
၂၀၂၂  ခုှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ  ၄  ရက် (အဂ   ါေန )

လွတ်လပ်ေရးေနကို လွတ်လပ်ေရးေနကို 

ဂုဏ်ြပပါ၏။ဂုဏ်ြပပါ၏။

(၇၄)ှစ်ေြမာက်(၇၄)ှစ်ေြမာက်

ခ
စာမျက်ှာ

ေဆာင်းပါး



၁၉၄၈ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် နံနက်က တိုင်းြပည်ြပလ တ်ေတာ်၌

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အလ ံလ င့်တင်သည့် အခမ်းအနား ကျင်းပစ်။

၂၀၂၂  ခုှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ  ၄  ရက် 

(အဂ   ါေန )

အထူးထုတ် [  ဂ  ]  သို   »»»»

၇၄ ှစ်တိုင်ခဲ့ေလပီ

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးရရိှခ့ဲသည့် ၁၉၄၈ 

ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေနေရာက်တုိင်း 

လွတ်လပ်ေရးေန     ကျင်းပလာခဲသ့ည်မှာ 

ယေနဆိုလ င် ှစ်ေပါင်း ၇၄ ှစ်ရှိေချပီ။ 

ိင်ုငအံတွက်  အေရးပါလှေသာ လွတ်လပ် 

ေရးေအာင်ပဲွေနကုိ    မျက်ြမင်ကုိယ်ေတွ 

ကံခဲ့၊  မီခဲ့သူမှာ  ယခုဆိုလ င်  လွန်စွာ 

နည်းပါးေနပီြဖစ်သည်။ ယေနအသက် 

၇၄ ှစ်ရှိသူသည်ပင်လ င် လွတ်လပ်ေရး 

ရစ်က ေမွးသြူဖစ်ေသာ်လည်း လွတ်လပ် 

ေရးကို   သိရှိနားလည်ိုင်သည့ ်  အရယ် 

မဟုတ်ေသးေချ။   အသက်  ၈၀   ေကျာ် 

အရယ်သည်ပင ်  လွတ်လပ်ေရးရစ်က 

၆ ှစ်အရယ်ြဖစ်သြဖင့ ်ေကာင်းေကာင်း 

မှတ်မိိုင်သည့် အရယ်မဟုတ်ေသး။

သိုြဖစ်ရာ လွတ်လပ်ေရးရသည့ေ်နကိ ု

ကုိယ်ေတွ ေတွလုိက်၊ မီလုိက်၊ ကံလုိက် 

ရသည့် ဘိုးဘွားများပင ်သက်တမ်းအား 

ြဖင့် ၈၀ ေကျာ်များ   ြဖစ်ေနမည်ြဖစ်ရာ 

လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ ကို  ကိုယ်ေတွ 

ကံခဲ့ရ၊  ပါဝင်ခဲ့ရသည့ ် ဘိုးဘွားများဆိ ု

လ င် အသက်အရယ်အားြဖင့ ်ပိ၍ုကီးေန 

ေတာ့မည်ြဖစ်သည်။    ထိုဘိုးဘွားတို၏ 

လွတ်လပ်ေရးရရှိသည့ ်   အေတွအကံ၊ 

ခံစားချက်တိုကိ ု    သိခွင့်ရမည်ဆိုပါက 

သလိိလှုသည်။ သိုမှလည်း ေနာင်မျိးဆက် 

များကို        လက်ဆင့်ကမ်းိုင်မည်ြဖစ ်

သည်။

သူက န်ဘဝအေတွအကံ 

ဂျပန်ေခတ်အေတွအကံဆို၍    မိမ ိ

ကိယ်ုတိင်ုကံေတွခဲရ့သည်ေတာ ့မဟတ်ု 

ပါ။ မမိတိိုအေဖ၊ အေမှင့ ်အဘိုး၊ အဘွား 

တုိသည်  ဂျပန်ေခတ်ကုိ ေကာင်းေကာင်း 

မီလိုက်သူများြဖစ်သည်။   မိမိအေနြဖင့ ်

အဘိုးကိုမမီလိုက်ေသာ်လည်း      အေဖ၊ 

အေမှင့ ်အဘွားတိုက ဂျပန်ေခတ်အတွင်း 

ေနထိုင်ခဲ့ရေသာဘဝများ၊       ဗုံးဒဏ်၊ 

စစ်ေဘးဒဏ်ေကာင့ ်     ဇာတိရပ်ရာမှ 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်မ များကို  တစ်ခါ 

တစ်ရံေြပာြပသည့်အခါ     ဂျပန်ေခတ် 

အတွင်း ြမန်မာလထူ၏ု ဆင်းရဒဲကု များကိ ု

နားေထာင်ခဲရ့ပါသည်။ အဘိုး၊ အဘွားတို 

သည် အညာေဒသ ဇာတိရာတွင် ဂျပန် 

များဝင်သြဖင့် ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ရင်း 

ရှမ်းြပည်တွင် ေနထိင်ုခဲရ့ေကာင်း ေြပာြပ 

သည်။ ရှမ်းြပည်ဆိုေသာ်လည်း တစ်ေန 

ရာတည်းတွင် အေြခတကျမေနထုိင်ုိင်။ 

တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသို စစ်ေဘးကင်း 

သိန်းထွန်း (IR)

ဘိုးဘွားအေမွအှစ် လွတ်လပ်ေရးှင့် ဘိုးဘွားအေမွအှစ် လွတ်လပ်ေရးှင့် 

လက်ဆင့်ကမ်းတာဝန်လက်ဆင့်ကမ်းတာဝန်

ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံ၏ လွတ်လပ်ေရးေန  ကျင်းပရြခင်းမှာ  လွတ်လပ်ေရးေနသမုိင်းအား ေနာင်လာေနာက်သားများ 

နားလည်သိရိှေစရန်၊ လွတ်လပ်ေရး၏ အှစ်သာရကုိ တန်ဖုိးထားတတ်ေစရန်ှင့် လတ်ွလပ်ေရးကို လက်ဆင့်ကမ်း 

တာဝန်ယူိုင်ရန် ရည်ရယ်ကျင်းပေလ့ရှိကပါသည်။

ရာသို ေရှာင်တိမ်းေနခဲ့ကရသည်။ 

ေနရာအတည်တကျ     မရှိသြဖင့ ်

သားသမီးများမှာလည်း အညာေဒသတွင် 

ေမွးသူ၊ ရှမ်းြပည်အတွင်း ေမွးသူများြဖင့ ်

ေမွးရပ်ဇာတိမတူကေချ။    ေမေမ့အစ်မ 

ကီးဆိုလ င်  ရှမ်းစကားပင ် ေြပာတတ် 

သည်။ အဘိုး၊ အဘွားတိုမှာ စစ်ေဘးကင်း 

ရာသို ေြပးေနကရသြဖင့် သားသမီးများ 

ပညာေရးကိ ု ေကာင်းေကာင်းဂုမစိုက ်

ိင်ုခဲ့က။ စစ်ေဘးေကာင့ ်မလူတန်းအထ ိ

သာ ေကျာင်းေနခဲ့ကရေကာင်း ေမေမက 

ေြပာရှာသည်။ စစ်အတွင်းဆိေုတာ ့ေမေမ 

တိုက ေသစာရှင်စာပ ဲသင်ခဲ့ကရတာကွယ့ ်

ဟ ုေြပာသည့်အခါ များစွာစိတ်မေကာင်း 

ြဖစ်ရသည်။   သူတစ်ပါး၏    အုပ်ချပ်မ  

ေအာက်၊ စစ်ေဘးဒဏ်များ ေအာက်တွင် 

ပညာကိုလည်း  မရှာိုင်၊  စီးပွားေရးကိ ု

လည်း    ဂုမစိုက်ိုင်ခဲ့ကေသာ   ခက်ခဲ 

ကမ်းတမ်းသည့ဘ်ဝများတွင် ကျင်လည် 

ခဲရ့သြဖင့ ်ယင်းအချန်ိက လွတ်လပ်ေရးကိ ု

တမ်းတမိေကာင်း ေမေမက ေြပာြပပါ 

သည်။

လွတ်လပ်ေရး

မတိုင်မီကပင် ေပါက်ပွားလာေသာ 

ိုင်ငံေရးစိတ်ဝမ်းကွဲမ ှင့် လွတ်လပ်ေရးှင့်အတူ 

ေပါက်ပွားလာေသာ       အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မ များ     

မည်သည့်အချနိ်မှ အေတာသတ်မည်မသိ။ ယင်းအေကာင်း 

တရားများကို ေြဖရှင်းိုင်မှသာ  လွတ်လပ်ေသာ ိုင်ငံ၊ 

လွတ်လပ်ေသာ ိုင်ငံသားများခံစားခွင့်ကို 

အြပည့်အဝရရှိခံစားိုင်မည်

၁၉၄၈ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီ ၄ ရက်က ရန်ကန်ုမိ အလုလံမ်းရိှ ဗတိသိ ဘရုင်ခအံမ်ိေတာ်(အစိုးရအမ်ိေတာ်)တွင် ယနူယီဂံျက်အလကံိ ုေြမသိုချပီး ြမန်မာိင်ုငေံတာ်အလကံိ ု

လ င့်တင်စ်။



၂၀၂၂  ခုှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ  ၄  ရက် 

(အဂ   ါေန )

အထူးထုတ် [  ဃ  ]  သို   »»»»

»»   »»   အထူးထုတ် [  ခ  ]  မှ

အဘွားှင့်  ေဖေဖ၊  ေမေမတိုသည် 

ဂျပန်ေခတ်၊       အဂ  လိပ်ေခတ်တိုကို 

ြဖတ်သန်းခဲ့ပီးေနာက် လွတ်လပ်ေရးရ 

သည့်အချနိ်တွင်  တစ်ိုင်ငံလုံး  အလွန် 

ေပျာ်ရ င်ကရေကာင်း ေြပာြပသည့်အခါ 

စ်းစားကည့်မိသည်။      ယင်းအချနိ်က 

ြပည်သူလူထု   ဘယ်ေလာက်ေပျာ်ရ င်ေန 

ကမည်ဆိသုည်ကိ ုမှန်းဆကည့မ်သိည်။ 

လလူခူျင်း ဖိှိပ်အပ်ုချပ်မ ၊ အဆင့အ်တန်း 

ခဲွြခားမ ၊ ည်းပန်းိှပ်စက်မ ၊ စစ်ေဘးဒဏ် 

တိုမှလွတ်ကင်း၍ အေပျာ်ကီးေပျာ်ေနက 

ေပလိမ့်မည်။     လွတ်လပ်မ အရသာ၊ 

လွတ်လပ်မ အခွင့်အေရးကိ ု   ကိုယ်တိုင် 

ကိုယ်ကျေတွကံခံစားခဲ့ရသည့ ်အေတွ 

အကံပင်ြဖစ်သည်။

လွတ်လပ်ေရးရပီးချနိ်

ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံးက    ေမ ာ်လင့် 

ေစာင့်စားခ့ဲရသည့် လွတ်လပ်ေရးေပးရန် 

ဗိတိသ လ တ်ေတာ်၌    တင်ြပခဲ့ေသာ 

ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရးအက်ဥပေဒ Burma 

Independence Act 1947 အရ ၁၉၄၇ 

ဒဇီင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနတွင် ဗိတိသ ဘရုင် 

၏ အတည်ြပချက်ကုိ ရရိှခ့ဲသည်။  ခရစ်ှစ် 

၁၉၄၈ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်၊ ြမန်မာ 

သက ရာဇ် ၁၃ဝ၉ ခုှစ် ြပာသိုလဆုတ ်၉ 

ရက်၊ တနဂ  ေွေနတွင် ဗိတိသ တိုထံမှ 

လွတ်လပ်ေရးကိုရရှိခဲ့ပီး   ြမန်မာိုင်ငံ 

သည် လံုးဝလွတ်လပ်ေသာ အချပ်အြခာ  

အာဏာပိင်ုသမ တိင်ုငေံတာ် ြဖစ်လာခဲပ့ါ 

သည်။       ြမန်မာိုင်ငံေအာက်ပိုင်းကိ ု

ှစ်ေပါင်း ၁ဝဝ ေကျာ်၊ ြမန်မာိင်ုငအံထက် 

ပိင်ုးကိ ု ှစ်ေပါင်း ၆ဝ ေကျာ် နယ်ချဲတုိ၏ 

တိုက်ိုက်အုပ်ချပ်မ   ခံခဲ့ကရပီးေနာက ်

ေသွးေခ းေပးဆပ်မ အမျိးမျိးြဖင့ ်ကိးပမ်း 

မ ရလဒ်သည် ယေနကျင်းပေနကသည့ ်

လွတ်လပ်ေရးပင ်ြဖစ်ပါသည်။

သိုေသာ် နယ်ချဲတို၏ လက်ေအာက်မှ 

လွတ်လပ်ေရးရခဲေ့သာ ြမန်မာိင်ုငသံည် 

လွတ်လပ်ေရးမရမီကပင ်ိုင်ငံေရးအကွ ဲ

အပဲများ     အေြခတည်ေနပီြဖစ်သည်။ 

လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ တွင် အေရးပါခဲ့ 

သည့်   ဂျစီီဘီေအ   အသင်းကီးပင်လ င် 

အစိတ်စိတ်အမ ာမ ာ     ကွဲခဲ့ေလသည်။ 

လွတ်လပ်ေရးေကညာပီး၍     မကာမ ီ

ကာလမှာပင် ေခါင်းေဆာင်ကီး ဗုိလ်ချပ် 

ေအာင်ဆန်း တည်ေဆာက်ခဲေ့သာ အမျိး 

သားညီွတ်ေရးသည ်   ပိကွဲစြပလာ 

သည်။    ဖဆပလ   အဖွဲချပ်အတွင်း၌ 

လက်ဝ၊ဲ   လက်ယာ     ိင်ုငေံရးအပ်ုစမုျား 

စိတ်သေဘာကွဲြပား၍   ၁၉၄၈   ခုှစ် 

မတ်လတွင်     ကွန်ြမနစ်ပါတီသည် 

လက်နက်ကိုင်၍    ေတာခိုသွားခဲ့သည်။ 

ြပည်သူရဲေဘာ်ပါတီဝင ်     အချိလည်း 

ေတာခိုကြပန်သည်။ ယင်းေနာက် ကရင် 

အမျိးသားများကလည်း  ေကအင်ဒီအို 

ေခ   ကရင်အမျိးသားကာကွယ်ေရးအဖဲွ 

ဖွဲစည်းကာ   ၁၉၄၈  ခုှစ်အတွင်းမှာပင ်

သီးြခားကရင်ြပည်နယ ်    ေတာင်းဆို၍ 

တိက်ုခိက်ုကြပန်သည်။ ရန်ကန်ုအစိုးရဟ ု

ေခ ရေလာက်ေအာင်ပင ်   တိုင်းြပည်မှာ 

ြပည်တွင်းစစ်ေဘးအတွင်း  ကျေရာက်ခဲ ့

သည်။

ြမန်မာိင်ုင ံလွတ်လပ်ေရးရပီးသည် 

ဆိေုသာ်လည်း ိင်ုငံအ့ေြခအေနမှာ ိင်ုင ံ

ေရးအေရာင်အေသွးမျိးစုံြဖင့် စိတ်ဝမ်း 

ကွဲေနခဲ့ကသည်။     ယင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမ  

ေကာင့်ြဖစ်လာေသာ       အချင်းချင်း 

တိုက်ခိုက်မ များေကာင့ ်   ရရှိထားေသာ 

လွတ်လပ်ေရးမှာ ြပည်တွင်းစစ်ေအာက ်

ေရာက်ခဲ့ရသည်။  ယင်းသို  အချင်းချင်း 

တိုက်ခိုက်မ များသည်       ကမ ာတွင် 

သက်တမ်းအရှည်ကာဆံုး ြပည်တွင်းစစ် 

တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ပါသည်။   ယေနထက်တိုင် 

လည်း ထိုိုင်ငံေရးစိတ်ဝမ်းကွဲမ များကို 

အဆုံးမသတ်ိင်ုေသးေချ။ လွတ်လပ်ေရး 

မတိုင်မီကပင ်ေပါက်ပွားလာေသာ ိုင်ငံ 

ေရးစိတ်ဝမ်းကွဲမ ှင့် လွတ်လပ်ေရးှင့ ်

အတူ ေပါက်ပွားလာေသာ အချင်းချင်း 

တိုက်ခိုက်မ များ     မည်သည့်အချနိ်မှ 

အေတာသတ်မည်မသ။ိ ယင်းအေကာင်း 

တရားများကိ ုေြဖရှင်းိင်ုမှသာ လွတ်လပ် 

ေသာိင်ုင၊ံ လွတ်လပ်ေသာ ိင်ုငသံားများ 

ခံစားခွင့်ကို အြပည့်အဝရရှိခံစားိုင်မည ်

ြဖစ်သည်။

အမှားသံသရာလည်

အထက်တွင်ဆိခုဲသ့ကဲသ့ို ြမန်မာိင်ုင ံ

၏လွတ်လပ်ေရးဆိုသည်မှာ လွယ်လွယ် 

ကူကူရခဲ့သည ်မဟုတ်ေချ။ နယ်ချဲအား 

ေတာ်လှန်တိုက်ခိုက်၍   တိုင်းရင်းသား 

စည်းလုံးညီွတ်မ ှင့် လွတ်လပ်ေရးကိ ု

အရယူိုင်ခဲ့ပါလျက် မိမိတိုအချင်းချင်း 

အယူအဆမတူက၊ သေဘာထားမတုိက် 

ဆိုင်က၊ အြပန်အလှန်တိုက်ခိုက်ေနက 

သည်မှာပင် ှစ်ေပါင်း ၇၄ ှစ်ကာခဲပ့ါပ။ီ 

အတိတ်၏အမှားများကို   သင်ခန်းစာယ ူ

ိုင်ပါလျက ်အမှားေပ အမှားဆင့် အမှား 

သသံရာလည်ေနသည်မှာ ိင်ုငှံင့ြ်ပည်သ ူ

လူထုအတွက် များစွာဆုံး ံးနစ်နာလှပါ 

သည်။

ယေနဆိုလ င် ိုင်ငံေရးပဋိပက များ 

ေြဖရှင်း၍ ဖက်ဒရယ်ှင့ ်ဒမီိကုေရစတီည် 

ေဆာက်ေရးအတွက် အသွင်ကူးေြပာင်းဆ ဲ

ကာလတွင် ရိှေနပါသည်။ ကာလရှည်ကာ 

တည်ရှိေနဆဲ ပဋိပက များ၊ အချင်းချင်း 

တိုက်ခိုက်မ များ၊    အယူအဆကွဲြပားမ  

များ    ေြဖရှင်းိုင်မှသာ     ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်ခရီးကို  ဆက်လက်ေလ ာက် 

လှမ်းုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သုိမှမဟုတ်ဘဲ 

ေခတ်အဆက်ဆက်      အမှားများကို 

ထပ်ကာထပ်ကာ     မှားေနမည်ဆိုပါက 

လွတ်လပ်ေသာ်လည်း   မငိမ်းချမ်းေသာ၊ 

မေအးချမ်းေသာ  အေြခအေနြဖစ်ေနဦး 

မည်ြဖစ်ပါသည်။

အြမစ်စဲွေနသည့ ်ပဋပိက များေြဖရှင်းေရး

ြပည်တွင်းပဋိပက ဆုိသည်မှာ   ုိင်ငံ 

တိုင်းလိုလိုတွင ်     ရှိတတ်ကပါသည်။ 

မည်သည့်        လူအဖွဲအစည်းတွင်မဆိ ု

ပဋိပက များရှိြခင်းမှာ ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထရှိ 

သည့် အစတ်ိအပိင်ုးတစ်ခြုဖစ်ေသာ်လည်း 

ပဋိပက များကို မည်ကဲ့သိုကာကွယ်မည ်

ှင့ ်ပဋပိက များ စမီခံန်ခဲွရာတွင် ငမ်ိးချမ်း 

စွာြဖင့ ် ေြဖရှင်းိုင်မည့ ် နည်းလမ်းများ 

ရှာေဖွြခင်းမှာ   ပို၍အေရးကီးပါသည်။ 

ြဖစ်ပွားသည့ ်ပဋပိက များ တစ်ခှုင့တ်စ်ခ ု

ပထမအကိမ် လွတ်လပ်ေရးေန  အခမ်းအနားအပီးတွင ်ြမန်မာအစိုးရအဖွဲသစ ်ကတိသစ ာခံယူပွဲြပလုပ်စ်။

၁၉၄၇ ခှုစ် ဇွန် ၉ ရက်က ရန်ကန်ုမိ မဟာဗ လပန်း ခတွံင် ြပလပ်ုေသာ လထူအုစည်းအေဝးအပီး ဦးေအာင်ဆန်းှင့အ်ဖဲွ 

တိုင်းြပြပည်ြပလ တ်ေတာ်သို တက်ေရာက်စ်။

ယေနဆိလု င် ိင်ုငေံရး 

ပဋိပက များ   ေြဖရှင်း၍ 

ဖက်ဒရယ်ှင့် ဒီမိုကေရစီ 

တည်ေဆာက်ေရးအတွက် 

အသွင်ကူးေြပာင်းဆဲ ကာလ 

တွင်ရှိေန

ကာလရှည်ကာ တည်ရိှ 

ေနဆ ဲပဋပိက များ၊ အချင်း 

ချင်း     တိုက်ခိုက်မ များ၊    

အယူအဆ  ကွဲြပားမ များ    

ေြဖရှင်းိုင်မှသာ      ဒီမို 

ကေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်ခရီး 

ကို    ဆက်လက်ေလ ာက် 

လှမ်းိုင်မည်



၂၀၂၂  ခုှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ  ၄  ရက် 

(အဂ   ါေန )

»»   »»   အထူးထုတ် [  ဂ  ]  မှ

လွတ်လပ်ပန်းမို မွမ်းေစချင်
 အဘိုးနဲအဘွားတို

 ပျိးထားလို သန်ရှင်

 ဖူးပွင့်ွယ ်အငုံအကင်းေတွနဲ

 ခူးချင့်ဖွယ် ထုံထုံသင်းပါဘိ

 ဝင်းလဲ့စည်ပင်။

 တိုပိုင်တဲ့ ေြမေပ တွင်

 တိုြမင်ရ အလှဆန်း။

 ဘိုးဘွားေမ ွအထွတ်ြမတ်

 လွတ်လပ်တဲ့ပန်း။

 အေဖနဲအေမတို

 ကိးစားလို အားမာန်ချ ီ

 ဘိုးအေမွ အေဖ့အတွက်

 ဘွားအေမွ အေမ့လက်

 ဆက်ခံခဲ့သည်။

  မေညာင်းေပဘု

 ဥေဒါင်းငှက ်ကဟန်ချ ီ

 တိုေရ ြပည်  မဆုံး။

 ကမ ာအသိေပေပါ့

 ြမန်မာ၏အလံ အနီေရာင်သန်းပါလို

 ဇာတိမာန် ဂုဏ်ရည်လ မ်းတဲ့

 ပန်းရနံဖုံး။

 အေဖ့သမီး အေမ့သား

 ေြမးြမစ်များ လက်ထက်တွင်။

 အလှေတွ ှစ်ဆတိုးေစဖို

 ြမန်မာ့ေြမ ြမန်မာ့အကျိးအတွက်

 ိုးကားေစချင်။

 လွတ်လပ်ေရး ပန်းတစ်ပင်

 လန်းရှင်ဖို အစ်ေတွး။

 သူအလှ ကိုယ်မဖျက်သည်သို

 ကိုယ့်အလှ သူလာဖျက်လ င်လည်း

 အမျက်မာန် ဆယ်ြပန်တင်းပါလို

 အဖျက်ရန် အြမန်ကင်းေအာင်

 ရှင်းကစိုေလး။

ြမင်းမူေမာင်ိုင်မိုး

မတူညီတတ်ကသြဖင့် ့ပဋိပက များတွင် 

ပါဝင်ပတ်သက်ေနသူများ၏    ပဋိပက  

အေပ   ြမင်မ ၊ ချ်းကပ်မ ှင့် ငိမ်းချမ်း 

စွာေြဖရှင်းရန် နည်းလမ်းများ ေရးချယ်မ  

သည် ိုင်ငံြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရး၊ 

ဒီမိုကေရစီှင့် ဖက်ဒရယ်တည်ေဆာက ်

ေရးကိ ုအေထာက်အကြူဖစ်ေစမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံကဲ့သို     တိုင်းရင်းသား 

လူမျိးစုများြပားပီး    ကာလရှည်ကာ 

နက်နက်  င်း  င်း ပဋပိက များအြမစ်စဲွေန 

သည့ ်ိင်ုငတွံင် တည်ရိှဆြဲပဿနာများကိ ု

ငိမ်းချမ်းစွာ စီမံခန်ခွဲရန်လိုအပ်ေကာင်း 

လက်ခရံန် ဦးစွာလိအုပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိသုိုေြဖရှင်းရာတွင် ဒမီိကုရက်တစ်နည်း 

လမ်းများသည ်    ြပဿနာေြဖရှင်းေရး 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် အေြခခံ 

လိုအပ်ချက်ြဖစ်ပါသည်။     ဒီမိုကရက ်

တစ်နည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့ ်  ပဋိပက  

တွင်   ဆက်စပ်ပါဝင်ေနသူများအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာြဖင့် အေပးအယူ၊ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ှင့် အများသေဘာတူညီမ  

များြဖင့်   ေြဖရှင်းိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

လွတ်လပ်ေရးရရိှေသာ်လည်း ပဋပိက များ 

ှင့်   ယေနထက်တိုင ်   ရင်ဆိုင်ေနရဆ ဲ

ြမန်မာိင်ုငတွံင် လွတ်လပ်ေရးထန်ိးသမ်ိး 

ေရး၊ ငမ်ိးချမ်းေရး၊ ိင်ုငတံည်ေဆာက်ေရး 

ှင့် မျိးဆက်သစ်များသို လက်ဆင့်ကမ်း 

လ ဲေြပာင်းေရးတိုအတွက် ငိမ်းချမ်းစွာ 

ပဋပိက စမီခံန်ခဲွမ များ အထူးလိအုပ်ေနပါ 

သည်။

လွတ်လပ်ေရးအဓွန်ရှည်ဖို 

ယေနမမိတိို ရရိှထားေသာ လွတ်လပ် 

ေရးသည်   ဘိုးဘွားအေမွအှစ်ြဖစ်ပါ 

သည်။ ဘိုးဘွားများ ကိးပမ်းအားထတ်ုမ ၊ 

ေပးဆပ်မ တိုြဖင့်  ရယူထားြခင်းြဖစ်ရာ 

မမိတိိုပိုင်ဆိင်ုသကဲသ့ို ေနာင်မျိးဆက်သစ် 

များလည်း ပိင်ုဆိင်ုခွင့၊် ခစံားပိင်ုခွင့ရိှ်ကပါ 

သည်။       မိမိတိုတည်ရှိဆဲကာလတွင ်

လွတ်လပ်ေရး    အဓွန်ရှည်ေရးအတွက ်

သာမက ေရရှည်တည်တ့ံေသာ ငိမ်းချမ်း 

ေရး၊   ိုင်ငံတည်ေဆာက်ေရးှင့ ်  ဖွံဖိး 

တုိးတက်ေရး ေဆာင်ရက်ရမည့တ်ာဝန်ရိှ 

ကပါသည်။       မျိးဆက်အဆင့်ဆင့် 

လက်ဆင့က်မ်းြခင်း၊       ဖံွဖိးတိးုတက်ေစ 

ြခင်းြဖင့သ်ာ       ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ကီးသည် 

ကမ ာ့အလယ်တွင် ဝင့်ထည်စွာ ရပ်တည် 

ုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေရးသားတုိက်တွန်း 

လိုက်ရပါသည်။

ကိုးကား

၁။ ြပည်တွင်းေသာင်းကျန်းမ သမိုင်း

၂။ IDEA,  Democracy  and  Deep-

Rooted    Conflict:   Options   for 

Negotiators

 ြမန်မာိုင်ငံကဲ့သို  တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများြပားပီး  ကာလရှည်ကာ  နက်နက်  င်း  င်း 

ပဋပိက များအြမစ်စဲွေနသည့ ်ိင်ုငတွံင် တည်ရိှဆြဲပဿနာများကိ ုငမ်ိးချမ်းစွာ စမီခံနခဲွ်ရန် 

လိုအပ်ေကာင်း လက်ခံရန် ဦးစွာလိုအပ်မည်၊ ထိုသို ေြဖရှင်းရာတွင် ဒီမိုကရက်တစ်နည်း 

လမ်းများသည် ြပဿနာေြဖရှင်းေရး အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် အေြခခလံိအုပ်ချက်ြဖစ်၊

 ဒမီိကုရက်တစ်နည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့ ်    ပဋပိက တွင်      ဆက်စပ်ပါဝင်ေနသမူျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာြဖင့် အေပးအယူ၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ှင့် အများသေဘာတူညီမ များြဖင့်   

ေြဖရှင်းိုင်မည်၊ လွတ်လပ်ေရးရရှိေသာ်လည်း ပဋိပက များှင့် ယေနထက်တိုင် ရင်ဆိုင် 

ေနရဆ ဲြမန်မာိင်ုငတွံင် လွတ်လပ်ေရးထန်ိးသမ်ိးေရး၊ ငမ်ိးချမ်းေရး၊ ိင်ုငတံည်ေဆာက်ေရး 

ှင့် မျိးဆက်သစ်များသို လက်ဆင့်ကမ်းလ ဲေြပာင်းေရးတိုအတွက် ငိမ်းချမ်းစွာ ပဋိပက  

စီမံခန်ခွဲမ များ အထူးလိုအပ်ေန



၁၃၈၃   ခုှစ်၊    ြပာသိုလဆန်း       ၃        ရက်၊     အဂ   ါေန။                                                                                                                                             Tuesday,       4    January    2022          ၁၀၆၀၈

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည ်

ကာလရှည်ြမင့်စွာ စိုးရိမ်ရ၏။ လူမိုက်တိုှင့် အတူေန 

ရြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတေူနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 

ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည ်

ေဆွမျိးတိုှင့် အတူတကွ ေနထိုင်ရသကဲ့သို ချမ်းသာ 

၏။
သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

စာမျက်ှာ » ၇

စာမျက်ှာ » ၅

စာမျက်ှာ » ၁၀

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၁၃

ဖတ်စရာယေန

သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ ဘွဲတံဆိပ်ေတာ် 

များ ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်၏ 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအတွက်

 ကမ ာတစ်ဝန်းရိှ ိင်ုငအံကီးအကမဲျားှင့ ် 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများမ ှ

ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း သဝဏ်လ ာများေပးပို

ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲများ၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင ်

တံဆိပ်များ ချးီြမင့်အပ်ှင်း

အချပ်အြခာအာဏာပိုင ်ြမန်မာ

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

ရန်ကုန်    ဇန်နဝါရီ     ၃

ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်းခုိင် ေကျာက်တံတား 

မိနယ်  မိေတာ်ခန်းမေရှရိှ မဟာဗ လပန်းခ ံ

ကို အများြပည်သူများ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာ 

အနားယအူပန်းေြဖိင်ုေစရန်ှင့် ကေလးငယ် 

များ ေပျာ်ရ င်ေအးချမ်းစွာ  ကစားိုင်ေစရန ်

ဖွင့်လှစ်ထားသည်။

ပန်း ခံတွင်  အများြပည်သူများ  စိတ်ေအး 

ချမ်းသာစွာ  အနားယအူပန်းေြဖိင်ုေရးအတွက် 

ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်မှစတင်၍ မီးပေဒသာပန်းပင ်

များ၊  ကယ်ပုံစ ံမီးပေဒသာများ၊ မီးေရာင်စု ံ

ေြခနင်းမီး အဝိုင်းြပားများ၊ ပန်း ခံအတွင်းရှိ 

သစ်ပင်များတွင်လည်း ေရာင်စုံမီးအလှများ 

တပ်ဆင်ထားြခင်းြဖင့် အများြပည်သူကည့်  

ိုင်ရန်အတွက် စီစ်ေဆာင်ရက်ထားသည်။

ထိုသို ေဆာင်ရက်ထားမ ေကာင့် ပန်း ခံ  

အတွင်း မသိားစအုလိက်ု စဖဲွု၍လည်းေကာင်း၊ 

ကေလးငယ်များကလည်း စုဖဲွ၍လည်းေကာင်း၊ 

အလှဆင်မီးများှင့်အတူ ဓာတ်ပုံိုက်ြခင်း၊  

ေရာင်စုမံီးအဝိင်ုးြပားများေပ တွင် ကေလးငယ် 

များ ေပျာ်ရ င်စွာ ေဆာက့စားြခင်း၊ ြမက်ခင်းြပင် 

များအေပ တွင် စိတ်ေအးချမ်းသာစွာ အပန်းေြဖ 

အနားယူြခင်းများြဖင့်     စည်ကားလျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။   ေအာင်ြမင်(့ြပန်/ဆက်)

မဟာဗ လပန်း ခံ၌ ေရာင်စုံမီးများြဖင် ့အလှဆင်ထားပီး
အများြပည်သ ူစိတ်ေအးချမ်းသာစွာ အနားယူအပန်းေြဖ

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေစေရးအတွက် စုေပါင်းအင်အားြဖင့် ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်ရယူ၍ ြပည်ေထာင်စုကီးတစ်ခုလုံး 
ဘက်စုံေထာင့်စုံမှ ဟန်ချက်ညီညီ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ဆက်လက်ပူးေပါင်းညိ  င်း ေဆာင်ရက်သွားကရမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ထံမှ

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့်သဝဏ်လ ာ

ချစ်ကည်ေလးစားရပါေသာ တုိင်းရင်းသားြပည်သူအေပါင်းတုိ ခင်ဗျား-

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ (၇၄) ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေန  ေနထူးေနြမတ်အခါသမယတွင် ိင်ုငေံတာ်အတွင်း  

မှီတင်းေနထိုင်လျက်ရှိကေသာ တိုင်းရင်းသားြပည်သူအေပါင်းတို

အား ကျန်းမာရ င်လန်းပီး ေကာင်းကျိးမဂ  လာအြဖာြဖာှင့ ်ြပည့်ဝ 

ကပါေစေကာင်း ချစ်ကည်ေလးစားစွာ  တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ေနထိုင်ကေသာ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိ ု

ေမာင်ှမများသည ်မိမိတို၏ ကိုယ်ပိုင်ယ်ေကျးမ ၊ ကိုယ်ပိုင်ဓေလ ့

ထုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ုထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ပီး စည်းလုံး 

ညီွတ်စွာ စုေပါင်းေနထိုင်ကသည့် သမိုင်းေကာင်းအစ်အလာ 

ေကာင်းများရိှခဲသ့ည့အ်ြပင် ေရှးပေဝသဏကီပင် ကိယု့ထ်ီးကိယု့န်န်း 

ကိုယ့်ကငှန်းြဖင့ ်  ကမ ာ့အလယ်တွင်   လွတ်လပ်၍   အချပ်အြခာ 

အာဏာပိုင်သည့် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအြဖစ ်ဝင့်ထည်စွာ ရပ်တည်ခဲ့က 

ပါသည်။ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို  



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com
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ေ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

ထူးြခားေလးနက်ေသာ 
လွတ်လပ်ေရးေနကိုဂုဏ်ြပ

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေနသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ (၇၄) ှစ်ေြမာက ်
လွတ်လပ်ေရးေနြဖစ်သည်။  ထိေုနသည်  ကျက်သေရမဂ  လာအေပါင်းှင့ ်ြပည့စ်ု ံ
ပီး ိုင်ငံအတွက် ထူးကဲမွန်ြမတ်ေသာ၊  တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံးအတွက ်
ဂဏ်ုယစူရာေကာင်းေသာ ေနထူးေနြမတ်ြဖစ်သည်။ ယခှုစ်သည် စန်ိရတအုကိ 
တစ်ှစ်အလို လွတ်လပ်ေရးေနြဖစ်၍ ပိုမိုထူးကဲေပသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည ်ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊  ဗမာ၊  ရခိုင်၊   ရှမ်း  
အစရိှသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ စည်းလုံးမ စွမ်းအား၊ ညီွတ်မ စွမ်းအား၊ 
တိုင်းြပည်ှင့်လူမျိးကိ ုချစ်ြမတ်ိုးေသာစိတ်တိုြဖင့ ်ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ထား 
ေသာ ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ်တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ 
အားလုံး ေရှးှစ်ေပါင်း ေထာင်ချကီတည်းက မရှိအတူရှိအတူ ေအးအတူပူအမ  
စည်းလုံးညွီတ်စွာြဖင့ ်ေနထိင်ုခဲ့ကရာမှ နယ်ချဲတို၏ ကျးေကျာ်နယ်ချဲမ ေကာင့ ်
၁၈၈၅ ခုှစ်တွင် သူက န်ဘဝသုိကျေရာက်ပီး တစ်ုိင်ငံလံုး လွတ်လပ်ေရးဆံုး ံး 
ခဲ့သည်။

သူက န်ဘဝတွင် တိုင်းရင်းသားြပည်သူအေပါင်းတိုသည ်အရင်းရှင်နယ်ချဲ
စနစ်ှင့်ဖက်ဆစ်စနစ်တုိ၏ အမျိးမျိးဖိှိပ်ေသွးစပ်ုြခယ်လှယ်ြခင်းကိ ုခခံဲရ့သည်။ 
ထိုေကာင့် တုိင်းရင်းသားြပည်သူအေပါင်းတုိသည် စည်းလံုးညီွတ်မ ၊ အမျိးကုိ 
ချစ်ြမတ်ိုးမ ၊ အမိိုင်ငံကို ချစ်ြမတ်ိုးမ တိုြဖင့် ဘဝေပါင်းများစွာ၊ အသက်ေပါင်း 
များစွာ   စေတးေပးဆပ်ကာ   အမိိုင်ငံေတာ်လွတ်လပ်ေရး၊     သူက န်ဘဝမှ 
လွတ်ေြမာက်ေရးအတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။ ၁၉၄၈ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီ 
၄ ရက်ေန  မဂ  လာရှိေသာ နံနက်အချနိ်အခါသမယတွင် ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံး 
လွတ်လပ်ေရးရရှိခဲ့သည်။

ြမန်မာိုင်င ံလွတ်လပ်ေရးရရှိေရးအတွက ်ဘိုးဘွားဘီဘင်များက အသက် 
ေပါင်းများစွာ၊ ဘဝေပါင်းများစွာ ေပးဆပ်ခဲ့ကပီးြဖစ်၍ ယေန တိင်ုးရင်းသားြပည်သ ူ
အေပါင်းတို၏ သမိင်ုးေပးတာဝန်သည် အမြိမန်မာိင်ုငေံတာ်ကီး လွတ်လပ်ေရးှင့ ်
အချပ်အြခာအာဏာ  ထာဝစ်တည်တံ့ခိုင်မဲေရးအတွက ်   ဝိုင်းဝန်းကာကွယ ်
ေစာင့ေ်ရှာက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ ိင်ုငေံတာ်၏စီးပွားေရး ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက်ေရးှင့ ်
ြမန်မာိုင်ငံတွင ်မှီတင်းေနထိုင်ကေသာ တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံး စားနပ် 
ရကိ ာဖလူုေံရးအတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ ထုိသုိေဆာင်ရက် 
ိုင်ေရးအတွက ်တိုင်းြပည်ငိမ်းချမ်းသာယာေရး၊ အဖျက်သမားချပ်ငိမ်းေရးကိ ု
ိုင်ငံေတာ်ှင့်အတူ ဝိုင်းဝန်းလက်တွဲေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ဤသည်မှာ လွတ်လပ်ေရးှင့အ်ချပ်အြခာအာဏာကိ ုထန်ိးသမ်ိးကာကွယ် 
ေစာင့ေ်ရှာက်ြခင်း၊ သမိင်ုးေပးတာဝန်ကိ ုေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ 
ထူးြခားေလးနက်သည့ ်စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုန၊ စန်ိရတအုကိလွတ်လပ်ေရးေန  
ယေနအခါသမယတွင် ထူးြခားေလးနက်စွာ အထူးေဆာင်ရက်ရမည်မှာ သက်ဆိင်ု 
သူအဖွဲအစည်းများအားလုံး ငိမ်းချမ်းေရးအတွက်   ေြခလှမ်းသစ်များ စတင် 
တက်လှမ်းိုင်ရန ်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်သည်။    ငိမ်းချမ်းေရးသည ်
တုိင်းြပည်အတွက် အေရးအကီးဆံုးြဖစ်ပီး ုိင်ငံေတာ်၏ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ် 
၏ စတုတ အချက်တွင် “တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး 
ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရးသေဘာတစူာချပ် (NCA) ပါ သေဘာတညူခီျက်များ 
အတုိင်း ြဖစ်ုိင်သမ အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်” ဟ ုအသိေပးထားသည်။

ယခှုစ် ၂၀၂၂ ခှုစ် (၇၄)ှစ်ေြမာက်လွတ်လပ်ေရးေန  အမျိးသားေရးဦးတည် 
ချက်များသည်လည်း လွတ်လပ်ေရးအေမ ွသမိင်ုးေပးတာဝန်ေကျပွန်ေရးအတွက် 
အလုပ်လမ်း န်များြဖစ်သည်။ 

(၁) ြပည်ေထာင်စုမပိကဲွေရး၊ တုိင်းရင်းသားစည်းလံုးညီွတ်မ  မပိကဲွေရး 
ှင့် အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မဲေရးတိုအတွက ်တိုင်းရင်းသား 
အားလုံး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး။

(၂) စစ်မှန်ပီး  စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့ ်  ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ု ေစာင့်ေရှာက ်
ေဖာ်ေဆာင်၍ ေကာင်းမွန်သန်ရှင်းေသာ အစိုးရတစ်ရပ်ှင့ ်အပ်ုချပ်မ ပုစံ ံ 
ေပ ထွန်းလာေစေရး။

(၃) ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်      စစ်မှန်ေသာြပည်ေထာင်စ ု
စိတ်ဓာတ်ကိုအေြခခံ၍    တိုင်းရင်းသားအားလုံး   စည်းလုံးချစ်ခင်စွာ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး။

(၄) ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး လုိလားေတာင့်တေနသည့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှ 
ရန်အတွက် ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်ေရးဟသူည့ ်အမျိးသားေရးဦးတည်ချက် 
များကို ဝိုင်းဝန်းေဖာ်ေဆာင်ကရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ် (၇၄) ှစ်ေြမာက်လွတ်လပ်ေရးေနသည်   စိန်ရတုလွတ်လပ်ေရး 
ေနအကိ တစ်ှစ်အလုိြဖစ်ပီး မကာမီတွင် တုိင်းရင်းသားစည်းလံုးညီွတ်ေရး
ကို အခိုင်အမာစိုက်ထူခဲ့ေသာ စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနသို ေရာက်ပီြဖစ်သည်။ 
သိုပါ၍ ထူးကမွဲန်ြမတ်ထူးြခားေလးနက်ေသာ ြပည်ေထာင်စုကီး၏ စန်ိရတကုာလ 
တွင်  ြပည်ေထာင်စုကီးထာဝရငိမ်းချမ်းေရးှင့် ြပည်ေထာင်စုကီး စားနပ်ရိက ာ 
ဖူလံုေပါများပီး  ေအးချမ်းသာယာဝေြပာေရးအတွက်  ဝုိင်းဝန်းလက်တဲွကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်ကရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။ ။

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 

 (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  ိုင်ငံေတာ်အလံအေလးြပပွဲှင့် သဝဏ်လ ာဖတ်ပဲွ အခမ်းအနားအား ေနြပည်ေတာ်   

မိေတာ်ခန်းမရင်ြပင်တွင်   ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ရာ  (ဝတ်စုံြပည့် )အစမ်းေလ့ကျင့်မည့် ၂-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနှင့်  

အခမ်းအနားကျင်းပမည့ ်    ၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတိုတွင ်ေနြပည်ေတာ်  ဇမ သီရိမိနယ်  ပျ်းမနား-ေတာင်ညိလမ်းေပ ရှိ 

စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာမီးပွိင့်မ ှသေြပကုန်းေဈးေထာင့ ်လမ်းဆုံမီးပွိင့်အထ ိယာ်သွားလာမ များအား နံနက်(၀၂:၀၀)အချနိ်မှ 

(၀၈:၀၀)အချနိ်အထိ ေခတ လမ်းပိတ်/ လမ်းလ ဲ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ၍ ယာ်အသုံးြပသွားလာေနကသူများအေန

ြဖင့် ၎င်းေနရက်များတွင် ေနြပည်ေတာ်  ဇမ သီရိမိနယ်  ပျ်းမနား-ေတာင်ညိလမ်းေပ ရှိ စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာမီးပွိင့်မ ှ

ေတာ်ဝင်ရတနာလမ်းအတိုင်း ေရ ကာပင်မီးပွိင့ ်ဘက်သိုလည်းေကာင်း၊ သေြပကုန်းေဈးေထာင့်  လမ်းဆုံမီးပွိင့ ်မ  ှ

ပိေတာက်လမ်းအတုိင်း ဧရာဝတီလမ်းဘက်သုိလည်းေကာင်း လမ်းလ ဲေမာင်းှင်ေပးကပါရန် သတိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။ 

ေနြပည်ေတာ်ယာ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးကီးကပ်မ ေကာ်မတီ 

သတိေပး  းေဆာ်ချက်

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၂၀၀ ၈,၄၀၀ ၁၇၂ ၁,၄၁၃,၃၀၀

MTSH ၃,၀၅၀ ၃,၀၅၀ ၂၉၉ ၉၁၁,၉၅၀

MCB ၇,၈၀၀ ၇,၈၀၀ ၁၅ ၁၁၇,၀၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၃ - ၁-၂၀၂၂)

FPB ၁၉,၅၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၈၄ ၁,၆၃၈,၀၀၀

TMH ၂,၇၀၀ ၂,၇၀၀ ၁ ၂,၇၀၀

EFR ၂,၉၀၀ ၂,၉၀၀ ၀ ၀

AMATA ၆,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၂ ၁၂,၀၀၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၉၁၉
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၉၀.၅
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၇.၆ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၄၃.၄
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၉.၀၄ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၁၆.၉
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၉.၇၃
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၃.၆၀၃
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၆.၁၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၃

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၃ 

ရှမ်းြပည်နယ်တွင ်   ညအပူချနိ်များ 

အနည်းငယ် ေလျာ့နည်းိုင်သည်။ 

မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင ်အေြခအေန ေနာက်ှစ်ရက်အတွက် ခန်မှန်းချက်
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၃

လ  င်းအနည်းငယ်မှ လ  င်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့ 

ကမ်းိုးတန်းတစ် ေလ ာက်ှင့ ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင် ေလးေပမှ ေြခာက်ေပ 

ခန်ရှိိုင်သည်။                                                                             မိုး/ဇလ



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂
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[ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း ၂၀-၁-၁၉၄၆ ရက်ေန  ေရ တိဂုံဘုရား 

အလယ်ပစ ယံညီလာခံ၌ ေြပာကားေသာ မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက် ]

အမျိးသားညီွတ်ေရးဆုိသည်မှာ   ေခါင်းေဆာင် 

များသာ  ညီွတ်ြခင်းကိ ုမဆိုလို။ လူမျိး၊ ဘာသာ၊  

ေယာက်ျား၊ မိန်းမ၊ ဂိုဏ်းဂဏမေရး တစ်ိုင်ငံလုံး  

ြပည်သြူပည်သား၊ လူထုတစ်ခုလံုး အေြပာသာမဟတ်ု၊ 

အလုပ်ှင့်တကွ    အမျိးသားတို၏     အလိုဆ များ 

ြပည့်ဝိုင်ရန ်   အမျိးသားတို၏   လုပ်ငန်းများတွင ်

ေသာင်းေသာင်းြဖြဖ စတ်ိေရာကိယ်ုပါ ညွီတ်ကသည် 

ကို ဆိုလိုသည်။
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N
N ေရ တိဂုံဘုရားှင့ ်ကရဝိက ်                                                        ဓာတ်ပုံ - ြပန်/ဆက်

 ေရှဖုံးမှ

သိုရာတွင် ကမ ာတစ်ဝန်းလ မ်းမိုးကီးစိုးလာ 

ေသာ ကိုလိုနီစနစ်ဆိုးေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံသည ်

လည်း  အချိေသာ  ိုင်ငံများကဲ့သို  (၁၉)ရာစု 

ေှာင်းပိုင်းမှစ၍  ကိုလိုနီနယ်ချဲတို၏  မတရား 

ကျးေကျာ်သိမ်းပိုက်ြခင်းခံခဲ့ရပီး    ိုင်ငံေတာ်၏ 

လွတ်လပ်ေရးှင့်     အချပ်အြခာအာဏာကို 

လက်လွတ်ဆုံး ံးခဲ့ရပါသည်။

ြပန်လည်ရယူိုင်ခဲ့

ေအးအတူပူအမ  အတူတကွ ယှ်တွဲေနထိုင် 

ခဲ့ကသည့် ြပည်ေထာင်စုဖွားတိုင်းရင်းသားများ 

သည်   စည်းလုံးညီွတ်ေသာ   ြပည်ေထာင်စု 

စိတ်ဓာတ်ြဖင့်  ကိုလိုနီနယ်ချဲတိုကို  သက်စွန်  

ကိးပမ်း တွန်းလှန်တိက်ုခိက်ုခဲြ့ခင်းေကာင့ ်၁၉၄၈ 

ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေနတွင်  ိုင်ငံေတာ်၏ 

လွတ်လပ်ေရးှင့်     အချပ်အြခာအာဏာကို 

ြပန်လည်ရယူိုင်ခဲ့ကပီး    ယခုအခါ   (၇၄)ှစ် 

တိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့် လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံးရန် 

အတွက် ရက်ပိုင်းလပိုင်းမ သာ ကာြမင့်ိုင်ေသာ ်

လည်း ဆုံး ံးသွားသည့လွ်တ်လပ်ေရးကိ ုြပန်လည် 

ရယူရန်အတွက် ကိးပမ်းရာတွင် ှစ်ေပါင်းများစွာ 

ကာြမင့်ခဲ့ရပါသည်။ အသက်ေပါင်းများစွာလည်း 

ေပးဆပ်ခဲရ့ပါသည်။ ိင်ုငတံစ်ိင်ုငတွံင် လွတ်လပ် 

ေရးဆုံး ံးရသည်ထက ် ကီးမားသည့်ဆုံး ံးမ  မရှိ 

ေသာေကာင့ ်မိမိတိုိုင်ငံ၏ အချပ်အြခာအာဏာ 

တည်တံ့ခိုင်မဲေရးအတွက ်ိုင်ငံသားအားလုံးတွင ်

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန် အြပည့်အဝ တာဝန် 

ရှိပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံလွတ်လပ်ေရး ြပန်လည်ရရှိခဲ့ပီး 

ေနာက် နယ်ချဲတုိ၏ ှစ်ေပါင်းတစ်ရာေကျာ် အုပ်ချပ် 

ခဲ့သည့်  ေတာင်တန်းေြမြပန်   ေသွးခွဲအုပ်ချပ်ခဲ့မ  

ေကာင့ ်တိင်ုးရင်းသားေသွးချင်း ညအီစ်ကိေုမာင်ှမ  

အချင်းချင်းတုိအကား ယံုကည်မ ေလျာ့နည်းခ့ဲပီး 

သံသယစိတ်ဓာတ်များြဖင့် လက်နက်ကုိင်ပဋိပက  

များ ြဖစ်ေပ လာကာ ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရးအား 

ထိပါးလာခဲ့ပါသည်။ ထိုအချနိ်တွင် ဖဆပလအဖွဲ 

သည် ိုင်ငံ၌ အားအေကာင်းဆုံးေသာ ိုင်ငံေရး 

အဖွဲကီးြဖစ်ခဲ့ေသာ်လည်း      ေနာက်ပိုင်းတွင ်

ေခါင်းေဆာင်များအတွင်း သေဘာထားကဲွလဲွမ များ 

ေကာင့ ်ိင်ုငအံေြခအေနများ ယမ်ိးယိင်ုခဲရ့ပါသည်။ 

ဖဆပလအတွင်း ကွန်ြမနစ်၊ ဆုိရှယ်လစ်၊ ြပည်သူ  

ရဲေဘာ်အစရှိေသာ ိုင်ငံေရးခံယူချက်မတူသည့ ်

အဖွဲအစည်းများြဖင့်  စုစည်းတည်ေဆာက်ိုင်ခဲ့ 

ေသာ်လည်း   ေနာက်ပိုင်းတွင်  အစုအဖွဲလိုက ်

သေဘာထားကဲွြပားမ ၊ ပဂု ိလ်ေရးကိုးကွယ်မ ဆိင်ုရာ 

တည်ေဆာက်မ တိုေကာင့် စည်းုံးေရးပိကွဲခဲ့ရ 

သည်။ အကျိးဆက်အားြဖင့် ဖဆပလအတွင်း 

သူတစ်လူ၊ ငါတစ်မင်း အုပ်စုကွဲမ များြဖစ်ေပ ခဲ့ပီး 

တိင်ုးြပည်သည် ေဘးကျပ်နကံျပ်ြဖစ်ေစခဲပ့ါသည်။ 

ေနာက်ပိုင်းတွင်လည်း   ထိုကဲ့သို  ိုင်ငံေရး 

အယအူဆှင့ ်အယဝူါဒ ကဲွြပားမ အမျိးမျိးေကာင့ ်

ြဖစ်ေပ လာေသာ ပဋိပက တိုေကာင့် ိုင်ငံေတာ် 

၏   တည်ငိမ်ေရးပါ   ထိပါးလာခဲ့သည့်အြပင ်

လွတ်လပ်ေရးရရှိပီး ၇၄ ှစ် ရှိပီြဖစ်ေသာ်လည်း 

ထိပုဋပိက များအား ေြဖရှင်းေနရသြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ် 

၏ ဖွံဖိးတိးုတက်မ သည် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများ၊ 

ေဒသတွင်းိုင်ငံများှင့ ်     င်းယှ်ပါက   ဖွံဖိး 

တိုးတက်မ  ေနာက်ကျေစမ ကိ ုြဖစ်ေပ ေစခဲပ့ါသည်။

သမိုင်းေပးတာဝန်တစ်ရပ်အြဖစ ်ခံယူ

တိုင်းရင်းသား   ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက 

ကိုလိုနီစနစ်ဆိုး၏ ခါးသီးေသာ အတိတ်သမိုင်း 

အေတွအကံများကိ ုသင်ခန်းစာယကူာ ိင်ုငေံတာ် 

၏အကျိးကိ ုသယ်ပိုးေဆာင်ရက်ရာတွင ်မတရား 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး    ရရှိေစေရးအတွက ်

စုေပါင်းအင်အားြဖင့် ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်ရယူ၍ 

ြပည်ေထာင်စုကီးတစ်ခုလုံး   ဘက်စုံေထာင့်စုံမ ှ

ဟန်ချက်ညီညီ     ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးအတွက ်

ဆက်လက်ပူးေပါင်းညိ  င်း ေဆာင်ရက်သွားကရ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ပူးေပါင်းဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာ၌    ဒီမိုကေရစီအသွင ်

ကူးေြပာင်းေရး        လမ်းေကာင်းမှန်ေပ တွင် 

ဆက်လက်ရှင်သန ်    ထွန်းကားိုင်ေရးအတွက ်

တပ်မေတာ်ှင့်အတူ တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ 

ှင့်  သက်ဆိုင်ရာ  အဖွဲအစည်းများအားလုံးက 

တစ်ေသွးတည်း၊ တစ်သားတည်း ပူးေပါင်းဝိင်ုးဝန်း 

ေဆာင်ရက်ကရန် လိုအပ်ကပါသည်။ က ်ုပ်တို 

ိင်ုငသံည် တည်ေနရာ၊ ရာသဦတေုကာင်းှင့ ်ေရခ ံ

ပါဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်း 

ေရးအတွက်  ိုင်ငံေတာ်က  ကျင့်သုံးေနသည့်/ 

ကျင့်သုံးရန်ရည်မှန်းထားသည့ ်  ိုင်ငံေရးစနစ်ှင့် 

ြဖစ်ေပ ေနေသာ ိင်ုငေံရးယ်ေကျးမ တို (Political 

Culture) သဟဇာတြဖစ်ရန် လိအုပ်ပါသည်။ ြမန်မာ 

ုိင်ငံ၏ ကျင့်သံုးေနသည့်/ ကျင့်သံုးရန် ရည်မှန်းထား 

သည့်  ိုင်ငံေရးစနစ်မှာ  စစ်မှန်စည်းကမ်းြပည့်ဝ 

သည့် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ် ြဖစ်ပါသည်။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို  ကျင့်သုံးိုင်ရန်အတွက် 

လပူဂု ိလ်တစ်ဦးချင်းအလိက်ု၊ အဖဲွအစည်းအလိက်ု 

ိင်ုငေံရးအသအိြမင်များ အားေကာင်းရန် လိအုပ်ပါ 

သည်။ အားလုံးပါဝင်ိင်ုေသာ၊ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်  

ကိယ်ုစားြပမ ကိ ုေဖာ်ထတ်ုိင်ုေသာ ိင်ုငေံရးစနစ် 

တည်ေဆာက်မ   လိုအပ်ပါသည်။  ၎င်းအတွက ်

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံေရး

ပါတီများှင့်   ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်    ေဆွးေွး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ြပည်သူလူထု၏  တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့ ်

