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ဖတ်စရာယေန
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အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်   ငယ်စ်က  ကုသိုလ် 

ေကာင်းမ ြပရန်  ေမ့ေလျာ့ေနခဲ့ေသာ်လည်း ေနာင် 

ကီးြပင်းလာေသာအခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရိှတုိ၏ 

အဆုံးအမကိုရ၍ မေမ့မေလျာ့ဘ ဲ ေကာင်းမ ကုသိုလ် 

ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ်အကျိးကို ရိုင်၏။ 

ထိုသို ြပုိင်ြခင်းကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ချးီမွမ်းေတာ် 

မူ၏။ ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၆

အာေရာဂျ ံပရမံ လာဘံ ဟူသည့်စကားှင့်အညီ ကျန်းမာေရး 

ေကာင်းမွန်ြခင်းသည ်    လူတိုင်းအတွက်  လာဘ်ကီးတစ်ပါးြဖစ်ပီး 

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်မှသာ လူမ ေရး၊ စီးပွားေရး၊ စားဝတ်ေနေရး၊ 

ပညာေရး စသည်တိုကို ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစသ်ည်။ 

“ကျန်းမာမှ အလုပ်လုပ်ိုင်မည်၊ ကျန်းမာမှ ပညာသင်ကားိုင်မည”် 

ဟေူသာ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်  ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်၏ မဝူါဒလမ်း န်ချက်ှင့် 

အညီ   တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်  အဓိကတာဝန်ြဖစ်သည့ ်  ိုင်ငံေတာ် 

ကာကွယ်ေရးှင့် လံု ခံေရးတာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်ေနသည့်အြပင် 

ြပည်သူအကျိးြပလုပ်ငန်းတာဝန်များြဖစ်သည့် ကျန်းမာေရး၊ သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်   ကူညီကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း  ေခတ် 

အဆက်ဆက်တွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။

စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၆

ြပည်ေထာင်စုသမ တ        ြမန်မာိုင်ငံေတာ် 

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်၏ 

ဖတ်ိကားချက်အရ ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံဝန်ကီးချပ် 

ဆမ်ဒက် အာခါ မိဟုာ ဆနီာ ပါတိင်ုး တဲခ့ျိ ဟွန်ဆင် 

သည် ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်မှ ၈ ရက်အထိ 

ြမန်မာုိင်ငံသုိ အလုပ်သေဘာခရီးစ် လာေရာက် 

မည်ြဖစ်သည်။

ခရီးစ်အတွင်း  ှစ်ိုင်ငံ  ေခါင်းေဆာင်များ 

အကား ှစ်ိင်ုငေံဆွးေွးပဲွတစ်ရပ် ကျင်းပြပလပ်ု 

မည်ြဖစ်ပီး  ှစ်ိုင်ငံဆက်ဆံေရးှင့ ်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ  တိုးြမင့ေ်ရးဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များအြပင် 

အာဆီယံအပါအဝင် ေဒသဆိုင်ရာ အကျိးတူကိစ  

ရပ်များကို ေဆွးေွးအြမင်ချင်းဖလှယ်သွားမည ်

ြဖစ်သည်။                                      သတင်းစ်

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကို ြပန်လည်ဖွဲစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ 

အပါအဝင် လပ်ုေဆာင်သင့၊် လပ်ုေဆာင်ထိက်ုသည်များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်လပ်ုေဆာင် 

သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့ ်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့ ် ထခိိက်ုခဲသ့ည့ ် စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများအား ြဖစ်ိင်ုသမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်  တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတစူာချပ်(NCA)ပါ  သေဘာတညူခီျက်များအတိင်ုး  ြဖစ်ိင်ုသမ  အေလးထားလပ်ုေဆာင် 

သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆုိင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါကဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ 

(၂၀၀၈ ခှုစ်)ှင့အ်ည ီ လွတ်လပ်ပီး တရားမ တေသာ ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီအေထေွထ ွေရးေကာက်ပဲွ 

အား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ  ိုင်ငံေတာ် 

တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 
ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ် 

ြမန်မာိုင်ငံသို အလုပ်သေဘာခရီးစ် လာေရာက်မည်

တပ်မေတာ်ေဆးုံ၊ ေဆးတပ်ရင်းများအေနြဖင့် ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ ေဒသခံတိုင်းရင်းသားြပည်သူ 

၃ သိန်း ၂ ေသာင်းေကျာ် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် ကျန်းမာေရးက  ြမင့်တင်မ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့

ေဘးကင်းလုံ ခံေစဖို အရည်အေသွးမီ ဆီကိုသာ အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မ များအေပ  

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်

တိုးြမင့်ေကာက်ခံြခင်းှင့်

စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ဝယ်ယသူုံးစဲွ

ကပါစို

ိုင်ငံေတာ်ဓာတ်အားစနစ်အတွင်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အား
ထုတ်လုပ်လျက်ရှိေသာ စက်ုံကီးများ၏ ဓာတ်အား
ထုတ်လုပ်ိုင်မ ေလျာ့နည်းလာသည့်အေြခအေနှင့်
စပ်လျ်း၍ အများြပည်သူသို ပန်ကားချက်အေပ  
ြပင်ဆင်အသိေပးပန်ကားချက်

ဘုတ်ြပင်းမိ တပ်မေတာ်ေဆးုံသို လာေရာက်ြပသသည့ ်

ေဒသခံြပည်သ ူကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်တစ်ဦးအား မီးဖွားေပးစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

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

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

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

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့် 

စာြပင ် - ေဒ ြမသီတာှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးခိုင်ဝင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

 

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၃၀၀ ၈,၁၀၀ ၅၈၀ ၄,၇၅၂,၈၀၀

MTSH ၃,၀၅၀ ၃,၀၅၀ ၁,၂၃၉ ၃,၇၇၆,၄၅၀

MCB ၇,၈၀၀ ၇,၈၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၆ - ၁-၂၀၂၂)

FPB ၁၉,၅၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၂၀၀ ၄၅၀ ၁,၀၁၀,၀၀၀

EFR ၂,၉၅၀ ၂,၉၀၀ ၁၁ ၃၂,၄၀၀

AMATA ၆,၀၀၀ ၅,၈၀၀ ၄၀ ၂၃၈,၀၀၀

(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၇၄.၆

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၀၇.၉ 

( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၃၄.၁

(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၈.၁၉ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  

( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၁၀.၀

( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၈.၉၅

(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၃.၁၄၆

( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၂.၈၃

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၉၀၁

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၆

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

မုိးရာသီေကျာ်လွန်၍ ေဆာင်းအကုန် ပွင့်လင်းရာသီေရာက်ရိှလာေတာ့မည် 

ြဖစ်သည်။ ပြူပင်းေြခာက်ေသွေသာကာလတွင် ေရခန်းေြခာက်လာတတ်၍ ေရအား 

လ ပ်စစ်က  တွင် ဓာတ်အားေလျာ့နည်းလာတတ်သည်။ ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့ ်

လ ပ်စစ်က  ကို အေလးထားေဆာင်ရက်ေပးမ ေကာင့ ်ေရှးကာလများှင့်မတ ူ

ြပည်သူများ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကို ပုံမှန်ရရှိေနသည်။ သိုေသာ ်ယခုရက်ပိုင်းတွင ်

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများ ြပတ်ေတာက်မ ရှိသည်ကိ ုေတွရသည်။

ြမန်မာုိင်ငံတွင် ေရအားလ ပ်စစ်ကုိ အဓိကအသံုးြပပီး ထပ်မံလုိအပ်သည့် 

ဓာတ်အားကိ ုြပည်ပမှတင်သွင်းသည့ ်ဓာတ်အားေပးစက်များှင့ ်သဘာဝဓာတ်ေငွ 

စီမံကိန်းများြဖင့် ဓာတ်အားအဆက်မြပတ်ထုတ်လ တ်လျက်ရိှသည်။ အေကာင်း 

အမျိးမျိးေကာင့ ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ြပတ်ေတာက်မ ရှိပါကလည်း သက်ဆိုင်ရာ 

က ပွင့်လင်းြမင်သာစွာြဖင့် ြပည်သူများအား ေလးေလးစားစား အသိေပးလျက်ရိှ 

သည်။    ြပည်သူများအေနြဖင့်လည်း   လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ြပတ်ေတာက်ရြခင်း 

အေကာင်းရင်းအမှန်ကိ ုမှန်မှန်ကန်ကန်သိြမင်ပီး မိမိတို၏ လူမ စီးပွားဘဝများ 

အဆင်ေြပေစရန်အတွက် လ ပ်စစ်ကိ ုခိး ခေံခ တာသုံးစဲွကရန် ေမတ ာရပ်ခပံါသည်။ 

ုိင်ငံေတာ်၏ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားက  တွင် ပံုမှန်အချန်ိ၌ မဂ ါဝပ် ၄၂၀၀ အြမင့် 

ဆုံးထတ်ုလပ်ုိင်ုသည်။ လိအုပ်ေသာဓာတ်အားကိ ုြပည်ပမှမှာယတူင်သွင်းရေသာ 

ဓာတ်အားေပးစက်ုံများမ ှမဂ ါဝပ် ၇၅၀ ထုတ်လုပ်သည်။  ယခုအခါ ြပည်ပမ ှ

တင်သွင်းရသည့် ဓာတ်ေငွေဈး န်း ေလးဆခန်    ြမင့်တက်လာသည်။ ကမ်းလွန် 

သဘာဝဓာတ်ေငွစမီကံန်ိးများကိ ုယခကုာလအတွင်း ပုမှံန်ထန်ိးသမ်ိးြပြပင်ြခင်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သြဖင့ ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မ   မဂ ါဝပ် ၅၄၀ ေလျာ့နည်းေနသည်။ 

ထိုအြပင် ဘလီူးေချာင်းေရအားလ ပ်စစ် ဓာတ်အားေပးစက်ုမံျားမှ အများြပည်သ ူ

သုံးစဲွရန်အတွက် ပိုလ တ်ေနေသာ ၂၃၀ ေကဗီွ တာဝါတိင်ုများကိ ုအကမ်းဖက်သမား 

များက အကမ်ိကမ်ိ မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးခဲေ့သာေကာင့ ်ဓာတ်အားမဂ ါဝပ် 

၁၈၀ ေလျာ့နည်းေနသည်။

ဓာတ်အားထတ်ုလပ်ုမ  ေလျာန့ည်းရြခင်း စသည့်အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်

စုစုေပါင်း  ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ိုင်မ မှာ  သုံးစွဲမ ထက် မဂ ါဝပ် ၁၄၇၀ ခန်အထိ 

ေလျာ့နည်းေနသည်။ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြပင်ဆင်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု  ိုင်ငံေတာ် 

အေနြဖင့် အေလးထားေဆာင်ရက်ေနေသာ်လည်း အေြခအေနအမျိးမျိးေကာင့် 

ဓာတ်အားမဂ ါဝပ် ၉၃၀ ခန် ဆက်လက်ေလျာ့နည်းုိင်သည်ဟု သိရသည်။ ထုိေကာင့် 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လ တ်မ ကို      ထိန်းညိေဆာင်ရက်ေနရသည့်အတွက ်

ဓာတ်အားသုံးစွဲမ များြပားေသာ အချနိ်ကာလများှင့် အချိေနရာေဒသများတွင် 

အချနိ်ပိုင်းဓာတ်အားြပတ်ေတာက်မ များ ြဖစ်ေပ ေနမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ြပည်သူများ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား  အြပည့်အဝရရှိေရးကို 

ေမ ာ်မှန်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ အမ်ိေထာင်စေုပါင်း ၁၀ ဒသမ ၉ သန်း ရိှသည့အ်နက် 

လက်ရှိတွင် အိမ်ေထာင်စု ၆ ဒသမ ၆ သန်းခန်   ိုင်ငံေတာ်ဓာတ်အားစနစ်မ ှ 

ဓာတ်အားများ သံုးစဲွလျက်ရိှသည်။ ယခုြဖစ်ေပ ေနေသာ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား မြဖစ်မေန 

ေလ ာ့ချခဲ့ရမ ေကာင့ ်ြပည်သူများအေနြဖင့ ်နည်းလမ်းအမျိးမျိးြဖင့ ်လ ပ်စစ်ကို 

ခိး ခေံခ တာသုံးစဲွကရန် လိအုပ်ပါသည်။ လ ပ်စစ်မီးသုံးစဲွမ များေသာ အမ်ိေထာင်စ ု

များအေနြဖင့် မလုိအပ်ေသာေနရာများရိှ မီးခလုတ်များပိတ်ထားလ င် အိမ်ေထာင်စု 

တစ်စု ဝပ် ၁၀၀ ခန်  ေခ တာရာေရာက်ပီး အိမ်ေထာင်စု သံုးသန်းအတွက် မဂ ါဝပ် 

၃၀၀ ခန်သက်သာမည်ြဖစ်သည်။ ထိအုခါ စစုေုပါင်း  ၄၃၂ မဂ ါဝပ်ခန်  ေလျာန့ည်းမ  

ကိ ုြပန်လည်ြဖည့်တင်းုိင်မည့်အြပင် အိမေ်ထာငစ်တုစစ်ခုျငး်စအီလုိက် မီတာခ 

ေပးေဆာင်ရမ မှာလည်း ေလျာ့နည်းသက်သာလာမည ်ြဖစ်သည်။

မိမိတိုေနအိမ်အသီးသီးတွင ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမ ကို အတတ်ိုင်ဆုံး 

ေလ ာ့ချကရာ၌ မီးအလင်းအားတူ၍ ဓာတ်အားသံုးစဲွမ  ေလျာ့နည်းုိင်ေသာ LED 

မီးသီး/ မီးေချာင်းများကိ ုအစားထုိးသံုးစဲွမည်ဆုိပါက အမ်ိေထာင်စတုစ်စလု င် ဝပ် 

၂၀ ခန် ေခ တာိင်ုမည်ြဖစ်ပီး အမ်ိေထာင်စ ုစစုေုပါင်း ၆ ဒသမ ၆ သန်းမှ ဓာတ်အား 

ပမာဏ ၁၃၂ မဂ ါဝပ် ေခ တာိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ ေလေအးေပးစက်၊ ပန်ကာများကိ ု

အသုံးြပြခင်းထက် သဘာဝေလကိအုသုံးြပြခင်း၊ ထမင်းဟင်းများကိ ုလ ပ်စစ်ြဖင့ ်

ချက်ြပတ်ြခင်းကိ ုေလ ာခ့ျပီး အြခားနည်းလမ်းများြဖင့ ်အသုံးြပြခင်း စသည်ြဖင့ ်

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား   အသုံးြပမ   ေလျာ့နည်းသက်သာေအာင ်  နည်းလမ်းရှာေဖ ွ

ေဆာင်ရက်သင့်သည်။ 

သိုြဖစ်ရာ ိုင်ငံေတာ်မှ ြပည်သူများ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား အြပည့်အဝရရှိေရး 

အတွက် ှစ်စ်စမီကံန်ိးများြဖင့ ်အေလးထားေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယခအုခါ 

အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့ ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မ  ေလျာ့နည်းကျဆင်းေန 

သြဖင့်  ထုိသုိကျဆင်းေနမ ကုိ ုိင်ငံေတာ်က အြမန်ဆံုး ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက် 

ေနပီး ြပည်သူများအေနြဖင့်လည်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမ ကို အားလုံးရရှိ 

ိုင်ေရး၊ အချနိ်မှန်ရရှိေရးှင့် ကုန်ကျစရိတ်ေလျာ့နည်းသက်သာေရးအတွက ်

လ ပ်စစ်ကို ခိး ခံေခ တာသုံးစွဲကရန ်ေမတ ာရပ်ခံတိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။   ။

လူမ စီးပွားဘဝအဆင်ေြပေရး 

လ ပ်စစ်ကိုခိး ခံေခ တာ

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး အတည်ြပခန်ထားြခင်း

 ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည် စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊  အမှတ် (၃) အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး 

ဦးေအာင်ိုင်ဦးကိ ုအစမ်းခန်ကာလ (၁) ှစ် ြပည့်ေြမာက်သည့်ေနမှစ၍ အတည်ြပခန်ထားလိုက်သည်။ 

ေမှာ်ဘီမိနယ်၌ အေြခခံေမာ်တာစက်ချပ် သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ
ေမှာ်ဘီ   ဇန်နဝါရီ    ၆ 

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်   ေမှာ်ဘီ 

မိနယ်       ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ  ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ 

ေြခာက်လဘ  ာှစ်ြဖင့်  ေကျးလက်ေန 

ြပည်သမူျား  အလပ်ုအကိင်ု  အခွင့်အလမ်း 

များှင့်    တစ်ပိုင်တစ်ိုင်လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်ရည်ရယ်၍  အေြခခံ 

ေမာ်တာ  စက်ချပ်သင်တန်းကိ ု သေ ပင် 

ေကျးရာအုပ်စုတွင ် ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက ်

ခဲ့ပီး  ဇန်နဝါရီ  ၆ ရက် နံနက်ပိုင်းက 

အေြခခံေမာ်တာ     စက်ချပ်သင်တန်း 

ဆင်းပွဲကိ ု       အဆိုပါေကျးရာအုပ်စုရှ ိ 

သံတံတားေကျးရာ     ဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်း၌    ကျင်းပခဲ့သည်။

အဆိုပါ      သင်တန်းဆင်းပွဲတွင ်

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်   ေကျးလက ်

ေဒသဖွံဖိးတိးုတက်ေရး    ဦးစီးဌာန 

ခိုင်ဦးစီးမှး   ဦးဘသိန်းက  သင်တန်း 

ဆင်းအမှာစကား       ေြပာကားကာ 

မိနယ်ဦးစီးမှး   ဦးတင်စိုးှင့်  တာဝန် 

ရှိသူများက  သင်တန်းသား  သင်တန်း 

သမူျားအား သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ 

ေပးခဲ့ကပီး  သင်တန်းသား  သင်တန်းသ ူ

များ     ချပ်လုပ်ထားသည့်အဝတ်ထည ်

များကို ကည့် အားေပးခဲ့ကေကာင်း       

သိရသည်။

အဆိပုါ    သင်တန်းကိ ု  ၂၀၂၁  ခှုစ် 

ဒဇီင်ဘာ  ၈  ရက်မှ   ၂၀၂၂  ခှုစ်   ဇန်နဝါရ ီ  

၆  ရက်အထိ တစ်လကာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး 

သင်တန်းသို  ေကျးရာေနြပည်သူ  ၂၀ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း           သိရ  

သည်။

             ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNMNMNNNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNMNMNNNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

၁-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင ်ေြပာကားသည့ ်၂၀၂၂ ခုှစ် ှစ်သစ်ကူး  တ်ခွန်းဆက်စကားမ ှေကာက်ုတ်ချက်) 

၂၀၂၂ ခုှစ်ဟာ အေရးပါတဲ့ှစ်ြဖစ်ပါတယ်။ လာမယ့် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေနဟာ စိန်ရတု ြပည်ေထာင်စုေနြဖစ်ပီး ၂၀၂၃ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေနဟာ 

စိန်ရတု လွတ်လပ်ေရးေနြဖစ်တဲ့အတွက် ယခုှစ်ဟာ စိန်ရတုအကိကာလ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ၇၅ ှစ်တာ ကာခ့ဲပီြဖစ်တဲ့ ိုင်ငံေတာ်ရဲ အချပ်အြခာအာဏာ 

ပိုမိုခိုင်မာေစဖို၊ တိုင်းြပည်ဖွံဖိးတိုးတက်ြခင်း အသီးအပွင့်များနဲ ြပည့်စုံဖို အေရးကီးပါတယ်။ 

ဒါ့ေကာင့် ဒီှစ်မှာ ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ေြခလှမ်းသစ်များ စရပါမယ်။ က န်ေတာ်တိုရဲ ေရှလုပ်ငန်းစ် ၅ ရပ်ရဲ စတုတ အချက်ထဲမှာလည်း ေဖာ်ြပထားပီးြဖစ်လို 

သက်ဆိုင်သူ အဖဲွအစည်းအားလုံး ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ေဆွးေွးိုင်ဖို ဖိတ်ေခ ပါတယ်။
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သက်ဆိုင်သူ အဖွဲအစည်းအားလုံး ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်ေဆွးေွးိုင်ဖို ဖိတ်ေခ 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥပေဒကိ ုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥပေဒအမှတ်၊    ၁ / ၂၀၂၂

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း    ၅    ရက်

(၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ    ၆    ရက်) 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည် ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ် ဖဲွစည်းပုအံေြခခ ံ

ဥပေဒပုဒ်မ ၄၁၉ အရ ဤဥပေဒကို ြပ  ာန်းလိုက်သည်။

၁။ ဤဥပေဒကို ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒဟု 

ေခ တွင်ေစရမည်။

၂။ ဤဥပေဒသည် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်ေနမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ေနအထိ 

အကျိးသက်ေရာက်ေစရမည်။

၃။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မခွဲ(င)ကို ေအာက်ပါအတိုင်း 

အစားထိုးရမည-်

 “( င) ပဒ်ုမခဲွ(ဃ)ှင့ ်ပဒ်ုမခဲွ(င-၁)ပါ ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများမှတစ်ပါး ြပည်တွင်း၌ေဆာင်ရက် 

သည့် အြခားဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများမ ှရေငွအေပ တွင် ငါးရာခိုင် န်းြဖင့် ကုန်သွယ် 

လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ေစရမည်။”

၄။ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ြပည်ေထာင်စ၏ုအခွန်အေကာက်ဥပေဒ ပဒ်ုမ ၁၄၊ ပဒ်ုမခဲွ(င)၏ေနာက်တွင် ပဒ်ုမခဲွ(င-၁)

အြဖစ် ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖည့်စွက်ရမည-်

 “( င-၁) (၁) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒတွင် မည်သုိပင်ပါရိှေစကာမူ ဆင်းကတ် (SIM card) 

ေရာင်းချမ ှင့် ဆင်းကတ်ကုိ စတင်အသံုးြပုိင်ရန် ေဆာင်ရက်ေပးသည့် ဝန်ေဆာင်မ  

(SIM card Activation) အေပ  ဆင်းကတ်တစ်ကတ်လ င် ကျပ်ှစ်ေသာင်းြဖင့ ်

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် တစ်ကိမ်တည်း ကျသင့်ေစရမည်။

  (၂) အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းမှ  ရေငွအေပ    တစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင် န်းြဖင့ ်

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ေစရမည်။”

၅။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ ဇယားကို ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အစားထိုးရမည-်

 ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၄၁၉ အရ က ်ုပ် လက်မှတ်ေရးထိုးသည-်

 (ပုံ)မင်းေအာင်လ  င်

 ဗိုလ်ချပ်မှးကီး

 ဥက   

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ ြပ  ာန်း

ဖံွဖိးဆဲုိင်ငံအများစု၏ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မ သံုးစဲွြခင်း 

အေပ      အခွန်ေကာက်ခံမ ကိုေလ့လာရာတွင ်   ပုံမှန်ကုန်သွယ် 

လုပ်ငန်းခွန်အြပင် က  အလိုက်သီးြခားအခွန် (Sector specific 

tax)ကိပုါ ေကာက်ခလံျက်ရိှေကာင်း ေတွရိှရေသာ်လည်း ယင်းက   

အလိက်ု သီးြခားအခွန်ကိ ုြမန်မာိင်ုငတွံင် ယေနအထ ိေကာက်ခြံခင်း 

မရှိေသးေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ် ထိခိုက်ကျဆင်းလျက်ရှိေသာ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ ကုစားုိင်ရန်အတွက် အြခားေသာ အခွန် 

ေကာက်ခမံ များကိ ုေလ ာေ့ပါြ့ခင်း၊ ဆိင်ုးငံြ့ခင်းများအား ိင်ုငေံတာ်က 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။    သိုရာတွင်    ြမန်မာိုင်ငံတွင ်       

စ်
ဝင်ေငွ(ကျပ်)

ဝင်ေငွခွန် န်း
မှ ထိ

၁ ၁ ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၃ ရာခိုင် န်း

၂ ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ၆၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၅ ရာခိုင် န်း

၃ ၆၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀  ၁၀ ရာခိုင် န်း

၄ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅ ရာခိုင် န်း

၅ ၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ှင့်အထက် ၃၀ ရာခိုင် န်း

အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မ များအေပ  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်

တိုးြမင့်ေကာက်ခံြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မ သုံးစွဲြခင်းမှာ  များြပားလျက်ရှိသည့်အတွက ်

အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မ များသုံးစွဲမ အေပ   ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် 

တိုးြမင့်ေကာက်ခံြခင်းြဖင့ ်   ိုင်ငံ့ဝင်ေငွတိုးတက်ရရှိိုင်သည့်အြပင ်

အင်တာနက်ကို  အလွန်အက ံအလွဲသုံးမ များေကာင့ ် ြပည်သူများ၏ 

အလုပ်အကိုင်များကို  ထိခိုက်မ များ၊  မျိးဆက်သစ်ေကျာင်းသား၊ 

ေကျာင်းသူများ၏ ုပ်ပုိင်းှင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာထိခုိက်မ များကုိ ေလ ာ့ချ 

ေပးိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ဖုန်းေခ ဆိုမ ှင့် SMS သုံးစွဲမ များအတွက ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် 

တိုးြမင့်ေကာက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မ များအေပ  

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်   တိုးြမင့်ေကာက်ခံရာတွင်လည်း   လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ဗဟုသုတ 

များရရိှေရးအတွက် သုံးစဲွသည့ ်အခွန်ထမ်းများအတွက် လိအုပ်သလိ ု

ေြဖေလ ာ့ေပးုိင်ေရး စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အင်တာနက် 

ဝန်ေဆာင်မ များအေပ  ကန်ုသွယ်လပ်ုငန်းခွန် တိုးြမင့ေ်ကာက်ခသံည့ ်

အားေလျာ်စွာ ဝန်ေဆာင်မ အရည်အေသွးှင့် ကွန်ရက်လ မ်း ခံုိင်မ  

တိုကို  ပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင ် စီမံေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မ များအေပ   ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် တုိးြမင့် 

ေကာက်ခံိုင်ရန်အတွက်   ၂၀၂၁ ခုှစ်၊    ြပည်ေထာင်စု၏   အခွန် 

အေကာက်ဥပေဒကိ ုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒတွင ် ထည့်သွင်းြပင်ဆင ်

ြပ  ာန်းခဲ့ပါေကာင်း သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်   ၂၀၂၀    ြပည့်ှစ် 

ေရးေကာက်ပွဲတွင ်  ြဖစ်ေပ ခဲ့သည့်  ကီးမားသည့ ်

မဲမသမာမ    အေြခအေနများအရ   ၂၀၀၈ ခုှစ် 

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့်အညီ   ိုင်ငံေတာ်အား 

အေရးေပ အေြခအေနေကညာ၍   ိုင်ငံေတာ်၏ 

တာဝန်များကို တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။ 

အခက်အခဲများ ကံေတွခဲ့ရ

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်   ပါတီိုင်ငံေရး 

ကင်းရှင်းရမည်ြဖစ်ပီး ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သအူတွက် 

ေပးအပ်ထားသည့်တာဝန်များကို   သစ ာရှိစွာြဖင့ ်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း မသမာေသာ 

သမူျား၏  ခမ်ိးေြခာက်မ များေကာင့ ်CDM လ ပ်ရှားမ  

များြဖစ်ေပ ခဲ့ပီး    ြပည်သူလူထု၏   ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများတွင ်   အခက်အခဲများ 

ကံေတွခဲရ့သည်။ ထိသုို ကံေတွခဲရ့ပီး ြပည်သလူထူ ု

အတွက်      အေြခခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုြဖစ်သည့ ်

ကျန်းမာေရးက  တွင် လိုအပ်ချက်များြဖစ်ေပ ခဲ့မ  

ေကာင့ ် တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက   ၊     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်    ဗိုလ်ချပ်မှးကီး   မင်းေအာင်လ  င်၏ 

လမ်း န်ချက်ှင့အ်ည ီတိင်ုးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးရိှ 

တပ်မေတာ်ေဆးုံများတွင ်  တပ်မေတာ်သားများ၊ 

မိသားစုဝင်များသာမက     ေဒသခံတိုင်းရင်းသား 

ြပည်သူများကိုပါ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ များ

ကို ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ထုိက့ဲသုိ တုိင်းေဒသကီးှင့်  ြပည်နယ်အသီးသီးရိှ 

တပ်မေတာ်ေဆးုှံင့ ်ေဆးတပ်ရင်းများတွင် ေဒသခ ံ

တိင်ုးရင်းသားြပည်သူများကုိ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက် 

မ များ ေဆာင်ရက်ေပးခဲရ့ာ၌ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ

၅  ရက်မ ှ  ဒီဇင်ဘာ  ၃၁ ရက်အထိ  ြပင်ပလူနာ 

၃၂၉၇၅၉ ဦး၊ အတွင်းလူနာ ၉၈၃၂၈ ဦး၊ ေမွးလူနာ 

၁၉၅၂၆ ဦးတုိကုိ ခဲွစိတ်ကုသမ ဆုိင်ရာ ေရာဂါ၊ သွားှင့် 

ခံတွင်းဆိုင်ရာေရာဂါ၊ အိုးအေကာဆိုင်ရာေရာဂါ၊ 

အစာအိမ်ှင့် အူလမ်းေကာင်းဆုိင်ရာေရာဂါ၊ ဦးေှာက် 

ှင့် အာုံေကာဆိုင်ရာေရာဂါ၊ မျက်စိေရာဂါ၊ နား၊ 

ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်းေရာဂါ၊ သားဖွားမီးယပ်ေရာဂါ၊ 

ဆီးှင့်   ေကျာက်ကပ်ဆိုင်ရာေရာဂါ၊  ှလုံးှင့် 

ဆိုင်ေသာ   ေရာဂါများ၊   အေထွ ေထွေရာဂါတိုှင့ ်

ပတ်သက်၍လိအုပ်သည့ ်ကျန်းမာေရး စစ်ေဆးကသု 

ေပးြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးိင်ုခဲ့ပီး လက်ရိှအချန်ိ 

တွင် အတွင်းလနူာစစုေုပါင်း ၈၁၆ ဦးကိ ုကျန်းမာေရး 

ေစာင့ေ်ရှာက်မ များ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိသည်။ 

ထိုြပင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ တတယိလ  င်းြဖစ်ေပ ခဲ ့

သည့် ကာလများတွင်လည်း လိုအပ်သည့် ေဆးဝါး 

များ၊ ေအာက်ဆဂီျင်များ၊ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ကသုေရး 

ပစ ည်းများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း လိအုပ်ချက်များကိ ု

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊   တပ်မေတာ်၊    ြပည်သူလူထုတို 

ပူးေပါင်း၍ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  န်း ြမင့်မား 

ခဲသ့ည့် ဇူလုိင်လှင့် ဩဂုတ်လတုိတွင် ေရာဂါပုိးေတွရိှ 

မ  န်း ၃၃ ဒသမ ၂  ရာခိုင် န်းထိရှိခဲ့ရာမှ  ယခု 

အချန်ိတွင် ေရာဂါပုိးေတွရိှမ  န်းကို ပျမ်းမ  ၁ ဒသမ 

၃ ရာခိုင် န်းအထိ ေလျာ့ကျလာေအာင်ေဆာင်ရက ်

ေပးိုင်ခဲ့သည်။  

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများြဖစ်ေသာ CRPH ၊ 

NUG အပါအဝင် အကမ်းဖက်သမားများ၏ ခိမ်းေြခာက် 

မ ေကာင့ ်CDM လ ပ်ရှားမ တွင် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

အချိ     ပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက ်    ြပည်သူလူထု၏ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများ ေှာင့်ေှး 

ေစခဲ့သည့်အြပင ်  ကူးစက်ြမန ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

တတိယလ  င်းြဖစ်ပွားခဲ့ရာတွင်လည်း ြပည်သူလူထ ု

အေနြဖင့ ်မလိလုားအပ်ဘ ဲအသက်ဆံုး ံးသည်အထ ိ

ထခိိက်ုနစ်နာမ များြဖစ်ေပ ခဲရ့သည်။ ထိုြပင် မိြပှင့ ်

အလှမ်းေဝးသည့ေ်ဒသများတွင် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

အချိ၏ CDM တွင် ပါဝင်ခဲ့မ ေကာင့ ်အချိ ေဆးုံ၊  

ေဆးခန်းများ  ပတ်ိခဲရ့ပီး  ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ  

လပ်ုငန်းများတွင်  ေှာင့ေ်ှးမ များ များြပားစွာြဖစ်ေပ  

ခဲ့သည်။                                စာမျက်ှာ ၅ သို »»

  ၂၀၂၁  ခုှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ  ၅  ရက်မှ  ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိ  ြပင်ပလူနာ 

၃၂၉၇၅၉ ဦး၊ အတွင်းလူနာ ၉၈၃၂၈ ဦး၊ ေမွးလူနာ ၁၉၅၂၆ ဦးတိုကို ခွဲစိတ် 

ကသုမ ဆိင်ုရာေရာဂါ၊ သွားှင့ ်ခတွံင်းဆိင်ုရာေရာဂါ၊ အုိးအေကာဆိင်ုရာေရာဂါ၊ 

အစာအိမ်ှင့် အူလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါ၊ ဦးေှာက်ှင့် အာံုေကာဆိုင်ရာ 

ေရာဂါ၊ မျက်စေိရာဂါ၊ နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်းေရာဂါ၊ သားဖွားမီးယပ်ေရာဂါ၊ 

ဆီးှင့် ေကျာက်ကပ်ဆိုင်ရာ ေရာဂါ၊ ှလုံးှင့်ဆိုင်ေသာေရာဂါများ၊ အေထွေထွ 

ေရာဂါတိုှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးကုသေပးြခင်းများ

ကို ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့

  အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းများြဖစ် 

ေသာ CRPH ၊ NUG အပါ 

အဝင် အကမ်းဖက်သမားများ၏ 

ခိမ်းေြခာက်မ ေကာင့ ် CDM 

လ ပ်ရှားမ တွင် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

အချိ ပါဝင်ခ့ဲသည့်အတွက် ြပည်သူ 

လူထု၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက် 

မ လုပ်ငန်းများ ေှာင့ေ်ှးေစခဲသ့ည့် 

အြပင်  ကူးစက်ြမန်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ တတိယလ  င်း ြဖစ်ပွားခဲ့ရာ 

တွင်လည်း ြပည်သလူထူအုေနြဖင့် 

မလိလုားအပ်ဘ ဲအသက်ဆုံး ံးသည် 

အထိ ထိခိုက်နစ်နာမ များ ြဖစ်ေပ  

ခဲ့ရ

ြပင်ဦးလွင်မိရှ ိတပ်မေတာ်ေဆးုံ၌ ေဒသခံြပည်သူတစ်ဦးအား ေဆးကုသမ ေပးေနစ်။
တပ်မေတာ်ေလယာ်ြဖင့ ်တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးသို ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးများ 

ပိုေဆာင်ေပးစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၆

(၇၅)ှစ်ေြမာက ်        စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန  

ဂုဏ်ြပအခမ်းအနားကျင်းပေရးေကာ်မတီ လုပ်ငန်း 

ညိ  င်းအစည်းအေဝး (၂/၂၀၂၂)ကို ယေနမွန်းလွဲ ၂ 

နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

စုေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

တက်ေရာက်

လပ်ုငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးသုိ  ဂဏ်ုြပအခမ်း 

အနား ကျင်းပေရးေကာ်မတီဥက    ြပန်ကားေရးဝန်ကီး 

ဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း၊ 

ဒုတိယဥက    အားကစားှင့ ်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စဦက    ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိင်ု၊ ေကာ်မတ ီ

အတွင်းေရးမှး ဒုတိယဝန်ကီး ဦးရဲတင့်၊ ဒုတိယ 

ဝန်ကီး  ဗိုလ်ချပ်စိုးတင့်ိုင်၊  ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း၊ 

ဦးထွန်းအုံ၊   ဦးေဇာ်ဝင်း၊   ေဒါက်တာေအးထွန်း၊ 

ဦးမင်းထိန်၊ ဦးေဇာ်ေအးေမာင်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီး  

ချပ်ုံးမ ှတပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊ ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီဝင ်ဦးြမင့်စိုး၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖဲွဝန်ကီးများ၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန်များှင့ ်

ဖိတ်ကားထားသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

ေရှးဦးစွာ   ဂုဏ်ြပအခမ်းအနား   ကျင်းပေရး 

ေကာ်မတဦက    ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင် 

အန်ုးက (၇၅)ှစ်ေြမာက် စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုနကိ ု

ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့ ်ဗိုလ် ခံရင်ြပင်၌ ကျင်းပမည့ ်

အခမ်းအနားသည် တိုင်းရင်းသားအားလုံး ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်မည့ ်   အခမ်းအနားတစ်ခုြဖစ်ပီး 

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးအတွက ်အေရး 

ကီးပါေကာင်း၊  သိုြဖစ်၍  ယေန  အစည်းအေဝး 

(၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန ဂုဏ်ြပအခမ်းအနားကျင်းပေရးေကာ်မတီ လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

တွင် မိမိတိုက  အလိုက် ေဆာင်ရက်မည့ ်အေြခ 

အေနများကို ေဆွးေွးတင်ြပကရန် ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်   ဂုဏ်ြပအခမ်းအနားကျင်းပေရး 

ေကာ်မတီ   ဒုတိယဥက      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးမင်းသိန်းဇံှင့ ်     ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက    

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိုင်တိုက           အမှာစကား  

ေြပာကားကသည်။

ေဆွးေွးတင်ြပ

ယင်းေနာက်  အတွင်းေရးမှး  ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးရဲတင့်က  အခမ်းအနားေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိုင ်

ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်သွားမည့်အစီအမံများကို 

ရှင်းလင်းေဆွးေွးပီး တက်ေရာက်လာကသူများ 

က က  အလိက်ု ေဆာင်ရက်မည့အ်ေြခအေနများကိ ု

ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။ 

ေဆွးေွးတင်ြပချက်များအေပ  ဂုဏ်ြပအခမ်း 

အနား  ကျင်းပေရးေကာ်မတီဥက   က  ြဖည့်စွက ်

ေဆွးေွးမှာကားသည်။  

ဆက်လက်၍ ဂုဏ်ြပအခမ်းအနားကျင်းပေရး 

ေကာ်မတီဥက   ၊ ဒုတိယဥက   ှင့် တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများသည ်         တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်များမှ ပါဝင်ြပသမည့ ်အလှြပယာ်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ညိ  င်းေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

သတင်းစ်  

(၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန  ဂုဏ်ြပအခမ်းအနားကျင်းပေရးေကာ်မတ ီလုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပစ်။

  တပ်မေတာ်ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွမှ ပါရဂမူျား၊ ေဆးမှးများ၊ သနူာြပများ ပါဝင် ေသာ 

