်ြပည့်ေငွစံ၏  အေဒ သည် ၃၀-၁၂-

၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၄:၁၇ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

ယင်းေနနံနက် ၁၁ နာရီတွင်  ကျစီုသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ 

[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍  ၅-၁-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန )တွင်  ရက်လည ်

ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာမည်ြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါေနအိမ်သို က ေရာက် 

ကပါရန် ညိးငယ်စွာြဖင့ ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ေမမျိးေမာင်ေမာင်(BE Civil)ေဒ ေမမျိးေမာင်ေမာင(်BE Civil)
M.D, M-SMART Co., Ltd M.D, M-SMART Co., Ltd 

အသက်(၄၂)ှစ်အသက်(၄၂)ှစ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေရတာရှည်မိ၊ (၃)ရပ်ကွက်ေန ဦးေမာင် 
ေမာင်ြမင့်-(ေဒ ဝင်းကည်)တုိ၏ သမီးကီး၊ ရန်ကုန်မိေန (ဦးအုန်းသိန်း)-
ေဒ ခင်သန်းလွင်တို၏ သမီးေခ းမ၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေဌး-ေဒ ခင်ချိချိခိုင်၊ 
ဦးသန်းထွဋ်-ေဒ ေထွးထိုက်ထိုက်ထွန်း၊ ဦးမျိးေမာင်ေမာင်-ေဒ ခိုင် 
ွယ်ွယ်ဦးတုိ၏အစ်မကီး၊ ဦးစုိးလင်းသိန်း၏ဇနီး၊ သမီးေလး မခွန်းြမတ်ဝတီ 
(EMPS, Year-3)၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင် ေဒ ေမမျိးေမာင်ေမာင်သည ်
၃၀-၁၂-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) ဘန်ေကာက်စံေတာ်ချနိ် နံနက် ၂:၅၇ 
နာရီတွင် SUKUMYIT HOSPITAL ၌ ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း ေဆွမျိး 
မိတ်ေဆွသူငယ်ချင်းများသို အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၂၁)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၂၇/ခ)၊ ေအာင်ေဘာဂလမ်း၊ အကျယ် 
အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်ရှိ ဦးသန်ဇင်အမည်ြဖင့် တည်ရှိေနေသာ ေြမချ 
ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
တိုကို တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 
ေဒ သန်းသန်းေဌး [၁၄/ပတန(ိုင်)၀၄၉၄၅၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 
ေဒ ေနာ်လားေဟးခ ူ[၁၂/အစန(ိင်ု)၁၉၂၅၃၃]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွ
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူ
မည်သမူဆိ ုဤသတင်းစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)
များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အည ီပီးဆုံးသည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၃၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၃၈၁)
Ph:09-785555030Ph:09-785555030

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ၉၁-လမ်း၊ 

အမှတ်(၄၈)၊ ေြမညီထပ်၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂.၅ ေပx ၅၀ ေပ) (မျက်ှာမူလျက ်
ယာဘက်အခန်း) အခန်း(၁)ခန်းအား (ကွယ်လွန်) ဦးခင်ေမာင်သန်း (ဘ)ဦးစန်းေမာင် 
[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၉၄၁၂]၏ တစ်ဦးတည်းေသာသမီးြဖစ်သ ူေဒ ခင်မာလာသန်း [၁၂/
မဂတ(ိုင်)၀၈၈၁၆၄]က  ေရာင်းချရန်  ကမ်းလှမ်းချက်အေပ   က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိေုပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်း 
အေရာင်းအဝယ်အား သက်ဆိုင်ရာ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ တရားဝင ်
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အဆိပုါတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ တိုးတိုးေကျာ်(LL.B, D.B.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၈၇)ေဒ တိုးတိုးေကျာ(်LL.B, D.B.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၈၇)

အမှတ်(၄၆)၊ ၃-လ ာ၊  ၁၂၀-လမ်း၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၆)၊ ၃-လ ာ၊  ၁၂၀-လမ်း၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ 
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-5107042မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-5107042