လုံ ခံေရးကိထုခိိက်ုေစသည့ ်NUG ှင့ ်PDF အမည်ခ ံ 

အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏   အကမ်းဖက်လ ပ်ရှားမ  

များအားလည်း   ထိေရာက်စွာ ဟန်တားိုင်ေရး 

ြပည်သူလူထုှင့် လက်တွဲေဆာင်ရက်လျက် ရှိပါ 

သည်။

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရး

ြမန်မာိုင်ငံသည ်   တိုင်းရင်းသားအားလုံးက 

စုစည်းတည်ေထာင်ထားသည့ ်ြပည်ေထာင်စုိုင်င ံ

ြဖစ်သည်ှင့အ်ည ီတိင်ုးရင်းသားစည်းလုံးညွီတ်မ   

ေတာင့တ်င်းခိင်ုမာေရးသည် ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သ ူ

လူထု၏ အမျိးသားေရးအကျိးစီးပွားပင် ြဖစ်ပါ 

သည်။ ကိလုိနုေီခတ်က ၎င်းတုိင်းရင်းသားစည်းလံုး 

ညီွတ်မ ကို ပျက်ြပား၍ က န်သက်ရှည်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်နည်းတူ မျက်ေမှာက်ကာလ၌ 

လည်း   ေခတ်သစ်ကိုလိုနီဝါဒီများက   ညီေနာင် 

တိင်ုးရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလံုးညီွတ်မ  ပိကဲွ 

၍  ြမန်မာိုင်ငံကိ ု ၎င်းတို လိုသလိုြခယ်လှယ်ခွင့ ်

ရရန်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေနဆဲြဖစ်သည်ကို 

သတိရိှကရမည်ြဖစ်သည်။ ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေန 

ြဖင့်   အယူအဆ၊   အယူဝါဒကွဲြပားမ တိုေကာင့ ်

ြဖစ်ေပ လာခဲသ့ည့ ်ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ုပဋပိက  

များ၊ ေသွးကဲွမ များချပ်ငမ်ိး၍ ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမ ဲ

သည့ ်ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရး ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။ တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံးက 

ဝုိင်းဝန်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကပါဟု တုိက်တွန်းလုိပါ 

သည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်  ေကျးလက်ေနြပည်သ ူ  ၇၀ 

ရာခိုင် န်းေကျာ်ရှိပီး   အဓိကအသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းမှာ စိုက်ပျိး၊ ေမွးြမေရးကိ ုအေြခခံသည့် 

လုပ်ငန်းများြဖစ်ပါသည်။       စာမျက်ှာ ၄ သို  

ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ များ၊ ဖိအားေပးမ များကို အမဲ 

သတြိပကရန် လိအုပ်ပါသည်။ မမိိိင်ုင၊ံ မမိလိမူျိး 

ှင့် ဘာသာသာသနာတိုအေပ  သစ ာေစာင့်သိပီး 

ရင့်ကျက်သည့်   အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်

ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး 

ညီွတ်မ မပိကွဲေရးှင့်  အချပ်အြခာအာဏာ 

တည်တံ့ခိုင်မဲေရးတိုကို ိုင်ငံသားတိုင်းက သမိုင်း 

ေပးတာဝန်တစ်ရပ်အြဖစ် ခယံ၍ူ စည်းလံုးညီွတ် 

စွာ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သွားက 

ရမည်ြဖစ်ပါသည်။   သိုမှသာ  ြမန်မာိုင်ငံသည ်

လွတ်လပ်ေသာ  အချပ်အြခာအာဏာပိုင်  ိုင်ငံ 

တစ်ိုင်ငံအြဖစ ်ကမ ာတည်သေရ ရပ်တည်သွား 

ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

စစ်မှန်၍   စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ   ပါတီစုံ 

ဒမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုတရားမ တမ အြပည့က်ျင့သ်ုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို  အေြခခံသည့် 

ြပည်ေထာင်စုကိ ုြပည်ေထာင်စုဖွားတိုင်းရင်းသား 

များအကား အြပန်အလှန်ေလးစားမ ၊ နားလည်မ ၊ 

ယုံကည်မ များြဖင့် တည်ေဆာက်ေပးကရမည ်

ေြမခံေကာင်းရှိေသာ ိုင်ငံတစ်ခုပင် ြဖစ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်းရှိ  ရှိပီးသား  ၎င်းကဲ့သို  သဘာဝ 

အေြခခံေကာင်းများကို လူသားအရင်းအြမစ်ှင့ ်

ေပါင်းစပ်၍ စနစ်တကျ အကျိးရိှစွာ အသုံးချိင်ုရန် 

လိုအပ်ပါသည်။     ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက် အစိုးရအဖဲွသာမက ြပည်တွင်းရိှ ိင်ုငေံရး 

အင်အားစုများ၊ ုိင်ငံေရးပါတီများ၊ တပ်မေတာ်ှင့် 

တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျားအားလုံး တက်ညလီက်ည ီ 

ပူးေပါင်းပါဝင်၍ ြပည်တွင်းစီးပွားေရးှင့ ်ကန်ုထတ်ု 

လုပ်မ လုပ်ငန်းတုိအား အားတက်သေရာ ေဆာင်ရက် 

ိုင်ပါလ င် ဖွံဖိးတိးုတက်မ များ မလွဲမေသွ ရရှိ 

ခံစားိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစိုးရ 

သည်  ိုင်ငံေတာ်၏  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလမ်းစ ်

အြဖစ် ိုင်ငံေတာ်သာယာဝေြပာေရးှင့် စားေရ 

ရိက ာေပါများေရးကုိ ဦးတည်ေဆာင်ရက်ေနပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်သာယာဝေြပာေရးဆိုရာ၌   ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊  တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး 

ညီွတ်ေရးှင့်  လူမ ဘဝဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတို 

 က ်ုပ်တိုိုင်ငံသည် တည်ေနရာ၊ ရာသီဥတုေကာင်းှင့် ေရခံေြမခံေကာင်းရှိေသာ 
ိင်ုငတံစ်ခပုင်ြဖစ်၊ ိင်ုငအံတွင်းရိှ ရိှပီးသား ၎င်းကဲသ့ို  သဘာဝအေြခခေံကာင်းများကိ ု
လသူားအရင်းအြမစ်ှင့ ်ေပါင်းစပ်၍ စနစ်တကျ အကျိးရိှစွာ အသံုးချိင်ုရန် လိအုပ်။

 ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် အစုိးရအဖွဲသာမက ြပည်တွင်းရှိ ိုင်ငံေရး 
အင်အားစုများ၊ ိင်ုငေံရးပါတမီျား၊ တပ်မေတာ်ှင့ ်တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျားအားလုံး 
တက်ညီလက်ညီ  ပူးေပါင်းပါဝင်၍ ြပည်တွင်းစီးပွားေရးှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်း 
တိုအား အားတက်သေရာ ေဆာင်ရက်ိင်ုပါလ င် ဖံွဖိးတိုးတက်မ များ မလဲွမေသ ွရရိှ 
ခံစားိုင်မည်



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

(၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန ဂုဏ်ြပအခမ်းအနားကျင်းပေရးေကာ်မတီ လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၃

(၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စ ု

ေန     ဂုဏ်ြပအခမ်းအနားကျင်းပေရး 

ေကာ်မတီလုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး 

(၁/၂၀၂၂)ကို ယေန  နံနက် ၁၀ နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရိှ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

စုေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

လုပ်ငန်းညိ  င်း   အစည်းအေဝးသို   

ဂဏ်ုြပအခမ်းအနား ကျင်းပေရးေကာ်မတ ီ 

ဥက         ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုး၊ 

ဒုတိယဥက    အားကစားှင့် လူငယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးမင်းသိန်းဇံ၊   ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

ဥက    ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ုိင်၊ ေကာ်မတ ီ

အတွင်းေရးမှး ဒုတိယဝန်ကီး ဦးရဲတင့်၊ 

ဒုတိယဝန်ကီး    ဗိုလ်ချပ်စိုးတင့်ိုင်၊  

ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း၊   ဦးထွန်းအု ံ၊ ဦးေအာင် 

ေကျာ်ထွန်း၊  ဦးေဇာ်ဝင်း၊   ေဒါက်တာ 

ေအးထွန်း၊ ဦးမင်းထန်ိ၊ ဦးေဇာ်ေအးေမာင်၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဝင်    ဦးြမင့်စိုး၊ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှတပ်မေတာ် 

အရာရှိကီးများ၊  အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

များှင့် ဖိတ်ကားထားသူများ တက်ေရာက် 

ကသည်။ 

ေရှးဦးစွာ    ဂုဏ်ြပအခမ်းအနား 

ကျင်းပေရးေကာ်မတဦက     ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းက  ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂ ရက်ေနတွင်  ကျေရာက ်

သည့်   (၇၅)ှစ်ေြမာက်    စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စုေနကို   ေနြပည်ေတာ်၌ 

ဗိုလ် ခံရင်ြပင်တွင ်   ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊  လွတ်လပ်ေရးရပီးေနာက်ပုိင်း 

သမ တကီး  စဝ်ေရ သိုက်၊     သမ တကီး 

ေဒါက်တာဘဦးှင့်       သမ တကီး 

မန်းဝင်းေမာင်တို  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ 

ကသည့ ်     သက်တမ်းကာလအတွင်း 

ဗိုလ် ခံအခမ်းအနားများကိ ု   ကျင်းပခဲ ့

ကပီး ၂၀၁၅ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် 

ကျေရာက်သည့်     (၆၇)ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေနတွင ်   ဗိုလ် ခံအခမ်း 

အနားကို တစ်ဖန် ြပန်လည်ကျင်းပိုင်ခဲ ့

ပါေကာင်း၊ ဗိုလ် ခံအခမ်းအနားများကိ ု

ကျင်းပသည့ ်ရည်ရယ်ချက်မှာ ိင်ုငေံတာ် 

၏ အချပ်အြခာအာဏာကို   ဂုဏ်ယူ 

အေလးအနက်ထားေသာအားြဖင့ ်ြမန်မာ  

ိင်ုငရိှံ အဖဲွအစည်းေပါင်းစုကံ ိင်ုငေံတာ် 

သမ တကီးများအား ချတီက်အေလးြပခဲ ့

ကြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

 ယခှုစ် ကျင်းပမည့ ်(၇၅) ှစ်ေြမာက် 

စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုနကိ ုဂဏ်ုြပေသာ 

အားြဖင့ ် ဗိုလ် ခံရင်ြပင်တွင ် စည်ကား 

သိက်ုမိက်စွာ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  

ေနြပည်ေတာ်ရှိ   ဝန်ကီးဌာနများှင့်   

တိုင်းေဒသကီး  ြပည်နယ်များမ ှ  ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ကမည်ြဖစ်ရာ   ကိတင် 

ြပင်ဆင်မ များေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ယခု 

ကဲ့သို အစည်းအေဝးေခ ယူရြခင်းြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊    တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်များကိုလည်း      ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ရမည့ ်      အခန်းက  ှင့် 

ပတ်သက်၍ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် 

က  Virtual စနစ်ြဖင့်    အစည်းအေဝး 

ေခ ယူ   ရှင်းလင်းေြပာကားပီး  ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်   ဂုဏ်ြပအခမ်းအနား 

ကျင်းပေရးေကာ်မတီဒုတိယ    ဥက      

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးမင်းသိန်းဇံှင့်  

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက    ဦးေမာင်ေမာင် 

ိင်ုတိုက  အမှာစကားေြပာကားကသည်။

ဆက်လက်၍   ဂုဏ်ြပအခမ်းအနား 

ကျင်းပေရးေကာ်မတီဥက   က   ၂၀၁၅ 

ခုှစ်တွင်  ကျင်းပခဲ့သည့ ်ဗိုလ် ခံအခမ်း 

အနား မှတ်တမ်းဓာတ်ပု ံ  Powerpoint 

ကိ ု ြပန်လည်ြပသကာ  ယခှုစ်တွင်ကျင်းပ 

မည့်  အခမ်းအနားကိုလည်း  စည်ကား 

သိုက်မိက်စွာ ကျင်းပိုင်ေရးအတွက ်

လပ်ုေဆာင်ရမည့ ်ေဆာင်ရက်ချက်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။

ထိုေနာက်  အတွင်းေရးမှး   ဒုတိယ 

ဝန်ကီး   ဦးရဲတင့်က   အခမ်းအနား 

ေအာင်ြမင်စွာ    ကျင်းပိုင်ေရးအတွက ်

ေကာ်မတဖဲွီစည်းထားရိှမ ၊ ဆပ်ေကာ်မတ ီ

ဖဲွစည်းရန် လျာထားမ ှင့ ်လပ်ုငန်းတာဝန် 

များ၊ ေဆာင်ရက်သွားမည့အ်စအီမမံျားကိ ု

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ 

ဆက်လက်၍    အစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်လာကသူများက    ဂုဏ်ြပ 

အခမ်းအနား ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိင်ုေရး 

ှင့ ်စပ်လျ်းပီး  က  အလိက်ု ေဆွးေွး 

တင်ြပကသည်။

ေဆွးေွး    တင်ြပချက်များအေပ          

ဂုဏ်ြပအခမ်းအနားကျင်းပေရးေကာ ်

မတီဥက   ှင့် ဒုတိယဥက   တုိက ြဖည့်စွက် 

ေဆွးေွးမှာကားခဲ့သည်။      သတင်းစ်   

 စာမျက်ှာ ၃ မှ 

ထိုေကာင့် ြပည်သူလူမ ဘဝဖွံဖိးတိးုတက်ေရး 

အတွက် စားေရရိက ာဖူလုံေရးအား  ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ ကမ ာ၌  စားေရရကိ ာ 

သည် အေြခခံလိုအပ်ချက်ြဖစ်ပီး လူသားထု 

အသက်ရှင်  ေနထိင်ုေရးအတွက်  ေနစ်သုံးစဲွေနရ 

သြဖင့ ်လိအုပ်ချက် အမရိှဲေနေသာ ပစ ည်းများြဖစ်ပါ 

သည်။

စိက်ုပျိး၊  ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများကိ ုေခတ်မ ီ

နည်းစနစ်များသုံး၍  အထွက် န်းများ  တိုးတက် 

ေကာင်းမွန်ေစေရး၊ စက်မ လယ်ယာဖံွဖိးတိုးတက် 

ေစေရး    ေဆာင်ရက်သွားမည်   ြဖစ်ပါသည်။          

တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံး     တိုင်းြပည ်

သာယာဝေြပာေရးှင့်    စားေရရိက ာဖူလုံေရး 

ရည်မှန်းချက်များကိ ုအင်တိက်ုအားတိက်ု လက်တဲွ 

ညညီေီဆာင်ရက်ကပါစိုဟ ုတိက်ုတွန်း  းေဆာ်အပ် 

ပါသည်။  ထိုဖွံဖိးတိးုတက်ေရးလမ်းစ်သည ်

ိုင်ငံေတာ်၏ ပကတိအရှိတရားလိုအပ်ချက်ပင ်

ြဖစ်ပါသည်။  ယေနအချနိ်တွင်  တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါအား 

ရင်ဆိုင်ကံေတွေနရေသာ ကာလြဖစ်ပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါအား ရင်ဆိင်ုေကျာ်လ ား 

ိုင်ေအာင်ကိးပမ်းရင်း  တိုင်းြပည်၏ပကတိအရှ ိ

တရား လိုအပ်သည့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလမ်းစ ်

ကိလုည်း  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသုိေဆာင်ရက်ရာတွင် တုိင်းရင်းသား 

ေသွးချင်း ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအားလုံး စစ်မှန် 

ေသာ ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ကိ ု အေြခခ၍ံချစ်ခင် 

ညီွတ်စွာ  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရန်  အထူး 

အေရးကီးလိုအပ်ပါသည်။ 

စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ   ပါတီစုံ 

ဒမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုတရားမ တမ  အြပည့က်ျင့သ်ုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့်  ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်

ြပည်ေထာင်စုကို  တည်ေဆာက်ိုင်ေရးအတွက ်        

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏     ေရှ 

လပ်ုငန်းစ်(၅) ရပ်ှင့ ်ိင်ုငေံရး၊ စီးပွားေရး၊ လမူ ေရး 

ဦးတည်ချက်(၉)ရပ်တိုကို  ဆက်လက်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ရာတွင် တိင်ုးရင်းသားြပည်သတူစ်ရပ်လုံး 

က  ေတွကံရသမ   အခက်အခဲများှင့်  အေှာင့် 

အယှက်များကို  စုေပါင်းအင်အားြဖင့်   စည်းလုံး 

ညီွတ်စွာ ရင်ဆိုင်ေကျာ်လ ားသွားကရမည်ြဖစ်ပါ

သည်။ သိုမှသာ စစ်မှန်ပီးစည်းကမ်းြပည့်ဝသည့ ်

ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို  ေစာင့်ေရှာက်ေဖာ်ေဆာင်၍ 

ေကာင်းမွန်သန်ရှင်းေသာ အစုိးရတစ်ရပ်ှင့် အုပ်ချပ်မ  

ပုံစံေပ ထွန်းလာေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ယေနေခတ်သည်  ပညာေခတ်(Knowledge 

Age)ြဖစ်သည်ှင့်အည ီ  ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်

ေရးအတွက် “ပညာသည်သာ၊ အခရာ” ြဖစ်လျက ်

ရိှပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံက့ဲသုိ ဖံွဖိးတုိးတက်ဆဲုိင်ငံ

အေနြဖင့် ပညာကုိအေြခြပ၍ ုိင်ငံေတာ်တည်ေဆာက် 

ေရး(State Building)ှင့် တိုင်းြပည်တည်ေဆာက ်

ေရး(Nation Building)ကိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုမှ ေခတ်ှင့် 

အညီ၊ ကမ ာှင့်အမီ  ရင်ေပါင်တန်းေလ ာက်လှမ်း 

ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ 

ခုှစ်) ြပ  ာန်းချက် ၃၆၆ ၌ “ိုင်ငံသားတိုင်းသည ်

ိုင်ငံေတာ်ကချမှတ်ထားေသာ  ပညာေရးဆိုင်ရာ 

မဝူါဒများှင့အ်ည ီ(က) ပညာသင်ကားပိင်ုခွင့ရိှ်သည်။ 

(ခ) ဥပေဒြဖင့ ် ြပ  ာန်းသည့် မသင်မေနရ အေြခခံ 

ပညာများကိ ုသင်ကားရမည”် ဟု  ြပ  ာန်းထားပါ 

သည်။ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့် ိုင်ငံသားတိုင်း၊ 

ေကျာင်းေနအရယ် ကေလးငယ်တိင်ုး Kg+9 (အေြခခ ံ

ပညာအလယ်တန်း အဆင့)် အဆင့ ်ပီးဆုံးသည်အထ ိ

ပညာသင်ကားိင်ုေရး အေလးထားေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှပါသည်။ ၎င်း Kg+9 အဆင့အ်ထ ိအေြခခပံညာေရး 

ပီးဆုံးမှသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာများကိ ု

အနည်းဆုံးဆက်လက်  သင်ယူိုင်မည်ြဖစ်သြဖင့ ်

တုိင်းရင်းသားြပည်သူအားလံုးက ုိင်င့ံအနာဂတ်ကုိ 

ေရှး ပီး တက်က စွာ  ဝိုင်းဝန်းအားေပးကပါရန ်

  းေဆာ်လိုပါသည်။ 

ပညာေရးသည် ေလာကဓကံိ ုကံေတွကရသည့ ်

အခါ  ေအာင်ြမင်စွာရင်ဆိုင်ေကျာ်လ ားိုင်ေစရန် 

လိအုပ်ေသာ စတ်ိှင့်ပ်ုလက ဏာများ  တည်ေဆာက် 

ေပးြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ တစ်နည်းအားြဖင့ပ်ညာတတ် 

လ င် ကျန်းမာေအာင်ေနတတ်လာလိမ့်မည်။ ပညာ 

တတ်လ င် ချမ်းသာေအာင ် ေနတတ်လာလိမ့်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ပညာတတ်များ ေပါက ယ်ဝ 

ေရး၊ ပညာကိအုေြခခသံည့ ်အသပိညာ၊ အတတ်ပညာ 

ရှိသည့် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ  ေပ ထွက် 

လာေစေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ကပါမည်။ 

မိမိတို ြပည်သူြပည်သားများ၏  စွမ်းပကားြဖင့ ်

ိုင်ငံေတာ်တိုးတက်ေအာင ်ဆက်လက်စွမ်းေဆာင ်

ကပါစိုဟ ုတိုက်တွန်းလိုပါသည်။

သိုြဖစ်၍

- ြပည်ေထာင်စု မပိကဲွေရး၊   တုိင်းရင်းသား 

စည်းလုံးညီွတ်မ  မပိကွဲေရးှင့ ်အချပ် 

အြခာအာဏာတည်တ့ံခုိင်မဲေရးတုိအတွက် 

တိင်ုးရင်းသားအားလုံးထန်ိးသမ်ိး ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊

- စစ်မှန်ပီး    စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့် ဒီမို 

ကေရစီစနစ်ကို ေစာင့်ေရှာက်ေဖာ်ေဆာင ်

၍  ေကာင်းမွန်သန်ရှင်းေသာ   အစိုးရ 

တစ်ရပ်ှင့် အုပ်ချပ်မ ပုံစံေပ ထွန်းလာ 

ေစေရး၊

- ိုင်ငံေတာ်ဖွံ ဖိးတိုးတက်ေရးအတွက  ်

စစ်မှန်ေသာ ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကုိ 

အေြခခံ၍     တိုင်းရင်းသားအားလုံး 

စည်းလံုးချစ်ခင်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ေရး၊

- ြပည်သတူစ်ရပ်လုံး လိလုားေတာင့တ်ေန 

သည့ ်ထာဝရ ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန်အတွက် 

ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်ေရးဟူေသာ

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန 

အမျိးသားေရးဦးတည်ချက်(၄)ရပ်ကို  အေလး 

အနက်ခံယူပီး ိုင်ငံေတာ်၏ ေရှလုပ်ငန်းစ်များ 

ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ်တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးက  ခိုင်မာသည့်သ ိ  ာန်ြဖင့ ်

တက်ညီလက်ည ီ  ပူးေပါင်းပါဝင်ကပါရန ်မိမိတို 

သည်သမိင်ုးတစ်ေကွတွင် စည်းလုံးညီွတ်မ ပိကဲွ 

ခဲ့ြခင်း၊  အင်အားေတာင့်တင်းသည့ ်   အမဲတမ်း 

တပ်မေတာ်တစ်ရပ ်မရှိခဲ့ြခင်းတိုေကာင့ ်သူက န် 

ဘဝှင့်ရှင်သန်ခဲ့ရသည့်  ဘိုးဘွားဘီဘင်များ၏ 

ြဖစ်စ်များကုိ သင်ခန်းစာယူလျက် လွတ်လပ်ေရး 

၏ တန်ဖိုးကိ ုသရိှိနားလည်ကပါရန် မျိးဆက်သစ် 

များအေနြဖင့ ်   အတိတ်မှြဖစ်စ်များအေပ  

ဆင်ြခင်တံုတရားထားလျက် မိမိတိုရရှိထားေသာ 

လွတ်လပ်ြခင်း၏တန်ဖိုးကို  သိရှိနားလည်ကာ 

အမိိုင်ငံေတာ်၏အကျိးကို    စွမ်းေဆာင်ိုင ်

သေလာက် ကိုယ်စီကိုယ်စီ  စွမ်းေဆာင်သွားက 

ေစေရး တုိက်တွန်းလျက် သဝဏ်လ ာေပးပိုအပ်ပါ 

သည်။

 ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

 ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်

 ဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

 ြမန်မာိုင်ငံကဲ့သို  ဖွံဖိးတိုးတက်ဆဲိုင်ငံအေနြဖင့်  ပညာကိုအေြခြပ၍  ိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်ေရး   

(State Building)ှင့ ် တိင်ုးြပည်တည်ေဆာက်ေရး(Nation Building)ကိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုမှ ေခတ်ှင့် 

အညီ၊ ကမ ာှင့်အမီ ရင်ေပါင်တန်းေလ ာက်လှမ်းိုင်မည်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း (၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန  ဂုဏ်ြပအခမ်းအနားကျင်းပေရးေကာ်မတီ လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင် 

အမှာစကားေြပာကားစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်င ံ

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊  ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ထသံို ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုင ံသမ တ 

မစ တာ ဗလာဒမီာ ပတူင်ထမှံ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအတွက် 

ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လ ာေပးပိုသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏  လွတ်လပ်ေရးေန  

အခါသမယတွင် မိမိအေနြဖင့် အေဆွေတာ်ထံသို  တ်ခွန်းဆက်သ 

အပ်ပါသည်။

ြမန်မာ - ရှုား ဆက်ဆေံရးသည်  အစ်အလာရိှေသာ ချစ်ကည် 

ရင်းီှးမ တိုြဖင့ ်ေဖာ်ကျးထားပါေကာင်း၊  ေဒသတွင်းတည်ငမ်ိေရးှင့ ်

လုံ ခံေရးခိုင်မာေစေရးကိ ုေရှး ၍  ှစ်ိုင်ငံအတူတကွ   ကိးပမ်း

အားထတ်ုမ များမှတစ်ဆင့ ်မမိတိိုြပည်သမူျား၏ အကျိးစီးပွားအတွက် 

ိင်ုငေံရး၊ ကန်ုသွယ်ေရး၊ စီးပွားေရး၊ သပိ ံနည်းပညာှင့ ်ှစ်ိင်ုငအံကား 

အြခားေသာ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကိ ု  ယခုထက် ပိုမိုတိုးြမင့ ်

ေဖာ်ေဆာင်သွားိုင်လိမ့်မည်ဟ ုမိမိအေနြဖင့ ်ယုံကည်ပါသည်။

အေဆွေတာ် ကျန်းမာ၍ ေအာင်ြမင်မ များ ရရိှပါေစေကာင်းှင့် 

ြမန်မာြပည်သ ူြပည်သားအေပါင်း ငမ်ိးချမ်းသာယာဝေြပာပါေစေကာင်း 

ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊  ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ထံသို  ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ ဘုရင် 

မင်းြမတ် ပရယ်ဘတ် ဆမ်ဒက် ပရယ် ဘိုိုနစ် ိုိုဒွန် သီဟာမိုနီထံမှ 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအတွက်   ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း 

သဝဏ်လ ာေပးပိုသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏   (၇၄)ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေန  အခါသမယတွင် ဂဏ်ုယဝူမ်းေြမာက်ေကာင်း ေဖာ်ြပ 

အပ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံှင့်  ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသည ်  အစ်အလာအရ 

ချစ်ကည်ရင်းီှးမ ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များရိှပါသည်။ အာဆီယ ံ

ေဒသတွင်းဖုိရမ်မှတစ်ဆင့် ြမန်မာုိင်ငံှင့် နီးကပ်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

မ ကို များစွာတန်ဖိုးထားရှိပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ    ငိမ်းချမ်းစွာ    ဖွံဖိးတိးုတက်ရန်အတွက် 

ကေမ ာဒီးယားိင်ုငကံ ဆက်လက်၍ ကတကိဝတ်ြပပါေကာင်း ေဖာ်ြပ 

အပ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အနာဂတ်သာယာဝေြပာေရးအတွက်  ဆုမွန် 

ေကာင်း ေတာင်းအပ်ပါသည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊  ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ထသံို ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံဝန်ကီးချပ် 

ဆမ်ဒက် အာခါ မိုဟာ ဆီနာ ပါတိုင်း တဲ့ချိ ဟွန်ဆင် ထံမှ (၇၄)ှစ် 

ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအတွက ်ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လ ာ

ေပးပိုသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏   (၇၄)ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေန  အခါသမယတွင် အေဆေွတာ်ှင့ ်ြမန်မာြပည်သမူျား 

ထံသို မိမိကဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်စကားှင့် ဆုမွန်ေကာင်းများ ပိုသ 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအတွက်

 ကမ  ာတစ်ဝန်းရှိ ိုင်ငံအကီးအကဲများှင့်  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများမှ ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း သဝဏ်လ ာများေပးပို

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေနတွင် ကျေရာက်ေသာ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်၏ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အခါသမယတွင် ကမ ာ့ိုင်ငံများမ ှိုင်ငံအကီးအကဲများှင့် ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးများက ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့် ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင် တိုထံသို ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း 

သဝဏ်လ ာများ ေပးပိုကသည်။

အပ်ပါသည်။

ြမန်မာိင်ုငှံင့ ်ကေမ ာဒီးယားိင်ုငတံိုအကားရိှ ေရရှည်တည်တံ ့

ေသာ  ှစ်ိုင်ငံဆက်ဆံေရးှင့်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များသည ်

လွန်ခဲ့သည့်ှစ်ကာလများအတွင်း ပိုမိုခိုင်မာလာမ ှင့် အေလးထား 

ေဆာင်ရက်ိုင်မ အေပ  မိမိအေနြဖင့ ်ဝမ်းေြမာက်မိပါသည်။

၂၀၂၂ ခှုစ် အာဆယီဥံက   တာဝန်ယထူားေသာ ကေမ ာဒီးယား 

ိုင်ငံအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၌ အမျိးသားြပန်လည်စည်းလုံးညီွတ်

ေရးှင့် ေရရှည်တည်တံ့သည့် ငိမ်းချမ်းေရး ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့ ်

ေဒသတွင်းသာမက ိင်ုငတံကာ၏ ငမ်ိးချမ်းတည်ငမ်ိေရးှင့ ်စ်ဆက် 

မြပတ ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို ထိန်းသိမ်းြမင့်တင်ေရးအတွက ်ြမန်မာ 

ိုင်ငံှင့်အတူ လက်တွဲေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

မကာမကီာလအတွင်း အေဆေွတာ်အား ြမန်မာိင်ုင၌ံ ေတွဆု ံ

ရန် ေမ ာ်လင့လ်ျက်ရိှပီး အေဆေွတာ်အား အစ်ချစ်ကည်အေလးထား 

လျက်ရှိပါေကာင်း ထပ်ေလာင်းေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန           ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးဝဏ ေမာင်လွင်ထံသို  ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံဒုတိယဝန်ကီးချပ်ှင့် 

ုိင်ငံြခားေရးှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး

မစ တာ  ပရက်ဆုတ်ခ်ခွန်း ထံမှ (၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  

အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လ ာေပးပိုသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏    (၇၄)ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေန  အခါသမယတွင် အေဆေွတာ်ှင့ ်ြမန်မာြပည်သမူျား 

ထံသို ကေမ ာဒီးယားြပည်သူများကိုယ်စား မိမိကဆုမွန်ေကာင်းများ 

ပိုသအပ်ပါသည်။

မကာေသးမီက ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံသုိ အလုပ်သေဘာခရီးစ် 

လာေရာက်ခဲသ့ည့ ်အေဆေွတာ်၏ ခရီးစ်သည် မမိတိိုှစ်ိင်ုငအံကား 

အြပန်အလှန်ယုံကည်မ ှင့် ချစ်ကည်ရင်းှီးမ  တိုးြမင့်ေရးအတွက ်

အေထာက်အကူြပေစခဲ့သြဖင့ ်ဝမ်းေြမာက်မိပါသည်။

ကေမ ာဒီးယားိင်ုငအံေနြဖင့ ်ေဒသတွင်း တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရး 

ှင့်  သာယာဝေြပာေစေရးကိ ု  ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန်အတွက ်

မိမိတို၏  အေြခခံမူများကို  ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့်    ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

အေြခအေနကို ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေရးအတွက ်အကူအညီေပး 

သွားရန် ြမန်မာိုင်ငံအပါအဝင်  အြခားအာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ 

ှင့ ်  အတတူကွ လက်တဲွေဆာင်ရက်သွားမည်ဟ ုထပ်ေလာင်းအတည်ြပ 

ပါသည်။

အေဆေွတာ်အား အစ်ချစ်ကည် အေလးထားလျက်ရိှပါေကာင်း 

ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံ

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန         ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးဝဏ ေမာင်လွင်ထသုိံ ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုင ံိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး 

မစ တာ ဆာဂျ ီလဗ် ေရာ့ဗ်  ထံမှ (၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  

အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လ ာေပးပိုသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏   လွတ်လပ်ေရးေန  

အခါသမယတွင် မိမိအေနြဖင့ ်ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းပါသည်။

ြမန်မာ- ုရှား ဆက်ဆံေရးသည်   အစ်အလာအရ  ချစ်ကည် 

ရင်းီှးမ ှင့ ် အြပန်အလှန်ေလးစားမ ၏ လက ဏာများကိ ုေဖာ်ေဆာင် 

ထားပါသည်။ ိင်ုငတံကာှင့ ်ေဒသတွင်းမျက်ှာစာများတွင်    ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ကိ ုတုိးြမင့်လျက် ှစ်ုိင်ငံ ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနများ 

အကား  ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်မ ခိုင်မာေစရန်   ေမ ာ်လင့်ပါသည်။ 

က  စုပံူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကိ ုတိုးြမင့ြ်ခင်းသည် ှစ်ိင်ုငြံပည်သ ူ

များ၏ အကျိးစီးပွားကိသုာမက အာရှ-ပစဖိတ်ိေဒသအတွင်း ငမ်ိးချမ်း 

ေရးှင့်  လုံ ခံေရးကိုထိန်းသိမ်းရန ်  အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည်ဟ ု

ယုံကည်ပါသည်။

ဆားဘီးယားသမ တိုင်ငံ

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန          ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးဝဏ ေမာင်လွင်ထသံို ဆားဘီးယားသမ တိင်ုင ံိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး 

မစ တာ နီကိုလာ ဆဲလ်လာေကာဗစ်ထံမှ (၇၄)ှစ်ေြမာက်  လွတ်လပ် 

ေရးေနအတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လ ာေပးပိုသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏   လွတ်လပ်ေရးေန  

အခါသမယတွင်   ဆားဘီးယားိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနကိုယ်စား 

မမိအိေနြဖင့ ် ြမန်မာိင်ုငှံင့ ်ြမန်မာြပည်သ ူြပည်သားများ တိုးတက်ပါ 

ေစေကာင်းှင့် ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်း 

အပ်ပါသည်။

ဘက်မလိုက်လ ပ်ရှားမ စတင်သည့် အချနိ်ကတည်းက ြမန်မာ 

ိင်ုငှံင့ ်ဆားဘီးယားိင်ုငအံကား အစ်အလာအရ  ချစ်ကည်ရင်းီှး 

သည့ ်ဆက်ဆေံရးသည် ှစ်ိင်ုငြံပည်သမူျားအကျိးအတွက် အကျိးတ ူ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ပိမုိတုိုးြမင့်ိင်ုရန်  ခိင်ုမာသည့အ်ေြခခအံတ်ုြမစ် 

ြဖစ်ပါသည်။ ဘဲလ်ဂရိတ်မိတွင် ၂၀၂၁ ခှုစ် ေအာက်တိဘုာလ ၁၁−၁၂ 

ရက်အထိ  ကျင်းပခဲ့သည့ ်  ဘက်မလိုက်လ ပ်ရှားမ   ှစ် (၆၀) ြပည့် 

အထိမ်းအမှတ်အေနြဖင့် ကျင်းပေသာ အဆင့်ြမင့်အစည်းအေဝးသို 

ြမန်မာိုင်ငံမ ှ   အေဆွေတာ်ကိုယ်တိုင်  ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ   ပါဝင် 

တက်ေရာက်ခ့ဲသည့်အတွက် ေကျးဇူးတင်ရိှေကာင်း ထပ်မံေြပာကား 

လိုပါသည်။

ဆားဘီးယားသမ တိုင်ငံ၏ အချပ်အြခာအာဏာှင့် နယ်ေြမ 

တည်တံ့ခိုင်မဲေရးှင့်ပတ်သက်၍  ြမန်မာိုင်ငံ၏ တစ်သမတ်တည်း 

ေြပာင်းလဲမ မရှိသည့်ေထာက်ခံမ အတွက်    ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါ 

ေကာင်းှင့ ်အနာဂတ်တွင်လည်း ယင်းသို ဆက်လက်ေထာက်ခံိင်ုရန် 

ေမ ာ်လင့်ပါသည်။

မိမိအေနြဖင့် အေဆွေတာ်အား ချစ်ကည်အေလးထားလျက ်

ရှိပါေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန           ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးဝဏ ေမာင်လွင်ထံသို     ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ြပည်သူသမ တ 

ိုင်ငံ   ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး  မစ တာ ရီေဆာင်းန်ဂွန်း ထံမှ (၇၄)ှစ် 

ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအတွက ်  ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လ ာ 

ေပးပိုသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏   (၇၄) ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေနအခါ သမယအတွက် ဝမ်းေြမာက်ဂဏ်ုယပူါေကာင်းှင့ ်

အေဆွေတာ်၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများ ေအာင်ြမင်ပါေစရန ်ဆုမွန် 

ေကာင်းများ ပိုသအပ်ပါသည်။

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၃

ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့် ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပုိင်းတုိတွင် တိမ်အနည်းငယ်မှ တိမ်အသင့် 

အတင့် ြဖစ်ထွန်းေနပီး ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တွင ်တိမ်အနည်းငယ် ြဖစ်ထွန်းေနသည်။

မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်အ ေြခအေန
ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၃

ေနြပည်ေတာ်၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ 

ကရင်ြပည်နယ်ှင့ ်မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာကွက်ကျား မိုးအနည်းငယ်ရာိုင်သည်။ ရာရန်ရာ န်း ၆၀ 

ြဖစ်သည်။ ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်တိုတွင် တိမ်အသင့်အတင့် ြဖစ်ထွန်းမည်။             မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ ခန်မှန်းချက်



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၃

၂၀၂၂ ခုှစ် (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အထိမ်းအမှတ်  ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစုံ   အားကစား 

ပိင်ပဲွများကိ ုေနြပည်ေတာ် ဝဏ သဒိ ိအားကစားကွင်း 

(Sports Complex)ရှိ   သက်ဆိုင်ရာ    အားကစား 

ကွင်း/ အားကစားုံများ၌   ဆက်လက်ကျင်းပ

သည်။

အဆိပုါပိင်ပဲွများသို ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း၊ အားကစား 

ှင့ ်လငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးမင်းသန်ိးဇ၊ံ ဒတုယိဝန်ကီး ဦးမျိးလ  င်ှင့ ်တာဝန်ရိှ 

ပဂု ိလ်များ၊ အားကစားဝါသနာရှင်များ တက်ေရာက် 

ကည့် အားေပးကသည်။

 ကည့် အားေပး

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ဝဏ သိဒ ိအားကစားု(ံB)၌          ေဘာ်လီေဘာ 

(အမျိးသမီး)ပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲ  ပွဲစ်အြဖစ် ြပည်ထ ဲ

ေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့ ်  ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာနအသင်း၊     ေဘာ်လီေဘာ (အမျိးသား)ပိင်ပွ ဲ

ဗိုလ်လုပွဲ   ပွဲစ်အြဖစ်   ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

အသင်းှင့်    ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းတို 

ယှ်ပိင်မ များကို ကည့် အားေပးသည်။

ယင်းေနာက် ေဘာ်လေီဘာ (အမျိးသား/အမျိး 

သမီး)ပိင်ပွဲတွင ်   အေကာင်းဆုံး စေပးေဘာ ဆု၊ 

အေကာင်းဆုံးပင့ေ်ထာင်ဆ၊ု အေကာင်းဆံုးုိက်ခုတ် 

ဆု၊    အေကာင်းဆုံးပိတ်ဆိုဆု၊    အေကာင်းဆုံး 

ခုခံဆယ်မဆု၊   ပွဲစ်တစ်ေလ ာက်    အေကာင်းဆုံး 

အားကစားသမားဆ ုရရိှကသမူျားကိ ု ဆတုဆံပ်ိှင့် 

ဆုေငွကျပ် တစ်သိန်းစီ ချးီြမင့်သည်။

ဆက်လက်၍  ေဘာ်လေီဘာပိင်ပဲွ ဆခုျးီြမင့ပဲွ် 

ေနာင်မွန်   ဇန်နဝါရီ   ၃

ကချင်ြပည်နယ် ေနာင်မွန်မိနယ် လုခံါးေကျးရာတွင် သဘာဝေဘး 

အ ရာယ်မှ  ကာကွယ်ိုင်ေစရန်အတွက်   ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ် 

ေြခာက်လတာကာလ ေကျးရာဖွံဖိးတိးုတက်ေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း 

ေထာက်ပံ့ေငွကျပ်သိန်း ၁၀၀ ြဖင့် အဆိုပါေကျးရာ၌ အလျားေပ ၆၀၊ 

အန ံသုံးေပှင့ ်အြမင့ ်၁၀ ေပရိှ ေြမထန်ိးနရံ ံတည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါေြမထိန်းနံရံတည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းခွင်သို ယမန်ေန  

နံနက်ပိုင်းက ေနာင်မွန်မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

ဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင်ှင့်အတူ အကီးတန်း 

စာေရး ဦးအဝ လ်ဆားရ်ေအာင်လုိက်ပါလျက် ေြမထိန်းနံရံ တည်ေဆာက် 

မ  အေြခအေနများကိ ုကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးရာ ေကျးရာဖံွဖိးေရး

ေကာ်မတီဝင်များက ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

အဆိုပါလုပ်ငန်းရာ န်းြပည့်ပီးစီးသွားပါက  လုံခါးေကျးရာရှိ 

အိမ်ေြခ ခုနစ်လံုးမှ လူဦးေရ ၃၄ ဦးအေနြဖင့် သဘာဝေဘးအ ရာယ်မှ 

ကာကွယ်ိုင်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။     

မင်းြမင့်မိုရ်

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ ်အားကစားပိင်ပွဲများ ဆက်လက်ကျင်းပ

အခမ်းအနားကို ကျင်းပရာ ေဘာ်လီေဘာ (အမျိး 

သမီး) ပိင်ပဲွ ဒုတိယဆုရ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

အသင်းှင့ ်ပထမဆရု ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာနအသင်း 

ကို ဒုတိယဝန်ကီး   ဦးမျိးလ  င်က   လည်းေကာင်း၊ 

ေဘာ်လေီဘာ  (အမျိးသား)ပိင်ပဲွ ဒတုယိဆရု ြပည်ထ ဲ

ေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့ ်ပထမဆရု ကာကွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနအသင်းကို        ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးမင်းသိန်းဇံ ကလည်းေကာင်း    ဆုများချးီြမင့်

သည်။

ထုိေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖဲွသည် 

ဝဏ သိဒ ိအားကစားု(ံC)၌ ပိုက်ေကျာ်ြခင်း (အမျိး 

သား)ပိင်ပဲွ ဗိလ်ုလပဲွုစ်အြဖစ် ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာနအသင်းှင့် ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန အသင်းတို  

ယှ်ပိင်မ များကိ ု ကည့် အားေပးပီး ဒုတိယဆုရ 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းကိ ု   ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံကလည်းေကာင်း၊ ပထမဆုရ 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းကိ ု ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုး 

ကလည်းေကာင်း ဆုများချးီြမင့်သည်။

ထိုေနာက်  ဖူဆယ်အားကစားုံ၌     ဖူဆယ် 

(အမျိးသား)ပိင်ပဲွ ဗိလ်ုလပဲွု ပဲွစ်အြဖစ် ြပည်ထေဲရး 

ဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့် ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

အသင်းတို ယှ်ပိင်မ ကိ ုကည့် အားေပးပီး ဒတုယိ 

ဆရု ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့ ်ပထမဆရု 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းကို ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးမျိးလ  င်က ဆုများ ချးီြမင့်သည်။

ယှ်ပိင်ကစားကမည်

ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင်  နံနက် ၇ နာရီမှစ၍ 

ဝဏ သိဒ ိအားကစားကွင်း၌ အေြပး(ကျား/မ) မီတာ 

၁၀၀၊ ၂၀၀၊ ၄၀၀၊ ၈၀၀ ပိင်ပဲွများကုိ  ကျင်းပသွား 

မည်ြဖစ်ပီး နနံက် ၈ နာရမှီစ၍ ဝဏ သဒိ ိအားကစား 

ကွင်း၌ လွန်ဆဲွ (အမျိးသား) တတယိလပဲွု ပဲွစ်အြဖစ် 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့် အားကစားှင့ ်

လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအသင်း၊         လွန်ဆွဲ 

(အမျိးသား) ဗိလ်ုလပဲွုစ်အြဖစ် ြပည်ေထာင်စရုာထူး 

ဝန်အဖဲွအသင်းှင့ ်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအသင်း၊ 

လွန်ဆွဲ(အမျိးသမီး) တတိယလုပွဲ ပွဲစ်အြဖစ ်လူမ  

ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထား 

ေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့ ်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

အသင်း၊  လွန်ဆွဲ (အမျိးသမီး)  ဗိုလ်လုပွဲစ်အြဖစ ်

သယဇံာတှင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရး 

ဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့ ်အားကစားှင့လ်ငူယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာနအသင်းတို     ယှ်ပိင်ကစားကမည ်

ြဖစ်သည်။

ထိုြပင် ဝဏ သဒိ ိအားကစားကွင်း၌ ထပ်ုဆီးတိုး 

(အမျိးသမီး) တတယိလပဲွု ပဲွစ်အြဖစ် အားကစားှင့ ် 

လငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့ ်  လမူ ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး 

ဌာန အသင်းတုိမှလည်းေကာင်း၊ (ဗုိလ်လုပဲွ) ပဲွစ်အြဖစ် 

သပိ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့် ြပည်ထဲေရး 

ဝန်ကီးဌာနအသင်းတိုမှလည်းေကာင်း  ယှ်ပိင် 

ကစားကမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း  ပိုက်ေကျာ်ြခင်း(အမျိးသား)ပိင်ပွဲတွင ်  ပထမဆုရရှ ိ

ခဲ့သည့် ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းကိ ုဆုချးီြမင့်စ်။

အြခားနည်းအသုံးြပခွင့်ရရှိထားသည့် ေြမများ၌  

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိသူများကို စနစ်တကျ စိစစ်သွားကရမည်
ပဲခူး   ဇန်နဝါရီ   ၃

လယ်ယာေြမမှအပ   ဥယျာ် 

ခံေြမများ၊ ကုိင်းေြမများ၊ ယာေြမ 

များှင့်    အြခားေြမများအား 

အြခားနည်းအသံုးြပခွင့် ေလ ာက် 

ထားမ များအေပ    မိမိတိုအစိုးရ 

အဖွဲက  ဥပေဒ၊  နည်းဥပေဒှင့် 

အညီ     ခွင့်ြပချထားေပးရာတွင ်

စိုက်ပျိးိုင်ေသာေြမဧရိယာများ

ေလျာ့နည်းမ မရှိေစေရး အနည်း 

ဆုံး  ဧရယိာကိသုာ    ခွင့ြ်ပချထား 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း   ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွမ  

အဖွဲဥက   ၊      တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်    ဦးမျိးေဆွဝင်းက 

ေြပာကားသည်။

ေြပာကား

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး      အစိုးရ 

အဖွဲုံး   ေတာ်ဝင်ဟံသာအစည်း 

အေဝးခန်းမ၌  ယေန  နံနက်ပိုင်း 

တွင်ကျင်းပသည့ ်   ပခဲူးတိင်ုးေဒသ 

ကီး လယ်ယာေြမစီမံခန်ခဲွမ အဖဲွ 

အစည်းအေဝး   (၁/၂၀၂၂)  တွင် 

ထိုသို         ေြပာကားခဲ့ြခင်းြဖစ်

သည်။ 

ဆက်လက်၍  တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က       အြခားနည်း 

အသုံးြပခွင့ရ်ရိှထားသည့ ်ေြမများ 

၌  လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက ်

ြခင်းမရှိသူများကိ ု      စနစ်တကျ 

စိစစ်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

စက်မ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ     ကိစ ရပ် 

များှင့ပ်တ်သက်၍   Town Plan 

ေရးဆွဲရာတွင ်       တစ်ပါတည်း 

ထည့်သွင်းေရးဆွဲသတ်မှတ်ထား

ရန်ှင့်  အဆိုပါ ဧရိယာအတွင်း၌ 

သာ စက်မ လုပ်ငန်းများ       စိစစ် 

ခွင့်ြပေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သစ်ေတာေြမများ      အတွင်း 

ကျးေကျာ်မ များ     မရှိေစေရး 

အေလးထားကီးကပ်ေဆာင်ရက် 

သွားရန်ှင့်    လယ်ေြမများေပ  

ခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲ       ကိတင် 

ေဆာင်ရက်ထားသည့ ် မည်သည့ ်

လပ်ုငန်းကိမု  ခွင့ြ်ပေပးသွားမည် 

မဟုတ်ေကာင်း   ရပ်ကွက်ှင့် 

ေကျးရာများအထ ိ      သရိှိေစေရး 

ေဆာင်ရက်သွားရန်ှင့ ်    တိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်း  ရသင့်ရထိုက ်

သည့ ်အခွန်ဘ  ာေငမွျား ရရိှိင်ု 

ေရး အြခားနည်း ခွင့ြ်ပမန်ိများကိ ု

သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့် 

အညီ စက်မ စီးပွားဂရန်ေလ ာက် 

ထား         ထုတ်ေပးိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်သွားရန်     ေြပာကား 

သည်။

ထုိေနာက် ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး 

လယ်ယာေြမှင့စ်ာရင်းအင်းဦးစီး

ဌာနမှးက      တိုင်းေဒသကီး 

လယ်ယာေြမ    စမီခံန် ခဲွမ အဖဲွသို 

တင်ြပ        ေလ ာက်ထားလာသည့ ်

လယ်ယာေြမအြခားနည်း အသုံး 

ြပခွင့် အမ တွဲ(၁၅)တွဲှင့် အယူခံ 

မ  သံုးတဲွတုိကုိရှင်းလင်းတင်ြပရာ 

တိုင်းေဒသကီး လယ်ယာေြမစီမံ

ခန်ခွဲမ အဖွဲဝင်များက အကံြပ 

ေဆွးေွးကပီး   တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က  ဥပေဒ၊    လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းှင့်အညီ   ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေြမထိန်းနံရံ တည်ေဆာက်မ လုပ်ငန်းအား ကည့် စစ်ေဆး

အနာဂတ်ကမ ာ သာယာဖို အိုဇုန်းလ ာကို ကာကွယ်စို

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၃

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးပစ ည်းများကိ ုေရေကာင်း၊ ဆပ်ိကမ်း၊ နယ်စပ်ဂတ်ိ 

အသီးသီးမှ ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ 

ယေနတွင် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမ ှInfusion Set အခ ု၂၂၀၀၀၊ Blood 

Transfusion Set အခု ၅၀၀၀၊ Regulator Set အခု ၁၀၀၀၀၊ ေဆးဝါး 

မျိးစု ံကိုးမျိး  စစုေုပါင်း ၁၄၈၉၁ ဒသမ ၇၁ ကလီိဂုရမ်၊ နယ်စပ် (ြမဝတ၊ီ 

ချင်းေရ ေဟာ်)၌     ကုမ ဏီ သုံးခုတိုမှ Syringe ၁၂၄၆၄ ခု၊ Infusion 

အခု ၂၄၂၀၊ Apron အခု ၁၀၀၀၊ Pai Ampi Powder For Injection 

အခ ု၂၁၄၄၀၊ Diclo Injection အခု ၁၆၈၈၀၊  Liquid Oxygen ၁၅၃၃၈ 

ကုဗမီတာ တိုအား ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။         သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့ေ်ဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆး ထတ်ုေပးလျကရိှ်



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်များ ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် ၁  /  ၂၀၂၂

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၃ ရက်

( ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  ၄  ရက် )

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   က ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ဆရာေတာ်ကီးများ၊ ဂ ဓရုပရယိတ ိဝန်ေဆာင် စာချဆရာေတာ်များ၊ 

ဝိပဿနာဓုရပဋိပတ ိဝန်ေဆာင် ကမ   ာန်းနည်းြပ  ဆရာေတာ်များ၊ 

နယ်လှည့်ဓမ ကထိကှင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပသာသနာြပပုဂ ိလ်များ၊ 

ဗုဒ သာသနာေတာ်ကို ပစ ည်းေလးပါးတိုြဖင့် ထူးြခားစွာေထာက်ပံ့

လှဒါန်းေနကသည့် ပုဂ ိလ်များအား သာသနာေတာ်ဆုိင်ရာ ဘဲွတံဆပ်ိ 

ေတာ်များကိ ုဆက်ကပ်လှဒါန်းအပ်ှင်းလိုက်ပါသည-်

အဘိဓဇမဟာရ  ဂုုဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၁။ ဘဒ  ေသ  ိလာဘိဝံသ၊  မင်းေကျာင်းစာသင်တိုက်၊ မင်းစု 

ရပ်ကွက်၊ လွိင်ေကာ်မိ၊ ကယားြပည်နယ်

၂။ ဘဒ  နရာသဘာဘိဝံသ၊ ေဝဇယ ာစာသင်တုိက်၊ ေရ ဥေဒါင်း 

ရပ်ကွက်၊ မိုးညိမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃။ ဘဒ  eာဏိ သာရ၊ မဇ ိမာုံပါရမီစာသင်တိုက်၊ အမှတ်(၂) 

ရပ်ကွက်၊ ေရစကိမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၄။ ဘဒ  eာဏဝံသ၊ ေဌးပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊  အမှတ်(၁၆) 

ရပ်ကွက်၊ ြမင်း ခံမိ၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၅။ ဘဒ  တကိ ၊ ေတာင်စလင်းတိက်ုသစ်၊ ြပည်ကီးမျက်ရှင်ရပ်ကွက်၊ 

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၆။ ဘဒ  တိေလာကာဘိဝံသ၊ ရာမပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ ရာမ 

အေနာက်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၇။ ဘဒ  ေဇာတာလက  ာရ၊ ဒက ိဏာံုေကျာင်းတုိက်၊ အမှတ် (၃)

ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၈။ ဘဒ  သုမန၊ စက်ုံဓမ ရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊ နဒီေအာင်ေြမ 

ရပ်ကွက်၊ ကျံမေငးမိ၊ ဝါးခယ်မမိနယ်၊ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး

ြပည်ပဘွဲခံဆရာေတာ်ကီးများ

၉။ His Holiness Somdet Phra Ariyavongsagatanana , Wat 

Ratchabophit Sathitma hasimaram Ratchaworawora 

ေကျာင်းတိက်ု၊   2 Fueang Nakhon Rd, Khet Phra Nakhon, 

Krung Thep Maha Nakohn, Bangkok 10200 , ထိုင်းိုင်ငံ

၁၀။ Most Venerable Dodampahala Chandrasiri Maha Nayaka 

Thero, Gothama Thapovanaya, Kalapaluwawa, 

Mulleriyawa-New Town , သီရိလက  ာိုင်ငံ

အဂ မဟာပ  ိတဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၁။ ဘဒ  ေတဇိ ၊ မိုးကယ်ေကျာင်းတိုက်၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ 

ဘားအံမိ၊ ကရင်ြပည်နယ်

၂။ ဘဒ  မာနိတ၊  အုတ်ကန်ေတာရစာသင်တိုက်၊  ချမ်းြမဝတီ 

ရပ်ကွက်၊ မုံရာမိ၊  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၃။ ဘဒ  ပ  ဝ၊ မာရ်ေအာင်စာသင်တိက်ု၊ ရန်ေအာင်(၂) ရပ်ကွက်၊ 

ပျ်းမနားမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၄။ ဘဒ  ေကာ  ည၊ တုိက်ေကျာင်းပါဠိတက သုိလ်ေကျာင်းတုိက်၊ 

ေစျးချိေတာင်ရပ်ကွက်၊ ကိပင်ေကာက်မိ၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး

၅။ ဘဒ  ဥတ ရ၊  မဟာဓမ ိကာရာမစာသင်တိုက်၊  မိမအိုးဘို 

ရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၆။ ဘဒ  အက  ရု၊ မဏရိတနာြမေတာင်ေကျာင်းတိက်ု၊ ရတနာဘမု ိ 

အေနာက်ရပ်ကွက်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး

၇။ ဘဒ  ေနမိ ၊      ေကျာင်းထိုင်ဘုန်းကီးသင်တန်းေကျာင်း၊ 

ေဒါနဘွားရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး

၈။ ဘဒ  မနုဝိရ၊ ိင်ုငေံတာ်ပရယိတ ိသာသနာတ့က သိလ်ု၊ ေဒါနဘွား 

ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၉။ ေဒါက်တာဘဒ  အာသဘ၊  ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့      

တက သိလ်ု၊ ေဒါနဘွားရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး

၁၀။ ေဒါက်တာဘဒ  ေတေဇာသာရ၊ ေညာင်သုံးပင်သာမေဏေကျာ်

စာသင်တိက်ု၊ ေညာင်သုံးပင် ရပ်ကွက်၊ မိုးကတ်ုမိ၊  မ ေလးတိင်ုး 

ေဒသကီး

၁၁။ ဘဒ  eာဏဝရသာမ၊ိ ေတာင်စွန်းစာသင်တိက်ု၊ အစင်စြံပေကျးရာ၊ 

ေရးမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၁၂။ ဘဒ  ပဏ ဝ၊ ဘုရားကီးေကျာင်းတိုက်၊ ေစတီေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

ေကျာက်ြဖမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၃။ ဘဒ  ေကာ  ည၊  ရန်ကီးေအာင်စာသင်တိက်ု၊ မိမ (၁)ရပ်ကွက်၊ 

ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၄။ ဘဒ  ဥက ံသ၊  ြပသတိုက်ေကျာင်းတိုက်၊ ြပသတိုက်ေကျးရာ၊ 

တွံေတးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၅။ ေဒါက်တာဘဒ  န ေသနာလက  ာရ၊ ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသ

နာတ့က သိလ်ု၊ အမှတ် (၇ ) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး

၁၆။ ဘဒ  ေတဇနယိ၊ ိင်ုငေံတာ်ပရယိတ ိသာသနာတ့က သိလ်ု၊ အမှတ် 

(၇) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၇။ ေဒါက်တာဘဒ  ေဆကိ ၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေထရဝါဒဗုဒ သာ

သနာြပတက သိုလ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၈။ ေဒါက်တာဘဒ  စ နသာရ၊ သဟီိဠ်ုပရယိတ ိစာသင်တိက်ု၊ အမှတ် 

(၁) ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်မဲမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ြပည်ပဘွဲခံဆရာေတာ်ကီး

၁၉။ Venerable Metaremba Hemaratana Nayaka Thero, 

Sithulpawwa Rajamaha Viharaya, Galle ,Prelate of 

Southern Sri Lanka, Upadhyaya, သီရိလက  ာိုင်ငံ

အဂ မဟာဂ ဝါစကပ  ိတဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၁။ ဘဒ  ပ  ိတ၊  ရတနာသီရိစာသင်တိုက်၊  ေလာဓမ ရပ်ကွက်၊ 

လွိင်ေကာ်မိ၊ ကယားြပည်နယ်

၂။ ဘဒ  ေသာဘတိ၊ မွန်ပရယိတ ိစာသင်တိက်ု၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ 

ြမဝတီမိ၊ ကရင်ြပည်နယ်

၃။ ဘဒ  အဂ ဓမ ၊ သရီဓိဇေကျာင်းတိက်ု၊ မင်းကွန်းေတာင်ိုး၊ စစ်ကိင်ုး 

မိနယ်၊  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၄။ ဘဒ  ဝိဇ ာန ာဘိဝံသ၊   မဟာဂ ာုံေကျာင်းတိုက်၊  ဝါးချက် 

ေကျးရာ၊ စစ်ကိုင်းမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၅။ ဘဒ  eာဏာလက  ာရ၊ ကန်သာစာသင်တုိက်၊ ြမစ်ငယ်ရပ်ကွက်၊ 

မိတ်မိ၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး

၆။ ဘဒ  ဝဏ ာရဟ၊ မဟာဇနကစာသင်တိုက်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ 

တပ်ကုန်းမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၇။ ဘဒ  ဣ ာစာရာလက  ာရာဘဝိသံ၊ သာမေဏေကျာ်စာသင်တိက်ု၊ 

အမှတ်(၆/၁၈) ရပ်ကွက်၊  ပဲခူးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၈။ ဘဒ  ပညာဝုဓ၊ ေဝဇယ ာစာသင်တိုက်၊ ေရ ဥေဒါင်းရပ်ကွက်၊ 

မိုးညိမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၉။ ဘဒ  ေရဝတ၊ ေရ ေတာင်ပါဠိတက သိုလ်ေကျာင်းတိုက်၊ အိုးဘို 

ရပ်ကွက်၊ ေရနံေချာင်းမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၀။ ဘဒ  ပ  ဝ၊ မင်းမာအတ်ုေကျာင်း၊  ဒက ိဏာရာမဘရုားကီးတိက်ု၊ 

က န်းလုံးဥေသ ာင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မ ေလးတိင်ုး 

ေဒသကီး

၁၁။ ဘဒ  eာဏာေလာကာလက  ာရ၊ ေရ လဝင်းေကျာင်း၊ မဟာမိင် 

ေကျာင်းတိက်ု ၊ မဟာမိင်(၁)ရပ်ကွက်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၁၂။ ဘဒ  ပညာသာမိ၊ ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ်၊ 

ေဒါနဘွားရပ်ကွက်၊  ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး 

၁၃။ ဘဒ  သုမနသိရီ၊ ဝါးေကျာင်းစာသင်တိုက်၊ ကံ့ေကာ်ရပ်ကွက်၊ 

ကျိက်ထိုမိ၊ မွန်ြပည်နယ်

၁၄။ ဘဒ  သာသန၊ မကျည်းက န်းေြမာက်ေကျာင်း၊ မကျည်းေကျးရာ၊ 

ရမ်းဗဲမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၅။ ဘဒ  နာဂိ ၊  ပညာလက  ာရေကျာင်းတိုက်၊  ရာကီးေတာင ်

ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၆။ ဘဒ  စေ ာဘာသ၊ ုိင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သုိလ်၊ 

အမှတ် ( ၇ ) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး

၁၇။ ေဒါက်တာဘဒ  အာစိဏ ၊  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  ေထရဝါဒဗုဒ  

သာသနာြပတက သိုလ်၊  အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊   မရမ်းကုန်း 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၈။ ဘဒ  ေထရဝံသာဘိဝံသ၊   ေရ ေတာင်တိုက်သစ်ေကျာင်း၊ 

ဗားကရာတိုက်၊  သီရိေခမာရပ်ကွက်၊   စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၉။ ဘဒ  ေဝပုလ ၊     ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ်၊ 

အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး

၂၀။ ဘဒ  ေကသရ၊ မဟာသိမ်ေတာ်ကီးစာသင်တိုက်၊ အမှတ်(၂)

ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၁။ ဘဒ  ဝါယာမ၊ ရှမ်းပဋိကတ်စာသင်တိက်ု၊ စဝ်စထွံန်းရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၂၂။ ဘဒ  ဇဝနဝံသ၊ ဒက ဏိာရာမစာသင်တုိက်၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ 

ကျိက်လတ်မိ ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ြပည်ပဘွဲခံဆရာေတာ်ကီး

၂၃။ Director Venerable Medawachchiye Dhammajothi Thero, 

University of Kelaniya, 113, Dutugamunu Street, 

Kohuwala, သီရိလက  ာိုင်ငံ

သီလရှင်ဆရာကီးများ

၂၄။ ေဒ ဣ သဂိ   ၊ သာသနာဗ့မိာန်စာသင်တိက်ု၊ ရှင်ြဖရှင်လှေကျးရာ၊ 

စစ်ကိုင်းမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၂၅။   ေဒ အ နဝတီ၊ ေဒ ဝိဇ ာန ီကံသာေကျာင်း၊ ေသာတာပန် 

ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၂၆။ ေဒါက်တာေဒ ေဆကဝတီ၊ ချမ်းေြမ့ဂုဏ်ေဝပရိယတ ိပဋိပတ ိ

ပရဟတိ သလီရှင်စာသင်တိက်ု၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကန်ုး 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

မဟာဂ ဝါစကပ  ိတဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၁။ ဘဒ  ေကာဝိ ၊ အင်းညေီနာင်ေကျာင်း၊ ေပ ကးကန်ုးေကျးရာ၊ 

ေကာ့ကရိတ်မိနယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်

၂။ ဘဒ  ဝိနယ၊ ရန်ေအာင်မဂ  လာစာသင်တိုက်၊ ကိုးေတာင်ဘို 

ေကျးရာ၊ ကန်ဘလူမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၃။ ဘဒ  ေတဇနိယ၊  ရန်ကင်းစာသင်တိုက်၊  ရန်ကင်းရပ်ကွက်၊ 

မုံရာမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၄။ ဘဒ  eာဏဿိရ၊ ေဇယျဝတေီကျာင်းတိက်ု၊ ပိ ဲေတာရပ်ကွက်၊ 

ထားဝယ်မိ၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး

၅။ ဘဒ  အာသဘ၊ အန်ုးေတာစာသင်တိက်ု၊ ရာေကာက်ရပ်ကွက်၊ 

ပျ်းမနားမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၆။ ေဒါက်တာဘဒ  စ ာဝရ၊ ကျးီသဲေလးထပ်ပညာ ေရးစင်တာ

စာသင်တုိက်၊    ဒက ဏိသီရိရပ်ကွက်၊  ဒက ဏိသီရိမိနယ်၊ 

ေနြပည်ေတာ်

၇။ ဘဒ  ေသ  ိလ၊  ေဇာတိကာုံပါဠိတက သိုလ်ေကျာင်းတိုက်၊ 

ဆံေတာ်ရပ်ကွက်၊ ြပည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

စာမျက်ှာ ၈ သို 

အမိန်ေကာ်ြငာစာများ ထုတ်ြပန်ေကညာ
ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၄

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   သည် ဆရာေတာ်ကီးများ၊  ဂ ဓုရပရိယတ ိဝန်ေဆာင် 

စာချဆရာေတာ်များ၊ ဝိပဿနာဓုရပဋိပတ ိဝန်ေဆာင် ကမ   ာန်းနည်းြပဆရာေတာ်များ၊ နယ်လှည့်ဓမ  

ကထိကှင့်  ြပည်တွင်း၊  ြပည်ပသာသနာြပပုဂ ိလ်များ၊  ဗုဒ သာသနာေတာ်ကို  ပစ ည်းေလးပါးတိုြဖင့ ်

ထူးြခားစွာ ေထာက်ပံ့လှဒါန်းေနကသည့်ပုဂ ိလ်များအား  သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာဘွဲတံဆိပ်ေတာ်များ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းအပ်ှင်းြခင်းကိ ုအမန်ိေကာ်ြငာစာအမှတ်(၁/၂၀၂၂)ြဖင့ ်လည်းေကာင်း၊ ဂဏ်ုထူးေဆာင် 

ဘွဲများ၊  ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်များ  ချးီြမင့်အပ်ှင်းြခင်းကို  အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ(်၂/၂၀၂၂)ြဖင့ ်

လည်းေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ  ၄ ရက် (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာ 

လိုက်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၇ မှ

၈။ ေဒါက်တာဘဒ  အဂ eာဏ၊    ေအာင်သစ ာစာသင်တိုက်၊ 

ဘိုးေတာ်ကန်ုးေကျးရာ၊ ေရတာရှည်မိနယ်၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး

၉။ ေဒါက်တာဘဒ  ဝိနယ၊ ေအာင်ေဝယံစာသင်တုိက်၊ အမှတ်(၁) 

ရပ်ကွက်၊ ြပလိုမိ၊ ေအာင်လံမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၀။ ဘဒ  ေတဇနိယဓမ ၊  ပရိယတ ိဓမ ာုံေကျာင်း၊  ချမ်းသာကီး 

ေတာင်တိက်ု၊ သရီမိာလာအေနာက်ရပ်ကွက်၊  ေအာင်ေြမသာစ ံ

မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၁၁။ ေဒါက်တာဘဒ  ပရမ၊ ုိင်ငံေတာ်ပရိယတ သိာသနာ့တက သုိလ်၊ 

ေဒါနဘွားရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး

၁၂။ ဘဒ  ဝါသဝ၊     ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ်၊ 

ေဒါနဘွားရပ်ကွက်၊  ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး

၁၃။ ဘဒ  ဝရသာမ၊ိ တိက်ုေကျာင်းစာသင်တိက်ု၊ တတ်ုစရုပ်ကွက်၊ 

စ့်ကိုင်မိ၊  မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၁၄။ ဘဒ  ဝိသုဒ ၊     ပရိယတ ိသာသနပါလမွန်ေကျာင်းတိုက်၊ 

ေအာင်ေဇယျရပ်ကွက်၊ သံြဖဇရပ်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်

၁၅။ ဘဒ  ဝရေဇာတိ၊ ေကျာင်းထိုင်ဘုန်းကီးသင်တန်းေကျာင်း၊ 

မင်းဂံရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၆။ ဘဒ  ေမဃိယ၊  ဒက ိဏာရာမစာသင်တိုက်၊  ြပည်ေတာ်သာ 

ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၇။ ဘဒ  စ သိရီ၊  ေအာင်ပင်လယ်စာသင်တိုက်၊   အမှတ်(၅)

ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၈။ ဘဒ  ဒီပဝံသ၊ ဖက်ပင်အိုင်စာသင်တိုက်၊ ဇ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၉။ ဘဒ  eာဏိဿရ၊ အလံုပရိယတ ိပါဠိတက သုိလ်စာသင်တုိက်၊ 

လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး

၂၀။ ဘဒ  သမုန၊ ိင်ုငေံတာ်ပရယိတ ိသာသနာတ့က သိလ်ု၊ အမှတ် 

(၇)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၁။ ဘဒ  ဣ ာစာရ၊ ရာမပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ ရာမအေနာက ်

ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၂။ ေဒါက်တာဘဒ  ေမဓာန ၊ ေအာင်ချမ်းသာစာသင်တိက်ု၊ အမှတ် 

(၁၁) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၃။ ဘဒ  သီဟာန ၊    ရာမညေဝပုလ မွန်(ပါဠိတက သိုလ်)

ေကျာင်းတိုက်၊ ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး

၂၄။ ဘဒ  ေခမိ ၊ ဝမိလာရာမနတ် န်းစာသင်တိက်ု၊ မိမရပ်ကွက်၊ 

ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၅။ ဘဒ  သုဓမ ၊ နဂါးှစ်ေကာင်ေကျာင်းတိုက်၊  ဆန်ဆိုင်း(က)

ရပ်ကွက်၊ တာချလီိတ်မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၂၆။ ဘဒ  သိရီဓမ ာဘိပါလ၊ ေဝဠဝန်စာသင်တိုက်၊ ေကျာင်းကီးစ ု

ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၂၇။ ဘဒ  န ိယ၊  ကွင်းေကျာငး်စာသငတုိ်က်၊ အိမ်မဲကီးရပ်ကွက်၊ 

အိမ်မဲမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၈။ ဘဒ  ဝေိဝကာန ၊ သဒ မ ေဇာတကိာုစံာသင်တိက်ု၊ အမှတ်(၁)

ရပ်ကွက်၊ ဟုိင်းကီးက န်းမိ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတုိင်း 

ေဒသကီး

ြပည်ပဘွဲခံဆရာေတာ်ကီး

၂၉။ Samdech Preah Dhammalikhita Dr. SAO Chanthol 

(Candanatthero), Wat Langha Preah Kosomaram Cell 

Number 01, Sangkat Boeung Keng Kang 1, Khan Boeung 

Keng Kang, ဖွမ်းပင်မိ၊ ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ

သီလရှင်ဆရာကီးများ

၃၀။ ေဒ ေဝေဒဟ၊ီ ေကျာက်ကေံအးေကျာင်း၊ ေသာတာပန်ရပ်ကွက်၊ 

စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၃၁။ ေဒ ယုသိဂ   ၊ ပတ ြမားဘုရားေကျာင်း၊ ေသာတာပန်ရပ်ကွက်၊ 

စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၃၂။ ေဒ ဣ သိဂ   ၊     ရတနာသိဂ   သီလရှင်ပညာေရးေကျာင်း၊ 

ေသာတာပန်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၃၃။ ေဒ ဝိမလစာရီ၊ လိပ်ြပာကန်သီလရှင်စာသင်တိုက်၊ လိပ်ြပာ 

ကန်ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃၄။ ေဒ စ မာလာ၊ ေတာတိက်ုြမကမ ာေအးသလီရှင်စာသင်တိက်ု၊ 

မိင်သာယာ(၁) ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး

၃၅။ ေဒ ေဇယျာန ီ၊ ေဇယျာသရိစီာသင်တိက်ု၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ 

လား  းမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၃၆။ ေဒ သုဇာတeာဏီ၊ သမိေဒ ါဒယသုခိတာရာမဘာဝနာတိုက်

သစ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ြမန်ေအာင်မိ၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး

ဂ ဝါစကပ  ိတဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၁။ ဘဒ  ပညာသာမိ၊    ရန်ေအာင်ြမင်တိုက်သစ်ေကျာင်းတိုက်၊ 

တပ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊ ကချင်ြပည်နယ်

၂။ ဘဒ  သရူယိ၊ ရတနာမှန်ေကျာင်းတိက်ု၊ ေရ ဂွန်းေကျးရာ၊ လ  င်းဘဲွ 

မိနယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်

၃။ ဘဒ  စ နသာရ၊  ကံတိုင်းေအာင်စာသင်တိုက်၊  ေသာတာပန် 

ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၄။ ဘဒ  ေခမိ ၊ ေမာ်ေတာင်စာသင်တိက်ု၊ တပ်ြပင်ရပ်ကွက်၊ မတ်ိမိ၊ 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး

၅။ ဘဒ  ေတဇသာရ၊    ေရ မိင်စာသင်တိုက်၊    ေရ ခဲအင်းေကျးရာ၊ 

ဒက ိဏသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၆။ ဘဒ  စ ိမာ၊  ကုန်းေကျာင်းစာသင်တိုက်၊  သိန်တန်းရပ်ကွက်၊ 

ေကျာက်ကီးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၇။ ဘဒ  ဣ သာရ၊  ေတာရေကျာင်းစာသင်တိုက်၊   သခင်လှရှိန် 

ရပ်ကွက်၊ မိုးညိမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၈။ ဘဒ  န ာဝရ၊ မဟာသုဒဿနာရာမစာသင်တုိက်၊ ဆံေတာ်ရပ်ကွက်၊ 

ြပည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၉။ ဘဒ  ဇဝန၊ မဟာဝိသုတာရာမ(အလယ်တိုက်)၊ အမှတ်(၁၀) 

ရပ်ကွက်၊ ပခုက မိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၀။ ဘဒ  ဣေ ာဘာသ၊ မဟာဂ ာုံေကျာင်းတိုက်၊ ဆင်စွယ်ပွတ် 

ရပ်ကွက်၊ အမရပူရမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၁၁။ ဘဒ  ေဇာတိပါလ၊ ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ်၊ 

ေဒါနဘွားရပ်ကွက်၊  ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊   မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး

၁၂။ ဘဒ  ဝိမလ၊ စိန်ဟသ  ာတစာသင်တိုက်၊ ေရ ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

ေမာ်လမိင်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်

၁၃။ ဘဒ  ေဇာတိက၊ န ဝန်စာသင်တိုက်၊ ေအာင်သာယာရပ်ကွက်၊ 

သံြဖဇရပ်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်

၁၄။ ဘဒ  ဝလိာသ၊ ရတနာဗ့မိာန်စာသင်တိက်ု၊ အလယ်ပိင်ုးရပ်ကွက်၊ 

မင်းြပားမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၅။ ဘဒ  ပညာသရိ၊ီ ဓမ ဂဏ်ုရည်စာသင်တိက်ု၊ ေရာင်ြခည်ဦးေကျးရာ၊ 

သံတွဲမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၆။ ဘဒ  ကု  လ၊ ဆုထူးပန်စာသင်တိုက်၊ နတ်ေမာက်ရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၇။ ဘဒ  ဓမ ာေလာက၊  ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ်၊ 

အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး

၁၈။ ဘဒ  ေကတုမာလာ၊ ဒဂုံစာသင်တိုက်၊ အမှတ် (၁၅၅) ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း) မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၉။ ဘဒ  ကု  လ၊  မိလယ်ပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ အမှတ်(၂)

ရပ်ကွက်၊ လား  းမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၂၀။ ဘဒ  ဥတ မ၊ ကျိင်းလစဲာသင်တိက်ု၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ကျိင်းတု ံ

မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၂၁။ ဘဒ  န ိကသရီ၊ိ ဘရုားေလးကွင်းေကျာင်းစာသင်တိက်ု၊ အမှတ် 

(၃)ရပ်ကွက်၊ ကျိက်လတ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

သီလရှင်ဆရာကီးများ

၂၂။ ေဒ ဓနသဒိ ိ၊ သမ်ိမဟာသလီရှင်စာသင်တိက်ု၊ မင်းကန်ုးရပ်ကွက်၊ 

ဗန်းေမာ်မိ၊ ကချင်ြပည်နယ်

၂၃။ ေဒ ဥဂ ဝတီ၊   ေအးြမသိဂ   သီလရှင်စာသင်တိုက်၊   အမှတ်(၄)

ရပ်ကွက်၊ ြမဝတီမိ၊ ကရင်ြပည်နယ်

၂၄။ ေဒ သုစ ာ၊     ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပသုခိတာုံသီလရှင ်

စာသင်တိက်ု၊ ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမိ၊ ချင်းြပည်နယ်

၂၅။ ေဒ စ ကလျာ၊ သမေိဒ ါဒယသလီရှင်စာသင်တိက်ု၊ ေသာတာပန် 

ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၂၆။ ေဒ ေခမာသဂိ   ၊ ဓမ ပါလေကျာင်း၊ ေသာတာပန်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိင်ုး 

မိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၂၇။ ေဒ သုစ ာ၊   မဟာလယ်တီဓေမ သကသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ 

လယ်တီရပ်ကွက်၊ မုံရာမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၂၈။ ေဒ သုမနေထရီ၊ ဓမ ဝိဟာရီသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ ဒက ိဏသီရိ 

ရပ်ကွက်၊ ဒက ိဏသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၂၉။ ေဒ ဣဿရeာဏီ၊     သုခိတာရာမသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ 

မဇင်းရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃၀။ ေဒ သဘာသီ၊ သဒ မ ရံသီသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ မိတွင်းကီး 

ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃၁။ ေဒ သုဝဏ ာ၊  ေထရကုသလသီလရှင်စာသင်တိုက်၊   ရှမ်းကုန်း 

ေကးနန်းတန်းရပ်ကွက်၊ ေရ ကျင်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃၂။ ေဒ ဣဿရeာဏ၊ီ ဗဒု ဓတီာသလီရှင်စာသင်တိက်ု၊ ရပ်ကွက်ကီး 

(၁၇)၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၃၃။ ေဒ ဥမ ာရီ၊ ရတနာပံုစံေကျာင်းသီလရှင်စာသင်တုိက်၊ ဥပုသ်ေတာ် 

ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၃၄။ ေဒ ပ  ဝီ၊    သာသနာ့ေရာင်ြခည်သီလရှင်စာသင်တိုက်၊ 

ေဖျာက်ဆိပ်ပင်ေကျးရာ၊  ေညာင်ဦးမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး

၃၅။ ေဒ ဣ eာဏီ၊  ေခမာရာမသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ ဘင်လ  င် 

ရပ်ကွက်၊ သထုံမိ၊ မွန်ြပည်နယ်

၃၆။ ေဒ သံဝရeာဏီ၊  သမိေဒ ါဒယသုခိတာရာမ  ေဒ eာဏစာရီ 

ြမန်ေအာင်စာသင်တုိက်၊ မုန်လုပ်ေဆာင်းကုန်း(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ 

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၇။ ေဒ ဝဏ စာရီ၊ ေတာတိုက်ြမကမ ာေအးသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ 

မိင်သာယာ(၁)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်း 

ေဒသကီး

၃၈။ ေဒ ေခမာစာရီ၊ သုခကာရီသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ အမှတ်(၂၀) 

ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

၃၉။ ေဒ ကုသလeာဏီ၊   သမိေဒ  ါဒယသုခိတာရာမဘာဝနာ  

တိုက်သစ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ြမန်ေအာင်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး

မဟာဓမ ကထိကဗဟုဇနဟိတဓရဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၁။ ဘဒ  ဣ က(ဓမ လမင်း)၊ ဓမ မာမကေကျာင်း၊  ေညာင်ကန် 

ေကျာင်းတိုက်၊ ချမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၂။ ဘဒ  ေတဇာစာရ(ရှင်ေနမင်း)၊  ရတနာလက  ာရေကျာင်း၊ 

ဥသ စ်ကန်ုးေကျာင်းတိက်ု၊  ေရ ေလစှရုပ်ကွက်၊  ေအာင်ေြမသာစ ံ

မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၃။ ဘဒ  ေကာသလ (ဓမ ေစတီ)၊ ဓမ ေစတီေထရဝါဒစာသင်တုိက်၊ 

အမှတ် (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး

ြပည်ပဘွဲခံဆရာေတာ်ကီး

၄။ ဘဒ  နာရဒါဘိဝံသ၊ ေအာင်ချမ်းသာြမန်မာဗုဒ ဘာသာေကျာင်း၊ 

15721 Maple-grove st, La Puente, California 91744, 

အေမရိကန်ိုင်ငံ

ဓမ ကထိကဗဟုဇနဟိတဓရဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၁။ ဘဒ  ကုမာရ၊ သရက်ေတာစာသင်တုိက်၊  ဧလာမိ၊ လယ်ေဝး 

မိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၂။ ဘဒ  ပညာသိရီ၊ မုဒိတာပံုရိပ်ပရဟိတေကျာင်းတုိက်၊ စစ်ပင်ဆပ်ိ 

ေကျးရာ၊ ပဲခူးမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃။ ဘဒ  ကုမာရ၊ မဟာသုခိတာရာမစိန်ပန်းေကျာင်းတိုက်၊ စာစီ 

ေကျာင်းရပ်ကွက်၊ စလင်းမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၄။ ဘဒ  ေတေဇာဘာသ(မအူပင်)၊  မတ ရာေကျာင်း၊  အိမ်ေတာ် 

ရာတုိက်၊ ြပည်လမ်းအေရှ ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်း 

ေဒသကီး

၅။ ေဒါက်တာဘဒ  စိ ာမယ၊  မိဦးေကျာင်းတိုက်၊ အမှတ်(၁၅) 

ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆။ ေဒါက်တာဘဒ  ပ  တိ၊ သဃံတက သိလ်ု၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ 

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဘိဓဇအဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိကဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၁။ ဘဒ  ပ  ိတ၊  အင်းသာအေရှေကျာင်းတိုက်၊  သာဝတ ိမိ၊ 

လယ်ေဝးမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၂။ ဘဒ  ဓမ ပိယ၊   စိတ သုခဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရး 

မလူတန်းလွန်ေကျာင်း၊  စန်ိကန်လန်ေကျးရာ၊  မင်းလှမိနယ်၊ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃။ ဘဒ  ဝိစာရိ ာဘိဝံသ၊ မဟာဝိဇိတာုံပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ 

ပါတ်ကန်ုးေပျာ်ဘွယ်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး

၄။ ဘဒ  နာရဒ၊  ဓမ သုခဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးမူလတန်း

လွန်ေကျာင်း၊ ေရ မိင်သရီရိပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်

၅။ ဘဒ  ဇိေနာဒယ၊ တုိင်တစ်ရာအေရှေကျာင်းကီးေကျာင်းတုိက်၊ 

အမှတ်(၂၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး

၆။ ဘဒ  သုဓမ ာစာရာဘိဝံသ၊  မိုးေကာင်းပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ 

တာကေလးရပ်ကွက်၊ ဟသ  ာတမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ြပည်ပဘွဲခံဆရာေတာ်ကီးများ

၇။ Samdech Preah Agga  Maha Sangharajadhipati Tep 

Vong , Wat Ounalom Monastery ေကျာင်းတိုက ်၊ Sangkat 

Chey  Chamnas Khan Daun Penh, ဖွမ်းပင်မိ၊ ကေမ ာဒီးယား 

ိုင်ငံ                                                  စာမျက်ှာ ၉ သို 



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

၈။ Most Ven. Bounma SIMMAPHOM , Somsangut Ban Fai 

Temple, Sisattanak District, Vientiane Capital, 

လာအိုိုင်ငံ

အဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၁။ ဘဒ  စ ာဝရာဘိဝံသ၊   ေခမာသီဝံပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ 

ေခမာသီရိရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊ ကချင်ြပည်နယ်

၂။ ဘဒ  ေဝပုလ ၊  ရတနာသီရိဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးမူလ

တန်းလွန်ေကျာင်း၊ ေလာဓမ ရပ်ကွက်၊ လွိင်ေကာ်မိ၊ ကယား 

ြပည်နယ်

၃။ ဘဒ  ကဝဓိဇ၊ ဇဲွကပင်ေကျာင်းတိက်ု၊ ေတာ်ပုေံကျးရာ၊  ဘားအ ံ

မိနယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်

၄။ ဘဒ  ဝိစာရ၊ ကမ်းနီပရိယတ+်ပဋိပတ်ေကျာင်းတိုက်၊ ကမ်းန ီ

ေကျးရာ၊ လ  င်းဘွဲမိနယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်

၅။ ဘဒ  စ ိမာ၊ ပရိယတ ိကမ်းနားေကျာင်းတုိက်၊ ကျံဖဲေကျးရာ၊ 

ဘားအံမိနယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်

၆။ ဘဒ  န သာရ၊ ကာအင်းေပ ေတာ်မူသာသနာြပေကျာင်းတုိက်၊ 

ကာအင်းေပ ေတာ်မေူကျးရာ၊ ဘားအံမိနယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်

၇။ ဘဒ  eာဏုတ ရ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ လုံလဲရ် 

ေကျးရာ၊ ထန်တလန်မိနယ်၊ ချင်းြပည်နယ်

၈။ ဘဒ  ေခမိ ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပဗဟိုေကျာင်း၊ စံြပ 

ရပ်ကွက်၊ မင်းတပ်မိ၊ ချင်းြပည်နယ်

၉။ ဘဒ  ေကာဝိဒ၊ ေဇယျာေရ ေြမေကျာင်းတိုက်၊  ေသာတာပန် 

ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၀။ ဘဒ  ပညာသီရိ၊ ေခမာသီဝံေကျာင်းတိုက်၊ ေသာတာပန် 

ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၁။ ဘဒ  ေတဇိ ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပဗဟိုေကျာင်း၊ ရှရ 

ရပ်ကွက်၊ နန်းယွန်းမိ၊ နာဂကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၊ စစ်ကိင်ုး 

တိုင်းေဒသကီး

၁၂။ ဘဒ  စေ ာဒယ၊ ေအာင်ေဘာဂေကျာင်းတိုက်၊ တုတ်တန်း 

ရပ်ကွက်၊ မိတ်မိ၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၃။ ဘဒ  စ ိမာဓဇ၊    ဂိုဏ်းေထာက်ပရိယတ ိေကျာင်းတိုက်၊ 

ဘုရင့်ေနာင်ရပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်းမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၁၄။ ဘဒ  ဝါယမ၊ ကိရပ်သာေကျာင်းတုိက်၊ ကိရပ်သာေကျးရာ၊ 

ဆင်မီးဆွဲမိ၊ သဲကုန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၁၅။ ဘဒ  ဓမ သာမိ၊ စမ်းကန်ကီးေကျာင်းတိုက်၊  စမ်းကန်ကီး 

ေကျးရာ၊ ေရနံေချာင်းမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၆။ ဘဒ  စ ာဝရ၊ စမတ်ုေကျာင်းတိက်ု၊ ေတာင်မင်းတည်းရပ်ကွက်၊ 

သရက်မိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၇။ ဘဒ  သမုန၊ ဝါဆိမီှုသာသနာဗ့မိာန်ေကျာင်းတိက်ု၊ ရပ်ကွက်ကီး 

(၇)၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၁၈။ ဘဒ  ပညာေဇာတာဘိဝံသ၊ မဏိဗိမာန်ေကျာင်း၊  ပတ ြမား 

ေကျာင်းတိုက်၊  ြပည်ကီးေပျာ်ဘွယ်   အေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၁၉။ ဘဒ  ဝိလာသ၊  ေတာရေကျာင်းတိုက်၊  ရန်ေအာင်ေကျးရာ၊ 

ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၂၀။ ဘဒ  ပညိ ၊ ေအာင်မဂ  လာေကျာင်း၊ စကုတိုက်၊ သီရိေဟမာ 

အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး

၂၁။ ဘဒ  ပညာသီရိ၊ မဟာဝိသုတာရာမတုိက်သစ်ေကျာင်းတုိက်၊ 

အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ ေညာင်ဦးမိ၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၂၂။ ဘဒ  ဇဋိလ၊    ကုသိုလ်ေတာ်ရိပ်သာပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ 

ေဒါနဘွားရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး

၂၃။ ဘဒ  ခ ီ၊ ပရယိတ ိမာမကဓမ ရက ိတစာသင်တိက်ု၊ ေကျာင်းရာ 

စံြပေကျးရာ၊ ေရးမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၂၄။ ဘဒ  န သာရ၊  အလယ်ေကျာင်းစာသင်တိုက်၊ မိမေဈး 

ရပ်ကွက်၊ ကျိက မီမိ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၂၅။ ဘဒ  ေရဝတ၊ သီရိမဂ  လာမိဦးေကျာင်းတိုက်၊ အမှတ်(၈) 

ရပ်ကွက်၊ သံတွဲမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၆။ ဘဒ  ဝါယာမိ ၊    ရတနာမာရ်ေအာင်ေတာရ   ဓမ ရိပ်သာ 

ေကျာင်းတိုက်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊  မအီမိ၊  ေတာင်ကုတ် 

မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၇။ ဘဒ  eာဏဝံသ၊ ကမာကလူဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရး 

မူလတန်းလွန်ေကျာင်း၊   ကမာကလူေကျးရာ၊  ခရမ်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၈။ ေဒါက်တာဘဒ  ေဇာတိက၊  ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့ 

တက သိုလ်၊  အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး

၂၉။ ဘဒ  ဝဿိတု၊ သရိေီဝလာပရယိတ ိစာသင်တိက်ု၊ ဗားကရာတိက်ု၊ 

သီရိေခမာရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး

၃၀။ ဘဒ  ပညာသာမိ၊ ပညာသိပ ံဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးမူလ

တန်းလွန်ေကျာင်း၊ အမှတ် (၈) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၁။ ေဒါက်တာဘဒ  သဒ မ ကတိ ိသာရ၊ ေတာရတပ်ဦးေကျာင်းတိက်ု၊ 

စ့်ငူရပ်ကွက်၊ အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၂။ ဘဒ  နရနာထ၊ မဟာဝန်ေကျာင်းတိက်ု၊ ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဆူယ် 

မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၃၃။ ဘဒ  ပေညာဘာသ၊ ြမသိန်းတန်ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရး

ေကျာင်း၊ ေဈးရပ်ကွက်၊ ဟုိပန်မိ၊ “ဝ”ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိင်း၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်

၃၄။ ဘဒ  အရိယဝံသ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ ရပ်ကွက ်

(၅)၊ မုံးကိုးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၃၅။ ဘဒ  နေ ာဘာသ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပဗဟိုေကျာင်း၊ 

မိုင်းြဖတ်မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၃၆။ ဘဒ  သူရိယ၊ ဓမ ဝိနယပဌမြပန်ပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ အမှတ် 

(၉)ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၃၇။ ဘဒ  ပညာဝံသ၊ မုခ်ထုတ်ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးမူလတန်း 

ေကျာင်း၊ ရာသစ်ရပ်ကွက်၊ ကံခင်းမိ၊  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၃၈။ ဘဒ  စိ ာေသ  ၊  ကုန်းြမင့်သာယာေကျာင်းတိုက်၊  ကုန်းြမင့ ်

ေကျးရာ၊ ကံခင်းမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၃၉။ ဘဒ  န ိယ၊ စိတ သုခေကျာင်းတိုက်၊ ကမ  ာေကျးရာ၊ ဖျာပုံ 

မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၀။ ဘဒ  ဝါယမ၊ ကန်လှေကျာင်းတိက်ု၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ပသုမ်ိမိ၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ြပည်ပဘွဲခံဆရာေတာ်ကီး

၄၁။ Most Venerable Phra Dhammashakyavongsvisuddhi (Dr. 

Anil Sakya) , Wat Bovoranives Vihara 248 Phra Sumen 

Road, Bangkok 10200, ထိုင်းိုင်င ံ

မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၁။ ဘဒ  န ာစရိယ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ ေနာင်ခိုင် 

ေကျးရာ၊ ပူတာအိုမိနယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်

၂။ ဘဒ  ဟိေတသိတ၊ မဟာဂ ာုံေကျာင်းတိုက်၊ ေအာင်ချမ်းသာ 

ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊ ကချင်ြပည်နယ်

၃။ ဘဒ  ကစ ာယန၊  သာသနဟိတကာရီ   ဘုရင့်ေနာင်တပ်ဦး 

ေကျာင်းတုိက်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ သံေတာင်ကီးမိ၊ ကရင်ြပည်နယ်

၄။ ဘဒ  သုမန၊  ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊  တလန်လို 

ရပ်ကွက်၊ ဖလမ်းမိ၊ ချင်းြပည်နယ်

၅။ ဘဒ  ပဝရ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ ဇိုးခွါးေကျးရာ၊ 

ဟားခါးမိနယ်၊ ချင်းြပည်နယ်

၆။ ဘဒ  eာဏဝရ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပ ဘုန်းေတာ်ကီးသင ်

ပညာေရးမူလတန်းလွန်ေကျာင်း၊  မရိှန်းေလှာ်ေကျးရာ၊ မင်းတပ် 

မိနယ်၊ ချင်းြပည်နယ်

၇။ ဘဒ  သာသန၊ လုံးကင်းေကျာင်းတိက်ု၊ လုံးကင်းတုံးမွန်းေကျးရာ၊ 

ဗန်းေမာက်မိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၈။ ဘဒ  ပညာသာမိ၊ တိက ေဇယျေကျာင်းတိုက်၊  ကင်းေကျးရာ၊ 

စစ်ကိုင်းမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၉။ ဘဒ  အာေလာက၊      ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ 

သစ်ေချာက်စံြပေကျးရာ၊  ကေလးဝမိနယ်၊  စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီး

၁၀။ ဘဒ  ဇာေနယျ၊ ေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပေကျာင်း၊ မွန်တံုးေရှာင် 

ေကျးရာ၊ လဟယ်မိနယ်၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၁။ ဘဒ  န ဝသံ၊ သေြပေချာင်းေကျာင်းတိက်ု၊ သေြပေချာင်းေကျးရာ၊ 

ထားဝယ်မိနယ်၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၂။ ဘဒ  ဥတ မဓဇ၊ ဂိဏ်ုးေထာက်ေကျာင်းတိက်ု၊ ရာေကာက်ရပ်ကွက်၊ 

ပျ်းမနားမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၁၃။ ဘဒ  သီဟနာဒ၊ မဟာသီဟနာဒေကျာင်းတိုက်၊  ဖလံေချာင်း 

ေကျးရာ၊ မိုးညိမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၁၄။ ဘဒ  ကဝိေသန၊    သဲကုန်းေကျာင်းတိုက်၊   သဲကုန်းေကျးရာ၊ 

ေပါင်းတည်မိနယ်၊  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၁၅။ ဘဒ  စေ ာဘာသ၊ ေတာင်ေကျာင်းတိုက်၊ ထုံးကီးစံြပေကျးရာ၊ 

ပဲခူးမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၁၆။ ဘဒ  ေခမိ ၊ ေခမာသီဝံေကျာင်းတိုက်၊ သံတံတားရပ်ကွက်၊ 

ဒိုက်ဦးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၁၇။ ဘဒ  ဩဘာသ၊  ဝက  ဘာေတာရဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရး 

မလူတန်းေကျာင်း၊ နဝေဒးရပ်ကွက်၊ ြပည်မိ၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး

၁၈။ ဘဒ  ဝါယာမ၊ မဟာေဗာဓိေအာင်ေြမဘုန်းေတာ်ကီးသင ်

ပညာေရးမူလတန်းလွန်ေကျာင်း၊  ေညာင်ကျစ်ပင်ေကျးရာ၊ 

ပခုက မိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၉။ ဘဒ  ဇဝန၊ ပင်းသာေကျာင်း၊ ဒက ိဏာရာမဘုရားကီးတိုက်၊ 

က န်းလုံးဥေသ ာင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး

၂၀။ ဘဒ  ေကာဝိဒ၊  ေလသာပရိယတ ိြပန်ပွားေရးေကျာင်းတိုက်၊ 

စုကီးရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ဆည်မိ၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၂၁။ ဘဒ  ဝိဇမ န၊ ေအာင်သိမ်ေတာ်ေကျာင်းတိုက်၊ ေတာမစံြပ 

ေကျးရာ၊ မိတ ီလာမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၂၂။ ဘဒ  ဒါနလက  ာရ၊ ရာလယ်ေကျာင်းကီးေကျာင်းတိက်ု၊ ကပု ိ 

ေကျးရာ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၂၃။ ဘဒ  ကု  လ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပဘုန်းေတာ်ကီးသင ်

ပညာေရးမူလတန်းလွန်ေကျာင်း၊  ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ 

ဘီးလင်းမိ၊ မွန်ြပည်နယ်

၂၄။ ဘဒ  ေကတုဝါရ၊ ယာဝေဘာဇနေကျာင်းတိုက်၊ မိမ(၄) 

ရပ်ကွက်၊ မုဒုံမိ၊ မွန်ြပည်နယ်

၂၅။ ဘဒ  သုမန၊ သုမနာရာမေကျာင်းတုိက်၊ ေကာ့ပေနာ့ေကျးရာ၊ 

ကျိက်မေရာမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၂၆။ ဘဒ  ေကာသလ ၊  ဆုေတာင်းြပည့်ြမေစတီေကျာင်းတိုက်၊ 

လိပ်အင်းရပ်ကွက်၊ သထုံမိ၊ မွန်ြပည်နယ်

၂၇။ ဘဒ  ဓမ သိရီ၊ ဗဟေ ာင်ေကျာင်းတိုက်၊ ေရ တုံးအမှတ်(၂)

ရပ်ကွက်၊ ရမ်းဗဲမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၈။ ဘဒ  သီလာစာရ၊ ေခါင်းတုတ်ေကျာင်းတိုက်၊ ေခါင်းတုတ် 

ေကျးရာ၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၉။ ဘဒ  စ ိမာ၊ သုခဝတီပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ ေညာင်ပင်သာ 

ေကျးရာ၊ သံတွဲမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၃၀။ ဘဒ  ဥတ မ၊ ေငွကာရံပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ အမှတ် (၃) 

ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၁။ ဘဒ  နာရဒ၊     နန်းဦးေအာင်ဇမ ေအးသာသနာ့ရိပ်သာ 

ေကျာင်းတိုက်၊ မိေဟာင်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၂။ ဘဒ  ေရဝတ၊ ဓမ ာလက  ာရပရယိတ ိစာသင်တိက်ု၊ ေရ ဆေံတာ် 

ရပ်ကွက်၊ တွံေတးမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၃။ ဘဒ  ေသာဘတိ၊  ပ ဗလေတာင်တန်းသာသနာြပ ဓမ ေမဒနိ ီ

ဘန်ုးေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်း၊ ဇမ ေအးေကျာင်းတိက်ု၊ 

(ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး

၃၄။ ဘဒ  ဓမ ာစာရ၊ ဒက ိဏာုပံရယိတ ိစာသင်တိက်ု၊ အမ်ိေတာ်ရာ 

တုိက်၊ ြပည်လမ်းအေရှရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး

၃၅။ ေဒါက်တာဘဒ  eာဏဝံသ၊ ဣစ ာသယဘုိကေလးေကျာင်းတိက်ု၊ 

ေကျာက်ေရတွင်းရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး

၃၆။ ေဒါက်တာဘဒ  eာေဏာဘာသ၊ ပရိယတ ိသာသနာ့ဂုဏ်ရည် 

ေကျာင်းတိက်ု၊ ေလးေထာင့က်န် စြံပရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၇။ ေဒါက်တာဘဒ  တိက eာဏ၊ ပ  ိတာရာမစာသင်တိုက်၊ 

အမှတ်(၁၃) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၈။ ေဒါက်တာဘဒ  ဝါယမ၊  ေရ ထေနာင်းေကျာင်း၊   ကန်ဦး 

ေကျာင်းတိက်ု၊ အမှတ် (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၉။ ဘဒ  ေခမိ ၊ သာသနရက ိတဓမ စကူးလ်ေကျာင်း၊ အမှတ် (၁၁) 

ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၄၀။ ေဒါက်တာဘဒ  ေတဇဓမ ၊ ေမတ ာမ  ိင်ေကျာင်းတိက်ု၊ အမှတ် 

(၁၄၀)ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊  ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး

၄၁။ ေဒါက်တာဘဒ  ဓမ သာရ၊    ေရ ေစတီဝိစာရဓမ ရိပ်သာ 

ေကျာင်းတုိက်၊ အမှတ်(၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)

မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၄၂။ ေဒါက်တာဘဒ  ဥတ ရ၊  ပရိယတ ိပဋိပတ ိသာသနာြပဣဒ ိ 

န ာရာမေကျာင်းတိုက်၊  ပိ ဲကုန်းေကျးရာ၊  ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၄၃။ ဘဒ  ကုမာရ၊ မိမဂိုဏ်းချပ်ဆရာေတာ်ကီးေကျာင်းတိုက်၊ 

မဂ  လာရပ်ကွက်၊ နမ့်ဆန်မိ၊  ပေလာင်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

ေဒသ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်  ၂ /၂၀၂၂

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၃ ရက်

 (၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  ၄  ရက်)
       ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   က ေအာက်ေဖာ်ြပပါပဂု ိလ်များအား ဂဏ်ုထူးေဆာင်ဘဲွများ၊ 

ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်များကိ ုချးီြမင့်အပ်ှင်းလိုက်သည ်- 

တပ်မေတာ်ဆိုင်ရာ စွမ်းရည်သတ ိဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲ

သူရဘွဲ

၁။ ကည်း ၃၁၇၅၀  ဗိုလ်မှးကီး ေအာင်မျိးေကျာ ် အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်

၂။ ကည်း ၆၀၈၀၃  ဗိုလ်မှး သန်ဇင်ဦး စစ်ဘက်ေရးရာလုံ ခံေရးတပ်

၃။ ေလ ၃၅၇၇      ဗိုလ်မှး သန်းထွန်းလင်း အမှတ်(၄၅)ကင်းေထာက်ေလယာ်အုပ်

၄။ ၇၈၈၀၉၆ ဒုတိယအရာခံဗိုလ် ေဇာ်လတ် စစ်ဘက်ေရးရာလုံ ခံေရးတပ်

စွမ်းေဆာင်မ ဆိုင်ရာဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲများ 

ေဇယျေကျာ်ထင်ဘွဲ

၁။ ကည်း ၂၂၅၈၂ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ေဇာ်မျိးတင် တပ်မေတာ်ေလ့ကျင့်ေရးအရာရှိချပ်၊ 

    တပ်မေတာ်ေလ့ကျင့်ေရးအရာရှိချပ်ုံး

၂။ ေရ ၃၄၇၄  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ဇွဲဝင်းြမင် ့ စစ်ဦးစီးအရာရှိချပ(်ေရ)၊  

    ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ေရ)

၃။ ကည်း ၂၅၉၆၀ ဗိုလ်ချပ် ေအာင်ေအာင ် တိင်ုးမှး၊ အေနာက်ေတာင်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်

၄။ ကည်း ၂၅၀၉၉ ဗိုလ်ချပ် ထင်လတ်ဦး တိင်ုးမှး၊ အေနာက်ပိင်ုးတိင်ုးစစ်ဌာနချပ်

၅။ ကည်း ၂၃၁၆၈ ဗိုလ်ချပ် ေအာင်လင်းထွန်း ဒတုယိဝန်ကီး၊ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

၆။ ကည်း ၂၁၉၁၅ ဗိုလ်ချပ် လှြမင့်စိုး တွဲဖက်စစ်ေရးချပ်၊ စစ်ေရးချပ်ုံး

၇။ ကည်း ၁၉၃၉၃ ဗိုလ်ချပ် မျိးြမင် ့ ဒုတိယတပ်မေတာ်စစ်ေဆးေရးအရာရိှချပ်၊ 

    တပ်မေတာ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်ုံး

၈ ။ ကည်း ၂၀၈၇၁  ဗိုလ်ချပ် ေသာင်းိုင် တွဲဖက်စစ်ဥပေဒချပ်၊ စစ်ဥပေဒချပ်ုံး

၉ ။ ကည်း ၂၁၄၃၂   ဗိုလ်ချပ် တိုးရီ ဒတုယိတပ်မေတာ်စ စ်ဘက်ေရးရာလုံခံေရး 

    အရာရှိချပ်၊တပ်မေတာ်စစ်ဘက်ေရးရာ 

    လုံ ခံေရးအရာရှိချပ်ုံး               

၁၀။ ကည်း ၂၀၃၄၁ ဗိုလ်ချပ် မျိးေအာင ် ဒုတိယကာကွယ်ေရးပစ ည်းထုတ်လုပ်ေရး 

    အရာရှိချပ်၊ ကာကွယ်ေရးပစ ည်း 

    ထုတ်လုပ်ေရး အရာရှိချပ်ုံး

၁၁။ ကည်း ၂၁၉၀၇ ဗိုလ်ချပ် စိုးမင်းဦး  န်ကားေရးမှး၊ 

    ဒုံးတပ်ဖွဲ န်ကားေရးမှးုံး

၁၂။ ေလ ၁၉၇၁ ဗိုလ်ချပ် စိုးေအာင် ဌာနချပ်မှး၊ ေလေကာင်းအတတ်သင ်

    ေလတပ်စခန်းဌာနချပ်

အလက  ာေကျာ်စွာဘွဲ

၁။ ဦးရဲေဒွး ုပ်ေသးပညာရှင်

၂။ ဦးေအာင်တင်ဝင်း ဇာတ်သဘင်ပညာရှင ်

တပ်မေတာ်ဆိုင်ရာ စွမ်းရည်သတ ိဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်

သူရဲေကာင်းမှတ်တမ်းဝင်တံဆိပ်

 ၁။ ေလ ၃၂၅၈ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ေကျာ်ေဇယျာထွဏ်း အမှတ်(၄၅)ကင်းေထာက်ေလယာ်အုပ်

 ၂။ ကည်း ၃၈၂၉၃ ဗိုလ်မှး ိုင်ဘိုဘို အမှတ်(၈၂)ေြခလျင်တပ်ရင်း

 ၃။ ကည်း ၄၁၆၁၃ ဗိုလ်မှး ေဇယျာမင်းထွန်း အမှတ်(၈၃)ေြခလျင်တပ်ရင်း

 ၄။ ကည်း ၇၃၅၃၅ ဗိုလ်ကီး ေနာင်ထိုက် အမှတ်(၁၃)ေြခလျင်တပ်ရင်း

 ၅။ တ-၁၉၈၈၅၁ ဒုတိယအရာခံဗိုလ ်မင်းမင်းထိုက ် တပ်မေတာ်စစ်ဘက်ေရးရာ လံုခံေရးအကူတပ်

 ၆။ ၂၇၄၂၃ အုပ်ခွဲတပ်ကပ်ကီး သိန်းိုင် တနသ  ာရီေရတပ်စခန်းဌာနချပ်

 ၇။ ၉၉၂၆၇၀ တပ်ကပ်ကီး ခိုင်ကိုလတ် စစ်ဘက်ေရးရာလုံ ခံေရးတပ်

 ၈။ တ-၃၁၁၀၀၉ တပ်ကပ်ကီး သူရထွန်းေအာင် စစ်ဘက်ေရးရာလုံ ခံေရးတပ်

 ၉။ တ-၄၀၁၇၂၈ တပ်ကပ ် ဝင်းေကျာ ် အမှတ်(၈၃)ေြခလျင်တပ်ရင်း

၁၀။ တ-၄၇၃၂၉၂ ဒုတိယတပ်ကပ ် လင်းလင်း အမှတ်(၉၀၅)စစ်ေြမြပင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်း

၁၁။ တ-၄၉၃၉၅၀ ဒုတိယတပ်ကပ ် လဲလျန်ဆန်း အမှတ်(၁၃)ေြခလျင်တပ်ရင်း                                             

၁၂။ တ-၅၂၃၇၇၇ ဒုတိယတပ်ကပ ် ေဇာ်ထွန်း အမှတ်(၆)စစ်ေြမြပင်ေဆးတပ်ရင်း

၁၃။ တ-၅၄၇၃၃၈ ဒုတိယတပ်ကပ ် ဘုန်းိုင်ဦး အမှတ်(၁၃၉)ေြခလျင်တပ်ရင်း

၁၄။ တ-၅၆၈၀၁၇ ဒုတိယတပ်ကပ ် ေနေအာင် အမှတ်(၈၃)ေြခလျင်တပ်ရင်း

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဆိုင်ရာ စွမ်းရည်သတ ိဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်များ

ရဲသူရတံဆိပ်

 ၁။ ရဲ ၂၆၇၉  ယာယီရဲမှးကီး ေဇာ်သန်း မ ခင်းရဲတပ်ဖွဲ

 ၂။ ဦးထက်ေအာင်လင်း လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရး 

       ဝန်ကီးဌာန

 ၃။ ေဒါက်တာဝင့်ဝင့်မိင ် မိနယ်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှး ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

 ၄။ ရဲ ၄၉၁၈  ရဲမှး ေကျာ်မင်းထွန်း မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၅။ ရဲ ၆၉၅၀  ရဲမှး သန်းလွင် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

 ၆။ ဦးစန်းေအး  မန်ေနဂျာ(စီမံ)  လ ပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

 ၇။ ရဲ ၇၆၇၇ ဒုတိယရဲမှး ေအာင်သူရ ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

 ၈။ ရဲ ၇၆၈၅ ဒုတိယရဲမှး တင်ေမာင်လတ် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

 ၉။ ဦးေဝဖိးသန်  လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

 ၁၀။ လ ၁၄၄၃၄၆ ရဲအုပ်  တင်ချိ ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၁။ လ ၂၁၃၂၀၅ ရဲအုပ်  သက်ေအာင် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၂။  လ ၂၁၄၀၆၇ ရဲအုပ်  ေကျာ်ိုင်ဦး ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၃။ လ ၂၄၀၅၁၂ ရဲအုပ်  အဗွန်း ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၄။ လ ၂၆၄၃၁၅ ရဲအုပ်  ြမတ်ဇွဲမာန်ကို စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၅။ လ ၁၆၄၄၄၃ ဒုတိယရဲအုပ် သိန်းိုင် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၆။ လ ၁၂၅၂၂၆ ရဲအရာခံ ေငွြမင့်ဦး ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၇။ လ ၁၄၄၆၂၄ ရဲအရာခံ ြမင့်ိုင် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၈။ လ ၁၄၆၇၇၆ ရဲအရာခံ ေအာင်ေအာင် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၉။ လ ၁၅၀၄၈၈ ရဲအရာခံ တင်ထွန်း ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၀။  လ ၁၇၈၈၄၇ ရဲအရာခံ ေဇာ်မင်း ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၁။  လ ၁၈၁၉၁၈ ရဲအရာခံ ေအးလွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး

       ရဲတပ်ဖွဲ

၂၂။  လ ၁၈၈၄၄၂ ရဲအရာခံ သန်ဇင်ဦး ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၃။  ဦးသန်းိုင် ဌာနခွဲစာေရး  ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

       ဝန်ကီးဌာန

၂၄။  လ ၁၅၀၀၈၃ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေဇာ်ေဇာ် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၅။  လ ၁၇၁၉၁၄ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေအာင်ေကျာ်သိန်း ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၆။  လ ၁၈၁၃၈၇ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေအာင်ေဇာ်ဝင်း ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၇။  လ ၁၈၁၈၂၂ ရဲတပ်ကပ်ကီး လှေမာင် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၈။  လ ၁၈၁၉၇၄ ရဲတပ်ကပ်ကီး ရဲိုင်စိုး ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၉။  လ ၂၀၂၁၇၂ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေမာင်ေဇာ် ကယားြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၀။ လ ၂၀၄၂၃၇ ရဲတပ်ကပ်ကီး သန်းထွန်းဦး ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၁။ လ ၂၁၁၁၄၃ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေဇာ်မင်းဦး ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၂။  လ ၂၁၈၉၇၆ ရဲတပ်ကပ်ကီး ခွန်သစ်ေတာ့ ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၃။ လ ၁၉၂၂၄၄ ရဲတပ်ကပ ် ေဇာ်မင်း ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၄။ လ ၁၉၃၄၃၆ ရဲတပ်ကပ ် အိုက်လ ံ ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၅။ လ ၂၀၈၀၁၁ ရဲတပ်ကပ ် ဖိးေဝ ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၆။ လ ၂၁၇၄၁၀ ရဲတပ်ကပ ် ထက်ပိုင်စိုး ကယားြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၇။ လ ၂၁၈၉၆၁ ရဲတပ်ကပ ် ရဲမင်းထွန်း ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၈။ လ ၂၂၅၂၁၆ ရဲတပ်ကပ ် ရန်ပိုင် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၉။ လ ၂၂၇၅၁၅ ရဲတပ်ကပ ် သူရေအာင် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၀။ လ ၂၂၉၃၀၃ ရဲတပ်ကပ ် ေအာင်ဖိးဟိန်း ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၁။ လ ၂၃၁၀၉၆ ရဲတပ်ကပ ် ေကျာ်မင်းထွန်း ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၂။  လ ၂၅၉၂၃၆  ရဲတပ်ကပ ် ေမာ်ိုင်ဦး ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၃။ လ ၁၆၄၇၀၂ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ထွန်းသိန်းေမာင် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၄။ လ ၂၂၅၇၈၆ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေကျာ်စွာမင်း ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၅။ လ ၂၂၇၆၀၃ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ခွန်သာယာ ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၆။ လ ၂၃၀၅၉၉ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် န  ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၇။ လ ၂၃၁၁၉၂ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ချစ်ဖွယ် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၈။ လ ၂၃၃၉၂၂ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်ေကျာ်ထွန်း ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၉။ လ ၂၄၀၃၅၁ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေဌးရီ ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၅၀။ လ ၂၄၈၆၀၉ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် တမ်ထန်း ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၅၁။ လ ၂၅၀၆၆၁ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ညီညီစိုး ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၅၂။  လ ၂၅၆၉၂၀ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်ကိုကိုေဇာ ် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၅၃။ လ ၂၅၇၈၈၄ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ထိုက်လင်းေအာင ် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၅၄။ လ ၂၅၈၇၈၆ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ခွန်ွန်ေဝ ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၅၅။ လ ၂၅၉၈၄၄ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် မျိးကို ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၅၆။ လ ၂၆၁၅၅၁ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် စိုးထက် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၅၇။ လ ၂၇၂၉၈၂ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် မင်းသီဟ ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၅၈။ လ ၂၇၃၅၈၃ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ြမင့်လွင ် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၅၉။ လ ၂၇၃၉၇၂ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ညီညီေအာင် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၆၀။ လ ၂၇၈၈၅၆ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ခွန်စိုးပိုင် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၆၁။ လ ၂၇၉၂၆၃ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်ြမတ်ေမာ ် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၆၂။  လ ၂၈၀၃၅၈ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ခူးဖရန်စစ ကို ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၆၃။ လ ၂၈၀၃၇၂ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် မိုးဦး ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၆၄။ လ ၂၈၀၈၉၈ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် လွင်ေအာင် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၆၅။ လ ၂၆၇၈၁၀ ရဲတပ်သား ေကျာ်ေကျာ်ခိုင ် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၆၆။ လ ၂၈၀၇၄၇ ရဲတပ်သား ပိုင်ေဇာ်ထက် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၆၇။ လ ၂၈၇၅၉၀ ရဲတပ်သား ရဲထက်ဟိန်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၆၈။ လ ၂၈၈၃၆၂ ရဲတပ်သား ေကျာ်ေဇာလင်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