အဖွဲများက သက်ဆိုင်ရာ ြပည်သူေဆးုံများ၊ တိုက်နယ်ေဆးုံှင့် ေကျးလက် 

ေဆးေပးခန်းများသို သွားေရာက်၍ ပိတ်ထားရသည့် ေဆးုံ၊ ေဆးခန်းများကို 

ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ိင်ုေရး လပ်ုေဆာင်ခဲရ့ာတွင် မသမာေသာသမူျား၏ ခမ်ိးေြခာက် 

လ ံေဆာ်မ များေကာင့် ကန်ကွက်ဆ ြပမ အချိကို ကံ ေတွခဲ့ရ 

  အခက်အခဲှင့်  အေှာင့်အယှက်များ  ကံ ေတွခဲ့ရေသာ်လည်း  တပ်မေတာ် 

ေဆးတပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်ဖဲွစည်းရရိှိင်ုသည့ ်အင်အားများကိစုဖဲွုကာ ြပည်သ ူ

လူထု၏ အကျိးကိုေရှး ၍ အေကာင်းဆုံး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့

»» စာမျက်ှာ ၄ မှ

ထိုသို      အခက်အခဲများြဖစ်ေပ လာသြဖင့ ်

တပ်မေတာ်ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲမ ှ      ပါရဂူများ၊ 

ေဆးမှးများ၊ သူနာြပများပါဝင် ေသာ အဖွဲများက 

သက်ဆိုင်ရာ ြပည်သူေဆးုံများ၊ တိုက်နယ်ေဆးုံ 

ှင့် ေကျးလက်ေဆးေပးခန်းများသို သွားေရာက်၍ 

ပိတ်ထားရသည့် ေဆးံု၊ ေဆးခန်းများကုိ ြပန်လည် 

ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး   လုပ်ေဆာင်ခဲ့ရာတွင်   မသမာ 

ေသာသူများ၏  ခိမ်းေြခာက်လ ံေဆာ်မ များေကာင့် 

ကန်ကွက်ဆ ြပမ အချိကို     ကံေတွခဲ့ရသည်။ 

ယင်းသို    အခက်အခဲှင့်   အေှာင့်အယှက်များ 

ကံေတွခဲရ့ေသာ်လည်း တပ်မေတာ်ေဆးတပ်ဖဲွဝင် 

များအေနြဖင့ ်ဖွဲစည်းရရှိိုင်သည့ ်အင်အားများကိ ု

စုဖွဲကာ    ြပည်သူလူထု၏အကျိးကို    ေရှး ၍ 

အေကာင်းဆုံး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့သည်။

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်   တိုင်းှင့်   ြပည်နယ် 

အသီးသီးရိှ တပ်မေတာ်ေဆးု၊ံ ေဆးတပ်ရင်းများတွင် 

ေဒသခံြပည်သူများကုိ  ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  

များ ေဆာင်ရက်ေပးုံမက တပ်မေတာ်နယ်လှည့ ်

အထူးကေုဆးအဖဲွများ၊ တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးရိှ 

နယ်လှည့ေ်ဆးကသုေရးအဖဲွများြဖင့လ်ည်း ေဒသခ ံ

ြပည်သူများကို   ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ များ၊ 

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါအြပင ်   အြခားေရာဂါများှင့ ်

ပတ်သက်သည့် အသိပညာေပးေဟာေြပာမ များကို 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ နယ်လှည့် 

ေဆးကသုေရးအဖဲွများတွင် ေခတ်မေီရလျားခဲွစတ်ိ 

ကုသယာ်၊   ဓာတ်မှန်ိုက်ယာ်များ    ပါဝင်ြခင်း၊ 

ေဆးကသုမ အေတွအကံများသည့ ်ဝါရင့ပ်ါရဂမူျား 

ပါဝင်ြခင်း စသည်တိုေကာင့ ်အသက်အ ရာယ်ရိှသည့ ်

ေရာဂါေဝဒနာရှင်များအား အချန်ိမ ီအေရးေပ ကသု 

ေပးိုင်ခဲ့ြခင်း၊  နီးစပ်ရာ  တပ်မေတာ်ေဆးုံများသို 

အချနိ်မီ    ပိုေဆာင်ကုသေပးိုင်ခဲ့ြခင်းတိုေကာင့ ်

ြပည်သူလူထု၏ အသက်ေပါင်းများစွာကုိ ကယ်တင် 

ိုင်ခဲ့သည့်အြပင ်   ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ကို 

တုိးြမင့်လုပ်ေဆာင်ေပးုိင်ခ့ဲေကာင်းှင့် ဆက်လက် 

၍လည်း တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်တိင်ုးရင်းသားြပည်သ ူ

များ၏ ကျန်းမာေရးက   အရိှန်အဟန်ုြမင့တ်င်ေရး 

တွင်    စ်ဆက်မြပတ်    ဆက်လက်ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ရန်ကုန်မိ ဒဂံုမိနယ်ရိှ တပ်မေတာ်ေဆးံု၌ လာေရာက်ေဆးကုသမ ခံယူသည့် ေဒသခံြပည်သူများ 

ကို ေတွရစ်။ လား  းမိ တပ်မေတာ်ေဆးုံ၌ ေဒသခံြပည်သူတစ်ဦးအား ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမ  ေဆာင်ရက်ေပးစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ တာဝန်ယူမ  ဆယ်လေြမာက်၏ မှတ်တိုင်များ 
ကေနာင်

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာနသည် ိဝုင်ဘာ ၂၇ ရက် သတင်းထတ်ုြပန် 

ချက်၌  အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စအုပါအဝင်  ိင်ုငအံချိက ိဝုင်ဘာ 

၂၆ ရက်တွင် ြမန်မာိုင်ငံှင့်ပတ်သက်သည့် ပူးတွဲေကညာချက် 

ကိုထုတ်ြပန်ရာ တပ်မေတာ်က အစိုးရဆန်ကျင်သူများကို အင်အား 

အလွန်အက ံ သုံးစဲွေချမ န်းေနေကာင်းှင့ ်လူအခွင့အ်ေရး ချိးေဖာက် 

မ များကို ကျးလွန်ေနေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်ကိုေတွရှိရသည်ဟု 

ပါရိှထားပါေကာင်းှင့ ်ယင်းေဖာ်ြပချကမ်ျားသည ် အေြခအြမစမ်ရိှ 

သည့် စွပ်စွဲချက်များှင့် အစိုးရဆန်ကျင်ေနသူများ၊ အကမ်းဖက် 

အဖွဲများထံမှ ရရှိသည့်အချက်များကို အေြခခံထားေသာေကာင့် 

မှန်ကန်မ မရှိေကာင်း ေဖာ်ြပထား

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ုိင်ငံေတာ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်မှာ ဆယ်လြပည့်ေြမာက်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။  ဆယ်လတာအတွင်း အစိုးရှင့် ြပည်သူများသည ် ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါအ ရာယ်၊ ကိုယ်ကျိးရှာ 

ြပည်ဖျက်လိုသည့ ်အကမ်းဖက်သမားများ၏အ ရာယ်တိုကိ ု  ကံ့ကံ့ခံ၍    ှိမ်နင်းေကျာ်ြဖတ်ခဲ့ကသည်။     ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည ်ိုင်ငံေတာ်ှင့် ြပည်သူအတွက ် ချမှတ်ထားသည့ ်  ေရှလုပ်ငန်းစ်ငါးရပ်ကိ ု

တိတိကျကျလိုက်နာြခင်းြဖင့ ်မေလ ာ့ေသာ ဇွဲ၊ လုံလ၊ ဝီရိယတိုေပါင်းစပ်ကာ  ရည်မှန်းရာပန်းတိုင်ဆီသို ချတီက်လျက်ရှိရာ  ိုဝင်ဘာလအတွင်း ေဆာင်ရက်ချက်များအနက ်သတင်းအချက်အလက်အချိကိ ု   

ေကာက်ုတ်တင်ြပလိုက်ရပါသည်။

ပုံစာ

(ယမန်ေနမှအဆက်) 

(၂၇) ကိမ်ေြမာက ်    အာဆီယံပိုေဆာင်ေရး 

ဝန်ကီးများအစည်းအေဝးကုိ ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ 

က အမ်ိရှင်အြဖစ် ဦးေဆာင်၍ ိဝုင်ဘာ ၁၁ ရက်က 

ကျင်းပရာ အာဆယီ-ံ တတ်ု ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီး 

များအစည်းအေဝးှင့ ်   US-ASEAN  Business 

Council (US-ABC)     ေဆွးေွးပွဲတိုကိုလည်း 

တစ်ဆက်တည်းကျင်းပသည်။ ထိုအတ ူုိဝင်ဘာ 

၁၂ ရက်က အာဆီယံ၏  ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံများ 

ြဖစ်သည့် ဂျပန်ိုင်ငံ၊   ကိုရီးယားိုင်ငံတိုှင့် 

ကျင်းပေသာ  (၁၉) ကမ်ိေြမာက် အာဆယီ ံ- ဂျပန် 

ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးအစည်းအေဝး၊   (၁၂) ကိမ် 

ေြမာက်  အာဆယီ-ံ ကိရုီးယား ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီး 

အစည်းအေဝးှင့ ်အာဆယီှံင့ ်ေဆွးေွးဖက်ိင်ုင ံ

များ၊ ဖံွဖိးမ မတ်ိဖက်များ၏ အထူးအစည်းအေဝး 

များသို ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဗိလ်ုချပ်ကီး တင်ေအာင်စန်း 

ဦးေဆာင်ေသာ     ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ       ပါဝင် 

တက်ေရာက်ခဲ့သည်။

ုိဝင်ဘာလအတွင်း  စတုတ အကိမ်ေြမာက် 

ကမ ာ့မီဒီယာထိပ်သီးေဆွးေွးပွ ဲ  (4th    World 

Media Summit)၊    အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများ 

ဆိင်ုရာ စာရင်းကုိင်များအဖဲွချပ်၏ (၂၂) ကိမ်ေြမာက် 

ညလီာခ၊ံ ၂၀၂၁ ခှုစ် တတ်ု-အာဆယီအံသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းပညာေရးြပပွဲှင့်ဖိုရမ်၊        PATA 

Destination Marketing Forum-2021၊  အာရှ 

ပစိဖိတ် အင်ဂျင်နီယာအသင်းများ၏အသင်းချပ်၊ 

Federation of Engineering Institutions of 

Asia and Pacific (FEIAP)၏ (၁၃)ကိမ်ေြမာက ်

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ     အစည်းအေဝးများသို 

လည်း သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနအသီးသီးမှ တာဝန် 

ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ြခင်းြဖင့ ်ိုင်ငံတကာှင့် 

ပူးေပါင်းဆက်ဆံမ များ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ဂျပန်အစိုးရ၏   ြမန်မာိုင်ငံ    အမျိးသား 

ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးဆုိင်ရာ အထူးကုိယ်စားလှယ် 

မစ တာ ဆာဆာကာဝါှင့်     အဖွဲဝင်များသည ်

ိဝုင်ဘာ ၁၅ ရက်က ရခိင်ုြပည်နယ် စစ်ေတွမိသုိ 

တပ်မေတာ်ေလယာ်ြဖင့ ်  ေရာက်ရှိခဲ့ကသည်။ 

ဂျပန်ိင်ုင၏ံ အထူးကိယ်ုစားလှယ်ှင့ ်အဖဲွဝင်များ 

သည် ေအာင်ေြမေဗာဓိဓမ ရိပ်သာ အလိုေတာ်ြပည့ ်

ေကျာင်းတိုက်ရှ ိတိုက်ပွဲေရှာင်စခန်းှင့ ်ဥဿလင်း 

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းတိုက်ရှိ တိုက်ပွဲေရှာင်စခန်း 

တို၌ ယာယီေနထိုင်လျက်ရှိသည့် ေဒသခံြပည်သူ 

များှင့ ်သက ယ်ြပင်ေကျးရာရိှ ကယ်ဆယ်ေရးစခန်း 

၌ ေနထုိင်လျက်ရိှသည့် ဘဂ   ါလီများအား သွားေရာက ်

ေတွဆုံ၍  ေနထိုင်စားေသာက်ေရး၊   ကျန်းမာေရး 

ကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍   ေတွဆုံခဲ့ပီး   အထူး 

ကိုယ်စားလှယ်က      သတင်းမီဒီယာများသိုလည်း 

ြမန်မာိုင်ငံခရီးစ်အေကာင်း  ေြဖကားခဲ့သည်ကိ ု

လည်း ြမင်ေတွရသည်။

အေြခအြမစ်မရှိသည့်စွပ်စွဲမ များအေပ 

ြပန်လည်တုံြပန်

(၇၆) ကိမ်ေြမာက ်   ကုလသမဂ    အေထွေထ ွ

ညီလာခ ံတတိယေကာ်မတီ (လူမ ေရး၊ လူသားချင်း 

စာနာေထာက်ထားမ ှင့်     ယ်ေကျးမ ဆိုင်ရာ 

ေကာ်မတ)ီ၏  ိဝုင်ဘာ ၁၇ ရက် အစည်းအေဝးတွင် 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအဆိုမူကမ်း   (Situation   of 

Human Rights of Rohingya Muslims and other 

minorities in Myanmar) ကိ ုမဲမခွဲဘ ဲအတည်ြပခ့ဲ 

ြခင်းအေပ  ြပန်လည်တုံြပန်သည့် ေကညာချက ်

တစ်ေစာင်ကိ ုိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာနက ိဝုင်ဘာ 

၁၉ ရက်တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ 

ထိုအတူ     ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနသည ်

ိုဝင်ဘာ  ၂၇  ရက်      သတင်းထုတ်ြပန်ချက်၌ 

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုအပါအဝင ်ိုင်ငံအချိက 

ိဝုင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် ြမန်မာိင်ုငှံင့ပ်တ်သက်သည့ ်

ပူးတွဲေကညာချက်ကိုထုတ်ြပန်ရာ   တပ်မေတာ်က 

အစိုးရဆန်ကျင်သူများကိ ု   အင်အားအလွန်အက ံ 

သုံးစဲွေချမ န်းေနေကာင်းှင့် လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက် 

မ များကို ကျးလွန်ေနေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်ကို

ေတွရိှရသည်ဟပုါရိှထားပါေကာင်းှင့ ်ယင်းေဖာ်ြပ 

ချက်များသည်  အေြခအြမစ်မရိှသည့် စွပ်စဲွချက်များ 

ှင့် အစုိးရဆန်ကျင်ေနသူများ၊ အကမ်းဖက်အဖဲွများ 

ထံမှ   ရရှိသည့်အချက်များကိ ု  အေြခခံထားေသာ 

ေကာင့ ်မှန်ကန်မ မရှိေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၊  သတင်း 

ထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏     ၁၀/၂၀၂၁   ကိမ်ေြမာက ်

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို    ိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်က 

ကျင်းပခဲ့ပီး ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်အာဆယီအံစည်း 

အေဝးများတက်ေရာက်ေရးကစိ အပါအဝင် ကိယ်ုစား 

ြပမ ဆုိင်ရာှင့်ပတ်သက်၍ အာဆီယံအဖဲွဝင် အချိ 

ိင်ုငမံျားသည်    အာဆယီ၏ံ     ပဋညိာ်စာတမ်းှင့် 

အေြခခံမူများတွင် ြပ  ာန်းထားမ မရိှြခင်းှင့် အာဆီယ ံ

၏   ရည်ရယ်ချက်တိုှင့်လည်း   ဆန်ကျင်ေနသည့် 

အတွက်   ြမန်မာိုင်ငံဘက်မ ှ  ကန်ကွက်ေကာင်း 

သတင်းထုတ်ြပန်မ ၊  အာဆီယံှင့် ဆက်ဆံမ သမုိင်း 

ေကာင်း၊ စာသင်ေကျာင်းများ ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ြခင်း 

ကိစ ှင့်  NUG၊ CRPH အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖဲွ၏ 

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများ ဖဲွစည်းမ ၊ ဖမ်းဆီးရမိ 

တရားခံ NLD ပါတီဝင် ဖိးေဇယျာေသာ်၏ ရန်ကုန် 

မိတွင်း အကမ်းဖက်လပ်ုငန်းများ လပ်ုကိင်ုခဲသ့ည့ ်

အေြခအေနများှင့ ်၎င်းှင့ဆ်က်စပ်တရားခမံျားကိ ု

လက်နက်ခယဲမ်းများ၊ ဆက်စပ်ပစ ည်းများှင့အ်တ ူ

ဖမ်းဆီးရမမိ များကိ ု      သတင်းထတ်ုြပန်ေရးအဖဲွ 

ေခါင်းေဆာင်က ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် အဖဲွ 

ဝင် ဦးခင်ေမာင်ဦးက တည်ဆဲိင်ုငေံရးပါတမီျား၏ 

စာရင်းများကိ ုစစ်ေဆးေဆာင်ရက်မ အေြခအေန 

များ၊ အချိးကျကိယ်ုစားြပစနစ်(PR)ှင့စ်ပ်လျ်း၍ 

ေဆွးေွးပဲွြပလပ်ုခဲမ့ အေြခအေနများ၊ ၂၀၂၀ ြပည့် 

ှစ် ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွေရးေကာက်ပွ ဲ

လပ်ုငန်းစ်များ၊ မမဲသမာမ များှင့ ်တရားမဲြ့ပကျင့ ်

မ ြဖစ်စ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ေဆာင်ရက်ခဲ့က 

သမူျားအေပ  အေရးယေူဆာင်ရက်မ  အေြခအေန 

များှင့် မဲဆ ရှင်စာရင်းြပစုြခင်း၊ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ 

များ သုံးသပ်ြပင်ဆင်ြခင်းအပါအဝင ်ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းစ်များကုိ PowerPoint 

Presentation များြဖင့ ်ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ေရးေကာက်ပွဲစနစ်အတွက်စတင်ေဆွးေွး

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့ ်

ိုင်ငံေရးပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စိတ်ပါ 

ဝင်စားသူများပါဝင်ေသာ      ေရးေကာက်ပွဲစနစ ်

ေဆွးေွးပွဲကို ိုဝင်ဘာ ၅ ရက်က ကျင်းပသည်။ 

PR စနစ်သည် မဲဆ နယ်ကုိ ဧရိယာကျယ်ြပန်စွာ 

သတ်မှတ်၍   ယင်းမဲဆ နယ်မှ    ေရးေကာက ်

တင်ေြမာက်ရမည့ ်    ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရကိုပါ 

သတ်မှတ်ေပးပီး    ပါတီအဖွဲအစည်းအလိုက ်

ယှ်ပိင်ေစြခင်းြဖစ်ပီး ေရးေကာက်ပွဲတွင ်ပါတီ 

အဖွဲအစည်းအလိုက်ရရှိသည့ ်  ေထာက်ခံဆ မဲ 

အေပ မူတည်၍ ေရးေကာက်ခံရသည့ ်ကိုယ်စား 

လှယ်ဦးေရကိ ု   သတ်မှတ်ေပးသည့်စနစ်လည်း 

ြဖစ်သည်။ ယင်းစနစ်အရ တစ်သီးပဂု လများလည်း 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ိုင်ပီး ယင်းတိုရရှိေသာ ေထာက်ခံ 

ဆ မဲအေပ မူတည်၍ ေရးေကာက်တင်ေြမာက ်

ခံိုင်ပါေကာင်း သိရိှရသည်။  စာမျက်ှာ ၇ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်များှင့ ်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ ိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်ကကျင်းပသည့ ် ေရှာက်၊ လိေမ ာ်၊ သံပရာမျိးများ ြပပွဲ၊ 

ပိင်ပွဲှင့ ်ေဆွးေွးပွဲ (Citrus Fair, 2021)တွင် ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်ြပခန်းများအား လှည့်လည်ကည့် စ်။



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်ပပု ားေဒသ အမျိးသားအဆင့ ်ဘမူဥိယျာ်ကိ ုမ ေလးတိင်ုး 

ေဒသကီး ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်အတွင်းရှိ ဘူမိနယ်ေြမ (Geosite) ၁၅ 

ေနရာ အဆုိြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဘမူနိယ်ေြမ (Geosite)များသည် ြမန်မာိင်ုင ံ

ဘမူသိပိ ံအသင်း၏ ပညာရှင်များ စနစ်တကျကွင်းဆင်းေလလ့ာေဖာ်ထတ်ုပီး  ေရးချယ် 

ထားေသာေနရာများြဖစ်ကာ  စန်ိေခ မ များလည်းရိှေနသည့အ်တွက် Geosite များ၏ 

ဧရိယာ၊ ေြမအသုံးချမ ၊ ေြမစမီခံနခဲွ်မ များကိ ုေသချာေလလ့ာပီး သက်ဆိင်ုေသာေဒသခ ံ

များ၊ ဌာန၊ အဖဲွအစည်းများှင့် ညိ  င်းေဆွးေွးမ များြပလုပ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် 

အမျိးသားအဆင့ှ်င့ ်ကမ  ာအဆင့်ဘမူဥိယျာ်များ သတ်မှတ်ြခင်းမှတစ်ဆင့ ်ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်လာိုင်ပီး ေဒသခံများ၏ လူမ စီးပွားေရးဖွံဖိးမ ကို 

အေထာက်အကူြပလာိုင်မည်

 စာမျက်ှာ ၆ မှ 

ထုိအတူ  ြပည်ေထာင်စ ုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်တွင် 

ိင်ုငေံရးပါတအီြဖစ် မှတ်ပုတံင်ထားသည့အ်မျိးသား 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးပါတီ (National 

Development and Peace Party )မှ ိင်ုငေံရးပါတ ီ

ကို ဖျက်သိမ်းေကာင်း   တင်ြပချက်ှင့်စပ်လျ်း၍ 

၂၀၂၁ ခုှစ် ုိဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေနမှစ၍ ုိင်ငံေရး 

ပါတီအြဖစ် မှတ်ပံုတင်ထားြခင်းမှပယ်ဖျက်၍ ပါတီ 

အားဖျက်သိမ်းခဲ့ေကာင်း သိရှိရသည်။  

ဝန်ကီးဌာနများ၏ကိးပမ်းမ 

ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ ်

ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေအာင်ိင်ု 

ဦးသည် ိဝုင်ဘာ ၂၂ ရက်က ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

စက်မ ဇုန်စွန်ပစ်ပစ ည်းများ သိမ်းဆည်းစုေဆာင်း 

စွန်ပစ်သည့်  ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းှင့် TYTC Services 

Co., Ltd. သို သွားေရာက်ကည့် ၍  ြမန်မာိုင်ငံ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်၏     ခွင့်ြပမိန်ရရှိပီး 

ေနာက်ပုိင်း လုပ်ငန်းစတင်ေဆာင်ရက်ရန် ြပင်ဆင် 

ထားရှိမ ၊ ေတွကံေနရသည့်  အခက်အခဲများှင့်  

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆိုင်ရာ

ကိစ ရပ်များကုိ  ေဆွးေွးတင်ြပရာ   ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးက  လိအုပ်သည်များကိ ု   အကြံပေဆွးေွး 

ေပးခဲ့သည်။      ထိုအတူ  Colgate-Palmolive 

(Myanmar) Limited စက်ု၏ံလပ်ုငန်းလည်ပတ်မ ၊ 

ကန်ု ပစ ည်း ထတ်ုလပ်ုမ ၊ ခရီးသည်တင်ယာ်များအား 

CKD စနစ်ြဖင့်   တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊ 

ြပြပင်ြခင်းှင့် ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှသည့ ်SC Auto (Myanmar) Co., Ltd. တိုကိ ု

သွားေရာက်၍ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် လုပ်ငန်းအေြခအေန 

များအေပ  ေဆွးေွးမှာကားခဲ့သည်။

ဘမူဥိယျာ်ဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းေကာ်မတအီစည်း 

အေဝး (၂/၂၀၂၁)ကိ ုိဝုင်ဘာ ၂၄ ရက်က ကျင်းပရာ 

ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်ပပု ားေဒသ အမျိးသားအဆင့ ်

ဘူမိဥယျာ်ကို            မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်အတွင်းရိှ ဘမူနိယ်ေြမ 

(Geosite) ၁၅ ေနရာ အဆိြုပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ဘူမိနယ်ေြမ (Geosite)များသည် ြမန်မာုိင်ငံ ဘူမ ိ

သိပ ံအသင်း၏ပညာရှင်များ စနစ်တကျကွင်းဆင်း 

ေလ့လာေဖာ်ထုတ်ပီး  ေရးချယ်ထားေသာေနရာ 

များြဖစ်ကာ စန်ိေခ မ များလည်းရိှေနသည့အ်တွက် 

Geosite များ၏ ဧရယိာ၊ ေြမအသုံးချမ ၊ ေြမစမီခံန်ခဲွ 

မ များကိ ုေသချာေလလ့ာပီး သက်ဆိင်ုေသာေဒသခ ံ

များ၊ ဌာန၊ အဖွဲအစည်းများှင့ ်ညိ  င်းေဆွးေွးမ 

များြပလပ်ုရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အမျိးသားအဆင့် 

ှင့် ကမ ာအဆင့်ဘူမိဥယျာ်များ သတ်မှတ်ြခင်းမှ 

တစ်ဆင့် ခရီးသာွးလပ်ုငန်းများ ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက ်

လာိင်ုပီး ေဒသခမံျား၏ လမူ စီးပွားေရးဖံွဖိးမ ကိ ု

အေထာက်အကူ      ြပလာိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်းကိ ု

လည်း သိရသည်။

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန       ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးထွန်းထွန်းေနာင်သည် 

တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ ိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်မှ ၂၈ 

ရက်အထိ        ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ

သင်တန်းေကျာင်းများကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနသည် ၂၀၀၈ ခှုစ် နာဂစ် 

မုန်တိုင်းအပီးတွင် ဘိုကေလးမိှင့် မအူပင်မိ 

တိုတွင်    နယ်စပ်ေဒသ  တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ 

ဖံွဖိးေရးသင်တန်းေကျာင်း တစ်ေကျာင်းစီ၊  ပုသိမ် 

မိှင့ ်လပွတ ာမိတိုတွင ်အမျိးသမီးအိမ်တွင်းမ  

သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာ       သင်တန်းေကျာင်း 

တစ်ေကျာင်းစီှင့် လပွတ ာမိတွင ်စက်မ လက်မ  

ပညာသင်တန်းေကျာင်းတစ်ေကျာင်း   စုစုေပါင်း 

ငါးေကျာင်း တည်ေထာင်ဖွင့လှ်စ်ကာ ေဒသခလံငူယ် 

လူရယ် အမျိးသမီးငယ်များအား အေြခခံပညာှင့် 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာများကိ ု  သင်ကား 

ေလ့ကျင့်ေပးခဲ့သည်။

ဗဟိဝုန်ထမ်းတက သိလ်ု(အထက်ြမန်မာြပည်)

ှင့ ်(ေအာက်ြမန်မာြပည်)တိုတွင် ဝန်ထမ်းများအား 

စီမံခန် ခဲွမ သင်တန်းှင့် ြပည်သူဝန်ထမ်းစီမံခန် ခဲွမ  

အဆင့်ြမင့်ဒီပလုိမာသင်တန်းစသည်တုိကုိ ဖွင့လှ်စ် 

ြခင်း၊ ဝန်ကီးဌာနအသီးသီးရှိ လစ်လပ်ေနရာများ 

အတွက် ြမန်မာုိင်ငတံစ်ဝန်းလံုးမှ ဝန်ထမ်းတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်လိုေသာ    အရည်အချင်းကိုက်ညီသ ူ

များကို ေရးချယ်ခန်ထားိုင်ေရး   ြပည်ေထာင်စ ု

ရာထူးဝန်အဖွဲက ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအတူ  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊     သိပ ံှင့် 

နည်းပညာဝန်ကီးဌာနတိုတွင်လည်း    အဆင့်ြမင် ့

ပညာေရးှင့ ်အေြခခံပညာတိုတွင ်သင်ကားြပသ 

ကမည့် နည်းြပ၊ သုပ်ြပ၊ အေြခခံပညာ ဆရာ 

ဆရာမများကိ ုခန်အပ်ြခင်း၊ သစ်လွင်ဆရာ ဆရာမ 

များအား လိုအပ်သည့် သင်ကားေလ့ကျင့်မ များ 

ြပလပ်ုေပးြခင်း၊ တက သိလ်ု၊ ေကာလပ်ိှင့ ်အေြခခ ံ

ပညာေကျာင်းများတွင် ခန်အပ်တာဝန်ေပးြခင်းများ 

ကို  ိုဝင်ဘာလအတွင်း   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်က      ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကးီ    ေဒါက်တာွန်ေဖသည်  

ယင်းေန နံနက်ပုိင်း တွင် ေတာင်ငူတက သိုလ်ှင့် 

ေတာင်ငူပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်တို၌    အသစ် 

ခန်အပ်ေသာ  တက သိုလ်နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ဆရာ 

ဆရာမသစ်လွင်များ၊ အေြခခံပညာ  ဆရာ ဆရာမ  

သစ်လွင်များှင့ ်ေတွဆုံခဲ့သည်။

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ မ ေလး 

နည်းပညာတက သိုလ်၊      ြမန်မာသတင်းအချက ်

အလက်   နည်းပညာတက သိုလ်၊    နည်းပညာ 

တက သိုလ် (မ ေလး)၊    နည်းပညာတက သိုလ် 

(ရတနာပုံဆိုက်ဘာစီးတီး)၊  မ ေလးကွန်ပျတာ 

တက သိလ်ုှင့် အစုိးရစက်မ လက်မ သိပ  ံ(ြပင်ဦးလွင်) 

တိုသို ိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိ သိပ ံှင့် 

နည်းပညာဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  

ေဒါက်တာမျိးသန်ိးေကျာ်သည် သွားေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆးခဲ့ပီး          သင်ကားသင်ယူမ ကိစ ရပ်များ၊    

အိင်ုစတီအီသုံးြပ၍    သင်ကားသင်ယမူ အေြခအေန 

များ၊ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် ြပစုပျိးေထာင်ြခင်း 

များကို ပိုမိုတိုးတက်ေအာင ် ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်

အေြခအေနများအပါအဝင် ုိင်ငံတကာတက သုိလ် 

များှင့ ်ပူးေပါင်း၍ သင်ကားမ ြမင့တ်င်ြခင်းအစအီစ် 

များကို ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပးခဲ့သည်။

 ၂ဝ၂၂ ခှုစ် တက သိလ်ုဝင်ခွင့ ်စာေမးပဲွေြဖဆိ ု

ခွင့်ေလ ာက်လ ာများကိ ု၂ဝ၂၁ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ  ၁၅  

ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ  ၃ဝ  ရက်အတွင်း ေလ ာက်ထားရ 

မည်ြဖစ်ပီး ြပင်ပေြဖဆုိရန် ေလ ာက်လ ာတင်သွင်း 

သူများသည ်သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်ပညာေရးမှးုံး 

များတွင်          ေြဖဆိုခွင့်ေလ ာက်လ ာဝယ်ယူ၍ 

အချနိ်မီတင်သွင်းေလ ာက်ထားိုင်ေကာင်း   သိရ

သည်။

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ဦးြမင့်ကိင်ှင့ ်ြမန်မာိုင်ငံ ြပည်ပအလုပ ်

အကိုင်ဝန်ေဆာင်မ     လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲချပ်မ ှ

ဒုတိယဥက   ှင့် တာဝန်ရှိသူများ   ေတွဆုံညိ  င်း 

အစည်းအေဝးကို ိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်ကကျင်းပခဲ့ပီး  

အလုပ်သမားေစလ တ်ေရး   လုပ်ငန်းစ်များကို 

ဝန်ကီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားသည့် ဥပေဒ၊ စည်းမျ်း၊ 

စည်းကမ်း၊  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်ညီွတ်မ ရှိ

ရန်ှင့် ြပန်လည်ေစလ တ်ခွင့်ြပပါက  အလုပ်ရှင်၊ 

အလပ်ုသမားြပဿနာများကိ ုအချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီ

ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးိုင်ရန်  ကိတင်ြပင်ဆင ်

လျက်ရှိသည်။

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး မ ေလးမိ အမရပရူ 

မိနယ်တွင် ေတာင်သမန်သစ ာ ေကျးလက်အပန်းေြဖ 

စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် MIC ဥပေဒ 

များကိ ုအေလးထားလိက်ုနာရန်ှင့ ်ဝန်ကီးဌာနများ 

က  ထုတ်ြပန်ထားသည့ ်  ဥပေဒ၊    နည်းဥပေဒ၊ 

စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများကိ ုလိက်ုနာေဆာင်ရက်က 

ရန်  ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက ိဝုင်ဘာလ တတယိပတ်တွင် လမ်း န် 

မှာကားခဲ့သည်။     ထိုအတူ ေခတ်မီစံြပေကျးရာ 

(Smart Village) အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း 

ညိ  င်းြခင်းများကုိ သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိး 

ေရးဝန်ကီးဌာနက  ိဝုင်ဘာလဒတုယိပတ်အတွင်း 

ေဆာင်ရက်ေနပီြဖစ်သည်။ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

များတွင်    တိုးချဲေဆာင်ရက်သွားရန်လျာထားပီး 

စီမံကိန်းကုိ Pilot အေနြဖင့် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

နယ်ေြမ၊ ပျး်မနားမိနယ်၊ လယ်ေဝးမိနယ်ှင့် 

တပ်ကုန်းမိနယ်တိုရှိ ေကျးရာသုံးရာတွင ်စတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်      ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်သည်။ 

 ရန်ကန်ုမိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမှ   ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဆိုင်ရာ 

ဝန်ေဆာင်မ ေပးေနသည့် ကိစ ရပ်များကိ ုိုဝင်ဘာ 

၂၂ ရက်မှစ၍   ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဆိုင်ရာ  ဝန်ေဆာင်မ  

ကိစ များကို   ြပည်သူများ   ပိုမိုအဆင်ေြပေစေရး 

အတွက် ခုိင် /မိနယ်များအားလံုး ံုးဖွင့်ရက်များ 

တွင် ေနစ်ြပန်လည်လက်ခံေနပီြဖစ်သည်။

စိုက်ပျိးေရး၊   ေမွးြမေရးှင့ ်   ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာနသည် တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ 

အတွင်း လယ်ယာက      ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ           ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးတင်ထွဋ်ဦးသည် ိဝုင်ဘာ ၁၇ ရက် နနံက်ပိင်ုးက 

ေကာ့ေသာင်းမိတွင်   လယ်ယာက  ဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများှင့် ေတွဆုံသည်။     စိုက်ပျိးေရး 

လပ်ုငန်း၏ အဓကိလိအုပ်ချက်  မျိးေကာင်းမျိးသန်  

မျိးေစ့များ  ထိေရာက်စွာအသုံးြပိုင်ေရး၊   ေဒသ 

ဟင်းသီးဟင်းရက်မျိးများှင့ ်ေခတ်မနီည်းစနစ်များ 

ြဖန်ြဖးေပးရန်၊ မိသားစုစုိက်ခင်းများ၊ တစ်ပုိင်တစ်ိင်ု 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ  လုပ်ကိုင်ိုင်ေရးအတွက ်

နည်းလမ်းများကို    လိုအပ်ေနသူများလက်ဝယ ်

အေရာက်   ြဖန် ြဖးေပးေရး၊   ေရလုပ်သားများ 

ေဘးကင်းလုံ ခံေရးှင့ ်       ေရရှည်အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းအတွက် လပ်ုငန်းက မ်းကျင်မ  ြမင့တ်င် 

ေပးေသာသင်တန်းများ         ဖွင့်လှစ်ေပးေရးတိုကိ ု

ေဆွးေွးမှာကားခဲ့သည်။

ေမွးြမေရးက   ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်း 

ညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ု      ိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်က 

စိက်ုပျိးေရး၊   ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

မှ အွန်လိုင်းစနစ်ြဖင့်ကျင်းပရာ လူစွမ်းအားအရင်း 

အြမစ်တိုးပွားေရးအတွက ်     သင်ကားေလ့ကျင့ ်

ေမွးထတ်ုေပးိင်ုရန် စိက်ုပျိးေရးသပိ ံ (ေနြပည်ေတာ်၊ 

ပျ်းမနား)၊ ပုသိမ်ကီးှင့ ်ဟဲဟိုးတိုတွင ် ေရှေြပး 

ဖွင့်လှစ်မည့်အစီအမံများကိ ု    စတင်ေဆာင်ရက ် 

ေနပီး                                  စာမျက်ှာ ၈ သို 

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ှင့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျားမှ ကိယ်ုစားလှယ်များ၊ စတ်ိပါဝင်စားသမူျားပါဝင်ေသာ  ေရးေကာက်ပဲွစနစ် ေဆွးေွးပဲွကိ ု

ိုဝင်ဘာ ၅ ရက်က ကျင်းပစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

  စာမျက်ှာ  ၇  မှ

ေမွးြမေရးက  တစ်ခုလုံးကို          ခံငုံမိေသာ 

သုေတသနလုပ်ငန်းများြဖစ်ေစေရးှင့်  လက်ေတွ 

အသံုးချသုေတသနလုပ်ေဆာင်ေရး၊ ေမွးြမေရးကုိ 

အေြခခံေသာ     ပုဂ လိကစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုအတွက ်     လိုအပ်ချက်များ 

ကူညီပံ့ပိုးေပးရန ်ေဆွးေွးညိ  င်းခဲ့ကသည်။

မျိးေစ့ဆုိင်ရာ အမျိးသားေကာ်မတီ (National 

Seed- Related Committee - NSC)၏ အကိမ် (၂၀) 

ေြမာက် အစည်းအေဝးကိ ုိဝုင်ဘာ ၂၆ ရက် မွန်းလဲွ 

ပိင်ုးတွင် စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်  ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာန၌ အွန်လိုင်းစနစ်ြဖင့်ကျင်းပရာ သီးှံ 

က မ်းကျင်မ ဆုိင်ရာ  လုပ်ငန်းအဖဲွများှင့်    မျိးေစ့ 

က မ်းကျင်မ ဆုိင်ရာ ေကာ်မတီတုိက မျိးေစ့ဥပေဒ၊ 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ အဆင့ဆ်င့စ်စိစ်ပီး 

သေဘာထားမှတ်ချက်များြဖင့ ် တင်ြပထားေသာ 

စမ်းသပ်စုိက်ပျိးသီးံှမျိးကဲွမျိးသစ်များ အသိအမှတ် 

ြပလက်မှတ်ထုတ်ေပးိုင်ေရး ေဆွးေွးကသည်။

စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးှင့်  ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာနက ကျင်းပြပလပ်ုသည့ ်ေရှာက်၊ လေိမ ာ်၊ 