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၁/၁)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေရ စင် 

လမ်း(ပတ်လမ်း)ေကျာကပ်၊ ေြမကွက်အမှတ် (၈၄၈)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျားေပ 

၄၀xအနေံပ ၆၀)ထမှဲ (အလျား ေပ ၂၀xအန ံေပ ၆၀)ေခါင်းရင်းြခမ်းအား တကက 

စိုးဝင်း အမည်ြဖင့် ေြမချပါမစ်ရရှိထားေသာ ေြမကွက်အားတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ သက်မွန်[၇/

ပတန(ိုင်)၀၁၆၈၄၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ န ာေအာင် [၁၁/

သတန(ိုင်)၀၆၄၆၃၃]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည် ့

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ် 

ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သီတာစိုး(LL.B)ေဒ ခင်သီတာစိုး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၈၂)(၅-၁၂-၂၀၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၈၂)(၅-၁၂-၂၀၁၉)

ဖုန်း-၀၉-၆၉၄၂၄၅၅၆၂ဖုန်း-၀၉-၆၉၄၂၄၅၅၆၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကုမ ဏီြဖစ်သည့် MYANMAR BEANS & TIMBER 

TRADING COMPANY LIMITED ၏ Export Declaration စာရက်များြဖစ်သည့ ်

ED No.200000576210 ှင့ ်ED No.200000577130တိုသည် ေပျာက်ဆုံးေနပါသြဖင့် 

သက်ဆိင်ုရာဌာနတွင် မတိ ြပန်လည်ေလ ာက်ထားရန်အတွက် အဆိပုါစာရက်များ 

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

MYANMAR BEANS & TIMBER TRADING COMPANY LIMITED ၏ MYANMAR BEANS & TIMBER TRADING COMPANY LIMITED ၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဝလင်းေဌး(LLB,DIL)ဦးေဝလင်းေဌး(LLB,DIL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၁၈/၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၁၈/၂၀၁၂)

အမှတ်(၅၆၁)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၀၁/၂)၊ အမှတ်(၅၆၁)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၀၁/၂)၊ 

ကုန်သည်လမ်းှင့်ဘားလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကုန်သည်လမ်းှင့်ဘားလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၉၀၉၈ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၉၀၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ွယ်သာက(ီ၈)လမ်း၊ အမှတ်(၃၇၇ ၁၂  )၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား 

ေပ ၂၀xအနံ ေပ ၆၀)ရှိသည့် ဦးေအာင်ဆန်းအမည်ေပါက ်အိမ်ှင့်ေြမကို အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အဆင့်ဆင့ ်အရ 
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း[၇/ပခန(ိုင်)၁၇၉၄၈၉]မှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ထက်ထက်လွင် [၇/ကဝန(ိုင်)၁၅၇၂၉၈]မှ 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်နိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ထက်ထက်လွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ထက်ထက်လွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နန်းစန်းယုေမာ်(LL.B,LL.M)ေဒ နန်းစန်းယုေမာ်(LL.B,LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၅၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၅၉၁)
အမှတ်(၃၇)၊ ြမေခမာ(၄)လမ်း၊ (၁၂၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၇)၊ ြမေခမာ(၄)လမ်း၊ (၁၂၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၇၄၂၀၄၉၊ ၀၉-၄၅၁၆၁၄၁၉၃ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၇၄၂၀၄၉၊ ၀၉-၄၅၁၆၁၄၁၉၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဗားဂရာလမ်းှင့ ်ေရ ြပည်ေအးလမ်းေထာင့်တွင်တည်ရှိေသာ က န်းေတာ(ေတာင် 

ရပ်ကွက်)၊ တိုက်အမှတ်(၁၂၉/၁၃၁)၊ အခန်းအမှတ်(C-041 ှင့် C-042)၊ တိုက်(C)ှစ်ခန်းတွဲ၊ အကျယ်အဝန်း(၁၉၅၀) 