စာမျက်ှာ ၁၁ သို »»

ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲများ၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်များ ချးီြမင့်အပ်ှင်း



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၁၀ မှ 

၆၉။ ဦးညိလင်း အငယ်တန်းစာေရး(ရပ်/ေကျး)  မိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊  

      ကန်ဘလူမိ

၇၀။ ဦးစိုးိုင်ေအး သေ  ဘာသား-၅ ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန

၇၁။ ဦးေလးခိုင် သေ  ဘာသား  ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန

၇၂။  ဦးလင်းလင်းေအာင ် သေ  ဘာသား  ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

၇၃။ ဦးလင်းဦး ေကျးရာအုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှး အာယေုတာင်ေကျးရာအပ်ုစ၊ု ေရးမိနယ်

၇၄။ ဦးေဌးဦး ေကျးရာအုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှး ထိန်ပင်ေကျးရာအုပ်စု၊ သထုံမိနယ်

၇၅။ ဦးေအာင်သန်း ရာအိမ်မှး  အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်

ရဲဗလတံဆိပ်

 ၁။ ဦးေကျာ်စိုးသ ူ  န်ကားေရးမှး  ကယားြပည်နယ်လ တ်ေတာ်ုံး

 ၂။ ဦးမင်းေအာင်ေအး  န်ကားေရးမှး  စီးပွားေရးှင့က်ူးသန်း ေရာင်းဝယ်ေရး 

     ဝန်ကီးဌာန

 ၃။ ရဲ ၃၃၈၁ ယာယီဒုတိယရဲမှးကီး စိုးေအာင် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၄။ ဦးေသာင်းဒန် ဒုတိယ န်ကားေရးမှး နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန

 ၅။ ရဲ ၃၉၇၅ ရဲမှး  ေအာင်မိုးေကျာ ်မ ခင်းရဲတပ်ဖွဲ

 ၆။ ရဲ ၃၉၈၄ ရဲမှး ေအာင်ေကျာ်ဦး မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၇။ ရဲ ၄၇၉၉ ရဲမှး ဝင်းေအာင ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၈။ ရဲ ၅၀၀၈ ရဲမှး ချစ်စိန် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၉။ ရဲ ၅၅၀၈ ရဲမှး  သိန်းေဇာ်ထွန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၁၀။ ရဲ ၄၆၃၄ ယာယီရဲမှး ခင်ေဇာ် ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

 ၁၁။ ရဲ ၅၁၃၃ ယာယီရဲမှး တင်မျိးထွန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၁၂။ ဦးေကျာ်ေဆွ လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး မိုးေမာက်မိနယ ်

     အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

 ၁၃။ ဦး ေအာင်ြမင့်ထွန်း လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ဖူဆိုမိနယ ်                          

     အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

 ၁၄။ ဦးလှစိုး လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး၊   ကေလးမိနယ် 

     အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၁၅။  ဦးေနမျိးေဇာ် လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ဘုတလင်မိနယ ်

     အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၁၆။  ဦးေကျာ်စိုး လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး သယဇံာတှင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

     ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

၁၇။  ဦးေကျာ်စိုးမိုး လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၁၈။  ရဲ ၄၆၅၂ ဒုတိယရဲမှး မိုးေဇာ်သိန်း ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၉။  ရဲ ၅၁၇၀ ဒုတိယရဲမှး eာဏ်ထွန်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၀။  ရဲ ၆၄၀၈ ဒုတိယရဲမှး သက်ေဇာ်ထွန်း တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၁။  ရဲ ၇၄၁၄ ဒုတိယရဲမှး ေအာင်သင်းဦး ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၂။  ရဲ ၇၄၉၃ ဒုတိယရဲမှး ေအာင်ေအာင် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၃။  ရဲ ၇၅၅၈ ဒုတိယရဲမှး ဟန်ဝင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၄။  ရဲ ၇၆၇၅ ဒုတိယရဲမှး ဝင်းေဇာ်ေအာင ်စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၅။  ရဲ ၇၇၄၅ ဒုတိယရဲမှး ဟန်ဝင်းေအာင ်စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၆။  ဦးတင့်ေဝ ဦးစီးအရာရှ ိ  ဟားခါးမိနယ ်

     အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၂၇။  ဦးဝင်းေဇာ ် ဦးစီးအရာရှ ိ  လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ  

     အင်အားဝန်ကီးဌာန

၂၈။  ဦးသန်းဝင်း ဦးစီးအရာရှ ိ  စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

     ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

၂၉။  ဦးစံထွန်းမိင ် လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(လ ပ်စစ်) ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရး 

     ဝန်ကီးဌာန

၃၀။  ဦးသိန်းလွင် လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၃၁။  ဦးေအးထွန်း ဒုတိယမိနယ်ပညာေရးမှး ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၃၂။  လ ၁၂၉၀၈၈ ရဲအုပ် သန်းြမင့် အမှတ်(၂)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၃။  လ ၁၅၅၁၁၀ ရဲအုပ်  ကည်စိုး ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၄။  လ ၁၈၅၇၃၅ ရဲအုပ် ြမင့်ေဆွ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၅။  လ ၁၉၂၁၇၃ ရဲအုပ်  မင်းသိန်း ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၆။  လ ၁၉၅၅၇၂ ရဲအုပ်  လင်းလင်းထိုက ်စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၇။  လ ၁၉၆၄၁၇ ရဲအုပ် ေဇမင်းဦး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၈။  လ ၂၀၀၆၇၆ ရဲအုပ်  ေအးကိုကိ ု စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၉။  လ ၂၁၃၄၇၀ ရဲအုပ် ေဇာ်လင်းထိုက ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၀။  လ ၂၁၄၁၇၈ ရဲအုပ်  ေအးကို ကယားြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၁။  လ ၂၁၇၂၉၄ ရဲအုပ်  ေအာင်ခိုင်ဝင်း မ ခင်းရဲတပ်ဖွဲ

၄၂။  လ ၂၂၈၂၆၉ ရဲအုပ် ေကျာ်စွာသူ ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၃။  လ ၂၃၈၄၈၆ ရဲအုပ်  ေဇာ်ေဇာ်ေအာင် မ ခင်းရဲတပ်ဖွဲ

၄၄။  လ ၂၃၈၅၆၃ ရဲအုပ် ိုင်လင်းေအာင ် မွန်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၅။  လ ၂၃၈၆၅၃ ရဲအုပ် ဘုန်းထက်အာကာေအာင ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၆။  လ ၂၄၈၃၁၈ ရဲအုပ် ေနာင်ထွန်းိုင် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၇။  လ ၂၅၃၆၅၁ ရဲအုပ် ေဇာ်ေဇာ်မိုး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၈။  လ ၁၄၃၇၇၆ ဒုတိယရဲအုပ် ေအာင်ေကျာ်ိုင ်မွန်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၉။  လ ၁၆၇၅၂၄ ဒုတိယရဲအုပ် ဝင်းေဌးြမင့ ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၅၀။ လ ၁၈၇၅၁၅ ဒုတိယရဲအုပ် ေကျာ်မင်းလွင ် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၅၁။ လ ၁၉၄၁၉၄ ဒုတိယရဲအုပ် ေဇာ်မိုးေအာင် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

 ၅၂။ လ ၁၉၅၀၉၄ ဒုတိယရဲအုပ် သန်းမျိးေဆွ ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ

 ၅၃။ လ ၁၉၈၄၂၃ ဒုတိယရဲအုပ် ိုင်မျိးေအာင် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၅၄။ လ ၂၀၂၂၄၉ ဒုတိယရဲအုပ် သန်းလင်းဦး ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

 ၅၅။ လ ၂၁၀၈၃၃ ဒုတိယရဲအုပ် သူရေကျာ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၅၆။ လ ၂၁၁၀၁၈ ဒုတိယရဲအုပ် ြပည့်ဝင်းေဇာ ် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

 ၅၇။ လ ၂၁၁၁၅၀ ဒုတိယရဲအုပ် ေအာင်စိုးိုင် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၅၈။ လ ၂၁၁၈၂၉ ဒုတိယရဲအုပ် ေကျာ်မင်းဦး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၅၉။ လ ၂၁၃၈၂၃ ဒုတိယရဲအုပ် ဟိန်းေဝဇင်လတ် ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

 ၆၀။ လ ၂၁၄၂၈၅ ဒုတိယရဲအုပ် ေဇယျာလင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၆၁။ လ ၂၁၅၀၄၄ ဒုတိယရဲအုပ် သန်းလ  င် အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

 ၆၂။ လ ၂၁၆၆၃၉ ဒုတိယရဲအုပ် ေကျာ်ိုင်ဝင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၆၃။ လ ၂၁၉၃၇၅ ဒုတိယရဲအုပ် ေကျာ်မျိးထွန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၆၄။ လ ၂၁၉၆၇၀ ဒုတိယရဲအုပ် ေအာင်ကိုကိ ု စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၆၅။ လ ၂၂၀၅၅၇ ဒုတိယရဲအုပ် ေမာင်ေမာင်တိုး ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၆၆။ လ ၂၂၀၉၁၁ ဒုတိယရဲအုပ် ဆန်းေဇာ်လတ် အမှတ်(၂)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

 ၆၇။ လ ၂၂၁၃၂၆ ဒုတိယရဲအုပ် ေအာင်ဖိးဦး မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၆၈။ လ ၂၂၁၃၆၀ ဒုတိယရဲအုပ် မျိးကိုကိုဦး အမှတ်(၃) လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

 ၆၉။ လ ၂၂၁၈၅၁ ဒုတိယရဲအုပ် ရဲမင်းထွန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၇၀။ လ ၂၂၁၉၀၄ ဒုတိယရဲအုပ် ေအာင်ေကျာ်ဦး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၇၁။ လ ၂၂၁၉၅၃ ဒုတိယရဲအုပ် ေအာင်သူ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၇၂။ လ ၂၂၄၀၆၈ ဒုတိယရဲအုပ် ဇင်မင်းထွန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၇၃။ လ ၂၂၄၃၂၆ ဒုတိယရဲအုပ် ေဇယျာှင်းဦး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

 ၇၄။ လ ၂၂၄၄၀၅ ဒုတိယရဲအုပ် တင်ဦးလ  င် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၇၅။ လ ၂၂၆၉၁၅ ဒုတိယရဲအုပ် စိုးေကျာ်သ ူ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၇၆။ လ ၂၂၆၉၅၉ ဒုတိယရဲအုပ် ေအာင်သူ အမှတ်(၂)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

 ၇၇။ လ ၂၂၇၅၄၄ ဒုတိယရဲအုပ် အုန်းေကျာ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၇၈။ လ ၂၂၈၉၆၀ ဒုတိယရဲအုပ် ေအာင်မျိးသန်  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၇၉။ လ ၂၂၉၃၂၁ ဒုတိယရဲအုပ် ေသာ်တာလမင်း မွန်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

 ၈၀။ လ ၂၃၂၅၄၀ ဒုတိယရဲအုပ် ေဇာ်လင်းထိုက ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၈၁။ လ ၂၃၆၄၃၄ ဒုတိယရဲအုပ် ေအာင်ရဲသူ မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၈၂။ လ ၂၃၈၂၃၄ ဒုတိယရဲအုပ် ယ်မင်းေဌး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၈၃။ လ ၂၃၈၇၇၆ ဒုတိယရဲအုပ် သိန်းေဇာ်ဦး မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၈၄။ လ ၂၄၄၇၈၃ ဒုတိယရဲအုပ် မျိးသီဟ မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၈၅။ လ ၂၄၈၈၂၀ ဒုတိယရဲအုပ် ေနလင်းေအာင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၈၆။ လ ၂၅၃၆၄၉ ဒုတိယရဲအုပ် မျိးြမတ်သ ူ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၈၇။ လ ၂၅၅၃၀၇ ဒုတိယရဲအုပ် သက်လင်းေအာင ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၈၈။ လ ၂၆၄၁၇၄ ဒုတိယရဲအုပ် အိအိမွန် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၈၉။ လ ၂၈၁၃၆၇ ဒုတိယရဲအုပ် ေအးမင်းေအာင ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၉၀။ လ ၂၈၁၄၂၆ ဒုတိယရဲအုပ် ဝင်းသူရေအာင ် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

 ၉၁။ လ ၂၈၁၄၂၇ ဒုတိယရဲအုပ် ေအာင်ဖိးေဝ အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

 ၉၂။ လ ၂၈၁၄၇၁ ဒုတိယရဲအုပ် ေနမျိးေအာင် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၉၃။ လ ၂၈၈၉၇၄ ဒုတိယရဲအုပ် ေနမျိး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

 ၉၄။ လ ၂၈၈၉၉၉ ဒုတိယရဲအုပ် စိုးေကျာ်ဇင်ြမင့(်ခ) စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

    ဇင်ညီညီ

 ၉၅။ လ ၁၁၉၄၅၆ ရဲအရာခံ အုန်းသွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၉၆။ လ ၁၆၁၄၀၉ ရဲအရာခံ ေကျာ်စိုးမိုး မွန်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

 ၉၇။ လ ၁၇၀၉၇၆ ရဲအရာခံ ေအာင်ဝင်းကိ ု စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

 ၉၈။ လ ၁၉၈၇၄၈ ရဲအရာခံ ေဇာ်မင်းထက ် ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ

 ၉၉။ လ ၂၅၇၀၉၇ ရဲအရာခံ သိန်းထွန်း မွန်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၀၀။ လ ၁၀၈၇၄၈ ရဲတပ်ကပ်ကီး  စိုးဝင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၀၁။ လ ၁၁၆၅၇၅ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေကျာ်စွာေအာင ် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၀၂။  လ ၁၂၁၄၈၈ ရဲတပ်ကပ်ကီး  ေအးေမာင် အြမန်လမ်းမကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၀၃။ လ ၁၂၂၉၅၄ ရဲတပ်ကပ်ကီး တင်ေအာင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၀၄။ လ ၁၂၄၀၅၄ ရဲတပ်ကပ်ကီး စိန်ေရ  ကရင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၀၅။ လ ၁၂၆၅၃၁ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေအာင်ဆန်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၀၆။ လ ၁၄၄၃၂၈ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေအာင်ဝင်းထွန်း ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၀၇။ လ ၁၄၇၈၀၆ ရဲတပ်ကပ်ကီး ခင်ေမာင်ဝင်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၀၈။ လ ၁၄၈၆၇၂ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေကျာ်ယ်ေထွး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၀၉။ လ ၁၅၃၇၇၅ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေရ သိန်း ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၁၀။ လ ၁၅၃၇၉၂ ရဲတပ်ကပ်ကီး စိုးရ မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၁၁။  လ ၁၅၉၈၁၇ ရဲတပ်ကပ်ကီး စိန်လှ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၁၂။  လ ၁၆၂၂၅၅ ရဲတပ်ကပ်ကီး စ ာဦး မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၁၃။  လ ၁၆၃၉၇၂ ရဲတပ်ကပ်ကီး လိန်ဟုန်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၁၄။  လ ၁၇၁၀၅၃ ရဲတပ်ကပ်ကီး မျိးြမင့ ် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၁၁၅။ လ ၁၇၂၉၁၉ ရဲတပ်ကပ်ကီး ထွန်းထွန်းလင်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၁၁၆။ လ ၁၈၂၃၃၈ ရဲတပ်ကပ်ကီး ဝင်းထိုက ် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

စာမျက်ှာ ၁၂ သို »»



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၁၁ မှ

၁၁၇။ လ ၁၈၃၃၈၉ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေအးေကျာ်သာ အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၁၁၈။ လ ၁၈၃၈၈၀ ရဲတပ်ကပ်ကီး သိန်းထွန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၁၉။ လ ၁၈၇၈၃၇ ရဲတပ်ကပ်ကီး  တင်ေအာင်သိန်း ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၂၀။  လ ၁၈၇၉၂၂ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေသာင်းထိုက်ေအာင ်ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ

၁၂၁။  လ ၁၈၈၇၂၂ ရဲတပ်ကပ်ကီး သန်းမင်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၂၂။  လ ၁၉၃၁၇၁ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေကျာ်ထင်ေဇာ ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၂၃။  လ ၁၉၈၀၄၈ ရဲတပ်ကပ်ကီး မျိးမင်းသန်  အြမန်လမ်းမကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၂၄။  လ ၁၉၉၇၄၁ ရဲတပ်ကပ်ကီး ြမင့်လွင ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၂၅။  လ ၂၀၀၆၀၆ ရဲတပ်ကပ်ကီး တင်လင်းေအာင ် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၂၆။  လ ၂၁၄၆၂၆ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေဇာ်လင်းထွန်း ကရင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၂၇။  လ ၂၁၅၂၇၄ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေအာင်ိုင်ဝင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၂၈။  လ ၂၁၆၅၈၉ ရဲတပ်ကပ်ကီး မျိးေဇာ်ထွန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၂၉။  လ ၂၁၈၁၇၉ ရဲတပ်ကပ်ကီး ြမတ်ကိုကိုေအာင ် ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ

၁၃၀။ လ ၂၂၀၇၈၈ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေအာင်မိုးထွန်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၁၃၁။  လ ၂၂၂၁၁၂ ရဲတပ်ကပ်ကီး ြမတ်မင်းဦး ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ

၁၃၂။  လ ၂၂၉၁၅၇ ရဲတပ်ကပ်ကီး ဖိးေဝထွန်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၁၃၃။  လ ၂၄၂၈၆၇ ရဲတပ်ကပ်ကီး ဆန်းဝင်း ေရေကာင်းရဲတပ်ဖွဲ

၁၃၄။  လ ၂၄၅၆၂၁ ရဲတပ်ကပ်ကီး သက်ထွန်း သစ်ေတာလုံ ခံေရးရဲတပ်ဖွဲ

၁၃၅။ လ ၁၁၉၈၅၄ ရဲတပ်ကပ ် ြမင့်အုန်း အြမန်လမ်းမကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၃၆။ လ ၁၂၇၂၈၀ ရဲတပ်ကပ ် ေကျာ်စိုး မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၃၇။ လ ၁၄၃၈၆၀ ရဲတပ်ကပ ် ေကျာ်လင်း မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၃၈။ လ ၁၆၅၉၆၂ ရဲတပ်ကပ ် သန်းခိုင်ဦး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၃၉။ လ ၁၆၉၆၉၉ ရဲတပ်ကပ ် ေကျာ်သူရေအာင ် အြမန်လမ်းမကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၄၀။ လ ၁၇၂၂၁၄ ရဲတပ်ကပ ် ေကျာ်မိုးထွန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၄၁။  လ ၁၇၂၅၈၉ ရဲတပ်ကပ ် မျိးေကျာ်သ ူ ေနြပည်ေတာ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၄၂။  လ ၁၇၄၄၃၁ ရဲတပ်ကပ ် တင်လ  င်မိုး ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၄၃။  လ ၁၇၅၁၃၀ ရဲတပ်ကပ ် ဝင်းေဇာ်ေဌး အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၁၄၄။  လ ၁၇၅၈၅၄ ရဲတပ်ကပ ် စံထွန်း အြမန်လမ်းမကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၄၅။ လ ၁၇၇၀၃၃ ရဲတပ်ကပ ် စိုးသင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၄၆။ လ ၁၇၉၅၂၇ ရဲတပ်ကပ ် မင်းမင်းဦး တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၄၇။ လ ၁၈၂၆၅၆ ရဲတပ်ကပ ် ေအာင်မျိးမင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၄၈။ လ ၁၈၂၈၆၇ ရဲတပ်ကပ ် ေအာင်ေဇာ်လင်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၄၉။ လ ၁၈၃၇၇၉ ရဲတပ်ကပ ် ဟုန်းကီး ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၅၀။ လ ၁၈၅၆၆၁ ရဲတပ်ကပ ် ဇင်မင်းလတ ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၅၁။ လ ၁၉၃၂၄၇ ရဲတပ်ကပ ် ရာသက်ေမာင ် ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၅၂။  လ ၂၀၀၀၉၂ ရဲတပ်ကပ ် သန်းထွန်းိုင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၅၃။ လ ၂၀၀၅၅၉ ရဲတပ်ကပ ် ေကျာ်ဝင်းေမာင ် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၅၄။ လ ၂၀၂၈၂၀ ရဲတပ်ကပ ် တင်မိုးလ  င် အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၁၅၅။ လ ၂၀၄၁၆၅ ရဲတပ်ကပ ် စိုင်းထက်ိုင်ထွန်း တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၅၆။ လ ၂၀၅၅၁၀ ရဲတပ်ကပ ် ဆန်းထွန်း အြမန်လမ်းမကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၅၇။ လ ၂၀၆၉၁၁ ရဲတပ်ကပ ် ေနမျိးထွန်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၅၈။ လ ၂၀၈၃၃၀ ရဲတပ်ကပ ် ေအာင်ဇင်ေဌး တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၅၉။ လ ၂၁၂၅၃၇ ရဲတပ်ကပ ် စေနသာ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၆၀။ လ ၂၁၃၅၃၇ ရဲတပ်ကပ ် ဘူထန်းဘူ မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၆၁။ လ ၂၁၄၃၁၆ ရဲတပ်ကပ ် ေနေအာင် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၆၂။  လ ၂၁၅၆၅၇ ရဲတပ်ကပ ် သူရေဇာ် ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၆၃။ လ ၂၁၇၃၉၈ ရဲတပ်ကပ ် လင်းလင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၆၄။ လ ၂၁၇၄၁၆ ရဲတပ်ကပ ် ေဌးလင်းေအာင ် ကယားြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၆၅။ လ ၂၁၈၂၂၃ ရဲတပ်ကပ ် ေအာင်ိုင်ဝင်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၆၆။ လ ၂၂၀၁၁၇ ရဲတပ်ကပ ် တင်ထွန်းေအာင် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၆၇။ လ ၂၂၃၃၆၉ ရဲတပ်ကပ ် လွင်ေမာ်ထူး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၁၆၈။ လ ၂၂၃၄၀၁ ရဲတပ်ကပ ် ဝင်းေဇာ်ထူး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၁၆၉။ လ ၂၂၃၉၉၆ ရဲတပ်ကပ ် ထွန်းဝင်းခိုင ် ေနြပည်ေတာ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၇၀။ လ ၂၂၅၅၆၈ ရဲတပ်ကပ ် သက်ိုင်ထွန်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၁၇၁။ လ ၂၂၆၀၄၇ ရဲတပ်ကပ ် ခင်ေဇာ်လတ် မ ေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

     ေကာ်မတီ

၁၇၂။  လ ၂၂၇၆၅၈ ရဲတပ်ကပ ် ေနမျိးေအာင် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၇၃။ လ ၂၄၁၅၉၅ ရဲတပ်ကပ ် ဖိးေကျာ်ထက်ည ီ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး ရဲတပ်ဖဲွ

၁၇၄။ လ ၂၄၄၀၇၀ ရဲတပ်ကပ ် ြပည့်ဖိးေနာင ် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၇၅။ လ ၂၄၅၆၄၃ ရဲတပ်ကပ ် မိုးမိုး သစ်ေတာလုံ ခံေရးရဲတပ်ဖွဲ

၁၇၆။ လ ၂၄၅၆၄၅ ရဲတပ်ကပ ် ေကျာ်ဝင်းသိန်း သစ်ေတာလုံ ခံေရးရဲတပ်ဖွဲ

၁၇၇။ လ ၂၄၇၂၂၇ ရဲတပ်ကပ ် ေကျာ်သန်းဝင်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၇၈။ လ ၂၆၂၁၂၈ ရဲတပ်ကပ ် မျိးထက်ဦး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၇၉။ မ   ၂၅၃၃၀ မီးသတ်တပ်ကပ ် ေနလင်းေအာင် မီးသတ်ဦးစီးဌာန

၁၈၀။ လ ၁၅၈၄၅၅ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ကည်တင့ ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၈၁။ လ ၁၈၀၇၄၄ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ရဲဗိုလ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၈၂။  လ ၁၈၀၈၇၁ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် စန်းေအာင ် ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၈၃။ လ ၁၈၅၆၇၄ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ယ်မင်း မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၈၄။ လ ၁၉၅၄၃၅ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် တင်မျိးဝင်း ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၈၅။ လ ၂၀၇၅၃၂ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် မျိးမင်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၈၆။ လ ၂၀၉၇၃၇ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ထွန်းထွန်းဝင်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၈၇။ လ ၂၁၃၈၇၆ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်မျိး ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၈၈။ လ ၂၁၇၅၈၆ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်မျိးဝင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၈၉။ လ ၂၁၈၄၄၀ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ြပည့်ဖိးသန်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၉၀။ လ ၂၂၂၉၄၄ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ြပည့်စုံေအာင ် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၉၁။ လ ၂၂၇၀၂၅ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်သူရ ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၁၉၂။ လ ၂၂၇၄၁၃ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေဝဖိးထွန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၉၃။ လ ၂၂၈၅၅၄ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ကီးဟုန်းလိန်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၁၉၄။ လ ၂၂၈၅၆၉ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ဇင်ဇင်ကို မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၉၅။ လ ၂၃၀၇၀၉ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် မျိးေဇာ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၉၆။ လ ၂၃၁၃၅၆ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်မျိးကိုကိ ု ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၉၇။ လ ၂၃၁၄၆၄ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေပ ဦး(ခ)လြပည့်မင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၁၉၈။ လ ၂၃၂၁၇၂ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေဇလတ်ေနာင် အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၁၉၉။ လ ၂၃၂၅၉၂ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေကျာ်သူဟိန်းစိုး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၀၀။  လ ၂၃၅၉၁၀ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ကည်ဦး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၀၁။  လ ၂၃၆၇၉၀ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ထွန်းိုင်စိုး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၀၂။  လ ၂၃၇၄၉၁ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ထွန်းလင်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၀၃။  လ ၂၃၈၃၂၁ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ဟန်စိုးဆက် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၀၄။  လ ၂၃၈၉၅၇ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် စစ်ငိမ်းေအး မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၀၅။  လ ၂၃၉၄၈၂ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် သန်ဇင်ဖိး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၀၆။  လ ၂၃၉၉၆၄ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် စည်သူဝင်း ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၀၇။  လ ၂၄၀၉၆၄ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ဇင်မင်းထွန်း ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၀၈။  လ ၂၄၂၇၈၆ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ငင့်ထွန်းထန် ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၀၉။  လ ၂၄၃၁၀၈ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် မျိးထွန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၁၀။  လ ၂၄၅၈၅၀ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေကျာ်သိန်း သစ်ေတာလုံ ခံေရးရဲတပ်ဖွဲ

၂၁၁။  လ ၂၄၆၀၀၀ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် စိုးေအာင် ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၁၂။  လ ၂၄၆၈၀၁ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ထွန်းေအာင်ေကျာ ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၁၃။  လ ၂၄၉၅၆၃ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်ကိုလတ် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၁၄။  လ ၂၅၀၇၅၅  ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေဝလ ံဖိး ေရေကာင်းရဲတပ်ဖွဲ

၂၁၅။  လ ၂၅၁၂၉၄ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်လင်းထွန်း ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၁၆။  လ ၂၅၁၉၄၈ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် သန်းထွန်းေအာင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၁၇။  လ ၂၅၄၆၂၂ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ဆလိုင်းစိုးေအာင်သူဝင်း ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၁၈။  လ ၂၅၅၁၄၃ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်မင်း ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၁၉။  လ ၂၅၈၈၇၄ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ဝင်းေမာ်ဦး ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၂၀။  လ ၂၅၉၇၂၅ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ြပည့်ဖိးေမာင ် အမှတ်(၂)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၂၁။  လ ၂၆၀၃၆၆ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေကာင်းထက်ကိုကိ ု ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ

၂၂၂။  လ ၂၆၀၆၆၇ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် စည်သူ အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၂၃။  လ ၂၆၂၀၇၃ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် မိုးမင်းလ  င် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၂၄။  လ ၂၆၂၂၄၆ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် မင်းြမညိ မွန်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၂၅။  လ ၂၆၄၄၃၉ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ပန်းအိလင်း မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၂၆။  လ ၂၆၆၆၉၆ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် သက်ိုင်ဦး ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ

၂၂၇။  လ ၂၆၆၈၈၉ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်သူ အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၂၈။  လ ၂၆၆၉၇၁ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်သူမိုး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၂၉။  လ ၂၆၇၅၆၄ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်လင်းသန်း ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၃၀။  လ ၂၆၉၂၅၉ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် မနားထန်း ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၃၁။  လ ၂၇၀၅၄၈ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်ချမ်းမင်း မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၃၂။  လ ၂၇၂၃၅၆ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်ကို ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၃၃။  လ ၂၇၂၅၂၉ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် မင်းေအာင ် အမှတ်(၁) နယ်ြခားေစာင့ရ်ကွဲပ်ကမဲ အဖဲွ

၂၃၄။  လ ၂၇၃၃၇၆ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် သန်းလွင်ထွန်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၃၅။  လ ၂၇၅၄၁၈ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် သ  ကန်ေအာင် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၃၆။  လ ၂၇၈၄၂၂ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ြပည့်ဖိးေဝ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၃၇။  လ ၂၈၀၇၇၂ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ပိုင်စိုးခန်  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၃၈။  လ ၂၈၂၂၆၄ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ဆွင်းခန်ခိုင် ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၃၉။  လ ၂၈၃၆၆၇ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်ေဇာ်ဖိး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၄၀။  လ ၂၈၄၀၃၃ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ဇင်ေမာင်ေမာင ် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၄၁။  လ ၂၈၄၉၉၅ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ိုင်ိုင်လတ် အမှတ်(၂)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၄၂။  လ ၂၈၅၅၇၇ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ဇွဲဝင့်မာန် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၄၃။  လ ၂၈၅၈၅၀ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် တင်ေမာင်ေဆွ အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၄၄။  လ ၂၈၇၅၉၅ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ဖိးရာဇာမင်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၄၅။  လ ၂၈၇၅၉၈ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်မျိးမင်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၄၆။  လ ၂၈၇၆၀၇ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ြပည့်ဖိးိုင ် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၄၇။  လ ၂၈၈၀၃၀ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် မနားဆင်ရှင်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၄၈။  လ ၂၈၈၂၁၆ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေကာင်းြပည့်စု ံ အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၄၉။  လ ၂၈၈၅၇၆ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် မျိးမင်းသ ူ အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၅၀။  လ ၂၉၀၅၅၆ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေကျာ်စိုးလ  င် ကယားြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၅၁။  လ ၂၉၁၃၅၅ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်ေအာင် အမှတ်(၂)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၅၂။  လ ၂၉၁၈၂၂ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေအာင်ိုင် အမှတ်(၂)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၂၅၃။  လ ၂၂၅၂၀၀ ရဲတပ်သား ေဇာ်မင်းဦး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



လွတ်လပ်တ့ဲ  အချပ်အြခာပုိင်  ြမန်မာကုိ အစိတ်စိတ်အမ ာမ ာ  

ပိကဲွေအာင်   ဖျက်ဆီးဖို ကစံည်ေနတဲ ့ ြပင်ပိင်ုငအံချိနဲ အဖဲွအစည်း 

ေတရွဲ ေထာင်ေချာက်ထ ဲြပည်သေူတ ွမကျေရာက်ေအာင် သတမိူိင်ုဖို 

ဒီစာကိုေရးပါတယ်။   ဇာတိပုညဂုဏ်မာနနဲ   ေနခဲ့တဲ့ြမန်မာဟာ 

ှစ်ေပါင်းေထာင်ချ ီကာခဲပ့ါပ။ီ ဒါေကာင့ ်ြမန်မာဆိတုာ ခမှု ေပ ေပါက် 

လာတာ မဟတ်ုပါဘူး။    ဗဒု ပွင့ေ်တာ်မခူျန်ိ ဘစီ ီ(၆၀၀)  ဝန်းကျင်ထကဲ 

ရိှခ့ဲပီြဖစ်တယ်။ မိြပုိင်ငံေတွအြဖစ်ကေတာ့ ပျေတွကစပါတယ်။” 

ဒါေကာင့ ်ပျမိြပိင်ုငေံတဟွာ ဘစီ ီ(၄၀၀) ေကျာ်ေလာက်ကတည်းက 

ြမန်မာတနံတလျား  ရှိေနခဲ့တယ်။  သမိုင်းပါေမာက  ေဒါက်တာ 

သန်းထွန်းရဲ မှတ်တမ်းအရ ပျမိြပေတွဟာ အေနာက်နဲေြမာက်၊  

အေရှနဲေတာင်မှာသာမက ကမ်းိုးတန်းေဒသေတွမှာပါ ပင်လယ ်

ပျမိြပရယ်လို ရိှခဲေ့ကာင်း ဆို န်းထားပါတယ်။ ဟန်လင်း၊ မိင်ုးေမာ၊  

ဗိဿိုးနဲ   သေရေခတ ရာ  စတာေတွကေတာ့ အထင်ရှားဆုံး ပျမိ 

ြပေတပွလဲို ေြပာရပါမယ်။ ပျစစ်ရင် ဗမာပဆဲိတုဲ ့ဆရာကီး ေဒါက်တာ 

သန်းထွန်း  အဆိုအရ   ြမန်မာြပည်အှံ    များြပားလှတဲ့ မိြပ

ပျလူအဖွဲအစည်းဟာ  ေနာင်အခါ   ဗမာလူအဖွဲအစည်းအြဖစ ်

ဆက်လက်တည်ရှိေနခဲ့တယ်လို  ဆိုလိုတာြဖစ်တယ်။  ဒါေကာင့် 

ြမန်မာြပည်မှာ ဗမာဟာ လူများစုြဖစ်ေနရတဲ့အေကာင်းပဲလို ဆိုိုင် 

ပါတယ်။ 

 အစ်အဆက် ြမန်မာအ့ာဏာ ြဖန်ကက်မ နဲ ပတ်သက်လိုဆိရုရင် 

ရခိင်ုဘရုင်ေတ ွ ဘန်ုးမီးေနလေတာက်စ်က   အခ ု ကာလကတ ားနယ် 

အထိ အာဏာချဲထွင်ခဲ့တယ်။ အုပ်စိုးခဲ့တယ်။ ဒါေကာင့်   အေရှ 

ဘဂ  လားကိ ုဗဒု သာသနာ ြပန်ပွားချန်ိကစပီး ရခိင်ုြပည်မှာ ဗဒု ဘာသာ 

ကိ ုေဆာင်ယူကုိးကွယ်ခ့ဲတာ ယေနတိင်ုပါပ။ဲ တေကာင်းြပည်ကစလုိ 

ဗမာေတွရဲ   ပုဂံမိြပိုင်ငံအြဖစ်    အတည်တကျြဖစ်လာခဲ့ချနိ ်

အေနာ်ရထာေခတ်မှာ  အာသံ၊  မဏိပူရ၊ ကသည်းနယ်ေတွအထိ 

အပ်ုချပ်ခဲတ့ယ်။ ဘရုင့ေ်နာင်ဟာလည်း အယဒု ယ (ထိင်ုး) ကိ ု ချတီက် 

သမ်ိးပိက်ုခဲတ့ယ်။ ကန်ုးေဘာင်ေခတ်မှာ ြမန်မာဟာ ြပည်ပစစ်ေတကွိ ု

ေအာင်ိုင်ခဲ့သလို  တုတ်ကျးေကျာ်စစ်ေတွကိုလည်း  ိုင်ေအာင် 

တွန်းလှန်ခဲ့တယ်။  ကွမ်လုံနဲ   ဗန်းေမာ်ေကာင်းချ ီ  တုတ်စစ်ေတွ 

သုံးကမ်ိသုံးခါ ံးခဲလ့ို တတ်ုဘရုင်ခ ံ မမိကိိယ်ုကိ ု အဆုံးစရီင် ခဲတ့ယ်။  

တုတ်တပ်မှးေတွလည်း  ကွပ်မျက်ခံရတာ သမိုင်းမှာ ရှိခဲ့တယ်။ 

ဟိုစ်က    တုတ်စစ်ကို    ကံ့ကံ့ခံတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့    ဗမာတပ်မှး 

တိမ်ကားမင်းေခါင်နဲ  မဟာသီဟသူတိုဟာ ရာဇဝင်ေြပာင်ေအာင ်

စွမ်းေဆာင်ခဲ့ကတယ်။   ဒါေတွဟာ  အမျိးသားေရး ေသွးနီခဲ့တဲ့ 

မှတ်တမ်းေတွပဲ။ ြမန်မာ့ အချပ်အြခာအာဏာ လက်လွတ်မဆုံး ံး 

ရေအာင် ေသွးနဲေရးတဲ ့မှတ်တမ်းေတွပဲ။ 

လွတ်လပ်ေရးသမုိင်းမှာလည်း နယ်ချဲနဲ  ဖက်ဆစ်ကုိ ေတာ်လှန် 

ခဲ့တဲ့ ြမန်မာလူမျိးေပါင်းစုံရဲ  ေသွးေတွဟာ  ရဲရဲနီခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ေြမ 

ကိထုရိင် မချေိအာင်နာတတ်တဲ ့တိင်ုးချစ်၊ ြပည်ချစ်၊ မျိးချစ်စတ်ိေတကွ 

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၃

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးဝင်းေဖသည ်  ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်  နံနက်ပိုင်းတွင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ    ပဲခူးြမစ်ကူး 

သန်လျင်တတံားအမှတ် (၃)  တည်ေဆာက်ေနသည့် 

စီမံကိန်းရှင်းလင်းေဆာင်သို  ေရာက်ရှိပီး  တံတား 

တည်ေဆာက်ေရးတာဝန်ခံှင့်  တံတားဦးစီးဌာန

စီမံကိန်းတာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာချပ်တိုက လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ အေြခအေနများကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပရာ 

ဒုတိယဝန်ကီးက လုပ်ငန်းခွင်အ ရာယ် ကင်းရှင်း 

ေရး၊  ေဆာင်ရက်ဆ၊ဲ ေဆာင်ရက်ရန်ကျန်လပ်ုငန်းများ 

စီမံချက်အတိုင်း သတ်မှတ်ချနိ်အတွင်း ပီးစီးေရး၊ 

စခံျန်ိစံ န်းြပည့မ်ေီရးတိုကိ ုအထူးဂြုပ ေဆာင်ရက် 

ကရန် မှာကားသည်။

ဆက်လက်၍   ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ဒလတံတားတည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်း ရှင်းလင်း 

ေဆာင်သိုေရာက်ရှိပီး    တံတားကီးအချနိ်မီပီးစီး 

ေရးအတွက်  တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေသာ ကုမ ဏီ 

များအေနြဖင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်အတုိင်း ေဆာင်ရက် 

ရန်လိေုကာင်း၊   ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ် လပ်ုငန်း 

အချပ်အြခာအာဏာပိုင် ြမန်မာ 
ဦးခငေ်မာင်ေဆ(ွNDF)

 

 

 

 

 ေရ ရည်ေတာက်၍ 

 မိုးေသာက်လင်းစ- ကွန်ြမးေစ။ 

 ရင်မှရ င်ြမး၊ ေတးသံဦးှင့် 

 တစ်ကူးတစ်ကန်၊ လည်ချဆီန်၍ 

 ြဖန်ြဖးေဝငှ- ငှက်ညိြမ။ 

 လယ်နားယာနား၊ သူေတးသွားသည် 

 အက ားလည်းကင်း၊ အချင်းလည်းြပည့် 

 အသိလည်းပွား၊ ဆင်းရဲသားတို 

 ေရ နားစိမ့်စိမ့်၊ တငိမ့်ငိမ့်တည့် 

 သိမ့်သိမ့်ဟစ်ေက း- ငိမ်းချမ်းေရး။ 

 ေမာင်ှံလည်ယှက် 

 အသက်ေပးေဝ၊ လွတ်လပ်ေမွဟု

 ဤေြမထူးသန်၊ ခရီးြပန်ကို 

 အံှေရာက်ကာ၊ ဆင်းသက်ကာလ င် 

 ေမတ ာစိုးမိုး၊ ဝမ်းစာဖိးေအာင် 

 ေရ ချိးြပာေလး ကူိုင်စွ။   ။

သူေတးသံ

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနကိ ုဂုဏ်ြပလျက်။ 

  တက်လူ

ဗဇီေသွးထမှဲာ ကန်ိးေအာင်းလျက်ရိှတာကိ ု ဘယ်သေူမမ့လ။ဲ ဘိုးဘွား 

ေတရွဲ အသက်ေသွးေခ းနဲ စေတးရယခူဲတ့ဲ ့ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရးကီးကိ ု

ဘယ်သေူမမ့လ။ဲ ဘယ်ြမန်မာြပည်သား ဘယ်လမူျိးကများ ေမ့ိင်ုမှာ 

တ့ဲလဲ။ ၁၈၅၂ ခုှစ် ြဖစ်ခ့ဲတ့ဲ အဂ  လိပ်- ြမန်မာ ဒုတိယအကိမ် နယ်ချဲ 

ကျးေကျာ်စစ်တန်ုးက ဖားေရ ေကျာ်မှာ  ရှမ်းအမျိးသမီး  တပ်ဗိလ်ုေတ ွ

ဓားလွတ်ကိင်ုပီး  နယ်ချဲတပ်ကိ ု ြမင်းတပ်နဲ   တိက်ုခဲတ့ာေရာ ေမလ့ိုရ 

မတဲလ့ား။ ဒါေတဟွာ ြမန်မာဇ့ာတေိသွးရဲသမိင်ုး၊ ြမန်မာအ့ချပ်အြခာ 

အာဏာကို ကာကွယ်တ့ဲသမုိင်းပဲ။ ခုခါကျမှ ေသးွနဲေရးခ့ဲရတ့ဲ ြမန်မာ့ 

အမျိးသားလွတ်လပ်ေရးသမိင်ုးကိ ု အိင်ုးခရံေတာမှ့ာလား။ ြမန်မာကိ ု

ဖိခွဲမယ့်အက ံခံရေတာ့မှာလား။ ဒိုေခတ်ကျမှ ညံ့ကေတာ့မှာလား။ 

စ်းစားကပါ။ ဒါေကာင့ ်ဇာတေိသွးကိြုပဖို တိင်ုးချစ်ြပည်ချစ်စတ်ိကိြုပဖို 

ြမန်မာေတွညီကပါစို။   ဒီေနရာမှာ  အလျ်းသင့်လို  ိုင်ငံတကာ 

ိုင်ငံေရးနဲပတ်သက်ပီး  တစ်ဆက်တည်းတင်ြပရရင်  လူသိက ာ၊ 

လူတန်ဖုိးနဲ  ငမ်ိးချမ်းေရး၊ ညွီတ်ေရးဆိတုဲ ့ိင်ုငတံကာ တရားမ တ 

မ ကို  ေစာင့်ေရှာက်ဖို  ကုလသမဂ ဆိုတာ  ရှိေနပါတယ်။ ခုအခါမှာ 

ဒအီဖဲွကီးဟာ ိင်ုငတံကာ ဗိလ်ုကျစိုးမိုးမ ကိ ုလက်ပိက်ုကည့ေ်နရမယ့ ်

အချနိ်မဟုတ်ေတာ့ပါဘူး။  ဒါေကာင့်   သမိုင်းရဲမှန်ကန်တဲ့ဘက်မှာ 

ရပ်ဖုိလုိပါတယ်။ ိင်ုငံကီးေတရွဲ ကစားပဲွေနရာအြဖစ်မခဘံ ဲိင်ုငေံရး 

ဟိရိဩတ ပ တရားအြပည့်နဲ  ုိင်ငံတကာစည်းမျ်းများကုိ ကာကွယ် 

ထိန်းသိမ်းသူအြဖစ ်ြမင်လိုကပါတယ်။ 

ဒါေကာင့် ြမန်မာဟာ ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒမှာ ေဖာ်ြပတဲ့အတိုင်း 

ိင်ုငေံရး ဂုဏ်သိက ာအြပည့်နဲ ရပ်တည်ေနတာြဖစ်တယ်။ ဆက်လက်ပီး 

ိုင်ငံတကာနဲ   ေဒသဆိုင်ရာ  အဖွဲအစည်းေတွအတွင်း  စစ်မှန်တဲ့ 

ကိယ်ုစားြပမ နဲ  ိင်ုငတံကာ တရားမ တမ ေတအွတွက် ေလ ာက်လှမ်း 

ေနမှာလည်းြဖစ်တယ်။ အခုဆိုရင် ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးဟာ (၇၄) 

ှစ်တိုင်ခဲ့ပါပီ။ ေနာက်ှစ်ဆို လွတ်လပ်ေရးစိန်ရတ ုအခါသမယကို 

ေရာက်ပါေတာ့မယ်။  အမိေြမကိ ု  ကာကွယ်ခဲ့ကတဲ ့ ြမန်မာမျိးချစ် 

သူရဲေကာင်းေတွ၊ ဒီေြမအတွက ်အသက်ေပးခဲ့ကတဲ ့တိုင်းရင်းသား

ေခါင်းေဆာင်ကီးေတွ၊ လွတ်လပ်ေရးဖခင်ကီးေတ ွအသက်ေသွးနဲ  

ေပးဆပ်ခဲ့တဲ့ အချပ်အြခာအာဏာ လွတ်လပ်ေရး အဓွန်ရှည်ေရးကိ ု

ရည်ေမ ာ်ပီး 

-  အသက်အိုးအမ်ိ   ဆုံး ံးေနရတဲ ့    အြပစ်မဲြ့ပည်သေူတအွတွက်

 အကမ်းဖက်မ အပါအဝင် ုိင်ငံသားအချင်းချင်း စစ်ခင်းေနမ 

 ေတွကို ရပ်တန်းကရပ်သင့်ပါပီ။ 

-  အမေိြမကိ ု ဖိခဲွပီး  သစ ာေဖာက်တဲ ့ သမိင်ုးတရာခေံတအွြဖစ်

 မေရာက်ကေစေရးနဲ ။ 

-  ြပင်ပပေယာဂေတကွိ ု   ိင်ုငေံရးသတရိှိရိှနဲ  ဖယ်ရှားပီး ြပည်သူ

 တစ်ရပ်လုံး ေအးချမ်းတည်ငမ်ိစွာ  အသက်ဝမ်းေကျာင်းိင်ုေရး

 အေလးေပးေဆာင်ရက်ိင်ုေစေကာင်း  လွတ်လပ်ေရး  ဆမွုန်

 ေကာင်း ေတာင်းလိုက်ပါတယ်။ 

     

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ လမ်း/တံတား ေဆာက်လုပ်ေနမ အေြခအေနတုိကို ကည့် စစ်ေဆး

ကန်ကာမ အေပ  ထိခုိက်မ ကိ ု ြပန်လည်အစားထုိး 

မည့်  စီမံချက် ကိတင်ေရးဆွဲထားရန်ှင့ ်လုပ်ငန်း

ခွင်အ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ လုံ ခံေရးဆိင်ုရာ ကစိ ရပ် 

များကို   အထူးဂုြပေဆာင်ရက်ေရး  သက်ဆိုင်ရာ 

က  အလုိက် ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်သွားရန် 

မှာကားသည်။

ယင်းေနာက်    ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ဒလြမစ်ကူးတတံားတည်ေဆာက်ေနသည့ ်လပ်ုငန်း 

ခွင်၌ ေရလည်တိင်ုဘိုးပိုင်များ ၊ ဆင်ေြခေလ ာတတံား 

ဘိုးပိုင်များပီးစီးမ ှင့်   ဒလဘက်ြခမ်း  ချ်းကပ် 

တံတား ဘိုးပိုင်များ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ု

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ဒလတံတားသည် စုစုေပါင်းအရှည်  ၁၈၆၇  

မတီာ၊  အကျယ်  ၂၆ ဒသမ ၅ မတီာ၊   ေလးလမ်းသွား 

သံမဏိကိးဆိုင်းတံတားြဖစ်ပီး  တံတားခံိုင်ဝန်  

၇၅ တန် ြဖစ်ေကာင်း၊   စုစုေပါင်းပီးစီးမ   ၂၉  

ရာခိုင် န်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ် ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန ဗဟိသုင်တန်းေကျာင်း 

(သုဝဏ )သို ေရာက်ရှိပီး  အေဆာက်အဦဦးစီးဌာန၊  

လမ်းဦးစီးဌာန၊   တတံားဦးစီးဌာန၊   မိြပှင့အ်မ်ိရာ 

ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊  ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီး 

ဌာနတိုမှ ဝန်ထမ်းများှင့ ်ေတွဆုသံည်။ ေတွဆုစံ် 

ဒတုယိဝန်ကီးက ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

ကျင့်ဝတ်၊  စည်းကမ်းှင့်အည ီတာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ကရန် လုိအပ်ေကာင်း၊ ပါတီိုင်ငံေရး ကင်းရှင်းက 

ရန်ှင့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအတွက ်

သတ်မှတ် စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီေနထိင်ုကရန် 

မှာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်   Max 

Myanmar B.O.T Company  မှ ေဆာင်ရက်ေနသည့် 

အမှတ် (၃)လမ်းမကီး မိင်ုတိင်ု (၀/၀ - ၉/၂) အတွင်း 

လမ်းတိုးချဲေနမ ကို ကည့် စစ်ေဆးပီး  လမ်းနယ်

နိမိတ်ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကို   သတ်မှတ်စည်းကမ်း 

အတိင်ုး လိက်ုနာေရး စမီေံဆာင်ရက်ကရန် မှာကား 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                         သတင်းစ်

ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ    ၃

အမျိးသမီးတစ်ဦးကိ ုတတ်ုိင်ုငသံို ပိုေဆာင်ေရာင်းစားခဲသ့မူျား 

ှင့် ြပည့်တန်ဆာအြဖစ ်   အဓမ ခိုင်းေစ၍ ေငွေကးအကျိးအြမတ ်

ေခါင်းပုံြဖတ်သူများအား အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့ 

ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ငပုေတာမိနယ ်အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်ေန မေရ စင် (ခ)

ေရ စင်ဝင်း(မိ)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး တမူးမိေန ထွန်းလင်း(ခ)

မိုးမိုး(မ)ိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်ေန မချိမာ(ခ) ခင်မိုးသ(ူမ)ိှင့် မမိငယ် 

(တိမ်းေရှာင)်တိုက လ  င်သာယာမိနယ်ေန မxxx၊ ၃၁ ှစ်ကို တုတ် 

ိုင်ငံသားှင့် တစ်ှစ်ေပါင်းသင်းပါက ေငွကျပ်သိန်း ၂၀ ရရှိမည်ဟ ု

ေြပာဆုိစည်းံုးပီး တတ်ုအမျိးသားတစ်ဦးထ ံပုိေဆာင်ေရာင်းစားခ့ဲ 

သြဖင့ ်လ  င်သာယာမိမရစဲခန်း(ပ) ၁၃၂၇/၂၀၁၉၊ လကူန်ုကူးမ  တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၂၄/၃၂ ြဖင့ ်အမ ေရးဖွင့ခ်ဲ့ပီး ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု 

တရားုံးသို တရားစွဲတင်ပိုခဲ့ရာ ဒီဇင်ဘာ  ၃၁ ရက်တွင်   တရားခံ 

မေရ စင်(ခ) ေရ စင်ဝင်းှင့ ်ထွန်းလင်း (ခ)မိုးမိုးတိုကိုလည်းေကာင်း။

သရက်မိနယ်ေန မxxx၊ ၂၂ ှစ်ကို မုံရာမိ န ဝန်ရပ်ကွက်ေန 

ေကာင်းထက်စ ံ(ခ) မှန်ကီး (ခ)ေကာင်းချစ်စ(ံမ)ိ၊ လပ်ိစာတ ူမအသိ ာ 

ဖိး (ခ) မအ(ိခ)ကလုားမ(မ)ိှင့ ် ေအာင်လံမိေနသ ူမခိင်ု (တမ်ိးေရှာင်) 

တိုက ြပည့်တန်ဆာအြဖစ ်အဓမ ခိုင်းေစပီး ေငွေကးအကျိးအြမတ ်

ေခါင်းပုြံဖတ်ရယခူဲသ့ြဖင့ ်ဘားအံမိမရစဲခန်း(ပ)၁၇၈/၂၀၂၁၊ လကူန်ု 

ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄/၃၂ ြဖင့် အမ ေရးဖွင့်ခဲ့ပီး 

ဘားအံခိုင်တရားုံးသို တရားစွဲတင်ပိုခဲ့ရာ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် 

တရားခ ံေကာင်းထက်စ(ံခ)မှန်ကီး (ခ)ေကာင်းချစ်စှံင့ ်မအသိ ာဖိး 

(ခ)မအ(ိခ)ကုလားမ တုိကုိလည်းေကာင်း  လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ် 

ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ အရ အလုပ်ှင့်ေထာင်ဒဏ ်၁၀ ှစ်စီကျခံေစရန် 

အမိန်ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                              သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၃
ြပည့်တန်ဆာအြဖစ ်  အဓမ ခိုင်းေစကာ 

အကျိးအြမတ်  ေခါင်းပုြံဖတ်ရယခူဲသ့မူျားကိ ု
လူကုန်ကူးမ ြဖင့် အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၁၀ 
ှစ် ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ           ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 
လ  င်သာယာမိနယ်ေန မေချာစှုင့ ်မသအဲြိဖ 
(ခ)သစဲတုိုက လ  င်သာယာမိနယ်ေန မ xxx၊ 
၁၃ ှစ်ကိ ုခမ်ိးေြခာက်၍ ြပည့တ်န်ဆာအြဖစ် 
အဓမ ခိင်ုးေစကာ အကျိးအြမတ် ေခါင်းပုြံဖတ် 
ရယခ့ဲူသြဖင့် ေသာင်ကီးနယ်ေြမရဲစခန်း (ပ)၈/ 
၂၀၁၉၊ လူကုန်ကူးမ   တားဆီးကာကွယ်ေရး 
ဥပေဒပုဒ်မ ၂၄/ ၃၂ြဖင့်  အမ ေရးဖွင့်ခဲ့ပီး 
ေြမာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုးသုိ တရားစဲွ တင်ပုိ 
ခဲရ့ာ ဒဇီင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် တရားခ ံမေချာစ ု
ှင့်  မသဲအိြဖ (ခ)သဲစုတိုကို    လူကုန်ကူးမ  
တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄  အရ 

အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ်စီ  ချမှတ်ခဲ့ 
ေကာင်းသိရသည်။

ထိုအတ ူရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ေမှာ်ဘ ီ
မိနယ် ေြမာင်းတကာေကျးရာေန ေဒ ြမြမ 
သန်းက ၎င်းအလှြပင်ဆုိင်တွင် အလုပ်လုပ်ကိင်ု 
ေနေသာ မ xxx ၊ ၁၅ ှစ်ကို ခိမ်းေြခာက်၍ 
ေမှာ်ဘီမိ ေြမာင်းတကာစက်မ ဇုန်ေန တုတ် 
ိင်ုငသံား ဝမ်ဆွင့ဟ်န်ုှင့ ်ြပည့တ်န်ဆာအြဖစ် 
ဆက်ဆရံန် အဓမ ခိင်ုးေစကာ အကျိးအြမတ် 
ေခါင်းပုြံဖတ်ရယခူဲသ့ြဖင့ ်ေမှာ်ဘီမိမရစဲခန်း 
(ပ) ၅၇၇/ ၂၀၂၀၊ လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ် 
ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄/ ၃၂ ြဖင့် အမ ေရးဖွင့်ခဲ့ပီး 
ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးသို တရားစွဲတင်ပို 
ခဲရ့ာ ဒဇီင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် တရားခ ံ ေဒ ြမြမ 
သန်းကို လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး 
ဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ အရ အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် 
၁၀ ှစ် ကျခံေစရန် အမိန်ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။
အလားတူ     ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

လ  င်သာယာမိနယ်ေန ခင်ခင်(ခ)အကင်နာ 
က ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လ  င်သာယာမိ 
နယ်ေန မ xxx ၊ ၂၃ ှစ်ကို အိမ်ေဖာ်အြဖစ ်
အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန ်       စည်းုံးေြပာဆို၍  
ြပည့တ်န်ဆာအြဖစ် အဓမ ခိင်ုးေစကာ အကျိး 
အြမတ်များအား ေခါင်းပုံြဖတ်ရယူခဲ့သြဖင့ ်
လ  င်သာယာမိမရဲစခန်း (ပ)၁၄၃၃/၂၀၁၉၊ 
လကူန်ုကူးမ      တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ 
ပဒ်ုမ ၂၄/ ၃၂ ြဖင့ ်အမ ေရးဖွင့ခ်ဲ့ပီး ေြမာက်ပိင်ုး 
ခိင်ုတရားုံးသို တရားစဲွတင်ပိုခဲရ့ာ ဒဇီင်ဘာ 
၂၉ ရက်တွင် တရားခ ံခင်ခင်(ခ) အကင်နာကိ ု
လကူန်ုကူးမ        တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ 
ပုဒ်မ ၂၄  အရ အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၁၀ 
ှစ်ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၃ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်

ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဇန်နဝါရ ီ

၁ ရက် ညေန ၅ နာရီတွင် တနသ  ာရ ီ

တိုင်းေဒသကီး    က န်းစုမိနယ်     

ေြမနီေတာင်ေကျးရာ   အနီးတွင် 

အမျိးသားတစ်ဦး(စိစစ်ဆဲ)   ကို 

မသက  ာဖွယ်ေတွရိှသြဖင့် စစ်ေဆး 

ရန်ရပ်တန်ခိုင်းစ် အဆိုပါအမျိး 

သားမှာ            အထပ်ုတစ်ထပ်ုကိ ု

ပစ်ချထွက်ေြပးသွားေသာေကာင့ ်

ပူးေပါင်းအဖွဲက    ဖွင့်ေဖာက် 

စစ်ေဆးရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

၉၇၀၀  ကုိ လည်းေကာင်း၊ ဇန်နဝါရီ 

၂ ရက် ညေန ၆ နာရတွီင် ပခဲူးတိင်ုး 

ေဒသကီး ေကျာက်တံခါးမိနယ ်

မင်းတန်းေကျးရာ     အနီးတွင် 

ေဌးဝင်းကိ ု  မသက  ာဖွယ်ေတွရှ ိ

သြဖင့် စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား ၇၈၀၀ ကိ ုလည်း 

ေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်

၎င်းအား    မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်

စတ်ိကိ ုေြပာင်းလေဲစေသာေဆးဝါး 

များဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူ 

ထားေကာင်း သိရသည်။ရဲြပန်ကား

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ  ၃

ေကျာက်မဲမိနယ်ှင့် ြပင်ဦးလွင် 

မိနယ်တိုတွင် ေငကွျပ် ၇၇၄ သန်ိး 

တန်ဖိုးရှိ  ထိန်းချပ်ဓာတုပစ ည်း 

ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာိုက ် ၁၄   တန် 

ေကျာ် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း  

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ     မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရး   ရဲတပ်ဖွဲမ ှ

တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည် ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ 

၃၀ ရက် ညေန ၆ နာရီတွင် ရှမ်း 

ြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) ေကျာက်မ ဲ

မိအဝင် အိုရီယမ်တယ်တိုးဂိတ ်

အနီးတွင်     သိ ီမှ မ ေလးသို 

ေအာင်ေဇာ်ဦး       ေမာင်းှင်ပီး 

သန်းဝင်း          လုိက်ပါလာသည့် 

ယာ်ကို       သတင်းအရ    ရှာေဖွ 

ရာ      ယာ်ေပ တွင်     ထိန်းချပ် 

ဓာတုပစ ည်း   ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာ 

ုိက် ၆ ဒသမ ၉ တန်  သိမ်းဆည်း 

ရမိခ့ဲေကာင်း  စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ် 

ချက်များအရ  ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် 

နံနက် ၆ နာရီတွင်  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး        ြပင်ဦးလွင်မိနယ ်

လား  း-မ ေလးသွားကားလမ်း

မိင်ုတုိင်အမှတ် (၄၇/၄၈) ကားတွင် 
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မိသစ်တစ်ဝိက်ု  ေရာက်ရိှေနသည့ ်  

NUG  ှင့ ် PDF   အမည်ခ ံအကမ်း 

ဖက်သမားများအား   လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက   ေဖာ်ထုတ် 

ဖမ်းဆီးခဲ့ရာမှ စတင်၍  KNU/ 

KNLA အဖွဲမှ အကမ်းဖက်မ ကို 

လိလုားပီး NCA ကိ ုပျက်စီးေစလိ ု

သည့် ေခါင်းေဆာင်အချိ ပါဝင် 

ေသာ အဖွဲ၊ NUG၊ PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်     အဖွဲများှင့ ်

လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ ဒီဇင်ဘာ 

၁၅ ရက်မှစတင်၍     ထိေတွ 

တိုက်ပွဲများြဖစ်ပွားခဲ့ပီး အဆိုပါ 

ေဒသမှ    အြပစ်မဲ့ြပည်သူများ 

တစ်ဖက်ိုင်ငံသို ထွက်ေြပးတိမ်း 

ေရှာင်လျက်ရှိသည်။

အဆိုပါေဒသတစ်ဝိုက် လုံ ခံ 

ေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ဒဇီင်ဘာ ၂၈ 

ရက်မှစ၍ ြပန်လည်ထိန်းချပ  ်

ုိင်ခ့ဲပီး ေဒသတည်ငိမ်ေအးချမ်း 

မ ရှိသည့်အတွက် တစ်ဖက်ိုင်ငံ 

သို ထွက်ေြပးတမ်ိးေရှာင်ေနသည့ ်

အြပစ်မဲ့ြပည်သူများ   ြပန်လည် 

ေနထိုင်ိုင်ေရးအတွက် အသံချဲ 

စက်များြဖင့်     ကရင်ဘာသာ၊ 

မအူပင်    ဇန်နဝါရီ    ၃

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး    မအူပင်မိ၌   (၇၄) ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ်အကိ မိနယ်အဆင့်  ကျပန်းစကား 

ေြပာပိင်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၉ နာရီက မအူပင်မိ 

အထက(၁)ေကျာင်း ြမတ်ပညာခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ ကျပန်းစကားေြပာပိင်ပွဲအား မအူပင်မိနယ်အတွင်းရှိ

အေြခခပံညာအလယ်တန်းှင့်အထက်တန်းေကျာင်းများမှ ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသူ ကိုးဦး ပါဝင်ယှ်ပိင်ကပီး ပိင်ပဲွေခါင်းစ်အား “(၇၄)ှစ် 

ေြမာက်မှသည်  ေထာင်စုှစ်များဆီဦးတည်စို”၊ “လွတ်လပ်ေရးေန  

ထိန်းသိမ်းကပါစို” ေခါင်းစ်ြဖင့် ယှ်ပိင်ကျင်းပရာ မသိမ့်သူေအာင် 

အထက(၂)(ပထမ)ဆု၊ မအိမ့်ထက်သူေအာင် အထက(၁) (ဒုတိယ)ဆု၊ 

မခိင်ုှင်းဦး အထက(၃)(တတယိ)ဆ၊ု ေနာ်ေသာ်တာမိုးသွင် ေလးအမ်ိစ ု

အထက ှစ်သိမ့်ဆု(၁)၊ မယွန်းမီမီေအာင် ေရ ေတာင်ေမှာ် အထက 

ှစ်သိမ့်ဆု(၂)အြဖစ် ရရှိသည်။

အခမ်းအနားသို ခိင်ုစမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက     ဦးညညီေီထွးှင့် 

တာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက်အားေပးခဲ့ပီး ဆရုရိှသမူျားအား (၇၄)ှစ် 

ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနတွင် ဆုများချးီြမင့်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                                      မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

မဂ  လာဒုံ    ဇန်နဝါရီ     ၃

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်

မဂ  လာဒုံမိနယ် ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရး 

ဦးစီးဌာန  ပျ်းမပင်ေမွးြမေရး ခံ၌  ပထမ 

အကိမ်  ွား၊  သိုး၊  ဆိတ်အလှြပပိင်ပွဲကို 

ယေနနံနက်  ၁၀  နာရီတွင်   ကျင်းပရာ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး စီးပွားေရးရာဝန်ကီး 

ဦးေအာင်သန်းဦးက လယ်ယာစိုက်ပျိးေရး 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရာတွင်    ေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းသည် အဓိကကျပီး အသား၊ ဥှင့် ို 

ရရိှေရး ရည်ရယ်၍ ေဆာင်ရက်ရသည့်လပ်ုငန်း 

ြဖစ်ပီး      တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင် ့

ကည့်မည်ဆိုလ င် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၏ 

ိုစားွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်းသည် များစွာ 

ေအာင်ြမင်မ ရှိေကာင်း၊ ိုစားွားမှရရှိသည့် 

ိုသည် ကေလးငယ်များ ကျန်းမာကံ့ခိုင်ပီး 

eာဏ်ရည်ြမင့်မားိုင်ေကာင်း၊  ြမန်မာ့ွား၊ 

သိုးအလှ၊ ိုစားွား၊ သိုးှင့် ဆိတ်အလှပိင်ပွဲ 

များ ကျင်းပြခင်းြဖင့် အရည်အေသွးြမင့်မားပီး 

ထတ်ုလပ်ုမ  ေကာင်းမွန်သည့် ေဒသွား၊ ိုစား 

ွား၊ သိုးှင့် ဆိတ်မျိးများ ေပ ထွန်းလာမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊  ေမွးြမေရးသမားအချင်းချင်း 

အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်မ ကွန်ရက်ကျယ်ြပန် 

လာပီး ေမွးြမေရးနည်းပညာများ ဖလှယ်ုိင် 

ေကာင်း၊ ပိင်ပဲွဝင်တရိစ ာန်များ၏ အမအူကျင့် 

တိုကို ေလ့လာုိင်ေကာင်း၊ ေမွးြမေရးသမား 

များ၊ မိမိတိရစ ာန်များကို စနစ်တကျ ေမွးြမ 

ြခင်း၏ အသအိပွင့်များကိ ုခစံားိင်ုပီး ေမွးြမ 

ေရးက       ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်လာမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

အဆိပုါပိင်ပဲွကိ ုဇန်နဝါရ ီ၂ ရက်မှ ၃ ရက် 

အထိ ှစ်ရက်ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့် ွား၊ သိုး၊ ဆိတ် စုစုေပါင်း ၁၀၄ ေကာင် 

ပိင်ပွဲဝင်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း ေမွးြမေရးှင့်

ကုသေရးဦးစီးဌာနမှသိရသည်။ 

ဉာဏ်ဟိန်း

ကရင်ြပည်နယ် ေလးေက့ေကာ်ေဒသရှိ ေကျးရာများမှြပည်သူများ ၎င်းတို ေနရပ်အသီးသီးသို 
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်၊ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပး

ထိန်ပင်ေနာက်ဆုံးစွန်ပစ်အမ  က်ပုံ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ များှင့် လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)
မိနယ်စုေပါင်းုံးှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး
ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ     ၃

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ  

ဥက   (မိေတာ်ဝန်) ဦးဗိလ်ုေဌးှင့အ်ဖဲွသည် ယေန  

နံနက် ၇ နာရီတွင် ထိန်ပင်ေနာက်ဆံုးစွန်ပစ်အမ  က်ပံု 

(Final Disposal Site - FDS) သို    ေရာက်ရှိပီး 

တာဝန်ရှိသူများကိ ုအမ  က်စွန်ပစ်မ စီမံခန်ခွဲေရးကိ ု

တစိက်ုမတ်မတ် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့အ်တွက်  

နည်းပညာအသုံးြပမ ှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည ် 

တိုးတက်လာသည်ကိ ုေတွရိှရေကာင်း၊ ိင်ုငတံကာ 

တွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များက အမ  က်စွန်ပစ်မ  

စီမံခန်ခွဲေရးအား  တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေနသည့ ်

နည်းတူ        ထိန်ပင်ေနာက်ဆုံးအမ  က်ပုံကိုလည်း 

စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ိုင်ေရးအတွက ်     လုပ်ငန်းရှင ်

များစွာက စတ်ိပါဝင်စားစွာ လာေရာက်ေလလ့ာသည် 

ကို ေတွရှိရသြဖင့ ် Feasibility Study ြဖစ်ိုင်ေြခ  

ေလ့လာမ များ ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် အားေပးစီစ်  

သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  အမ  က်စွန်ပစ်မ ေလ ာ့ချ 

ိုင်ေရးအတွက်   ြပည်သူများကို   Awareness 

Campaign  အသပိညာေပးြခင်းများ စ်ဆက်မြပတ်  

ေဆာင်ရက်သွားရန်လိုေကာင်း မှာကားသည်။

ထိုေနာက် မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည် ထိန်ပင် 

FDS အတွင်း မီးသတ်ေရငတ်ုတိင်ုများ အသုံးြပေနမ ၊ 

ေြမေအာက်ေရမှ Sedimentation ၊ Iron ှင့ ်Carbon 

အဆင့်ဆင့်သန်စင်၍ တစ်နာရီလ င် ေရဂါလန် ၆၂၀၅၀ 

သန်စင်ေပးေသာ     သံဓာတ်ဖယ်ရှားသည့်စနစ ်

တပ်ဆင်ထားရှိမ ၊ အလျား ေပ ၉၆၀ ၊ အနံ ေပ ၈၈၀၊ 

အနက် ၁၁ ေပရိှပီး ေရဂါလန် ၅၈ သန်း သိေုလှာင်ိင်ု 

သည့် မိုးေရစုကန်ထိန်းသိမ်းထားမ ှင့် ကန်ပတ် 

ဝန်းကျင် သန်ရှင်းသာယာသပ်ရပ်ေရး ေဆာင်ရက် 

ထားရှိမ ၊ မိုးေရစုကန်မှ တစ်နာရီလ င် ေရဂါလန် 

၆၅၀၀၀ ခန်  ေပးပုိုိင်ေသာ  90 kW ေရတင်စက်ြဖင့် 

မီးသတ်ေရငုတ်များသို သွယ်တန်းေပးပိုေနမ ၊ FDS 

ပတ်လမ်းအတိင်ုး အမ  က်သယ်ယာ်များှင့ ်ယ ရား 

များ ဝင်ထွက်၍ အမ  က်များ စနစ်တကျစပုုေံနမ တိုကိ ု

ကည့် စစ်ေဆးပီး လိအုပ်သည်များ မှာကားသည်။

ယင်းေနာက် မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည ်နံနက် 

၉ နာရတွီင် ဒဂုဧံရာအေဝးေြပးယာ် ရပ်နားစခန်းသို 

သွားေရာက်၍ အေနာက်ပတ်လမ်းှင့ ်ကျေံပျာ်လမ်း 

အကား အရှည်ေပ ၁၀၀၀၊ အကျယ် ေပ ၉၀ သဖဲိုေြမ 

ြပြပင်ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့်    ဆက်စပ်လမ်းများကိ ု

ကည့် စစ်ေဆးပီး လိအုပ်သည်များ မှာကားသည်။

ထိုေနာက် မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည ်ရန်ကုန်-

ပုသိမ်ကားလမ်းမေဘး     ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 

နည်းပညာတက သုိလ် အဝင်လမ်းသုိ သွားေရာက်၍ 

မိနယ်စုေပါင်းံုးှင့် ဝန်ထမ်းအမ်ိရာ တည်ေဆာက် 

ေရး စမီကံန်ိးဝင်းအတွင်း အင်ဂျင်နယီာဌာန (ေရှင့် 

သန်ရှင်းမ )မှ ေဆာင်ရက်ေနေသာ အလျား ေပ ၄၀၊ 

အနံ ေပ ၄၀ ၊ အနက် ၁၀ ေပ ေရဂါလန် တစ်သိန်းဆ့ံ 

ေရစုကန်ှင့် ေရတွန်းစက်ုံတည်ေဆာက်ေနမ ကို 

ကည့် စစ်ေဆးပီး လိုအပ်သည်များ မှာကားခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြမန်မာဘာသာ   စကားများြဖင့ ်

ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်း၊  ထိုင်း- 

ြမန်မာ နယ်ြခားေကာ်မတီများမ ှ

လိုအပ်သည်များ ညိ  င်းေဆာင် 

ရက်ြခင်းများေကာင့် ထွက်ေြပး 

တိမ်းေရှာင်ေနသူများအနက်မ  ှ

ယေနတွင်    အင်ကင်းမိင်၊ 

မယ်ေထာ်သေလးှင့ ် ဖလူးကီး 

ေကျးရာတို၌       ေနထိုင်သူ 

အမျိးသား ၃၉၆ ဦး၊  အမျိးသမီး 

၃၅၅ ဦး စစုေုပါင်း ၇၅၁ ဦးတိုသည် 

၎င်းတိုေနရပ်အသီးသီးသို ထပ်မံ 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာေကာင်း 

သိရသည်။

အဆိုပါ  ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်

လာသူများကုိ သက်ဆုိင်ရာတာဝန် 

ရှိသူများက စနစ်တကျ လက်ခံ 

ခဲ့ပီး    ထိုသို လက်ခံရာတွင ်

သက်ဆိင်ုရာ ြပည်သူေဆးုမံျားမှ 

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ 

များ၊ တပ်မေတာ်ေဆးတပ်ဖွဲဝင ်

များက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ စစ်ေဆး 

ေပးြခင်း၊ Quarantine ဝင်ေရာက် 

ရမည့ ်အေထာက်အထား စာရက် 

စာတမ်းများ  ြပလုပ်ေပးြခင်း၊ 

ကျန်းမာေရး    ဝန်ကီးဌာန၏ 

 န်ကားချက်များကို ရှင်းလင်း 

ေြပာကားြခင်းတိုကိ ုစနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ေပးပီး တိုင်းစစ်ဌာန 

ချပ်မှ     တာဝန်ရှိသူများှင့် 

ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက 

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် 

များှင့် အြခားလိုအပ်သည်များ 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။  

သတင်းစ်

မအူပင်မိနယ်၌ ကျပန်းစကားေြပာပိင်ပွဲ ကျင်းပ

မဂ  လာဒုံမိနယ် ပျ်းမပင်ေမွးြမေရး ခံ၌ ပထမအကိမ် ြမန်မာ့ ွား၊ သိုးအလှ၊ ိုစားွား၊ အသားစားွား၊ သိုးှင့် ဆိတ် ပိင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန 

 ၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲ

ေရးဦးစီးဌာန COVID-19 ကာကွယ် ကသုေရး ေဆးဝါးှင့ေ်ဆးပစ ည်း 

များှင့ပ်တ်သက်၍ အစားအေသာက်ှင့ေ်ဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာန 

မှ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်မ များကုိ ေဆးဝါးအတွက် အသိေပးေကညာချက် 

များအား (၂၂-၇-၂၀၂၁) ရက် ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ (၂၇-၇-၂၀၂၁) 

ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ (၁၃-၈-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ 

Molnupiravir Tablet ကိ ု(၁၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း 

စစုေုပါင်း(၄)ကမ်ိ၊ ေဆးပစ ည်းအတွက် အသေိပးေကညာချက်များအား 

(၂၂-၇-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ (၁၇-၈ ၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် 

လည်းေကာင်း စုစုေပါင်း (၂)ကိမ်ှင့် ကျန်းမာေရးအေထာက်အကူြပ 

အစားအေသာက်များ ဆရာဝန် န်ကားချက်မလုိေသာေဆးဝါးများ 

ှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးေကညာချက်များအား (၂၇-၇-၂၀၂၁) ရက် 

ေနတွင် (၁)ကမ်ိ အများြပည်သ ူသရိှိိင်ုရန်အတွက် FDA ၏ Website 

(www.fda. gov.mm) ှင့်    Food and Drug Administration 

Myanmar Facebook Page တိုတွင် ေကညာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။  

၂။ E-Submission System  ေဆာင်ရက်မ ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 

Food IR  ၏  Launch Date မှာ (၁-၂- ၂၀၂၁)ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ 

Medical Device တွင်   IR အတွက်   Launch Date (၁-၂-၂၀၂၁) 

ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊   One Time အတွက်    Launch Date 

မှာ(၁-၅-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ Local Manufacture 

အတွက် Launch Date မှာ (၂၃-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ 

Local Product Registration အတွက် Launch Date မှာ (၂၃-၁၁-

၂၀၂၁)ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊    Cosmetic အတွက်  IR ၏ 

Notification Launch Date မှာ (၁-၄-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ 

Local(Notification) ၏       Launch Date မှာ (၁-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန  

တွင်လည်းေကာင်း၊    Local Manufacture ၏      Launch Date မှာ 

(၂၆-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် လည်းေကာင်း၊ Drug system (DIAC, 

OneTime) Launch Date မှာ (၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း 

Launching ြပလုပ်ခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ E-Submission ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်ကိစ ရပ်များ 

ှင့်ပတ်သက်၍ အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၏ 

Trade Facilitation ဆိုင်ရာေဆာင်ရက်မ အေနြဖင့်    (၂၀၂၁)ခုှစ်၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလမှစတင်ကာ   E-Submission စနစ်များအား   စတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ Launching လုပ်သည့် 

ကိစ ရပ်များအား သိရှိိုင်ပါရန်ှင့် လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်FDA ၏ 

E-Submission Link ြဖစ်ေသာ http://esubmission.fda.gov.mm 

သို ဝင်ေရာက်ေလ ာက်ထားိုင်ေကာင်း  အသိေပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။ 

၄။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက  ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များအတိုင်း 

ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည ်-

ေဆးဝါးဌာနခွဲ -  ၀၆၇၄၀၃၀၇၃/ ၀၆၇၄၀၃၀၉၁ 

ေဆးပစ ည်း၊ အလှကုန်/ 

လူသုံးကုန်ဌာနခွဲ -  ၀၆၇၄၀၃၄၈၉

အစားအေသာက်ဌာနခွဲ -  ၀၆၇၄၀၃၂၅၀

Fdanpt1@gmail.com 

E-Submission စနစ်များအား စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ပီးြဖစ်၍ Launching လုပ်သည့်ကိစ ရပ်များအား သိရှိိုင်ရန်ှင့် 

လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် http://esubmission.fda.gov.mm သို ဝင်ေရာက်ေလ ာက်ထားိုင်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၃
လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည်  ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ ေမာ်လမိင်၊ ပုသိမ်၊ ေတာင်ငူ၊ 
ြမစ်ကီးနား၊ ဖျာပုံ၊ စစ်ေတွ၊ ရာငံှင့် ထားဝယ်မိတိုတွင် အိမ်တွင်းမ သက်ေမွး 
လုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများအား ဖွင့်လှစ်ထားရှိကာ စက်ချပ်သင်တန်းများ 
(မိန်းမဝတ်၊   ကေလးဝတ်၊  ကျားရှပ်၊  တိုက်ပုံ၊ ကုတ်အက   ျ)ီ၊  လက်မ သင်တန်း၊ 
မုန်မျိးစုံြပလုပ်နည်းသင်တန်း၊      အစားအစာချက်ြပတ်နည်းသင်တန်းှင့ ်
ပန်းအလှြပင်သင်တန်းစသည့ ်   သင်တန်းများကိ ု   ဘ  ာေရးှစ်တစ်ှစ်လ င် 
သင်တန်းအပတ်စ်(၈)ခု၊ အပတ်စ်တစ်ခုလ င် (၆)ပတ်ကာ သင်ကားေပးလျက် 
ရှိသည်။

 အဆိုပါ အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများ၌ သင်တန်း 
အပတ်စ် (၃/ ၂၀၂၂)အား   (၁၀-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနမှ(၁၈-၂-၂၀၂၂)ရက်ေနထိ 
ဖွင့လှ်စ်သင်ကားေပးမည်ြဖစ်ရာ   တက်ေရာက်လိေုသာ သင်တန်းသား(အမျိးသမီး/ 
အမျိးသား)များအေနြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များရိှ ေအာက်ပါ 
အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများသုိ ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ် 
စုံစမ်း၍ တက်ေရာက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-် 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ရန်ကုန်)
 အမှတ်-၁၃၅၊ဓမ ေစတီလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဖုန်း၀၁-၅၃၆၂၈၀
- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (မ ေလး)
 အမှတ်- ၁၆၉၊ ၈၃ လမ်း၊ ၂၅ x၂၆ လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊
 စစ်ကိုင်းတန်းရပ်၊ မ ေလးမိ ၊ ဖုန်း၀၂-၄၀၃၆၇၉၈
- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ေမာ်လမိင)်
 ေရ ေတာင်ရပ်၊ အထက်လမ်းမကီးေဘး၊ ေမာ်လမိင်မိ ၊ ဖုန်း၀၅၇-၂၀၂၇၁၆၆
- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း(ေတာင်ငူ)
 အမှတ် (၁၈)ရပ်ကွက်၊ စည်သူလမ်း၊ ဘူတာအနီး၊ ေတာင်ငူမိ၊ 
 ဖုန်း၀၅၄-၂၃၅၇၁
- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ြမစ်ကီးနား)

 အမှတ်(၉၂)၊ ရှမ်းစေုြမာက်ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊ ဖန်ုး- ၀၇၄-၂၅၂၂၅၅၈
- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ဖျာပုံ)
 ကျံကူေကျးရာ၊ ဖျာပံု-ဘုိကေလး ကားလမ်းေဘး၊ဖျာပံုမိ၊ ၀၉-၄၅၅၇၈၈၀၂၁ 
- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ပုသိမ်)
 အမှတ်-၂ရပ်ကွက်၊ မင်းကီးလမ်း၊ ပုသိမ်မိ၊ ဖုန်း - ၀၄၂- ၂၅၃၇၃၊ 
 ၀၄၂-၂၁၀၇၃
- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (စစ်ေတွ)
 ေမယုလမ်း(ေလယာ်ကွင်းအနီး)၊ မန်ကျည်းမိင်ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ 
 ဖုန်း- ၀၄၃- ၂၂၀၆၇
- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ရာငံ)

 အမှတ်-၈၂ ၊ အင်းကုန်းငါးဆူေကျးရာအုပ်စု၊ အင်းကုန်းေကျးရာ၊ 
 ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)၊ ရာငံမိ၊ ဖုန်း- ၀၉- ၇၈၁၁၁၆၂၇၂
- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ထားဝယ်)
 အကွက်အမှတ်(၂၄)၊ ဆန်ချအီေနာက်ကွင်း၊ ထားဝယ်မိ
 တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ထားဝယ်မိ၊ ဖုန်း- ၀၅၉-၂၀၂၄၀၀၉

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများမှ 
ေကျာင်းအေြခြပသင်တန်း (၃/၂၀၂၂)ဖွင့်လှစ်ရန် 

သင်တန်းသားေခ ယူြခင်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

ေကညာချက ်

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

ပညာသင်ှစ်ှင့်  (၂၀၂၁-၂၀၂၂) ပညာသင်ှစ်များအတွက်  ေအာက်ပါဘဲွသင်တန်းအသီးသီးကုိ (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

 ၁။ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းေကျာင်း

ှင့် စိုက်ပျိးေရးသိပ ံဌာနခွဲ၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ စိုက်ပျိးေရးသိပ ံများ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်အတွက် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည-်

စ် သင်တန်းအမည် ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်

(က) ဒုတိယှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်) (၁၀.၁.၂၀၂၂)

(ခ) ပထမှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်) (၁၀.၁.၂၀၂၂)

၂။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးပီးပါက ကာကွယ်ေဆးထိုးပီးေကာင်းကတ်ြပားှင့်အတ ူေကျာင်းအပ်ချနိ်တွင ်

သတင်းပုိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကာကွယ်ေဆး မထုိးံှရေသးပါက ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေရးအတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် 

အြမန်ဆုံးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၀၅၈၈ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။ 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိးေရးသိပ ံများ ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာြခင်း

စိုက်ပျိးေရးသိပ ံများ ဖွင့်လှစ်မည်



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၂၉၀၇၅၉၄၁၁ ဦး

ေသဆုံးသူ

၅၄၆၂၀၃၈ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ

၂၅၄၆၆၈၇၉၄ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဂျကာတာ     ဇန်နဝါရီ     ၃

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက ်

ပျံံှမ များြပားလာြခင်းကိ ုေလ ာခ့ျိင်ုရန်အတွက် ိင်ုငသံားများ 

အား ဇန်နဝါရ ီ၁၂ရက်မှစတင်၍ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

အပိေုဆာင်းထိုးံှေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဂူနာဒီ ဆာဒီကင်က ယေန  ေြပာကားသည်။ 

ယခု ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအပုိေဆာင်းထုိးံှမ  

အစအီစ်၌ ပီးခဲသ့ည့ ်ေြခာက်လအတွင်းက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးစီးသူများအား ကာကွယ်ေဆး 

အပုိေဆာင်းထုိးှေံပးသွားမည်ြဖစ်ပီး ယခုလအတွင်း လူဦးေရ 

၂၁  သန်းအား    ကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှံေပးရန်  

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားသည်။ ိုင်ငံ 

အတွင်းရှိ ကျန်းမာေရးလုပ်သားများအား ဇူလိုင်လအတွင်းက  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အပိေုဆာင်းထိုးံှေပးခဲသ့ည်။  

ယခုက့ဲသုိ ုိင်ငံသားများအား ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အပိုေဆာင်းထိုးှံမည့ ်အစီအစ်သည် 

သမ တ  ဂျိကိုဝီဒိုဒို၏  ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့ ်  ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း ဆာဒီကင်က ေြပာကားသည်။

ိင်ုငအံတွင်း လက်ရိှအချန်ိတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးစီးသူမှာ လူဦးေရ၏  ၄၂ ရာခိုင် န်းရှိပီး  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး Sinovac၊ Pfizer ှင့ ်Moderna 

တိုကို အသုံးြပထိုးှံေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ လက်ရှိ 

အချနိ်တွင်   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်း 

ထိုးံှေရးလပ်ုငန်းများ၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး သန်း 

၂၃၀  လိုအပ်လျက်ရှိပီး  ယင်းလိုအပ်သည့ ်   ကာကွယ်ေဆး 

ပမာဏ၏  ထက်ဝက်ခန်ကိ ု ရရှိပီးြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း  လက်ရှိအချနိ်၌  အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၅၀ ေကျာ်ကို ေတွရှိရသည်။ 

ကိုးကား-စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဆိုးလ်     ဇန်နဝါရီ     ၃

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌   အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ပျံံှေနမ အား အစွမ်းကုန်ကိးစားတုိက်ဖျက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း  သမ တ  မွန်ေဂျအင်းက  ှစ်သစ်ကူးမိန်ခွန်း၌ 

ကတိြပေြပာကားခဲ့သည်။ 

ေတာင်ကိုရီးယားအစိုးရသည ်  ိုင်ငံအတွင်း   အိုမီခရန် 

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ေရးအား    အားထုတ်ကိးပမ်း

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ကာ ိုင်ငံသားများအား ၂၀၂၂ ခုှစ် 

အတွင်း ပုံမှန်လူမ စီးပွားဘဝ ြပန်လည်ရရှိေစရန ်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ကတိြပေြပာကားသည်။ ိုင်ငံ 

အတွင်း ယမန်ှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကပင် ေနစ် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ ၇၀၀၀  ေကျာ်ရှိခဲ့ပီး  လက်ရှိအချနိ်တွင် 

အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသ ူ၁၃၀၀ ေကျာ်ရိှသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း     အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ  

အြမင့်ဆုံးအဆင့်သို မေရာက်ရှိေစေရးအတွက် အချနိ်ယူကာ  

ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း မွန်ေဂျအင်းက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

မွမ်ဘိုင်း     ဇန်နဝါရီ     ၃

အိ ိယိုင်ငံ၌ အသက် ၁၅ ှစ်မှ ၁၈ ှစ်အရယ်များအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးမ ကို ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်တွင် စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း 

အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ကေလးငယ်များအား ၎င်းတို၏ စာသင်ေကျာင်းများ၌သာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ပုဂ လိကှင့် အစိုးရစာသင်ေကျာင်း 

များသည် ကေလးငယ်များအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေရး  

စင်တာများကို ှစ်ဆတုိးြမင့်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစေ်ကာင်းင့်ှ ေနစ် ကိုဗစ-်၁၉  

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  အချက်အလက်များကိ ုြပည်နယ်အာဏာပိုင်များထံသို 

သတင်းေပးပိုရန ်ေကျာင်းအာဏာပိုင်များအား  န်ကားထားေကာင်း သိရသည်။

အိ ယိုိင်ငံ ဝန်ကီးချပ် မုိဒီ၏ ဇာတိြဖစ်သည့် ဂူဂျာရတ်ြပည်နယ်မှ အာဏာပုိင်များ 

ကမူ ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ကေလးငယ် ၃ ဒသမ ၆ သန်းအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆး ပထမအကိမ်ထိုးှံေပးိုင်မည်ဟ ုေမ ာ်လင့်ထားေကာင်း ေြပာကားသည်။

Covaxin ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးသည် အိ ိယုိင်ငံရိှ အသက် ၁၅ ှစ် 

မှ ၁၈ ှစ်အရယ်အုပ်စုများအတွက် အေရးေပ အသံုးြပရန် အတည်ြပေပးထားသည့်  

တစ်ခတုည်းေသာ ကာကွယ်ေဆးြဖစ်ပီး အိ ိယိင်ုငရိှံ အရယ်ေရာက်ပီးသမူျားအတွက် 

Covishield ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှင့ ်Sputnik V ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးတိုကို အသုံးြပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-စီအင်န်ေအ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အန်ကာရာ    ဇန်နဝါရီ    ၃

တူရကီုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ 

၃၃၅၂၀ ထပ်မံေတွရိှြခင်းေကာင့်  ိုင်င ံ

တစ်ဝန်း   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက ်

ခံရသူေပါင်း   ၉၅၅၂၈၀၁   ဦးရှိလာ 

ေကာင်း  တူရကီိုင်ငံ  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက  ယေနတွင်  ေြပာကား 

သည်။

တူရကီုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက် 

အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူ ၁၂၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်း 

ေကာင့် အဆိုပါေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူ 

ေပါင်း ၈၂၆၃၅ ဦး ရှိလာေကာင်းှင့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသြဖင့ ်ေဆးုံအသီးသီးမ ှဆင်းခွင့် 

ရရှိသူ ၂၂၁၆၁ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

တရူကီိင်ုငသံည် တတ်ုိင်ုငထံတ်ု  

Sinovac ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆးကို ိုင်ငံအတွင်း အေရးေပ အသုံး 

ြပရန် တူရကီကျန်းမာေရးအာဏာပိုင ်

များက အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက် ိင်ုင ံ

တစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်ကို ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင ်တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတစ်ကမ်ိထိုးံှ 

ပီးသူေပါင်း ၅၇ သန်းနီးပါးရှိေကာင်း၊ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထုိးံှပီးသူေပါင်း  

၅၁ သန်းေကျာ်ရိှေကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ စစုေုပါင်း 

၁၃၂ ဒသမ ၂၁ သန်းေကျာ် အသုံးြပပီး 

ြဖစ်ေကာင်း တရူကကီျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အီတလီိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၆၁၀၄၆ ဦးရှိပီး
ေနစ်ကူးစက်မ  သိသိသာသာကျဆင်းလာခဲ့

ေရာမ    ဇန်နဝါရီ    ၃

အီတလီိုင်ငံ၌ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင ် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၁၄၁၂၆၂  

ဦးရိှခဲရ့ာမှ ဇန်နဝါရ ီ၂ ရက်တွင်မ ူတစ်ရက် 

အတွင်း ကူးစက်ခံရသူ ၆၁၀၄၆ ဦးရှိခဲ့ 

ြခင်းေကာင့် ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရမ  သိသိသာသာ ကျဆင်းလာ 

ခဲ့ေကာင်း အီတလီကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။

အီတလီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆံုးမ တွင်မူ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် 

တွင် ေသဆုံးသ ူ၁၁၁ ဦးရိှခဲရ့ာမှ ဇန်နဝါရ ီ

၂ ရက်တွင် အဆုိပါေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသ ူ 

၁၃၃ ဦးအထိ ြမင့်တက်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

အီတလီိုင်ငံ၌         ပီးခဲ့သည့်ှစ ်

ေဖေဖာ်ဝါရီလက    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရမ စတင်ေတွရှိခဲ့ပီး လက်ရှိ 

အချနိ်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း ၁၃၇၆၄၆ ဦးရှိလာ 

ေကာင်းှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခံရသူေပါင်း ၆ ဒသမ ၃၂၈ သန်းေကျာ် 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

အီတလီိုင်ငံ၏     အထူးကပ်မတ ်

ကုသေဆာင်များ၌ ေဆးဝါးကုသမ ခံယူ 

လျက်ရှိသူများ ပါဝင်ြခင်းမရှိဘဲ ေဆးုံ 

များတွင်         တက်ေရာက်လျက်ရှိသ ူ

အေရအတွက်သည် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် 

၁၁၂၆၅ ဦးရှိခဲ့ရာမ ှဇန်နဝါရီ ၂ ရက်တွင် 

၁၁၇၅၆ ဦး ရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ အိုမီခရန် ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံှံေနမ အား 
အစွမ်းကုန်ကိးစားတိုက်ဖျက်သွားမည်ဟု သမ တ မွန်ေဂျအင်း ကတိြပ

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၃၃၅၂၀ ထပ်မံေတွရှိ

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံသားများအား ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အပိုေဆာင်းထိုးှံေပးမည်

အိ ိယိုင်ငံ၌ အသက် ၁၅ ှစ်မှ ၁၈ ှစ်အရယ်များအား
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးမ  စတင်



ခေရာင်းလမ်းကိုြဖတ်ေကျာ်ြခင်း

ကီးပွားချမ်းသာနည်းဗျဟာ

န ာသိန်းဇံ

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

ြပင်းထန်တဲဆ့ နဲ  ြမင့ြ်မတ်တဲ ့ ရည်မှန်းချက် 

ေတမွရိှတဲအ့ခါ လဟူာ မေကာင်းတဲအ့ြပအမေူတ ွ

ကိုေရှာင်ပီး   ေကာင်းတဲ့အြပအမူေတွကိ ု   ြပဖို  

မလွယ်လှဘူး။ ေဖာက်ြပန်ချင်ရင်လည်း  မေဖာက် 

ြပန်ေအာင်“ေတာင့”် မခံိင်ုြပန်ဘူး၊  ရှုားစကားပု ံ

တစ်ခုရှိတယ်။    “ေငွက စကားေြပာလာတဲ့အခါ 

အမှန်တရားဟာ    ဆိတ်ငိမ်ေနတယ်”   when 

money speaks, the truth is silent. တဲ။့ သေဘာ 

တရားအရ အသိeာဏ်၊ ဆင်ြခင်eာဏ် Reason 

and   Intellect  ေတွကို   ဤသိုြပမူြခင်းက 

ေကာင်းတယ်၊ ထိုသို ြပမူြခင်းကေတာ ့မေကာင်း 

ဘူးလို ခဲွြခားသတိတ်ပါရဲ။ တြခားတစ်ပါးသေူတရွဲ 

အြပအမူေတွကိုလည်း  ဘယ်ဟာက  မှားတယ်၊ 

ဘယ်ဟာကေတာ ့ မှန်တယ်လို ေြပာတတ်ပါရဲ။ 

ဒါေပမဲ့    တကယ်မက်ေမာေလာက်တဲ ့  လိုချင် 

ေလာက်တဲ ့ေငေွကးလာဘ်လာဘေတရွဲ ဆဲွေဆာင် 

မ ကိ ု  ကိယ်ုတိင်ုကံလာတဲအ့ခါ ဘာမှအမှားအမှန် 

မေြပာေတာဘ့ ဲဆတ်ိဆတ်ိငမ်ိငမ်ိ  လက်ခမံလိိက်ု 

တာပဲ။ ဒါဟာ ဘာေကာင့်လဲဆိုေတာ ့ “မမှန်တာ 

ေတာ ့မလပ်ုဘူး” လို   စတ်ိက   ေတာင့မ်ခံိင်ုေတာ ့

လိုပဲ။     စိတ်မှာြမင့်ြမတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ       

ြပင်းထန်တဲ့ဆ ၊ ခိုင်ခံ့တဲ့  စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့အခါ    

ဆ ာ၊  ေဒါသာ၊ ဘယာ၊ ေမာဟာ အစရိှတဲ ့အဂတ ိ

တရားေတွကိ ု လိုက်စားမိိုင်တာပဲ။ 

ြမင့်ြမတ်တဲ့ဘဝမျိးကိုရဖို၊ ေရာက်ဖို ချမှတ်  

ထားတဲရ့ည်မှန်းချက်ေတ၊ွ ဆ ေတ ွ အားနည်းလို...  

အိ ုဒါေလာက်ကေလးေတာ ့လုပ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပီး   

မဟုတ်တာကေလးေတွကုိ တစ်စတစ်စ  နည်းနည်း  

နည်းနည်းြပလပ်ုမရိာက    ေနာင်ကာလာတဲအ့ခါမှာ 

ေဖျာက်ဖျက်မရတဲ ့အကျင့်စုိက်ဆုိးကီးေတွအြဖစ် 

လူမှာဖွဲစည်းမိသွားတာပဲ။   တစ်ခါှစ်ခါေလာက ်

နဲေတာ့     ကိစ မရှိပါဘူးဆိုပီး    တစ်စတစ်စ 

အရက်ေသာက်ရာက       အကိမ်များလာတဲ့အခါ 

ေသွးသားေတွကပါ ကိက်တတ်တ့ဲအကျင့်ရလာပီး  

အရက်မေသာက်ရမေနိုင်တဲ ့   အကျင့်ရသွားတာ 

မျိးပဲ။  တရားဥပေဒနဲမညီတဲ ့ အလုပ်မျိးကိ ု အို . . . 

ဒါေလာက်ကေလးေတွနဲေတာ ့  ြဖစ်ေလာက်ပါဘူး 

ဆိုပီး    တစ်စတစ်စလုပ်မိရာက  ပိုပိုဇက်ရဲလက်ရ ဲ

ြဖစ်လာပီး တရားဥပေဒနဲဆန်ကျင်တဲ ့  ကီးကျယ်တဲ ့

မသမာမ ကီးေတ ွမေကာင်းမ ကီးေတကွိ ုလပ်ုမြိခင်း 

မျိးေတွလည်း    ြဖစ်လာိုင်တာပဲ။  “ကီးကျယ်တဲ ့

မေကာင်းမ ကီးဟာ    အနည်းငယ်အနည်းငယ ်

မေကာင်းတာေလးေတွစုေပါင်းမိရာက မေကာင်းမ  

ဒစုိက်ုကီးြဖစ်ေပ လာတာပ”ဲ Great evil has small  

beginnings ဆိတုဲ ့စကားအတိင်ုးပေဲပါ။့ ဒလီိ ုစဲွမတဲဲ ့ 

အကျင့်စိုက်မျိးကိုရပီဆိုရင ်   ေဖျာက်ဖျက်ပစ်ဖို 

မလွယ်ေတာ့ဘူး။ ဒီေနရာမှာ ဆက်စပ်ေနလုိ  ပန်းပု 

ဆရာကီးတစ်ဦး ေြပာြပတဲ ့စကားတစ်ခကုိ ုေြပာရဦး 

မယ်။ သူက “ပန်းပုထုတဲ့အခါမှာ  မလိုတာေတွကို 

ဖဲ့ဖဲ့ထုတ်ပစ်ရတယ်။    မလိုတာေတွကို  ဖဲ့ထုတ်၊ 

ပယ်ထုတ်ပစ်ပီးေတာ့မှ လှပတ့ဲ  ုပ်လံုးေပ လာုိင် 

တာတ့ဲ။ ဒီနည်းတူပဲ လူဟာ ကုိယ့်ဘဝကုိယ့်ခ ာမှာ  

မလိအုပ်တဲ ့အရာေတကွိ ုဖဲဖ့ဲထ့တ်ု၊  ပယ်ပယ်ထတ်ုပစ် 

ရတယ်တဲ။့ ကိယု့ဘ်ဝကိယ့်ုခ ာက ဖဲထ့တ်ုပယ်ထတ်ု 

ပစ်ရမှာက အကျင့်ဆိုး စိုက်ဆိုး...စတဲ့ အရာေတွ 

ပတဲဲ၊့ အကျင့ဆ်ိုး စိက်ုဆိုးစတဲ ့မလိလုားအပ်တာေတ ွ

ကိ ုဖဲထ့တ်ုပယ်ထတ်ုပစ်မှ တလှတပဘဝမျိး ြဖစ်လာ  

ိုင်တာတဲ့”။ 

တစ်ခါတုန်းက  ဆရာကီးတစ်ဦးက  အကျင့် 

စုိက်ဆုိးေတွ ရစြပေနတ့ဲ တပည့်တစ်ဦးကုိေခ ပီး 

ေတာလမ်းကေလးအတိုင်း    ေလ ာက်လာတယ်။ 

ေလ ာက်လာရင်းက အွန်အေညာင့ေ်ပါက်စ သစ်ပင် 

ကေလးတစ်ပင်ကိုေတွေတာ ့ဆရာကီးက... 

“တပည့်၊    ေဟာဟိုက    အပင်ကေလးကိ ု

ုတ်ကည့်စမ်း”လို ခိုင်းတယ်။ 

တပည့်ကလည်းသွားပီး အလွယ်ကေလးပဲ 

လက်ညိးနဲ      လက်မကားထဲညပ်ပီး   ဆွဲုတ် 

လုိက်တယ်။  ဒါနဲဆက်ေလ ာက်လာခ့ဲကြပန်တယ်။ 

မကာခင ်   အေတာ်ကေလး   အြမစ်ခိုင်ခိုင်တွယ်မ ိ

ေနပီြဖစ်တဲ ့   သစ်ပင်ငယ်တစ်ပင်ကိ ု  ေတွတယ်။ 

ဒီအခါမှာလည်း ဆရာကီးက “တပည့်၊ ေဟာဟိုက 

သစ်ပင်ကိ ုတ်ုပါဦး”လို ခိင်ုးတယ်။ တပည့က်သွားပီး 

ုတ်တယ်။   လက်ှစ်ဖက်နဲ   ေတာ်ေတာ်ကေလး 

အားစုိက်ပးီ ုတ်လုိက်ေတာ့ သစ်ပင်ငယ်က အြမစ် 

က တ်ပီးပါလာတယ်။   ဆရာတပည့်ှစ်ေယာက် 

ဆက်ပီး ေလ ာက်လာကြပန်တယ်။  ေလ ာက်လာရင်း  

တပည့လ်ငူယ်က “ဘာမှအသံုးမချဘဲ သူကိ ုသစ်ပင် 

တ်ုခိင်ုးေနတာ ငါဆ့ရာကီး စတ်ိေတမှွ  မမှူန်ေသးရဲ 

လား”လို ေတွးလာတယ်။ 

မကာခင် လူတစ်ပုိက်တစ်ဖက်ေလာက် လံုးပတ် 

ရှိတဲ့သစ်ပင်ကီးတစ်ပင်ကိ ု  ေတွရတယ်၊  ဒီအခါ 

မှာလည်း ဆရာကီးက “တပည့ေ်ဟာဟိကုသစ်ပင် 

ကီးကို    ုတ်စမ်းပါ”လို   ခိုင်းြပန်တယ်။ ုတ်လို 

မရမှန်းသိေပမယ့် ဆရာက  ခုိင်းေနေတာ့  တပည့်  

လငူယ်က လက်ှစ်ဖက်နဲ  သစ်ပင်ကီးကိပုိက်ုဖက် 

ပီး တအားကန်ုတ်ုတယ်။   ေခ းဒီးဒီးသာကျတယ်၊ 

သစ်ပင်ကီးကေတာ ့တတ်ုတတ်ုေတာင် မလ ပ်ဘူး။  

ဒေီတာမှ့ဆရာကီးက“တပည့ ်မင့က်ိဆုရာက   

အေကာင်းမ့ဲ သစ်ပင်ေတွကုိ ုတ်ခုိင်းေနတာ မဟုတ် 

ပါဘူး။ သစ်ပင်ေတကွိ ုသာဓကထားပီး ေြပာြပစရာ  

ရိှလိုပါ၊   အကျင့်စုိက်ဆုိးေတွဆုိတာ  စု်အချန်ိ၊ 

အကျင့်စုိက်ဆုိးေတွ  ကိယု့မှ်ာြဖစ်လာစအချန်ိမှာ 

(သစ်ပင်ကေလးြဖစ်စမှာ လွယ်လွယ်နဲ  ုတ်ပယ် 

ပစ်လိုရသလို) ုတ်ပယ်ပစ်လိုရတယ်၊ ုတ်ပယ် 

မပစ်ဘ ဲ ဆက်ပီးအကျင့ဆ်ိုးေတကွိ ု  ကီးပွားေစရင် 

ေတာ့   အထုအထည်ကီးလာပီး   (သစ်ပင်ကီး 

ြဖစ်လာေတာ ့      ုတ်ပယ်လိုမရေတာ့သလိုပ)ဲ    

တ်ုပယ်ပစ်လုိမြဖစ်ုိင်ေတာ့ဘူး၊ ဒီအခါမှာ ဘဝဟာ  

ဆုံး ံးပျက်စီးသွားိင်ုတယ်ဆိတုာ  ဆရာေြပာချင် 

လိုပဲ”လို ရှင်းြပတယ်။ 

ဟုတ်ပါတယ်။  ဧရာမ  အခုိင်အခ့ံ  တုိက်တာ 

အေဆာက်အအုံကီးေပ မှာ  ေညာင်ေစ့ကေလး 

ကျလို ေပါက်လာတဲေ့ညာင်ပင်ကေလးကိ ုေစာေစာ  

တ်ုပယ်မပစ်ဘ ဲကီးထွားေအာင်ထားရင်   ကာတဲ ့

အခါ    အြမစ်ေတွက   အုတ်ကားထဲတိုးဝင်ပီး 

အေဆာက်အအုံကီးကိ ုဖိချပစ်ိင်ုသလိပု၊ဲ အကျင့် 

စိက်ုဆိုးေတဟွာ ကာရင် ဘဝတစ်ခုလံုးကုိ  ဖိချ 

ဖျက်ဆီးပစ်ိုင်တာပဲ။ ဒါကို  ေြမာ်ြမင်ပီး  အကျင့် 

စိုက်ဆိုးေတွ မဝင်ေအာင်၊ ဝင်လာရင်လည်း 

ုစ်က   ုတ်ပယ်ိုင်ေအာင်   က န်ေတာ်တိုမှာ  

အစ်ပဲသတိရှိေနဖိုလိုတယ်လို ထင်ပါတယ်။ 

စာေပမှအေတွးအြမင်ေကာင်းများရယပူါ 

“စာဖတ်ြခင်းမှရေသာ အေတွအကံ 

(သတု)ကိ ုမမိ၏ိ လက်ေတွဘဝြပဿနာ 

အေတွအကံ (မတု)တွင် အသုံးချေြဖရှင်း 

ိုင်စွမ်းရှိြခင်းသည ်ပညာပင်ြဖစ်သည်။” 

မျက်မြမင်၊ နားမကား အေမရိကန် 

စာေရးဆရာမ ဟယ်လင်ကဲလား 

(၁၈၈၀-၁၉၆၈) 

ဟယ်လင်ကဲလားသည်  ဟားဗက ်

တက သိလ်ု၏  ပထမဆံုးဂုဏ်ထူးေဆာင် 

ဘွဲကို     ချးီြမင့်ခံရသည့ ်   မျက်မြမင်၊ 

နားမကား  အေမရိကန်စာေရးဆရာမ 

တစ်ဦးြဖစ်သည်။  မျက်မြမင်စိတ်ဓာတ ်

ြမင့တ်င်ေရး  ေဟာေြပာသှူင့ ် စာေရးသ ူ

အြဖစ်လည်း ထင်ရှားသူြဖစ်သည်။ 

စာေပေလ့လာ      ဖတ် ြခင်းြဖင့ ်   

ရရှိလာိုင်သည့ ်      တန်ဖိုးကီးမားပုံကိ ု

မျက်မြမင်  နားမကား  အေမရကိန်စာေရး 

ဆရာမ  ဟယ်လင်ကလဲား၏  ေအာင်ြမင် 

သည့်ဘဝြဖတ်သန်းမ က  သက်ေသြပ 

ေနသည်။ 

ကီးပွားချမ်းသာ    နည်းဗျဟာ၏ 

ေအာင်ြမင်မ ရရှိရန်ေသချာေသာ အဓိက 

ေသာ့ချက် ကုိးခု၏ နဝမေြမာက် အချက် 

တွင်    စာေပေလ့လာဖတ် ပါ၊   စာေပမှ 

အေတွးအြမင်ေကာင်းများ ရယူမ ရိှပါေစ  

ဟူ၍ ြပဆိုထားသည်။ 

ထိုေကာင့်  ဘဝကိုေအာင်ြမင်ေစ 

လိုပီး က ယ်ဝချမ်းသာလိုကေသာ  ယေန 

မျိးဆက်သစ်    လူငယ်လူရယ်များှင့ ်

လတူိင်ုးလတူိင်ုးသည် စာေပကိ ု အက မ်း 

ထက်ခိုင်

တဝင်ြဖစ်ေအာင ်ချ်းကပ်ပီး စာေပကို 

ေမွေလျာ်ကာ စာေပေလ့လာဖတ် ြခင်း 

ကို လက်ေတွလုပ်ေဆာင်ကရန ်  လိုပါ 

သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် စာေပဖတ် ြခင်းမ ှ

ရရှိေသာ   အေတွးအြမင ်   အယူအဆ 

ဆင်ြခင်တုံတရား၊       ဆုံးြဖတ်ချက ်

ြပတ်သားမ ၊ သည်းခံစိတ်ှင့် စွန်လ တ် 

အနစ်နာခံမ ၊ ကိုယ်ချင်းစာမ ၊  နားလည် 

သတိတ်သည့ ်အေတွးအေခ များ စသည် 

တိုကိ ုေနရာတကျ စည်းစနစ်ကျနစွာြဖင့ ် 

အံဝင်ခွင်ကျ             သုံးစွဲတတ်လာမည ်

ြဖစ်သည်။ 

ယင်းအချက်သည ်    လူတစ်ဦးချင်း 

အတွက် များစွာအေရးပါသည်။ 

စာဖတ်ြခင်းမှရရိှလာသည့် ေကာင်းမွန် 

တန်ဖိုးရိှသည့ ်အေတွးအြမင်ေကာင်းများ 

ကို    ရယူသုံးစွဲတတ်လာလ င်    ဘဝ 

ေအာင်ြမင်မ ရရှိကာ  ကီးပွားချမ်းသာမ   

ရရှိလာမှာ ေသချာေပသည်။ 

“ပညာသည်   စာအုပ်များထဲ၌သာ 

ရှိသည်မဟုတ်။     စာအုပ်ကိုေကျာ်၍ 

ြမင်ုိင်စွမ်းြခင်းကုိ  ေဆာင်ုိင်ရေပမည်။  

ပညာသည် လတူို၏eာဏ်ကိသုာ  ြပြပင် 

တိုးချဲုံသာမဟုတ်၊    လူ၏စိတ်ေန 

စိတ်ထား   အယူအဆများကိုလည်း  

တိုးတက်ေစရမည်။ လူထု၏ ဆ အား၊  

လုပ်အားကိုလည်း    ူးွတ်ေစရမည်။ 

ရာဇဝင်ကိ ု   သိုံမဟုတ်၊   ရာဇဝင်ကိ ု

ဖန်တီးေစရမည်။” 

အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး ဗုိလ်ချပ် 

ေအာင်ဆန်း      (၁၉၁၅-၁၉၄၇) က 

ကိုယ်တိုင်ေရးအတ ပ တ ိတွင်   ေဖာ်ြပ 

ခဲ့ေကာင်း မှတ်သားဖူးပါသည်။ 

စာအုပ်ထဲတွင်ရှိေနသည့ ် ပညာရပ ်

များကိုဖတ်မှတ်ေလ့လာပီး  စာအုပ်ထဲ 

တွင်ပါရှိသေလာက်သာ     ြမင်တတ်၊ 

ေတွးတတ်၊  ခယံလူပ်ုေဆာင်တတ်ရန်သာ 

မဟုတ်ဘဲ    စာအုပ်ကို   ေကျာ်လွန်ပီး 

အြမင်ကျယ်ကျယ် ေတွးေခ ေြမာ်ြမင ်

တတ်စွမ်းုိင်ရန် ေဖာ် န်းထားြခင်းပင်။ 

ပညာသည်    လူတို၏eာဏ်ှင့ ် 

စိတ်ေနစိတ်ထား၊    အယူအဆများကို 

ြပြပင်၊ တိုးချဲ၊ တုိးတက်ေစံုသာမကဘဲ  

လူတစ်ဦး        တစ်ေယာက်ချင်းအြပင ်

ေြမာက်ြမားစွာေသာ လူထုတစ်ရပ်လံုး၏ 

ဆ အားှင့် လုပ်အားကုိလည်း ူးွတ် 

ေစိင်ုေကာင်း  အသေိပးထားြခင်းလည်း 

ြဖစ်သည်။ ထိုအြပင် စာေပဖတ် ြခင်းသည်  

ရာဇဝင်ကိ ုသရိှိုေံလာက်သာ မဟတ်ုဘ ဲ 

ရာဇဝင်ကိ ု ဖန်တီးေစရမည်ဟ ု ဗိလ်ုချပ် 

ေအာင်ဆန်းက  ရည် န်းေဖာ်ြပခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေပသည်။ 

ယေနမျိးဆက်သစ ် လူငယ်လူရယ ်

များှင့် အသက်အရယ်မေရး  လူတိုင်း 

လူတိုင်းသည ်ငယ်စ်မှ  ယေနေရာက်ရှ ိ 

ေနကသည့် အသက်အရယ်အထိ  မိမိ 

တုိ၏သမုိင်း၊ မိမိတုိ၏ရာဇဝင်ကုိ ဖန်တီး 

ခဲ့ကပီးလည်းြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်၍     မိမိတို၏သမိုင်းှင့ ်

မမိတိို၏ရာဇဝင် ကိ ု      ဖန်တီးခဲ့ကရာတွင်   

ယခုအချနိ်၌ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ  

ေရာက်ရှိေနကပီြဖစ်ရာ     ြဖတ်သန်း 

ခဲ့ပီးသည့်    ဘဝတစ်ေလ ာက်တွင်       

အဘယ်က့ဲသုိ   တည်ေဆာက်ပီးေြမာက် 

ခဲ့ပနီည်း။     ဘဝကိ ု    ေအာင်ြမင်ကီးပွား 

လှပေအာင်၊ က ယ်ဝချမ်းသာမ ရရိှေအာင်    

မည်မ ဖန်တီးိုင်ခဲ့ကပီနည်း။ 

ဆန်းစစ်အေြဖရှာရမည့ ်အချန်ိလည်း 

ြဖစ်သည်။ 

“အချန်ိှင့်ဒီေရသည် လူကုိမေစာင့်”  