သံပရာမျိးများ ြပပွဲ၊ ပိင်ပွဲှင့ ်ေဆွးေွးပွဲ (Citrus 

Fair, 2021)   ဖွင့်ပွဲကို   ိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်က 

ေနြပည်ေတာ် ေရဆင်းစိက်ုပျိးေရးသေုတသနဦးစီး 

ဌာန၌ ကျင်းပခဲ့သည်။   ေရှာက်၊  လိေမ ာ်၊ သံပရာ 

မျိးရင်းဝင်အပင်များ    ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌    စိုက်ဧက 

တစ်သန်းခန်ရှိေသာ်လည်း   ြပည်တွင်းလိုအပ်ချက ်

ြပည့်မီေစေရးအတွက်  တိုးတက်ထုတ်လုပ်ိုင်ေစ 

ေရး၊ သွင်းကုန်ထိန်းချပ်ုိင်ေစေရးအတွက် ေဈးကွက် 

ှင့်ရင်းီှးြမပ်ံှမ အခွင့်အလမ်းများ ရရိှေရးအတွက် 

ကျင်းပခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ အခမ်းအနားအတွင်း ပိင်ပဲွ 

များကျင်းပြခင်း၊ စုိက်ပျိးေရးဆုိင်ရာ နည်းပညာရပ် 

များှင့်     စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ေဆွးေွးပွဲများကိုကျင်းပြခင်းများတွင် ေတာင်သူ 

များ၊ ပညာရှင်များ၊ လပ်ုငန်းရှင်များ ပါဝင်ေဆွးေွးခဲ ့

သည်ကို ြမင်ေတွရသည်။ 

ေတာင်ကီးမိ၌  ြပန်ကားေရးှင့ ်  ြပည်သူ  

ဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာနက BOT စနစ်ြဖင့် တည်ေဆာက် 

လျက်ရိှေသာ လူထုအေြခြပဗဟုိဌာန (ေတာင်ကီး) 

အေဆာက်အအုံ တည်ေဆာက်ပီးစီးမ လုပ်ငန်းများ 

ကို ိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်က ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲ သွားေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆးခဲ့သည်။           လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန 

(Community Centre)များသည် ြပည်သူလူထု၏ 

အသပိညာြမင့မ်ားေရးလပ်ုငန်းများသာမက ြပည်သ ူ

များ၏ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊ ကျန်းမာေရး စသည့် 

လူအဖွဲအစည်းများှင့် တိုက်ိုက်သက်ဆိုင်သည့ ်

အေရးကစိ များကိ ုြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးိင်ုရန် 

ရည်ရယ်ဖွင့်လှစ်ထားပီး ပီးစီးပါက လူထုအေြခြပ 

ေဆာင်ရက်မ များ     တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ိုင်ေတာ ့

မည်ြဖစ်သည်။

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းသည်  ရှမ်းြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းှင့်   ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးများ၊ ဓုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီး 

အဖွဲဥက    ဦးအာကာလင်းတိုှင့်အတူ ိုဝင်ဘာ 

၂၈ ရက်က        ဓုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ 

ပင်းတယေဒသရိှ  ပ်ုြမင်သံကားိက်ုကူးထတ်ုလပ်ု 

မ လပ်ုငန်းများအတွက် စတဒူယီိမုျားတည်ေဆာက် 

ေနမ ကို သွားေရာက်ကည့် အားေပးသည်။  ယင်း 

ေဒသတွင်    ုပ်ြမင်သံကားိုက်ကူးထုတ်လုပ်မ  

လုပ်ငန်းများအတွက် ေြမဧက ၈၀၀ ေကျာ်တွင် 

ုပ်ြမင်သံကားှင့ ်ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ ိုက်ကူး 

ထတ်ုလပ်ုရန် လိအုပ်ေသာအေြခခအံေဆာက်အအု ံ

များကို တည်ေဆာက်ေနြခင်းြဖစ်သည်။

စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနကိ ု    ဂုဏ်ြပေသာ 

အားြဖင့ ် “တူယှ် ဲေပျာ် ဂီတပွဲေတာ်” သီချင်းဆို 

ပိင်ပွ ဲ အုပ်စုပထမပွဲစ်ကိ ု  ိုဝင်ဘာ  ၂၆  ရက် 

(ေသာကာေန ) ညတွင် ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင ်

သံကားမှ တိုက်ိုက် (Live) ိုက်ကူးထုတ်လ င့်ခဲ့ 

သည်။   ေနြပည်ေတာ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ကရင် 

ြပည်နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး 

တုိမှ တုိင်းရင်းသားပိင်ပဲွဝင်များက ယှ်ပိင်သီဆုိ 

ကသည့ ်“တူယှ် ဲေပျာ် ဂီတပွဲေတာ်” သီချင်းဆို 

ပိင်ပွဲကိ ု  အဖွဲငါးဖွဲခွဲ၍    အုပ်စုပွဲစ် ၁၀ ပွဲကို 

ရန်ကုန်မိ ြပည်လမ်းရှ ိ  ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင ်

သံကားတွင်လည်းေကာင်း၊   ေနာက်ဆုံးပဲွစ် ှစ်ပဲွ 

ကိ ုရန်ကန်ုမိ ြပည်သာယာရိှ ြမဝတမီဒီယီာစင်တာ 

တွင်လည်းေကာင်း ိဝုင်ဘာ ၂၆ ရက်မှ ၂ဝ၂ ၂ ခှုစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၁ ရက်အထ ိ အပတ်စ်   ေသာကာ 

ေနညများတွင် သဆီိယှု်ပိင်ကမည်ြဖစ်ပါသည်။

အာရှှင့် ပစိဖိတ်ေဒသအတွင်း    ေနထုိင်က 

သည့် လူပုဂ ိလ်များအကား  ယ်ေကျးမ ဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ     တိုးြမင့်ေစေရးှင့ ်

ယ်ေကျးမ များ   အြပန်အလှန်  နားလည်ေစေရး 

ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် အာရှှင့် ပစိဖိတ်ေဒသ ယ်ေကျးမ  

ဌာန ယူနက်စကုိ (AC   CU)  တုိကျိ၊  ဂျပန်ုိင်ငံက 

ေဒသတွင်းရိှ အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားှင့ ်ယနူက်စကိတုိုမှ 

ကေလးလငူယ်စာစ်များကိ ုထတ်ုေဝခဲရ့ာ “Meet 

My Friends!” စာအုပ်ကို စာေပဗိမာန်မှ ြမန်မာ 

ဘာသာသို ဘာသာြပန်ဆို၍ “ကမ ာတစ်လ ားရှိ 

မိတ်ေဆွများ” အမည်ြဖင့ ်  ထုတ်ေဝလိုက်သည်။ 

ိုင်ငံ ၁၄ ိုင်ငံမှ  လူပုဂ ိလ်များ၏  မတူညီသည့် 

ယ်ေကျးမ အမျိးမျိး၊  လူေနမ ဘဝ၊   စားေသာက် 

ေနထိုင်မ ပုံစံ၊   ကစားနည်းအမျိးမျိးှင့ ် ပွဲေတာ် 

သဘင်များကိ ုရှာေဖွေလ့လာိုင်မည့်၊ မ ေဝခံစား 

ုိင်မည့်အခွင့်အေရးကုိ ကေလးလူငယ်များရရိှုိင် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်က   သိရှိရ

သည်။                           (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ြပည်ေထာင်စုဘ  ာရန်ပုံေငွှင့ ်ဆက်စပ်ေသာ ေက းမီ၊ အပ်ေငွ၊ ယာယီစာရင်းများ

(Non Budget) ဆိုင်ရာများှင့်စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွးပွဲကျင်းပ

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၆ ရက်

၁။ လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနမ ှ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်ေနတွင် ေလျာ့နည်းသွားေသာ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မ များအတွက် ဝန်အားထိန်းညိမ အရ အချိေသာေနရာများတွင ်ဝန်အား 

ေလ ာ့ချရြခင်းများအေပ  ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် အဆင်မေြပမ များရှိပါက နားလည်ေပးိုင်ပါရန်ှင့ ်

လိုအပ်လျက်ရှိေသာ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကိ ုအြမန်ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရးအတွက ်စီမံကိန်းသစ်များကိ ု

လည်း ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်းကိ ု“ိင်ုငေံတာ်ဓာတ်အားစနစ်အတွင်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထတ်ုလပ်ုလျက်ရိှေသာ စက်ုံကီးများ၏ ဓာတ်အားထတ်ုလပ်ုိင်ုမ  ေလျာန့ည်းလာသည့ ်အေြခအေနှင့် 

စပ်လျ်း၍ အများြပည်သူသိုပန်ကားချက”်ြဖင့် အသိေပးပန်ကားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

၂။ သိုြဖစ်ပါ၍   ၎င်းပန်ကားချက်ပါ   ဝန်အားထိန်းညိေဆာင်ရက်ရသည့ ်   အချနိ်များြဖစ်သည့ ်

ဓာတ်အားသုံးစွဲမ များြပားေသာ နံနက် (၀၇:၀၀)နာရီမှ ည(၁၁:၀၀) နာရီအတွင်းှင့် ညအချနိ် (၁၇:၀၀) 

နာရီမှ  (၁၉:၀၀) နာရီအတွင်း  ေဖာ်ြပချက်အစား  “နံနက် (၀၇:၀၀) နာရီမှ  ေနလယ် (၁၁:၀၀) နာရီ 

အတွင်းှင့်   ညအချနိ်  (၁၇:၀၀) နာရီမှ (၁၉:၀၀)  နာရီအချနိ်အတွင်း”ဟု   ြပင်ဆင်အသိေပးအပ်ပါ 

သည်။

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ိုင်ငံေတာ်ဓာတ်အားစနစ်အတွင်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်လျက်ရှိေသာ စက်ုံကီးများ၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ိုင်မ 
ေလျာ့နည်းလာသည့်အေြခအေနှင့်စပ်လျ်း၍ အများြပည်သူသို ပန်ကားချက်အေပ  ြပင်ဆင်အသိေပးပန်ကားချက်

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၆

ြပည်ေထာင်စုစာရငး်စစ်ချပ်ုံး၊    ပညာရည ်

ြမင့်မားေရး၊ လူစွမ်းအားဖွံဖိးေရးှင့် အသိပညာ 

ြဖန်ေဝေရး (Knowledge Sharing Program-KSP) 

အစီအစ်အရ “ြပည်ေထာင်စု ဘ  ာရန်ပုံေငွှင့် 

ဆက်စပ်ေသာ   ေက းမီ၊  အပ်ေငွ၊  ယာယီ  စသည့် 

စာရင်းများ (Non Budget)” ေခါင်းစ်ြဖင့ ်အသပိညာ 

များ ြဖန်ေဝသည့် ေဆွးေွးပွဲအမှတ်စ် (၁၁) ကို 

ယေန  မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ြပည်ေထာင်စ ု

စာရင်းစစ်ချပ်ုံး   စုေပါင်းခန်းမ၌   ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်ေရးစည်းမျ်းများှင့်အည ီကျင်းပသည်။

အလွန်အေရးပါ

ေဆွးေွးပွဲတွင်   ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ ် 

ေဒါက်တာကေံဇာ်က အစိုးရဌာနအဖဲွအစည်းများ၏ 

ဘ  ာေငွအရအသံုးဆုိင်ရာစာရင်းသည် ိင်ုငေံတာ် 

၏ ဘ  ာေရးအေြခအေန စွမ်းေဆာင်ိင်ုမ ကိ ုေဖာ်ြပ 

ပီး  ဘ  ာေရးဆိုင်ရာ တာဝန်ခံြခင်းှင့် ထိေရာက် 

ေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်များချမှတ်ြခင်းတုိအတွက် အလွန် 

အေရးပါေကာင်း၊   သိုပါ၍   ဘ  ာေရးဆိုင်ရာ 

ေဆာင်ရက်မ များကို  စနစ်တကျ  စီမံခန်ခွဲိုင်ရန် 

ဥပေဒ၊   နည်းဥပေဒ၊   စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ု 

သတ်မှတ်ြပ  ာန်းထားြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဘ  ာေရး 

စီမံခန်ခွဲမ အားေကာင်းေစရန ်  ေခတ်စနစ်ှင့်အညီ  

ဘ  ာေရးစီမံခန်ခွဲမ ဆိုင်ရာ     စည်းမျ်းြပြပင ်

ေြပာင်းလဲမ များကိ ု      အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါ 

ေကာင်း၊ အစိုးရစာရင်းတွင် ဘ  ာေငွအရအသုံး 

ဆိုင်ရာ ေငွေကးကိစ ရပ်များှင့် ဘ  ာရန်ပံုေငွှင့် 

ဆက်စပ်ေနေသာ ေက းမ၊ီ အပ်ေင၊ွ ယာယစီာရင်းများ 

(Non Budget)   ဆိုင်ရာ    ေငွေကးကိစ ရပ်များ 

ပါဝင်ေကာင်း၊ စာရင်းစစ်ုံးဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ ် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၁ (ထ) 

အရ အစိုးရဌာနအဖွဲအစည်းများ၏ Non Budget  

ှင့်စပ်လျ်း၍  ဌာနတာဝန်ရှိသူများ၏  စနစ်တကျ 

ကီးကပ်မ ၊ ထိန်းချပ်မ ၊ ကွပ်ကဲမ  ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆး  

ေဆာင်ရက်ရန်လည်း    လိုအပ်ေကာင်း၊    သိုပါ၍ 

ယေနေဆွးေွးမည့် Non Budget ဆိုင်ရာ အချက် 

များကို အေလးအနက်ထား  ေလ့လာမှတ်သားပီး 

သိရိှလုိသည်များကုိ အြပန်အလှန်ေဆွးေွးေမးြမန်း 

ြခင်းြဖင့ ်စစ်ေဆးေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

ြပန်လည်အသုံးချေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီး 

ဌာန ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနမ ှ န်ကား 

ေရးမှး ေဒ သင်းသင်းေမာ်က ြပည်ေထာင်စုဘ  ာ 

ရန်ပုံေငွှင့်   ဆက်စပ်ေဆာင်ရက်ေသာ   ေက းမီ၊ 

အပ်ေငွ၊ ယာယီ စသည့်စာရင်းများ(Non Budget) 

ှင့်စပ်လျ်း၍ Non Budget ၏ အဓိပ ာယ်၊ Non 

Budget ေရးဆွဲရန် လိုအပ်ရသည့်  အေကာင်းရင်း၊ 

Non Budget တွင်ပါဝင်ေသာ ေငွေကးကိစ ရပ်များ၊  

Budget ှင့် Non Budget ြခားနားချက်၊ Non 

Budget ေငစွာရင်းေခါင်းစ်များ၊ ခွင့ြ်ပမန်ိရယြူခင်း၊ 

ဘ  ာေရးစည်းမျ်းစည်းကမ်းများ ြပ  ာန်းထားြခင်း၊  

စာရင်းထိန်းသိမ်းမ ှင့်    စာရင်းစစ်ေဆးမ များ  

ေခါင်းစ်ြဖင့် အပိုင်း ရှစ်ပိုင်းခွဲ၍ ရှင်းလင်းေဆွးေွး 

သည်။

အသိပညာများဖလှယ်

ထုိေနာက် ေဆွးေွးမ ှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်ေထာင်စု 

စာရင်းစစ်ချပ်၊ ဒတုယိအမတဲမ်းအတွင်းဝန်၊ ဒတုယိ 

 န်ကားေရးမှးချပ်များ၊     အရာထမ်းများှင့ ်

တက်ေရာက်လာသူများက       သိလိုသည်များှင့ ်

လပ်ုငန်းခွင်အေတွအကံများကိ ုေဆွးေွးေမးြမန်း၍ 

အသိပညာများဖလှယ်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

ယင်းေနာက်    ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ေလ)    

ဗိလ်ုချပ်ကီး ေမာင်ေမာင်ေကျာ်သည်  ေကျာင်းဆင်း 

တပ်ခွဲှင့်    ဂုဏ်ြပတပ်ခွဲများ၏ အေလးြပြခင်းကိ ု

ခယံ၍ူ   ေကျာင်းဆင်းတပ်ခဲွှင့် ဂဏ်ုြပတပ်ခဲွများကိ ု  

စစ်ေဆးသည်။   ထိုေနာက် ေကျာင်းဆင်းတပ်ခွဲှင် ့        

ဂုဏ်ြပတပ်ခွဲများက ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ေလ)

အား အေှးေလ ာက်၊ အြမန်ေလ ာက်ြဖင် ့ချတီက် 

အေလးြပကသည်။

ေလသူရဲေတာင်ပံများ အပ်ှင်း

ယင်းသို တပ်ခွဲများက အေှးေလ ာက်၊ အြမန် 

ေလ ာက်ြဖင် ့  ချတီက်အေလးြပကစ ်   နည်းြပ 

ေလသူရဲများက အေမာင်းသင်ရဟတ်ယာ်များှင် ့

အေမာင်းသင်ေလယာ်များြဖင့ ်   အုပ်ဖွဲပျသံန်း၍ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ)       ဗိုလ်ချပ်ကီး 

ေမာင်ေမာင်ေကျာ်အား အေလးြပကသည်။ ထုိေနာက် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ)       ဗိုလ်ချပ်ကီး 

ေမာင်ေမာင်ေကျာ်က ေကျာင်းဆင်းအရာရိှများအား 

ေလသရူေဲတာင်ပမံျားကိ ုတစ်ဦးချင်း အပ်ှင်းသည်။

အမျိးသမီးေလသူရဲများကိ ုေလ့ကျင့်သင်ကားေပးေနမ အား ေတွြမင်ရစ်။

ဆက်လက်၍   ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ေလ) 

ဗိလ်ုချပ်ကီး ေမာင်ေမာင်ေကျာ်က ေလယာ်ေမာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ် (၈၃)မှ        စံြပေလသူရဲဆုရ 

ေလ ၄၃၅၄ ဗုိလ်ဟိန်းြမတ်ေအာင်၊ ေလယာ်ေမာင်း 

ထူးခ န်ဆုရ ေလ ၄၃၅၃ ဗိုလ်ေဝယံထက်၊  စာေပ 

ထူးခ န်ဆုရ ေလ ၄၃၉၅ ဗိုလ်ေဒ လဲ့ေဝေအာင်တို 

အား ထူးခ န်ဆုများ ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။ 

ထိုေနာက်       ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက       တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်  

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ကိယ်ုစား ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ် (ေလ) ဗိလ်ုချပ်ကီး ေမာင်ေမာင်ေကျာ် 

က သင်တန်းဆင်းမိန်ခွန်း ေြပာကားရာတွင် ေလယာ် 

ေမာင်းသင်တန်းတွင် သင်တန်းကာလတစ်ေလ ာက် 

အြပင်းအထန်       ကိးစားေလ့ကျင့ ်   သင်ကား 

တတ်ေြမာက်ခဲ့ကပီးြဖစ်သည့်အတွက ်   ေလသူရဲ 

ေတာင်ပ ံအပ်ှင်းြခင်းခံရကာ တပ်မေတာ(်ေလ)၏ 

ေလသူရဲဘဝကို   စတင်ြဖတ်သန်းကရေတာ့မည ် 

ြဖစ်ေကာင်း၊   ေလသူရဲေတာင်ပ ံ  အပ်ှင်းခံရြခင်း 

သည် ေလသူရဲတစ်ဦးအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းဟူသည့် 

မှတ်တိုင်တစ်ခုမ သာြဖစ်ပီး ိုင်ငံေတာ်မှ ေပးအပ် 

သည့ ်ပျသံန်းေရးတာဝန်များကိ ုစွန်လ တ်စွန်စားသည့ ်

စိတ်ဓာတ်ှင့် ရည်မှန်းချက်တာဝန်ကို ပီးေြမာက ်

ေအာင်ြမင်ေအာင ်  ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်(ေလ)၏ ေကာင်းြမတ်သည့အ်စ်အလာ 

ကိ ုထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်လျက် ပျသံန်းမ အတတ် 

ပညာကို ကိုယ်စွမ်းeာဏ်စွမ်းရှိသမ  ေလ့လာြခင်း၊ 

လက်ဆင့်ကမ်းေဝမ ြခင်းဟသူည့ ်ေလသရူတဲစ်ဦး၏ 

တာဝန်ဝတ ရားများကုိလည်း အထူးေကျပွန်ေအာင် 

ကိးစားေဆာင်ရက်သွားကရန် မှာကားလိေုကာင်း။

ပျသံန်းေရးတာဝန် ထမ်းေဆာင်ေနကသည့ ်

ေလသူရဲများအေနြဖင့ ်သိရှိလိုက်နာကျင့်သုံးရမည့ ်

ေလေကာင်းပညာရပ်များကို   စ်ဆက်မြပတ် 

ေလ့လာေနကရမည်ြဖစ်ပီး အရည်အချင်း၊ အရည် 

အေသွးြပည့်ဝသည့်   ေလသူရဲေကာင်းများအြဖစ ်

ေပးအပ်သည့ ်စစ်ဆင်ေရး၊ ေလက့ျင့်ေရးတာဝန်များ 

ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေအာင် ပျသံန်းထမ်းရက်ိင်ုရန် 

အမတဲိုးတက်ေြပာင်းလေဲနသည့ ်နည်းပညာများကိ ု

စ်ဆက်မြပတ် ေလလ့ာသင်ယူပီး ဆတက်ထမ်းပုိး 

ကိးစားေဆာင်ရက်ကရန် တိက်ုတွန်း ေြပာကားလိ ု

ေကာင်း။

အမျိးသမီးေလသူရ ဲစုစုေပါင်း ၂၀

တပ်မေတာ်(ေလ)အေနြဖင့်     မျိးဆက်သစ် 

ေလသရူမဲျားကိ ုေလက့ျင့်သင်ကား ေမွးထတ်ုေပးရာ 

တွင် ေလယာ်ေမာင်း သင်တန်းအမှတ်စ်(၇၉)အထ ိ

အမျိးသားေလသူရဲများကိုသာ ေလ့ကျင့်သင်ကား 

ေပးရာမှ ေလယာ်ေမာင်းသင်တန်း အမှတ်စ် (၈၀)

မှစတင်၍ အမျိးသမီးေလသူရဲများကိုပါ ေလ့ကျင့် 

သင်ကားေပးခဲ့ရာ ယခုေလယာ်ေမာင်းသင်တန်း 

အမှတ်စ်(၈၃) အထ ိအမျိးသမီးေလသရူ ဲစစုေုပါင်း 

၂၀ အထိ     ေအာင်ြမင်စွာ      ေလ့ကျင့်သင်ကား 

ေမွးထုတ်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊    ေလယာ်ေမာင်း 

သင်တန်းကို ေအာင်ြမင်စွာ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည့် 

အမျိးသမီး ေလသရူမဲျားသည် တာဝန်ကျရာ ပျသံန်း 

ေရးအပ်ုများတွင် ပျသံန်းေရးဆိင်ုရာ ေလက့ျင့ေ်ရးှင့ ်

စစ်ဆင်ေရး တာဝန်များကို ေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင ်

လျက်ရိှသည်ကုိ ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ယခုသင်တန်းဆင်းမည့်    ေလယာ်ေမာင်း 

သင်တန်း အမှတ်စ်(၈၃) တွင် ထူးြခားချက်အေနြဖင့ ်

တုိက်ခုိက်ေရး ေလယာ်ေမာင်းှင်မည့် အမျိးသမီး 

တိုက်ေလသူရ ဲှစ်ဦးြဖစ်သည့် ဗိုလ်ေဒ ဝါဝါေမာ်ှင့် 

ဗိလ်ုေဒ လဲေ့ဝေအာင်တိုကိ ုေအာင်ြမင်စွာ သင်ကား 

ေပးိုင်ခဲ့သည့်အတွက်      တပ်မေတာ်(ေလ)၏ 

ပထမဆုံး    အမျိးသမီးတိုက်ေလသူရဲများအြဖစ ်

ပျသံန်းေရးတာဝန်များကို  စတင်ထမ်းေဆာင်ိုင ်

ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ယခုကဲ့သို   အမျိးသမီး 

တိက်ုေလသရူမဲျားအြဖစ် ေလက့ျင့်ေမွးထတ်ုေပးိင်ု 

ခဲ့ြခင်းသည်   တပ်မေတာ်(ေလ)အတွက်သာမက 

တပ်မေတာ်တစ်ရပ်လုံးအတွက်ပါ    မှတ်တမ်းတင် 

ဂဏ်ုယရူမည်ြဖစ်ပီး တပ်မေတာ် (ေလ)၏ သမိင်ုးစာ 

မျက်ှာသစ်တစ်ခုကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်ြခင်းပင ်

ြဖစ်ေကာင်း၊   အမျိးသမီးေလသူရဲများအေနြဖင့ ်

မိမိတို၏ ေအာင်ြမင်မ ှင့် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရမ  

အတွက် ဂုဏ်ယူတတ်ရန်လိုသကဲ့သို ေပးအပ်လာ 

သည့်   တာဝန်များကို  အမျိးသားေလသူရဲများှင့ ်

တန်းတူရင်ေပါင်တန်း ေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်က 

ရန် အေလးအနက်ထား မှာကားလိုေကာင်း။ 

ယေနြဖစ်ပွားေနသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါသည် 

ြမန်မာိုင်ငံ    အပါအဝင်   ကမ ာ့ိုင်ငံအများစုကိ ု

ကူးစက်ြပန်ပွားလျက်ရှိေကာင်း၊  “တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သူလူထုရဲ ကျန်းမာေရးထက ်အေရးကီးတာ 

မရိှ၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး 

လပ်ုငန်းစ်ေတမှွာ ဘာကန်သတ်ချက်မှမထားရိှဘ ဲ

ရှိသမ ေသာ     လူစွမ်းအား၊    ပစ ည်းစွမ်းအား၊ 

eာဏစွမ်းအားေတွနဲ   စုေပါင်းကာကွယ်ကရမယ”် 

ဟူသည့် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၏ မူဝါဒလမ်း န်ချက်ှင့် 

အည ီကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကိ ုအမျိးသားေရးတာဝန် 

တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်  ြပည်သူလူထုအားလုံး ပူးေပါင်း 

ပါဝင်တိုက်ထုတ်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ် 

အစိုးရ၊ ြပည်သူလူထု၊ တပ်မေတာ်ှင့် သက်ဆိုင်ရာ 

အဖွဲအစည်းများအားလုံး   လက်တွဲပီး  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းစ ်

များတွင် စေုပါင်းညွီတ်စွာ ရင်ဆိင်ုေကျာ်လ ားလျက် 

ရှိသကဲ့သို    မိမိတိုတပ်မေတာ်(ေလ)အေနြဖင့် 

တာဝန်ကျရာ အခန်းက  မှ တက်က စွာပါဝင်လ ပ်ရှား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်  တိုင်းရင်းသားြပည်သ ူ

တို၏   လူမ စီးပွားဘဝ  တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ု

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   တပ်မေတာ်(ေလ)

အေနြဖင့် ေပးအပ်လာသည့်တာဝန်များကို ဦးလည် 

မသုန် ပါဝင်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိပီး   ပျသံန်းေရး 

အြပင် အထက်ကေပးအပ်လာသည့် တာဝန်၊ အမိန်  

ှင့် န်ကားချက်များအေပ  ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင် 

ကရန်ှင့်   တိကျစွာလိုက်နာသွားကရန ် အေလး 

အနက်ထား မှာကားလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယေန    ေလသူရဲေတာင်ပံအပ်ှင်းြခင်းခံရသ ူ

ေကျာင်းဆင်းအရာရှိများအေနြဖင် ့   သက်ဆိုင်ရာ 

ေလယာ်/ ရဟတ်ယာ်     အမျိးအစားအလိုက ်

အဆင့်ြမင့် သင်တန်းများ ဆက်လက်တက်ေရာက်ရ  

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။            

      သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ     ၆

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)   ကျိင်းတုံမိနယ ်

လွိင်ေမွေကျးရာ၌       ချယ်ရီပန်းပွဲေတာ်ဖွင့်ပွဲကိ ု

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ြပလုပ်ရာ    ရှမ်းြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း၊ တိဂံေဒသတုိင်း 

စစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှး ဗိုလ်မှးချပ်မျိးမင်းထွန်းှင့ ်

ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်တိုင်းမှးတိုက  

ချယ်ရီပန်းပွဲေတာ်ဖွင့်ပွဲကိ ု ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပး 

ပီး   အဖွင့်အမှာစကားများ    ေြပာကားကသည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်တိုင်းမှးတိုက 

ရှမ်း၊ အာခါ၊ လားဟ ူတိင်ုးရင်းသားများ၏ ိုးရာအက 

များြဖင့ ် ေဖျာ်ေြဖမ ကိုကည့် ကပီး ချးီြမင့်ေငွများ 

ေပးအပ်ကာ    ချယ်ရီပန်းပွဲေတာ်ကိ ု  လှည့်လည် 

ကည့် ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ကျိင်းတုံမိနယ ်လွိင်ေမွေကျးရာ၌

ချယ်ရီပန်းပွဲေတာ ်ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ)  

ဗိလ်ုချပ်ကီး ေမာင်ေမာင်ေကျာ် 

ေလယာ်ေမာင်း    သင်တန်း   

အမှတ်စ်(၈၃)မှ   စံြပေလသူရဲ 

ဆရု ဗိလ်ုဟန်ိးြမတ်ေအာင်အား 

ဆုေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

ေဘးကင်းလုံ ခံေစဖို အရည်အေသွးမီ ဆီကိုသာ ဝယ်ယူသုံးစွဲကပါစို
ေမယု-မျိးေအာင် (MANA) 

ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆီ    (Vegetable Oil, 

Cooking Oil) ှင့်စပ်လျ်း၍  ကုန်အ န်းအမှတ် 

အသားတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ  လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ရန်  န်ကားချက်ကိ ုသက်ဆိင်ုရာက  

ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေနတွင်  ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ 

အဆိပုါ  န်ကားချက်တွင်  “ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆ”ီ 

ဟူသည့်  ေဖာ်ြပချက်သည ်  ကုန်အ န်းအမှတ် 

အသား  ေဖာ်ြပြခင်းဆိုင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များအရ 

ကုန်စည်တစ်ခုခု၏   အမျိးအမည်မဟုတ်သည့ ်

အြပင် ပင်ရင်းပါဝင်ပစ ည်းကုိ အေြခခံေဖာ်ြပထား 

ြခင်းမရှိေသာ ေယဘုယျဆန်သည့် အမျိးအမည် 

တစ်ခသုာြဖစ်ေကာင်း၊ ပင်ရင်းပါဝင်ပစ ည်းများကိ ု 

အေြခခေံသာ ကန်ုစည်၏အမျိးအမည်ကိ ုတကိျစွာ  

ြမန်မာဘာသာြဖင့ ်“ဥပမာ - ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆ ီ

(စားအန်ုးဆ)ီ ၊  ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆ ီ  (အဆင့ြ်မင့ ်

စားအုန်းဆီ)၊ ကုန်စည်၏ အသားတင်ပမာဏှင့ ်

အရယ်အစားတိုအား ြမန်မာ့အေလးချနိ်   ယူနစ် 

ြဖစ်ေသာ  ပိဿာ၊   ကျပ်သားတိုကိ ု    ြမန်မာ  

ဘာသာြဖင့ ် ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ေကာင်း”   ေဖာ်ြပ 

ထားသည်။ 

ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆီများသည ်      အေစ့ 

သုိမဟုတ် အသီးအံှများမှ ထုတ်ယူေသာ ဆီများ 

ြဖစ်သည်။ ေြမပဆဲ၊ီ ှမ်းဆ၊ီ သလွံင်ဆ၊ီ ေနကာဆ၊ီ 

ပပဲစိပ်ဆ၊ီ စားအန်ုးဆ ီစသည်တုိသည်  အသီးအံှ 

များ၏    အစိတ်အပိုင်းများမှရရှိေသာ  ဆီများ 

အစားအစာသည် ဘဝတစ်ခရှုင်သန်ရန်အတွက် 

အေရးကီးေသာ က  တစ်ရပ်မှ  ပါဝင်ေနပါသည်။ 

လူသားတို   အသက်ရှင်ေနထိုင်ိုင်ေရး၊  လူဘဝ  

တိုးတက်ဖွံဖိးေရး၊ လူေနမ ပတ်ဝန်းကျင်  သာယာ 

လှပစိုြပည်ေရးတိုအတွက ်အစားအစာကို မရှိမြဖစ ်  

အမှီသဟဲြပကရသည်။ လူတိုအသက်ရှင်ေနထိုင်မ  

ှင့်    ေနစ်လ ပ်ရှားသွားလာမ တိုကို   တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနရေသာ  ခ ာကိယ်ုအတွက် မရိှမြဖစ်  

လိုအပ်ေသာ  စွမ်းအင်ကိုအစားအစာမ ှ  ရရှိသည်။  

လဦူးေရတိုးပွားလာေနသည့ ်ကမ ာကီးတွင်   ကေလး 

ေမွးဖွား န်း     ြမင့်မားေနသကဲ့သို   ေသဆုံးမ  န်း 

ြမန်မာိင်ုင၏ံ စားသုံးမ ပုစံဓံေလအ့ရ ဆစီားသုံး  

မ မှာ ပိုမိုများြပားေနေကာင်းသိရပီး  ိုင်ငံြခားေင ွ

များစွာ     အသုံးြပတင်သွင်းရသြဖင့ ်   သွင်းကုန် 

အစားထိုး ထုတ်လုပ်ိုင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်ကို 

ေတွရသည်။ စားသုံးဆမီျားတွင်  ြပည့ဝ်ဆနီည်းြခင်း 

က ကျန်းမာေရးအတွက် ပိမုိေုကာင်းမွန်ရာ ဆမီျားကိ ု 

ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးထုတ်ြပန်ချက်အရ ှမ်းဆီ၊ ေနကာဆ၊ီ 

ပန်းှမ်းဆီ၊ ပဲပုပ်ဆီများက ြပည့်ဝဆီ  အနည်းဆုံး 

ြဖစ်ပီး စားအုန်းဆီက ြပည့်ဝဆီများသည်ကုိ ေတွရ 

သည်။     သတ်မှတ်အရည်အေသွးြဖင့ ်   ြပည်ပမ ှ

တင်သွင်းခွင့ြ်ပထားြခင်းြဖစ်၍ စားသုံးရန်မသင့သ်ည့ ်

အရည်အေသွး မြပည့်မီသည့် ဆီများစားသုံးြခင်း၊ 

ဆီကို စားသုံးသင့်သည့ ်ပမာဏထက် ေကျာ်လွန်  

စားသုံးြခင်းေကာင့ ်မကူးစက်ိင်ုေသာ ေရာဂါများ 

ြဖစ်ေပ ေနရသည်။ စားအုန်းဆီကို  ေြမပဲ၊  ှမ်း  

ဓာတုအနံများထည့်သွင်းကာ ေြမပဲဆီ၊ ှမ်းဆီ 

အြဖစ်    လိမ်လည်ေရာင်းချြခင်း၊   ကျန်းမာေရး 

အတွက် အ ရာယ်ရှိသည့ ်မသန်စင်ရေသးသည့ ် 

ဝါေစဆ့ ီအနေီရာင်ကိ ုအေရာင်လှေအာင်ေရာစပ်၍ 

ှမ်းဆီအြဖစ် ေရာင်းချြခင်း၊ ေရာဆီ၊  စပ်ဆီဟု 

ဆိုကာ ေြမပဲဆီှင့် စားအုန်းဆီများကိ ု ေရာေှာ 

ထားပီး ပါဝင်ပစ ည်းေဖာ်ြပရာတွင် ဆအီမျိးအစား 

ှင့် ရာခုိင် န်းကုိ မှန်ကန်စွာေဖာ်ြပမ မရိှဘဲ ေြမပဲဆ ီ

ပါဝင်မ  ရာခိင်ု န်းကိ ုပိမုိေုဖာ်ြပပီး ေဈး န်းတိုးြမင့ ်

ေရာင်းချြခင်း၊  ဆီသန်အသစ်   သုံးရမည့်အစား 

ြပန်ေကာ်ဆီများကုိ    ြပန်လည်သံုးစဲွြခင်း  စသည့် 

နည်းကို အသုံးြပလျက်ရှိသည်။ 

ြပည်တွင်းဆီစက်လုပ်ငန်းများ

လည်ပတ်ိုင်မ အားေလျာ့

ြမန်မာိုင်ငံတွင်     စိုက်ပျိးထွက်ရှိသည့ ်

ဆီထွက်သီးှံအားလုံးကိ ု စားဆီအြဖစ ်  ကိတ်ခွဲ 

ထုတ်လုပ်မည်ဆုိလ င်မ ူဆီဖူလုံမ ရိှမည်ြဖစ်ေသာ် 

လည်း ေြမပဲှင့်ှမ်းသည ်ြပည်ပဝယ်လိုအားများ 

ြပည်ပပုိကုန်ြဖစ်ြခင်းေကာင့် ြပည်တွင်းဆ ီလိအုပ် 

ချက်အတွက် စားအန်ုးဆကီိ ု တင်သွင်းြဖည့ဆ်ည်း 

ရလျက်ရိှသည်။ ဆထွီက်သီးံှများြဖစ်သည့ ်ေြမပ၊ဲ  

ှမ်း၊ ေနကာ၊ ပန်းှမ်း၊ မုန်ညင်း၊ ပဲပုပ်တိုသည ်

ေဒသမေရး    စိုက်ပျိးိုင်မ မရှိြခင်း၊    ှမ်းှင့် 

ေြမပဲသည် ြပည်ပဝယ်လုိအားအြပင် မုန်လပ်ုငန်း 

အသုံးြပမ များလည်း ရှိြခင်းတိုေကာင့ ်  တစ်ှစ် 

ထက်တစ်ှစ်  ေဈး န်းြမင့်တက်လျက်ရှိသည်။  

ေဈးအြမင့က်ိ ုစားသုံးသအူများစကု ဝယ်ယစူားသုံး 

ိင်ုြခင်းမရိှေတာဘ့ ဲေလးပုတံစ်ပုခံန် ေဈးသက်သာ 

သည့ ်စားအန်ုးဆ ီ(သို) ေရာေှာဆမီျားကိ ုဝယ်ယ ူ

စားသုံးေနကရေသာအခါ     ြပည်တွင်းဆီစက ်

လုပ်ငန်းများသည်  လည်ပတ်ိုင်မ   အားေလျာ့ 

သွားသည့အ်ေြခအေနကိ ုကံေတွရလျက်ရိှသည်။ 

အချိဆီစက်များအေနြဖင့် ဆီထွက်သီးှံများကို  

ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူကိတ်ခွဲ၍ မိမိစက်ုံတံဆိပ်ြဖင့ ်