စတရုန်းေပရိှ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတတွီင် စမ်းေချာင်းအဆင့ြ်မင့ ်အမ်ိရာဟေုခ တွင်ေသာ ေရ ြပည်ေအး 

ရပ်ိမွန်ကွန်ဒိအုား ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ေအးေအးဝင်း [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၃၉၂၃၉] ကိင်ုေဆာင်သမှူ တရားဝင် ပိင်ုဆိင်ုပီး ြပန်လည် 

ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလာ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း(မရူင်း)အေထာက်အထား 

များြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မိုးမိုးြမင့်ေဒ မိုးမိုးြမင့်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)

အမှတ်(၁)၊ မယ်ဇလီပင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅အမှတ်(၁)၊ မယ်ဇလီပင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅

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

ေဒ ေအးေအးသိန်းေဒ ေအးေအးသိန်း
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

 ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ဘို ခရံပ်ကွက်၊ (၃)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၄)

ေန ဦးလှေသာင်း (ေရေကာင်းဦးစီးအရာရိှ၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန-ငိမ်း)၏ 

ဇနီး၊ ဗိုလ်ကီးေမာင်ေမာင်လွင(်ငိမ်း) (ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ်)- ေဒ ယု 

ယေုဆ ွ(အလယ်တန်းြပ၊  အ.ထ.က-မင်းတန်ုး)၊ ဗိလ်ုကီးေစာေသာင်းဦး(ငမ်ိး) 

(ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ)-ေဒ ခင်ေစာြမင့် (တဲွဖက်ပါေမာက -YUFL)၊ 

ေဒ ခင်ေစာယု(ေခတ -မေလးရှား)၊ ေဒ ယုသ ာလွင်လှ၏ ေမွးသမိခင်၊ 

ေမာင်ေဝလျစံစ်ငိမ်းေအး၊ ေမာင်ရဲထွဋ်ေခါင်၊ မသု ဒီထက်၊ ေမာင်ရဲရင့ ်

လွင်ေမာင်၊ ေမာင်ရဲရင့်ေသာင်း၊ ေမာင်ေကျာ်ဇင်ထက်တို၏ အဘွားသည် 

၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၁:၅၈ နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာပ်ုကလာပ်အား ၂-၁-၂၀၂၂ ရက် မွန်းတည့် 

၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ 

ကားများ နနံက် ၁၀:၃၀ နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သအူား ရည်စူး၍ 

၆-၁-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) နံနက်ပိုင်းတွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ 

ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာယူမည်ြဖစ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ေအးေအးသိန်းေဒ ေအးေအးသိန်း
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

သူငယ်ချင်း  ဗိုလ်ကီးေစာေသာင်းဦး(အငိမ်းစား)  ြပည်ေထာင်စ ု
ရာထူးဝန်အဖွဲ-ေဒ ခင်ေစာြမင့် (တွဲဖက်ပါေမာက -YUFL)တို၏မိခင် 
ေဒ ေအးေအးသိန်း (၇၅)ှစ်သည် ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် 
ကွယ်လွန်ေကာင်းသိရသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရ 
ပါေကာင်း။

သူရ(၉၈) ေကျာင်းဆင်းသူငယ်ချင်းများသူရ(၉၈) ေကျာင်းဆင်းသူငယ်ချင်းများ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၀)ရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊ 

အမှတ်(၇၀၁/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်ေပ (၁၈x၆၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့်ခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်တုိကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာဆိ ု
ေရာင်းချေသာ ေဒ ဇာြခည်ဝင်း [၁၂/မဘန(ိင်ု)၁၁၀၄၈၂]ထမှံ က ု်ပ်၏အမ သည် 
ြဖစ်သူ ေဒ သင်းသင်းွယ် [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၃၀၂၉၁]မှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် အဆုိပါအိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ 
ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူည်သမူဆိ ုဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း စာရက် 
စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ  က ်ုပ်ထံလာေရာက်  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ေဒ သင်းသင်းွယ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးြပည့်ငိမ်းေအာင်(LL.B)ဦးြပည့်ငိမ်းေအာင(်LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၀၁၅၅) (၂၄-၁၂-၂၀၀၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၀၁၅၅) (၂၄-၁၂-၂၀၀၉)