ဟူသည့် ြမန်မာဆိုိုးစကားလည်း  ရှိပီး 

ြဖစ်သည်။ 

မျိးဆက်သစ်  လူငယ်လူရယ်များ 

အေနြဖင့်     ဘဝေအာင်ြမင်ေရးအတွက ်

အေြခခံေကာင်းများ      မည်ေရမည်မ  

တည်ေဆာက်ထားပီးပီနည်း။  အသက် 

အရယ်အားြဖင့ ်     အထိုက်အေလျာက ်

ကီးရင့်ပြီဖစ်သည့်သူများ အေနြဖင့်လည်း  

မမိတိို၏ဘဝရည်မှန်းချက်  ေအာင်ြမင်ေရး  

အတွက် မည်ေရမည်မ  အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ကာ ပန်းတိင်ုကိေုရာက်ရိှရန် အဘယ် 

ကဲသ့ိုေသာအေြခအေနတွင် ရိှေနပနီည်း။ 

မမိတိိုတစ်ဦးချင်း၏  ဘဝေအာင်ြမင် 

မ ၊ ကီးပွားချမ်းသာမ ဟူသည့်  ရာဇဝင ်

ေကာင်းကိ ုမည်ေရမည်မ  ဖန်တီးိင်ုခဲ့ပ ီ

နည်း။ 

ြပန်လည်ဆန်းစစ်ရန်လိုသည်။ 

အြပန်ြပန်အလှန်လှန်     စစ်ေဆး 

ကည့် ရမည်ြဖစ်ပီး ေအာင်ြမင်မ ရရိှြခင်း၊  

မရရိှြခင်းတုိ၏ ေတွရိှချက်များကိ ုတစ်ခ ု

ချင်းချေရးကာ  မိမိကိုယ်ကိ ု  အားမနာ 

စတမ်း ေဝဖန်သုံးသပ်ရေပမည်။ 

အချန်ိမေှာင်းေသးပါ။  ေရာက်သည့် 

အချနိ်       ကိုယ့်အချနိ်အြဖစ ်    ခံယူကာ 

လပ်ုေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ကိယု့ရ်ာဇဝင်  

က  ဘယ်အေနအထားမှာရှိေနသည်ကိ ု 

သဲသဲကွဲကွဲသိမှ၊     ကိုယ့်အေြခအေနကို 

အမှန်ကန်ဆုံးသမှိသာ    မည်သည့ေ်နရာ၊ 

မည်သည့်အချန်ိက           စလုပ်ရမည်ကုိ 

ြပတ်ြပတ်သားသား ဆုံးြဖတ်ိင်ုမည်ပင်။ 

အချန်ိရိှခိက်ုလုံလစိက်ုထတ်ုကာ ကီး

ပွားချမ်းသာေစမည့လ်မ်းေကာင်းေပ သို 

ေရာက်ရိှေအာင်  လက်တေလာေရာက်ရိှ 

ေနသည့်      မိမိဘဝြဖတ်သန်းမ ေနရာ 

အသီးသီးမှ        ေအာင်ြမင်ကီးပွားေရး 

ဟူသည့်              စာမျက်ှာ ၂၁ သို 

ဇန်နဝါရီ   ၄၊  ၂၀၂၂



ေအာင်ြမင်သူ ြဖစ်ချင်သလား

တိကျေသာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ချမှတ်ပါ

ေအာင်ြမင်သူြဖစ်ချင်သလားဆုိရင် လူတိုင်း 

ေအာင်ြမင်သူြဖစ်ချင်ကတာပါပဲ။ 

ဘယ်လို၊    ဘယ်ေလာက်   ေအာင်ြမင်သ ူ

ြဖစ်ချင်တာလဲ။ ေအာင်ြမင်မ ရရှိေအာင ်ဘယ်လို 

လုပ်ရမှာလဲ။ 

ေမာင်တိုမယ်တို     ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ုေမးြမန်း 

ကည့ပ်ါ။ ေမးပါများစကားရဆိသုလိ ုအေြဖစကား  

ရလာပါလိမ့်မယ်။ 

ေမာင်တိုမယ်တိုဟာ   တက သိုလ်ဝင်တန်း 

အရယ်၊  ဒါမှမဟုတ်  တက သိုလ်ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသအူရယ်ဆိရုင် ေအာင်ြမင်မ လိခုျင်တာက  

စာေမးပဲွေအာင်ြမင်မ မျိးပ ဲြဖစ်မှာေပါ။့ လပ်ုငန်းခွင် 

ထဲကဝန်ထမ်းဆိုရင ်   လုပ်ငန်းခွင်ေအာင်ြမင်မ ၊   

စီးပွားေရးလုပ်ေနတဲ့သူဆိုရင်ေတာ ့    စီးပွားေရး 

ေအာင်ြမင်မ ေပါ့။   အမျိးအမည်သာကွာြခားမ  

ရိှေပမယ့ ်“ေအာင်ြမင်မ ” ဆိတုာကေတာ ့အတတူပူ ဲ

ေပါ့ကွယ်။ 

လူဆုိတာ  ငယ်ရာကေနကီးလာတာြဖစ်တ့ဲ  

အတွက် ဘဝတစ်ဆစ်ချိးေြပာင်းလဲမ ကိ ုြဖစ်ေပ  

ေစတတ်တဲ ့တက သိလ်ုဝင်တန်းအရယ် ေမာင်တို၊  

မယ်တိုအတွက်    “စာေမးပွဲေအာင်ြမင်မ ”   ဟာ 

အေရးကီးပါတယ်။ 

ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၉   ရက်က ၂၀၂၂ ခုှစ် 

အတွက်   တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲ  အချနိ်စာရင်း 

ေကညာတယ်။ 

“၂၀၂၂  ခုှစ်  မတ်လှင့်  ဧပီလများတွင ်

ကျင်းပမည့ ်တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွကိ ု ေအာက်ပါ 

အချနိ်စာရင်းအရ     ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ြမန်မာိုင်ငံ    စာစစ်ဦးစီးဌာနက ေကညာထား 

သည်-”လို ေတွရတယ်။ 

မတ်လ ၃၁ ရက်၊ ကာသပေတးေန  နနံက်(၉)

နာရီမှ (၁၂)နာရီအထိ ြမန်မာစာ။ 

ဧပလီ ၁ ရက်၊ ေသာကာေန  နနံက်(၉)နာရမှီ 

(၁၂)နာရီအထိ အဂ  လိပ်စာ။ 

ဧပလီ ၂ ရက်၊ စေနေန  နနံက်(၉)နာရမှီ (၁၂)

နာရီအထိ သခ  ျာ။ 

ဧပီလ ၄ ရက်၊ တနလ  ာေန  နံနက်(၉)နာရီမှ  

(၁၂)နာရီအထိ ဓာတုေဗဒ။ 

ဧပီလ ၅ ရက်၊ အဂ   ါေန ၊  နံနက်(၉)နာရီမ ှ(၁၂)

နာရီအထိ ူပေဗဒ။ 

ဧပလီ ၆ ရက်၊ ဗဒု ဟူးေန  နနံက်(၉)နာရမှီ (၁၂)

နာရီအထိ ဇီဝေဗဒ/ ေဘာဂေဗဒ။ 

ဧပီလ ၇ ရက်၊ ကာသပေတးေန  နံနက်(၉)

နာရီမှ (၁၂)နာရီအထိ ပထဝီဝင်။ 

ဧပီလ ၈ ရက်၊ ေသာကာေန  နံနက်(၉)နာရီမှ 

(၁၂)နာရီအထိ သမိုင်း။

ဧပီလ ၉ ရက်၊ စေနေန  နံနက်(၉)နာရီမှ (၁၂)

နာရီအထိ စိတ်ကိက်ြမန်မာစာ။

မတ်လ ၃၁ ရက်ေနမှာ စတင်ေြဖဆိရုေတာမ့ယ့် 

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲအချနိ်စာရင်းပဲြဖစ်တယ်။ 

တက သုိလ်ဝင်တန်း ေမာငတုိ် မယ်တုိအတွက်  

စာေမးပွဲေြဖဆိုဖိုရာ အချနိ်က  သုံးလပဲလိုပါေတာ ့

တယ်။    သုံးလဆိုတဲ့အချနိ်က   ခဏေလးေနာ်။ 

စာေမးပွဲအတွက ် ြပင်ဆင်ရေတာ့မယ်။   ကိတင်  

ြပင်ဆင်ထားတဲ့သူေတွလည်းရှိကမှာေပါ့။ ဒီအချနိ်  

ေရာက်မ ှ      ြပင်ဆင်ကမယ့ ်     ေမာင်တိုမယ်တို 

အတွက်လည်း အချနိ်မေှာင်းေသးပါ။ သုံးလတာ  

အချနိ်ဟာ  တကယ်ကိးစားရင ်  ြဖစ်ိုင်ပါတယ်။ 

ေအာင်ြမင်မ ရရှိိုင်ပါတယ်။ 

စာေမးပွဲေအာင်ြမင်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တစ်ခုနဲ  

ကိးစားရင ် ေအာင်ြမင်ရမှာေပါ့။  အတိအကျေြပာ 

ရရင ်စာေမးပွဲက ရက်ေပါင်း(၉၀)ပင်  မလိုေတာ့ပါ။ 

ေလ့လာကျက်မှတ်ရမယ့်အချန်ိက  တစ်ဘာသာကို  

၁၅ ရက်ပင်မြပည့်ေတာ ့အချနိ်ကား သိပ်မရှိေတာ့။ 

ချက်ချင်းလုပ်ေဆာင်မှရမယ်။     အချနိ်ဆွဲလိုမြဖစ်  

ေတာ့။ 

“အချနိ်မဆွဲှင့်။    အချနိ်ဆွဲြခင်းဆိုသည်က 

အမဲတေစ ထိခိုက်ပျက်စီးေစတတ်၏”တဲ့။ 

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုရဲ    ှစ်ဦးေြမာက ်

သမ တြဖစ်သူ အင်ဒူးဂျက်ဆင်(၁၇၆၇-၁၈၄၅) က  

ေရးသားခ့ဲဖူးတာြဖစ်ပီး မှတ်သားစရာလည်း ြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

ေမာင်တိုမယ်တို   စာေမးပွဲေြဖဆိုဖို   ကေနပဲ 

စတင်ြပင်ဆင်လိက်ုပါ။ တစ်ဘာသာချင်းသာ  စတင် 

ကျက်မှတ်လုိက်ပါေတာ့။   ကိတင်ြပင်ဆင်ထားတ့ဲ 

သူေတွကလည်း     ြပန်လှန်ေလ့ကျင့်မ ေတွကို 

ဒီကေနပဲ စတင်လိုက်ပါေတာ့။ 

“လူတစ်ေယာက်ဟာ အလုပ်တစ်ခုကို စတင် 

လုပ်ေဆာင်ပီဆုိရင်ပဲ သူဟာ  အလုပ်ရဲတစ်ဝက်ကုိ  

ပီးစီးပလီို ဆိရုမှာြဖစ်တယ်”တဲ။့ ဟိုးေရစ်(Horace)  

(ဘီစီ ၆၅၈)ဆိုတဲ့   စာဆိုတစ်ဦးက   ေရးခဲ့တာလို 

မှတ်သားဖူးပါတယ်။    ဘယ်အရာမဆို   အစက 

အေရးကီးပါတယ်။ “အစေကာင်းမှ အေှာင်းေသချာ 

မယ်”ဆိုတဲ့  ြမန်မာစကားကလည်း  ရှိပီးသား 

ြဖစ်တယ်။ 

အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး    ဗိုလ်ချပ်  

ေအာင်ဆန်း   ြဖစ်လာမယ့ ်ေမာင်ေအာင်ဆန်းက  

ေမာင်တိုမယ်တိုအရယ်ေလာက်မှာ  ေရနံေချာင်း 

အမျိးသားအထက်တန်းေကျာင်းမှာ တက်ေရာက် 

ပညာသင်ယူေနတဲ့  ေကျာင်းသားကေလးပဲေပါ့။  

ေမာင်ေအာင်ဆန်းရဲ ကိးစားအားထုတ်မ ေကာင့ ်

တက သိုလ်ဝင်တန်းစာေမးပွဲကို       ဂုဏ်ထူး 

ှစ်ဘာသာနဲ ေအာင်ြမင်ခဲတ့ယ်။ ငယ်ငယ်ရယ်ရယ် 

နဲ စာေပေတအွများကီးကိ ုဖတ် ေလလ့ာတယ်တဲ။့ 

ြပင်ပစာေပေတ ွ         များများဖတ် တဲ့သူဟာ 

ေကျာင်းစာမှာလည်း ေတာ်တာပါပဲလို  မှတ်ချက် 

ြပရမှာေပါ့။ 

ကိးစားအားထုတ်မ ရဲ ေအာင်ြမင်မ သာဓက 

ေတွေပါ့ကွယ်။ 

တက သုိလ်ဝင်တန်းမှမဟုတ်ပါဘူး။ တက သုိလ် 

အတန်းေတွလည်း ၂ဝ၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်  

ေနကစပီး ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေတာ့မယ်။ တက သုိလ် 

အသီးသီးက    ေမာင်တိုမယ်တို   ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသူေတ ွစာသင်ခန်းေတွဆီကို  ေရာက်ရှိ၊ 

ပညာသင်ယူပီး သတ်မှတ်ရက်ေတွမှာ သက်ဆုိင် 

ရာ  စာေမးပွဲကိ ု ေြဖဆိုကရဦးမယ်။ ေအာင်ြမင ်

သူေတွြဖစ်ဖိုအတွက ်        ခုအချနိ်ကတည်းက 

သင်ခန်းစာေတကွိ ုေလလ့ာ၊ ကျက်မှတ်ရေတာမ့ယ်။ 

သက်ဆိုင်ရာ ေကျာင်းေခ ချနိ်ေတွြပည့်မီေအာင်  

ေမာင်တုိမယ်တုိအေနနဲ ေကျာင်းတက်ရက်လည်း 

မှန်ရေတာ့ေပမေပါ့။ 

ဒီေတာ့ ေကျာင်းသားပဲြဖစ်ြဖစ်၊  ဝန်ထမ်းပဲ 

ြဖစ်ြဖစ်၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ေနသူပဲြဖစ်ြဖစ ် 

အားလုံးဟာ သတ်မှတ်ြပ  ာန်းထားတဲ ့စည်းကမ်း 

ကျင့်ဝတ်ေတွကိုလိုက်နာပီး  တာဝန်ေကျပွန်စွာ  

ကျင့် ကံလုပ်ေဆာင်ကမယ်ဆိုရင ်  ေအာင်ြမင်မ  

ေတွက လက်တစ်ကမ်းမှာပါပဲ။ 

ေအာင်ြမင်သ ူ ြဖစ်လာမှာေပါ့။ ေအာင်ြမင်မ  

ရရှိလာမှာ အေသအချာပဲေပါ့ကွယ်။    ။ 

ေမာင်ထူးခ န်

ေအာင်ြမတ်စည်သူ

လူအများစုသည် သူတုိဘဝတွင် သူတုိလုိချင်သည့်အရာမရိှြခင်းသည် သူတုိ၏ 

ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ေသးငယ်လွန်း၍ြဖစ်ေကာင်း သိရေသာအခါ အံ့ဩေလ့ 

ရှိကသည်။ ေသးငယ်လွန်း၍သာ   မဟုတ်ေသး၊  ေဝဝါးလွန်း၍လည်း  ြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့ ်အင်အားမရှိေချ။

သင်၏ ရည်မှန်းချက်သည် သင်၏စတ်ိကူးစတ်ိသန်းကိ ုထက ေစေလာက်ေသာ 

အစွမ်းမရှိလ င် သင့်ရည်မှနး်ချက်သို မည်သည့်အခါမ   ေရာက်ရှိမည်မဟုတ်ေချ။ 

စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို အမှန်တကယ် စိတ်လ ပ်ရှားေစေသာအချက်ကား  ကီးမား 

တိကျေသာ အင်အားပန်းတိုင်တစ်ခု တည်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။

ပုံမှန်အားြဖင့်မ ူပန်းတိုင်တစ်ခုသည် ပန်းတိုင်တစ်ခုသာ ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် 

အင်အားပန်းတိင်ုသည် ကီးမားေသာ လက်ေတွသဘာဝြပည့ဝ်ေသာ ပန်းတိင်ုတစ်ခပုင်  

ြဖစ်သည်။ ယင်းသည် အသက်ရှင်ေနသည်။ အသက် ှေနသည့် စိတ်ဓာတ်ြမင့်တင်မ  

အင်အားများ ပံ့ပိုးေပးသည်။ ယင်းသည ်နံနက်တွင် သင့်ကို အိပ်ရာမှိုးထေစသည်။ 

ယင်းကိ ုသင်အရသာခံိုင်သည်။ အနံအသက်ခံိုင်သည်။ စမ်းသပ်ကည့်ိုင်သည်။  

သင်၏စိတ်တွင ်သင် ရှင်းလင်းစွာ  ပုံေဖာ်ထားသည်။  သင် စာြဖင့်ေရးချထားသည်၊ 

ေရးချသည်ကိ ုသင်သေဘာကျသည်။ အဘယ်ေကာင့ဆ်ိေုသာ် သင်ေရးချသည့အ်ခါတိင်ုး 

သင်၏စိတ်တွင ်ရည်ရယ်ချက်များ ပို၍သဲကွဲလာသည်။ 

က န်ေတာ်၏    လုပ်ငန်းတွဲဖက်ေဟာင်းြဖစ်သ ူ  ဒန်နစ်ဒီတွန်သည်    သူ၏ 

Visioneering (ပုံေဖာ်ြဖစ်ြခင်း) အသံေခွစီးရီးတွင ် ကီးကျယ်ေသာ ပန်းတိုင်များ၏ 

အင်အားကို အသွင်ေြပာင်းပံုကုိ သင်ကားြပသသည်။ ဒီတွန်သည် သင်တတ်ုိင်သမ  

အချနိ်တိုင်း ကည့် ိုင်ေသာ ‘စိတ်ုပ်ရှင်ကား’ တစ်ကားဖန်တီးြခင်းအေကာင်းကိ ု

ေြပာဆိုသည်။ ယင်းအား သင်မင်းသားအြဖစ ်ပါဝင်ေနေသာ  ဇာတ်ကား- သင်၏ 

ရည်မှန်းချက် အတိအကျ ရရိှဆွတ်ခူးုိင်မ တိုကို   ပံုေဖာ်ချက်ြဖစ်ေစရန်    တုိက်တွန်း 

သည်။ 

ေဝါ့လ်ဒစ နီသည် က န်ေတာ်တုိအတွက် ကီးကျယ်ေသာအရာများစွာ ထားရစ် 

ခဲ့သည်။ ယင်းတိုတွင ်ဒစ နီလန်း၊ ေဝါ့လ်ဒစ နီကမ ာ၊ ကာတွန်းုပ်ရှင်ကီးများစွာှင့ ်

အန်နက်ဖူနီဆယ်လုိတုိ ပါဝင်သည်။ သိုေသာ ်သူ၏ အေကာင်းဆံုးလက်ေဆာင်သည် 

သူ၏တစ်သက်တာလုပ်ငန်းကိ ုအှစ်ချပ်  ဆို န်းချက်ပင်ြဖစ်သည်ဟ ုက န်ေတာ်  

ယံုကည်မိသည်။ ‘ခင်ဗျား စိတ်ကူးယ်အိပ်မက်မက်ုိင်ရင် ခင်ဗျားလုပ်ုိင်တယ်’ဟ ု

သူဆိုခဲ့သည်။ 

အင်အားြပည့်ဝေသာ  ပန်းတိုင်သည်  ေနာက်ဆုံးအချနိ်သတ်မှတ်ထားေသာ 

အပ်ိမက်တစ်ခပုင်ြဖစ်သည်။ အချန်ိကန်သတ်ချက်သည်ပင် သင့က်ိ ုေစေ့ဆာ်ေပးသည်။  

ရည်မှန်းချက်ပန်းတုိင်ထားရိှေသာလူတုိသည် ဘဝကိ ုအဓပိ ာယ်ရိှရိှ ရှင်သန်ေနထိင်ုစ 

ြပလာသည်။ ဘဝတွင် သူတိုဘာလုပ်ေနမှန်း သူတိုသိကသည်။

သင့်မှာ အမှန်တကယ် ရည်မှန်းချက်ကီးမားပီး အမှန်တကယ် စွမ်းအား 

ြပည့်ဝေသာ ပန်းတိုင်ရှိမှန်း   သင်မည်သိုသိပါမည်နည်း။ သင့်အေပ  သင်၏ပန်းတိုင ် 

သက်ေရာက်အားကိုသာ ကည့်ပါ။ ပန်းတိုင်တစ်ခု  ဘာဆိုသည်က  အေကာင်း 

မဟုတ်ေချ။ ပန်းတိုင်တစ်ခု စွမ်းေဆာင်မ ကသာ ပဓာနကျပါသည်။

Ref: Set specific goal by Steve Chandler

 စာမျက်ှာ ၂၀ မှ

လမ်းေကာင်းကို ဦးတည်ကာ စတင် 

ကိးစားအားထုတ်ရန ်  အသိ၊  သတိကို 

လှစ်ဟေဖာ်ကျးလာုိင်ြခင်းသည် စာဖတ် 

ြခင်းေကာင့်ရရှိလာသည့် အေတွးအြမင် 

ေကာင်းများြဖစ်ေပသည်။ 

စာေပေလ့လာ   ဖတ် ြခင်းေကာင့ ်

ရရှိလာမည့်ေကာင်းကျိးများကို  အတိ 

အကျေဖာ်ြပရလ င်    ၄၆  မျိးအထိ 

ရှိေကာင်းလည်း မှတ်သားဖူးပါသည်။ 

မျက်စမိြမင်၊ နားမကားသတူစ်ဦးက 

ထင်ရှားသည့ ်   စိတ်ဓာတ်ြမင့်တင်ေရး 

ေဟာေြပာသူှင့် စာေရးသူတစ်ဦးအြဖစ် 

ဘဝကိုေအာင်ြမင်ေအာင်     ဖန်တီး 

တည်ေဆာက်ုိင်ပီး  အေမရိကန်စာေရး 

ဆရာမတစ်ဦးအြဖစ်လည်း      သူမ၏ 

ရာဇဝင်ေကာင်းကို  ကမ ာကသိရှိေအာင် 

ကိးစားိုင်ခဲသ့ည်ြဖစ်ရာ ယေနမျိးဆက်  

သစ် လူငယ်လူရယ်များှင့ ် ေအာင်ြမင ်

ကီးပွားချမ်းသာလိုကေသာ   လူတိုင်း 

လူတိုင်းသည်လည်း    စာေပေလ့လာ 

ဖတ် ြခင်းေကာင့ ်     ရရှိလာမည့  ်

ေကာင်းကျိးများကိ ုအေြခတည်ကာ ဇွဲ၊ 

လုံလ၊  ဝီရိယတိုြဖင့ ် ကျားကုတ်ကျားခ ဲ

ကိးစားအားထုတ်   လုပ်ေဆာင်မည် 

ဆိုပါက မေသွမုချကီးပွားချမ်းသာမ ကို 

ရရှိလာမည်ြဖစ်ေပေတာ့သည်။     ။

ဇန်နဝါရီ   ၄၊  ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၃၀  ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၃၅ ရာခိုင် န်းရှိ

(၃-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၃၄၃၃ ၄၁၁၄၈၀၁ ၁၄၄၁၀၂

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၅၅၈၁၉ ၂၇၇၉၂၄၁ ၅၁၅၈၆

၃။ မေလးရှား ၂၇၆၄၃၅၄ ၂၆၉၂၂၁၆ ၃၁၅၃၂

၄။ ထိုင်း ၂၂၃၂၄၈၅ ၂၁၇၇၆၃၃ ၂၁၇၃၈

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၇၇၈၉၇၆ ၁၃၉၇၁၅၇ ၃၃၀၂၁

၆။ ြမန်မာ ၅၃၁၁၅၅ ၅၀၈၉၂၆ ၁၉၂၇၇

၇။ စင်ကာပူ ၂၈၀၂၉၀ ၂၇၆၂၇၉ ၈၂၉

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၅၁၆ ၁၁၆၉၅၂ ၃၀၁၄

၉။ လာအို ၁၁၃၄၃၂ ၁၀၃၈၃၃ ၃၉၁

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၅၀၆ ၁၅၃၁၇ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၆၁၄၂၁၇၅ ၄၁၅၄၃၀၆၀ ၈၄၇၄၀၈

၂။ အိ ိယ ၃၄၉၂၂၈၈၂ ၃၄၂၉၅၄၀၇ ၄၈၁၈၉၃

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၉၃၂၂၈ ၂၁၅၆၇၈၄၅ ၆၁၉၁၇၁

၄။ ဗိတိန် ၁၃၂၃၅၄၀၁ ၁၀၄၁၀၂၇၃ ၁၄၈၈၅၁

၅။ ုရှား ၁၀၅၅၄၃၀၉ ၉၅၄၈၀၇၆ ၃၁၁၃၅၃

၆။ ြပင်သစ် ၁၀၂၅၀၃၅၈ ၈၁၄၆၇၈၆ ၁၂၃၉၄၂

၇။ တူရကီ ၉၅၅၂၈၀၁ ၉၁၀၈၇၉၈ ၈၂၆၃၅

၈။ ဂျာမနီ ၇၂၀၈၇၉၀ ၆၄၇၈၆၀၀ ၁၁၂၈၇၈

၉။ အီတလီ ၆၃၂၈၀၇၆ ၅၁၁၉၈၉၃ ၁၃၇၆၄၆

၁၀။ စပိန် ၆၂၉၄၇၄၅ ၅၀၅၆၉၅၅ ၈၉၄၀၅

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ုိင်ငံအတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ အရိှန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွခဲ့သူများှင့ ်အသွား 

အလာကန်သတ်ထားရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုံမှန် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး (၂-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၃-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ 

အတွင်း ဓာတ်ခဲွနမူနာစုစုေပါင်း (၉,၆၁၈)ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခ့ဲရာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ 

လနူာသစ် (၁၃၀) ဦး ေတွရိှရပါသည်။  ထိုေကာင့ ် ယေနအတွက်  ေရာဂါပိုးေတွရိှမ ရာခိင်ု န်းမှာ (၁.၃၅) 

ရာခိုင် န်းရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၀၆၅,၄၉၀)ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၃၁,၁၅၅) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ (၂၃၀)ဦးြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၅၀၈,၉၂၆) ဦး ေဆးံုမှ 

ဆင်းခွင့်ရရှိပီးြဖစ်ပါသည်။   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့်  ထပ်မံေသဆုံးသူ (၃) ဦးရှိသြဖင့်  ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၂၇၇) ဦး ရှိပါသည်။

• ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကွဲ Omicron (အိုမီခရန်) ေရာဂါပိုးဝင်ေရာက်ြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ်

ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် (၃-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ (၁၇:၀၀) နာရီအချနိ်အထိ အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း 

(၄၀၉,၄၀၁) ဦးရိှ၍ ေသဆုံးသ ူ(၈၅) ဦး ရိှပြီဖစ်ရာ ဥေရာပ၊ ေြမာက်အေမရကိ၊ ေတာင်အေမရကိ၊ 

အာဖရိက၊ ဩစေတးလျ၊   အေရှေတာင်အာရှအပါအဝင်    အာရှေဒသိုင်ငံများ စသည့် 

ကမ ာ့ေဒသအသီးသီးရှိ ိုင်ငံ/ေဒသေပါင်း (၁၃၂) ခုအထိ ကျယ်ြပန်စွာ ပျံှံေရာက်ရှိပီးြဖစ ်

သည်ဟု သိရှိရပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အိမုခီရန်) ှင့ ်ပတ်သက်၍ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကို မျက်ြခည်မြပတ် ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ ေရာဂါ  ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာ ကန်သတ်၍ 

သီးသန်ခွဲြခားထားရှိရာေနရာ (Quarantine Center) များ၊  ကုသေရးစင်တာ  (Treatment 

Center) များှင့်  ေအာက်ဆီဂျင်အပါအဝင်  ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ  ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

ှီး ယ်ဝန်ကီးဌာနများ၊ ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၊  အလှရှင်များ၊   ေစတနာ့ဝန်ထမ်း 

များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကိ ုဘက်ေပါင်းစုံမ ှအရှိန်အဟုန်ြမင့်တင ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

• သိုြဖစ်ပါ၍ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါပိုးှင့ ်ပတ်သက်၍ မိဘြပည်သူများအေနြဖင့ ်

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၃-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

အလွန်အမင်းစုိးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းမြပဘဲ တစ်ဦးချင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေြခခံ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကုိ တိကျစွာလုိက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရိှသူများ အေနြဖင့် 

နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်းသတင်းေပးပိုြခင်း၊ အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  မပျက်မကွက် အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်

ကျန်ရိှသမူျားကိ ုကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးိင်ုရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင် 

ေပးြခင်း စသည်တိုကိ ုမေမမ့ေလျာ ့သတြိပ၍ ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

အားသွန်ခွန်စုိက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့် လုပ်ငန်းများကုိ ကျရာက  မှ တက်က စွာ ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

• ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၃
စီးပွားေရးှင့်   ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများကိ ု
ေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့်  နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 
များမှ  ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ  တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်အချနိ်ှင့် 
တစ်ေြပးည ီစီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင်  ြမဝတီကုန်သွယ်ေရး 
ဇုန်မှ ကုမ ဏီ တစ်ခု၊ ယာ်စီးေရ တစ်စီးြဖင့ ်ေအာက်ဆီဂျင ်(အရည်) 
Bowser ယာ်တစ်စီးြဖင့ ်  တန်  ၂၀ တိုကို   တင်သွင်းခဲ့ေကာင်း သိရ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ 

ြပည်ပမ ှအဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

သည်။ ေအာက်ဆီဂျင် (အရည်) Bowser ယာ် တစ်စီးမှာ ြမဝတီကုန်သွယ် 
ေရးဇုန်မှ ရန်ကုန်မိသိုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးဆိုင်ရာ 
ပစ ည်းများကို   သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့်   ညိ  င်းထားသည့် SOP 
များှင့်အညီ    ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့ ်
ေဆးဝါးှင့်  ဆက်စပ်ပစ ည်းများ  တင်သွင်းြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်သည့် 
အသိေပးေကညာချက်များကိုလည်း   အများြပည်သူသိရှိေစရန ်
ဝန်ကီးဌာန    Website ြဖစ်သည် ့  www.commerce.gov.mm တွင် 

ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း  သိရ 
သည်။                                                                       သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

[ ၇ ] 

ေဆာင်းရက်တို ကန်ုက မ်း၍ တစ်ေ ွ

ဆန်းခ့ဲပီဆုိေလသည့်တုိင် ေမမိ၏ည 

မှာ ချမ်းချမ်းြမြမရှိလှသည်။ အပင်တို 

ရက်ေဟာင်းကိ ုေခ ခဲ့ကပီး ရက်သစ် 

ကား ေဝမလာေသး။ ကိုက်ငုံစ ပုရစ်ဖူး 

ြမရက်သစ်ကေလးများမှတစ်ပါး အများ 

အားြဖင့် ုိးတံပိင်းပိင်း ြဖစ်ေနသည်။ 

ှင်းအလ ာုံသည်   ိုးတံများအကား 

တွင် ေဝ့လည်ေနဆဲ ြဖစ်သည်။

ေလူးသည် ဟိုမှသည်မှ ေဝှယမ်း 

တိုက်ခတ်လာတတ်သည်။   ထိုအခါ 

ရက်ကျင်ရက်ဝါများသည ်    ကတ ရာ 

လမ်းများေပ ၌  လိမ့်လူးလွင့်ပါးသွား 

တတ်သည်။

လြပည့်ဝန်းသည ်ရ န်းရ န်းြမြမရှိလ ှ

ေသာ   အဆင်းအေရာင်ြဖင့ ်   ညကို 

သာေတာင့်သာယာရှိေအာင် တန်ဆာ 

ဆင်ထားသည်။   အရာအားလုံးေပ  

ေငွရည်ဆမ်းထားသည့်ှယ် ယိုဖိတ် 

ကျဆင်းေနသည်။

ကန်ေတာ်ကီး   ေရအြပင်ေပ သို 

လေရာင် ကျေရာက်လာသည်။ ေလူး 

က မျက်ှာြပင်ကိ ုပတ်ုခတ်ကစားသည်။ 

ထိုအခါ   ေငွလ  င်းတွန်ကေလးများ 

တလွန်လွန်  ေြပးသွားတတ်သည်။

ေွညတွင်   ေမမိ၏    အလှမှာ 

ကည်ူးဆွတ်ပျံဖွယ် ေကာင်းလှေလ 

သည်။ ယခင်ကဆိလု င် ချမ်းေအးလွန်း 

၍   ညအခါ   ေစာေစာအိပ်ြဖစ်သည်။ 

ထိစု်က ှင်းမ န်များအကားမှအလှကိ ု

လတူို ရှာေဖမွေတွခဲ။့ ယခမု ူရာသဦတ ု

ကလည်း မ တသည်။ ညကလည်း 

လှပေနသည်။ သည်တွင် လူတို ည၏ 

အလှကို ြပည့်ြပည့်ဝဝ ခံစားရေကာင်း 

မှန်းသိလာသည်။ လမ်းတကာတိုတွင ်

ပင် ကေလးငယ်များ၏ ေြပးလ ားေဆာ ့

ကစားသံ ညီစီသည်။ လမ်းေလ ာက်သူ 

များကို  ေနရာအှံအြပားမှာ  ေတွရ 

သည်။

ဗတိသိ တိုသည်    ေမမိကိ ု ၎င်းတို 

စိတ်ကိက် သာယာချမ်းေြမ့ဖွယ်ြဖစ ်

ေအာင်  ထူေထာင်ထားသည်။ အပန်း 

ေြဖ၊ အနားယူရာ   မိတစ်မိအြဖစ်သုိ 

ေရာက်ရိှေစခဲသ့ည်။  ေမမိမှာ  မျက်ှာ 

ြဖမိတစ်မိဟု ဆိုရေလာက်ေအာင ် 

ေကးမုသံတင်းစာ စာဖတ်ပရသိတ်များ စာေပရသစု ံခစံားဖတ် ိင်ုရန်အတွက် အခန်းဆက်ဝတ ရှည်က  ကိ ုေဖာ်ြပေပးလျက်ရိှရာ စာေရးဆရာ ေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ ေရနံသာခင်ခင်ကီး အခန်းဆက်ဝတ ရှည်ကိ ု

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

 ေဆာင်းရက်တိုကုန်က မ်း၍ တစ်ေွဆန်းခဲ့ပီဆိုေလသည့်တိုင် 

ေမမိ၏ညမှာ ချမ်းချမ်းြမြမရှိလှသည်။ အပင်တို ရက်ေဟာင်းကိုေခ ခဲ့ကပီး 

ရက်သစ်ကား ေဝမလာေသး။ ကိုက်ငုံစ ပုရစ်ဖူး ြမရက်သစ်ကေလးများမှတစ်ပါး 

အများအားြဖင့် ိုးတံပိင်းပိင်းြဖစ်ေနသည်။ ှင်းအလ ာုံသည် ိုးတံများအကားတွင် 

ေဝ့လည်ေနဆဲ ြဖစ်သည်။ ေလူးသည် ဟိုမှသည်မှ ေဝှယမ်း တိုက်ခတ်လာတတ်သည်။   

ထိုအခါ ရက်ကျင်ရက်ဝါများသည် ကတ ရာလမ်းများေပ ၌ လိမ့်လူးလွင့်ပါးသွားတတ်သည်။

လြပည့်ဝန်းသည် ရ န်းရ န်းြမြမရှိလှေသာ အဆင်းအေရာင်ြဖင့် ညကိုသာေတာင့်သာယာရှိေအာင် 

တန်ဆာဆင်ထားသည်။ အရာအားလံုးေပ  ေငွရည်ဆမ်းထားသည့်ှယ် ယိုဖိတ်ကျဆင်း . . .

 

သူတိုတစ်ေတွကို   အှံအြပားမှာ ေတွရ 

တတ်သည်။  ေနရာတကာမှာ သူတိုသာ   

ကီးစိုးမင်းမူသည်။    အရက်မူးမူးှင့ ်

ကားေပ မှ သီချင်းေအာ်ဟစ်သီဆိုသွား 

ေသာစစ်သားများ၊    ရထားလုံးေပ မှာ 

မိန်းမပျက်များှင့်  ကလူကျစီယ်သွားသူ 

များကို ြမင်ေတွေနကရသည်။

သည်ရက်များအတွင်း သည်သိုေသာ 

ဆညူကံျယ်ေလာင်သည့ ်အသဗံလမံျားကိ ု

ထိုးေဖာက်လျက ်   ေပ ထွက်လာတတ် 

ေသာ လူတစ်သုိက်၏အသံကုိ ရက်ဆက် 

ဆိသုလိ ုအမှတ်ထင်ထင် ကားကရသည်။ 

ရခံါတွင်  သတူို၏အသသံည်  ဟိတုယ် 

များ၊ ေပျာ်ပဲွစားုမံျားအတွင်းမှ ေပ ထွက် 

လာတတ်သည်။ ရခံါတွင်မ ူလမ်းများေပ  

၌ ကားရတတ်ေလသည်။ 

ယခင်က   သည်အသံမျိးကို  မကားရ 

စဖူး ြဖစ်ေချသည်။  ယခုတေလာတွင်မှ 

ေပ ထွက်လာြခင်း  ြဖစ်သည်။  အများ 

အားြဖင့ ် ည့န်က်သန်းေခါင်မှာ အပ်ိရာမှ 

လန်ိုးရေလာက်ေအာင်      ဆူညံစွာ 

ေပ ထွက်လာတတ်သည်။  ထိုေကာင့ ်

သတိထားမိြခင်း  ြဖစ်သည်။  ပီးလ င် 

သူတိုသည် သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်းကိုသာ 

ဆိုတတ်ေလ့ရှိ၍ အမှတ်ထားမိြခင်းြဖစ ်

သည်။

သူတိုဆိုတတ်ေလ့ရှိသည့် သီချင်းမှာ 

“ေဂါ ့ေဆဖ့်သည်ကင်း”           အဓပိ ာယ်မှာ 

“ဘုရင်မင်းြမတ်အား        ဘုရားသခင ်

ေစာင်မပါေစ”။

သူတိုသည် ယင်းသီချင်းကို အေလး 

အနက်သီဆိုြခင်း မဟုတ်။   ာန်ကိုဏ်း 

ကျကျသီဆိုြခင်း မဟုတ်။ အရက်သံပါပါ 

ှင့ ်မေရမရာ သဆီိတုတ်ကြခင်းြဖစ်သည်။ 

အစုိးရအမ ထမ်း၊ အရာထမ်းများ၊ ဘုိစိတ် 

ေပါက်ေနသူများ၊ ဗိတိသ လူမျိးများမှာ 

ထိအုသအံတွက် စတ်ိပျက်လက်ပျက်ြဖစ် 

ကရသည်။    အချိကမူ   တိတ်တဆိတ် 

ကျတိ်၍  ပံးမိကေလသည်။  စင်စစ် 

သခီျင်းှင့ ်အချန်ိကာလတိုက အပ်စပ်ေန 

ေသာေကာင့ ်ြဖစ်သည်။ အဂ  လန်ြပည့ရှ်င် 

ေဂျာ့ဘုရင်မင်းြမတ်မှာ   စစ်ေကာင့ ်

ဘုရားတေနရေသာကာလြဖစ်သည်။

ယင်းသခီျင်းဆိတုတ်ကသည့ ်အပ်ုစကုိ ု

အချိလတူို  ေတွဖူးကသည်။ သတူိုကား 

ြမန်မာလမူျိးတစ်သိက်ုြဖစ်သည်။ လငူယ် 

လူရယ်ေတွချည်းြဖစ်ကသည်။ သည်မိ 

သားလည်း  ဟုတ်ဟန်မတူ။   ေဆာင်း 

အကန်ုေအွကူးတွင်မှ ေရာက်လာကသ ူ

များ ြဖစ်ေလသည်။  လူ ပ် လူေနာက် 

ကေလးများြဖစ်သည်ဟ ုအချိက ေြပာ 

ကသည်။   အချိကမူ  မိေကာင်းဖခင ်

သားသမီးေတွပါဟ ုဆိုကသည်။

သတူိုအပ်ုစကုိ ုအချိက ဘရုားမကိက် 

ေသာအုပ်စုဟု  ေြပာကသည်။  ဗိတိသ  

စစ်သားေတထွက်ပင် ရမ်းကားတတ်သည်  

ဆိုသူများလည်းရှိသည်။ တေလာကပင် 

သတူိုသည် ဟိတုယ်တစ်ခမှုာ ဆူကပူက၊ 

ေသာင်းကျန်းကေသးသည်။ ပလုင်းများ၊ 

ဖန်ခွက်များကို   ိုက်ခွဲသွားကသည်။ 

ကလုားထိင်ုများ၊ စားပဲွများကိ ုချိးသွားက 

သည်။ စစ်သားအချိှင့ ်ထိုးက ကတ်ိက 

ေသးသည်။

သူတိုတွင်  ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ 

ရှိပုံရသည်။ အရာရှိအရာခံ တစ်ဦးဦး၏ 

အကာအကွယ်ြဖင့်   မိုက်မဲေနသည်ဟု 

ယူဆကသည်။

သူတိုကား ေမာင်ေမာင်ဦးတို အုပ်စု 

တည်း။

ေမာင်ေမာင်ဦးတိုလူသိုက်သည် အစ 

ေသာ် မ ေလး၌ လစူမုိကသည်။ ထိေုနရာ 

တွင် ေဆာင်းခိုလျက် ေသာင်းကျန်းက 

သည်။ ထန်းေတာတကာသို သတူိုေရာက် 

သည်။ ေသာက်ဟယ်၊ စားဟယ်၊ မူးဟယ်၊ 

ရမ်းဟယ်ှင့ ်  မ ေလးတစ်ဝိုက်တွင ်

အားရေလာက်ေသာအခါကျမ ှေမမိသို 

ေရာက်လာသည်။  

စိန်ေပါလ်ေကျာင်းမှ    သူငယ်ချင်း 

တစ်သိုက်ပင်ြဖစ်သည်။  မ ေလးသား 

ေဂျာ့ကိုအေကာင်းြပ၍    ေရာက်လာ 

ကသည်။ ေမာင်ေမာင်ဦး၊ ပက်ထရစ်၊ 

ေစာဝင်းေဆွ၊  ေဂျာ့ှင့ ်  မ ေလးမှ 

လဆူိုးကေလးတစ်သိက်ုတဲွကာ   ေမမိသို 

တက်လာကြခင်းြဖစ်သည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးကိ ု    ေစာဝင်းေဆွက 

“ပစ ပ န်သမား”ဟု ကင်ပွန်းတပ်သည်။ 

ေမာင်ေမာင်ဦးမှာ ေစာဝင်းေဆ၏ွ သညာ 

ကိုပင် ှစ်ခိက်သေဘာကျရေလေတာ့ 

မလားဟ ုသူကိုယ်သ ူထင်ေနသည်။

“ပစ ပ န်သမားေတွဆိုပီး   ပါဠိပါဒ် 

သားေတွ ဘာေတွနဲ  ေြပာမေနစမ်းပါနဲ  

ငါ့လူရာ၊ ဒီေကာင့်ကိ ုေြခကျရာ ေပျာ်တဲ့ 

ကက်လို ိုးိုးဆိုစမ်းပါ” ဟု ပက်ထရစ ်

က အနက်ဖွင့်သည်။ 

စင်စစ်တွင်လည်း ေမာင်ေမာင်ဦးမှာ 

သတူိုေြပာသလိသုာ ြဖစ်သည်။ ေရာက်ရာ 

ေနရာမှာ သူအဖို ေပျာ်စရာရှာေနရသည်။ 

အတတ်ိကိလုည်း မေတွးရ၊ဲ အနာဂတ်ကိ ု

လည်း မေမ ာ်ရဲ။  သူအတွက်   ပစ ပ န် 

သည်သာလ င် ကိုးကွယ်ရာ၊ ပစ ပ န်သည် 

သာ အရှင်သခင်ြဖစ်ေနသည်။ သူသည် 

မေရရာေသာ၊  အတည်တကျမရှိေသာ 

လတူစ်ေယာက်အြဖစ်သို ေရာက်ရိှေနရ 

သည်။

သူ၏အတိတ်သည်  လှပြခင်းမရှိဟ ု

ေမာင်ေမာင်ဦး ထင်သည်။

ယခင်ကအရာများကိုထား။ ေဖေဖ 

ှင့်ပတ်သက်၍ ြဖစ်ပျက်ရေလေသာ 

အြဖစ်အပျက်   တစ်ခုတည်းှင့်ပင ်

ယင်းသို ေကာက်ချက်ချ၍ ရိုင်သည်။ 

ယင်းအြဖစ်ေကာင့ပ်င် သ ူေရနေံချာင်းမှ 

ခွာခဲ့ရသည်။  ယင်းအြဖစ်ေကာင့်ပင ်

ပစ ပ န်သမားဘဝသို ေရာက်ရသည်။ 

ေရနံေချာင်းမှ  ထွက်ခွာရန်အတွက် 

ဖန်တီးလာေသာအြဖစ်ကို    သည် 

တစ်သက်   ေမ့ိုင်ေတာ့မည်မဟုတ်။ 

ေမ့၍ရေတာ့မည ်မထင်။

ခင်သန်းဲွှင့ပ်တ်သက်၍ ေဖေဖှင့် 

ြဖစ်ရပျက်ရေလေသာ  အြဖစ်အပျက ်

များကို သူ ရဲရဲပင် မေတွးဝံ့။ ြဖစ်ိုင ်

မည်ဆိလု င် ယင်းအြဖစ်ကိ ုေမေ့ပျာက် 

ထားလိုက်ချင်သည်။

ထိညုက   သရိှူေနရာအမ်ိသို   လတူစ် 

ေယာက်ေရာက်လာသည်။ အေှာင့် 

အယှက်ေပးရေကာင်းလား   ထင်ကာ 

လက်ိုက်တံြဖင့် ိုက်ချလိုက်သည်။ 

ထိုသူ  လဲကျသွားသည်။  ေခါင်းမှ 

ေသွးထွက်လာသည်။     ခင်သန်းွဲ၏ 

ေကာက်လန်တကား  ဆိစုကားေကာင့ ်

လဲကျေနသူကို     ေပွယူလိုက်သည်၌ 

ေဖေဖ့မျက်ှာကိ ု   ြမင်လိုက်ရသည်။ 

သူအတွက်     ကမ ာကီးတစ်ခုလုံး 

က မ်းထိုးေမှာက်ခုံြဖစ်သွားသည်။

ေဖေဖသည် ေတာ်ေတာ်ှင့ ်သတြိပန် 

လည်မလာ။ အသက်မေသေသးေကာင်း 

ကား ထင်ရှားသည်။

ုတ်တရက်တွင် သူဘာလုပ်ရမည ်

မသိ။ ငူငူကီး ထိုင်ေနမိသည်။ အိမ်နီး 

နားချင်းများ၏အသံကိ ု ကားရေလမ ှ

သူ သတိရလာသည်။ 

မိန်းမပျက်တစ်ေယာက်၏အိမ်တွင ်

သားအဖှစ်ေယာက် ဆုရံသည်ဟေူသာ 

အြဖစ်မှာ အရပ်ရပ်ေနြပည်ေတာ် ကား၍ 

မ  မေလျာ်ေသာအြဖစ်။ မြဖစ်ေကာင်း 

ေသာ အြဖစ်၊ မြဖစ်ထိုက်ေသာအြဖစ်။ 

သသူည် သ၏ူဖခင်ကိလုည်း အထင် 

ေသးသွားသည်။ ဖခင်အစား ရှက်လာ 

သည်။ မည်သည့်နည်းှင့်မ  ဖခင်ှင့် 

မျက်ှာချင်း  မဆိုင်လို။  အကယ်၍ 

သတြိပန်လည်လာလ င်လည်း ြပဿနာ 

ကို  မည်သိုရှင်းရမည်မသိ။   မိန်းမ 

ပျက်တစ်ေယာက်ှင့်   စပ်လျ်း၍ 

ြပဿနာေြဖရှင်းရသည့ ်အြဖစ်ကိလုည်း 

မြဖစ်ေစလိ။ု သိုြဖင့ ်ေမာင်ေမာင်ဦးသည် 

ဖခင်ြဖစ်သူ၏ကိုယ်ကို လ တ်ချလိုက် 

သည်။    ထိုင်ရာမှထကာ   အိမ်ေပ မှ 

ဆင်းခ့ဲသည်။ အြဖစ်အပျက်အလံုးစံုကုိ 

မသိကေသး၍ ဝုိင်းေနေသာလူစုသည် 

သူကို  တားရေကာင်းမှန်း   မသိက။ 

အလွယ်တကူ ထွက်လာ၍ရသည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။   

‘

‘



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

“ဒဂုံမိသစ်ေြမကွက်များ ေရာင်းမည်”“ဒဂုံမိသစ်ေြမကွက်များ ေရာင်းမည”်
 * တ/ဒဂုံ၊ (၁၅၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမ ဧကလိုက ်ေြမကွက်များ

 * ဒဂုံအေရှပိုင်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်းမ ၄၀'x၆၀' ပါမစ်ေြမ

 * ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊ (၆၀)ရပ်ကွက်၊ ြမန ာလမ်းမ ၈၀'x၆၀' ပါမစ်ေြမ

ဖုန်း 09-425015277, 09-798891857 (ြမတ်ေတာ်ဝင်)ဖုန်း 09-425015277, 09-798891857 (ြမတ်ေတာ်ဝင)်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနီကုန်း(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ 

အမှတ်(၅၂)၊ ၇ လ ာ(B) ဓမ ာုံလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (၁၅'x၅၀')ရှိ 

တိက်ုခန်းကုိ တုိက်ခန်းပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒ လှခင် [၁၂/လမန(ုိင်)၁၂၆၉၅၄]ထံမှ 

ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်၍ မည်သမူဆိ ု

ကန်ကွက်လိုပါက  ေကညာပါသည့်ရက်မ ှ (၇)ရက်အတွင်း  ခိုင်လုံေသာ 

စာချပ်စာတမ်းပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 ဦးမျိးမင်းလတ်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၈၀၈၉] ဦးမျိးမင်းလတ[်၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၈၀၈၉]

အမှတ်(၃၆)၊ [၃လ ာ(င)] ေဈးလမ်း၊ ေြမနီကုန်းအမှတ်(၃၆)၊ [၃လ ာ(င)] ေဈးလမ်း၊ ေြမနီကုန်း

ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၁၇၃၁၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၁၇၃၁၅

အမှားြပင်ဆင်ချက်အမှားြပင်ဆင်ချက်

(၃၄)ကိမ်ေြမာက်(၃၄)ကိမ်ေြမာက်
ကန်ေပ ကီး၊  ၃၁၃ ေအာင်ဘာေလ 

သိန်းထီေပါက်စ်တိုတွင် ကျပ်သိန်း 

ငါးရာဆုကီးမ ှ   ဇ - ၈၂၂၈၆၈  ကို 

ဂ- ၈၂၂၈၆၈ ဟ ုြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ငှားမည်(၅-ထပ်တိုက်)ငှားမည(်၅-ထပ်တိုက်)
ယုဇနလမ်းှင့် 

ေအာင်မဂ  လာလမ်းကား

 ှင်းဆီလမ်း(SHOP House)

 ဖုန်း-09-765044353ဖုန်း-09-765044353

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပုိင်းခုိင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဘုရားကုန်း 

ေကျးရာ၊ ကွမ်း ခကံန်ုး၊ မိြပကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ကညင်ပင်ေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ် 

(၄၆၆)ဟေုခ တွင်ေသာ ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်လက်ဝယ ်

ထားပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခင် 

သဇူာဝင်း [၁၂/အစန(ုိင်)၂၂၁၆၇၃]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 

အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာရက် 

စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ် 

ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်ယင်းေနေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မ (LL.B) Dip in Acct;ေဒ မ (LL.B) Dip in Acct;

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၄၉၄) (၁၉-၁၂-၁၉၉၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၄၉၄) (၁၉-၁၂-၁၉၉၇)

တိုက်အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း-၃၀၁(၂)၊ (တ)ထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ တိုက်အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း-၃၀၁(၂)၊ (တ)ထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၆၂၂၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၆၂၂၅

(၄-၉-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအား (၄-၉-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအား 
ကန်ကွက်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ေကာင်းေကညာြခင်း

ပျ်းမနားမိ၊  မဟာဝိသုတာရာမေဈးကုန်းေကျာင်းတိုက်၏  ဆရာေတာ် 
ဦးကဝသိာရသည် (၁၀-၆-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ပျလွံန်ေတာ်မူပီး (၂၇-၆-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် 
ြပလုပ်ေသာ မဟာဝိသုတာရာမေဈးကုန်းေကျာင်းတိုက်ကီး၏ေရှလုပ်ငန်းစ်များ 
ေဆွးေွးတိင်ုပင်ြခင်းအစည်းအေဝး၌ ဆရာေတာ်ဘရုားကီးမပျလွံန်ေတာ်မခူင် မန်ိကား 
ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည့်အတိုင်း မဟာဝိသုတာရာမ ေဈးကုန်းေကျာင်းတိုက ်စာချဆရာေတာ် 
ဘဒ  စေ ာဘာသ(အဂ မဟာဂ ဝါစကပ  တိ)အား ပဓာနနာယကဆရာေတာ်အြဖစ် 
ေရးချယ်တင်ေြမာက်ခဲပ့ါသည်။ (၄-၉-၂၀၂၁)ရက်ေန  ေကးမုသံတင်းစာပါ ကန်ကွက်ိင်ု 
ေကာင်းေကညာစာအား  ကန်ကွက်ေကာင်းှင့်  မဟာဝိသုတာရာမ  ေဈးကုန်း 
ေကျာင်းတိုက်၏ လက်ရှိေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ်မှာ ဘဒ  စေ ာဘာသ (အဂ မဟာ 
ဂ ဝါစကပ  ိတ)သာြဖစ်ေကာင်း၊ ဆရာေတာ် ဦးကုသလသည ်မဟာဝိသုတာရာမ 
ေဈးကုန်းေကျာင်းတိုက်၏   ေကျာင်းခွဲြဖစ်ေသာ   ဦးဗုေဒ ါေတာရေကျာင်းတိုက်၏ 
ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ်သာြဖစ်ေကာင်း  ဦးကုသလှင့်  အများသိေစရန် ြပန်လည် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဣ ာစက  ေဒ ဖိးအိအိေကျာ်(LL.B)ဦးဣ ာစက  ေဒ ဖိးအိအိေကျာ(်LL.B)
[၉/ပမန(သ) ၀၀၀၁၆၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၈၁၂/၂၀၂၀)[၉/ပမန(သ) ၀၀၀၁၆၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၈၁၂/၂၀၂၀)
ေဇယျာသီရိသံဃနာယက  အိမ်အမှတ်-၁၃/၈၇ ၊ မစိုးရိမ်(၂)လမ်း၊ေဇယျာသီရိသံဃနာယက  အိမ်အမှတ်-၁၃/၈၇ ၊ မစိုးရိမ(်၂)လမ်း၊
အကျိးေတာ်ေဆာင် ေရ ချရီပ်ကွက်၊ ပျ်းမနားမိ။အကျိးေတာ်ေဆာင် ေရ ချရီပ်ကွက်၊ ပျ်းမနားမိ။

အိမ်မဲ ဇန်နဝါရီ ၃

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရး 

ေနကို ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာအား 

ြဖင့်    ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

အိမ်မဲမိနယ်    ေညာင်ကုန်း 

ေချာင်းဖျား-သရက်ကုန်းလမ်း 

ကွန်ကရစ်လမ်းဖွင့်ပွဲကို  ယေန  

နံနက် ၇ နာရီခွဲက ကျင်းပသည်။

အေထာက်အကူြပ

ဧရာဝတီ    တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်   ဦးတင်ေမာင်ဝင်းက 

ကွန်ကရစ်လမ်း ဖွင့်လှစ်ပီးစီးမ  

ေကာင့် ေဒသခြံပည်သမူျားအေန 

ြဖင့် လမူ ေရး၊ စီးပွားေရး၊ ကျန်းမာ 

ေရးှင့် ကန်ုစည်စီးဆင်းမ များကိ ု

ပါ အေထာက်အကြူပိင်ုမည်ြဖစ် 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရး 

ဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှး ဦးလင်း 

ထုိက်က လမ်းေဆာင်ရက်ခ့ဲမ အေြခ 

အေနကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက်  တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်၊   တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးများှင့် တာဝန်ရှိသူများ 

သည် ေညာင်ကုန်းေချာင်းဖျား- 

သရက်ကုန်းလမ်း      ကွန်ကရစ် 

လမ်းကိ ု     လှည့်လည်ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

ေညာင်ကုန်းေချာင်းဖျား-သရက် 

ကုန်းလမ်းသည ်  စုစုေပါင်း    ၁၂ 

မိုင်  ၅  ဖာလုံ    အရှည်ရှိပီး 

ေကျးရာေပါင်း  ၂၈  ရာ၊   အိမ် 

ေြခေပါင်း ၂၆၉၆ အိမ်၊ လူဦးေရ 

၁၃၃၂၆ ဦးတို အဓကိ မီှခိအုားထား 

ရေသာ   ေကျးလက်လမ်းမကီး 

တစ်လမ်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယခင်က 

ေကျာက်လမ်းအဆင့်သာရှိရာမ ှ

ကွန်ကရစ်လမ်းအြဖစ်ခင်းြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း       ေကျးလက်လမ်း 

ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေညာင်ကုန်းေချာင်းဖျား-သရက်ကုန်းလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းဖွင့် ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲမှ

ြပင်ဆင်လျက်ရှိပီး  ယင်းပိင်ပွဲအပီးတွင ်

ေလ့ကျင့်မ ေခတ ရပ်နားကာ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

တွင် စတင်ြပင်ဆင်ဖွယ်ရိှေနသည်။    ြမန်မာ 

အမျိးသမီးအသင်းသည် ေြခစစ်ပဲွေအာင်ြမင် 

ထားေသာ ၂၀၂၂ အာရှဖလား  အမျိးသမီး 

ပိင်ပဲွ ေနာက်ဆုံးအဆင့အ်တွက် အပီးသတ် 

ြပင်ဆင်မ များြပလပ်ုလျက်ရိှပီး ယင်းပဏာမ 

ကစားသမားများြဖင့်သာ  ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲ 

အတွက် ြပင်ဆင်သွားမည်ြဖစ်သည်။ အာရှ 

ဖလား အမျိးသမီးပိင်ပွဲေနာက်ဆုံးအဆင့်

ကို ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်မှ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၆ ရက် 

အထိ  အိ ိယိုင်ငံ၌    ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

ြမန်မာအသင်းသည် လက်ရှိချန်ပီယံ ဂျပန် 

အပါအဝင် ေတာင်ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်တို 

ှင့် တစ်အုပ်စုတည်း ကျေရာက်ေနသည်။ 

ြမန်မာအမျိးသမီးအသင်းကိ ု   နည်းြပချပ်  

အြဖစ် ဦးတင်ြမင့ေ်အာင်က ကိင်ုတွယ်ေနပီး 

ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲဝင်အသင်းကိုလည်း  ထပ်မံ 

ကိုင်တွယ်မည်ြဖစ်သည်။

ိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများ ယှ်ပိင်ရမည်

ြမန်မာလ့က်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်း 

သည် ယခှုစ်တွင်   အဓကိိင်ုငတံကာပိင်ပဲွ 

များ ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်ပီး ဇန်နဝါရီလတွင် 

အာရှဖလားအမျိးသမီးပိင်ပွ ဲ   ေနာက်ဆုံး 

အဆင့်၊  ေမလတွင်    ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတို 

ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်ပီး  အာဆီယံအမျိးသမီး 

ပိင်ပဲွ ကျင်းပြဖစ်ပါကလည်း ထပ်မယှံ်ပိင် 

ရမည်ြဖစ်သည်။

ကိုညီေလး

 ဂီတာေဖးအသင်းမှ

ဂီတာေဖးအသင်းနဲ      ရီးယဲလ်မက်ဒရစ ်

အသင်းတုိပဲွစ်မှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ 

ဘင်ဇီမာ၊ အဆန်စီယို၊ ိုဒီရီဂို၊ တိုနီခုစ်၊ လူကာ 

မိဒုရစ်၊ ကက်စမဲုိး၊ အလာဘာ စတဲက့စားသမား 

ေကာင်းအများစုကုိ အသံုးြပပီး ပဲွထွက်လာခ့ဲေပ 

မယ့ ်ပထမပိင်ုးပဲွကစားချန်ိ ကိုးမနိစ်မှာ ဂတီာေဖး 

အသင်း တိက်ုစစ်မှး အေူနးလ်ရဲ သွင်းဂိုးခွင့ြ်ပေပး 

လိုက်ရတာ ြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒီလို အိမ်ရှင်အသင်းရဲ ဦးေဆာင်ဂိုးကို 

ခွင့ြ်ပေပးလိက်ုရပီးေနာက် နည်းြပအန်စေလာတ့ ီ

ရဲ ရီးယလ်ဲမက်ဒရစ်အသင်းဟာ ေချပဂိုးြပန်လည် 

ရရှိေရးအတွက ်     ပွဲကစားချနိ်   ၄၅  မိနစ်မှာ 

အဆန်စီယိုရဲေနရာမှာ ေအဒင်ဟာဇက်၊ မန်ဒီရဲ 

ေနရာမှာ မာဆယ်လို စတဲ့ကစားသမားှစ်ဦးကိ ု

တစ်ပိင်တည်းလူစားလဲခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေချပဂိုးရရှိမယ့်အခွင့်အေရးနဲ  လွဲခဲ့ရ

ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ ပထမပိုင်း 

ပွဲကစားချနိ်အတွင်းမှာ       ဂီတာေဖးအသင်းကိ ု

ေဘာလုံးပိုင်ဆိုင်မ   အသာစီးနဲ    ကစားိုင်ခဲ့ပီး 

ေချပဂိုးြပန်လည်ရရှိမယ့ ်  အခွင့်အေရးေကာင်း 

တစ်ရပ်ရရှိခဲ့ေပမယ့ ်  လူကာမိုဒရစ်ရဲ    အေဝး 

ကန်ချက်ကို ဂီတာေဖးဂိုးသမား ေဒးဗစ်ဆိုရီယာ 

လက်စွမ်းြပကာကွယ်မ ေကာင့ ်ရီးယလ်ဲမက်ဒရစ် 

အသင်း ေချပဂိုးရရိှမယ့အ်ခွင့အ်ေရးနဲ  လဲွခဲရ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေပမယ့် ပိင်ပွဲပီးဆုံးချနိ်အထိ ေချပဂိုး 

သွင်းယူိုင်ခဲ့ြခင်းမရှိဘဲ   ဂီတာေဖးအသင်းကို 

 ံးနမိ့ခ်ဲတ့ာေကာင့ ်ရီးယလ်ဲမက်ဒရစ်အသင်းဟာ 

အမှတ်ေပးဇယား  ဒုတိယေနရာက    ဆီဗီလာ 

အသင်းထက ်         ှစ်ပွဲပိုကစားထားပီးချနိ်မှာ 

ဆဗီလီာအသင်းကိ ုရှစ်မှတ်ြဖတ်နဲသာ ဇယားထပ်ိ 

၌ ဦးေဆာင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

လက်ရှိမှာ    ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းက 

ရမှတ်စုစုေပါင်း ၄၆ မှတ်၊    ဆီဗီလာအသင်းက 

ရမှတ်စုစုေပါင်း ၃၈ မှတ်  အသီးသီးရရှိထားပီး 

အမှတ်ေပးဇယားတတယိေနရာက ရီးယလ်ဲဘတ် 

တစ်အသင်းက ရမှတ် ၃၃ မှတ်၊ အဆင့ ်၄ ေနရာက 

အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းက ရမှတ် 

၃၂ မှတ်အသီးသီးရရှိထားတာြဖစ်ပါတယ်။ 

ေငွကယ်

ေနေရာင်ေအာက်က သက်ရှိေတွကို ေစာင့်ေရှာက်ဖို အိုဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစို



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိလ်ုစန်ိမှန်ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုဗထူးလမ်း၊ 

အမှတ်(၅/၇)ေန ေဒ ခင်အုန်းသန်း[၁၁/ကဖန(ုိင်)၀၆၂၅၂၃]၏ တင်ြပ 
လ ဲအပ်ချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် သတေိပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်-

ေဒ ခင်အုန်းသန်းသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ စန်းပွင့် တံဆိပ်အမည် 
အမှတ်အသားကို အသုံးြပ၍ စိန်၊ ေရ ၊ ေငွ၊ ပလက်တီနမ် ရတနာ 
အေရာင်တင်လပ်ုငန်း၊ Laser ဂေဟေဆာ်+ စာလုံးထိုး၊ Setting ေကျာက် 
တပ်ှင့် မိုကူး၊ မိုေလာင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 
ပါသည်။ 

၎င်းတံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လို 
ပါက ယေနမှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်
က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ေဒ ခင်အန်ုးသန်းမှ 
စန်းပွင့ ်အမည်အမှတ်အသားြဖင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး စာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်တစ်ဦးတည်းမူပိုင်အမှတ်တံဆိပ်အြဖစ ်မှတ်ပုံတင် 
သွင်း ေကညာသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်။                    တင်ြပလ ဲအပ်ချက်အရ-တင်ြပလ ဲအပ်ချက်အရ-

ေဒ ေဝမာွယ်(LL.B)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၇၁၁)ေဒ ေဝမာွယ်(LL.B)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၇၁၁)
ုံး-အမှတ်(၁၂၅၂)၊ သီရိလမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ုံး-အမှတ်(၁၂၅၂)၊ သီရိလမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၂၄၇၆၅ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၂၄၇၆၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်သကမ အဆင့် ၅၊ 

ေြမကွက်အမှတ-် ၃၁၉(က)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ (၂၀x၆၀) ဧရိယာ အကျယ်အဝန်းရှိ 
ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ထပ် (၁၂)ခန်း 
အေဆာင်၊ (ေရ၊ မီး၊ အပါအဝင်) အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဆက်စပ်စာချပ် 
အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍ လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်ပီးလ ေဲြပာင်း၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံ 
ကတိြပသူ ဦးေအာင်ခင်ြမင့ ်[၁၂/အစန(ိုင်)၀၁၀၉၈၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးွန်  
သဟီ [၇/ပခန(ိင်ု)၀၅၅၇၈၅]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ် 
ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ(၇)
ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက 
ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ
 ဦးွန်သီဟ ေဒ ခင်ေအးဝင်း (LL.B) ဦးွန်သီဟ ေဒ ခင်ေအးဝင်း (LL.B)
 [၇/ပခန(ိုင်)၀၅၅၇၈၅] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၈၂) [၇/ပခန(ိုင်)၀၅၅၇၈၅] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၈၂)
  အမှတ် -၇၃၇/ခ၊ ေြမညီထပ်၊ မာဃလမ်း၊  အမှတ် -၇၃၇/ခ၊ ေြမညီထပ်၊ မာဃလမ်း၊
  (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
  ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၇၆၄၈၉၈  ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၇၆၄၈၉၈

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးကာရင်[၆/မအရ(ိုင်)၀၈၃၃၀၀]

ပိုင်ဆိုင်ေသာ   ဧရာလင်း ON-၆၈၅၂ A 
ေရယာ်၏   လုပ်ငန်းလိုင်စင်မူရင်းမှာ 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်      ေတွရှိက 
ဆက်သွယ်ေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၈၆၈၁၂ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၈၆၈၁၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်းဥပေဒ ၁ှင့် ၅)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်းဥပေဒ ၁ှင့် ၅)

မအူပင်ခိုင်တရားုံးေတာ်မအူပင်ခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၃၃၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၃၃
 ေဒ ြမသိဂ      ေဒ ေဂါက်(ခ) ေဒ လှြမင့်

 တရားလို ှင့်  တရားပိင်

မအူပင်မိ၊ ေတာ်တလုပ်ေကျးရာအုပ်စု၊ ေတာ်တလုပ်ေကျးရာရပ်ေန ေဒ ေဂါက် 

(ခ) ေဒ လှြမင့ ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

တရားလုိက သင့်အေပ ၌ လယ်ယာေြမကွက်များအား ေရာင်းချပီး ေြမကွက်များ 

ေပးအပ်ြခင်းမရိှသည့်အတွက် ေြမယာတန်ဖုိး ကျပ်သိန်း(၇၀)ှင့် နစ်နာေကးကျပ်သိန်း 

(၄၀) စုစုေပါင်းကျပ်သိန်း (၁၁၀)ြပန်လည်ရလိုေကာင်းှင့် ေလ ာက်ထားစွဲဆို 

သည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကား 

အရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊  ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊    ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်   (၁၃၈၃ခု ှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၂ ရက်)ေန  

မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀)နာရတွီင်  အထက်အမည်ပါသ ူ တရားလိ၏ုအဆိလု ာကိ ုထေုချ 

ရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင်အထက်ပါ ေနရက်တွင် 

သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပး 

လိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည်များှင့် သင်က ထုေချတင်ြပ 

အမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တယူေူဆာင်လာရမည်။ 

သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က 

ထုေချလ ာတင်သွင်းလုိလ င် အမ မဆုိင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (လင်းေအာင်သူ)(လင်းေအာင်သ)ူ

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး

 မအူပင်ခိုင်တရားုံး မအူပင်ခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဆးိုးတန်း/ငိမ်းချမ်းေရးရပ်ကွက်၊ 

ကမ်းနားလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၅၆၈)၊ ဒုတိယထပ် (၃)လ ာေခ တွင်ေသာ အလျားေပ 

(၅၃)xအနံေပ(၂၃)ရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် ၎င်းတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ ်

ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေနလင်းထွန်း[၁၃/တကန(ုိင်)၁၄၉၆၀၇] ထံမှ က ု်ပ်က 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက (၇)

ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များှင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည် 

အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေဒ ချစ်သီရိေမာင် [၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၃၈၁၄]ေဒ ချစ်သီရိေမာင ်[၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၃၈၁၄]

အမှတ်(၁၈၇)၊ ငုဝါလမ်း၊ ေစာေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၈၇)၊ ငုဝါလမ်း၊ ေစာေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၄၁၆၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၄၁၆၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊    ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ-်သကမ-၁၇၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၇၈၃/ခ)၊ ဧရိယာ(၂၀'x၆၀')ဧက၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၇၈၃/ခ၊ 

မင်းေကျာ်စွာ(၁၀)လမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ 

လ  င်သာယာမိနယ် (ဦးြမင့်ေဆွ)အမည် 

ေပါက်ပါမစ်ေြမအား    အမည်ေပါက်-

ဦးြမင့်ေဆွထံမ ှအရပ်ကတိအေရာင်းစာ

ချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်သူ 

ဦးေကျာ်ေဝ[၁၂/ရကန(ိုင်) ၀၂၄၁၉၇]မှ 

ေြမချပါမစ်မရူင်းတွင် ဓာတ်ပု၊ံ ေရ ေြပာင်း 

မည့သ်မူျား၏ ရာဇဝင်အကျ်းချပ်တုိကုိ 

တင်ြပ၍ အိမ်ရာေဆာက်လုပ်ေနထိုင ်

ခွင့ှ်င့ ်ေြမေနရာချထားေပးခရံသမူျား၏ 

မှီခိုသူများစာရင်းစာရက်တို    တင်ြပ 

ိုင်ြခင်းမရှိဘဲ (ပါမစ်မစုံ)ြဖင့် ှစ်(၆၀)

ေြမငှားစာချပ ်(ဂရန်)ေလ ာက်ထားလာ 

ရာ    တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 

အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 

လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး  ေက 

ညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၆အက်ဖ်)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၀၈အိုင်)၊ ဧရိယာ(၀.၆၁၄)ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက ်

ေပ ရှိ အမှတ်(၆၀A)၊ သံလွင်လမ်း(ေအာင်ေတာ်မူလမ်းသွယ)်၊ ေရ ေတာင်ကား-

၂ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့ ်ေြမှင့အ်မ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့် 

အရပ်ရပ်အား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်

ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် အမည်ေပါက်ပိုင်ဆုိင်သူ ဦးြမတ်ေဇာ(်PRE-138763)[၁၂/

ပဘတ(ိုင်)၀၀၉၃၂၁]၊ ေဒ စ ာေသာင်းတင်(PME-000784)[၁၂/ပဘတ(ိုင်) 

၀၀၉၀၈၉]တိုမှ စီမံခန်ခွဲေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်တို၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား 

စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်

က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ညီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

 ေဒ အိသီရိက ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း ေဒ အိသီရိက ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း

 LL.B,M.A(Business Law) (LL.B,LL.M) LL.B,M.A(Business Law) (LL.B,LL.M)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန (စ်-၉၅၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၉၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန (စ်-၉၅၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၉၈)

 ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅ ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅ ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈

အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ 

ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးခိုင်၊ ေဝါမိနယ်၊ ရပ်ကွက်/ ေကျးရာအုပ်စု ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးခိုင်၊ ေဝါမိနယ်၊ ရပ်ကွက/် ေကျးရာအုပ်စ ု
- ကံြမင့်ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်ှင့် အမည် -၆၉၇/ - ကံြမင့်ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်ှင့် အမည် -၆၉၇/ 

ကံြမင့်ရာမ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁/၃၊ ေြမအမျိးအစား -OA ၊   ကံြမင့်ရာမ၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁/၃၊ ေြမအမျိးအစား -OA ၊   
ဧရိယာ- ၀.၁၁ဧက၊ ပဲခူး - စစ်ေတာင်းတူးေြမာင်း၊ ေဝါမိ ဧရိယာ- ၀.၁၁ဧက၊ ပဲခူး - စစ်ေတာင်းတူးေြမာင်း၊ ေဝါမိ 
မိေရှာင်လမ်းမေပ ရှိ ေအာင်ြမင်စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်၊ မိေရှာင်လမ်းမေပ ရှိ ေအာင်ြမင်စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်၊ 
အေဆာက်အဦ(၁)လုံး၊ ဆီပန်(၂)ခု၊ ဆီတင်(၂)လုံး၊ မီးစက်၊    အေဆာက်အဦ(၁)လုံး၊ ဆီပန်(၂)ခု၊ ဆီတင်(၂)လုံး၊ မီးစက်၊    

ဆိုလာ(၄)ခုအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့် ဆိုလာ(၄)ခုအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့ ်
စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းစပ်လျ်း၍ အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း

 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ ေရ တခံါး 

တာဝါ၊ အမှတ်-၁၁၇/၁၁၉၊ အခန်းအမှတ်-၆(D/F) ေန ေဒ စုှင်းေဝ 
[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၂၆၉၇၁]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာပါသည်။

 အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ေြမကွက ်စက်သုံးဆီအေရာင်း 
ဆိုင်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသည့ ်အတွက် က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ 
တရားဝင်တစ်စုတံစ်ရာ သေဘာတညူခွီင့ြ်ပချက်မရရိှဘ ဲမည်သတူစ်ဦး 
တစ်ေယာက်ကုိမ  လ ေဲြပာင်းေရာင်းချေပါင်ံှေပးကမ်းစွန်လ တ် လှဒါန်း 
လဲလှယ်ြခင်း မြပလုပ်ရန ်အသိေပးလိုက်ပါသည်။ အကယ်၍ ြပလုပ် 
ပါက ြပလပ်ုသ၏ူ တာဝန်သာြဖစ်ပီး ြပလပ်ုသအူား တည်ဆဥဲပေဒှင့် 
အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ပွင့် (ခ) ေဒ ေမြပည့်စုံ LL.B, DBL, DILေဒ ပွင့် (ခ) ေဒ ေမြပည့်စု ံLL.B, DBL, DIL
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)

အမှတ်-၅၅၊ အခန်း ၁၅၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊အမှတ်-၅၅၊ အခန်း ၁၅၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉- ၇၆၅၀၅၃၄၂၄ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉- ၇၆၅၀၅၃၄၂၄

ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်းဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း

ထုေချေစရန်အေကာင်းကားစာထုေချေစရန်အေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၂၇ ှင့်ဆက်သွယ်သည့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၂၇ ှင့်ဆက်သွယ်သည့ ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၄၈၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၄၈
 ဦးတိုးဘရှမ်း  ှင့်  ဦးြမင့်လွင(်ခ)VIMAL KUMAR

 (အိုင်ဒီကရီရသ)ူ   (တရား ံး)

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ ကန်ုသည်လမ်း၊ အခန်း(၄၁၇)၊ 

အမှတ်(၆၅၁)ေန တရား ံး ဦးြမင့လွ်င်(ခ)VIMAL KUMAR (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိ

သိေစရမည်။ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၂၇တွင် ကျရိှသည့် ဒီကရီကုိအတည် 

ြပလပ်ုရန် ဤုံးေတာ်တွင် တရားိင်ု ေဒ ြမသတီာေအးက ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ 

မည်သည့အ်ေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလပ်ုေစရန် အမန်ိကိ ုမထတ်ုသင့ေ်ကာင်း 

အေကာင်းတစ်ခခုရိှုလ င်ြပ၍ ေချဆိရုန် သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ုံးေတာ်အခွင့အ်မန်ိ  

ရေရှေနြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အေကာင်းြပေချဆိုိုင်သ ူအခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ 

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ(၂၈)ရက်(၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆတ်ု ၁၂ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ

၁၀ နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ေစ။ 

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ(၂၉)ရက်တွင် ဤံုးေတာ်တံဆပ်ိုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

 (ချစ်ကိုကို)(ချစ်ကိုကို)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)

 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေမတ ာ(၁)လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၉၆)၊ 

ေြမညီေခါင်းရင်းခန်း၊ တိုက်ေရှမျက်ှာမူလ င် လက်ဝဲဘက်ြခမ်းတိုက်ခန်းှင့် ၎င်း 
တိုက်ခန်းေပ ရှိ ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဆက်စပ် 
စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့်ဝယ်ယူ၍ လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ပီးလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ 
သည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ သန်းသန်းေထွး[၁၂/လမန(ုိင်)၁၃၆၀၆၉]ထံမှ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ေဒ ဇာြခည်ဝင်းိုင်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၁၆၅၈]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှ 
ပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသုိံ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ေနရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဇာြခည်ဝင်းိုင်                ေဒ ခင်ေအးဝင်း(LL.B)ေဒ ဇာြခည်ဝင်းိုင ်               ေဒ ခင်ေအးဝင်း(LL.B)
[၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၁၆၅၈] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၈၂)[၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၁၆၅၈] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၈၂)
  အမှတ်-၇၃၇/ခ၊ ေြမညထီပ်၊ မာဃလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်-၇၃၇/ခ၊ ေြမညထီပ်၊ မာဃလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊
                                         ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။                                         ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
  ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၇၆၄၈၉၈  ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၇၆၄၈၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်-၃၆၊ ေစာ်ဘွားလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက် 

ဟုေခ တွင်ေသာ ေပ(၃၇x၅၅)ေြမပုိင်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့်ေြမကွက် 

ေပ ရှိ  BM(၂)ထပ်တိုက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 

တရားဝင်ဝယ်ယူ၍ လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်သ ူေြမှင့်အိမ်ပိုင်ရှင ်ေဒ မျိးမျိး 

ေမာ်[၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၀၇၀၉၃]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွေဒ ဇာြခည်ဝင်းိင်ု 

[၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၁၆၅၈]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်

စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 

ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ 

စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်

ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူဇာေအာင်(LL.B)                        ေဒ ခင်ေအးဝင်း(LL.B)ေဒ သူဇာေအာင်(LL.B)                        ေဒ ခင်ေအးဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၅၀)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၅၀)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၈၂)

ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၂၀၁၀၀                       ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၇၆၄၈၉၈ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၂၀၁၀၀                       ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၇၆၄၈၉၈

ုံး-အမှတ်-၆၂၊ အခန်း(၉)၊ ပန်းဆိုးတန်းေအာက်လမ်း၊ ုံး-အမှတ်-၆၂၊ အခန်း(၉)၊ ပန်းဆိုးတန်းေအာက်လမ်း၊ 

ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိ၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဖိုေြမ 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၄)ဟုေခ တွင်ေသာ သန်လျင်မိ၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

အကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ြမနီစပါယ်ေဈးကွက်၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၉၀/က)၊ ဦးကုိကုိကီး 

ပါ - ၅ ဦး အမည်ေပါက် ၃(ခ) ရရိှပီး ဧရယိာ (၀.၀၃၉)ဧကရိှ ေြမှင့ ်ေြမေပ  

တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်ှစ်လံုးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 

တုိအား လက်ဝယ်ထားရိှပုိင်ဆုိင်ပီး၊ တရားဝင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ဆုိင်ခွင့် 

ရိှ ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုမူျားြဖစ်သည့ ်ေဒ စန်းရ ီ[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၂၉၈၄၁]

ှင့ ်ဦးမျိးလ  င် [၁၂/သလန(ိင်ု)၀၀၄၇၃၅]ကိင်ုေဆာင်သမူျားထမှံ က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)

များှင့် က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက ်

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝင်းမင်းသန်း(LL.B) (စ်-၁၀၆၉၁)ေဒ ဝင်းမင်းသန်း(LL.B) (စ်-၁၀၆၉၁)

အမှတ်(၁၂)၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊  မိသစ်အေရှရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။အမှတ်(၁၂)၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊  မိသစ်အေရှရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၂၁၀၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၂၁၀၆

အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်

ေလ ာက်ထားေကာင်းအေကာင်းကားစာေလ ာက်ထားေကာင်းအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၃၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၃

ပျလံွန်ေတာ်မူေသာ ဆရာေတာ်ဦးအတုလ ှင့် ပျလံွန်ေတာ်မူေသာ ဆရာေတာ်ဦးအတုလ ှင့် 

ဦးေကာသလာဘိဝံသ တို၌ ကျန်ရစ်ေသာ ဦးေကာသလာဘိဝံသ တို၌ ကျန်ရစ်ေသာ 

ပစ ည်းအေကာင်းပစ ည်းအေကာင်း
အရှင်ပညာစာရ  အရှင်ပညာစာရ    ေလ ာက်ထားသူေလ ာက်ထားသူ

 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေဝဠဝန်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

ေဝဠဝန်ေကျာင်းတုိက်၊ ေဝဠဝန်ေကျာင်းေန အရှင်ပညာစာရ က ပျလွံန်ေတာ်  

မူေသာ    ဆရာေတာ်ဦးအတုလ၊    ဦးေကာသလာဘိဝံသတိုှင့်အတူ 

သတီင်းသုံးေနထိုင်သမူျားြဖစ်၍ ပျလွံန်ေတာ်မေူသာ ဆရာေတာ်ဦးအတလု၊ 

ဦးေကာသလာဘိဝံသတို၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများထဲမှ ရရန်ရှိေသာ 

ေက းမမီျားကိ ုေကာက်ခရံန် အေမဆွက်ခြံခင်းအက်ဥပေဒအရ လက်မှတ် 

စာရလိေုကာင်း ဤုံးသို ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းပျလွံန်ေတာ်မေူသာ 

ဆရာေတာ်ဦးအတလုှင့ ်ဦးေကာသလာဘဝိသံတို ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများ 

အေပ ၌ ရရန်ရိှသူဟူသမ တုိသည် ဤံုးသုိ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် 

(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၅ ရက်ေနတွင် လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်း 

ေနရက်တွင ်ေလ ာက်ထားသ ူအရှင်ပညာစာရ၏ ေလ ာက်ထားချက်ကိ ု

ကားနာ၍ လက်မှတ်စာရသင့ ်မရသင့်သည်ကိ ုစီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

 ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၃ ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                     (စိုးလင်းေအာင်)(စိုးလင်းေအာင)်

                     ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၂)                     ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အရယ်မေရာက်ေသးသူများအတွက်  အုပ်ထိန်းသူ အရယ်မေရာက်ေသးသူများအတွက ် အုပ်ထိန်းသူ 

အြဖစ်ခန်အပ်ထားရန်ေလ ာက်ထားေကာင်းအြဖစ်ခန်အပ်ထားရန်ေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အုပ်ထိန်းသူှင့် အုပ်ထိန်းခံရသူတုိအက်ဥပေဒပုဒ်မ - ၁၁)(အုပ်ထိန်းသူှင့် အုပ်ထိန်းခံရသူတုိအက်ဥပေဒပုဒ်မ - ၁၁)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၈၆၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၈၆

ေဒ ဝါဝါ ေဒ ဝါဝါ    ေလ ာက်ထားသူေလ ာက်ထားသူ

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်းေြမာက် 

ရပ်ကွက်၊ ဇလွန်လမ်း၊ အခန်းအမှတ်-၄ လ ာ (ဘီ)၊ တုိက်အမှတ်-၆ ေန 

အရယ်မေရာက်ေသးသူ မလင်းသူဇာအား အထက်ပါလိပ်စာတွင် ေနထုိင် 

ေသာ ေဒ ဝါဝါက အထက်အမည်ပါရှိေသာ အရယ်မေရာက်ေသးသ ူ

မလင်းသူဇာ၏ ေမွးစားမိခင်ြဖစ်သည်ဟူ၍ ၎င်းမလင်းသူဇာ၏ 

ကိုယ်ခ ာတိုကို အုပ်ထိန်းသူအြဖစ် ခန်ထားပါမည့်အေကာင်း  

ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ထိုသိုေလ ာက်ထားြခင်းကို လူအများ 

သိေစရန်အလိုင ှာ ဤေကာ်ြငာစာကို ထုတ်ဆင့ ်လိုက်သည်။ 

ထုိေလ ာက်ထားချက်ကုိ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ 

ြပာသိုလဆုတ် ၄ ရက်)တွင် ဆိုင်ဆိုရန် ချနိ်းဆိုလိုက်သည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ် 

ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                         (ေဇာ်သူရ)                         (ေဇာ်သူရ)

        ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၇)        ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၇)

        ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး        ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ြပည်လမ်းမ၊ စိန်ရတုခန်းမေရှ၊ Diamond 

Condominium၊  အေဆာက်အဦအမှတ်  (B)  မှ  အခန်းအမှတ်(07-04)၊ (၇-လ ာ)

ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းသည် National Land (YGN)Co.,Ltd ၏ Director ြဖစ်သ ူေဒ မမီစီန်ိ[၁၂/

ကတတ(ိုင်)၀၂၄၀၆၇]ထံမှ ဗိုလ်ကီးေဒ ခင်ဝင်းသန် [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၁၈၁၆၆]ှင့် 

ေဒ ခင်ချိချိ[၁၀/ရမန(ိုင်)၀၁၅၆၀၈]တိုက (၂၈-၈-၂၀၀၈)ရက်တွင် ဝယ်ယူခဲ့ပီး၊ 

Diamond Condominium ၏ Room Owner Record Book တွင်လည်း ဗိုလ်ကီး 

ေဒ ခင်ဝင်းသန်ှင့် ေဒ ခင်ချိချိ အမည်ြဖင့်မှတ်သားတည်ရိှေနပါသည်။ အဆုိပါကွန်ဒုိ 

တိုက်ခန်းအား အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင ်အကျိးခံစားခွင့်ရရှိပီး လက်ဝယ်ထားေရာင်းချ

ပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူဗိလ်ုကီးေဒ ခင်ဝင်းသန်ှင့ ်ေဒ ခင်ချိချိ တိုထမှံ ဦးန လ  င်[၁၂/ရကန(ိင်ု) 

၀၀၀၂၃၆]+ေဒ ကည်ကည်ေဝ[၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၂၅၀၃]တိုက ဝယ်ယူရန်အတွက် 

စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ ယင်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများ 

ရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားမရူင်းများ ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ 

(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက် 

၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးန လ  င်+ေဒ ကည်ကည်ေဝ တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးန လ  င်+ေဒ ကည်ကည်ေဝ တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)

(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)

တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ဇနီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်းဇနီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေထာက်ကန်၊ ဒစုြံပရပ်ကွက်၊ ပ  တိ 

လမ်း၊ အမှတ်-၉၀ ေန ကုိသီဟချိ[၁၂/မဂဒ(ုိင်) ၁၃၆၄၂၁]၏ လ အဲပ် န်ကား 
ချက်အရ အများသိေစရန်  ေကညာပါသည်။ (၁၄-၂-၂၀၁၃)ရက်တွင် ကုိသီဟချိ 
သည် မေဌးေဌးေအာင[်၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၄၅၅၃၈]ှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။ 
မေဌးေဌးေအာင်သည ်     က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမသိသည့်၊    မသုံးစွဲရသည့ ်
အြခားေငွေကးကိစ အ ပ်အရှင်းများြပလုပ်ကာ (၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင ်
ေနအိမ်မှထွက်သွားပီး မိသားစုှင့်လုံးဝမဆက်သွယ်ေတာ့ပါ။ ထိုေကာင့် 
ကုိသီဟချိအေနြဖင့် မေဌးေဌးေအာင်အား ဇနီးအြဖစ် ဆက်လက် မေပါင်း 
သင်းုိင်ေတာ့ပါ၍ ဇနီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ပါေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့် 
ပတ်သက်၍ ေပ ေပါက်လာမည့ ်ကစိ အရပ်ရပ်တိုသည်လည်း ကိသုဟီချိှင့် 
ပတ်သက်စပ်ဆက်မ မရိှပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ကိုသီဟချိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ကိုသီဟချိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းဝင်းွယ်[LL.B,WIPO(Geneva)]ေဒ ဝင်းဝင်းွယ[်LL.B,WIPO(Geneva)]
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၂၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၂၈)

အမှတ်-၈၊ ပထမထပ်၊ ေခမာလမ်း၊ ဆရာစံေြမာက်အေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၈၊ ပထမထပ်၊ ေခမာလမ်း၊ ဆရာစံေြမာက်အေရှရပ်ကွက်၊ 
ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၂၅၇၁၊ ၀၉-၇၉၉၉၁၀၄၃၀ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၂၅၇၁၊ ၀၉-၇၉၉၉၁၀၄၃၀

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးေဇယျာဘိ[ု၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၀၀၃၁၈]

ကိင်ုေဆာင်ေသာ သေ  ဘာသားလပ်ုသက် 

မှတ်တမ်းစာအုပ်၊ သေ  ဘာသားသင်တန်း 

ေအာင်လက်မှတ်စာအုပ်၊      ိုင်ငံကူး 

လက်မှတ်စာအုပ်၊   ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ် ေတွရှိပါက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၇၄၈၂၃၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၇၄၈၂၃၀

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ရန်ကုန် မိ ၊ မရမ်းကုန်း မိနယ်၊ 

အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ဇာတိမာန်လမ်း၊ 

အမှတ်[၅၄ .D(1)]တွင်ေနထိုင ်ေသာ 
ဦးဇွဲဟိန်းထက် (ဘ)ဦးြမင့်သိန်းထွန်း[၉/
ဥပလ(ိုင်)၀၃၇၅၀၇]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ 
သေ  ဘာသားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား ေပျာက်ဆံုး 
ေကာင်းှင့ ်ေတွရှိပါက ဖုန်းနံပါတ် 09-
777177736သို အေကာင်းကားေပးပါရန် 
ေလးစားစွာြဖင့်။

ဇွဲဟိန်းထက် CDC-95403ဇွဲဟိန်းထက် CDC-95403

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၇၉)၊ သခင်ဖုိးလှကီးလမ်းဟု 

ေခ တွင်ေသာ အကျယ် ေပ(၄၀x၆၀) ှစ်(၆၀)ေြမဂရန်ေြမကွက်ကီးအနက် တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ (၂၀x၆၀) 
ေြခရင်းဘက်အြခမ်း (ဂရန်မိတ ြခမ်း) ေြမကွက်အမှတ(်၇၇၈)ှင့် ကပ်လျက်ဘက်အြခမ်း ေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုအား မိမိပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိစ ်ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့ ်မိမိေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ကတိြပသူ 
ေဒ ြမင့်ြမင့စုိ်း[၉/တသန(ိင်ု)၀၉၁၈၂၀]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ေရာင်းချခွင့်မရှိေကာင်းှင့်ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆို 
ကန်ကွက်လိုပါက ထိုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများတင်ြပပီး 
က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆုံးသည ်အထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သဇင်ေအးေဒ သဇင်ေအး

LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.RLL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.R
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၃၂)

အမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇အမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ရလပ-၂၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၈၆)၊ စိန်ရတနာ 

လမ်းဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅) ဧက၊ စတုရန်းေပ(၂၄၀၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်

ေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား မိမိအမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ကတိြပသူ ဦးတင့်ထွန်းေဝ[၁၂/

အလန(ုိင်)၀၄၀၉၃၅]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပုိင်ဆုိင်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး 

ဆိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ပီး၊ 

ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားများ၊ မရူင်းများတင်ြပပီး ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

ဥပေဒှင့အ်ည ီဝယ်ယသူအူမည်ေပါက်သည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဇင်ေအးေဒ သဇင်ေအး

LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.RLL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.R

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၃၂)

အမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇အမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၉၄)၊ ရဲေကျာ်စွာလမ်းဟု 

ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ စတုရန်းေပ(၂၄၀၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေြမေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိမိအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိစ် ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်းှင့် ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်း 

ကင်းရှင်းေကာင်း ကတိြပသူ ေဒ သ ာထွန်း[၁၀/ပမန(ိုင်)၁၀၆၀၃၈]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 

ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပုိင်ဆုိင်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး ေရာင်းချခွင့်မရိှေကာင်း 

ှင့်ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမူရင်း 

များတင်ြပပီး က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဇင်ေအးေဒ သဇင်ေအး

LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.RLL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.R

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၃၂)

အမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇အမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇

“အေမွစားအေမွခံ ကိတ ိမသားသမီးြဖစ်ေကာင်း “အေမွစားအေမွခံ ကိတ ိမသားသမီးြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်မိနယ်၊ ေရ ကူရပ်ကွက်၊ လမ်းရှည်လမ်း၊ 
အမှတ်(၄၁၉)ေန ေဒ သ ာြမင့်[၇/ပမန(ုိင်)၀၄၀၇၄၀]သည် (၁၁)ရက်၊ ေမလ 
၂၀၂၁ ေနမှစ၍ ေြမးေတာ်စပ်သူ မထူးတင့်တယ်ေကျာ်[၁၂/မဂဒ(ိုင်) 
၁၈၂၅၄၆]ှင့် ေမာင်သူရရှင်းသန်ေအာင(်၁၅ှစ်)တိုကို အေမွစားအေမွခံ 
ကိတ ိမသားသမီးအြဖစ် မှတ်ပံုတင်အရာရိှှင့် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတုိ 
ေရှေမှာက်တွင် အတည်ြပပီးေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာလုိက်ပါသည်။ 

ဖခင် ဦးေကျာ်ဇင်ေအာင်[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၅၇၄၁၈]+ဖခင် ဦးေကျာ်ဇင်ေအာင[်၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၅၇၄၁၈]+
မိခင် ေဒ ေအးထက်စံ[၇/ပမန(ိုင်)၀၀၃၁၅၄]မိခင် ေဒ ေအးထက်စံ[၇/ပမန(ိုင်)၀၀၃၁၅၄]

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးခိုင်၊ ေဝါမိနယ်၊ ရပ်ကွက်/ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးခိုင်၊ ေဝါမိနယ်၊ ရပ်ကွက/်
ေကျးရာအုပ်စု-ရှမ်းစု၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်ှင့်အမည်- ေကျးရာအုပ်စ-ုရှမ်းစု၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်ှင့်အမည-် 
၆၉၃(ခ)၊ ကာပွေြမာက်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်-(၂၅/၅)၊ ၆၉၃(ခ)၊ ကာပွေြမာက်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်-(၂၅/၅)၊ 

စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်၊ ဧရိယာ(၀.၅၅)ဧကရှိ ေြမကွက် စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်၊ ဧရိယာ(၀.၅၅)ဧကရှိ ေြမကွက ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်၊ ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်၊ 

ဂိုေဒါင်(၂)လုံး၊ ဆီပန်(၃)ခု၊ ထရန်စေဖာ်မာ၊ ေရ၊ မီးအစုံ၊ ဂိုေဒါင်(၂)လုံး၊ ဆီပန်(၃)ခု၊ ထရန်စေဖာ်မာ၊ ေရ၊ မီးအစုံ၊ 
စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်တွင် အသုံးြပသည့်ပစ ည်း၊ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်တွင ်အသုံးြပသည့်ပစ ည်း၊ 

တွယ်ကပ်ထားသည့် ေရ ေြပာင်းဆိုင်ေသာ၊ မေရ ေြပာင်းိုင်တွယ်ကပ်ထားသည့ ်ေရ ေြပာင်းဆိုင်ေသာ၊ မေရ ေြပာင်းိုင်
ေသာပစ ည်းများအားလုံးအပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့် ေသာပစ ည်းများအားလုံးအပါအဝင ် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန် 

အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ ေရ တခံါးတာဝါ၊ 
အမှတ်(၁၁၇/၁၁၉)၊ အခန်းအမှတ်-၆(D/F)ေန ေဒ စုှင်းေဝ[၁၂/ဗတထ(ိုင်) 
၀၂၆၉၇၁]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန် အသေိပး 
ေကညာပါသည်။

၁။ အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာေြမကွက ်စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်ှင့် 
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွ
ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ေရာက်ရရိှထားပါသည်။ က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ တရားဝင်တစ်စု ံ
တစ်ရာ  သေဘာတူညီခွင့်ြပချက်မရရှိဘ ဲ    မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ  
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချေပါင်ံှေပးကမ်း စွန်လ တ်လှဒါန်းလဲလှယ်ြခင်း မြပလုပ်ရန် 
အသိေပးလိုက်ပါသည်။

၂။ ၎င်းအြပင်    က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ 
သက်ဆိုင်ရာုံးဌာနများတွင ်   အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၏အမည်သို 
လ ဲေြပာင်းြခင်းများကိ ုမည်သူမ မြပလုပ်ရန ်အသိေပးပါသည်။

၃။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်စက်သုံးဆအီေရာင်းဆိုင်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွအမည်ြဖင့ ်
ြပလပ်ုရန် သက်ဆိင်ုရာုံးဌာနများ၌ ဥပေဒှင့အ်ည ီြပလပ်ုေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ 
သြဖင့ ်ကန်ကွက်မ ြပလုပ်မည်ဆိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားစာချပ ်
စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံယေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
အသိေပးပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ပွင့်(ခ)ေဒ ေမြပည့်စုံ LLB,DBL,DIL ေဒ ပွင့်(ခ)ေဒ ေမြပည့်စု ံLLB,DBL,DIL 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၁၇၀/ခ)ရှိ (အလျားေပ ၂၀xအနံေပ ၆၀) ေြမကွက်ှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ု
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ သန်းသန်းေအး[၁၂/အစန(ိုင်)၀၀၆၄၈၈]ထံမှ ဝယ်ယူသူ 
ဦးိင်ုေအာင် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၄၉၉၅၁]က ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မူရင်းများြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးိုင်ေအာင်ဦးိုင်ေအာင်
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၇၂၉၉၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၇၂၉၉၁

ခံေရာင်းမည်ခံေရာင်းမည်
ေညာင်ှစ်ပင်အထူးဇုန်(၂)ခုိင်ချင်းဆက်လမ်းမကီးေပ ရိှ (၅)ဧက 

စိုက်ပျိးေရး ခံတွင ်တစ်ထပ်တိုက်+ကားဂိုေဒါင ်အိပ်ခန်း(၃)ခန်း ပါေကး 
ခင်းပီး အသင့်ေနထုိင်ုိင် ေရမီးအစံု ေရာင်းေဈး ၁၉၅၀ သိန်း Bank Transfer 
လက်ခံသည်။

Ph:09-770554023Ph:09-770554023

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇန်နဝါရီ  ၄၊   ၂၀၂၂

ေမာင်ထိန်လင်းေဝ [၁၂/သလန(ိုင်)၁၄၂၄၆၂]အား ေမာင်ထိန်လင်းေဝ [၁၂/သလန(ိုင်)၁၄၂၄၆၂]အား 

မိခင်ြဖစ်သူမှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းှင့် မိခင်ြဖစ်သူမ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းှင့် 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ပတိန်ုးစမ်းေကျးရာ၊ သစ ာ 

မ  ိင်လမ်း၊ အမှတ်(၆၀)ေန ေဒ ခင်စန်းလွင်[၁၂/သလန(ိင်ု)၀၄၉၈၂၈]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ေဒ ခင်စန်းလွင်၏သားြဖစ်သူ ေမာင်ထိန်လင်းေဝ [၁၂/သလန(ုိင်) 

၁၄၂၄၆၂]သည် မခိင်၏ ဆိဆုုံးမမ ကိ ုနာခြံခင်းမရိှသည့အ်ြပင် စတ်ိေသာက 

ေရာက်ေနသည့ ်မခိင်အေပ ငဲည့ာေထာက်ထားြခင်းမရိှဘ ဲမခိင်စတ်ိဆင်းရ ဲ

ေအာင် အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုြပင် မိခင်ခွင့်မလ တ်ိုင်သည့် 

ကစိ ကိ ုကျးလွန်ကာ (၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် မမိ၏ိသေဘာဆ အေလျာက် 

ေနအမ်ိမှ ဆင်းသွားပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ် 

ေကာင်းှင့် ၎င်းြပမူေဆာင်ရက်သည့်ကိစ အဝဝကို မိခင ်ေဒ ခင်စန်းလွင ်

အေနြဖင့ ်အသအိမှတ်မြပေကာင်း၊ တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ေပးမည်မဟတ်ု 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ ခင်စန်းလွင် ေဒ ဝါဝါဝင်းစိန်ေဒ ခင်စန်းလွင် ေဒ ဝါဝါဝင်းစိန်

 (LL.B,D.I.L)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန-စ်-၈၂၆၃) (LL.B,D.I.L)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန-စ်-၈၂၆၃)

 နတ်စင်တစ်ရာဘုရားေရှလမ်း၊  နတ်စင်တစ်ရာဘုရားေရှလမ်း၊ 

 ေအာင်သုခဓမ ရိပ်သာအနီး၊ ေအာင်သုခဓမ ရိပ်သာအနီး၊

 မိြပကွက်သစ်ဘရုားကန်ုးေကျးရာ၊ သန်လျင်မိ။ မိြပကွက်သစ်ဘရုားကန်ုးေကျးရာ၊ သန်လျင်မိ။

 Ph:09-421021809,09-799421566 Ph:09-421021809,09-799421566

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၁၃၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၄၁)၊ ဦးေအးေကျာ်ရိှန် အမည်ေပါက် ေြမအကျယ် 
ေပ(၄၀x၆၀) အေမွဆက်ခံသူ ေဒ ခင်မာြမင့်၊ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက ်
ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် အားလုံးတိုကိ ုေဒ မုိးမုိးရည်[၁၂/ဒဂရ(ိင်ု) 
၀၁၉၀၀၂]မှ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း 
ပါေကာင်း၊ တာဝန်ခံပါသြဖင့် ေဒ စုိးစုိးဦးမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

 ေဒ စိုးစိုးဦး[၁၂/စခန(ိုင်)၀၃၄၄၄၄] ေဒ စိုးစိုးဦး[၁၂/စခန(ိုင်)၀၃၄၄၄၄]
 ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၆၂၂၃၆၉၊ ၀၉-၇၉၉၆၂၂၃၆၈ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၆၂၂၃၆၉၊ ၀၉-၇၉၉၆၂၂၃၆၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၂၅၀)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြမကွက်ကိ ုမျက်ှာမ၍ူကည့ ်
ေသာ် (ညာဘက်ြခမ်း) ေြမအကျယ်အဝန်း(အလျား ၂၀ ေပ x အန ံ၆၀ ေပ) ရိှေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမေပ ရှိ  ယခုအေခ   ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 
ေယာမင်းကီး(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၅၀)ဟု ေခ တွင်သည့် ေြမကွက်ှင့်တက ွအကျိး 
ခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုအား မိေြမစာရင်းတွင်အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ချိချိသန်ိး 
ထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီးလ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသူ  ဦးေကျာ်မင်းဟန် [၁၂/ဒဂဆ(ိုင်)၀၀၈၆၈၃]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမကွက်တန်ဖိုးေငွ၏ စရန်ေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူများရှိပါက ဤ 
သတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံ 
သို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊   ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊   ၇-ရပ်ကွက်၊   မင်းရဲေကျာ်စွာ 

၂ လမ်း၊ အမှတ် ၂၅၆၊ အခန်း B-3 (၁၂'x၅၄')အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ ြမင့်သူဇာ [၁၂/အစန 

(ိင်ု)၁၄၉၂၅၃]ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်၍ 

ယင်းတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍   ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်

က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆံုးသည့်တုိင် 

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးသ ာခိုင်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၁၇၄၄]ေဒ ေအးသ ာခိုင်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၁၇၄၄]

အမှတ်(၂၇၄)၊ နဝေဒး(၄)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပန်းပင်ကုန်း၊အမှတ်(၂၇၄)၊ နဝေဒး(၄)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပန်းပင်ကုန်း၊

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-795525311မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-795525311

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

အထူးကုေဆးုံကီး(ေဝဘာဂီ)အထူးကုေဆးုံကီး(ေဝဘာဂီ)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ အထူးကုေဆးုံကီး(ေဝဘာဂီ)တွင် COVID-19 

လူနာများ ကုသေရးအတွက ်လိုအပ်ေသာ Liquid  Oxygen ကို ြမန်မာ 

ကျပေ်ငွြဖင့် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပလုိင်စင်ရကုမ ဏီ 

များမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းကပါရန ်ေခ ယူအပ်ပါသည်။

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများ-

 စတင်ေရာင်းချမည့်ေနရက ် - ၃-၁-၂၀၂၂(တနလ  ာေန )

 တင်ဒါပိတ်မည့်ေနရက်ှင့ ် - ၁၄-၁-၂၀၂၂ (ေသာကာေန )

 အချနိ်  ညေန (၄) နာရီ

၃။ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ်အချက်အလက်များကိ ုအေသးစတ်ိ 

သိလိုပါက ေဆးုံအုပ်ကီးုံးခန်းတွင ်ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်းိုင ်

ပါသည်။

 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကာ်မတီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကာ်မတီ

 အထူးကုေဆးုံကီး(ေဝဘာဂီ) အထူးကုေဆးုံကီး(ေဝဘာဂီ)

 ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၉၆၉၀၁၁၈ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၉၆၉၀၁၁၈

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဋ)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ရတနာက န်းရိပ်သာ၊ သုန ာလမ်းှင့် စိန်ရတီ(၂)လမ်းေထာင့်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဋ)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ရတနာက န်းရိပ်သာ၊ သုန ာလမ်းှင့် စိန်ရတီ(၂)လမ်းေထာင့်၊ 

အမှတ်(၁၄၉)ရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ သန်းွယ်[၁၂/မရက(ိုင်)၀၇၀၆၇၂]၊ အမှတ်(၁၄၉)ရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ ဂရန်အမည်ေပါက ်ေဒ သန်းွယ်[၁၂/မရက(ိုင်)၀၇၀၆၇၂]၊ 

မဆုမွန်ကိုကို [၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၆၇၈၂]၊ ေမာင်eာဏ်လင်းမိုး [၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၉၈၁၉]အမည်ေပါက် (၆၀ ေပ x ၈၀ ေပ)၊ မဆုမွန်ကိုကို [၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၆၇၈၂]၊ ေမာင်eာဏ်လင်းမိုး [၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၉၈၁၉]အမည်ေပါက် (၆၀ ေပ x ၈၀ ေပ)၊ 

(၄၈၀၀)စတုရန်းေပ အကျယ်ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်ဥပစာှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်များအရပ်ရပ်တိုကို (၄၈၀၀)စတုရန်းေပ အကျယ်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်ဥပစာှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်များအရပ်ရပ်တိုကိ ု

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအေပ  ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအေပ  ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိဥပစာှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့မ်ျားအရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုယခေုရာင်းချသ ူ

များြဖစ်ကသည့ ်ဦးညညီီိင်ု [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၇၁၀၈၅]၊ ေဒ ယဇုနလ  င် [၉/မနမ(ိင်ု) ၁၀၀၆၆၈]၊ မဆမွုန်ကိကုိ ု[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၂၆၇၈၂]၊ 

ေမာင်eာဏ်လင်းမိုး [၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၉၈၁၉]တိုမှ လက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူ 

ဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ုက ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ သက်ထားွယ် [၁၂/ဥကတ(ြပ)၀၀၀၀၄၂]က ဝယ်ယူရန် 

ေြမကွက်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်စရန်ေငွတချိအဝက်ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကို ကန်ကွက် 

လိပုါက ယင်းေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးခစံားခွင့မ်ျားရိှသည်ဟအုဆိရိှုသ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 

မူရင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၁၄)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ ်

ကိစ ပီးဆုံးေအာင ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ဦးေသာ်ဇင် LL.B(စ်-၁၆၇၁၃) ဦးငိမ်းချမ်းေထွး LL.B (စ်-၁၆၇၄၆) ဦးေသာ်ဇင် LL.B(စ်-၁၆၇၁၃) ဦးငိမ်းချမ်းေထွး LL.B (စ်-၁၆၇၄၆)

 (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

 ဖုန်း- ၀၉-၄၃၀၆၄၂၈၁ ဖုန်း- ၀၉-၂၆၀၀၂၉၂၇၂ ဖုန်း- ၀၉-၄၃၀၆၄၂၈၁ ဖုန်း- ၀၉-၂၆၀၀၂၉၂၇၂

တိုက်(၄၆)၊ အခန်း(C-3)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။တိုက်(၄၆)၊ အခန်း(C-3)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

သားအြဖစ်မှသားအြဖစ်မှ

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ေတာင်ငူမိ၊ ေညာင်သံုးပင်ေကျး 

ရာ၊  ဦးကုလားကီး [၇/တငန(ိုင်) 
၀၁၆၃၉၃]၊ ေဒ တင်တင်ဦး [၇/တငန 
(ိုင်)၀၉၁၄၈၉]တို၏သား ေမာင် 
ေဇယျာငမ်ိး [၇/တငန(ိင်ု)၂၁၈၄၃၃]
သည် မိဘတုိ၏ဆုိဆံုးမမ ကုိ မနာခံဘဲ 
စိတ်ဆင်းရဲေအာင်အကိမ်ကိမ်ြပ 
လပ်ုပါသြဖင့ ်သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ် 
စွန်လ တ်ပါေကာင်း။ ၎င်းှင့်ပတ ်
သက်သမ ကိစ အဝဝကို  တာဝန်ယူ 
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ။

ဦးကုလားကီး - ေဒ တင်တင်ဦးဦးကုလားကီး - ေဒ တင်တင်ဦး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် ၁၆/၂၊  ေြမကွက ်

အမှတ် ၁၅၂၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၁၅၂)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ ၁၆/၂ 

ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ် (ဦးရ ဲ

ထွန်း  [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၀၅၉၅])

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 

ဦးရဲထွန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၀၅၉၅]

မှ   ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း 

ရပ်ကွက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ဒဂံု

မိနယ်တရားံုးကျမ်းကျန်ိအမှတ်စ်- 

၁၁/၅၄/၂၀၂၁ (၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်စဲွပါ 

ကျမ်းကျနိ်လ ာှင့် ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံ 

ချက်တိုတင်ြပ၍ ဂရန်မိတ ေလ ာက် 

ထားလာမ အေပ  တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့်    ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် 

ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ပိင်ုးခိင်ု၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ပလီခတ် 

ေကျးရာအပ်ုစ၊ု ကွင်းအမှတ်-၆၃၁၊ ကွင်းအမည်-ချယားပင်ကွင်း၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-၇၁၊ 
ေြမအမျိးအစား-လယ်ေြမ၊ ဧရိယာဧက(၆.၈၇)ဧကရှိ ေြမအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ပံုစံ(၇)အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဝ[၁၂/တမန 
(ိုင်)၀၅၀၇၁၈]မှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပကာ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ေကပါဝန်ဒါ [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၅၅၁၀]မှ စရန်ေငွ 
တချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ဤလယ်ေြမ 
အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေကပါဝန်ဒါ ဦးေအာင်မျိးခင်(LL.B)ေဒ ေကပါဝန်ဒါ ဦးေအာင်မျိးခင(်LL.B)
[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၅၅၁၀] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၈၁) [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၅၅၁၀] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၈၁) 
 ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၁၉၄၉၃ ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၁၉၄၉၃
 အိမ်အမှတ်(၁)၊ ေဈးလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊  အိမ်အမှတ်(၁)၊ ေဈးလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ 
 ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄/၃)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၀၀/၂)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ် (၁၀၀/၂)၊  နံသာြဖလမ်း၊ 

၁၄/၃ ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ 

(ေဒ တင်ရီ    [၁၂/ဥကတ (ိုင်) 

၁၀၄၉၇၀]၊  (ေအေအ-၀၂၃၅၉၉) 

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 

အမည်ေပါက် ေဒ တင်ရီ [၁၂/ဥကတ 

(ိုင်)၁၀၄၉၇၀](ေအေအ-၀၂၃၅၉၉)

(မိခင်)သည် (၁-၇-၂၀၁၆)ရက်တွင ်

လည်းေကာင်း၊ ဦးချစ်တင်(ဖခင်)

သည်  (၁၆-၁၁-၁၉၈၇)ရက်တွင ်

လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန် 

သြဖင့် ေဒ ဥမ ာချစ်တင်[၁၂/ဥကတ 

(ုိင်)၁၀၄၉၇၂]ှင့် ေဒ သူဇာချစ်တင် 

[၁၂/ဥကတ(ိုင ်)၁၀၄၉၇၃]တိုမ ှ 

သမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်း 

ကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု 

စာရင်း၊   ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် 

ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 

တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ   အေထာက ်

အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် 

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 

လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖဲွမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖဲွ

ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ပျ်းမပင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဗိုလ် ခံေကျးရာ၊ 

ရာဇဓရိာဇ်လမ်း ဟေုခ တွင်ေသာ အလျား(၅၀)ေပ x အန(ံ၃၂)ေပရိှ ခေံြမကွက်ှင့ ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အစ်အဆက်ပုိင်ဆုိင်ေနထုိင်လာခ့ဲပီး ေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု အဆုိြပသူ ဦးစုိးစုိးုိင် [၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၇၇၇၈၈]မှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ 
ဦးြပည်စုိး[၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၅၅၃၈၄]ထသံို ဝယ်ယရူန်ကမ်းလှမ်းခဲသ့ြဖင့ ်က ု်ပ် 
မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်စရန်ေငအွြဖစ် တစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုး ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အကယ်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း   မူရင်းစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့်အတ ူ  က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်အိမ်ရာ၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ 

လယ်ယာေရ ေြမလမ်း၊ တုိက်အမှတ်(၄၆၄)၊ (၄)ခန်းတဲွ (၄)ထပ်တုိက် အေဆာက် 
အဦမှ အခန်းအမှတ်(၂၀၁)၊ (ဒတုယိထပ်)တိက်ုခန်းသည် ယခင်-မိရာှင့အ်ိုးအမ်ိ 
ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ယခ-ုမိြပှင့်အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ဗိလ်ုမှးေနဝင်း 
(ဘ)ဦးေမာင်ေမာင်တင် [၉/လဝန(ိင်ု)၀၀၈၆၁၄] အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေန 
ပါသည်။ ဗိုလ်မှးေနဝင်းထံမှ ဦးခင်ေမာင်ေထွး [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၄၅၄၆၅]က 
(၂၇-၆-၂၀၀၆)ရက်တွင် တရားဝင်ဝယ်ယူ၍ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။ 
ဦးခင်ေမာင်ေထွး၏ ညီမအရင်းေတာ်စပ်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ မီမီညိ[၁၀/
သထန(ိုင်)၀၄၀၁၅၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အဆိုပါ တိုက်ခန်းအား 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ၊ ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများခိုင်လုံစွာြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ ်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက တိက်ုခန်းအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)
(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)

တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၄)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၂၉၇/ခ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၂၉၇/ခ)၊ ေရ ေတာက်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ 
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (ဦးခင်ေအး)အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အရပ်ကတအိေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလာသ ူဦးေမာင်ေမာင်ွန်[၁၂/လကန(ိင်ု)၁၆၉ 
၁၆၈]က ပါမစ်မရူင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးုံး ေထာက်ခစံာ၊ 
ရဲစခန်းေထာက်ခံစာ၊  တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊  ကုိယ်တုိင်ဝန်ခံချက်တုိတင်ြပ၍ 
ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့်  ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်  ေလ ာက်ထားလာရာ  တရားဝင် 
ခုိင်လံုေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

                                       ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)                                       ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
                                                  မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                  မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဇန်နဝါရီ   ၄ ၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ သေ  ဘာကျင်းရပ်ကွက်၊ သေ  ဘာကျင်း(၈)လမ်း၊ အမှတ်(၆၉)၊ အခန်းအမှတ်(B-3)(ေြခရင်းြခမ်း) 

ဒုတိယထပ်၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂၁၂x၅၀)ရှိ တိုက်ခန်းအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ၁၃-၁-၂၀၁၅ရက ်

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်သေဘာတူမ စာချပ်ှင့် ၁၈-၁-၂၀၁၆ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်သေဘာတူကတိစာချပ်တိုြဖင့ ်

ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ေရာက်ရရိှထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ သင်းလ့ဲရီေမာင်[၁၂/ဗဟန 

(ိင်ု)၀၇၇၀၃၅] ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ ်

ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍    

(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ပွင့်(ခ)ေဒ ေမြပည့်စုံ LL.B,DBL,DILေဒ ပွင့်(ခ)ေဒ ေမြပည့်စု ံLL.B,DBL,DIL

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဗထူး(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၅)ဟုေခ တွင်ေသာ ဧရိယာေပ (၂၀x၆၀)

ေြမှင့ ်(ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင်) ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ 
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ဗထူး(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၅)ေန ဦးသန်းထွန်း[၁၂/လမန(ုိင်)၀၄၀၁၉၃]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏ 
မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒ ဖိးသရဖီထွန်း[၁၂/လသယ(ိုင်)၀၈၂၃၆၇]ှင့် ၎င်း၏ညီမြဖစ်သ ူမေချာစုန ာထွန်းတိုသည် (၂-၁-၂၀၂၂)
ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတအူမ်ိ ခေံြမအပီးအပိင်ု အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ချပ်ဆိ၍ု ေရာင်းဖိုးေင ွသန်ိး(၃၀၀)ကျပ်ြဖင့ ်အေြပအေကျ 
ေပးေချဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်လက်ေရာက်ရရှိထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒ ဖိးသရဖီထွန်း[၁၂/
လသယ(ိုင်)၀၈၂၃၆၇]ှင့် ၎င်း၏ညီမြဖစ်သူ မေချာစုန ာထွန်းတုိသည် (၂-၁-၂၀၂၂)ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူအိမ် ခံေြမ အပီးအပိုင် 
အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ချပ်ဆိကုာ ဝယ်ယူပီးသည့အ်ချန်ိမှစ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထား 
သည့အ်မ်ိ ခေံြမအား ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ေရာက်ရရိှထားသည့ ်ပိင်ုရှင်အစစ်အမှန်များြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ဖိးသရဖီထွန်း ေဒ ေမဖိးမင်း(LL.B,D.B.L) ေဒ ဆန်းမျိး(LL.B) ေဒ မျိးမ (LL.B) ေဒ ဖိးသရဖီထွန်း ေဒ ေမဖိးမင်း(LL.B,D.B.L) ေဒ ဆန်းမျိး(LL.B) ေဒ မျိးမ (LL.B)
  (စ်-၄၈၈၀၁/၁၇) (စ်-၄၉၅၄၆/၁၈) (စ်-၅၁၄၄၀/၁၉)  (စ်-၄၈၈၀၁/၁၇) (စ်-၄၉၅၄၆/၁၈) (စ်-၅၁၄၄၀/၁၉)
  (အထက်တန်းေရှေနများ)  (အထက်တန်းေရှေနများ)

အမှတ်(၄၅၈/ခ)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၄၅၈/ခ)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၉၁၇၈၆၅၊ ၀၉-၄၂၁၈၀၄၂၄၉၊ ၀၉-၂၅၀၈၆၇၇၆၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၉၁၇၈၆၅၊ ၀၉-၄၂၁၈၀၄၂၄၉၊ ၀၉-၂၅၀၈၆၇၇၆၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် -၃၉(A)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၈)၊ ဦးသန်းွဲ(AB-060982) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ၊ အကျယ်              

ေပ (၄၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်၏ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးသည့်ေြခရင်းြခမ်း၊ အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀) 

ေြမှင့် ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အမှတ်-၂၈(ခ)၊ သစ ာ(၁)လမ်း၊ ၃၉(A)

ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ရှိ တစ်ထပ်ပျ်ေထာင်အိမ(်၁)လုံး၊ အဝီစိေရ၊ 

လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင် 

ဝယ်ယူ၊ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 

ေဒ ထာွယ်ခင်[၆/လလန (ုိင်)၀၀၀၃၅၂]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်း 

ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငတွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်အား 

ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုသံည့ ်ပိင်ုဆိင်ုမ  

အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

(၇)ရက်ြပည့်ေြမာက်သည့်တိုင ်ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 

ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခိုင်ဇင်ဝင်း(LL.B,D.B.L)ေဒ ခိုင်ဇင်ဝင်း(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၈၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၈၈)

Ph:09-5197932,09-963122565Ph:09-5197932,09-963122565

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(ေဆးစက်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၉)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်အမျိး 

အစားဟုေခ တွင်ေသာ    (ဦးရဲထွဋ်၊ ဦးမင်းေအာင)် အမည်ေပါက်    အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၂၅x၅၀)၊ (၁၂၅၀ စတုရန်းေပ)၊ ေြမကွက်အနက်မ ှေပ(၁၂၁၂x၅၀)အကျယ်အဝန်းရှ ိ

(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း)အား ဦးရဲိုင်[၇/ဖမန(ြပ)၀၁၀၅၁၁]မှ တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်

ေရာင်းချခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ အပုိင် 

ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ဤေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်ပီး တစ်စုံတစ်ရာကန်ကွက်လိုသူများရှ ိ

ပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့် ေကညာပါရှိပီး 

(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် အေထာက် 

ထားခုိင်လံုစွာြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိအိြမင့်၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၇)ေဒ အိအိြမင့်၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၇)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၉၄၇၅၇ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၉၄၇၅၇

အမှတ်(၅၈၃)၊ သရဖီလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၈၃)၊ သရဖီလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ပင်းယ(၁၀)လမ်း၊ အမှတ်(၁၆၀)၊ (၃)

ခန်းတွဲ၊ RC(၆)ထပ်တိုက်မှ (၃)လ ာ၊ ေခါင်းရင်းခန်း (၁၂')x(၅၀')ရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ 

ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သူ ဦးသက်ိုင်ဦး[၁၀/

ဘလန(ိုင်)၀၅၇၉၀၂]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က န်မ၏မိတ်ေဆွ ဦးေအးေမာင်[၁၀/

မဒန(ိုင်)၀၈၉၄၇၅]မှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားမူရင်းခိုင်လု ံ

စွာြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်သူ ဦးေအးေမာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ဝယ်သူ ဦးေအးေမာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 

ေဒ တင်ဝင်းြမင့်(LL.B)ေဒ တင်ဝင်းြမင့(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(လိုင်စင်အမှတ်-၄၉၄၂/၁၉၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(လိုင်စင်အမှတ-်၄၉၄၂/၁၉၈၉)

တိုက်(C)၊ အခန်း(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(C)၊ အခန်း(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၀၈၅၈ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၀၈၅၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-ေသာင်ကီးေြမာက်(၉)၊ 

(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ အမှတ်(၂၇/က)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျားေပ၂၀x 
အနေံပ၆၀)ရိှ ဦးလှထွန်းအမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်
အားလံုးတုိအား တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ထားသူများြဖစ်သည့် (၁) ဦးဝင်းချိုိင်[၁၂/လသယ 
(ုိင်)၀၂၀၈၅၄]၊ (၂) ေဒ သီတာေမာ်(HTYA-၀၀၀၀၇၀)၊ (၃) ဦးေအာင်လင်း (HTYA-၀၀၀ 
၀၆၉)၊ (၄) ေဒ သတီာစိုး၊ (၅) ဦးသန်းိင်ု (HTYA-၀၀၀၀၆၈)တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမှင့်အိမ်တန်ဖိုးေငွ၏ စရန်ေငွအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူများရှိပါက ဤ 
သတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ် 
ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ 
ေစရန် ေ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၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃ Ph: ၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ Star City ကယ်စင ်

အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ တုိက်အမှတ်(B-4)၊ အခန်းအမှတ်(811)တုိက်ခနး်င့်ှ 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည် 

ဟုဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေမကည်[၁၂/လသန(ုိင်)၀၀၅၅၈၉]ထံမှ က န်ေတာ် 

ေမာင်စည်သူေအာင်[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၀၁၁၂၁]သည် အပီးအြပတ ်

ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက် 

အတွင်း  တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း   မူရင်းများှင့်တက ွ

က န်ေတာ်ေမာင်စည်သူေအာင်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက် 

ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ေမာင်စည်သူေအာင်ေမာင်စည်သူေအာင်

Ph: 09-757654119Ph: 09-757654119

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄/၃)၊ ေြမကွက ်      

အမှတ်(၁၀၀/၁)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၁၀၀/၁)၊ နံသာြဖလမ်း၊ ၁၄/၃ 

ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ၊ (ေဒ တင်ရီ) 

[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၀၄၉၇၀](ေအေအ-

၀၂၃၅၉၉)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် ေဒ တင်ရ ီ

[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၀၄၉၇၀](ေအေအ-

၀၂၃၅၉၉)(မိခင်)သည် (၁-၇-၂၀၁၆)

ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဦးချစ်တင် 

(ဖခင်)သည် (၁၆-၁၁-၁၉၈၇)ရက်တွင် 

လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့် 

ေဒ ဥမ ာချစ်တင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၁၀၄၉၇၂]ှင့် ေဒ သူဇာချစ်တင်[၁၂/

ဥကတ(ိုင်)၁၀၄၉၇၃]တိုမှ သမီးများ 

ေတာ်စပ်ေကာင်း    ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 

ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်း၊ ဂရန် 

မူရင်းတိုတင်ြပ၍     ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 

စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက် 

ထားလာြခင်းအား     တရားဝင်ခိုင်လု ံ

ေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့်  ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍    (၇)ရက် 

အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 

အတိုင်း   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း 
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သံုးခွမိနယ်၊ 

ပတပ်ုေကျးရာအပ်ုစ၊ု ဦးကာမ  င်း ေကျးရာ 
ေန (ဘ)ဦးကျင်ဟ၏ံသမီး[၁၂/သခန(ိင်ု) 
၀၄၉၅၅၆]ကိုင်ေဆာင်သူ ေဒ တင်ွဲှင့် 
ေဒ တင်ဝင်းသည ်   တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။        

ေဒ တင်ွဲ(ခ)ေဒ တင်ဝင်းေဒ တင်ွဲ(ခ)ေဒ တင်ဝင်း

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ကန်ဘလူမိနယ်၊    အထက(၁) 

နဝမတန်း(A)မှ မငိမ်းြမတ်ုိင်၏ဖခင် 
ဦးဆန်းိုင်ဝင်းှင့ ် ဦးစန်းိုင်ဝင်း[၅/
ကဘလ(ုိင်)၁၄၄၈၆၆]မှာ တစ်ဦးတည်း 
ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဦးဆန်းိုင်ဝင်း(ခ)ဦးစန်းိုင်ဝင်းဦးဆန်းိုင်ဝင်း(ခ)ဦးစန်းိုင်ဝင်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အေရှဒဂုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၁)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၂၈၈)၊ ဧရိယာ အလျား(၄၀')xအနံ(၆၀')ရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်အမျိး 

အစား ဦးေအာင်ကိသုက်[၁၄/ဖပန(ိင်ု)၁၄၈၂၁၃]ထမှံ အဆိပုါေြမကွက် 

ကိ ုေဒ မ လွင်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၃၂၁၄၈]၊ ေမာင်ဇင်ကိကုိ[ု၁၂/ ဥကတ 

(ိုင်)၁၇၉၀၃၈]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက  

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို အေထာက် 

အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ မ လွင်ေဒ မ လွင်

အမှတ်(၁၀၇၄)၊ (က/၇)ေဈးလမ်းမ၊ (၆)ရပ်ကွက်အေရှ၊အမှတ်(၁၀၇၄)၊ (က/၇)ေဈးလမ်းမ၊ (၆)ရပ်ကွက်အေရှ၊

သာေကတမိနယ်။ Ph:09-5137093သာေကတမိနယ်။ Ph:09-5137093

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၆)၊ အမှတ် 

(၇၁-A)၊ ေြမညီေခါင်းရင်းခန်း၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ ဂဠန်ရပ်ကွက ်
အခန်းကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူဦးေအာင်ိင်ုဟန်ိး[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၄၉ 
၀၄၉]+ ေဒ ခင်သီတာြမင့်[၁၂/အလန(ုိင်) ၀၀၀၇၆၇]ထံမှ က န်မ 
ေဒ ေနာ်ှင်းှင်းြဖမှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွချိတစ်ဝက် 
ေပးေချထားပါသြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက ဤအေရာင်း 
အဝယ်အား  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေနာ်ှင်းှင်းြဖေဒ ေနာ်ှင်းှင်းြဖ
Ph:09-425006503Ph:09-425006503

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျမဂ  လာ(၃)လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်  

(၇၈/၇၉)၊ ဒတုယိထပ်(A-3)တိက်ုခန်းသည် ေြမရှင်ြဖစ်သ ူဦးြမင့ဦ်း[၁၂/ဥကမ(ိင်ု) 
၁၆၄၄၂၇]ှင့် ေဒ ြမကည်(HLG-၁၃၄၅၁၇)တိုပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင် 
ေြမရှင်ှင့် ကန်ထုိက်တာ ဦးေဇာ်ဦး[၇/ပခန(ုိင်)၀၀၁၄၀၆]+ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း[၁၁/
ကဖန(ုိင်)၀၀၂၆၅၀]တုိ ှစ်ဦးသေဘာတူ (၂)ခန်းတဲွ (၃၁

၂ /၅)ထပ်တုိက် အေဆာက် 
အဦေဆာက်လပ်ုရာမှ ကန်ထိက်ုတာများ အကျိးခစံားခွင့ရ်ရိှထားေသာ တိက်ုခန်း 
ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ထိုက်တာများထံမ ှေဒ ုုေအး[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၆၂၅၈၆]က 
(၃၀-၆-၂၀၁၅)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ေဒ ုုေအးထံမှ ေဒ ခင်ေဆွဝင်း[၁၂/
အလန(ုိင်)၀၃၁၁၀၇]က (၄-၃-၂၀၁၉)ရက်တွင် ဝယ်ယူ၍ လက်ရိှပုိင်ဆုိင်လျက် 
ရှိပါသည်။ တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ ခင်ေဆွဝင်းထံမ ှ
ဦးြမေင[ွ၁၂/မရက(ိင်ု)၀၈၀၀၇၀]က အထက်ပါတိက်ုခန်းအား ဝယ်ယရူန်အတွက် 
စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ရာ ယင်းတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများ ခုိင်လံုစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ ်
ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)
(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)

တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

"ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်""ကန်ကွက်ိုင်ပါသည"်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက ်

ေရ ဝါလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၅၂)၊ ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ် အမည်ေပါက်သည့် 
ေြမချပါမစ်မရူင်း ေြမအကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ေြမှင့ယ်င်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ု 
ထားေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ ြမြမင့မ်ိရ်ု 
[၁၂/ကတန(ိုင်)၀၀၄၂၀၁]ကိုင်ေဆာင်သူမှ အဆင့်ဆင့်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိ ကင်းရှင်းပါေကာင်း 
တာဝန်ယူေရာင်းချသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးမင်းသ[ူ၉/မခန(ိုင်)၁၉၄ 
၈၇၆]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသတုိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လုိသူ 
များရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ဆက်သွယ်၍ 
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူျားမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိုပီးသည်ထ ိ
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါ 
သည်။
  န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-  န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
 ဦးမင်းသူ ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B) ဦးမင်းသ ူ ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)
  အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ 
  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁  ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(ရလပ-၂၂)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၂၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၂၂)၊ ခေရလမ်း၊ ေြမအကျယ် 
အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ ေပ(၂၀x၆၀)(ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ ဗိုလ်မှးြမင့်သိန်းထွန်း 
ပါမစ်အမည်ေပါက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တရားဝင်လက်ေရာက်ေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှသူ ဦးေဇာ်ဦး[၁၄/ရကန(ုိင်)၀၈၁၃၇၈]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေကျာ်သူ 
[၉/ညဥန(ိုင်)၁၃၈၆၇၂]က အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်၍ စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အေရာင်းအဝယ် ကန်ကွက်လိုသည်ရှိပါက 
ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသုိံ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်စာချပ် 
စာတမ်းအေထာက်အထား(ပါမစ်မူရင်းများ)ြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။  

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစိုးပိုင်(LL.B)ဦးစိုးပိုင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၅၈)
တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ ShopHouse၊ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ ShopHouse၊ 

(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉

ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သန်းသန်းွယ်[၁၂/သလန(ုိင်)၁၃၈၁၆၃]ှင့် 

၎င်း၏ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးမင်းမင်းလွင်[၁၂/ကတန(ိုင်)၀၉၇၅၅၅]တိုသည် တစ်ဦးှင့် 

တစ်ဦး စိတ်သေဘာထားချင်း တိုက်ဆိုင်မ မရှိေတာ့ပါသြဖင့ ်(၂၈-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် 

ှစ်ဖက်ေသာလူကီးမဘိများ ေရှေမှာက်၌ အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ တရားဝင်ကွာရှင်း 

ြပတ်စဲြခင်း ကတိစာချပ်အား ှစ်ဦးသေဘာတူ လက်မှတ်ေရးထုိး၍ တရားဝင်ကွာရှင်း 

ြပတ်စဲခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သန်းသန်းွယ်ှင့် 

ဦးမင်းမင်းလွင်တုိသည် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး လံုးဝသက်ဆုိင်ြခင်းမရိှေတာ့ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးိုင်လင်းထွန်း(LL.B)  ေဒ ွယ်နီေမဝင်း(LL.B)ဦးိုင်လင်းထွန်း(LL.B)  ေဒ ွယ်နီေမဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၆၂၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၇၂၉၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၆၂၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၇၂၉၇)

အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၄၁၂၈၁၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၄၁၃၈၂၊ ၀၉-၇၉၅၅၉၇၀၂၈။ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၄၁၂၈၁၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၄၁၃၈၂၊ ၀၉-၇၉၅၅၉၇၀၂၈။

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
က န်မ၏သမီးြဖစ်သူ မေအးေအးထွန်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၈၇၃၇]

သည် မိခင်စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ပါသြဖင့ ်သမီးအြဖစ်မ ှ

အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝကို 

တာဝန်မယူပါ။ 

ေဒ ေစာရီေဒ ေစာရီ

[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၆၆၄၄][၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၆၆၄၄]

အမှတ်-၃၂၊ ပ-ထပ်၊ ၁၁၉ လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၃၂၊ ပ-ထပ်၊ ၁၁၉ လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၁၃၁/စ)ီ၊ သလွံင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ် 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနထိုင်သ ူေဒ အယ်လ်စီေမာင့ ်(ခ)နန်းစံေဖာင်း(ဘ)

ဦးေမာင့်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၂၈၉၈](စီစ-ီ၀၄၆၅၈၉)မှ ဦးရာဇာမျိးဝင်း(ဘ)

ဦးမျိးတင့်ရည်(အမှားြပင်) ဦးမျိးတင့်ကည်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၆၄၉၈၁]၊ 

အမှတ်(၅၆)၊ ေအာင်မင်းေခါင(်၁)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိေနထိုင်သူထံသို အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ မှတ်ပုံတင်စာချပ် 

အမှတ်-၂၀၈၈၇/၂၀၁၉ြဖင့် လ ဲအပ်ထားမ အေပ  လုပ်ငန်းကိစ ရပ်များ 

ပီးဆုံးေသာေကာင့ ်ယေနမှစ၍ ုပ်သိမ်းေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးတင့်ေဆွ(LL.B)ဦးတင့်ေဆွ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၃၅၀၄)(စ်-၃၅၀၄)

အမှတ်(၁၉)၊ ေဈးလမ်း၊ ဗဟိုစည်ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၉)၊ ေဈးလမ်း၊ ဗဟိုစည်ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၉၈၃၄၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၉၈၃၄၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(ရှမ်းေချာင်း)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(ရှမ်းေချာင်း)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၁)၊ ေအာင်သခု(၃)
လမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း အလျားေပ(၂၀)xအနံေပ(၆၀)၊ ေဒ ေသာင်းရင ်ပါမစ် အမည် 
ေပါက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်လက်ေရာက ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ
ေဒ ခင်ြဖြဖဟန်[၁၂/လမန(ုိင်)၁၃၂၀၂၂]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးသက်ုိင်ဦး 
[၇/ပမန(ိုင်)၀၀၀၅၅၃]က အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်၍ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အေရာင်းအဝယ် ကန်ကွက်လိသုည်ရိှပါက ေကာ်ြငာ 
ပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ တရားဝင် ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထား(ပါမစ်မူရင်းများ)ြဖင့်  ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစိုးပိုင်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၅၈)ဦးစိုးပိုင(်LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၅၈)

တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ ShopHouseတိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ ShopHouse
(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၃)၊ ေစတနာ(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၄၇)၊ အကျယ် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၃)၊ ေစတနာ(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၄၇)၊ အကျယ် 

အဝန်း (အလျား ၄၀xအနံ ၆၀)ေပ အဝန်း (အလျား ၄၀xအနံ ၆၀)ေပ ရှိ ေြမကွက်သည ်ရန်ကုန်မိ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးေရ (AD-၀၅၂၄၅၅) 
အမည်ြဖင့ ်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအြဖစ်မှတ်သားတည်ရိှပီး ၎င်းထမှံ တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး၊ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ ရရိှထား 
သူ ဦးေအးချိ[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၂၉၇၆၆]က ယင်းေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ အုတ်ညပ်ှစ်ထပ်တိုက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုတရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပလျက် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်း 
ရာ က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ တရားဝင်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိေုြမကွက် ှင့ပ်တ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)
များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 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 U10 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ ၄၈ U10 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှင်ေစာပရုပ်ကွက်၊ သခုမန်ိလမ်း၊ အမှတ်(၁)၊ (၅-လ ာ)(ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ် 

အဝန်း(၁၇x၅၀)ေပရိှတုိက်ခန်းကုိ အေပျာက်စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူရန် လက်ရိှတရားဝင်ပုိင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်ြမဇံ[၁၂/

မရက(ုိင်)၀၁၀၈၀၅]သို က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့် 

ပတ်သက်၍ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးြမင့်ရီ                                     ေဒ စိုးစိုးြမင့်                            ဦးသိန်းွန်ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ                                    ေဒ စိုးစိုးြမင့ ်                           ဦးသိန်းွန်

B.Sc,DA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL     LL.B         BA,HGP, R.L, DBL, DML, DILB.Sc,DA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL     LL.B         BA,HGP, R.L, DBL, DML, DIL

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၃၁၇၃)                   (စ်-၁၀၀၆၃)            (စ်-၃၅၆၁) (စ်-၁၃၁၇၃)                   (စ်-၁၀၀၆၃)            (စ်-၃၅၆၁) 

အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀                                 ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃                            ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀                                 ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃                            ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ မကျည်းတန်းေြမာက်/ေရှရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ မကျည်းတန်းေြမာက/်ေရှရပ်ကွက်၊ 
ပန်းပင်ကီးလမ်း၊ တိုက်အမှတ်-၁၇၊ (၇-လ ာ/ဘီ)၊ (၁၂ေပခွဲx၅၀ေပ)ရှိ ပန်းပင်ကီးလမ်း၊ တိုက်အမှတ်-၁၇၊ (၇-လ ာ/ဘီ)၊ (၁၂ေပခွဲx၅၀ေပ)ရှိ 
ဦးမျိးမင်းဦးှင့် ေဒ ေအးေအးွယ်တိုပိုင်ဆိုင်သည့်တိုက်ခန်းှင့် ဦးမျိးမင်းဦးှင့ ်ေဒ ေအးေအးွယ်တိုပိုင်ဆိုင်သည့်တိုက်ခန်းှင့ ်

အကျိးခံစားခွင့်တိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်တိုှင့်ပတ်သက်၍ 

“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူသည် အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းအား 

ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသည့် တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်သူ 
ဦးမျိးမင်းဦးှင့ ်ေဒ ေအးေအးွယ်တိုထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 
စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိေုပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ 
တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူများ၊ ကန်ကွက်မည့်သူများ 
ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်(၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာပိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်  
ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်း 
အား ဝယ်ယြူခင်းကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးြပတ်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိစေရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးခိုင်ေဌး(LL.B, D.B.L, D.I.L)                 ေဒ ခိုင်ဦးသူ(LL.B, D.B.L, D.I.L)ဦးခိုင်ေဌး(LL.B, D.B.L, D.I.L)                 ေဒ ခိုင်ဦးသူ(LL.B, D.B.L, D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၅၉)                           အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၉၅၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၅၉)                           အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၉၅၄)

အမှတ်-၈၇၊ ေဈးကီးလမ်း၊ မကျည်းတန်းေတာင်/ေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၈၇၊ ေဈးကီးလမ်း၊ မကျည်းတန်းေတာင/်ေရှရပ်ကွက်၊ 
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၅၈၈၁ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၅၈၈၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
 ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ မဂ  လာေတာင်ွန်ရပ်ကွက်၊ 

၁၀၉လမ်း၊  အမှတ်(၂၄)ဟုေခ တွင်သည့် (၁)ခန်းတဲွ၊ (၆)ထပ်တုိက်၏ တတိယ 
ထပ် (၃လ ာ)၊ (၁၂ ၁

၂ ေပx ၄၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအပါ 
အဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုဦးသန်ိးိင်ုဝင်း [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၇၃၀၂၁]
မှ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေဇာ်မင်း [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၆၈၃၀၉]မှ အပီးအပုိင် 
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ  စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုး 
သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွးမည်ြဖစ်ေကာငး် 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ နန်းစ ာဝင်း(LL.B)ေဒ နန်းစ ာဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၃၈/၁၄-၃-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၃၈/၁၄-၃-၂၀၁၇)
အမှတ်-၉၀၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ ကန်ေတာ်ေလး၊အမှတ်-၉၀၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ ကန်ေတာ်ေလး၊

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph: 09-43163668, 09-421101084Ph: 09-43163668, 09-421101084

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်၆)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၀၀၃)၊ အင်းဝ(၉)လမ်း၊ လိပ်စာပါ ေပ(၄၀x၆၀)ေြမကွက်ေပ ရှိ (၆)ထပ်တိုက် 
အေဆာက်အဦ၏ စတတု ထပ် (၄)လ ာ(ညာ)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၈x၅၄)ေပရိှ တိက်ုခန်းှင့် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးအား လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ထားကသည့် မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၄၂၀၅၀]ကိုင်ေဆာင်သူ ေဒ အိေရ စင်၊ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၄၂၀၅၁]
ကိင်ုေဆာင်သ ူေဒ သဂိ   ေရ စင် ှင့ ်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၈၉၅၁၈]ကိင်ုေဆာင်သ ူဦးဖိးသက် 
ပိင်ုေကျာ်တိုထမှံ မှတ်ပုတံင်အမှတ်[၈/ရစက(ိင်ု)၁၂၂၂၃၄]ကိင်ုေဆာင်သ ူေမာင်ရန်ေနာင် 
ေကျာ်မှ ဝယ်ယရူန် သေဘာတူပီးြဖစ်ကာ စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုးကိ ုေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ထိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်သူ 
မရှိပါက အထက်ပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားေတာ့
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ေဒ ှင်းဝတ်ရည် (LL.B)(စ်-၂၇၄၉၅/၂၀၀၈)ေဒ ှင်းဝတ်ရည ်(LL.B)(စ်-၂၇၄၉၅/၂၀၀၈)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၁၉၂-ခ)၊ ဧကရာဇ်(၃)လမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၁၉၂-ခ)၊ ဧကရာဇ်(၃)လမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၉၆၅၃၈၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၉၆၅၃၈၀

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ တုိက်ကီးမိနယ်၊ အ ေဖျာက်မိ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

အေနာ်ရထာလမ်းေန ဦးေကျာ်မင်းလ  င်[၁၄/ဇလန(ိုင်)၀၆၂၀၉၉]ှင့် 
ေဒ ချိချိလွင်[၁၄/ဇလန(ိင်ု)၀၆၆၆၃၂]တို၏သား ေမာင်ဟန်ိးထက်ေအာင် 
(ခ)အန်ကူသည် မိဘများ၏ ဆုိဆံုးမမ ကုိ နာခံမ မရိှဘဲ ဖခင်အား အကိမ်ကိမ် 
စိတ်ဆင်းရဲေအာင် ြပလုပ်ပီးေနာက် ေနအိမ်မှ မိမိသေဘာအေလျာက် ထွက်သွား 
ေသာေကာင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါေကာင်း၊ 
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ကိစ ကိုမဆို တာဝန်ယူ 
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၇၄၁)(၁၆-၁၁-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၇၄၁)(၁၆-၁၁-၂၀၁၇)
ဗ လလမ်း၊ အေဖျာက်မိ၊ တိုက်ကီးမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၄၀၂၂၄ဗ လလမ်း၊ အေဖျာက်မိ၊ တိုက်ကီးမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၄၀၂၂၄

လပွတ ာမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)လပွတ ာမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)
ဖိတ်ကားြခင်းဖိတ်ကားြခင်း

 လပွတ ာမိနယ်အသင်း(ရန်ကန်ု) ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝး (၂၀၂၂)အခမ်းအနားကိ ု(၁၆-၁-၂၀၂၂) 
တနဂ  ေွေန  နံနက် (၉:၀၀)နာရီမှ (၁၁:၀၀)နာရီထ ိရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ကျိက်ဝုိင်းဘုရားလမ်း၊ 
ရှစ်မိုင ်“ မစိုးရိမ်ေရ ကျင်တိုက်သစ”် ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးလမ်း န်ချက်များှင့်အည ီကျင်းပ 
ပါမည်။ ယခုှစ်တွင် ကျန်းမာေရး အေြခအေနများေကာင့် သက်ကီးပူေဇာ်ပဲွှင့် ပညာရည်ခ န်ဆုေပးပဲွများ 
မကျင်းပေတာ့ဘဲ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခုှစ်အတွင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ကသည့် အသင်းဝင်/ မိသားစုဝင်/ မိနယ်သူ 
မိနယ်သားများအတွက် ရည်စူး၍ သဃံာေတာ်များအား ေနဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းကာ အမ အတန်းေပးေဝ 
ကုသိုလ်ယူကမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ေနရာထိုင်ခင်းကိတင်စီမံိုင်ရန်၊ အခမ်းအနားတက်ေရာက်လိုသူ
များအေနြဖင့် ရန်ကုန်မိတွင် ဥက    ဦးေရ လ  င် ၀၉-၉၇၄၀၅၇၂၉၂၊ အတွင်းေရးမှး ဦးသန်းထွန်း ၀၉-
၄၄၈၀၀၉၆၃၃၊ တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး(၁) ဦးခင်ေမာင်ေလး ၀၉-၅၁၅၅၃၉၉၊ တဲွဖက်ဘ  ာေရးမှး ဦးလှေဌး 
၀၉-၅၁၂၃၈၁၇၊ ြပန်ကားေရးမှး(၁) ဦးခင်ေမာင်ဝင်း ၀၉-၄၂၁၀၄၀၂၉၆၊ အသင်းတိုက်ုံး ၀၁-၈၂၂၂၀၈၈ 
ှင့ ် လပွတ ာမိတွင် ဌာနအမ ေဆာင် ဦးအင်းကက်၊   ဦးြမတ်စိုးတိုထံ  (၁၂-၁-၂၀၂၂)ဗုဒ ဟူးေန  
ေနာက်ဆုံးထား၍ စာရင်းေပးဆက်သွယ်ကပါရန်ှင့် အခမ်းအနားသို စုံညီစွာ တက်ေရာက်ကပါရန ်
ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

          အမ ေဆာင်အဖွဲအမ ေဆာင်အဖွဲ
လပွတ ာမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)လပွတ ာမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ
(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်  -၅၊ နည်းဥပေဒ -၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်  -၅၊ နည်းဥပေဒ -၂၀)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး
၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၃၇၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၃၇

ဦးအားစိုက(်ခ) ဦးစိုးိုင်  ှင့်  ဦးတင်ထွန်း
(တရားလို)    (တရားပိင်)(တရားလို)    (တရားပိင)်
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ သသံမုာလမ်း၊ 

အမှတ်(၉၇၁)ေန တရားပိင ်ဦးတင်ထွန်း(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။
သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “ပဋိညာ်အတိုင်းေဆာင်ရက်ေပးေစလိုမ ”“ပဋိညာ်အတိုင်းေဆာင်ရက်ေပးေစလိုမ ” အရ 

ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုမဟုတ်၊ ၎င်းအမ ှင့် 
စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ် 
ုံးအခွင့အ်မန်ိရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့ ်စပ်ဆိင်ုသည့ ်အချက်များကိ ု
ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့ ်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရ ီ
လ (၂၁)ရက်(၁၃၈၃ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၅ ရက်ေန  )မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀နာရီတွင် 
အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုစွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသို 
လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့ ်ေနရက်တွင် 
သင်မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ 
၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထေုချတင်ြပအမီှ 
ြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 
သုိတည်းမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်က 
ထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ(၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၂)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                        (နန်းညိရှင်းလင်း)(နန်းညိရှင်းလင်း)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၅)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၅)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ြပင်ဆင်မ ကိုဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကိုြပင်ဆင်မ ကိုဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကို
ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများသို ကားသိေစသည့် ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများသို ကားသိေစသည့ ်

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ
ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌
၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ်-၃၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ်-၃

ဦးစိုးိုင်           ှင့်  ဦးေရ ချင်း(ခ) ဦးကီးရှိန် ပါ-၃
(၎င်း၏အခွင့်ရ
ကိုယ်စားလှယ ်ဦးြမင့်သိန်း) 
(ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားသူ)  (ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခရံသမူျား)(ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားသ)ူ  (ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခရံသမူျား)

၂၀၂၀ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ(၃၀)ရက်ေနစဲွပါ လှည်းကူးမိနယ်တရားုံး၏ 
တရားမဇာရီမ အမှတ် (၄၉/၂၀၁၉)အမိန်ကို ြပင်ဆင်မ ။

 အထက်အမည်ပါအမ မှ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ 
ေကျာက်ကဒင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်-၁၀၀၂၊ မိေကျာင်းအိုင်ကွင်း၊  
ဦးပိုင်အမှတ်-၄/၄၊ ေဖာင်ကီးလမ်းေန ေလ ာက်ထားခံရသူ အမှတ်(၁) 
ဦးေရ ချင်း (ခ) ဦးကီးရှိန် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

 ယခုအမ တွင် လှည်းကူးမိနယ် တရားံုးေတာ်ကချမှတ်ေပးသည့် 
အမိန်ကို ေလ ာက်ထားသူများက ြပင်ဆင်မ တင်သွင်းရာ ဤုံးေတာ်တွင ်
မှတ်ပုတံင်စာရင်းတင်သွင်း၍ ဤြပင်ဆင်မ ကိ ု၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ (၃၁)
ရက်(၁၃၈၃ခုှစ်၊ ြပာသိုလကွယ်ေန )တွင် ဆိုင်ရန် ဤုံးေတာ်က 
ချန်ိးဆုိလုိက်သည်။ သင်တုိကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သင်တုိ၏ေရှေနများြဖစ်ေစ၊ 
ြပင်ဆင်မ တွင် သင်တိုအတွက် ေဆာင်ရက်ရန် တရားဥပေဒအရ ခွင့်ြပ 
ထားသူ ကိုယ်စားလှယ်များြဖစ်ေစ၊ ဤုံးသိုမလာမေရာက်ရှိခဲ့လ င် ၎င်း 
ြပင်ဆင်မ ကို သင်တို၏မျက်ကွယ်တွင ်စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

 ၂၀၂၁ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ(၃၀)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                             (မာမာစိုးရင်)(မာမာစိုးရင)်
တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ 

၉၂-လမ်း၊ အမှတ်(၈၃)၊ ၄-လ ာ မျက်ှာမူလျက်(ညာ)ဟု ၉၂-လမ်း၊ အမှတ်(၈၃)၊ ၄-လ ာ မျက်ှာမူလျက(်ညာ)ဟု 

ေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အဆိုပါတိုက်ခန်းကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ ေဒလီဝင်း(ခ) ေဒ ေဒလီဝင်း(ခ) 

ေဒ တင်တင်ဝင်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၉၀၇၈]ေဒ တင်တင်ဝင်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၉၀၇၈]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ 

ဝယ်ယူရန်  ေရာင်းဖိုးေငွ၏  တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ေပးေချထားပီး

ြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 

အထားအြပည့အ်စုြံဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို အပီးအြပတ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)
LL.B, DBL, DML, DIL, DLP, WIPO(Switzerland)LL.B, DBL, DML, DIL, DLP, WIPO(Switzerland)

ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)
B.Sc, Hon(IC),  HGP, R.L, D.B.L.B.Sc, Hon(IC),  HGP, R.L, D.B.L.

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B)  (လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B)  (လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)
အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Tel: 294766  HP: 09-5017044Tel: 294766  HP: 09-5017044

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာသီရိလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၈၈)ေပ တွင်ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၂)ခန်းတဲွ တိက်ုသစ်၏ေြမပိင်ုရှင်ဘက်ြခမ်း 
ဒတုယိထပ်၊ ေြခရင်းဘက်ြခမ်းအကျယ်အဝန်း(၁၃ ၁၂  x ၅၅)ေပရိှ လေူနတိက်ုခန်း 
အား တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ဦးလှေရ (ခ) ဦးေဂျာ်နီ[၁၂/
ဒပန(ုိင်)၀၀၀၁၀၅]ှင့် ဦးဇဲွသက်ပုိင် [၁၂/သလန(ုိင်)၁၁၀၅၂၅]တုိထံမှ က ု်ပ် 
တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်တွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 
(၅)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် လူကုိယ်တုိင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း 
မရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
REALITY KING LAW FIRMREALITY KING LAW FIRM

ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)ဦးေဇာ်မျိးေအာင(်စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)
(LL.B, D.I.L) (LL.B, D.B.L, D.I.L, WIPO switzerland)(LL.B, D.I.L) (LL.B, D.B.L, D.I.L, WIPO switzerland)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်-င-စက်မ လက်မ ၊ ေြမ 
ကွက်အမှတ်-၉၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ် (၉)၊    ဘုရင့်ေနာင်လမ်းှင့ ်
ဗ လလမ်းေထာင့်၊ င-စက်မ လက်မ ၊ 
[ပီပီ-ထေရးဒင်းအင်တာပိုက် တစ်ဦး 
တည်းပုိင်ရှင် ဦးပါပိတ်(ခ)ဦးေကျာ်လ  င်] 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား [၁၂/
ဗဟန(ိုင်)၀၇၉၃၂၅]အမည်ေပါက်သူ 
(ခင်ပွန်း) ဦးပါပတ်ိ(ခ)ဦးေကျာ်လ  င်သည် 
(၁၈-၁၂-၂၀၂၀)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် 
ချန်ကွန်တီ(ခ)ေမစီချန်း(ခ)ေဒ လှလှ 
ကည်က တရားဝင်အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိ 
သည့် တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးေတာ်စပ် 
ေကာင်း ဒဂံုမိနယ်တရားံုးကျမ်းကျန်ိ 
လ ာအမှတ်-၁၁/၇၁/၂၀၂၁၊ ေသစာရင်း၊ 
အမ်ိေထာင်စစုာရင်း၊ အမည်ေပါက် ဂရန် 
မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ချန်ကွန်တီ(ခ)ေမစီ 
ချန်း(ခ) ေဒ လှလှကည်[၁၂/ကတတ 
(ဧည့်)၀၀၀၁၁၁]မှ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
စာချပ်ရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာမ  
အေပ  တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင် 
ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသ ိ
ေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ မိသစ်(၄)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၁၉/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂'x၅၀')ရှိ ဒုတိယထပ်(3A) တိုက်ခန်းအား 
လက်ေရာက်ပုိင်ဆုိင်ထားသူ ဦးတင်ြမင့် [၁၂/လမန(ုိင်)၁၇၁၄၇၈]မှ တရားဝင် 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်
၎င်းထံမှ အဆုိပါတုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ဦးလင်းေအာင် 
[၁/ကမတ(ိင်ု)၀၀၀၈၇၆]က ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်မာေသာစာရက် 
စာတမ်းမရူင်းအေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ်၏ထသံို ဤေကညာပါ 
သည့်ရက်မှစ၍  (၅)ရက်အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ များမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းေဇာ်ေအာင်(ဥပေဒဘွဲ)ဦးဝင်းေဇာ်ေအာင(်ဥပေဒဘွဲ)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၃၀)
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၆၇၆၊ ၀၉- ၇၇၄၃၀၆၄၆၇ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၆၇၆၊ ၀၉- ၇၇၄၃၀၆၄၆၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂H)၊ ေြမကွက်အမှတ် (V ၆၇)၊ 

ဧရယိာ (၀.၀၃)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၂၈)၊ ဒိဘုလီိင်ုး(၃)လမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဦးဘူေဒး(ခ) ဦးဘေဌး [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၃၂၀၇]၊ ေဒ မွန်နီ(ခ) 
ေဒ ခင်သန်းြမင့် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၃၂၀၈]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်(သက်ကုန်)ေြမအား 
အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူေဒ မွန်နီ(ခ)ေဒ ခင်သန်းြမင့ ်အပျိကီးဘဝြဖင့ ်ကိတ ိမသားသမီး 
ေမွးစားထားြခင်းမရှိဘဲ ကွယ်လွန်ကသြဖင့် ကျန်ေမာင်ှမတစ်ဦးြဖစ်သူ ဂိုလန်အဘတ်(ခ) 
ဦးတင်လှသည်လည်း လူပျိကီးဘဝြဖင့်  ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသြဖင့် ကျန်ေမာင်ှမများြဖစ်ေသာ 
ဦးဘေူဒး(ခ)ဦးဘေဌး [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၇၃၂၀၇]၊ ဦးဂိလုန်အက်စကန်ဲ(ခ)လှေဌး [၁၂/မဂတ(ိင်ု) 
၀၇၃၂၁၁]တိုမှ ကတိသစ ာြပလ ာ၊ ေထာက်ခံကတိသစ ာြပလ ာများ၊ ဂရန်မူရင်း၊ ေသစာရင်း၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံကူးေလ ာက် 
ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။

 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းအထက်ရပ်ကွက်၊ ဒဂုသံရီလိမ်း၊ အမှတ်(၉၀)ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထား 

ေသာ (၂)ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်၏ (၆)လ ာ (ေြခရင်းခန်း)ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်သည့် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အား ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းအဆိုြပသူ ဦးေအာင်လှထူး[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၂၀၆၆၁]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 
ေဒ ဝိုင်းဝိုင်းလွင ်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၁၆၈၄]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံ
ေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်တုိထံသုိ  လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
 ေဒ အိသီရိက ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း ေဒ အိသီရိက ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း
 LL.B, M.A(Business Law) LL.B, LL.M LL.B, M.A(Business Law) LL.B, LL.M
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅ ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅ ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈

အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၁၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၁
ကွယ်လွန်သူ ေဒ ေအးသိန်း၊ ဦးေနေအာင်တို၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်ကွယ်လွန်သူ ေဒ ေအးသိန်း၊ ဦးေနေအာင်တို၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်

စပ်လျ်းသည့်အမ စပ်လျ်းသည့်အမ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟိုလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၃၄)၌ေနထုိင်ခ့ဲေသာ ကွယ်လွန်သူ ေဒ ေအးသိန်း၊ ဦးေနေအာင်တုိ၏ ကျန်ရစ်ေသာ 
ပစ ည်း-ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ 
လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(သမိုင်း)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၅/ကလူေနရပ်ကွက်အမှတ်(သမိုင်း)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၅/က

၂
၊ ဧရိယာ(၀.၄၉၁)ဧကရှိ ၊ ဧရိယာ(၀.၄၉၁)ဧကရှိ 

ေဒ ေအးသန်ိး၊ ဦးေနေအာင်အမည်ေပါက် ေြမပိင်ုေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် ေဒ ေအးသန်ိး၊ ဦးေနေအာင်အမည်ေပါက် ေြမပိင်ုေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးအားလုံးအေပ ၌  အေမွထိန်းလက်မှတ်ထုတ်ေပးပါမည့်အေကာင်းှင့် ဦးလှြမင့်၊ 
ဦးတင်ဝမ်း၊ ဦးေအးေသာင်း(၎င်းတုိ၏ကုိယ်စား အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ စဲာရရိှသူ 
ဦးြမင့ဦ်း)က အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ ေလ ာက်ထားသြဖင့် ဤအမ ကုိ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၃ ရက်)ေနတွင် ဆိုင်ဆိုကားနာရန် 
ချနိ်းဆိုထားသည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ထိုကွယ်လွန်သူ ေဒ ေအးသိန်း၊ ဦးေနေအာင်တို၏ 
ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများတွင ်အကျိးစီးပွားသက်ဆိုင်သည်အဆိုရှိသူတိုအား အဆိုပါ 
အမ တွင် ၎င်းတို(လာေရာက်ဆိင်ုဆိရုန်သင့ေ်လျာ်မည်ဟထုင်ြမင်လ င်) ဆိခုဲေ့သာ ၂၀၂၂ 
ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၁၄ ရက် (၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆန်း ၁၃ ရက်)ေန၌ မိမိတုိကုိယ်တုိင် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာင်း လာေရာက် 
ဆိုင်ဆိုရန်ှင့် အေမွထိန်းလက်မှတ်မထုတ်ေပးမ ီမှတ်တမ်းများကိုကည့် ရန် အေမွ 
ဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃ှင့်အညီ ဆင့်ဆိုလိုက်သည်။ လာေရာက်ြခင်းမရှိ 
ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် ုံးေတာ်က ေလ ာက်ထားသူ ဦးလှြမင့်၊ ဦးတင်ဝမ်း၊ ဦးေအးေသာင်း 
(၎င်းတို၏ကိုယ်စား အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိသ ူဦးြမင့်ဦး)၏ ေလ ာက်လ ာ 
အေပ ၌ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးလ င် ၎င်းအမ အေကာင်းအရာတွင် စရီင်ချက်ချမှတ်လမိ့ ်
မည်ြဖစ်သည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိး 
ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ဥမ ာစမ်း) (ဥမ ာစမ်း)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးခင်ေအာင်ဦးခင်ေအာင်

ဦးစီးအရာရှိ(ငိမ်း)၊ ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှ(ိငိမ်း)၊ ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာန

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
ဦးေဇာ်ဝင်းေအာင ်(လ/ထ  န်မှး၊ ဇလေဗဒဌာနခွဲ၊ ဆည/် ေရ 

ဦးစီးဌာန၊ မ ေလးမိ)၏ ဖခင်ြဖစ်သူသည ်၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက် ည 
၁၀:၄၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်ေကာင်းကားသရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့အ်တ ူ
ထပ်တူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဇလေဗဒဌာနခွဲမိသားစုဇလေဗဒဌာနခွဲမိသားစု
ဆည်/ေရ ဦးစီးဌာနဆည်/ေရ ဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်မိရန်ကုန်မိ

ဦးြမင့်ေဆွဦးြမင့်ေဆွ
(ဒုတိယ န်ကားေရးမှး)(ငိမ်း)(ဒုတိယ န်ကားေရးမှး)(ငိမ်း)

အမှတ်(၁)အေြခခံပညာဦးစီးဌာနအမှတ်(၁)အေြခခံပညာဦးစီးဌာန

ဗဟိုညိ  င်းေရးမှး(NEPE Project)ဗဟိုညိ  င်းေရးမှး(NEPE Project)

အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်ေန ေဒ ေဝ 

ေဝလင်း၏ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ ေြမး၊ ြမစ် 

တုိ၏အဘုိးသည် ၃-၁-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) 

နနံက် ၂:၂၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

၅-၁-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် 

ေရေဝးသုသာန်၌  မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိေဆမွျား 

အား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ဦးဆလိုင်းဝင်းေမာင်ဦးဆလိုင်းဝင်းေမာင်
လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

အသက် (၈၅)ှစ်အသက် (၈၅)ှစ်
(ဦးဘိုးထိုက်-ေဒ စိန်ခ)တို၏ သား၊ (ဦးေအးလွင်-ေဒ ထူးရီ)

တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဆူးေလဘရုားလမ်း၊ ဆူးေလတာဝါ(၂)
ေန (ေဒ ခင်ရီ)၏ခင်ပွန်း၊ ဦးမျိးဝင်း-ေဒ ခင်မာဝင်း၊ ဦးသက်ဝင်းြမင့်-
ေဒ ခင်မျိးဝင်း၊ ေဒ ခင်စိုးဝင်း၊ ဦးကာလတ်-ေဒ ခင်ဖုန်းဝင်း၊ ဦးစိုး 
မိုးဝင်း-ေဒ ေရ ဇင်ဖိး၊ ဦးစိုးမင်းဝင်း-ေဒ နီနီဦးတို၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ေမွးသဖခင်၊ ေြမးရှစ်ေယာက်တုိ၏အဘုိးသည် ၂-၁-၂၀၂၂ ရက် နံနက် 
၁၁ နာရီတွင် ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့ ်ုပ်ကလာပ်အား 
ေရေဝးခရစ်ယာန်ဥယျာ်ေတာ်၌ ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဗဟန်းမိနယ်၊ တက သိလ်ုရပ်ိမွန် 

အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(စီ)၊ အခန်း 

အမှတ်(၇၀၃)ကို ဦးေဇာ်ထွန်း (ေရ  

ကျားပျ)ံေဆာက်လုပ်ေရးထံမှ အဆင့်ဆင့် 

ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့်   ေဒ ဖူး 

ေရ ရည်ုိင်[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၆၄၄၄၂] 

မှ   ြပန်လည်ဝယ်ယူပီးြဖစ်သြဖင့ ်

တုိက်ခန်းအမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန် 

ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ထုတ်ေပးရန် 

မသင့်ေကာင်း   ကန်ကွက်လိုပါက 

ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ  (၁၄)ရက် 

အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက ်

အထားြပည့်စံုစွာြဖင့် တင်ြပကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

သင့်သင့်

ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ



ဇန်နဝါရီ   ၄၊   ၂၀၂၂

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 » ၁၆

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၁၅

စာမျက်ှာ » ၂၂

ယေနဖတ်စရာ

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၃

ကယားြပည်နယ်ရှ ိ   KNPP  ှင့်  PDF 

အမည်ခံ     အကမ်းဖက်ပူးေပါင်းအဖွဲက 

ရှားေတာမိနယ် ရှားေတာ-လွိင်ေကာ်သွား   

ကားလမ်းေပ ရှိ    သံကူကွန်ကရစ်တံတား 

တစ်စင်းအား မုိင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ဇန်နဝါရ ီ၂ ရက် နနံက် ၉ နာရခဲွီ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၃

၂၀၂၂ ခှုစ် ၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန ိင်ုငေံတာ်အလ ံ

အေလးြပပွဲအခမ်းအနားကိ ုဇန်နဝါရီ ၄ ရက် နံနက် ၇ နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ် မိေတာ်ခန်းမေရှရင်ြပင်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းအခမ်းအနား ကျင်းပပုံများကိ ုနံနက် ၆ နာရီ မိနစ် ၄၀ 

မှစတင်၍  ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား(MRTV) ၊ တုိင်းရင်းသား 

လမူျိးများပ်ုသလံိင်ုး(NRC) ၊  MITV ၊  ြမဝတီပ်ုြမင်သံကား(MWD)၊ 

MWD Variety ၊ Channel 7 ၊  Channel 9 ၊ 5 Plus ၊ Skynet 

(တိုင်းရင်းသားအစီအစ)်ှင့် ြမန်မာ့အသံေရဒီယို၊ ပတ ြမား FM ၊ 

ချယ်ရီ FM ၊ မ ေလး FM ၊ ပ ဝတီ FM ၊ ေရ  FM တိုမှ  တိုက်ိုက်

ထုတ်လ င့်သွားမည်ြဖစ်ပီး MRTV Facebook Page မှလည်း Live 

Streaming ထုတ်လ င့်သွားမည်ြဖစ်သည်။                  သတင်းစ်

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန 

ိုင်ငံေတာ်အလံ အေလးြပပွဲအခမ်းအနား

MRTV မှ တိုက်ိုက်ထုတ်လ င့်မည်

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၃

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်   အမျိးသမီးအသင်းသည်  ၂၀၂၂  ခုှစ် 

ေမလတွင် ကျင်းပမည့် (၃၁)ကိမ်ေြမာက်   ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲအတွက ်

အာရှဖလားပိင်ပွဲအပီးတွင ်ဆက်လက်ြပင်ဆင်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာအမျိးသမီးအသင်းသည် လက်ရိှတွင် အာရှဖလား အမျိးသမီး 

ပိင်ပွဲ ေနာက်ဆုံးအဆင့်အတွက်     စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

ကယားြပည်နယ်ရှိ KNPP ှင့် PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်ပူးေပါင်းအဖွဲက ရှားေတာမိနယ် 

ရှားေတာ-လွိင်ေကာ်သွား ကားလမ်းေပ ရှိ သံကူကွန်ကရစ်တံတားတစ်စင်း မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

ရီးယလ်ဲမက်ဒရစ်အသင်းဟာ စပန်ိလာလဂီါပဲွစ်(၂၀)အြဖစ် ဇန်နဝါရ ီ၂ ရက် ညပိင်ုးက ဂတီာေဖးအသင်းနဲ ယှ်ပိင်ကစားခဲရ့ာ 

ဂီတာေဖးအသင်းကိ ု ံးနိမ့်ခဲ့တာေကာင့ ်စပိန်လာလီဂါအမှတ်ေပးဇယားထိပ်မှာ ၁၁ မှတ် ြဖတ်ဦးေဆာင်ိုင်မယ့်အခွင့်အေရး

တစ်ရပ်နဲ  လွဲခဲ့ရပါတယ်။

 စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဂီတာေဖးအသင်းကို  ံးနိမ့်ခဲ့တာေကာင့် လာလီဂါဇယားထိပ်မှာ

၁၁ မှတ်ြဖတ် ဦးေဆာင်ိုင်မယ့်အခွင့်အေရး ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် လွဲခဲ့ရ

ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲအတွက် ြမန်မာအမျိးသမီးအသင်း 

အာရှဖလားပိင်ပွဲအပီးတွင် ဆက်လက်ြပင်ဆင်မည်
တွင် ရှားေတာမိနယ ်ရှားေတာ-လွိင်ေကာ် 

သွားကားလမ်း မိင်ုတိင်ုအမှတ် ၃၉ ကလီိမုတီာ 

အနီးတွင် တည်ေဆာက်ထားသည့် အရှည်ေပ 

၆၀ ရှိ သံကူကွန်ကရစ်တံတားအား KNPPှင့် 

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်ပူးေပါင်းအဖွဲက 

မုိင်းေထာင်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးခ့ဲသြဖင့် တံတား 

ကမ်းခင်းအလယ်၌  ရှစ်ေပ  ပတ်လည်ခန်  

ပွင့်ထွက်ပျက်စီးခဲ့သည်။

ထိုကဲ့သို       အကမ်းဖက်သမားများ၏ 

မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွ ဲ     ဖျက်ဆီးခဲ့မ ေကာင့ ်

တံတားပျက်စီးကာ   ေမာ်ေတာ်ယာ်များ 

ြဖတ်သန်းသွားလာ၍ မရေကာင်းှင့် အဆုိပါ 

တံတားကို အြမန်ဆုံး ြပန်လည်ြပြပင်ိုင်ေရး 

တာဝန်ရှိသူများှင့်   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ 

ပူးေပါင်း၍   ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း  သရိ 

သည်။                                        သတင်းစ်

ေရဦးမိနယ် ပလူဇာဝတိုက်နယ်ေဆးုံမှ ေရဦးမိနယ် 

ြပည်သူေဆးုသံို ပိုေဆာင်မည့ေ်ဆးဝါးများ သယ်ေဆာင်လာ 

သည့ ်လနူာတင်ယာ် ှစ်စီးကိ ုPDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက် 

သမားများက မိင်ုးဆဲွတိက်ုခိက်ုသြဖင့ ်လနူာတင်ယာ်တစ်စီး 

ပျက်စီးကာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း ှစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် ၁၃၀  ေတွရိှ

ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၃၅ ရာခိုင် န်းရှိ

ှစ်သစ်တွင် ြမန်မာြပည်ကီး ငိမ်းချမ်းပါေစ