ဆထီတ်ုလပ်ုေရာင်းချိင်ုသည့အ်ေြခအေနမှ နဝလ ီ

ကတ်ိေပးြခင်းများသာ ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်ဆစီက် 

များအြဖစ်သာ လည်ပတ်ေနသည်ကိ ုေတွရသည်။ 

စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမှ  သက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနဆိင်ုရာများှင့ ်ပူးေပါင်းအဖဲွများသည် ဆစီက် 

များ၊ ဆဆီိင်ုများကိ ုကွင်းဆင်းစစ်ေဆးပီး ဆစီက် 

မရှိဘဲ    တံဆိပ်ကပ်ေရာင်းချေနေသာ   ဆီများ၊ 

လိုအပ်သည့်     အေထာက်အထားမပါရှိေသာ 

ဆမီျားကိစုစ်ေဆးရန် ဓာတ်ခဲွခန်းသိုပို၍ စားသုံးရန် 

မသင့်အေြဖထွက်ပါက     တားြမစ်သိမ်းဆည်း 

ဖျက်ဆီးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်ကိ ုကားသ ိ

ရသည်။ ေဈးများအတွင်းတွင ်ဆီများကိ ုခွက်ြခင် 

ြဖင့ ်ေရာင်းချသမူျားသည်လည်း မမိေိရာင်းချေသာ  

ဆီများြဖစ်သည့ ်   စားအုန်းဆီ၊  ေြမပဲဆီများကိ ု

မည်သည့ဆ်စီက်၊ မည်သည့လ်က်ကားဆိင်ုများက 

ဝယ်ယူသည်ဆိုသည့ ်ေြပစာမှတ်တမ်းထားရှိရန်၊ 

ေရာေှာဆီကို    စားသုံးသူေတာင်းဆိုချက်အရ 

ေကျနပ်မှ မှန်ကန်ေသာအချိးအစားြဖင့် ေရာေှာ 

ေပးရန်၊ ကုန်အ န်းအမှတ်အသားတွင် ပါဝင် 

ရမည့်အချက်များ     ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပပါရှိရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း စားသုံးသေူရးရာဦးစီးဌာနက အသေိပး 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

ဆီကို မီးခိုးေငွထွက်သည်အထိ အပူချနိ်ြမင့်မားစွာထားမည်ဆိုလ င် ဆီ၏ဓာတုေြပာင်းလဲဆင့်ကဲြဖစ်စ်ကို  တားဆီး 

ေလ ာ့ချထားေစုံသာမက  ေြမပဲဆီ၏ပင်ကိုသဘာဝ   ေမ းပျံေသာအရသာကို ယိုယွင်းသွားေစမည်ြဖစ်သည်။ စားသုံးဆီ 

များတွင် Smoke Point ဟူ၍ရိှသည်။ Smoke Point  ဆိုသည်မှာ ဆီ၏ မီးအပူချနိ်ကိုခံိုင်ေသာ ပမာဏထက် 

လွန်ကဲသွားလ င် ဆီမှအ ရာယ်ရှိေသာ  Free  Radiacals များထွက်လာိုင်သည်။  ဆီများကို သုံးစွဲရာတွင် 

ဘူးခွံတွင်ပါဝင်ေသာ Smoke Point များကိုကည့်ကာ ေရးချယ်ဝယ်ယူသင့်သည်။ ဆီတွင်ပါဝင်ေသာ အဆီဓာတ်၊  

ကိုလက်စထေရာပမာဏ၊ ဆိုဒီယမ်၊ ကယ်လိုရီ စသည်များကိုလည်း ကည့်   င်းယှ်ပီး ဝယ်ယူသင့်
ြဖစ်သည်။ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ  အသိပညာေပးမ  

များအရ   လူတစ်ဦးသည်  တစ်ေနလ င်   ဆီကို 

လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ေြခာက်ဇွန်းခန်  (၁ ဒသမ ၈ 

ကျပ်သား)၊ တစ်လလ င် ၅၄ ကျပ်သားသာ စားသုံး 

သင့်ေကာင်း သိရသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသားများ၏ 

တစ်ေန  ဆီစားသုံးမ သည် ၂ ဒသမ ၂၅ ကျပ်သား၊ 

တစ်လလ င် ၆၈ ကျပ်သား စားသံုးေနသြဖင့် ပံုမှန် 

သုံးစွဲသင့်သည့ ်    ပမာဏထက ်   များစွာသုံးစွ ဲ

ေနေကာင်း စစ်တမ်းများအရ သိရသည်။

အေြခခံအချက်ှစ်ချက် 

ေဘးကင်းလုံ ခံမ မရှိေသာ    စားဆီများကိ ု

သုံးစွဲြခင်းေကာင့်        ကျန်းမာေရးဆိုးကျိး 

သက်ေရာက်မ မှာ ကီးမားလျက်ရိှသည်။ ဆစီားသုံး 

မ ှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ  ကျန်းမာေရးြပဿနာ 

များကို ေလ့လာပါက အေြခခံအချက် ှစ်ချက်ကို  

ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ပထမအချက်မှာ ကျန်းမာေရး 

ှင့်   မသင့်ေလျာ်သည့်ဆီများကိ ု  စားသုံးမိြခင်း 

ြဖစ်ပီး ဒုတိယအချက်မှာ သုံးစွဲသင့်သည်ထက ်

ပိမုိစုားသုံးမေိနြခင်း ြဖစ်သည်။ ြမန်မာဟင်းအများစ ု

တွင်လည်း   ဆီြပန်ဟင်းများကိ ု  ဟင်းေကာင်း 

အြဖစ် ြမန်မာ့စားစရာ ဟင်းလျာများတွင ် ဆီက 

မပါမြဖစ်ဆိုသလိုပါေနပီး        လိုသည်ထက်ပင ်

ပိုစားြဖစ်ေနကသည်။ 

မှာလည်း ြမင့်မားေနသည်။ ေသဆုံးမ များထဲတွင ် 

ေဘးကင်းလုံ ခံမ မရိှေသာ အစားအေသာက်များမှ ရရိှ 

ြဖစ်ပွားသည့ ်ေရာဂါများေကာင့ ် ေသဆုံးရြခင်းသည် 

လည်း အဓိကအေကာင်းအချက်တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

ဥပေဒြဖင့ ်အကာအကွယ်ေပးေရးေဆာင်ရက်

ြမန်မာိင်ုငတွံင် အစားအေသာက်ှင့ ်ပတ်သက် 

၍ ၁၉၇၂ ခုှစ် ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်င ံ ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာဥပေဒ၊     အမျိးသားအစား 

အေသာက်ဥပေဒ     (၁၉၉၇)၊   အမျိးသားအစား 

အေသာက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ (၂၀၁၃)

ှင့် စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၉)တိုကို 

ြပ  ာန်းထားသည်။ ဆီထွက်သီးံှစုိက်ပျိးထုတ်လုပ် 

ေရးှင့် စားဆီထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းကိ ု  အားေပး 

ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ်လည်း  တိုးတက် 

သင့်သေလာက ်    တိုးတက်ိုင်ြခင်း   မရှိသည်ကိ ု

ေတွရသည်။        စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနကလည်း 

ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေသာ စားသုံးဆ ီစားသုံးိင်ု 

ေရးှင့် ြပည်တွင်းဆီထွက်သီးှံဖူလုံေရး အလုပ်ုံ 

ေဆွးေွးပဲွများ ကျင်းပေပးပီး သက်ဆိင်ုရာ ပညာရှင် 

များက  ေဆွးေွးကကာ  ရလဒ်ေဖာ်ထုတ်ေပးရန ်

ေြပာကားသည်။  စိက်ုပျိးေရးှင့ ် ကန်ုသွယ်ေရးက   

အြပင် စားသုံးသကူာကွယ်ေရးက  ကလည်း ဥပေဒ 

ြဖင့ ်အကာအကွယ်ေပးေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ 

ဆမီဟတ်ုဘ ဲကျန်းမာေရးမထခိိက်ုေစေသာ သန်ရှင်း  

ေသာဆြီဖစ်ေစေရးအတွက်  သိေုလှာင်သယ်ယထူပ်ုပိုး 

သည့် ေနရာများ၊ လက်လီေရာင်းချသည့် ေနရာများ 

အဆင့်ဆင့်တွင် သန်ရှင်းမ ရှိေအာင ်ေဆာင်ရက်ရန်  

လိုအပ်သည်။ 

ဆီစားသုံးမ များြပားေနမ ကို အေကာင်းြပ၍ 

စားသုံးဆီတင်သွင်းေရာင်းချသူများ၊     ထုတ်လုပ် 

ြဖန်ြဖးသမူျားက စားသုံးသမူျား ထင်ေယာင်ထင်မှား 

ြဖစ်ေစသည့ ်သိုမဟတ်ု အေြခခလံိအုပ်ချက်အေပ တွင်  

စိတ်ေကျနပ်မ ရိှေစေရးအတွက် လုပ်ေဆာင်လာက 

သည်။ မည်သည့အ်ပင်၏အေစမှ့ ထတ်ုလပ်ုထားသည့ ် 

ဆီြဖစ်ေကာင်း တိတိကျကျ  မေဖာ်ြပဘ ဲ ဟင်းသီး 

ဟင်းရက်ဆ ီ   (Vegetable Oil,    Cooking Oil)  

ြဖစ်ေကာင်းကို   အသီးအရက်ပုံများ  ေဖာ်ြပကာ 

ေဈးကွက်အတွင်း တံဆိပ်ကပ် ေကာ်ြငာေရာင်းချ  

ေနသည်ကို  အားလုံးက  ေတွြမင်ေနကရသည်။ 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချသည့ ်ဟင်းသီးဟင်းရက်ဆ ီအမျိး 

အစားှင့်စပ်လျ်း၍ ကုန်အ န်းအမှတ်အသားကို 

တိကျစွာ   ေဖာ်ြပြခင်းမြပသည့်အြပင ်  အချိေသာ 

ေကာ်ြငာများက  မမိတိို၏ဆသီည်  မြပည့ဝ်ဆအီမျိး 

အစားြဖစ်ပီး    ကိုလက်စထေရာမပါဝင်ေကာင်း 

အာမခံေရာင်းချလျက်ရှိသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည်      စားသုံးသူအများစုက 



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

စားသုံးသူြပည်သူအများစုမှာ  ကျန်းမာေရး 

အသိဗဟုသုတ  မရှိေသာေကာင့်လည်းေကာင်း၊ 

သိေသာ်လည်း ဝင်ေငွအဆင့်နိမ့်ကျသြဖင့ ် လုံ ခံ 

စိတ်ချရေသာ  စားသုံးဆီကိ ု  မစားသုံးိုင်ေသာ 

ေကာင့်လည်းေကာင်း၊    ေရရှည်ေကာင်းကျိးကိ ု

ကည့်ရမည့်အစား  အြမင်၊  အနံ ၊  အရသာြဖင့ ်

ေရးချယ်ဝယ်ယူတတ်ေသာ    ဓေလ့စိုက်များ 

ေကာင့်လည်းေကာင်း    ထုတ်လုပ်သူများက 

မမှန်မကန်  ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့ ်  စားသုံးဆီ 

များကိ ုအားေပးေနသည့ ် ေဈးကွက်ရိှေနေသးြခင်း 

ြဖစ်သည်ကိ ု  ေတွရသည်။   မှန်ကန်မ မရှိေသာ 

စားသုံးဆီများေကာင့ ်ကမ ာတစ်ဝန်းတွင်  ှလုံး 

ေသွးေကာကျ်းေရာဂါ၊ ေသွးတုိးေရာဂါ၊ အဝလွန် 

ေရာဂါ၊ ဦးေှာက်ှင့် အာုံေကာဆိုင်ရာေရာဂါ၊ 

ေလြဖတ်ြခင်း စသည့က်ျန်းမာေရးြပဿနာများကိ ု

ရင်ဆိုင်ေနကရသည်။   ြပည့်ဝဆီဆိုရာတွင ်

တိရစ ာန်များမှထွက်ေသာ အဆီများ ပါဝင်သည် 

ကိုလည်း သတိချပ်ေစလိုသည်။ အေကာင်းမှာ 

အချိေတာရာများတွင် အလှအတန်းတစ်ခခုုပီးသည့ ်

အခါ  ဥပမာ - ဝက်သားချက်ရာမ ှထွက်လာေသာ 

(ဝက်ဆ)ီ ှင့ ် အမဆဲကီဲသ့ို တရိစ ာန်တို၏ အဆမီျား 

ကိ ုသိေုလှာင်ကာ  ေရာင်းချသည့ ် ဓေလမ့ျားရိှေနတတ် 

ြခင်းေကာင့ ်ြဖစ်သည်။ 

ဆီကို    မီးခိုးေငွထွက်သည်အထ ိ   အပူချနိ် 

ြမင့မ်ားစွာထားမည်ဆိလု င်     ဆ၏ီဓာတေုြပာင်းလ ဲ

ဆင့်ကဲြဖစ်စ်ကို      တားဆီးေလ ာ့ချထားေစုံ 

သာမက  ေြမပဲဆီ၏ပင်ကိုသဘာဝ   ေမ းပျံေသာ 

အရသာကို     ယိုယွင်းသွားေစမည်   ြဖစ်သည်။ 

စားသုံးဆီများတွင် Smoke Point ဟူ၍ ရှိသည်။ 

Smoke Point  ဆိုသည်မှာ ဆီ၏ မီးအပူချနိ်ကို  

ခံိုင်ေသာ ပမာဏထက ်  လွန်ကဲသွားလ င်  ဆီမှ 

အ ရာယ်ရိှေသာ Free Radiacals များ ထွက်လာိင်ု 

သည်။ မီးြပင်းြပင်းှင့ေ်ကာ်ရမည့အ်ချန်ိတွင် Smoke  

Point ြမင့်မားေသာ ဆီအမျိးအစားကုိသာ  သံုးသင့် 

သည်။ ဆီများတွင်လည်း Smoke Point တစ်ခုှင့် 

တစ်ခု ကွာြခားလျက်ရှိသည်။  ဥပမာ-  အုန်းသီးမှ 

ထုတ်လုပ်ေသာ အုန်းဆီ၏ Smoke Point မှာ ၁၁၇ 

ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ြဖစ်ပီး    ပဲပုပ်မှထုတ်လုပ်ေသာ 

ပဲပုပ်ဆီ၏ Smoke Point မှာ ၂၄၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 

ြဖစ်သည်။   ဆီများကို  သုံးစွဲရာတွင်  ဘူးခွံတွင် 

ပါဝင်ေသာ Smoke Point များကိုကည့က်ာ ေရးချယ် 

ဝယ်ယူသင့်သည်။ ဆီတွင်ပါဝင်ေသာ အဆီဓာတ်၊  

ကိလုက်စထေရာပမာဏ၊ ဆိဒုယီမ်၊ ကယ်လိရုစီသည်  

များကိလုည်း ကည့်   င်းယှ်ပီး  ဝယ်ယသူင့သ်ည်။ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခှုစ် စာရင်း 

ဇယားများအရ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်မကူးစက်ိုင်ေသာ 

ေရာဂါများေကာင့်   အချန်ိမတုိင်မီ    ေသဆံုးုိင်ေြခ  

၂၄ ရာခိုင် န်း ပိုများေနသည်။ မကူးစက်ိုင်ေသာ 

ေရာဂါများေကာင့ ်၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်း  ေသဆုံးမ  

များ၏ ၂၅ ရာခိင်ု န်းသည် ှလုံးှင့ ်ေသွးေကာေရာဂါ  

များေကာင့ြ်ဖစ်ပီး ၁၃ ရာခိင်ု န်းမှာ ကင်ဆာေရာဂါ 

များေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

စားသုံးသူများသည ်စားသုံးသ ူ ကာကွယ်ေရး 

ဥပေဒအရ မိမိဝယ်ယူမည့် ကုန်စည်အတွက် လုိအပ် 

ေသာ  သတင်းအချက်အလက ်  ြပည့်စုံမှန်ကန်စွာ 

သိရှိခွင့်ရှိသည်။ ကုန်စည်ှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်း 

ေသာ ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ေစ၊ မမှန်ကန်ေသာ ေကာ်ြငာ 

ြခင်းြဖစ်ေစ၊ မိုးမေြဖာင့ေ်သာ သေဘာြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 

စားသုံးသူက လွဲမှားစွာ လက်ခံေစရန် ရည်ရယ်၍  

ေဆာင်ရက်လ င်  လိမ်လည်လှည့်ြဖားရာေရာက ်

သည်။ စားသုံးဆ ီေရာင်းချြဖန် ြဖးသ ူလပ်ုငန်းရှင် 

များအေနြဖင့ ်   မိမိတိုေရာင်းချမည့ ်  စားသုံးဆီ 

အမျိးမျိးှင့်စပ်လျ်း၍ အမျိးအမည်၊ အရယ် 

အစား၊  အေရအတွက်ှင့်   အသားတင်ပမာဏ၊ 

ထားသိုသိမ်းဆည်းမ အ န်းတိုကို    မြဖစ်မေန 

ေဖာ်ြပရန် လိုအပ်သည်။ သိုမှသာ  စားသုံးသူများ 

အေနြဖင့်   မိမိကျန်းမာေရးှင့်သင့်ေတာ်သည့ ်

ဆီအမျိးအစားကို ေရးချယ်ဝယ်ယူိုင်ပီး အစား 

အေသာက ်ေဘးကင်းလုံ ခံမ ကိ ုရရှိခံစားိုင်မည ်

ြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့် သက်ရှည်ကျန်းမာစွာ  ေနထိုင် 

ိင်ုရန် အထက်ပါအချက်များအတိင်ုး    လိက်ုနာကာ 

စားသုံးဆမီျားကိ ုေရးချယ်ဝယ်ယူကပီး ဆစီားသုံး 

မ ဓေလ့ကို ြပြပင်ရန်လိုအပ်ပါေကာင်း ေရးသား 

လိုက်ရပါသည်။ ။

အနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ နာသုံးနာ လက်ကိုင်ထား၍ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေပ 
မိဘသဖွယ်စိတ်ဓာတ်ြဖင့် သင်ကားေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနမ အား အသိအမှတ်ြပ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ   ၆

ြမန်မာိင်ုင၌ံ ဆရာ၊ ဆရာမများအေပ  ိေုသေလးစားမ ြပရသည့ ်

အနေ ာအန ဂိဏ်ုးဝင်အြဖစ် ေရှးယခင်ကတည်းကပင် ယ်ေကျးမ  

တစ်ရပ်သဖွယ ်  သတ်မှတ်ထားပီး      အြခားမည်သည့်ိုင်ငံတွင်မ ှ

မေတွရှိိုင်ေသာ   အေလးအနက်ြပမ ကို  ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အနေ ာအန ဂုိဏ်းဝင်  ဆရာ၊ ဆရာမများသည်လည်း  ေစတနာကုိ 

အရင်းခံပီး ဝါသနာှင့အ်တ ူအနစ်နာခကံာ တပည့မ်ျားအေပ  ရင်ဝယ် 

သားသဖွယ်သေဘာထား၍   ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူများအား 

ဂုဏ်သိက ာြပည့်ဝစွာြဖင့ ်  အတတ်ပညာ  သင်ကားပိုချုံသာမက 

“အတတ်လည်းသင်၊ ပ့ဲြပင်ဆံုးမ၊ သပိ မချန်၊ ေဘးရန်ဆီးကာ၊ သင့ရ်ာ 

အပ်ပို” ဟေူသာ ဆရာကျင့ဝ်တ်ငါးသွယ်ကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ေန 

သူများ ြဖစ်ပါသည်။ 

COVID-19 ကမ ာက့ပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ် ရပ်နားထားရသည့ ်

ေကျာင်းများကိ ု လက်ရိှအချန်ိတွင် အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိကူးစက် 

ြပန်ပွားမ ကို  ထိန်းချပ်ိုင်ပီြဖစ်သည့်အတွက ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာ 

သင်ှစ်အတွက်   အေြခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ  အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းအဆင့်၊    အလယ်တန်းအဆင့်ှင့်   မူလတန်းအဆင့် 

ေကျာင်းများအား ဇွန် ၁ ရက်ေနမှစ၍   ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ တစ်ပိင် 

တည်း  ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ  စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရိှသည်။ 

စာသင်ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန ်     ကိတင်ြပင်ဆင်ေနသည့ ်

ကာလှင့်  လက်ရှိသင်ကားေနသည့်ကာလတွင်   မိမိတစ်ပါတီ 

ေကာင်းစားေရးကိုသာ  ေရှး ၍    ိုင်ငံေရးအြမတ်ထုတ်လိုသူများ၊ 

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်NLD ပါတီဝင်များှင့်   ၎င်းတိုကို  ေထာက်ခံ 

သူများ၊  NUG ၊ CRPH ှင့်  PDF  စသည့်အဖွဲများသည ် ပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများအား CDM လ ပ်ရှားမ တွင်  ပါဝင်လာေစရန်  Social 

Punishment ြပလပ်ုြခင်း၊   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း 

များအြပင်   ကေလးငယ်များပညာသင်ကားေရးကိ ု   အခက်အခြဲဖစ် 

ေစရန်ရည်ရယ်၍   စာသင်ေကျာင်းများကို    မိုင်းများ၊   လက်လုပ်ဗုံး 

များြဖင့ ်    ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊    မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများအြပင ်  

ဆရာ၊ ဆရာမများကို   စာေပသင်ကားမ မြပုိင်ေစရန် ခိမ်းေြခာက် 

ြခင်း၊ ေှာင့ယှ်က်တိက်ုခိက်ုြခင်းများ      လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှေသာေကာင့ ် 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှြခင်းများသာမက   အချိအသက်ေသဆုံးသည်အထ ိ

စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ    ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ေပ ခဲ့ရပီး    ေသဆုံး 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအတွက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ် မိသားစုများှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွ ဲ

ရပါသည်။

မေကာင်းမ ၊ မတရားမ တိုကို  ြပလုပ်ရမည့်အေပ   ရှက်ြခင်း၊ 

ေကာက်ြခင်းဟူေသာ ဟီရိ၊ ဩတ ပ တရားတိုအေပ ၌ သာမန်လူတို

ထက်ပိုမိုသိရှိေစာင့်ထိန်းတတ်သည့်  ဆရာ၊  ဆရာမတိုအေနြဖင့ ်

ထိုကဲ့သိုေသာ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများ၊ ေှာင့်ယှက်မ မျိးစုံ 

တိုကားမ ှအနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာဟူသည့ ်မွန်ြမတ်လှသည့် 

ဂုဏ်ပုဒ်ှင့်အညီ    ေကာင်းမွန်ြမင့်ြမတ်သည့ ်   စိတ်ထားများြဖင့ ်

ိုင်ငံ့အတွက် ပညာတတ် လူငယ်၊ လူရယ်များ ေပ ထွန်းလာေစေရး 

ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်များကို မလစ်ဟင်းရေအာင ်အားကိး 

မာန်တက်   ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်ကိ ု  ေတွရှိရသြဖင့ ်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ   ဆရာ၊   ဆရာမများကိ ု  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်လ  က်လဲှစွာ ချးီကျးဂဏ်ုြပမှတ်တမ်း 

တင်အပ်ပါသည်။

ိင်ုငံအ့နာဂတ်   ရင်ေသွးငယ်များ၏    စာေပပညာတတ်ေြမာက်ေရး၊ 

ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက်  အခက်အခမဲျိးစုံကားမှ  သင်ကားေရး 

တာဝန်များကိ ုကိးပမ်းထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ဆရာ၊ ဆရာမများ 

ေဘးကင်းလုံ ခံေရးအတွက်  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်  အထူး 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  မိဘြပည်သူများ 

အေနြဖင့်လည်း     ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး၊   ကေလးငယ်များ 

ေအးချမ်းစွာ    ပညာသင်ကားိုင်ေရးတိုအတွက ်   လုံ ခံေရးအသိ၊ 

လုံ ခံေရးသတိထားကာ    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရန ် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ေကျာက်ြဖ   ဇန်နဝါရီ   ၆

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင ်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ အေြခအေနများေကာင့်   ယာယီပိတ်ထား 

ခဲ့သည့်  အစိုးရစက်မ လက်မ သိပ ံ    (ေကျာက်ြဖ)  

AGTI ေကျာင်းအား    ယေနနံနက်ပုိင်းမှ   စတင်ကာ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ လမ်း န်ချက်များှင့် 

အညီ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရှိသည်။

 ေြပာကား

အဆိုပါ   နည်းပညာ၊   သက်ေမွးပညာ 

ေလ့ကျင့ ်ေရးဦးစီးဌာနေအာက်ရှိ  အစိုးရစက်မ  

လက်မ သိပ ံ(ေကျာက်ြဖ)ေကျာင်းတွင်     AGTI 

ပထမှစ်သင်တန်း    တက်ေရာက်သင်ယူေနသည့ ်

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသ ူ ၁၄၅ ဦးှင့် ဒုတိယှစ် 

သင်တန်း        တက်ေရာက်သင်ယူေနသည့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၁၂၄ ဦးရိှပီး ဆရာ ဆရာမ 

၄၈ ဦးတိုက    သင်ကားပိုချေပးလျက်ရှိသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ အေြခအေနေကာင့် ယာယီပိတ်ထားခဲ့သည့်  အစုိးရစက်မ လက်မ သိပ ံ(ေကျာက်ြဖ) AGTI ေကျာင်း ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်သင်ကား 

ယင်းေနာက် သင်ကားမ အပိုင်းတွင ်အဓိကေမဂျာ 

ဘာသာရပ်များအေနြဖင့ ်Civil (မိြပအင်ဂျင်နယီာ)၊ 

EP (လ ပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ)၊   IT (သုတ 

နည်းပညာ)  စသည့ဘ်ာသာရပ်များကိ ုသင်ကားေပး 

လျက်ရှိေကာင်း   ေကျာင်းအုပ်ကီး ေဒါက်တာ 

ေအာင်မွန်က ေြပာကားသည်။  

ထိသုို   ေကျာင်းဖွင့လှ်စ်မ ှင့ပ်တ်သက်၍ AGTI 

Civil  ပထမှစ်သင်တန်း      တက်ေရာက်သင်ယ ူ

ေနသည့် မထက်ထက်ြမတ်က   “ အခုလိုေကျာင်း

ြပန်ဖွင့်ပဆီိေုတာဝ့မ်းသာပါတယ်။ ေကျာင်းြပန်လည် 

ဖွင့လှ်စ်ေပးတဲ ့ိင်ုငေံတာ်အကီးအကေဲတကွိလုည်း 

အထူးေကျးဇူးတင်ပါတယ်။  ဒီေကျာင်းက  ပိုချ

ေပးခဲ့တဲ့ပညာေတွနဲ     ိုင်ငံေတာ်ကိုအကျိးြပတဲ ့

ဝန်ထမ်းေကာင်းတစ်ေယာက်ြဖစ်ေအာင် ကိးစား 

သင်ယူသွားပါမယ”်ဟု ေြပာသည်။ 

ေကျာက်ြဖမိ၌    အစိုးရစက်မ လက်မ သိပ ံ 

ေကျာင်းကိ ုယခင်က သန်ပန်ေချာင်းရပ်ကွက်တွင ်

ယာယဖွီင့လှ်စ်ထားခဲေ့သာ်လည်း ယခအုခါ ေစတယီျ 

ရပ်ကွက်ရှိ  ေကျာင်းေဆာင်သစ်တွင ်  ေြပာင်းေရ  

ဖွင့်လှစ်ထားရှိပီးြဖစ်ရာ ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ

များကလည်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရး 

စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ       ေအးချမ်းစွာ 

တက်ေရာက်သင်ယူလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

အဒစ်အဘာဘာ    ဇန်နဝါရီ    ၆

အာဖရိကတိုက်၌ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက် 

ညေနပိုင်းအချနိ်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၉၈၁၈၄၉၇ ဦး ရိှလာ 

ေကာင်း အာဖရကိေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးစင်တာက     ယေနတွင် 

ေြပာကားသည်။

အာဖရိကသမဂ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ 

ကျန်းမာေရးေအဂျင်စမီျားအား ကိယ်ုစား 

ြပသည့ ်အာဖရကိေရာဂါ ထန်ိးချပ်ေရးှင့် 

ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက ်

အရ             အာဖရိကတိုက်တစ်ဝန်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း 

၂၂၉၂၆၈   ဦးရှိေကာင်းှင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါမှ     ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ 

စုစုေပါင်း ၈၇၆၅၂၂၄ ဦးရှိေကာင်း သိရ 

သည်။

အာဖရိကတိုက်၌ ေတာင်အာဖရိက 

ိုင်ငံ၊   ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၊    လစ်ဗျားိုင်ငံ၊ 

တူနီးရှားိုင်ငံှင့် အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံ 

တိုသည်  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံရ 

မ     အများဆုံးိုင်ငံများြဖစ်ေကာင်း 

အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ် 

ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

အာဖရိကေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက ်

အရ အာဖရိကတုိက်တစ်ဝန်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသအူေရအတွက်သည် 

ပါရီ    ဇန်နဝါရီ     ၆

ြပင်သစ်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ဆိုင်ရာ      ကျန်းမာေရးလက်မှတ်ထုတ်ေပးေရး 

ဥပေဒအား ဇန်နဝါရ ီ၁၅  ရက်တွင် အတည်ြပိင်ုေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း     ြပင်သစ်ဝန်ကီးချပ ်

ယွန်ကားတက်စ်က ယေနေြပာကားသည်။ 

အကျိးရှိလာမည်

လက်ရိှအချန်ိတွင် အဆုိပါလက်မှတ်ထုတ်ေပး 

ေရးဆိုင်ရာဥပေဒကမ်းကို    ေအာက်လ တ်ေတာ်က 

အတည်ြပခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ အဆိပုါ ဥပေဒအား 

အတည်ြပခဲ့ပါက  ြပင်သစ်အစိုးရအတွက်သာမက  

ိင်ုငှံင့ ်ြပည်သူတစ်ရပ်လံုးအတွက်ပါ အကျိးရိှလာ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ကီးချပ် ယွန်ကားတက်စ်က 

ေြပာကားသည်။  

အဆိုပါ ဥပေဒအား အတည်ြပြပ  ာန်းိုင်ေရး 

အတွက်  လက်ရှိအချနိ်တွင ် ဆီးနိတ်လ တ်ေတာ်သို   

တင်ြပထားရာ၌ လာမည့သ်တီင်းပတ်တွင် တာဝန်ရိှ 

သူများက အဆုံးအြဖတ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

အဆိုပါ    ကိုဗစ်-၁၉     ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးလက်မှတ်ထုတ်ေပးြခင်းခံရသ ူ

များသည်    ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  ဒုတိယအကိမ် 

ထိုးှံပီးေနာက်  ေလးလအကာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အပိေုဆာင်းထိုးံှမ ခယံူပီးသ ူ

များ  ြဖစ်ရမည်ြဖစ်သည်။  ြပင်သစ်ိင်ုင၌ံ  ယမန်ေန  

က  စံချနိ်တင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ အြဖစ်   

၃၃၂၂၅၂ ဦး ေရာဂါကူးစက်ခံရေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးလက်မှတ် ထုတ်ေပးေရးဥပေဒအား မကာမီအတည်ြပမည်

ကမ ာတစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

ခံရသူေပါင်း၏  ၃  ဒသမ  ၃  ရာခိုင် န်း 

ရှိေကာင်းှင့်    အဆိုပါေရာဂါေကာင့်  

ေသဆုံးသူအေရအတွက်သည ်    ကမ ာ 

တစ်ဝန်း     ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါေကာင့ ်     

ေသဆုံးသူေပါင်း၏ ၄ ဒသမ ၃ ရာခုိင် န်း 

ရိှေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၄၇၅၅၁၂ 

ဦးရိှေကာင်း၊ ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉၇၁၉၆၁ ဦး 

ရိှေကာင်းှင့ ်တနူီးရှားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၇၂၈၈၀၂ ဦး 

ရှိေကာင်း   အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ် 

ေရးှင့်      ကာကွယ်ေရးစင်တာက 

ေြပာကားသည်။

အာဖရိကတိုက်၌ အာဖရိကေတာင ်

ပိင်ုးေဒသသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

မ အများဆုံးေဒသြဖစ်ပီး    အာဖရိက 

ေြမာက်ပိင်ုးှင့ ်ေတာင်ပိင်ုးေဒသများသည် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ဒတုယိအများ 

ဆံုးြဖစ်ကာ အာဖရိကအလယ်ပုိင်းေဒသ 

သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ အနည်း 

ဆုံးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်
အန်ကာရာ   ဇန်နဝါရီ     ၆

တူရကီိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 
၆၆၄၆၇ ဦး ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ
ေပါင်း ၉၇၁၈၈၆၁ ဦးရှိလာေကာင်း  တူရကီိုင်င ံကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေန  
တွင် ေြပာကားသည်။

တရူကီိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေသဆံုးသူ 
၁၄၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၈၃၀၇၅   ဦး 
ရိှလာေကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုအံသီးသီးမှ 
ဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၂၉၃၁၆  ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

တရူကီိင်ုငသံည် တတ်ုိင်ုငထံတ်ု Sinovac ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု
ိင်ုငအံတွင်း အေရးေပ အသုံးြပရန် တရူကကီျန်းမာေရးအာဏာပိင်ုများက အတည်ြပ 
ေပးခဲ့ပီးေနာက ်ုိင်ငံတစ်ဝန်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ အစီအစ်ကုိ 
၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။

လက်ရိှတွင် တရူကီိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတစ်ကမ်ိထိုးံှပီးသ ူ
ေပါင်း ၅၇ သန်းေကျာ်ရိှေကာင်း၊ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထုိးံှပီးသူေပါင်း ၅၁ ဒသမ 
၇၅ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်းှင့်   ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ စုစုေပါင်း 
၁၃၄ ဒသမ ၁၉ သန်းေကျာ်အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း တရူကကီျန်းမာေရး ဝန်ကီးဌာနက 
ေြပာကားသည်။                            ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉ ဒသမ ၈၁ သန်းေကျာ် ရှိလာ

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၆၆၄၆၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ကွာလာလမ်ပ ူ  ဇန်နဝါရီ   ၆

မေလးရှားိုင်ငံသည ်ိုင်ငံအတွင်းရှ ိအသက်ငါးှစ်မှ 

၁၁  ှစ်အရယ် ကေလးငယ်များကိ ု Pfizer ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအသုံးြပထိုးှံေပးရန ်အတည်ြပခဲ့ေကာင်း 

မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်တွင် 

ေြပာကားသည်။

တတိယအကိမ် အပိုေဆာင်းထိုးှံေပး

မေလးရှားိင်ုင ံေဆးဝါးဆိင်ုရာ အာဏာပိင်ုအဖဲွအစည်း 

က  အသက် ၁၈ ှစ်အထက်  အရယ်ေရာက်ပီးသူများကိ ု

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတတယိအကမ်ိ အပိေုဆာင်း 

ထိုးှံေပးရာတွင ်တုတ်ိုင်ငံေဆးဝါးကုမ ဏီမှ ထုတ်လုပ် 

သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး CanSino အား 

အသုံးြပရန် အတည်ြပထားေကာင်း မေလးရှားကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီး   ဂျမာလူဒင်က   သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တစ်ရပ်တွင် 

ေြပာကားသည်။

မေလးရှားိင်ုငသံည် အေရှေတာင်အာရှိင်ုငမံျားတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  န်း အြမင့်မားဆုံး 

ိုင်ငံများအနက်  တစ်ိုင်ငံြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရသည်။ 

လက်ရှိတွင ်မေလးရှားိုင်ငံ၌ ိုင်ငံလူဦးေရ အများစုသည ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ်ထုိးံှမ ခယံူပီးြဖစ် 

ေကာင်း၊ ယင်းသို ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်ထိုးှံပီးစီးသည့ ်

ိုင်ငံသားများထဲတွင် အရယ်ေရာက်ပီးသူအားလုံး၏ ၉၈ 

ရာခိုင် န်းှင့် အသက် ၁၂ ှစ်ှင့် ၁၇ ှစ်အကား အသက် 

အရယ်ရှိသူအားလုံး၏ ၈၈ ရာခိုင် န်းပါဝင်ေကာင်း သိရ 

သည်။

မေလးရှားိုင်ငံ၌   လက်ရှိတွင ်  အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသ ူ၂၄၅ ဦးရိှပီး ယင်းအိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူများအနက ်   အများစုမှာ   ေဆာ်ဒီ 

အာေရဗျိုင်ငံမ ှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ေကာင်း 

မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီးက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ အသက်ငါးှစ်မှ ၁၁ ှစ်အရယ်များကို Pfizer ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးရန် အတည်ြပ

ြပင်သစ်ဝန်ကီးချပ ်ယွန်ကားတက်စ်



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

ကင်ဘာရာ  ဇန်နဝါရီ   ၆

ဩစေတးလျုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အပုိေဆာင်း 

ထိုးှံရာတွင် ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ  ၂၂၂၅၆၅ လုံးကို အသုံးြပပီး 

ြဖစ်ကာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ဒုတိယအကိမ်ထိုးသူများ 

သည် ထိုးံှပီးေနာက်  ေလးလအကာတွင်    အပိေုဆာင်းထိုးံှမ ခယံူိင်ု 

ေကာင်း ဝန်ကီးချပ် စေကာ့ေမာ်ရီဆင်က ယေနေြပာကားသည်။ 

ိင်ုငအံတွင်း လက်ရိှအချန်ိတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

အပိုေဆာင်းထိုးှံေရးလုပ်ငန်းမှာ အရှိန်ရလျက်ရှိေကာင်း ၎င်းက 

ကိုလံဘို  ဇန်နဝါရီ  ၆

သီရိလက  ာိုင်ငံအတွင်းရှ ိ   အသက် ၁၂ ှစ်မှ 

၁၅ ှစ်အရယ်များအား      ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး  ထိုးံှေပးမ ကိ ု ဇန်နဝါရ ီ၇ ရက်တွင် 

စတင်မည်ြဖစ်ေကာင်း    သီရိလက  ာကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးရမ်ဘူကွီလာက    ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင ်

ေြပာကားသည်။

ေြပာကား

အဆိပုါ အသက် ၁၂ ှစ်မှ ၁၅ ှစ်အရယ်များအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးရာတွင ်

Pfizer ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ုအသုံးြပ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းလည်း  သီရိလက  ာကျန်းမာ

ေရးဝန်ကီးဌာနမှ  တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကား 

သည်။

သီရိလက  ာိုင်ငံ၌   ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး    ထိုးှံမ အစီအစ်တွင် 

AstraZeneca၊ Pfizer၊ Moderna၊ Sputnik V ကိဗုစ်- 

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှင့်  တုတ်ိုင်ငံထုတ် 

Sinopharm ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများကိ ု

အသုံးြပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ှစ်ကိမ် ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်

လက်ရိှတွင်   သီရိလက  ာုိင်ငံ၌  ုိင်င့ံလူဦးေရ 

စုစုေပါင်း၏ ၇၀ ရာခိုင် န်းနီးပါးသည် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး    ှစ်ကိမ် ထိုးှံမ ခံယူပီး