အမှတ်(၁၁၈)၊ (၅လ ာ)၊ ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊ ဆရာစံေြမာက်/ေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၈)၊ (၅လ ာ)၊ ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊ ဆရာစံေြမာက/်ေရှရပ်ကွက်၊ 
ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-421027171ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-421027171

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်(၄ တုိးချဲကွက်သစ်)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်(၁၇)၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၂၂/ခ)ဟု ေခ တွင်သည့် 
အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေဒ ေဌးေဌးဝင်းအမည်ပါ စလစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်ေနအမ်ိတိုှင့ပ်တ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုကိ ု  ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်   ဝယ်ယူကာ   လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်ပီး 
ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟုဆိုသ ူေဒ ခင်ကဝင်း [၇/ကဝန(ိုင်)၁၃၄၈၄၄]ထံမှ 
က ်ုပ်တို၏မတ်ိေဆမွျားက အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးအပ်ပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ ယင်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမရူင်းများှင့ ်ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တို 
ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအာင်ကိုလင်း(ေကာ့မှး) ေဒ ေနြခည်ရ န်းလဲ့ ဦးဖိးသက်ဦး ဦးေအာင်ကိုလင်း(ေကာ့မှး) ေဒ ေနြခည်ရ န်းလဲ့ ဦးဖိးသက်ဦး
 LL.B,D.B.L LL.B LL.B LL.B,D.B.L LL.B LL.B
 (စ်-၁၃၀၇၂) (စ်-၅၀၄၂၉) (စ်-၄၈၁၁၆) (စ်-၁၃၀၇၂) (စ်-၅၀၄၂၉) (စ်-၄၈၁၁၆)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                            အထက်တန်းေရှေနများ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                            အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၀၆၅၂၊ ၀၉-၇၈၉၅၁၀၉၀၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၀၆၅၂၊ ၀၉-၇၈၉၅၁၀၉၀၃

သာသနာ့ဒါယိကာမကီးသာသနာ့ဒါယိကာမကီး

ထိပ်စုဘုရားကီး(ခ) ေဒ စုစုခင် @ Princess Tessieထိပ်စုဘုရားကီး(ခ) ေဒ စုစုခင် @ Princess Tessie
သက်ေတာ်(၉၉)ှစ်သက်ေတာ်(၉၉)ှစ်

အသ င်သီေပါမင်းတားကီးှင့် မိဖုရားေခါင်ကီး စုဘုရားလတ်တုိ၏ေြမးေတာ်၊ 
ကိုကိုိုင်ှင့်  စတုတ သမီးေတာ် အရှင်ထိပ်စုြမတ်ဘုရားကေလးတို၏  ဒုတိယ 
သမီးေတာ်ကီး၊ (ေတာ်ဘုရားကီး)၏ှမေတာ်၊ (ေတာ်ဘုရား)၊ (ေတာ်ဘုရားငယ်)၊ 
(ေတာ်ဘုရားကေလး)၊ (ထိပ်စုဘုရားေထွး)တို၏ အစ်မေတာ်ဘုရား၊ (ကင်ယာေတာ် 
ဦးေမာင်ေမာင်ခင်)၊ ေဒ ချိချိခင်-(ဦးတင်ဝင်း)၊ (ဦးဝင်းခင်)-ေဒ ေအးေအး၊ ဦးေကျာ်ခင်-
ေဒ စန်းတင်တင်၊ ေဒ ေဒဝီခင်-(ဦးတင့်ေဇာ်)၊ (ဦးေအာင်မင်းခင)်-ေဒ တင်တင်ဝင်း 
တို၏ မယ်ေတာ်ကီး၊ ေြမးေတာ် ၂၀ ေယာက်၊ ြမစ်ေတာ် ၁၇ ေယာက်တို၏ 
ဘွားေတာ်ကီး ထိပ်စုဘုရားကီး @ ေဒ စုစုခင် @ ဖွားေမ သက်ေတာ်(၉၉)ှစ်သည် 
(ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၃၈၃ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ် ၁၃ ရက်) ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ 
(ေသာကာေန ) နံနက် ၄:၁၅ နာရီတွင် ကိုးမိုင်ပင်မဗုဒ ဝါဒီေကျာင်းတိုက်၌ နတ်ရာစံ 
ကံေတာ်ကုန်သွားပါသြဖင့် ၂-၁-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝး 
သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍  ၆-၁-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန )  နံနက် ၉ နာရီမှ 
၁၁ နာရထီ ိကိုးမိုင်ပင်မဗဒု ဝါဒေီကျာင်းတိက်ုသို ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့တ်ကွ ရက်လည် 
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ေလးစားစွာဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒါက်တာေဒ သန်းသန်းေအးေဒါက်တာေဒ သန်းသန်းေအး
တွဲဖက်ပါေမာက (ငိမ်း)၊ (ူပေဗဒ)တွဲဖက်ပါေမာက (ငိမ်း)၊ (ူပေဗဒ)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းတက သိုလ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းတက သိုလ်