ြဖစ်ေကာင်း  သီရိလက  ာုိင်ငံ  ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

သရီလိက  ာိင်ုင၌ံ အသက် ၁၂ ှစ်မှ ၁၅ ှစ်အရယ်များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးမ  ဇန်နဝါရ ီ၇ ရက်တွင် စတင်မည်

နယူးေဒလီ  ဇန်နဝါရီ  ၆

အိ ိယိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၉၀၉၂၈ ဦး  ထပ်မံ 

ေတွရှိြခင်းေကာင့ ် လက်ရှိတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း   ၃၅၁၀၉၂၈၆ ဦး  ရိှလာေကာင်း   

အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏   ေနာက်ဆုံး 

ထုတ်ြပန်သည့် အချက်အလက်များအရ သိရသည်။

ေသဆုံးသူေပါင်း   ၄၈၂၈၇၆ ဦး ရှိလာ

ထိုြပင် အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက ်

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၃၂၅  

ဦး ထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း   ၄၈၂၈၇၆ ဦး  ရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။ အိ ိယိုင်ငံ၌ လက်ရှိတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ပိုးေတွရှိဆဲလူနာစုစုေပါင်း  ၂၈၅၄၀၁ ဦး 

ရှိေကာင်း    အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။ 

အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးုံများမှ  ဆင်းခွင့်ရရှိသူ ၁၉၂၀၆ ဦး ရှိြခင်း 

ေကာင့ ် ေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း 

၃၄၃၄၁၀၀၉ ဦး ရှိလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌ လက်ရှိတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်မ များရိှေနသည့အ်ြပင်    အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ အေရအတွက်သည်လည်း  

စုစုေပါင်း ၂၆၃၀ ရိှလာေကာင်း၊ ယင်းအေရအတွက် 

အနက် မဟာရက်ရ ထရာ၌   အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ ၇၉၇ ဦးှင့်  နယူးေဒလီ၌ 

အိုမီခရန် ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ   ၄၆၅  

ဦး ရှိေကာင်း    အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ထုတ်ြပန်သည့် ေနာက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ 

သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၉၀၉၂၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

လန်ဒန်  ဇန်နဝါရီ  ၆

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူေပါင်း   ၁၉၄၇၄၇ 

ဦး ထပ်မံေတွရှိခဲ့ြခင်းေကာင့ ်  ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း  ၁၃၈၃၅၃၃၄ 

ဦး ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ေသဆုံးသူေပါင်း   ၄၉၂၈၄ ဦး ရှိလာ

ထိုြပင် ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသ ူ၃၃၄ ဦး  ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်အဆိပုါ 

ေရာဂါြဖင့ ်  ေသဆုံးသူေပါင်း   ၄၉၂၈၄ ဦး  ရှိလာ 

ေကာင်းှင့် ေဆးုံများ၌   တက်ေရာက်ေဆးဝါး 

ကသုမ ခယံလူျက်ရိှသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံရသူ ၁၇၂၇၆ ဦး ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌  အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် 

အသက်အရယ်ရိှသူအားလံုး၏  ၉၀ ရာခိင်ု န်းေကျာ် 

သည်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးပထမ 

အကမ်ိ ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်၈၂ ရာခိင်ု န်း 

သည် ကာကွယ်ေဆးဒုတိယအကိမ် ထုိးံှမ ခံယူပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင် ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့အ်ထက် 

အသက်အရယ်ရိှသူအားလံုး၏ ၆၀ ရာခုိင် န်းေကျာ် 

သည်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတတိယ

အကိမ် အပိုေဆာင်းထိုးှံမ  ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

တစ်သိန်းကိုးေသာင်းေကျာ် ရှိ

ဩစေတးလျိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အပိုေဆာင်းထိုးှံေရးလုပ်ငန်း အရှိန်ရလျက်ရှိ

ေြပာကားသည်။ ဇန်နဝါရ ီ၁၀ ရက်တွင် ိင်ုငအံတွင်းရိှ အသက် ငါးှစ်မှ 

၁၁ ှစ်အရယ်ရိှ ကေလးငယ်များအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

စတင်ထိုးှံေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိအချနိ်၌ ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၇၀၀၀၀ ေကျာ်ရိှေကာင်း သရိသည်။  ထိုြပင် ိင်ုငအံတွင်းရိှ  ပင်စင်စား 

ဝန်ထမ်းများအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ အခမဲ ့စစ်ေဆးေပးသွားမည် 

ြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ကမ  ာတစ်ဝန်း

 ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၂၉၈၄၇၇၈၅၇

 ဦး

ေသဆုံးသူ

၅၄၈၄၄၅၃

ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ

၂၅၆၉၆၁၂၈၆

ဦး



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၆ 

ြမစ်ကီးနားမိ၌ ေငွကျပ် သိန်း ၅၉၀၀ ေကျာ် တန်ဖိုးရှိ မူးယစ် 

ေဆးဝါးများ သမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွမှ သရိသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး ရဲတပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် ညေန ၆ နာရီတွင် ကချင်ြပည်နယ် 

ြမစ်ကီးနားမိ မိသစ်ကီး(ဂျန်မိင်ုေကာင်း)ရပ်ကွက် အမ်ိအမှတ်(၂၄၉)

ေန မေခါန်ဆန်၏ေနအမ်ိအား သတင်းအရရှာေဖရွာ ေဒသကာလတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် သိန်း ၅၉၀၀ ေကျာ် တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းြဖ ၃ ဒသမ ၇၅ ကီလို၊ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  ၃  ဒသမ ၃၆  သိန်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်

၎င်းအား ဥပေဒအရအေရးယူထားရှိပီး ကွင်းဆက်ြပစ်မ ကျးလွန်သူ

များကို ဆက်လက်စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၆

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ     တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် 

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထိေရာက်စွာ       တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် 

ေကာ့ကရိတ်(တံတားကျိး) စုေပါင်းစစ်ေဆးေရး 

စခန်း၌ ြမဝတီမှ ရန်ကုန်သို သွားေရာက်မည့ ်

ေမာ်ေတာ်ယာ်များကိ ုစစ်ေဆးခဲ့ရာ စာရက် 

စာတမ်း အေထာက်အထား တင်ြပိုင်ြခင်း 

မရှိသည့် လ ပ်စစ်ေရေွးအိုး ၄၀၀ ခန်မှန်း 

တန်ဖိုး ေငွကျပ ်၅၈၀၀၀၀ ကိ ုစစ်ေဆးေတွရှိ 

ရသြဖင့ ်သမ်ိးဆည်း၍ အမ ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက် 

ခဲ့သည်။

အလားတူ    ဇန်နဝါရီ   ၅   ရက်တွင် 

ေကာ့ကရိတ်(တံတားကျိး) စုေပါင်းစစ်ေဆးေရး 

စခန်းတာဝန်ကျ အေကာက်ခွန်အဖဲွမှ စစ်ေဆး 

မ များ ေဆာင်ရက်ေနစ် ြမဝတီမှ ရန်ကုန်သို 

ြမစ်ကီးနားမိ၌ ေငကွျပ်သန်ိး ၅၉၀၀ ေကျာ် တန်ဖိုးရိှ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သမ်ိးဆည်းရမိ

မေခါန်ဆန်အား သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့အ်တ ူ

ေတွရစ်။

ေြမာက်ဥက လာပ၊ မဂ  လာဒုှံင့ ်ေမှာ်ဘီမိနယ်တိုတွင် စတ်ိက မူးယစ်ေဆးဝါးများ သမ်ိးဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၆ 

မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးိှမ်နင်း 

ေရး   ရတဲပ်ဖဲွဝင်များ   ပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲသည်  ဇန်နဝါရီ ၅ 

ရက်    နံနက်  ၅    နာရီခွဲတွင် 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် အမှတ် 

(၂)ရပ်ကွက်တွင် ေအာင်သက်ဦးကိ ု

မသက  ာဖွယ်ေတွရိှသြဖင့် စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ ၎င်းထံမှ စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၂၀၀၀ ကိလုည်းေကာင်း၊ 

ထိုအတူ ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီ 

တွင်  မူးယစ်ေဆးဝါး  တားဆီး 

ိှမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင် 

ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် မဂ  လာဒု ံ

မိနယ် ေထာက်ကန်မိ ဧကရာဇ် 

ရပ်ကွက်     ရန်ကုန်-ပဲခူးသွား 

ကားလမ်းရှ ိ ထမင်းဆိုင်ေရှတွင ်

အာကာမင်း (ခ)   ဆိုဒ်ကီး (ခ)

ငဆိဒ်ုှင့ ်လင်းခန် (ခ) ငခန်တိုကိ ု

မသက  ာဖွယ်ေတွရိှသြဖင့် စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ  ၎င်းတို   ှစ်ဦးထံမှ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၀၄၀၀ 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး    ကွင်းဆက ်

အရ မွန်းလဲွ ၁ နာရီ မိနစ် ၅၀ တွင် 

ေမှာ်ဘီမိနယ် ဘွက်ကီးေကျးရာ 

အုပ်စု ရဲစုေကျးရာတွင ် ြပည့်ဖိး 

ေမာင် (ခ) ကိုဖိးကိ ုစတ်ိက ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၂၀ ှင့် လည်းေကာင်း၊ 

မွန်းလွဲ  ၃  နာရီခွဲတွင် မဂ  လာဒုံ 

မိနယ်   ြမသီတာရပ်ကွက်ေန 

ထွန်းထွန်းလင်း (ခ)  ကိုထွန်းကို 

၎င်း၏ေနအိမ်၌  စိတ်က ူးသွပ ်

ေဆးြပား ၁၂၀ ှင့ ်လည်းေကာင်း 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သြဖင့်   ၎င်းတိုကို 

မးူယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲ 

ေစေသာ    ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ 

ဥပေဒအရ အေရးယထူားေကာင်း 

သိရသည်။

ရဲြပန်ကား

တရားမဝင ်ကုန်ပစ ည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ
သွားေရာက်မည့် ယာ်များကို စစ်ေဆးခဲ့ရာ 

တရားဝင်စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 

တစ်စံုတစ်ရာ တင်ြပုိင်ြခင်းမရိှသည့် တုတ် 

ိုင်ငံထုတ် Speaker ၃၁ ခု ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၄၆၅၀၀၀၀ ကုိလည်းေကာင်း၊ ထုိင်းုိင်ငံ 

ထတ်ု   အေမ းဆပ်ြပာရည်အထပ်ု ၁၀၀ ခန်မှန်း 

တန်ဖိုး ေငွကျပ် ၁၂၀၀၀၀၀ စုစုေပါင်း ခန်မှန်း 

တန်ဖုိး ေငွကျပ် ၅၈၅၀၀၀၀ ေတွရှိရသြဖင့ ်  

သမ်ိးဆည်း၍   အမ ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။

ထိုအတ ူမရမ်းေချာင်  အမဲတမ်းစစ်ေဆး 

ေရးစခန်းအနီးရှိ ေရ ြဖရာဘာ ခ ံေရှာင်ကွင်း 

လမ်းကားတွင ် ယာ်တစ်စီး   ရပ်တန်ထား 

ေကာင်း သတင်းအရ သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲရ့ာ 

ရန်ကုန်-ြမဝတီ    ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊ 

မိုင်တိုင်အမှတ်(၉၇/၆)မိုင်အနီးရှိ လမ်းကား 

အတွင်း   ရပ်တန်ထားေသာ   ယာ်ေပ တွင် 

တရားဝင်စာရက်စာတမ်း  အေထာက်အထား 

တစ်စံုတစ်ရာတင်ြပုိင်ြခင်းမရိှသည့် Dietary 

Supplement Product  ေြခာက်ပုံး  ခန်မှန်း 

တန်ဖိုး ေငကွျပ် ၇၈၀၀၀၀၀ ကိ ုစစ်ေဆးေတွရိှ 

ရသြဖင့ ်အဆိုပါ ကုန်ပစ ည်းများ တင်ေဆာင် 

လာသည့် MITSUBISHI အမျိးအစား ကုန်တင် 

ယာ်    ခန်မှန်းတန်ဖုိး   ေငကွျပ် ၁၅၀၀၀၀၀၀ 

စစုေုပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖိုး ေငကွျပ် ၂၈၆၅၀၀၀၀ 

တိုကို သိမ်းဆည်း၍  အမ ဖွင့်လှစ် အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

သုိပါ၍ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးရမိမ  

တစ်မ  ခန်မှန်းတန်ဖိုး ေငွကျပ် ၅၈၀၀၀၀ ှင့် 

ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးရမိမ  ေလးမ  

ခန်မှန်းတန်ဖိုး ေငွကျပ် ၂၈၆၅၀၀၀၀ ြဖစ်၍  

စုစုေပါင်းဖမ်းဆီးရမိမ  ငါးမ  ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၂၉၂၃၀၀၀၀ ြဖစ်ပီး အဆုိပါ ဖမ်းဆီး 

ရမိမ များှင့်ပတ်သက်၍          အေကာက်ခွန် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ   ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း       တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မတီမှ သိရ 

သည်။                                       

သတင်းစ်

(ဝမှဲယာ) လင်းခန်(ခ)ငခန်၊  အာကာမင်း(ခ)ဆိဒ်ုကီး(ခ)ငဆိဒ်ု၊ ြပည့်ဖိးေမာင်(ခ)ကိုဖိး၊ ထွန်းထွန်းလင်း 

(ခ) ကိုထွန်း တိုအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်အတ ူေတွရစ်။

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်တရားမဝင ်ကုန်ပစ ည်းများကိ ုေတွရစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

သာသနာြပရဟန်းေတာ်များ
ိုင်ငံေတာ်   ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ ်

ှစ်ခုသည်   ၂၀၂၀  ြပည့်ှစ်တွင ်   ကိုဗစ်ေကာင့ ်

ဘဲွှင်းသဘင်မကျင်းပိင်ုခဲေ့ချ။ ၂၀၂၁ ခှုစ် ကိဗုစ် 

ကူးစက် န်းကျသွားမ ှ   အေက းြပန်ဆပ်ရသည်။ 

မှစ်က   မလုပ်ြဖစ်ခဲ့ေသာ    (၂၆)ကိမ်ေြမာက ်

သာသနတက သီလမဟာဘွဲှင်းသဘင်ကို  ၂၈-

၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ိင်ုငေံတာ်ပရယိတ ိသာသနာ ့

တက သိုလ်(မ ေလး)၌  လည်းေကာင်း၊  ယခုှစ် 

အတွက် (၂၇)ကိမ်ေြမာက ်   သာသနတက သီလ 

မဟာဘွဲှင်းသဘင်ကိ ု၁၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနက 

ုိင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သုိလ်(ရန်ကုန်)

တွင်လည်းေကာင်း    အသီးသီးကျင်းပိုင်ခဲ့ပီြဖစ ်

သည်။

အပါး ၂၅၀ ေပ ထွက်ခဲ့

ဤဘွဲှင်းသဘင်ှစ်ကိမ်မ ှ  သာသနတက  

သီလ ဓမ ပါရဂူ Ph.D(Buddhism) ဘွဲရ  ှစ်ပါး၊ 

သာသနတက သီလ မဟာဓမ ာစရိယ M.A(Buddhism) 

ဘွဲရ ၃၅ ပါး၊    သာသနတက သီလ ဓမ ာစရိယ 

B.A(Buddhism) ဘွဲရ  ၂၁၃ ပါး ေပါင်း အပါး ၂၅၀ 

ေပ ထွက်ခဲ့သည်။ တက သိုလ်ှစ်ခု စတင်ဖွင့်လှစ ်

သည်မှ (၂၇)ကမ်ိေြမာက် ဘဲွှင်းသဘင်အထဆိိပုါ 

မူ  ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဓမ ပါရဂူ D.Litt ဘွဲရ ငါးပါး၊ 

သာသနတက သီလဓမ ပါရဂူဘဲွရ ၁၄ ပါး၊ သာသန 

တက သီလ မဟာဓမ ာစရိယဘွဲရ      ၄၇၃ ပါး၊ 

သာသနတက သီလဓမ ာစရိယဘွဲရ     ၂၅၂၃  ပါး 

စုစုေပါင်း ၃၀၁၅ ပါးမ ပင် ရှိခဲ့ေလပီ။

ဘွဲယူစာတမ်း တင်သွင်းကရ

တက သိလ်ုတက်ေနဆ ဲရဟန်းေတာ်များသည် 

ဝိနယ၊ သုတ  ၊ အဘိဓမ ၊    ပိဋကတ်ဆိုင်ရာ ပါဠိ၊ 

ပဋိကတ်ဆိင်ုရာ ြမန်မာ၊ ပဋိကတ်ဆိင်ုရာ အဂ  လပ်ိ၊ 

ဗုဒ ေဒသနာြပန်ပွားေရးပညာ စသည့် ဘာသာရပ် 

ခုနစ်မျိးကို   သင်ကားကရပီး   ဘွဲယူစာတမ်း 

တင်သွင်းကရသည်။   ပဋိပတ ိကျင့်စ်ကိုလည်း 

လက်ေတွ ကျင့် ကံအားထုတ်ကရသည်။ အေြခခံ 

ဘွဲြဖစ်ေသာ     သာသနတက သီလဓမ ာစရိယ 

သင်တန်းေအာင်ြမင်ေသာ်လည်း ချက်ချင်းလက်ငင်း 

ဘဲွမယူကရေပ။ ေရှးဦးစွာ နယ်စပ်ှင့ ်ေတာင်တန်း 

ေဒသ    သာသနာြပစခန်းများသို    က ြမန်း၍ 

သာသနာြပတာဝန်ကို   ှစ်ှစ်ထမ်းေဆာင်ကရ 

ေလသည်။ ထိုတာဝန်ပီးဆုံးမ ှ ြပန်လည်ေခ ယူ၍ 

ဘွဲှင်းအပ်ေပးြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုရဟန်းတိုေနရာ 

တွင် ဘွဲကိေအာင်ြမင်ေသာ ရဟန်းအသစ်တိုက 

သွားေရာက်တာဝန်လဲလှယ်ကသည်။ ဤသိုလ င် 

နယ်စပ်ှင့် ေတာင်တန်းေဒသသာသနာြပစခန်း 

တို၌ ရဟန်းမြပတ်ရိှေနသည်။ ဘဲွရရဟန်းေတာ်တို၏ 

စာေတွ လက်ေတွ သာသနာတ့ာဝန် ထမ်းေဆာင်က 

ရပုမှံာ အလွန်ပင်ချးီကျး ကည်ညိထိက်ုလှေပသည်။ 

ဘွဲှင်းသဘင်တွင်     ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိ 

သာသနာတ့က သိလ်ုများ၏ အဓပိတ ိဆရာေတာ်ြဖစ် 

ေသာ    ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲဥက    

ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ်ကီးေရှေမှာက်၌ ဘွဲခံရဟန်း  

ေတာ်များက သာသနာြပကတသိစ ာ သုံးချက်ြပက 

ရပါသည်။ 

“အရှင်ဘုရားတို   ြပည်တွင်း    ြပည်ပတို၌ 

သာသနာြပလပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် ဆင်းရ ဲ

ချမ်းသာမေရး ေကျးလက်ေတာရာပါမကျန် ေနထိင်ု 

သီတင်းသုံး၍       သာသနာြပလုပ်ငန်းများကို 

ေဆာင်ရက်ကရန် ကတိြပုိင်ပါမည်လား ဘုရား” 

ဟ ုပထမကတသိစ ာကိ ုအဓပိတဆိရာေတာ်ကီးက 

ေမးြမန်းရာ ဘဲွခရံဟန်းေတာ်များက “ကတြိပပါ၏ 

ဘုရား” ဟု သံပိင်ေြဖကားသံမှာ သာသနာေတာ် 

တည်တံြ့ပန်ပွားေရးအတွက် တစ်အားတက်စရာပင် 

ြဖစ်ေလေတာ့သည်။

အထင်အရှားသက်ေသြပ

သာသနာြပရဟန်းေတာ်တို၏       ဘဝမှာ 

ေယဘုယျအားြဖင့ ်  ဆင်းရဲကသည်။  အခက်အခဲ 

အမျိးမျိး ေတွကံရသည်။ ခရီးလမ်းပန်းမသာေချ။ 

ရာသီဥတုကမ်းသည်။  ဆွမ်းကွမ်းခက်ခဲသည်။ 

ေရာဂါဘယှင့်   သားရဲအ ရာယ်ထူေြပာသည်။ 

တစ်ခါတစ်ရံ ဘာသာစကားမေပါက်။ ရဟန်းေတာ် 

တိုသည် ဒကု ဆင်းရကဲိ ုသည်းခေံတာ်မ၍ူ ေထရဝါဒ 

ဗုဒ သာသနာြပန်ပွားေအာင် သာသနာြပေတာ်မူ 

ကသည်။ ရဟန်းေတာ်တို၏ သာသနာြပတာဝန် 

ေကျပွန်မ ကိ ုတစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် တိုးတက်များြပား 

လာေသာ ဗုဒ အဆုံးအမကို ကူးေြပာင်းခံယူလာသ ူ

အေရအတွက်က အထင်အရှားသက်ေသြပသည်။ 

နယ်စပ်ှင့် ေတာင်တန်းေဒသ အပါအဝင် 

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များရိှ သာသနာြပဌာန 

ေပါင်းမှာ ကချင် ၂၈၊    ကယား ၄၆၊    ကရင် ၁၆၊ 

ချင်း ၁၅၉၊    စစ်ကိုင်း  ၉၉၊   တနသ  ာရီ  ၅၊ 

ေနြပည်ေတာ်  ၁၊ မေကွး ၁၁၊ မ ေလး ၁၊ မွန် ၃၊ 

ရခိုင် ၉၀၊ ရှမ်း-ေရှ ၇၆၊ ရှမ်း-ေတာင် ၃၁ ၊ ရှမ်း-

ေြမာက ်၄၄    စုစုေပါင်း  ၆၁၀ ြဖစ်သည်။   ဤ 

သာသနာြပဌာနများတွင်   ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိ 

သာသနာတ့က သိလ်ုများမှ ဘဲွမယမူေီစလ တ်ထား 

ေသာ    ရဟန်းေတာ်များအြပင်   ေထရဝါဒဗုဒ  

သာသနာြပဩဝါဒါစရိယအဖွဲက    ေစလ တ်ထား 

ေသာ ေစတနာဝ့န်ထမ်း ဆ ြပရဟန်းေတာ်များှင့ ်

ေဒသခံရဟန်းေတာ်များလည်း       ပါဝင်ေပရာ 

ထိုရဟန်းေတာ်များ၏ သာသနာြပသက်တမ်းမှာ 

ရှည်လျားကပီြဖစ်ေပသည်။ ယမန်ှစ်က စာရင်း 

အရ သာသနာြပသက်တမ်းအလိုက ်ေဖာ်ြပရလ င် 

သာသနာြပသက်တမ်း ၁၀ ှစ်ေအာက် ရဟန်းေတာ် 

များ ၂၄၈ ပါး၊ သာသနာြပသက်တမ်း ၁၀ ှစ်ှင့် 

အှစ် ၂ဝ ထ ိရဟန်းေတာ်များ ၁၂၁ ပါး၊ သာသနာြပ 

သက်တမ်း ှစ် ၂၀ ှင့် ှစ် ၃၀ ထ ိရဟန်းေတာ်များ 

အပါး ၈၀၊ သာသနာြပသက်တမ်း ှစ် ၃၀ အထက် 

ရဟန်းေတာ်များ ၁၂ ပါး စုစုေပါင်း ၄၆၁ ပါးရှိေပ 

သည်။ 

ြမတ်စွာဘုရား   သက်ေတာ်ထင်ရှားရှိစ်က 

ကိုးတိင်ုးကိုးဌာနသို သာသနာြပရန် က ြမန်းကကန်ု 

ေသာ ရဟန်းေတာ်များကဲ့သို ယေန  ပစ က ကာလ 

တွင် ိင်ုငေံတာ် ပရယိတ ိသာသနာတ့က သိလ်ုများမှ 

ဘွဲခံရဟန်းေတာ်များ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပ 

ဩဝါဒါစရယိအဖဲွက ေစလ တ်ေသာရဟန်းေတာ်များ 

ှင့်   မိမိဆ အေလျာက်  သာသနာြပတာဝန်ကို 

ထမ်းေဆာင်ကေသာ       ရဟန်းေတာ်များသည ်

ိင်ုငေံတာ်၏ နယ်စပ်ှင့ေ်တာင်တန်းေဒသများတွင် 

သာသနာြပလျက်ရှိကေပသည်။    အထက်တွင် 

ေရးသားခဲ့ေသာ အခက်အခဲအမျိးမျိးကိုသာမက 

အသက်အ ရာယ်ကိုပင ်  ယေန    ရင်ဆိုင်ေနကရ 

ေပသည်။ 

သာသနာေတာ်အတွက်     မတွန်မဆုတ် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကကုန်ေသာ သာသနာြပ 

ရဟန်းေတာ်များအတွက် ပစ ည်းေလးပါးလှဒါန်း 

လိုသူ၊ ပေဒသာပင်စိုက်ထူလှဒါန်းလိုသ ူသာသနာ့ 

ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများသည် သာသနာေရးှင့် 

ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန  သာသနာေတာ်ထွန်းကား 

ြပန်ပွားေရးဦးစီးဌာနသုိ  ဆက်သွယ်ုိင်ပါေကာင်း 

သတင်းေကာင်းပါးလိုက်ရပါသည်။      ။

ေကေက(မဟာဝိဇ ာ)

သာသနာြပရဟန်းေတာ်တို၏ ဘဝမှာ ေယဘယုျအားြဖင့ ်ဆင်းရဲက 

သည်။ အခက်အခဲအမျိးမျိး ေတွ ကံရသည်။ ခရီးလမ်းပန်းမသာေချ။  

ရာသီဥတုကမ်းသည်။   ဆွမ်းကွမ်းခက်ခဲသည်။ ေရာဂါဘယှင့်   သားရဲ 

အ ရာယ်ထေူြပာသည်။ တစ်ခါတစ်ရ ံဘာသာစကားမေပါက်။ ရဟန်းေတာ် 

တိုသည် ဒကု ဆင်းရကဲိ ုသည်းခေံတာ်မ၍ူ ေထရဝါဒ ဗဒု သာသနာြပနပွ်ား 

ေအာင် သာသနာြပေတာ်မူက

သံြဖဇရပ ်    ဇန်နဝါရီ    ၆

မွန်ြပည်နယ် သြံဖဇရပ်မိနယ် ှစ်ကိင်ုးေကျးရာရိှ ေကျးလက်ေန 

ြပည်သမူျား ေရွာသကီာလ သန်ရှင်းေသာေသာက်သံုးေရ အြပည့အ်ဝ 

ရရိှသုံးစဲွိင်ုေရးအတွက် ေရဂါလန် ၅၀၀၀ ဆံ ့ေရစကုန်တည်ေဆာက်ေပး 

လျက်ရိှေကာင်း မိနယ်ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

မှ သိရသည်။ 

အဆိပုါလပ်ုငန်းကိ ု၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘ  ာှစ် ေြခာက်လဘတ်ဂျက် 

တွင် ြပည်ေထာင်စ ုရန်ပုံေငွကျပ ်၁၀ ဒသမ ၂ သန်းြဖင့် Time land 

Construction ကမု ဏကီ ၂၀၂၁ ခှုစ် ဒဇီင်ဘာလမှ စတင်ေဆာင်ရက်ေန 

ြခင်းြဖစ်ပီး လုပ်ငန်းပီးစီးပါက ှစ်ကုိင်းေကျးရာရိှ အိမ်ေြခ ၅၅၃ အိမ်၊ 

လဦူးေရ  ၃၃၅၉ ဦးအတွက် ေရွာသကီာလ ေသာက်သုံးေရအခက်အခကဲိ ု

ေြဖရှင်းေပးိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေကျးလက်ေနြပည်သူများ 

သန်ရှင်းေသာ ေသာက်သုံးေရရရှိေရး ေဆာင်ရက်

ဝန်ထမ်းများသည ် ယမန်ေန   နံနက် ၉ နာရီတွင်   မဂ  လာဒုံမိနယ်

ေပါက်ကန်ုးရပ်ကွက်ေနြပည်သမူျားအား ရပ်ကွက်ဓမ ာုတွံင် ိင်ုငသံား 

စစိစ်ေရးကတ်ြပားများကိ ု  ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့်  ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင် ့ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန မဂ  လာဒုံ 

မိနယ် ဦးစီးမှး ဦးြမင့်သူေအာင်ှင် ့ဒုလဝကမှး ေဒ ဆူဇီ ဦးေဆာင် 

သည့် ဝန်ထမ်းများက ေပါက်ကုန်းရပ်ကွက်ရှ ိ၁၀ ှစ်ြပည့် ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပား ေလ ာက်ထားသ ူ၂၇ ဦး၊  ၁၈ ှစ်ြပည့် ိုင်ငံသား 

စစိစ်ေရးကတ်ြပား ေလ ာက်ထားသ ူ၁၀ ဦး၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား 

မိတ လဲလှယ်ေလ ာက်ထားသူ ၂၄ ဦး စုစုေပါင်း ၆၁ ဦးတိုကို ုိငင်သံား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ဉာဏ်ဟိန်း 

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပး
မဂ  လာဒုံ    ဇန်နဝါရီ    ၆

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန ရန်ကုန ်

တိုင်းေဒသကီး  မဂ  လာဒုံမိနယ်ဦးစီးမှးုံးမှ  မိနယ်ဦးစီးမှးှင့် 

ေရတာရှည်မိနယ်၌ ေတာင်သူလယ်သမားဖွံ ဖိးတိုးတက်ေရးသင်တန်း ဖွင့်လှစ်
ေရတာရှည ်   ဇန်နဝါရီ    ၆

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ ်

၌ ေတာင်သူလယ်သမားဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

သင်တန်းဖွင့်ပဲွကိ ုဇန်နဝါရ ီ၆ ရက် နနံက်ပိင်ုးက 

ေရတာရှည်မိ ေတာင်သလူယ်သမားသင်တန်း 

ေကျာင်း၌ ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး  

အဖဲွဥက     ဦးဥက ာသန်းက   ိင်ုငတံကာတွင် 

လိုက်နာကျင့်သုံး    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ 

ေခတ်မီနည်းစနစ်များကိ ု  ြမန်မာ့  ေရ၊ ေြမ၊ 

ေတာ၊ ေတာင် သဘာဝှင့်အညီ ြပြပင်ေြပာင်းလဲ 

ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးအတွက် ြမန်မာစ့ိက်ုပျိးေရး 

ပညာရှင်များကလည်း သေုတသနအဆင့်ဆင့် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပီး ရရှိလာေသာ နည်းစနစ် 

များကို   ယခုကဲ့သို  ပညာေပးသင်တန်းများ 

ဖွင့်လှစ်၍ ေတာင်သူဦးကီးများထ ံ ြပန်လည် 

မ ေဝေပးလျက်ရှိေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်၍ ေတာင်ငခူိင်ု စိက်ုပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန  ခိုင်ဦးစီးမှး  ဦးြမတ်မင်းေထွးက 

သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရြခင်း ရည်ရယ်ချက်အား 

ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့ပီး မိနယ်စီမံအုပ်ချပ ် 

ေရးအဖဲွ အဖဲွဝင်(၁) ဗိလ်ုမှးသရူန်ိသန်းြမင့်က 

သင်တန်းအေထာက်အကူြပ      ပစ ည်းများ 

ေပးအပ်ခဲ့သည်။

အဆိုပါသင်တန်းတွင်     ေြမအသုံးချ 

ဘာသာရပ်၊   သီးှံကာကွယ်ေရးှင် ့ မျိးေစ့ 

ထုတ်လုပ်မ နည်းပညာများ သင်ကားပုိချေပး 

မည်ြဖစ်ပီး  ေတာင်ငခူိင်ုအတွင်းရိှ အကျိးြပ 

ေတာင်သ ူ ၃၀  တက်ေရာက်သင်ယခူဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                     မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

မုံရာ    ဇန်နဝါရီ     ၆

၂၀၂၂-၂၀၂၃   ဘ  ာှစ်အတွက်   အရအသုံး 

ခန်မှန်းေြခေငွစာရင်းဆုိင်ရာ  ညိ  င်းအစည်းအေဝး 

ကိ ုဇန်နဝါရီ ၅ ရက် မွန်းလဲွပုိင်းတွင် တုိင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲုံး အစည်းအေဝးခန်းမတွင ်ကျင်းပရာ 

အစည်းအေဝးသုိ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်  

ဦးြမတ်ေကျာ်၊  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးများ၊   တိုင်း 

ေဒသကီးအဆင့်     ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေဆွးေွးတင်ြပ

ေရှးဦးစွာ     တိုင်းေဒသကီး    ဝန်ကီးချပ် 

ဦးြမတ်ေကျာ်က   အဖွင့်အမှာစကား  ေြပာကားပီး 

တိင်ုးေဒသကီး ရသုံးခန်မှန်းေြခ ေငစွာရင်းေရးဆဲွေရး 

ဦးစီးဌာန      န်ကားေရးမှး     ေဒ ခင်ဝင်းရီ၊ 

တိုင်းေဒသကီး    စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှး   ဦးဝင်းလ  င်ှင့် တိုင်းေဒသကီး 

စီးပွားေရးရာဝန်ကီး ေဒ ရီရီသန်းတုိက ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘ  ာှစ်အတွက် အရအသုံးခန်မှန်းေြခေငွစာရင်း  

ဆုိင်ရာကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍        ရှင်းလင်း 

တင်ြပပီး     တိုင်းေဒသကီးအဆင် ့   ဌာနဆိုင်ရာ 

အကီးအကဲများက မိမိတိုဌာနများအလိုက ်၂၀၂၂-

၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်  ဘတ်ဂျက်ရရိှမ ှင့်     လပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရန် လျာထားမ များအား ေဆွးေွးတင်ြပ 

ကသည်။ 

ယင်းေနာက်   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးများက   

၂၀၂၂-၂၀၂၃      ဘ  ာှစ်အတွက်       အရအသုံး 

ခန်မှန်းေြခေငွစာရင်းဆိုင်ရာ    ကိစ ရပ်များှင့်  

ခွင့်ြပလျာထားလုပ်ငန်းများကို   သတ်မှတ်စံချနိ် 

စံ န်းများှင့်အညီ     သတ်မှတ်ကာလအတွင်း     

အပီးေဆာင်ရက်မည် ့အစီအမံများှင့်ပတ်သက်၍ 

ေဆွးေွးကသည်။

ထိုေနာက်    တိုင်းေဒသကီး    ဝန်ကီးချပ်က 

အကံြပေဆွးေွးတင်ြပချက်များအေပ     လိုအပ် 

သည်များကိ ု    တာဝန်ရှိသူများှင် ့   ြဖည့်ဆည်း 

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ      ၆

ကရင်ြပည်နယ ်ေလးေက့ေကာ်ေဒသအတွင်း တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းမ များရိှလာပီး တစ်ဖက်ုိင်ငသုိံ ထွက်ေြပးတမ်ိးေရှာင် 

ေနသည့် အြပစ်မ့ဲြပည်သူများ ြပန်လည်ေနထုိင်ုိင်ေရးအတွက် 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များှင့ ်ဌာနဆိင်ုရာများက စစီ်ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရိှရာ ထွက်ေြပးတမ်ိးေရှာင်ေနသမူျားမှာ မိမိတုိေနရပ် 

အသီးသီးသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လျက်ရှိသည်။

ထိသုို ဝင်ေရာက်လျက်ရိှရာ ယေနတွင် မယ်ေထာ်သေလး  

ေကျးရာသို အမျိးသား ၄၅ ဦး၊ အမျိးသမီး ၃၈ ဦး စုစုေပါင်း ၈၃ 

ဦးသည် ၎င်းတိုေနရပ်သို အသီးသီးထပ်မံြပန်လည်ဝင်ေရာက ်

လာေကာင်းှင့ ် ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်မှ ယေနအထိ 

ေလးေက့ေကာ်ေဒသအတွင်းရှ ိ   ေကျးရာများသို   အမျိးသား 

၃၁၅၃ ဦး၊ အမျိးသမီး ၃၅၅၃ ဦး စုစုေပါင်း ၆၇၀၆ ဦး ေနရပ် 

အသီးသီးသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရှိရသည်။

အဆိပုါ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသမူျားအား သက်ဆိင်ုရာ 

တာဝန်ရိှသမူျားက စနစ်တကျ လက်ခခံဲက့ာ သက်ဆိင်ုရာြပည်သူ 

ေဆးုမံျားမှ ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျား၊ တပ်မေတာ် 

ေဆးတပ်ဖွဲဝင်များက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ စစ်ေဆးေပးြခင်း၊ 

Quarantine ဝင်ေရာက်ရမည့် အေထာက်အထား စာရက် 

စာတမ်းများ  ြပလုပ်ေပးြခင်း၊  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

 န်ကားချက်များကိ ု   ရှင်းလင်းေြပာကားြခင်းတိုကိုလည်း 

စနစ်တကျေဆာင်ရက်ေပးပီး       အြခားလိုအပ်သည်များကိ ု

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်အတွက်

အရအသံုးခန်မှန်းေြခေငွစာရင်းဆိုင်ရာ ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ကရင်ြပည်နယ် ေလးေက့ေကာ်ေဒသရှိ ေကျးရာများမှြပည်သူများ ၎င်းတိုေနရပ်အသီးသီးသို 

ဆက်လက်ဝင်ေရာက်၊ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပး

တက သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်များတွင ်
ေနသင်တန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၆

ြမန်မာုိင်ငံတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်မ ထိန်းချပ်လာုိင်သည်ှင့်အမ   ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ  

သင်ယူမ အဆက်မြပတ်ေစရန်အတွက ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာန အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှ ိတက သိုလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်များတွင ်ေနသင်တန်းများကိ ုယေန  စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

ထုိသုိဖွင့်လှစ်ရာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်ှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာ သင်ှစ်များအတွက် ဥပေဒပညာ 

စတုတ ှစ်(ဒုတိယှစ်ဝက်)၊ ပညာေရး စတုတ ှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်)၊ ဂုဏ်ထူးတန်း တတိယှစ်(ပထမှစ်ဝက်)၊ 

မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း(ပထမှစ်ဝက်)၊ မဟာဘွဲသင်တန်း ပထမှစ်(ပထမှစ်ဝက်)ှင့်  

မဟာဘဲွ သင်တန်း ဒတုယိှစ်(ပထမှစ်ဝက်)ဘဲွ သင်တန်းများကုိ ဖွင့်လှစ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျား သက်ဆိင်ုရာတက သိလ်ု၊ ဒဂီရေီကာလပ်ိ၊ ေကာလပ်ိများ၌ ကိဗုစ်-၁၉ စည်းမျ်းစည်းကမ်း 

များှင့်အညီ တက်ေရာက်ပညာသင်ကားလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                              သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ     ၆

ကချင်ြပည်နယ်တွင ်ေနရာကွက်ကျား မိုးအနည်းငယ ်ရာိုင်သည်။ ရာရန်ရာ န်း ၆၀ ြဖစ်သည်။ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအထက်ပိုင်း၊  တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊  ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)ှင့် 

ချင်းြပည်နယ်တုိတွင် တိမ်အသင့်အတင့် ြဖစ်ထွန်းပီး ကျန်တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်တုိတွင် အများ 

အားြဖင့ ်သာယာမည်။                                                                                                မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ ခန်မှန်းချက်

၁။ တပ်မေတာ်က ုိင်ငံေတာ်တာဝန်ကုိ လ ဲေြပာင်းရယူခ့ဲရသည့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန  

ေနာက်ပိုင်းမှစ၍ NLD ပါတီဝင်များ၊ ၎င်းပါတီကိုေထာက်ခံသူ အစွန်းေရာက်များ၊ မတရားအသင်းှင့ ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ CDM လ ံေဆာ်မ ှင့် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ 

မလုိလားသည့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ လူပုဂ ိလ်၊ အဖဲွအစည်းများ၏  ေသွးထုိးလ ံေဆာ်မ ၊  ေြခာက်လှန်မ တို 

ေကာင့ ်အချိေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသ ူလငူယ်လရူယ်များ၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများှင့ ်မမိတိိုိုင်ငသံားများ 

ယခုြဖစ်စ်ကာလအတွင်း လူသတ်မ ၊  လုယက်မ ၊ မီး  မ ၊  မိုင်းေဖာက်ခွဲမ ၊ လုံ ခံ ေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များအား ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တိက်ုခိက်ုမ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့ ်ြပည်သအူချိအား  

အုပ်စဖဲွု  ကိယ်ုထလိက်ေရာက်တိက်ုခိက်ုမ ၊   အစုိးရပိင်ု  အေဆာက်အဦများှင့ ်ပဂု လကိပိင်ု 

အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM)လ ပ်ရှားမ တွင် ေငေွကးအရ  ြဖစ်ေစ၊ အြခား 

နည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက်  ပါဝင်သူများမှအပ  စိးုရိမ်စိတ်ေကာင့် 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့်  ဝန်ထမ်းများ၊  အသိပညာရှင်၊  အတတ်ပညာရှင်များ၊  

အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမှ  ပဂု ိလ်များ၊ ိင်ုငသံားများအား  ိင်ုငေံတာ် စမီအုံပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အေနြဖင့် အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့်

ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်း

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ 
သည် EAO များတည်ရှိရာေနရာများှင့ ် ြပည်ပိုင်ငံများသို စိုးရိမ်စိတ်များြဖင့ ်တိမ်းေရှာင်ေနေကာင်း 

သိရှိရပါသည်။

၂။ ၎င်းတိုအေနြဖင့် မတရားအသင်းှင့် အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ ၎င်းတိုှင့် 

ဆက်စပ်ေနသည့် ပုဂ ိလ်အချိ၏ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့ ်အာဏာရှင်ဆန်သည့်ထုတ်ြပန်ချက်၊ ေြပာကားချက ်

တိုအေပ တွင်လည်း ထပ်မံစိုးရိမ်လျက်ရှိပီး ေရာက်ရှိရာေနရာများ၌လည်း လုံ ခံေရးအာမခံချက်မရှိမ ၊ 

လူမ စီးပွားဘဝ အဆင်မေြပခက်ခဲမ တိုှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသြဖင့ ်မိမိတို ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို ြပန်လာ 

လိုသည့်ဆ များ ြဖစ်ေပ ေနသည်ကို သတင်းရရှိပါသည်။

၃။ ယခြုဖစ်စ်ကာလအတွင်း လသူတ်မ ၊ လယုက်မ ၊ မီး  မ ၊ မိင်ုးေဖာက်ခဲွမ ၊ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအား 

ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တုိက်ခုိက်မ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့်  ြပည်သူအချိအား အုပ်စုဖဲွ ကုိယ်ထိလက်ေရာက် 

တိုက်ခိုက်မ ၊ အစိုးရပိုင်အေဆာက်အဦများှင့ ်ပုဂ လိကပိုင် အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM) 

လ ပ်ရှားမ တွင် ေငွေကးအရြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက် ပါဝင်သူ 

များမှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့ ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ် 

ပညာရှင်များ၊ အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမ ှပုဂ ိလ်များ၊  ိုင်ငံသားများအား  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ်အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ မမိေိနရပ်ေဒသအသီးသီးမှ စွန်ခွာတမ်ိးေရှာင်ေနရသမူျားသည်လည်း မမိတိိုိင်ုငသံားများြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ၎င်းတိုအေနြဖင့်  တိမ်းေရှာင်ေရာက်ရှိေနရာများမှ  ြမန်မာိုင်ငံရှိ  ၎င်းတိုေဒသအသီးသီးသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရး ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ သုိြဖစ်ပါ၍  ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို  အေကာင်းအရာတစ်မျိးမျိးြဖင့်  ြပစ်မ ကျးလွန်ထားသူများ 

မှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့် တိမ်းေရှာင်ေနရသူများအေနြဖင့် မိမိတို၏ ကုိယ်ပုိင်စိတ်ဆ အရ ြမန်မာုိင်ငံရိှ 

မိမိတို၏ေနရပ်များသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုပါက ဥပေဒအရ ေြဖေလ ာ့ေပးမ များှင့်အညီ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး နီးစပ်ရာ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ မိနယ်၊ ခုိင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီများှင့် ြပည်ပေရာက ်

ိုင်ငံသားများအေနြဖင့ ် သက်ဆိုင်ရာ  သံုံး၊ စစ်သံုံး၊ ေကာင်စစ်ဝန်ုံးများသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက ်

ိုင်ပါရန် သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

စားသုံးသူကျန်းမာေရးှင့် ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ 
စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန

ကမ ာ့ိုင်ငံများတွင ်ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန် 

များကို   သံုးစဲွလာကသည်ှင့်အမ    ထုိထုတ်ကုန် 

များတွင် လသူားတို၏ကျန်းမာေရးှင့ ်ေဂဟစနစ် 

များအတွက်  အလွန်အ ရာယ်ရိှသည့ ် အဆပ်ိသင့် 

ဓာတပုစ ည်းများ  သိုမဟတ်ု တည်မဓဲာတညုစ်ညမ်း 

မ  (Persistent Organic Pollutants- POPs) 

ပါဝင်ေနေသာေကာင့ ်          ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ 

ခိမ်းေြခာက်မ အြဖစ် အသိအမှတ်ြပထားပါသည်။

အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ ည်းများ       သိုမဟုတ် 

တည်မဲဓာတုညစ်ညမ်းမ များသည ်    ေအာ်ဂဲနစ် 

(ကာဗွန်အေြခခ)ံ  ဓာတြုဒပ်ေပါင်းများှင့ ် ေရာစပ် 

ထားေသာ   အဆပ်ိအေတာက်ြဖစ်ေစသည့ ်   အရာ 

များြဖစ်ပီး   DDT   ကဲ့သိုေသာ   Organochlorine 

ပိုးသတ်ေဆးများ၊    စက်မ သုံးဓာတုပစ ည်းများ၊ 

Polychlorinated biphenyl(PCB)   ှင့်   စက်မ  

လုပ်ငန်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းစ်အတွင်း မရည်ရယ်ဘဲ 

ထုတ်ကုန်များြဖစ်သည့် ဒုိင်ေအာက်ဇင် (Dioxins) 

ေခ  Polychlorinated dibenzo-p-dioxins 

(PCDD) ှင့် dibenzofurons   (PCDF)   တို 

ြဖစ်သည်။       

အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ ည်းများ 

ထုတ်လ တ်ေစြခင်းဆီသို ဦးတည်

ပလတ်စတစ်အမ  က်များအား      စနစ်တကျ 

စွန်ပစ်မ မရှိြခင်း သိုမဟုတ် အလွယ်တကူစွန်ပစ ်

ြခင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်သို အဆပ်ိသင့ဓ်ာတပုစ ည်း 

များ ထုတ်လ တ်ေစြခင်းဆီသုိ ဦးတည်သွားေစုိင် 

ပါသည်။ တည်မဲဓာတုညစ်ညမ်းမ   (POPs)  သည် 

ဓာတေုဗဒဆိင်ုရာ၊  ဇဝီေဗဒဆိင်ုရာှင့ ်   ဓာတ်ြပမ  

ြဖစ်စ်   (Photolytic process)  များမှတစ်ဆင့ ်

ေချဖျက်ြခင်းကိ ု    ခံိုင်ရည်ရှိေသာ     ေအာ်ဂဲနစ် 

ြဒပ်ေပါင်းများြဖစ်ပါသည်။

ပလတ်စတစ်   ထုတ်ကုန်ပစ ည်းများသည ်

က ု်ပ်တိုေနစ်ဘဝ၏ ေနရာတိင်ုးတွင်  တွင်ကျယ် 

စွာအသုံးြပကပီး မရိှမြဖစ်လိအုပ်ေသာပစ ည်းများ 

ြဖစ်သည်။ ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များတွင် လူတို 

၏ကျန်းမာေရးှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်   ဆိုးရား 

ေသာအ ရာယ်ြဖစ်ေစသည့်        အဆိပ်သင့်ဓာတု 

ပစ ည်းှင့ ်အ ရာယ်ရိှေသာအရာများ အများအြပား  

ပါဝင်သည်။     ပလတ်စတစ်အမ  က်များေကာင့ ်

ေြမဆလီ ာညစ်ညမ်းမ ၊ ေရထညုစ်ညမ်းမ ှင့ ်ေလထ ု

ညစ်ညမ်းမ စသည့ ်      ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ ကိ ု

ြဖစ်ေပ ေစပါသည်။

ပလတ်စတစ်များကို  ေအာ်ဂဲနစ်ပိုလီမာများ 

ြဖင့်    ဖွဲစည်းထားပီး    အမျိးမျိးေသာလူသုံးကုန ်

ပစ ည်းများအြဖစ ်ေရသန်ဘူးများ၊  အဝတ်အထည် 

များ၊ အစားအေသာက်ထပ်ုပိုးြခင်း၊ ေဆးဘက်ဆိင်ုရာ 

ပစ ည်းများ၊   ေထာက်ပံ့ေရးပစ ည်းများ၊    အီလက် 

ထရန်နစ်ပစ ည်းများ၊   ေဆာက်လုပ်ေရးပစ ည်းများ 

အစရှိသြဖင့် တွင်ကျယ်စွာအသုံးြပလာကသည်။ 

ှစ်စ်  ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မ မှာ  တစ်ကမ ာလုံး 

တွင် တန်ချန်ိ   ၂၄၅   သန်းရိှသည်ဟု ခန်မှန်းထားပါ 

သည်။     ၂၀၁၅     ခုှစ်    ခန်မှန်းတွက်ချက်မ အရ  

ထတ်ုလပ်ုမ  န်းမှာ အာရှတွင်  ကမ ာစ့စုေုပါင်းထွက်ရိှ 

မ ၏ ၄၉  ရာခိုင် န်းမှာ   တုတ်၊ ၂၈ ရာခိုင် န်းမှာ 

ေြမာက်အေမရကိှင့ ်ဥေရာပမှာ ၁၉ ရာခိင်ု န်းြဖစ်ပီး 

ကျန်ေဒသမှာ ထတ်ုလပ်ုမ အနည်းငယ်သာရိှသည်ဟ ု

သုေတသနစာတမ်းများတွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။

ကုန်းေြမထုကိ ုညစ်ညမ်းမ ြဖစ်ေစ

ကမ ာ့လူဦးေရတိုးလာသည်ှင့်အမ     ပလတ် 

စတစ်ှင့်   ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ    တိုးြမင့ ်

ထုတ်လုပ်လာပီး       ပလတ်စတစ်အမ  က်များသည် 

လည်း   ပိုမိုများြပားလာသည်။   ပလတ်စတစ်ှင့် 

ပလတ်စတစ်ထတ်ုကန်ုအမ  က်များကိ ုခဲွြခားစွန်ပစ်မ  

မရိှြခင်းေကာင့ ်ကန်ုးေြမထကုိ ု ညစ်ညမ်းမ ြဖစ်ေစပီး 

ေြမဆလီ ာှင့်ေြမေအာက်ေရထသဲို အဆပ်ိအေတာက် 

ရိှေသာ  ဓာတပုစ ည်းများ   စမိ့ဝ်င်သွားြခင်း၊   စွန်ပစ် 

အမ  က်များ  စပုုလံာြခင်းေကာင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

အလှများပျက်စီးြခင်း၊ ေရေနှင့ ်သက်ရိှသတ ဝါများ 

ေသဆုံးမ များြပားလာြခင်း၊  မလိ ာေရဆိုးေြမာင်းများ 

ပတ်ိဆိုမ ြဖစ်ြခင်းကိ ုအထူးသြဖင့ ် ဖံွဖိးဆဲုိင်ငံများ 

တွင် ကံေတွရပီး ထိုအကျိးဆက်ေကာင့ ်ြခင်ှင့် 

အြခားေရာဂါပိုးြဖစ်ေစေသာ  ပိုးများေပါက်ပွားြခင်း၊ 

အနံဆုိးများထွက်ြခင်း၊ ေရစိမ့်ဝင်မ ေလျာ့နည်းေစြခင်း 

ှင့ ်စိက်ုပျိးေြမဆလီ ာခန်းေြခာက်ြခင်း (ေလသလပ် 

ြခင်း) ေကာင့် ေကာက်ပဲသီးံှအထွက် န်း ကျဆင်းေစ 

ြခင်းများြဖစ်လာသည်ကိ ုေတွြမင်ေနရပြီဖစ်ပါသည်။

ပုမှံန်အားြဖင့သ်မဒု ရာများအတွင်း  ေရာက်ရိှေန 

ေသာ ပလတ်စတစ်များသည်  ဖဲွစည်းပံုပိကဲွေနစ် 

အတွင်း   ဓာတုအဆိပ်များ ေရထဲသိုထုတ်လ တ်ပီး 

ေရှင့်      ေရာေှာဝင်ေရာက်လာသည်။    ထုိအြပင် 

ပလတ်စတစ်အပုိင်းအစများှင့်   ေရထုညစ်ညမ်းမ  

တိုေကာင့ ်  အဏ ဝါမျိးစိတ်   ၂၆၀    ေကျာ်၊    လိပ်၊ 

ေကာုိးမ့ဲများ၊ ပင်လယ်ငှက်များက့ဲသုိ  သက်ရိှများ 

ှင့်   ိုတိုက်သတ ဝါများမှ   မိချမိြခင်း   သိုမဟုတ် 

လ ပ်ရှားမ အဂ   ါများအား  ရစ်ပတ်မိြခင်းများေကာင့ ်

အသက် ှကျပ်ြခင်း၊   မျိးပွားမ ေလျာ့နည်းေစြခင်း၊ 

အနာြဖစ်ြခင်းှင့ ်   အဆိပ်အေတာက်များေကာင့ ်

ေသဆုံးြခင်းများြဖစ်ေစြခင်းတိုကိ ု ကမ ာမ့ဒီယီာများ 

၏ေဖာ်ြပမ များတွင် ေတွြမင်ိုင်ပါသည်။

ေလထုညစ်ညမ်းမ ကို ြဖစ်ေပ ေစ

ေြမေပ တွင်   စွန်ပစ်ထားေသာ   ပလတ်စတစ် 

အမ  က်များမှ ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုက်ှင့် မီသိန်း 

တိုကိ ုေလထထုသဲို ထတ်ုလ တ်ြခင်းှင့် စွန်ပစ်အမ  က် 

များ ဓာတ်ြပမ ှင့်ပိကဲွေနစ်တွင်      ေြမထမှုတစ်ဆင့ ်

စိမ့်ဝင်ြခင်းြဖင့် ေြမေအာက်ေရထဲသုိလည်းေကာင်း၊ 

ထုတ်လ တ်ြခင်းြဖင့်   ေလထုထဲသိုလည်းေကာင်း 

ဝင်ေရာက်လာြခင်းှင့် ပလတ်စတစ်ှင့် ပလတ်စတစ် 

ထုတ်ကုန်များ      မီး  ြခင်းြဖင့ ်      သတ များ၊ 

ဒိုင်ေအာက်ဇင်   (Dioxins)၊    (Polychlorinated 

biphenyls  - PCBs) ကဲ့သို ညစ်ညမ်းေစေသာအရာ 

များကိုထုတ်ေပး၍      ေလထုထဲသိုဝင်ေရာက်ပီး 

ေလထညုစ်ညမ်းမ ကိ ုြဖစ်ေပ ေစပီး ထိညုစ်ညမ်းေလ 

များကိ ု ှသွင်းမပိါက အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိင်ုရာ 

ေနာက်ဆက်တွဲေရာဂါများ ြဖစ်ေပ ိုင်သည်။

ပလတ်စတစ်ထတ်ုကန်ုပစ ည်းများမှ ထွက်ေပ  

လာေသာ အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ ည်းများ သိုမဟုတ ်

တည်မဓဲာတညုစ်ညမ်းမ  (POPs) များသည် ေလှင့် 

ေရစီးေကာင်းများြဖင့ ်   သယ်ယူပိုေဆာင်ိုင်ေသာ 

ေကာင့် ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်သည့် ပလတ် 

စတစ်ထတ်ုကန်ုပစ ည်းများမှ အဆပ်ိသင့ဓ်ာတပုစ ည်း 

အများစုသည် ၎င်းတုိအသံုးြပသည့်ေနရာှင့် ေဝးကွာ 

ေသာေနရာများအထ ိေရာက်ရိှိင်ုပီး လှူင့ ်တရိစ ာန် 

များကိ ုထခိိက်ုေစိင်ုပါသည်။ ထိအုဆပ်ိသင့်ပစ ည်း 

များသည် ပိကဲွုိင်မ နည်းသည့်အတွက် ၎င်းတုိသည် 

လမူျား၊ ေရေနုိတုိက်သတ ဝါများှင့် အြခားတိရစ ာန် 

များ၏ခ ာကိယ်ုတွင်း အဆအီြဖစ်စပုုေံနပီး မခိင်မှ 

တစ်ဆင့ ်သေ သားသို ကူးစက်ပျံံှြခင်းှင့် ေလမှ 

တစ်ဆင့်လည်း အသက် ှလမ်းေကာင်းသုိဝင်ေရာက် 

ပီး ခ ာကိုယ်တွင်းသို ဝင်ေရာက်ိုင်ပါသည်။

အဆိုပါပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များေကာင့် 

အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ ည်းများ သိုမဟုတ် တည်မဲ 

ဓာတုညစ်ညမ်းမ    (POPs)   များကိ ု  က ်ုပ်တို၏ 

အစားအစာ၊   ေြမဆီလ ာ၊   ေလထုှင့်ေရထုတို၏ 

ေနရာတိုင်းနီးပါးတွင်ေတွရပီး   ကမ ာတစ်ဝန်းရှိ 

ေတာိင်ုးတရိစ ာန်များ၊ ေရေနသတ ဝါများ၊ အမ်ိေမွး 

တိရစ ာန်များှင့်  လူသားများအား  ထိခိုက်ေစိုင် 

ေသာအဆင့ ်သိုမဟတ်ု ၎င်းတို၏ ခ ာကိယ်ုထတွဲင် 

အဆိုပါ  အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ ည်းပမာဏအေတာ ်

အသင့် သယ်ေဆာင်ထားပီးြဖစ်ေနပါသည်။

နည်းအမျိးမျိးြဖင့ ်ထိေတွ

က ်ုပ်တိုသည်     ဤဓာတုပစ ည်းများကိ ု

နည်းအမျိးမျိးြဖင့်   ထိေတွလျက်ရှိကသည်။ 

အဓိကအားြဖင့ ် က ်ုပ်တိုစားေသာအစားအစာမ ှ

တစ်ဆင့်သာမက     က ်ုပ်တို ှ  က်ေသာေလ၊ 

အိမ်တွင်း၊ အိမ်ြပင်ှင့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင်လည်း 

ထေိတွေနရပါသည်။        အဘယ်ေကာင့ဆ်ိေုသာ် 

က ်ုပ်တို ေနစ်အသုံးြပသည့ ်ထုတ်ကုန်ပစ ည်း 

အများအြပားတွင်    ထုတ်ကုန်အရည်အေသွး 

ေကာင်းမွန်ေစရန ်  မီးေလာင်မ ေလ ာ့ချေပးေသာ 

ေဆး သိုမဟုတ် Surfactants ကဲ့သို  အဆိပ်သင့် 

ဓာတပုစ ည်းများ သိုမဟတ်ု တည်မဓဲာတညုစ်ညမ်း 

မ  (POPs) များ ထည့သွ်င်း အသုံးြပထားြခင်းေကာင့် 

ြဖစ်သည်။  က ်ုပ်တို၏   ကမ ာေြမေပ ရှိ  ေနရာ 

တိုင်းတွင်   တည်မဲဓာတုညစ်ညမ်းမ များ(POPs) 

ပါဝင်မ များကို နည်းပညာရှင်များ၏ တိုင်းတာမ  

သုေတသနစာတမ်းများအရ ေတွရှိိုင်ပါသည်။

အပူချနိ်ြမင့်မားေသာ        ပလတ်စတစ်ှင့် 

ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်ပစ ည်းများအား ကာရှည ်

စွာအသံုးြပြခင်းှင့် ထိေတွေစေသာ အစားအစာ၊ 

အချိရည်ှင့်  ေရတို၏အတွင်းထဲသို အဆိပ်သင့် 

ဓာတပုစ ည်းများ ဝင်ေရာက်ိင်ုသည်။ သက်ရိှတို၏ 

အစာကွင်းဆက်တစ်ေလ ာက်တွင် ခ ာကိယ်ုတွင်း 

၌ စုပုံေနြခင်း (bio-accumulate) ေကာင် ့အစာ 

ကွင်းဆက်မှာ အများဆုံးေတွရပီး လ၏ူခ ာကိယ်ု 

တွင် အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ ည်းများ၏ အကျိးဆက် 

များကုိ   ေတွရိှုိင်ပါသည်။   အချိေသာြဒပ်ေပါင်း 

များှင့်  အြခားအေြခအေနများတွင ်အဆိပ်သင့် 

ဓာတပုစ ည်းပမာဏ နည်းသည့်တိင်ုေအာင် လှူင့် 

ထိေတွမိပါက  နာတာရှည်လည်ေချာင်းနာြခင်း၊ 

အေရြပားေရာဂါ၊    နားပင်းြခင်း၊     အြမင်အာု ံ

ချိယွင်းြခင်း၊ အနာများ၊ အသည်းေရာဂါ၊ အစာ 

မေကြခင်း၊ ှလံုးေသွးေကာဆုိင်ရာြပဿနာများ၊ 

ကင်ဆာေရာဂါ၊   မျိးပွားမ ဆိုင်ရာချိယွင်းြခင်း၊ 

ခုခံအားစနစ်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ အာုံေကာဆိုင်ရာ 

ချိယွင်းြခင်း၊  ေဟာ်မုန်းဆိုင်ရာအေှာင့်အယှက ်

ေပးြခင်း၊        မျိးဗီဇဆိုင်ရာအဆိပ်သင့်ြခင်းှင့ ်

ေမွးရာပါချိယွင်းချက်များအပါအဝင်  ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာ  သက်ေရာက်မ များစွာကိ ု  ြဖစ်ေပ ေစိုင် 

သည့အ်တွက် ပလတ်စတစ်များ ထတ်ုလပ်ုြခင်းှင့ ်

အသုံးြပြခင်းတွင ်      သင့်ေလျာ်ေသာစည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများကိ ု  ကျင့်သုံးြခင်းသည ်   ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးှင့ ်ပတ်ဝန်းကျင်အေပ  ပလတ်စတစ် 

၏အဆပ်ိသင့်ပစ ည်းများသက်ေရာက်မ ကိ ုေလ ာခ့ျ 

ိုင်ပါလိမ့်မည်။                 စာမျက်ှာ ၁၈ သို 

 ပလတစ်တစှ်င့ ်ပလတစ်တစထ်တ်ုကန်ုအမ  က်များကိ ုခဲွြခားစနွပ်စ်မ  

မရှိြခင်းေကာင့်  ကုန်းေြမထုကို   ညစ်ညမ်းမ ြဖစ်ေစပီး  ေြမဆီလ ာှင့် 

ေြမေအာက်ေရထသဲို အဆပ်ိအေတာက်ရိှေသာ ဓာတပုစ ည်းများ   စမိ့ဝ်င်သွား 

ြခင်း၊ စွနပ်စ်အမ  က်များ စပုုလံာြခင်းေကာင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလှများ 

ပျက်စီးြခင်း၊  ေရေနှင့်  သက်ရှိသတ ဝါများ  ေသဆုံးမ များြပားလာြခင်း၊  

မလိ ာေရဆိုးေြမာင်းများ ပတ်ိဆိုမ ြဖစ်ြခင်းကိ ုအထူးသြဖင့ ် ဖံွဖိးဆဲိင်ုငမံျား 

တွင် ကံေတွရပီး ထိအုကျိးဆက်ေကာင့ ်ြခင်ှင့ ်အြခားေရာဂါပိုးြဖစ်ေစေသာ  

ပိုးများေပါက်ပွားြခင်း၊ အနံဆိုးများထွက်ြခင်း၊ ေရစိမ့်ဝင်မ ေလျာ့နည်းေစ 

ြခင်းှင့်  စိုက်ပျိးေြမဆီလ ာခန်းေြခာက်ြခင်း  (ေလသလပ်ြခင်း)  ေကာင့် 

ေကာက်ပဲသီးှံအထွက် န်း ကျဆင်းေစြခင်းများြဖစ်လာ



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၇ မှ

သိုြဖစ်ပါ၍    အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ ည်းများ 

သိုမဟတ်ု တည်မဓဲာတညုစ်ညမ်းမ  (POPs) သည် 

လူကျန်းမာေရးှင့်    သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို 

ခမ်ိးေြခာက်လာေသာေကာင့ ်၎င်းကိထုန်ိးချပ်ရန် 

အတွက် ၂၀၀၁   ခုှစ်   စေတာ့ဟုမ်းကွန်ဗင်းရှင်း 

(Stockholm Convention) ေအာက်တွင် စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများကုိ   ချမှတ်ထားခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

စေတာ့ဟုမ်းကွန်ဗင်းရှင်းသည ်     အဆိုပါဓာတု 

ပစ ည်းများထုတ်လုပ်မ ှင့် သုံးစွဲမ ကို ဖယ်ရှားရန ်

အတွက်  အစပိုင်းတွင ်POPs  အမျိးအစား ၁၂   ခု 

ြဖင့်စတင်၍            အမျိးအစားအသစ်များကိ ု

ေနာက်ဆက်တွဲစာရင်းသွင်းထားရာ လက်ရှိတွင ်

POPs အမျိးအစား ၂၆ ခု ပါဝင်ပါသည်။ ပထမ 

အေနြဖင့ ်ကန်သတ်ထားေသာPOPs အမျိးအစား  

၁၂   ခုတွင်   ပိုးသတ်ေဆးရှစ်မျိး    (Aldrin၊ 

Chlordane၊ DDT၊ Dieldrin ၊ Endrin၊ Heptachlor၊ 

Mirex  ှင့် Toxaphene)၊ စက်မ သုံးဓာတုပစ ည်း 

အမျိးအစား ှစ်မျိး (Polychlorinated biphenyls, 

PCBs ှင့ ်Hexachlorobenzene)ှင့ ်မရည်ရယ်ထား 

ေသာထုတ်ကုန်များတွင်   [ကလုိရင်းှင့်   ကလုိရင်း 

ပါဝင်ပစ ည်း ဒုိင်ေအာက်ဇင် (Dioxins) ှင့် Furans] 

တုိြဖစ်သည်။  အဆိပုါ   အဆပ်ိသင့်ဓာတပုစ ည်းများ 

သိုမဟုတ် တည်မဲဓာတုညစ်ညမ်းမ (POPs)အမျိး 

အစား ၁၂   မျိးစလုံးသည်   အလွန်နည်းေသာပမာဏ 

တွင်ပင်    ခ ာကိုယ်၏ေဟာ်မုန်းများကိ ု   အေှာင့် 

အယှက်ေပးြခင်း၊ သားအမ်ိအတွင်း အ ရာယ်ြဖစ်ေစ 

ြခင်း၊ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်စ် ဖံွဖိးမ ေြပာင်းလဲေစြခင်း၊ 

မှတ်eာဏ်အားနည်းေစြခင်း၊ ေရာဂါတိက်ုထတ်ုရန်ှင့ ်

မျိးပွားိုင်စွမ်းတိုကိ ုထိခိုက်ေစိုင်ပါသည်။

လက်ရှိတွင ်     အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ ည်းများ 

သုိမဟုတ် တည်မဲဓာတုညစ်ညမ်းမ  (POPs) ပါဝင်မ  

ပမာဏကိ ုတိင်ုးတာ၍ ေလ ာခ့ျိင်ုရန် ပလတ်စတစ် 

ထုတ်ကုန်များှင့်         ြပန်လည်အသုံးြပြခင်းများ 

(Recycling materials)  အတွက် ပလတ်စတစ် 

အမ  က်များကုိ ကုိင်တွယ်ြခင်းှင့် ြပန်လည်အသံုးြပ 

ိုင်မ ကို  သုေတသနြပေလ့လာပီး  POPs   များကို 

သင့်ေလျာ်ေသာစီမံခန်ခွဲမ အတွက်       ဖွံဖိးပီး 

ိင်ုငမံျားတွင်  သေုတသနလပ်ုငန်းများ  ေဆာင်ရက် 

ေနပါေသာ်လည်း က ်ုပ်တိုကဲ့သို ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများ 

တွင် ပလတ်စတစ် ထတ်ုကန်ုပစ ည်းများှင့်ပတ်သက် 

၍ သုေတသနလုပ်ငန်းများမရှိသည့်အြပင ် ြပည်သ ူ

အသိပညာေပးေရးေဆာင်ရက်မ များလည်း မရိှေသးပါ။

ပလတ်စတစ်ထတ်ုကန်ုအသစ်များတွင် အဆပ်ိ 

သင့်ဓာတုပစ ည်းများ    သိုမဟုတ်    တည်မဲဓာတ ု

ညစ်ညမ်းမ  (POPs)များကိ ုေယဘယုျအားြဖင့ ်အသုံး 

မြပထားေသာ်လည်း   အသုံးြပပီးေသာ    စွန်ပစ် 

ပစ ည်းများတွင် ေတွရိှိင်ုပါေသးသည်။ ထိအုသုံးြပ 

ပီးေသာစွန်ပစ်ပစ ည်းများကိ ု        ြပန်လည်အသံုးြပ 

ပါက POPs  များသည ် ထုတ်ကုန်အသစ်များတွင ်

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာိုင်သည်။     အထူးသြဖင့ ်

လူသံုးကုန်ပစ ည်းများှင့်ဆက်စပ်ေနပါက ကျန်းမာ 

ေရးကိ ုထခိိက်ုေစပါသည်။ သိုပါေသာေကာင့ ်ပလတ် 

စတစ်ထုတ်ကုန်များ ထိန်းချပ်ေရးသည် အေရးပါ 

ေသာအခန်းက  တွင် ပါဝင်ေနပါသည်။ အ ရာယ် 

ရှိေသာ အဆိုပါဆက်စပ်ပစ ည်းများအား ဖွံဖိးဆ ဲ

ိင်ုငမံျား၌ နည်းပညာလိအုပ်ချက်များ  ြဖည့်ဆည်း 

ိင်ုြခင်း မရိှခင်ကာလတွင် အဆပ်ိသင့်ဓာတပုစ ည်း 

များ သိုမဟုတ် တည်မဲဓာတုညစ်ညမ်းမ  (POPs)  

ပါဝင်ေသာထုတ်ကုန်များ  ေလျာ့နည်းလာေစေရး 

အတွက် လက်ေတွနည်းြဖင့ ်ပလတ်စတစ်အသုံး 

အေဆာင်များကိ ု       ထပ်မံဝယ်ယူအသုံးမြပဘဲ၊    

ြပန်လည်အသုံးြပြခင်း သိုမဟတ်ု    အစားထိုးပစ ည်း 

များအသုံးြပြခင်းကိ ု    စားသုံးသူြပည်သူများက 

ကျင့သ်ုံးိုင်ပါက အဆိပုါထတ်ုကန်ုများ    ထတ်ုလပ်ု 

မ ေလျာ့နည်းလာပီး  အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ ည်းများ 

ထုတ်လ တ်မ ေလျာ့ပါးလာြခင်းှင့်အတ ူ  ပလတ် 

စတစ်အမ  က်ြပဿနာများကိ ု    ေလ ာ့ချိုင်ြခင်း 

အားြဖင့ ်   သက်ရိှသတ ဝါများ၏     ကျန်းမာေရးှင့ ်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု        ကာကွယ်ထန်ိးသမ်ိး  

ေစာင့ေ်ရှာက်ိင်ုကပါေစေကာင်း အသေိပး  းေဆာ် 

လိုက်ရပါသည်။ ။

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ

 လမ်း၊ တံတား ေဆာက်လုပ်ေနမ အေြခအေန ကည့် စစ်ေဆး 
ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ   ၆

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန   ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးဝင်းေဖသည် ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများှင့်အတူ 

ယမန်ေနနံနက်ပိုင်းက   ရန်ကုန်-မ ေလး   အြမန် 

လမ်းမကီးတစ်ေလ ာက်ရိှ   ေနြပည်ေတာ် - ရန်ကန်ု 

လမ်းအပိုင်းအား ကည့် စစ်ေဆးသည်။

မှာကား

ထိုေနာက်  ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်ပဲခူး 

တုိင်းေဒသကီး ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးုံးသို ေရာက်ရိှကရာ တိင်ုးေဒသကီး 

တာဝန်ရိှသူများက ခုိင် / မိနယ်အလုိက် လုပ်ငန်း 

များေဆာင်ရက်ေနမ ၊   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်

လပ်ုငန်းအစအီမမံျား၊ စက်၊ ယာ်ယ ရားများစာရင်း 

ှင့ ်ုံးသစ်များေဆာက်လပ်ုပီးစီးမ  အေြခအေနတိုကိ ု

တင်ြပကပီး   ဒုတိယဝန်ကီးက  လိုအပ်သည်များ 

မှာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖဲွသည် ပဲခူး 

အေရှမိေရှာင်လမ်း  အရှည်ေြခာက်မိုင ် ေြမသား 

တာေပါင်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် ေကျာက်ခင်း 

လမ်း ေဆာင်ရက်မည့်အေြခအေနကုိ ေြမြပင်ကွင်းဆင်း 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ဒတုယိဝန်ကီးသည် အေဆာက် 

အဦဦးစီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ မိြပ 

ှင့ ်အမ်ိရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိး 

ေရးဦးစီးဌာနတိုမ ှ ဝန်ထမ်းများှင့ ်ပဲခူးတိုင်းေဒသ 

ကးီ လမ်းဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးံုး၌ေတွဆံုပီး  

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်      ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ ်

စည်းကမ်းများှင့်အည ီတာဝန်ထမ်းေဆာင်ကရန်၊ 

ပါတီ၊  ိုင်ငံေရးကင်းရှင်းကရန်ှင့ ်  ကိုဗစ်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များှင့အ်ည ီ

ေနထိုင်ကရန် မှာကားသည်။ 

သတင်းစ်

အုပညာ

ေအးြပည့် - စုစည်းသည်

ေတာင်ကိရုီးယားရဲ ေကျာ်ကား 

တဲ ့ မင်းသားတစ်ဦးြဖစ်သ ူလဂီျန်း 

ဂျယ်ဟာ  ယခှုစ်မှာ  ကျင်းပမယ့ ်

ိုင်ငံတကာ    ုပ်ရှင်ထူးခ န်ဆု 

ေပးပွဲတစ်ပွဲြဖစ်တဲ့ ေရ ကမ ာလုံး 

ဆုေပးပွဲကို    တက်ေရာက်မှာ 

မဟတ်ုေကာင်း ေြပာကားခဲတ့ယ် 

လို စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပ 

ချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

လီဂျန်းဂျယ်ဟာ  ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ေရ ကမ ာလုံး    ုပ်ရှင်ထူးခ န်ဆု 

ေပးပဲွ ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ပါဝင် 

ခွင့်ရခဲ့သူတစ်ဦးပါ။     သူပါဝင် 

သပ်ုေဆာင်ထားတဲ ့ ဇာတ်လမ်း 

တွဲုပ်ရှင်   Squid Game   နဲ  

အေကာင်းဆုံး ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက် 

မ      အမျိးသားသုပ်ေဆာင်ဆ ု

အတွက် လျာထားခံထားရတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေတွနဲ    အြခား 

ေသာ  အေကာင်းေတွေကာင့ ်

အဆိုပါဆုေပးပွဲကို တက်ေရာက ်

မှာမဟတ်ုေကာင်း လတ်တေလာ 

မှာ ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

ဇန်နဝါရ ီ ၅  ရက်မှာ မင်းသားရဲ 

ေဖျာ်ေြဖေရး          ေအဂျင်စီက 

ဒသီတင်းကိ ုတရားဝင်ထတ်ုြပန်ခဲ ့

တာပါ။ ေအဂျင်စရီဲေြပာကားချက် 

အရ ေရ ကမ ာလုံးဆုေပးပွဲ ဆန်ခါ 

တင်စာရင်း     ဝင်ခွင့ရ်တဲအ့တွက် 

ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းနဲ  ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနေတနွဲ 

အြခားေသာ    အေကာင်းအရာ 

ေတွေကာင့ ်    မတက်ေရာက်ဖို 

ဆုံးြဖတ်ခဲ့ေကာင်း ဆိုပါတယ်။ 

Squid Game ကိုထုတ်လ င့်ခဲ့တဲ့ 

နက်ဖ်လစ်ဇ်ဟာလည်း      ယခှုစ် 

ေရ ကမ ာလုံးဆေုပးပဲွမှာ  ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ြခင်းမရှိပါဘူး။     ဒါ့အြပင် 

အေမရိကန်ိုင်ငံမှာ  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ     ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနမ  

အေြခအေန၊      ိုင်ငံအတွင်း 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ပါက   အသွား 