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ သရက်မိင်လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၁၁)ေန (ဦးကျင်-ေဒ ေစာ)တို၏သမီးကီး၊ (ဦးစိန်ြမင့်)-ေဒ ခင် 
ေဌးရတီို၏ညမီ၊ ဦးမျိးေအာင်-(ေဒ ေအးေအးြမင့)်၊ (ေဒ ခင်သန်းဝင်း)၊ 
ဦးထွန်းေအာင်-ေဒ နီနီ(မဂ  လာေဈး)၊ ေဒ စန်းစန်းြမင့်၊ ဦးမျိးိုင် 
(ေရ ြပည့်စုံေဈး)တို၏အစ်မ   ေဒါက်တာေဒ သန်းသန်းေအးသည် 
၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက ်နံနက် ၉:၁၅ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေရာဂါေဝဒနာြဖင့်  
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကွယ်လွန်သူ၏ဆ အရ ယင်းေနတွင်ပင ်
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား 
အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ေအးေအးမူေဒ ေအးေအးမူ
အသက်(၈၀)အသက်(၈၀)

လမ်းဦးစီးဌာန၊ တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ထားဝယ်ခုိင်၊ လက်ေထာက် 

 န်ကားေရးမှး(မိြပ)ံုးမှ လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ဦးေနေအာင်ထူး 

ှင့ ်ဇနီး ေဒ ေအးြမတ်မွန်တုိ၏ ေမွးသမခိင်သည် ၂၉-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ညေန 

၄ နာရ ီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းဦးစီး 

ဌာနမှ  န်ကားေရးမှးှင့ ်ဝန်ထမ်းမသိားစမုျားမှ မသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  

ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

 န်ကားေရးမှးှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများ န်ကားေရးမှးှင့ ်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းဦးစီးဌာနတနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းဦးစီးဌာန

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

ဦးမင်းကိုဦးမင်းကို
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်
ေအာင်လံမိေန (ဦးစံဖိး-ေဒ ချစ်ယ်)တို၏ သား၊ ရန်ကုန်မိေန 

(ဦးလှခင်-ေဒ လှေရ )တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကန်ုမိေန ေဒ ကည်ြမင့၏် ချစ်လှစွာ 
ေသာခင်ပွန်း၊ ေဒ ဇာနည်ကုိ- ဦးဝင်းေအာင်ြမင့်၊ ေဒါက်တာ ဇာြခည်ကုိ- ေဒါက်တာ 
ဇင်ေမာင်လွန်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ မဖူးြမတ်ဇာနည်၊ 
ေမာင်ဘုန်းြမတ်ေကျာ်၊  မရှင်းသီရိလွန်း၊ ေမာင်ဘုန်းြမတ်လွန်းတို၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာဘိုးဘိုး ဦးမင်းကိုသည ်၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၉:၅၅ နာရီတွင် Grand 
Hantha International Hospital ၌ ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်
ယင်းေနမွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်  ေရေဝးသုသာန်၌  မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
ေဆမွျိး မတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား ညိးငယ်ေသာစတ်ိထားြဖင့ ်အသ ိေပးအေကာင်း 
ကားအပ်ပါသည်။                                                           ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မူးမူး