အလာ ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်မ    

ခံယူရမယ့်   အချနိ်ေတွေကာင့် 

ေနာက်ဆံုးမှာ လဂီျန်းဂျယ်အေနနဲ 

ဆေုပးပဲွမတက်ေရာက်ဖုိ    ဆံုးြဖတ် 

ခဲ့တာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ယခုှစ်ရဲ ေရ ကမ  ာလုံးဆုေပးပွဲကို တက်ေရာက်မှာမဟုတ်ေကာင်း လီဂျန်းဂျယ်ဆို

ေတာင်ကိုရီးယားမှာ လတ်တေလာထုတ်လ င့် 

ြပသလျက်ရှိတဲ ့ ဇာတ်လမ်းတွဲုပ်ရှင ် Snowdrop 

မှာ  ပါဝင်သုပ်ေဆာင်ထားတဲ ့ မင်းသမီးကင်မီဆိုး 

ုတ်တရက်ကွယ်လွန်ခဲ့ေကာင်း    ေအာေကေပါ့ပ် 

ေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ  သိရပါ 

တယ်။

ဇန်နဝါရီ  ၅  ရက်မှာ ကင်မီဆိုး ကွယ်လွန်ခဲ့ 

ေကာင်း သတင်းေတေွပ ထွက်ခဲ့ပီး သူရဲေဖျာ်ေြဖေရး 

ေအဂျင်စီကလည်း ုတ်တရက်ကွယ်လွန်ေကာင်း 

တရားဝင်ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါတယ်။           ကင်မီဆိုးဟာ 

ကွယ်လွန်ချနိ်မှာ အသက် ၃၁ ှစ်ရှိပီြဖစ်တယ်လို 

သိရပါတယ်။

ေအဂျင်စီရဲ  ေြပာကားချက်အရ  ကင်မီဆိုးရဲ 

အသုဘကို  မိသားစုဝင်ေတွနဲသာ ြပလုပ်မှာြဖစ ်

ေကာင်းနဲ  လက်ရိှမှာ မသိားစဝုင်ေတလွည်း အေတာ် 

ေလး စိတ်မေကာင်းြဖစ်ေနေကာင်း ေြပာကားခဲ့ပါ 

တယ်။  သူကွယ်လွန်ရတဲ့  အေကာင်းအရင်းနဲ  

ပတ်သက်လို တစ်စုံတစ်ရာ ေဖာ်ြပခဲ့ြခင်းမရှိပါဘူး။

ကင်မီဆိုးဟာ  ုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများစွာမှာ 

ပါဝင်သုပ်ေဆာင်ခဲ့သူြဖစ်ပီး  Hi Bye Mama၊ The 

School Nurse Files ှင့် Yumi’s Cells စတ့ဲဇာတ်လမ်း 

တဲွေတနွဲ လသူမိျားခဲတ့ာြဖစ်ပါတယ်။  လတ်တေလာ 

JTBC    ုပ်သံလိုင်းက  ထုတ်လ င့်ြပသလျက်ရှိတဲ ့

ဇာတ်လမ်းတဲွုပ်ရှင် Snowdrop ဟာ သူရဲ ေနာက်ဆုံး 

ိုက်ကူးခဲ့တဲ့   ဇာတ်လမ်းတွဲလည်းြဖစ်ပါတယ်။ 

အဆိပုါဇာတ်လမ်းတဲွကိ ုမထတ်ုလ င့မ်ကီပင် ိက်ုကူး 

ေရးအားလုံး ပီးဆုံးခဲ့ပီးြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

Snowdrop မင်းသမီး ကင်မီဆိုးကွယ်လွန်



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

“ဒါနဲေတာင် သူကိ ုေအမီဘာြဖစ်လုိ 

ကာကွယ်ေနတာလဲဟင”်

“လက်လွန်ေြခလွန်ေတွ ြဖစ်ကုန်မှာ 

စိုးလိုပါ။   စမစ်ဟာ  အေရးပါတဲ့လူ 

တစ်ေယာက်ပါ ကိဦုး။ ပီးေတာ ့သဟူာ 

ထက်တယ်။    အကပ်ေကာင်းတယ်။ 

သူအေနနဲ ကိဦုးကိ ုဒကု ေပးိင်ုတယ်ဆိ ု

တာ က ားတာမဟတ်ုဘူး၊ တကယ်ေြပာ 

တာ”

“ကိုယ်သူကိ ုမေကာက်ပါဘူး”

“ယုံပါတယ်တဲ့   ရှင်ရယ်။   ရှင်ဟာ 

ေလာကမှာ ဘယ်သူကိမှု မေကာက်ဘူး 

ဆိုတာ ယုံပါတယ်” 

ေအမီမိင်သည် ေမာင်ေမာင်ဦး၏ 

ေဘးတိုက်အေနအထားအရ  ြမင်ေန 

ရေသာမျက်ှာကို စူးစိုက်ကည့်သည်။ 

စကားဆက်သည်။

“ကိုဦးနဲေတွလိုက်တိုင်း ေအမီြဖင့ ်

ရင်မတုန်ရတဲ့ အခါဆိုလို တစ်ခါမှ မရှိ 

ခဲ့ဘူး”

ေဂျာတ့ိုလသူိုက်သည် ေမာင်ေမာင်ဦး 

ှင့် ေအမီမိင်တိုေရှမှ ေလ ာက်လာ 

ကသည်။

ပက်ထရစ်က ဆိုသည်။

“ပီတာတစ်ေယာက်ေတာ့ စားရကံ 

ကံလို မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲေနပီေဟ့။ 

တိုများအေနနဲ     အလိုက်သိတတ်စွာ 

လစ်ကစိုလား”

“မသာေလာင်း      ဒါမျိးဆို    တယ် 

အကွက်ြမင်တယ်။ ကဲ ေရှကက ”

ေဂျာ့ကေထာက်သည်။   သို ြဖင့ ် 

သူတုိသည် ေြခလှမ်းကုိ ခပ်သွက်သွက် 

လှမ်းကသည်။ တတ်ိုင်သမ  ြမန်ြမန် 

ေလ ာက်ကသည်။ 

“ေအမီဘယ်တုန်းက     ေမမိကိ ု

ေရာက်တာလဲဟင”်

ေမာင်ေမာင်ဦး၏ အေမး။ 

“သုံးေလးရက်ပဲရှိေသးတယ”် 

“စမစ်နဲ အရင်ကတည်းက သေိနတာ 

လား” 

“သုံးေလးရက်ပဲရှိေသးတယ”်

“ ဪ”

ေမာင်ေမာင်ဦးက ေအမ၏ီစကားကိ ု

အံ့သသလို ဆိုသည်။

“ဒလီိပုါ။ ဒယ်ဒနီဲသနူဲက ရင်းီှးတာ 

ကာပါပီ။ ေအမီကေတာ့ ဒီကေနမှ 

သူနဲ  တဲွမိတာပါ။ ေအမီတုိ ကပဲွက ြပန် 

လာတာ။ ငီးစစီြီဖစ်ေနတာနဲ ကန်ေတာ် 

ကီးမှာ ေလကေလး ဘာေလး ှရေအာင် 

ေ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

ေအမီမိင်သည် ေမာင်ေမာင်ဦး၏ ေဘးတိုက်အေနအထားအရ  

ြမင်ေနရေသာမျက်ှာကို စူးစိုက်ကည့် . . . 

ဒီလိုပါ။ ဒယ်ဒီနဲသူနဲက ရင်းှီးတာ ကာပါပီ။ ေအမီကေတာ့ ဒီကေနမှ 

သူနဲ တွဲမိတာပါ။ ေအမီတို ကပွဲက ြပန်လာတာ။ ငီးစီစီြဖစ်ေနတာနဲ 

ကန်ေတာ်ကီးမှာ ေလကေလး ဘာေလး ှရေအာင်လာတာ။ ဒီကျေတာ့မှ . . .

လာတာ။ ဒီကျေတာ့မှ သူေလးကင်းတင် 

ပီး ဘီလူးက ကေတာ့တာပဲ။ မထင်ဘူး 

ေလ၊ သဒူလီိလုပ်ုလမိ့မ်ယ်လို နည်းနည်းမှ 

မထင်ဘူး။ ဘာပေဲြပာေြပာ မင်းနဲဆုရံတာ 

ေအမဝီမ်းသာတယ် ကိဦုး။ ေကျးဇူးလည်း 

တင်တယ်ေပါ့”

“ဒါေပမဲ့ ေစာေစာတုန်းကေတာ့ မင်း 

ဟာ သူဘက်ကလိုပ”ဲ

“ေြပာပါပီေကာ၊ ေြခလွန်လက်လွန် 

ြဖစ်ကုန်မှာစိုးလိုပါလို”

“သူအတွက် စိုးရိမ်တာလား။ ကိုယ့် 

အတွက် စိုးရိမ်တာလား ေအမီ”

“ှစ်ေယာက်စလံုးအတွက် ဆုိပါေတာ့ 

ကိုဦးရာ။ ဒါေပမဲ့ ယုံပါ။ ကိုဦးအတွက ်

ပိပုါသတဲ။့ ကိဦုးကိ ုပိုပီး စုိးရိမ်ရပါသတ့ဲ”

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ေအမီပိင်ဘက်သို 

လှည့်ကည့်သည်။ သူ၏မျက်လုံးများမှာ 

အေရာင်လက်လာသည်ဟ ုထင်ရသည်။ 

သူသည် ေအမီမိင်၏ ခါးကျ်းကျ်း 

ကေလးကိ ုလက်ြဖင့် ဆွဲေပွလိုက်သည်။ 

ေအမီမိင်၏ကုိယ်သည် သူဘက်သုိ လာ 

ေရာက်ေပါင်းစည်းမိသည်။ အသားချင်း 

ထိမိကသည်။ ေပါင်တံချင်း ပွတ်တိုက်မိ 

ကသည်။

ေအမီမိင်ထမှံ အေကာင်းစား ေရေမ းနံ 

ရသည်။ ရှန်ပန်ိနံသင်းေနသည်ဆိြုခင်းကို

မူ ကိုယ်တိုင်မူးေနေသာ ေမာင်ေမာင်ဦး 

မသိ။ တစ်စုံတစ်ခုေသာ အနံအသက်ကို 

ခံစားရသည်ဟူ၍ေတာ ့ထင်ေနသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် လမ်းေလ ာက်ြခင်း 

ကိ ုရပ်လုိက်သည်။ ေအမီမိင်၏ကုိယ်ကုိ 

သူှင့်       မျက်ှာချင်းဆိုင်မိသည်အထ ိ

ဆွဲလှည့်လိုက်သည်။ 

“ဘာလုပ်ဦးမလ ဲဒါက”

ေအမီမိင်က ခပ်ဆတ်ဆတ် ေမးသည်။ 

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ေအမီမိင်၏ အေမး 

ကိ ုအေြဖမေပး၊  တ်ခမ်းကိသုာ အငမ်းမရ 

နမ်းသည်။ ေအမီမိင်က သူအနမ်းကို 

ေရှာင်တိမ်းသည်။

“ကျားေကာက်လို ရှင်ကီးကုိး၊ ရှင်ကီး 

ကျားထက်ဆိုး ဆိုတာလို ြဖစ်ေနပီ”

ေအမီမိင်၏စကားကိ ုေမာင်ေမာင်ဦး 

ရယ်ပစ်လိုက်သည်။

“မဟတ်ုဘူး။ သခူိုးလက်က သဝှူက်လ ု

တယ်ဆိုတာမျိး”

  သည်ေတာ ့  သှူင့အ်တ ူေအမီမိင်ပါ 

ေရာေှာရယ်ေမာသည်။

“ေနစမ်းပါဦး။ အိမ်အေရာက် ြပန်ကရ 

ေအာင်၊ ကိဦုးလည်း ဒယ်ဒနီဲ  လိက်ုေတွဦး 

ေပါ့”

“ေနေတ ွအများကီးကျန်ပါေသးတယ် 

ေအမီ”

“တစ်ခုရှိေသးတယ်။ စမစ် ဒီကို ြပန် 

မလာဘူးလို မေြပာိင်ုဘူး။ သတူပ်ထကဲ 

စစ်သားေတွဘာေတွေခ ပီး ြပန်လာိုင် 

တယ်” 

“လာစမ်းပါေစ” 

“ဒအီနီးအနားမှာ ေတာေကာင်းသားပ”ဲ 

“ေအမေီတာ ့ေတာထဝဲင်မပန်ုးရပဲါဘူး” 

“ကိုယ်ပါေနသားပဲ ဥစ ာ” 

“သူကိုပ ဲေကာက်ရတာ” 

သူတိုှစ်ေယာက် ရယ်ကြပန်သည်။ 

“ကိုယ်က မင်းကိ ုကိုက်မစားပါဘူး” 

“ကိုက်စားတာကမှ ေတာ်ပါလိမ့ ်ဦး 

မယ်”

“စမစ်နဲေတာ့ ကွာပါလိမ့်မယ ်ေအမီ။ 

ကိယု့မှ်ာက အချစ်ဆိတုာရိှပါေသးတယ်။ 

မင်းကိလုည်း ကိယ်ု ှစ်ှစ်ကာကာချစ်ပါ 

တယ် ေအမီရယ်” 

ပက်ထရစ်တိုလူသိုက်သည် ခပ်လှမ်း 

လှမ်းသုိ ေရာက်လာကသည်။ ပက်ထရစ် 

က ေနာက်သို လှည့်ကည့သ်ည်။ လမ်းေပ  

တွင် ေမာင်ေမာင်ဦးတိုကို မြမင်ရေလ 

ေတာ့။

“ဘုရားသခင်  ကယ်ပါ။    ေအမီ 

တစ်ေယာက် ကျားဆွဲခံရရှာြပန်ပီထင ်

တယ်။ ဒီတစ်ခါေတာ့ ကျားရဲမဟုတ်ဘူး၊ 

ကျားယ် ကျားယ်” 

သူက ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ အမူအရာကို 

တမင်တကာလုပ်ရင်း ေအာ်လိုက်သည်။ 

သည်တွင် ေစာဝင်းေဆွထံမှ

“ေဂါ ့ေဆာဖ့်၊ သက်ပရစ်တီး လစ်တီးဂ်” 

ဆိုေသာအသံ   ေပ ထွက်လာသည်။ 

သည်မိန်းမလှကေလးအား ဘုရားသခင် 

ေစာင်မပါေစဟူ၏။

x x x x x

အပိုင်း ေလး

[၁]

“ေနာက်မကာခင်မှာဆိုရင ်က န်မတို 

ဂျပန်ြပည်မှာ လှပတဲ့ ချယ်ရီပန်းေတွက 

ဖူးပွင့်ေနပါေတာ့မယ်။   ဗမာြပည်က 

အေဆေွတာ်များကိလုည်း ယခလုိသုာယာ 

လှပေသာ  ေမ ာ်ခင်းကို ြမင်ေစချင်စမ်း 

ပါဘိေတာ့တယ်”

ေရဒီယိုမှ        ဂျပန်ြမန်မာမကီး၏ 

ေကညာချက်ဆုံးလ င် ဦးေအာင်ခန်သည် 

 တ်ခမ်းကုိ တင်းတင်းကုိက်ရင်း ေရဒီယုိ 

ကို ပိတ်လိုက်ေလသည်။ 

စစ်သတင်းသည်လူတုိ၏ရင်ကုိ ပူေလာင် 

ြပင်းြပေစသည်။ တန်ုလ ပ် ေချာက်ချားေစ 

သည်။ စင်စစ်  စစ်သတင်းကိုကား ရသည် 

ကလည်း မယ်ေထွးေလးှင့ ်ေမ မင်းသား 

ပုြံပင်ဆန်လှေလသည်။ အစေသာ် ေဝးလ ံ

သည်၊ ကွာလှမ်းသည်။ ယခုမ ူ“ အေမေရ 

ေရမျိခ ျ ်းေန ပီ”    ဆိုသည်မ ျိး ။ 

တစ်စထက်တစ်စ နီးကပ်လာသည်။ 

လက်တစ်ကမ်းစာသာ ကွာေတာသ့ည်။

မီးှယ်ြဖစ်ပါသည်။ မီးသည် ေဝးေန 

စ်အခါက ပေူလာင်ရေကာင်းမှန်းမသ။ိ 

နီးလာေလေလ ပူေလေလြဖစ်သည်။

၁၉၄၁ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်ေနတွင် 

ဂျပန်အစုိးရေဟာင်း တ်ုထွက်သွားပီး 

ကိုိယုမီင်းသားကီးေခါင်းေဆာင်ေသာ 

အစိုးရသစ်တက်လာသည်။ အစိုးရအဖဲွ 

မှာ စစ်ကိုလိုလားသည်။ ယင်းအစိုးရ 

တက်လာြခင်းမှာ စစ်တုိးချဲမည့်လက ဏာ 

ဟု လူတိုသေဘာပိုက်ကသည်။

သဂုတ်လ  ၄  ရက်ေနသည ်  ဂျပန် 

တပ်သားေပါင်း ၄ဝ,ဝဝဝ တို အင်ဒို 

ချိင်းနားသိုဝင်၍ အေြခခံစစ်စခန်း 

များကို တည်ေဆာက်လိုက်ကသည်။ 

စစ်ြဖစ်မည့ ်အရပ်ိလက ဏာကိ ုေပ ေပ  

လွင်လွင် ြပလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။

သိုရာတွင် ေအ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ မဟာမိတ် 

တပ်ဖွဲများကမ ူ ဂျပန်ကုိတုိက်ခုိက်ရန် 

အတွက် စစ်အင်အားအလုံအေလာက ်

ရှိသည်။   ဂျပန်ကိုဟန်တားိုင်မည ်

စသည်ြဖင့် က ားလုံးထုတ်ကာ ေလသ ံ

ပစ်လျက်ရှိသည်။

ယင်းအချနိ်တွင်         ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

အေြခအေနမှာလည်း  သိသိသာသာ 

လ ပ်ရှားေနသည်။ ဦးေစာအစိုးရသည ်

မျိးချစ်ိင်ုငေံရးသမား အေတာ်များများ 

ကိ ုေထာင်ထသုိဲ သွတ်သွင်းလျက် ရိှေန 

သည်။   ိုင်ငံေရးေလာကတွင်လည်း 

အယူအမျိးမျိး၊    အေတွးအေထွေထွ 

ြဖစ်ေနသည်။ စတ်ိသေဘာထားများမှာ 

အကွဲကွဲအြပားြပား   ြဖစ်ေနသည်။ 

ဂျပန်ကို ေမ ာ်သူေမ ာ်ကေပပီ။ ဂျပန် 

ှင့ပူ်းေပါင်းကာ အဂ  လိပ်အား လက်နက် 

စဲွကိင်ု ေတာ်လှန်ေမာင်းထတ်ုချင်သမူျား 

ရိှသည်။ ဂျပန်၏ရန်ကိ ုခခုကံာကွယ်ရန် 

အတွက် အဂ  လိပ်ှင့် မဟာမိတ်ြပချင် 

သမူျားလည်း ရိှသည်။ အဘယ်သို အယ ူ

အဆကွဲြပားသည်ဆိုေစ    အားလုံး၏ 

ရည်မှန်းချက်ကမ ူတစ်ခတုည်းသာြဖစ် 

သည်။ ထပ်တူထပ်မ ြဖစ်သည်။ ၎င်းမှာ 

လွတ်လပ်ေရးရရှိဖိုပင်တည်း။ 

နန်းရင်းဝန်ဦးေစာသည် ိုင်ငံေရး 

စတန်အမျိးမျိး           ြပလျက်ရှိသည်။ 

ေမှာ်ဘီဘက်တွင ်    လယ်ထွန်မဂ  လာ 

ဆင်းသည်။ ဗိတိန်သို ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ေရး (ဒိုမီနီယ ံအဆင့် 

အတန်း) ရေအာင် ချာချှီင့ ်ေစစ့ပ်ေဆွး 

ေွးရန်ဆိုကာ ေအာက်တိုဘာလ ၈ 

ရက်ေနက ကိုယ်ပိုင်ေလယာ်ပျြံဖင့ ်

ဗီးလပ်ေရ မိေတာ်သို ထွက်ခွာသွားေလ 

သည်။

ေအာက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်ေနတွင် 

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ အစိုးရအေြပာင်းအလ ဲ 

ြဖစ်ေပ လာြပန်သည်။ ကိုိယုမီင်းသား 

ကီးကို ေပျာ့သည်ထင်ကာ ကမ်းတမ်း 

ေသာအစိုးရအဖွဲ   တက်လာသည်။ 

ဂျပန်တပ်မေတာ်မှ         ဗိုလ်ချပ်ကီး 

တိုဂျိက ဦးေဆာင်သည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

‘

‘



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၉၂ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၇၄ ရာခိုင် န်းရှိ

(၆-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၅-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀) နာရီမှ  (၆-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၁,၀၁၂) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၉၂) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၇၄) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၀၉၈,၆၄၄) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၅၃၁,၆၂၄) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၁၉၁) ဦးြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၉,၆၀၀) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၂) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း (၁၉,၂၈၄) ဦးရှိပါသည်။

•  ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကွ ဲOmicron (အိုမီခရန်) ေရာဂါပိုးဝင်ေရာက်ြဖစ်ပွားမ ေကာင့် ကမ ာ 

တစ်ဝန်းတွင် (၆-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန ၊ (၁၇:၀၀) နာရီအချနိ်အထိ အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း 

(၅၀၅,၅၈၄) ဦးှင့် ေသဆုံးသူ (၁၁၄) ဦးရှိပီး ကမ ာ့ေဒသအသီးသီးရှ ိိုင်ငံ/ေဒသေပါင်း (၁၄၁) 

ခုအထိ ကျယ်ြပန်စွာ ပျံှံေရာက်ရှိေနပီြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။

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

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကိ ုမျက်ြခည်မြပတ် ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရိှကာ ေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ် 

ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်၍ သီးသန်  

ခွဲြခားထားရှိရာေနရာ (Quarantine Center) များ၊ ကုသေရးစင်တာ (Treatment Center) များ 

ှင့် ေအာက်ဆီဂျင်အပါအဝင် ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ှီး ယ်ဝန်ကီး 

ဌာနများ၊ ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၊ အလှရှင်များ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကုိ ဘက်ေပါင်းစံုမှ အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။ 

• သိုြဖစ်ပါ၍ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ မိဘြပည်သူများအေနြဖင့ ်

အလွန်အမင်းစုိးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းမြပဘဲ တစ်ဦးချင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေြခခံ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကုိ တိကျစွာလုိက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရိှသူများအေနြဖင့်  

နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်းသတင်းေပးပိုြခင်း၊ အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၆-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  မပျက်မကွက် အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်

ကျန်ရိှသမူျားကိ ုကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးိင်ုရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင် 

ေပးြခင်းစသည်တိုကို မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍ ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က အားသွန်ခွန်စိုက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်လုပ်ငန်းများကိ ုကျရာက  မှ တက်က စွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင ်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း    းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၄၆၆၉ ၄၁၁၅၃၅၈ ၁၄၄၁၁၆

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၈၈၉၁၇ ၂၇၈၀၆၁၃ ၅၁၇၄၃

၃။ မေလးရှား ၂၇၇၃၁၅၆ ၂၇၀၁၈၀၈ ၃၁၆၀၉

၄။ ထိုင်း ၂၂၄၅၂၅၀ ၂၁၈၅၅၀၂ ၂၁၇၈၀

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၈၁၇၇၂၁ ၁၄၃၆၀၄၆ ၃၃၄၇၅

၆။ ြမန်မာ ၅၃၁၆၂၄ ၅၀၉၆၀၀ ၁၉၂၈၄

၇။ စင်ကာပူ ၂၈၂၄၀၁ ၂၇၇၃၆၇ ၈၃၄

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၅၅၃ ၁၁၆၉၈၂ ၃၀၁၅

၉။ လာအို ၁၁၅၈၇၀ ၁၀၇၃၃၀ ၄၁၁

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၅၃၂ ၁၅၃၃၁ ၉၈

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၈၈၀၅၁၈၆ ၄၁၉၉၉၈၉၆ ၈၅၃၆၁၂

၂။ အိ ိယ ၃၅၁၀၉၂၈၆ ၃၄၃၄၂၂၅၅ ၄၈၂၈၇၆

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၃၅၁၁၀၄ ၂၁၅၆၇၈၄၅ ၆၁၉၅၅၉

၄။ ဗိတိန် ၁၃၈၃၅၃၃၄ ၁၀၅၆၇၆၇၂ ၁၄၉၂၈၄

၅။ ြပင်သစ် ၁၀၉၂၁၇၅၇ ၈၃၃၅၉၀၃ ၁၂၄၈၀၉

၆။ ရှရှား ၁၀၆၀၁၃၀၀ ၉၆၂၃၆၇၇ ၃၁၃၈၁၇

၇။ တူရကီ ၉၇၁၈၈၆၁ ၉၁၉၂၁၆၇ ၈၃၀၇၅

၈။ ဂျာမနီ ၇၃၄၂၂၁၆ ၆၆၂၆၅၀၀ ၁၁၃၉၀၂

၉။ စပိန် ၆၉၂၂၄၆၆ ၅၁၂၄၂၂၁ ၈၉၈၃၇

၁၀။ အီတလီ ၆၇၅၆၀၃၅ ၅၁၉၆၆၄၂ ၁၃၈၂၇၆

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

ေရတာရှည ် ဇန်နဝါရီ  ၆

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ ်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ်တွင်  ခင်တန်းကီး 

ေကျးရာအပ်ုစ ုေကျာက်ေချာင်းေကျးရာ၌ ဇီးအပ်ု-ခင်တန်း-ေရတာရှည် 

မိဝန်းကျင်ရှ ိလယ်ယာထွက်သီးှံများ ကုန်ထုတ်ယူိုင်မည့ ်အရှည် 

ေပ ၁၆၀၀၊ အကျယ် ၁၂ ေပ၊ အြမင့်ဒု ကိုးလက်မရှိ ေကျာက်ေချာ 

ကုန်ထုတ်လမ်းအား ကျပ်သိန်း ၃၃၀ ြဖင့် ဌာနမှတာဝန်ယူေဆာင်ရက် 

ပီးစီးသွားပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုအတ ူရကဲန်ုးေကျးရာအပ်ုစ ုေအးကီးအထက်ရာတွင် ဥသ စ်ပင်- 

ဇီးြဖတန်း-သာယာကုန်း-သရက်ေတာေကျးရာများ ဝန်းကျင်ရှိ 

ေရတာရှည်မိနယ် ေကျးရာှစ်ရာ၌ ေဆာင်ရက်ပီးစီးေသာ ကုန်ထုတ်လမ်းများစစ်ေဆး
လယ်ယာထွက်ကန်ုများ အဆင်ေြပစွာ သယ်ယူိင်ုမည့ ်အရှည်တစ်မိင်ု 

ှစ်ဖာလုံ၊ အကျယ် ၁၈ ေပ၊ အြမင့်ဒု ှစ်ေပရှိ ေြမသားကုန်ထုတ်လမ်း 

အား မျိးေခတ်ေကျာ်ကမု ဏကီ ကျပ် ၁၀၁ ဒသမ ၀၁ သန်းြဖင့တ်ာဝန်ယ ူ

ေဆာင်ရက်ပီးစီးသွားပါက  အဆုိပါေြမသားလမ်းေပ မှ  ေကျာက်ေရာ 

ေြမ ကိုးလက်မဒု ထပ်မံေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် ေရထုတ်ပ န် ေလးခု 

တပ်ဆင်မည့လ်ပ်ုငန်းများအား    ေတာင်ငခူိင်ု   ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန  ဦးစီးမှး  ဦးသန်ဇင်မျိး၊   ေရတာရှည်မိနယ ်

ဦးစီးမှး ဦးရန်ိုင်ွန်ှင့်  ဝန်ထမ်းများက  ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်တွင် 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုလွင်(ဆွာ)



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

အေမရိကန်ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်လက်ေဝှသမား ဖလွိက်ေမဝယ်သာဟာ လက်ရှိ 

ကမ ာအ့ချမ်းသာဆုံး လက်ေဝှသမား ၁၀ ဦးစာရင်းမှာ ထပ်ိဆုံးက ရပ်တည်ေနတယ်လို 

သည်ဆန်းသတင်းဌာနက သတင်းေဖာ်ြပထားပါတယ်။

ဖလွိက်ေမဝယ်သာဟာ ဖယ်သာဝိတ်၊ လိုက်ဝိတ်၊ လိုက်ဝယ်တာဝိတ်၊ ဝယ်တာ 

ဝိတ်နဲ  လုိက်မစ်ဒယ်ဝိတ် ပိင်ပွဲေတွမှာ ပိင်ပွဲ ၅၀ အထ ိအိုင်ရရှိေအာင ်စွမ်းေဆာင် 

ိုင်ခဲ့ပီး လက်ရှိကမ ာ့အချမ်းသာဆုံး လက်ေဝှသမားစာရင်းမှာ ေပါင်သန်း ၄၀၀ နဲ  

ထိပ်ဆုံးက ဦးေဆာင်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကမ ာ့ဒုတိယအချမး်သာဆုံးလက်ေဝှသမားအြဖစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သူကေတာ့ 

အေမရိကန်လက်ေဝှေကျာ ်ေဂျာ့ဖိုးမန်းြဖစ်ပီး ေဂျာ့ဖိုးမန်းဟာ လက်ေဝှသမားဘဝ 

တစ်ေလ ာက် ၈၁ ပဲွ ယှ်ပိင်ထုိးသတ်ခ့ဲရာမှာ ၇၆ ပဲွအထ ိအိင်ုရရိှခဲတ့ာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

လက်ရှိမှာ ေဂျာ့ဖိုးမန်းဟာ ေပါင် ၂၂၂ သန်းနဲ  ဒုတိယအချမ်းသာဆုံး လက်ေဝှသမား 

အြဖစ် ရပ်တည်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဖလွိက်ေမဝယ်သာနဲ   ေဂျာ့ဖိုးမန်းတိုရဲေနာက်မှာ  ဖိလစ်ပိုင်လက်ေဝှေကျာ ်

ပက်ကွီယိုက ေပါင် ၁၆၃ သန်းနဲ  တတိယ၊ ေအာ်စကာဒီလာဟိုယာက ေပါင် ၁၄၈ 

သန်းနဲ  စတတု ၊ ကာနယ်လိအုယ်ဗာရက်က ေပါင် ၁၀၅ သန်းနဲ  ပ မ၊ လန်ေနာလ့ဝီစ်က 

ေပါင် ၁၀၃ သန်းနဲ ဆ  မ၊ တိင်ုဆန်ဖရူကီ ေပါင်သန်း ၁၀၀ နဲ သတ မ၊ ဆဂူါေရးလယီိနုာဒ့် 

က ေပါင် ၈၈ သန်းနဲ  အ  မ၊ အန်သိုနီဂျိ ှယာက ေပါင်သန်း ၆၀ နဲ  နဝမ၊ ဝလာဒီမာ 

ကလစ်ချန်ကိကု ေပါင် ၅၈ သန်းနဲ  ဒသမ စသြဖင့ ်ကမ ာ့အချမ်းသာဆံုးလက်ေဝှသမား 

၁၀ ဦးစာရင်းမှာ အသီးသီးရပ်တည်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

မန်စီးတီးအသင်းနဲ  ယှ်ပိင်ကစားခဲတ့ဲ ့ပရမီယီာလဂ်ိပဲွစ် 

မှာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ အဓိကကစားသမားတစ်ဦးြဖစ်တဲ ့

ဂါဘရယီယ် အနကီတ်ြပသခခံဲရ့တာေကာင့ ်အာဆင်နယ်အသင်း 

ဟာ ပရီမီယာလိဂ်သမိုင်းမှာ  အနီကတ်ြပသခံရမ အကိမ် ၁၀၀ 

ြပည့်ေြမာက်တဲ ့ပထမဆုံးအသင်းြဖစ်လာခဲ့ပ ီြဖစ်ပါတယ်။

ဂါဘရယီယ်ဟာ  ဇန်နဝါရ ီ၁ ရက်က  မန်စီးတီးအသင်းကိ ု

ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ   ံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ်ရဲ ပွဲကစားချနိ် 

၅၉ မိနစ်မှာ  ှစ်ဝါတစ်နီနဲ   ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာြဖစ်ပီး အဲဒီ 

အနကီတ်ဟာ အာဆင်နယ်အသင်းကိ ုနည်းြပအာတတီာ စတင် 

တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉  ခုှစ်  ဒီဇင်ဘာလေနာက်ပိုင်း 

အာဆင်နယ်အသင်းက ကစားသမားေတြွပသခခံဲရ့တဲ ့၁၁ ကမ်ိ 

ေြမာက်အနီကတ်လည်း ြဖစ်ပါတယ်။

နည်းြပအာတီတာ  လက်ထက်မှာ အနီကတ်ြပသခံရမ  

အများဆုံးကစားသမားကေတာ ့ေဒးဗစ်လုဇ်ြဖစ်ပီး အနီကတ် 

သုံးကတ်ြပသခခံဲရ့တာြဖစ်ပါတယ်။ ေဒးဗစ်လဇ်ုေနာက်မှာေတာ ့

ဇာကာနဲ  ဂါဘရီယယ်တုိက အနကီတ်ှစ်ကတ်စ ီြပသခခံဲရ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ပရီမီယာလိဂ်ပိင်ပဲွသမုိင်းမှာ အာဆင်နယ်အသင်းပီးရင်  

အနကီတ်ြပသခရံမ အကမ်ိ ေရ အများဆုံးဟာ အဗဲာတန်အသင်း 

ြဖစ်ပီး အနီကတ်ြပသခံခဲ့ရမ  ၉၉ ကိမ်ရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အဲဒီေနာက်မှာေတာ ့နယူးကာဆယ်အသင်းက အကိမ်ေရ ၉၀၊ 

ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ၈၂ ကိမ်၊  ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းက ၇၇ 

ကိမ်၊ ဘလက်ဘန်းအသင်းက ၇၆ ကိမ်၊ မန်စီးတီးအသင်းက 

၇၂ ကိမ်၊ စပါးအသင်းက ၆၉ ကိမ်၊ မန်ယူအသင်းက ၆၈ ကိမ် 

စသြဖင့ ်အသီးသီး အနီကတ်ြပသခံခဲ့ရတာ ြဖစ်ပါတယ်။

အာဆင်နယ်အသင်းနဲအတူ     ပရီမီယာလိဂ်ပိင်ပွဲမှာ 

အနီကတ်ြပခံရမ     အကိမ် ေရအများဆုံး   ကစားသမားဟာ 

ပက်ထရစ်ဗီယဲရာြဖစ်ပီး    အနီကတ်ရှစ်ကိမ်   ြပသခံခဲ့ရတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။    ပက်ထရစ်ဗီယဲရာေနာက်မှာ   မာတင်ကိုဝင်က 

ေြခာက်ကမ်ိ၊ ကိစုယီယ်နကီ ငါးကမ်ိ၊ တိနုအီဒမ်နဲ  ဇာကာတိုက 

ေလးကိမ်စီနဲ  အနီကတ်ြပသခံရမ အများဆံုး ကစားသမားေတွ  

အြဖစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

အိုင်ယာလန်     အမျိးသားခရစ်ကက ်

အသင်းဟာ     အသက် ၄၀ အရယ်ရှိ 

ေတာင်အာဖရကိ ိင်ုငသံား ဟင်းနရစ် 

မာလန်ကို   နည်းြပအြဖစ ် ခန်အပ် 

ခဲ့ပီး    ကနဦးအေနနဲ     သုံးှစ် 

သက်တမ်းရှိ စာချပ်တစ်ရပ်ချပ ်

ဆိုခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။

ဟင်းနရစ်မာလန်ဟာ နည်းြပ 

ေဟာင်း ဂေရဟမ်ဖိုဒ်ရဲ ေနရာမှာ 

အစားထိုးတာဝန်ယူ  ကိုင်တွယ်ရမှာ 

ြဖစ်ပီး  ဂေရဟမ်ဖိုဒ်ဟာ  အိုင်ယာလန် 

အမျိးသားခရစ်ကက ်  အသင်းနည်းြပအြဖစ ် 

၂၀၁၇ ခုှစ်ကေန ေလးှစ်ကာ တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ခဲ့ကာ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ 

အတွင်းက ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာြဖစ်ပါတယ်။

ဟင်းနရစ်မာလန်ဟာ လက်ရိှမှာ ေအာက်ကလန်အမျိးသား ခရစ်ကက်အသင်း 

နည်းြပအြဖစ ်တာဝန်ယူကိုင်တွယ်လျက်ရှိပီး ယခင်က နယူးဇီလန်အမျိးသားခရစ် 

ကက်အသင်းရဲ လက်ေထာက်နည်းြပအြဖစ်လည်း တာဝန်ယူခဲ့သူြဖစ်ပါတယ်။

ဟင်းနရစ်မာလန်ဟာ အိင်ုယာလန်အမျိးသားခရစ်ကက်အသင်းရဲ နည်းြပတာဝန် 

ကုိ ၂၀၂၂ ခုှစ် မတ်လမှာ စတင်တာဝန်ယူကုိင်တွယ်မှာ ြဖစ်တယ်လုိလည်း သိရပါတယ်။

ဩစေတးလျ အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပဲွ 

ရဲ လက်ရိှအမျိးသားတစ်ဦးချင်းချန်ပီယံ 

ဂျိကိုဗစ်ဟာ ဩစေတးလျိုင်ငံအတွင်း 

ဝင်ေရာက်ခွင့်ရရှိေရးဗီဇာ ေလ ာက်ထား 

ရာမှာ ြငင်းပယ်ခံခ့ဲရတာေကာင့် ပိင်ပဲွနဲ  

လွဲခဲ့ရပီး လာရာလမ်းအတိုင်း လှည့်ြပန် 

ခဲ့ရပီ ြဖစ်ပါတယ်။

ကမ ာ့နံပါတ်တစ်    တင်းနစ်ကစား 

သမား ဂျိကိဗုစ်ဟာ ဩစေတးလျအိုးပင်း 

တင်းနစ်ပိင်ပွ ဲ     ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ဖို 

ေဆးဘက်ဆိင်ုရာ ကင်းလွတ်ခွင့ရ်ရိှခဲ့ပီး 

ြဖစ်တာေကာင့် ဒူဘိုင်းကေန ၁၄ နာရီ 

ကာ  ေလယာ်စီးပီး  ဇန်နဝါရီ ၅ ရက် 

ည ၁၁   နာရမှီာ    မလ်ဲဘန်ုးမိေလဆပ်ိကိ ု

ေရာက်ရှိလာခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဂျိကိဗုစ်ရဲ ဗဇီာေလ ာက်ထားချက်ကိ ု