ယစ်ယစ်

ကိုကို

ပစ်ပစ်

ပန်းပန်း

တိုင်တိုင်

သစ်သစ်

စိတ်စိတ်

သစ် သစ် 

လူလူ

သစ် သစ် 

ဘဝဘဝ

သစ်သစ်

အလ ာဟ်အရှင်ြမတ်ကုဏာခံယူြခင်း အလ ာဟ်အရှင်ြမတ်ကုဏာခံယူြခင်း 

MPA ဟာဂျမီရာဘီယာဘီဘီ(ခ)ေဒ တင်တင်ရီMPA ဟာဂျမီရာဘီယာဘီဘ(ီခ)ေဒ တင်တင်ရီ
အသက် (၆၈)ှစ်အသက် (၆၈)ှစ်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ 

အေနာ်ရထာလမ်းှင့် ၃၅ လမ်းထိပ်၊ အမှတ်(၁၄၃) သုံးလ ာေန (MKK 

ဟာဂျဂီျင်နား)၏ ဇနီး၊ ဦးေကျာ်စိုးလင်း၊ ဦးရဲစိုးလင်း၊ ဦးေနစိုးလင်း၊ 

မရတနာစုိး၊ မဇင်မာ (ပလုမဲိဘုိင်ုး) တို၏ မခိင် MPA ဟာဂျမီရာဘယီာ 

ဘီဘီ(ခ) ေဒ တင်တင်ရီ သည် (၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက် ေသာကာေန  

ညေန ၆ နာရတွီင် အလ ာဟ်ရှင်ြမတ် ကဏုာခယံေူတာ်မသွူားပါသြဖင့ ်

၁-၁-၂၀၂၂ ရက် (စေနေန) မွန်းလဲွ ၁:၃၀ (ဇဟိဆွုလားသ်ပီးအချန်ိတွင် 

ေရေဝးစွ ီ အစ လာမ်ဥယျာ်ေတာ်တွင် ဒွဖွနာြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

မဂ်ေဖွရသ်ဒိုအာြပေပးကပါရန)်

ေနအိမ်မှ နံနက် ၉ နာရီခွဲအချနိ်တွင် ကားများထွက်ခွာပါမည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း(MASK)ကို
စနစ်တကျ 

မပျက်မကွက် တပ်ဆင်ပါ

အြပင်ထွက်တိုင်းအြပင်ထွက်တိုင်း



ဇန်နဝါရီ   ၁၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဗဟိုေကာ်မတီမ ှ

အသိေပးေကညာချက ်

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ ်၁၃ ရက် 

(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်) 

၁။ ိုင်ငံေရး 
 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ    ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ု  တရားမ တမ အြပည့ ်ကျင့သ်ုံးပီး     

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို  

ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး   

အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

စာမျက်ှာ » ၁၀

စာမျက်ှာ » ၁၂

စာမျက်ှာ » ၁၃

စာမျက်ှာ » ၂၀၊ ၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၃၁

၂၀၂၁ ခုှစ်   ဒီဇင်ဘာ  ၁၉  ရက်တွင် အင်းစိန်မိနယ ်

ေဈးကုန်းရပ်ကွက် လ  င်ြမစ်လမ်း အင်းစိန်ေဈးတွင် ဖွင့်လှစ ်

ထားရှိေသာ ကျံစင်းအာမခံေရ ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးှင်းေငွ(၅၁)ှစ် 

သည် အင်းစိန်ခုံးတံတားေပ ၌ ေရ ထည်ပစ ည်း စုစုေပါင်း 

အေလးချန်ိ ၄ ပဿိာ ၅၀ ကျပ်သားခန်ထည့ထ်ားသည့ ်လက်ဆဲွ 

အိတ် ှစ်လုံး(ကာလတန်ဖိုးေငွကျပ် သိန်း ၇,၂၀၀ ခန် )အား 

လုယက်ခံရသည့်ြဖစ်စ်တွင ်တရားခံ ကျား ခုနစ်ဦး၊ မ သုံးဦး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးကူးစက်ပျံှံမ ကို ဆက်လက်ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်ပါသြဖင့ ်

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲအစည်းများ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ တားဆီးေရးအတွက ်၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ေနအထိ ထုတ်ြပန်ထားေသာ ြပည်သ ူ

သို ပန်ကားချက်၊ အမိန် ၊ အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊  န်ကားချက်များ (ေြဖေလ ာ့ေပးထားသည့ ်ကိစ ရပ်များ 

မပါ)အား ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်ေနအထိ ရက်တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေဆာင်ရက ်ထားပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေရးှင့် တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ ေအးချမ်းစွာေနထိုင်ိုင်ေရးအတွက် 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွများသို အသိေပးထုတ်ြပန်ချက်
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၃၁

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်များ    တိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်ိုင်ေရး   အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်  ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  

ဗဟိေုကာ်မတ၊ီ အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  လပ်ုငန်းေကာ်မတ၊ီ  အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  

ညိ  င်းေရးေကာ်မတီများဖွဲစည်း၍ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပဲွများအတွက် လျင်ြမန်လွယ်ကူထိေရာက်စွာ ေဆွးေွးေဆာင်ရက်ုိင်သည့် လမ်းေကာင်းများ ဖွင့်လှစ် 

ေပးခဲ့ပီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းအားလုံးှင့ ်ညိ  င်းေဆွးေွးမ များအား ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

အင်းစိန်မိနယ် လ  င်ြမစ်လမ်း အင်းစိန်ခုံးေကျာ်တံတားေပ တွင် 

လုယက်မ ြဖစ်စ်မှ တရားခံများ ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ

ေပါင်း ၁၀ ဦးတိုအား ေငကွျပ် ၁၆၄ သန်ိး ၄ ေသာင်း၊ ေရ လက်စွပ် 

မျိးစုံ ၂၈၄ ကွင်း၊ ေရ နားကပ်မျိးစု ံ ၈၇  ရန်၊  ေရ ဆွဲြပား  မျိးစုံ 

၄၄ ြပား၊   ေရ ဟန်းချနိ်း  ၁၂ ခု၊  ေရ ဆွဲကိးမျိးစုံ ၆၇ ကုံး၊ 

ေရ လက်ေကာက်မျိးစု ံ၂၃ ကွင်း၊ ေရ ကယ်သီး ှစ်ခ၊ု WY စာတန်း 

ပါ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၅၄၅၀၊ အငှားယာ် ှစ်စီး တိုှင့် 

အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ယင်းြဖစ်စ်တွင် ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်လျက်ရှိေသာ 

တရားခံများကိ ု                   စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဗဟိုေကာ်မတီမှ အသိေပးေကညာချက်

အကမ်းဖက်သမားများထံမ ှသိမ်းဆည်းရမိသည့ ်လက်နက်ခဲယမ်းများှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ယေနဖတ်စရာ

ဗုဒ အေကာင်း 

သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်း 

များ အချနိ်တိုးြမင့်ချမှတ်

ေလ့လာစရာ အဂ  လိပ်စာ

ိုင်ငံတကာခရီးသည်တင်

ေလေကာင်းခရီးစ်များ ြမန်မာိင်ုင ံ

သို ပျသံန်းဆင်းသက်ြခင်းကို 

ယာယီကန်သတ်ြခင်းဆိုင်ရာ 

 န်ကားချက်၏ သက်ေရာက်မ  

ကာလ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ြခင်း

မတု မမိ ေအာင်ပင်လယ်ရပ်ကွက်၌ တင်တင်မုိးှင့်အတူ သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်

ေငွေကးှင့်ေရ ထည်ပစ ည်းများ မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ။