ေထာက်ခေံပးဖို ဗဟိအုစိုးရကေနတစ်ဆင့ ်

ေတာင်းဆိုခဲ့ေပမယ့ ်     ဗစ်တိုးရီးယား 

ြပည်နယ်အစိုးရက   ဂျိကိုဗစ်ရဲ ဗီဇာကို 

ြငင်းပယ်ခဲ့တာ   ြဖစ်ပါတယ်။  ေဒသ ရ 

စည်းမျ်းေတွအရ      ဗစ်တိုးရီးယား 

အနီကတ်ြပသခံရမ  အကိမ် ၁၀၀ ြပည့်ေြမာက်တဲ့

ပထမဆုံး ပရီမီယာလိဂ်ကလပ်အသင်း ြဖစ်လာခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်

ကမ  ာ့အချမ်းသာဆုံးလက်ေဝှသမား ၁၀ ဦးစာရင်းမှာ 

ဖလွိက်ေမဝယ်သာ ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်ေန

ေငွကယ် - ေရးသားသည်

အိုင်ယာလန် အမျိးသားခရစ်ကက်အသင်းက 

ဟင်းနရစ်မာလန်အား နည်းြပအြဖစ ်ခန်အပ်

ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာြငင်းပယ်ခံရလို ဩစေတးလျအိုးပင်းပိင်ပွဲနဲ လွဲခဲ့ရတဲ့ ဂျိကိုဗစ်
ြပည်နယ်ကိ ုဝင်ေရာက်ဖုိဆုိရင် ခရီးသည် 

အားလုံးဟာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံပီးစီးဖို လိုအပ်မှာြဖစ်ေပမယ့ ်

ဂျိကိုဗစ်ဟာ    ကာကွယ်ေဆးထိုးှ ံပီး၊ 

မပီးနဲ  ပတ်သက်ပီး ထတ်ုေဖာ်ေြပာကား

ခဲ့ြခင်းမရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

လက်ရိှမှာ ဂျိကိဗုစ်၊ ရာေဖးလ်နာဒယ် 

နဲ  ေရာ်ဂျာဖက်ဒဲရာတုိဟာ ဂရန်းဆလမ်း 

ဆုဖလားကို အကိမ် ၂၀ စီရရှိထားတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဂျိကိုဗစ်ဟာ ဩစေတးလျ အိုးပင်း 

ပိင်ပဲွနဲ လဲွခ့ဲရပီြဖစ်တာေကာင့် ရာေဖးလ် 

နာဒယ်နဲ ေရာ်ဂျာဖက်ဒဲရာတုိဟာ ၂၁ ကမ်ိ 

ေြမာက ်ဂရန်းဆလမ်းဆုဖလားကိ ု  ရရှိ 

ိင်ုမယ့အ်ခွင့အ်ေရးနဲ  နီးစပ်ေနခဲ့ပြီဖစ်ပါ 

တယ်။



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာနသမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန

အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
၁။ သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန၊ အေသးစားစက်မ လက်မ  
လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ယွန်းပညာေကာလိပ်(ပုဂံ)၊ ေဆာင်းဒါးရက်ကန်းှင့် အသက်ေမွး 
ပညာသိပ ၊ံ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 
များှင့် ရက်ကန်းှင့်အသက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းတုိတွင် လစ်လပ်လျက် 
ရှိေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါရာထူးများအတွက ်ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်အရည်
အချင်းှင့်ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်
 စ် ခန်ထားမည့်ရာထူး/ ပညာအရည်အချင်း လစ်လပ်စ် ခန်ထားမည့်ရာထူး/ ပညာအရည်အချင်း လစ်လပ်
  လစာ န်း  ေနရာ  လစာ န်း  ေနရာ
 (က) ဒုတိယဦးစီးမှး B.E(EP) ၊ B.E(Mech) ၁၀
  (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) B.Com ၊ B.Sc(IC)၊
   B.A(English) 
 (ခ ) နည်းြပ(ယွန်း) M.A(Myanmar)၊  ၁၂
  (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) M.A(English)၊ M.Sc(Maths)၊   
   M.A(Geography)၊ M.Com၊
   MBA၊ M.Econ(Economic)၊   
   M.Econ(Statistics)၊ M.C.Sc၊
   M.C(Tech)၊ M.Act (သိုမဟုတ်)   
   သမဝါယမှင့်စီမံခန်ခွဲမ ပညာ
   တက သိုလ်များမ ှM.AF(Master
   of Accounting and Finance)၊
   သမဝါယမှင့်စီမံခန်ခွဲမ ပညာ
   တက သိုလ်များမ ှ
   M.SEM (Master of Social
   Enterprise Management)   
   (သိုမဟုတ်) MPA 
 (ဂ ) နည်းြပ (ရက်ကန်း) B.E(Textile) ၈
  (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) 
 (ဃ) အငယ်တန်းစာေရး ဘွဲတစ်ခုခုရရှိသ ူ ၂၃
  (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 
 (င ) ဒုလ/ထကွန်ပျတာ B.C.Sc (သိုမဟုတ်)  ၂ 
  လုပ်ေဆာင်ေရးမှး  ဘွဲတစ်ခုခုှင့်  
  (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ကွန်ပျတာဒီပလိုမာရရှိသ ူ
 (စ ) သုေတသနလ/ထ-၄ B.Sc(IC) ၊ B.Sc(Chemistry)  ၁၇
  (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) (သိုမဟုတ်) ဓာတုေဗဒဆိုင်ရာ   
   ဘွဲတစ်ခုခုှင့် Dip in Food 
   Technology ရရှိသူ 
 (ဆ) စက်မ က မ်းကျင-်၄ အင်ဂျင်နီယာဒီပလိုမာ/  ၂၃
  (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) စက်မ သင်တန်းေကျာင်းဆင်း   
   များ/ THS ေကျာင်းဆင်းများ
 (ဇ ) လ/ထနည်းြပ ဘွဲတစ်ခုခုှင့် ၈
  (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရက်ကန်းေကျာင်းဆင်း 
 (ဈ) ယာ်ေမာင်း-၅  မူလတန်းအဆင့်ရှိသူ ၂
  (၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) (ယာ်ေမာင်းလိုင်စင”်ခ”ရှိသူ) 
 (ည) လုံ ခံေရး-၅  မူလတန်းအဆင့်ရှိသူ ၂
  (၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) 
 (ဋ ) ုံးအကူ/စာပို အေြခခံပညာအထက ် ၁၅ 
  (၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) တန်းအဆင့် 
 (ဌ ) သန်ရှင်းေရးအက ူ မူလတန်းအဆင့်ရှိသူ ၃
  (၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)
၂။ ေလ ာက်ထားသူသည-်
 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 (ခ ) အမှတ်စ်(က) မှ (ဇ) ပါရာထူးေနရာများအတွက် ြပင်ပပုဂ ိလ် 

ြဖစ်ပါက ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်ေနတွင် အသက်(၃၀)ှစ် 
ထက်မေကျာ်လွန်သ၊ူ လက်ရိှဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ်ထက် 
မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဂ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။
 (ဃ) အမှတ်စ်(က) မှ (ဂ)ပါ ရာထူးများအတွက ်ဌာနတွင် အနည်းဆုံး 

(၅)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိလက်မှတ် 
ေရးထိုးိုင်ရမည်။

 (င ) အမှတ်စ် (ဃ) မှ (ဌ) ပါရာထူးများအတွက ်ဌာနတွင် အနည်းဆုံး 
(၃)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိလက်မှတ် 
ေရးထိုးိုင်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာများကို ကိုယ်တိုင်ေရးေလ ာက်လ ာ၊ ကိုယ်ေရးရာဇဝင ်
အကျ်းှင့်အတူ ေအာက်ပါစာရက်စာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ြပရမည-်
 (က) တက သိုလ်ဝင်တန်းစာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ်၊ ဘွဲှင့် ဒီပလိုမာ 

လက်မှတ်မိတ ၊ ဘွဲမရရှိသူများအတွက ်ေကျာင်းထွက်လက်မှတ ်
မိတ ၊

 (ခ ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ 
 (ဂ ) (၃)လအတွင်း ိုက်ကူးထားေသာ ပတ်စ်ပိုအရယ ်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ
 (ဃ) ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက သက်ဆိင်ုရာဌာနအကီးအကမှဲတစ်ဆင့် ေလ ာက် 

ထားသည့် ကိတင်ေလ ာက်လ ာ မိတ (၁)ေစာင်
 (င ) ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား

မိတ ၊   အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်းှင့်  ြပစ်မ ကင်းရှင်း 
ေကာင်းကိ ုသက်ဆိုင်ရာ မိနယ်/ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး၏ 
ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲေထာက်ခံ
ချက်မူရင်း (လွန်ခဲ့ေသာ(၁)လအတွင်း) 

၄။ ေလ ာက်လ ာများကို သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန၊ 
အေသးစားစက်မ လက်မ လပ်ုငန်းဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ုံးအမှတ်(၁၆)၊ ေနြပည်ေတာ် 
သိုလည်းေကာင်း၊ ယွန်းပညာေကာလိပ(်ပုဂံ)၊ ေဆာင်းဒါးရက်ကန်းှင် ့အသက် 
ေမွးပညာသပိ ံှင့် သက်ဆိင်ုရာတိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်အေသးစားစက်မ လက်မ  
လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနများသုိလည်းေကာင်း (၂၈.၁.၂၀၂၂) ရက်ေန  ေနာက်ဆံုးထား၍ 
ေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။
၅။ ေလ ာက်ထားသူများမ ှအပိုဒ် ၁။ အမှတ်စ် (က) မှ (ဇ) ရာထူးေနရာများ 
အတွက် အရည်အချင်းြပည့်မီသူများအား ေရးေြဖ(ြမန်မာစာ၊ အဂ  လိပ်စာှင့် 
အေထွေထွဗဟုသုတဘာသာရပ)်ှင့်   လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကိုလည်းေကာင်း၊ 
ကျန်ရာထူးေနရာများအတွက် လူေတွှင့် လက်ေတွစစ်ေဆးြခင်းကုိလည်းေကာင်း၊ 
အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ုံးချပ်(ေနြပည်ေတာ်)၊ ုံးအမှတ် 
(၁၆)၊ ယွန်းပညာေကာလပ်ိ (ပဂု)ံ၊ ေဆာင်းဒါးရက်ကန်းှင့် အသက်ေမွးပညာသပိ ံှင့် 
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီး
ဌာနများတွင် ေြဖဆိရုမည်ြဖစ်ပီး ေြဖဆိမုည့်ေနရက်အား ကိတင်အေကာင်းကား 
သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
၆။ ေရးေြဖ/လူေတွစစ်ေဆးချနိ်တွင် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ တက သိုလ ်
ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်၊ ဘွဲှင့် ဒီပလိုမာလက်မှတ်၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင ်
စသည့် အေထာက်အထားမူရင်းများ တင်ြပိုင်ရမည်။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက 
အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန (ုံးချပ်) ေနြပည်ေတာ် ဖုန်း -၀၆၇-
၃၄၁၀၃၇၀၊ ၀၆၇- ၃၄၁၀၀၅၀၊  ၀၆၇- ၃၄၁၀၃၉၇ သို ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ် 
ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊  ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၇၉၆)၊ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၂၄၀၀)စတရုန်းေပ၊ (၀.၀၅၅)
ဧကအကျယ်ရှိ  ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 
ေနအိမ်အေဆာက်အဦများအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် 
ဦးခင်ေမာင်သန်ိး[YKN-၀၀၆၄၉၀]က အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး ၎င်းကွယ်လွန်သွား 
ေသာအခါ ယခုေရာင်းချသ ူေဒ စုန ာလင်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၇၃၃၁၆]က ြမန်မာ ့
ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ အေမွဆက်ခံလက်ဝယ်ရရိှပုိင်ဆုိင်ထားကာ လ ေဲြပာင်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်အြပည့အ်ဝရိှေကာင်း တာဝန်ယဝူန်ခလံျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်း 
လာသည်ကို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်ဖိုးေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချိအဝက်ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ယင်းေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်တုိ
ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များရိှသည်ဟုအဆုိရိှသူ မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာ
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပုတံင်စာချပ်စာတမ်း 
မူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက 
ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကို ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင ်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးစွမ်းထက်ပိုင်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း ဦးစွမ်းထက်ပိုင ်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန
 LL.B, DBL, DIL, MA(Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅) LL.B, DBL, DIL, MA(Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ေနြပည်ေတာ် ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၈/ပုဗ သီရိရပ်၊ 

ဝဏ ဒီပ ရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက် 
အမှတ်(ပ-၃၁၇၇၂)၏ ေြမငှားစာချပ်မူရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့် ေြမကွက ်
အမည်ေပါက် ေဒ ခင်စိန်ဦး [၁၃/တကန(ိုင်)၀၆၆၆၈၇]၊ အဖအမည် ဦးြမရှိန်မှ 
ေြမငှားစာချပ်မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်မူရင်း၊ 
ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ရဲစခန်း 
တုိင်ကားစာမူရင်း၊   ေြမငှားစာချပ်မိတ ၊  မှတ်ပံုတင်မိတ ှင့် အိမ်ေထာင်စုစာရင်း 
မိတ ၊ ေြမငှားရမ်းခေပးသွင်းပီး     ေြပစာမိတ များတင်ြပပီး   ှစ်(၃၀)ေြမငှား 
စာချပ်မိတ မှန်ထုတ်ေပးပါရန်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများအေန 
ြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမန်ိဒကီရမီျား၊ အေထာက် 
အထား ခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံ 
ကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနသုိ ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနရက်မှစ၍ (၃၀)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ထုတေ်ပးထားသည့် ေပျာက်ဆုံး 
သွားေသာ ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်မူရင်းကိ ုပယ်ဖျက်၍ ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်
မတိ မှန်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင် ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာလိုက်သည်။                        မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊

သမဝါယမေကာလိပ်(ေဖာင်ကီး)ေန  သင်တန်းအားသမဝါယမေကာလိပ(်ေဖာင်ကီး)ေန  သင်တန်းအား
(၃-၂-၂၀၂၂) ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်(၃-၂-၂၀၂၂) ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာနသမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန

သမဝါယမဦးစီးဌာနသမဝါယမဦးစီးဌာန
ေကညာချက်ေကညာချက်

သမဝါယမေကာလိပ်(ေဖာင်ကီး)ေန  သင်တန်းဖွင့်လှစ်ြခင်းသမဝါယမေကာလိပ(်ေဖာင်ကီး)ေန  သင်တန်းဖွင့်လှစ်ြခင်း
သမဝါယမှင့ ်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန၊ သမဝါယမ 

ဦးစီးဌာန ကီးကပ်မ ေအာက်ရိှ သမဝါယမေကာလိပ်(ေဖာင်ကီး)
တွင် ပထမှစ်သင်တန်းအား (၃-၂-၂၀၂၂) ရက်၌ ဖွင့်လှစ်မည ်
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။              

သမဝါယမဦးစီးဌာနသမဝါယမဦးစီးဌာန

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ
(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်းဥပေဒ ၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်းဥပေဒ ၂၀)

အင်းစိန်မိနယ် တရားုံးေတာ်အင်းစိန်မိနယ် တရားုံးေတာ်
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၅၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၅

ြမန်မာ့စီးပွားေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း ၁။ ဦးေဇာ်ေအာင်
တာယာစက်ု ံ(ရာမ)                      ှင့် ၂။ ဦးဆယ်သန်း
(စက်ုံမှးကီး၏  အေထွေထွကိုယ်စား ၃။ ေဒ တက်ပို
လှယ်လ ဲစာရရှိသ ူဦးြမတ်မင်းထွဋ)်

တရားလိုတရားလို                                     တရားပိင်များတရားပိင်များ
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ေချာင်းဦးမိနယ်၊ မှန်ချိရာေန (၁) တရားပိင ်

ဦးေဇာ်ေအာင်၊ (၂) တရားပိင ်ဦးဆယ်သန်း၊ (၃) တရားပိင ်ေဒ တက်ပို (ယခု 
ေနရပ်လိပ်စာမသိသူများ) သိေစရမည်။

သင်တုိအေပ ၌ တရားလုိက ‘‘ဝန်ထမ်းများချပ်ဆုိသည့်ခံဝန်ချပ်ပါ စည်းကမ်း 
များ ေဖာက်ဖျက်သည့အ်တွက်  ေငကွျပ်သန်ိး(၅၀) တတိရိလိမု ”အား ေလ ာက်ထား 
စဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်တို ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍  အေရးကီးသည့ ်
စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ ၊ ေရှေနှင့် 
ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၅) ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၉ ရက်) 
ေန  မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို 
ထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် 
သင်တုိ မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင်တုိမျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကုိ 
ထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု  ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့် 
သင်တိုက ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း အစရိှသည်တုိကုိ သင်တို 
ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိမဟုတ်  သင်တုိကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် 
ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။  သင်တိုက   ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င်   အမ မဆိုင်မီ 
(၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ   (၆)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။                    

              (ရဲေမာင်ေမာင်)(ရဲေမာင်ေမာင)်
   တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)   တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)
   အင်းစိန်မိနယ်တရားုံး   အင်းစိန်မိနယ်တရားုံး

ေတာေတာင် ေတာေတာင် 

ပျက်ြပန်း ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီသု်း၏ေြမဆီသု်း၏

 ၂၀၂၂ အာရှဖလားမှ

ဥဇဘက်ကစ တန်၊ တာဂျစ်ကစ တန်၊ အာဖဂန် 

နစ တန်၊ နီေပါအသင်းတို  ပါဝင်ေနသည်။ 

ြမန်မာအသင်းသည်    အာဆီယံဇုန်တွင် 

ပါဝင်ေနပီး  အာဆီယံဖူဆယ်ပိင်ပွဲတွင ်

ထိပ်ဆုံးသုံးသင်းစာရင်းဝင်ပါက ယှ်ပိင် 

ခွင့်ရမည်ြဖစ်သည်။

၂၀၂၂  အာရှဖလား   ဖူဆယ်ပိင်ပွဲ 

ေနာက်ဆုံးအဆင့်ကို   ကူဝိတ်ိုင်ငံတွင ်

စက်တင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

အိမ်ရှင်ကူဝိတ်အသင်း၊ ေြခစစ်ပွဲေအာင ်    

၁၅ သင်း စုစုေပါင်း ၁၆ သင်းြဖင့ ် ကျင်းပ 

မည် ြဖစ်သည်။ ြမန်မာအသင်းသည ်အာရှ 

ဖလားပိင်ပဲွေနာက်ဆံုးအဆင့်တွင်    ၂၀၁၈ 

တစ်ကိမ်သာ ယှ်ပိင်ဖူးပီး ၂၀၂၀ ပိင်ပွ ဲ

ကိုမူ     ကိုဗစ်-၁၉  ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်

ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည်။

ကိုညီေလး

ရမည်းသင်းမိနယ်၌ ေဆာင်းေနကာ ၂၂၂၀၅ ဧက စိုက်ပျိး
ရမည်းသင်း  ဇန်နဝါရီ  ၆

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  ရမည်းသင်းမိနယ်၌ 

ဆထွီက်သီးံှများကိ ုရာသအီလိက်ု စိက်ုပျိးကရာ 

ယခုှစ်တွင် မိနယ်အတွင်း မုိးရာသွန်းမ  မ တ၍ 

ေြမအစိဓုာတ်ရရိှမ  ေကာင်းေသာေကာင့ ်စိက်ုပျိး 

ထားေသာ  ေဆာင်းေနကာခင်းများမှာ  ပွင့်ဖူး 

ေဝဆာ ြဖစ်ထွန်းေအာင်ြမင်လျက်ရိှသည်ကုိ ေတွရ 

သည်။

ပိုလ ံမှသာ ေရာင်းချက

မိနယ်အတွင်းတွင် ေနကာကိ ု ဆထွီက်သီးံှ 

အြဖစ် စားသံုးရန်အတွက်သာ အဓိကထား စုိက်ပျိး 

ကပီး  ပိလု ံမှသာ ေရာင်းချကသည်။  ေနကာဆ ီ

သည်  ှလုံးေရာဂါ၊  ကင်ဆာေရာဂါ၊ အာံုေကာ 

ေရာဂါ၊ ှလံုးေသွးေကာ ကျ်း ေရာဂါ စသည်တိုကိ ု

ကာကွယ်ေပးိုင်သည့်အတွက ် ကျန်းမာေရးှင့ ်

ညီွတ်ေသာေကာင့်   စာသုံးရန်သင့်သည်ဟု 

သိရသည်။ 

ေနကာသည်  စိုက်ပျိးပီးေနာက်  သုံးလ 

အကာတွင် ခတ်ုသမ်ိးိင်ုပီး စိက်ုပျိးတစ်ဧကလ င် 

အပင်ြဖစ်ထွန်းမ ၊ အပွင့အ်ဆန်ေအာင်ြမင်မ အေပ  

မတူည်၍  ၂၅ တင်းမှ တင်း ၃၀ ဝန်းကျင်ထွက်ရိှိင်ု 

ေကာင်း သိရသည်။

ရမည်းသင်းမိနယ်၌     ၂၀၂၁   ခုှစ်တွင် 

ေဆာင်းေနကာစိုက်ပျိးခဲ့ရာ  ေရဆင်းစပ်မျိး(၁) 

ေနကာမျိး ၁၀၉၆၄ ဧက၊     ဆင်းေရ ကာ(၂) 

ေနကာမျိး ၁၁၂၄၁ ဧက စုစုေပါင်း ၂၂၂၀၅ ဧက 

စိုက်ပျိးခဲ့သည်ဟု   ရမည်းသငး်မိ   မိနယ် 

စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ သရိပီး မိနယ်အတွင်းတွင် 

ေနကာစိုက်ပျိးေတာင်သူများ   ေနကာမျိးေစ့ 

မှန်ကန်ေရး၊   ေနကာအထွက်တိုးေရးအတွက ်

မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများသည် 

ေဒသအတွင်း ကွင်းဆင်း၍ ေနကာစိက်ုေတာင်သ ူ

များှင့ ် ေတွဆုကံာ  အသပိညာေပးလပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်းသိရသည်။

လ  င်သန်းတင့်(ရမည်းသင်း)



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

မလဲ့ဝင်းစံ (ဘ) ဦးစံသိန်း [၁၀/ကထန(ိုင်)၀၉၉၅၅၁]ှင့် မလဲ့ဝင်းစ ံ(ဘ) ဦးစံသိန်း [၁၀/ကထန(ိုင်)၀၉၉၅၅၁]ှင့် 

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ တင်တင်ွဲ [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၆၉၃၃၆] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ 

တူမေတာ်စပ်သူ မလဲ့ဝင်းစ ံ (ဘ)ဦးစံသိန်း [၁၀/ကထန(ိုင်)၀၉၉၅၅၁] ကိုင်ေဆာင်သူသည ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ တင်တင်ွဲ၏ အေမွစားအေမွခံသမီးြဖစ်သည်ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွအမည်ှင့် သမီးအရင်းြဖစ်သူ၏အမည်ကိုအသုံးချ၍ ေငွေကးအလွဲသုံးစား 
ြပမ များ၊ ေငွေကးအ ပ်အရှင်းများကုိ ြပမူေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏ ေငွေကးများကုိ 
လည်း အလွဲသုံးစားလုပ်၍ (၂၈-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင ်ေနအိမ်မှ ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။

မလဲ့ဝင်းစံသည် က န်မ၏ အေမွစားအေမွခံ သားရင်းသမီးရင်းမဟုတ်သည့်အြပင ်
ေမွးစားသမီးလည်း လုံးဝမဟုတ်ပါ။ မလဲ့ဝင်းစံ၏ ြပမူေဆာင်ရက်မ အရပ်ရပ်တိုသည ်က ်ုပ် 
မတ်ိေဆ ွေဒ တင်တင်ဲွှင့လ်ည်းေကာင်း၊ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွမသိားစဝုင်များှင့လ်ည်းေကာင်း 
လုံးဝသက်ဆိုင်မ မရှိပါ။

သုိပါ၍ မလ့ဲဝင်းစံှင့် ေငွေကးဆက်ဆံမ ရိှသူများသည် ေပးရန်/ရရန်ရိှသည့် ေငွေကး 
ကစိ ရပ်များကိ ုမလဲဝ့င်းစှံင့သ်ာ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ကရန်ှင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ တင်တင်ဲွ 
မသိားစမှု တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း သေိစအပ်ပါသည်။ ထိုအြပင် မလဲဝ့င်းစှံင့ ်
ပတ်သက်၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွှင့် မိသားစုအား ဂုဏ်သိက ာထိခိုက်ကျဆင်းေအာင ်ေြပာဆိုြခင်း 
မြပကရန်၊ ဂုဏ်သိက ာထိခုိက်ကျဆင်းေအာင် ြပမူေဆာင်ရက်ကသူ မည်သူကုိမဆုိ သက်ဆုိင်ရာ 
ဥပေဒေကာင်းများှင့်အညီ  အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ တင်တင်ွဲ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ တင်တင်ွဲ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြမတ်မွန်ေအာင်(ဥပေဒဘွဲရ)ေဒ ြမတ်မွန်ေအာင်(ဥပေဒဘွဲရ)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
လိုင်စင်အမှတ်-၅၂၄၈၆(၃၁-၃-၂၀၂၀)လိုင်စင်အမှတ်-၅၂၄၈၆(၃၁-၃-၂၀၂၀)

အမှတ်-၅၆၅၊ ပထမထပ်၊ ၁၀၃/F၊ MAC Tower၊ ကုန်သည်လမ်း၊ အမှတ်-၅၆၅၊ ပထမထပ်၊ ၁၀၃/F၊ MAC Tower၊ ကုန်သည်လမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”

 အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုမှးဗထူး 

လမ်း၊ အမှတ်(၈၅)၊ (အလျား ၄၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက၊ 

စတုရန်းေပ (၂၄၀၀) အကျယ်ကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဦးစိုးဦး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၂၈၈၂]

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဆိလုာသ ူ

ဦးေအာင်စိုး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၈၃၅၇]ှင့် ေဒ စန်းစန်းေအး [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၀၃၇၉၈၁]တုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေဇာ်မင်း [၁၂/လမန(ုိင်)၀၂၈၂၀၁]က 

အပီးအပိင်ုဝယ်ယူရန် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ထားသည့်တန်ဖုိးေငွများ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်း 

အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာမူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည် 

အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန်  အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေအာင်(LL.B)ဦးေကျာ်ေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၅၅၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၅၅၅)

အမှတ်(၁၆၄၃)၊ သိပ ံေမာင်ဝလမ်း၊ ၄၂-ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၆၄၃)၊ သိပ ံေမာင်ဝလမ်း၊ ၄၂-ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၆၀၄၃ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၆၀၄၃

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ သာယာဝတီခိုင်၊ သာယာဝတီမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ သာယာဝတီခိုင်၊ သာယာဝတီမိနယ်၊ 

သုံးဆယ်မိ၊ ေဈးရပ်ကွက်၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်-A/ရာမ၊ သုံးဆယ်မိ၊ ေဈးရပ်ကွက်၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်-A/ရာမ၊ 

ဦးပိုင်အမှတ်-၁၁၈ဦးပိုင်အမှတ်-၁၁၈ခ ဧရိယာ(၀.၂၂၂)ဧက၊ အမည်ေပါက်  ဧရိယာ(၀.၂၂၂)ဧက၊ အမည်ေပါက် 

ေဒ ွန်ခင်ပိုင် အိမ်+ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေဒ ွန်ခင်ပိုင် အိမ်+ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်

အထက်ပါ ရန်ကုန်-ြပည်လမ်းေပ တွင်တည်ရှိေသာ ေြမကွက်ှင့ ်

ပတ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ေြမအမည်ေပါက် 

မိခင် ေဒ ွန်ခင် [၇/သဝတ(ိုင်)၀၀၈၅၂၇]ှင့်    ဖခင် ဦးကည်တို 

ကွယ်လွန်သြဖင့ ်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုသ ူသားသမီး/ေခ းမများြဖစ်ကေသာ 

(၁) ဦးသိန်းေကျာ်(ကွယ်လွန်)၊ ဇနီး ေဒ ြမင့်ြမင့်ေထွး [၁၂/သကတ(ိုင်) 

၁၁၇၃၀၈]၊ (၂) ေဒ ချိချိ [၁၃/တကန(ိုင်)၀၀၅၇၅၅]၊ (၃) ဦးြမင့်လွင ်

(ကွယ်လွန်)ဇနီး ေဒ ေအးေအးကိင်(L/RGN-၀၂၈၁၇၂)၊  (၄) ေဒ မာမာေလး 

[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၅၀၇၀၅]၊ (၅) ဦးေကျာ်ေနထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၀၅၉၂၇]

တိုမှ ြပန်လည်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိေြပာဆုိ ကမ်းလှမ်း 

လာသြဖင့ ်၎င်းတို(၅)ဦးထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်း 

ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူီပီးြဖစ်၍ တန်ဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိသူ 

ရှိပါက  ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ 

က ု်ပ်ထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူ 

မရှိပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အား  ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆုံးေအာင ်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ ငိမ်းငိမ်းစံ ေဒ ဝင်းမာတင့်ေဒ ငိမ်းငိမ်းစ ံ ေဒ ဝင်းမာတင့်

[၇/သဝတ(ိုင်)၀၈၈၆၁၂] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၄)[၇/သဝတ(ိုင်)၀၈၈၆၁၂] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၄)

 အမှတ်(၇၇)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ အမှတ်(၇၇)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊

 ေြမ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊

 ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၀၁၁၇၈၀၀ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၀၁၁၇၈၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၁)၊ ယုဝတီ 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၆၇)၊ ေပ(၄၀.၆x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည ်
မိေြမစာရင်းတွင် ဦးစိန်ြမ  CJ-၀၂၆၇၄၅ အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး ၎င်းထံမ ှ
အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်ရှိသူ 
ဦးသူထူးစံ [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၃၀၁၈၃]ထံမှ က ်ုပ်ကဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးပိုင်စိုးေကျာ် ဦးပိုင်စိုးေကျာ်
 [၁၀/ခဆန(ိုင်)၀၇၈၂၉၄] [၁၀/ခဆန(ိုင်)၀၇၈၂၉၄]
 ဖုန်း-၀၉-၆၉၅၄၄၄၈၇၆ ဖုန်း-၀၉-၆၉၅၄၄၄၈၇၆

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲအပ်စာ ုပ်သိမ်းေကာင်း အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲအပ်စာ ုပ်သိမ်းေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအများသိေစရန် ေကာ်ြငာ

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ (၇)လမ်း၊ အမှတ်(၃၃၆)၊ 
မှတ်ပုံတင်အမှတ် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၀၈၃၁၈]  ကိုင်ေဆာင်သူ  ဦးေအာင်ေရ စံ 
စာေရးဆရာ-ဇာနီေအာင်(ရမ ာဝတီ)က ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ 
သာယာကန်ုးရပ်ကွက်၊ ေယာသကလမ်း၊ အမှတ်(၁၂) မှတ်ပုတံင်အမှတ်[၁၂/မဂတ(ိင်ု) 
၀၇၆၈၈၆]ကိုင်ေဆာင်သ ူဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင်သို လ ဲအပ်ထားခဲ့ေသာ ၁၅-၁၁-၂၀၁၁ 
ရက်စဲွပါ အေထေွထ ွကိယ်ုစားလှယ်လ ဲအပ်စာအမှတ် (၂၀၅၉၇)အား ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ယေနမှစ၍ ုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးေအာင်ေရ စံ ဦးေအာင်ေရ စံ
 ဖုန်း -၀၉-၃၁၅၆၉၃၈၀ ဖုန်း -၀၉-၃၁၅၆၉၃၈၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ၄၄ ရပ်ကွက်၊ ေရ စင်(၂)လမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၃၆၃)သည် မိ/ေြမစာရင်းတွင် ဦးြမေမာင် (ဘ)ဦးေကျာ်ေဇာ မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်  AA-၀၇၀၃၃၈   အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ   ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက ်
(၄၀'x ၆၂ ၁'

၂ )ြဖစ်ပီး ဦးြမေမာင်ထံမ ှဝယ်ယူထားေသာ ဦးတင်ေမာင်ေမာင်ဦး 
[၁၄/ကကန(ိင်ု)၀၀၃၄၈၀]ထမှံ က ု်ပ်ကဝယ်ယရူန်အတွက် ေြမကွက်တန်ဖုိး၏ 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအ ေထာက်အထား 
(မရူင်း)များြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ် 
ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိ ုတရားဥပေဒှင့် 
အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းေကညာ
အပ်ပါသည်။

 ေဒ ဝင်းသစ်ွယ် [၁၄/မမန(ိုင်)၁၅၄၆၀၄] ေဒ ဝင်းသစ်ွယ ်[၁၄/မမန(ိုင်)၁၅၄၆၀၄]
 ဖုန်း-၀၉- ၅၀၇၃၃၇၇ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၇၃၃၇၇

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 
ုပ်သိမ်းြခင်းုပ်သိမ်းြခင်း

ေမာ်လမိင်မိ ၊  မုပွန်ရပ်ေန 
ေဒ မင်းမင်းဦး  (ဘ)ဦးေမာင်ေမာင ်
သိန်း [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၇၉၂၁၄]သည် 
အမှတ် ၉၁၈၊ ပညာလမ်း (၃၇)
ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိေန ေဒ မိုး 
မိုးေအး (ဘ)ဦးေမာင်ေမာင်သန်ိး [၁၂/
မဂဒ(ိုင်)၀၀၀၄၂၂]အား  ၁၉-၈-
၂၀၁၆  ရက်ေနက   ေမာ်လမိင်မိ 
စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် 
အမှတ် ၁၆၈/၂၀၁၆ ြဖင့် အထူးကုိယ်စား 
လှယ်လ ဲအပ်ထားြခင်းမှ  ုပ်သိမ်း 
လိုက်ပီြဖစ်၍ ဤေကညာပါသည့ ်
ရက်မှစ၍ ေဒ မိုးမိုးေအးှင့် လုံးဝ 
မသက်ဆိုင်ေတာ့ပါေကာင်း  အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ မင်းမင်းဦးေဒ မင်းမင်းဦး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ် ဂ၊  ေြမကွက်အမှတ ်

၂၉၈ ၁၂ ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်

(၂၉၈)၊  နီလာ(၆)လမ်း၊  (ဂ)ရပ်ကွက ်

ေဒ သန်းကည် (N/OKA-၀၂၀၂၂၉) 

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 

အမည်ေပါက်သူ ေဒ သန်းကည်၊ ေဒ ေမာ် 

ေမာ်ိုင်တိုအား  တရားပိင်ထားကာ 

ေဒ တင်တင်ယုံမ ှတရားလိုြပလုပ်စွဲဆိ ု

သည့ ်ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး 

တရားမကီးမ အမှတ်  ၁၂၁/၂၀၁၉ ၏ 

အမိန်ှင့် အိုင်ဒီကရီ၊ တရားမဇာရီမ  

အမှတ် ၃၈/၂၀၂၀ ၏အမိန် ၊  ဘီလစ် 

ခန်စာှင့် အမည်ေပါက်ဂရန်မူရင်းတို 

တင်ြပ၍ အမည်ေပါက် ေဒ သန်းကည်၊ 

ေဒ ေမာ်ေမာ်ိုင် (တရား ံး)ကိုယ်စား 

ဘီလစ်   ေဒ သူဇာ [၆/ထဝန(ိုင်) 

၀၂၆၃၄၃]မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန ်

ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာမ အေပ  

တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

ှင့ ်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း    အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
က န်မ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဘိုြမင့်(ဘ) ဦးေအာင်ချစ်[၉/ပမန(ိုင်) 

၁၃၂၉၂၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်သည်မှာ-

ေနြပည်ေတာ် ပျ်းမနားမိနယ်၊ ဥယျာ်စုအုပ်စု၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ 
အိမ်အမှတ်(၃/၁၉၈)ေန  ဦးဘိုြမင့ ် [၉/ပမန(ိုင်)၁၃၂၉၂၇]ှင့်  ေဒ ယုယုေမာ် 
(ဘ)ဦးလှရှိန် [၉/ပမန(ိုင်)၁၈၂၃၃၀]တိုသည် (၂၀၀၈)ခုှစ်မှစ၍ လက်ထပ် 
ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့ပီး သားှစ်ဦးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ ေဒ ယုယုေမာ်သည ်
ဇနီးတာဝန်ဝတ ရားများ မေကျပွန်ပျက်ကွက်သည့်အြပင ်ခင်ပွန်းြဖစ်သူအေပ  
ကိုယ်စိတ်ှစ်ပါးဆင်းရဲေစရန ်မိသားစုဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေစရန် လူမ ေရးှင့်
ေငွေကးအ ပ်အရှင်းများြပမူေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး (၂၃-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင ်
ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားခဲ့ပီး ယေနအချနိ်အထိ က န်မ၏မိတ်ေဆွ  ဦးဘိုြမင့်ထံသို 
အဆက်အသွယ်တစ်စုံတစ်ရာြပလုပ်ခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ ေဒ ယုယုေမာ်၏ကိုယ်ပိုင ်
သေဘာဆ အတိုင်းြပမူေဆာင်ရက်ချက်များသည ်ဦးဘိုြမင့်တို၏ မိသားစုှင့် 
လုံးဝသက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါ။ ထိုေကာင့် ဦးဘိုြမင့်ှင့် ေဒ ယုယုေမာ်တိုသည ်
တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး စိတ်သေဘာထားချင်းတိုက်ဆိုင်မ မရှိ၍ အကင်လင်မယား 
အြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိင်ုြခင်းမရိှပါေသာေကာင့ ်ေဒ ယယုေုမာ်ှင့ပ်တ်သက်သည့ ်
လူမ ေရး၊ စီးပွားေရး အြခားကိစ အဝဝကို တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဘိုြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဘိုြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စံစံထွန်း(စ်-၁၆၀၀၅/၂၀၁၉))၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနေဒ စံစံထွန်း(စ်-၁၆၀၀၅/၂၀၁၉))၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၇၅၄၉၅၉ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၇၅၄၉၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၅၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၂)၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၁ ေပx အနံ 

၆၀ ေပ)၊ (၀.၀၅၆)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမ်ိအပါ 

အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဦးဝင်းြမင့်[၈/ပခက(ိုင်) 

၀၃၅၀၂၁]မှ အမည်ေပါက်ပီး လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်စမီခံန်ခဲွပိင်ုခွင့် 

ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 

ြဖစ်သူ ေဒ စုြမတ်လ  င်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၅၆၆၉]မှ ေရာင်းချသည့်တန်ဖိုးေငွ 

အနက်မှ အချိကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၁၄)ရက် 

အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ် 

ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း 

မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝါဝါစံ(LL.B)ေဒ ဝါဝါစံ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၅၀)

အမှတ်(၄၇၉)၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၄၇၉)၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၅၂၅၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၅၂၅၅

ကန်ကွက်ိုင်ရန်ကန်ကွက်ိုင်ရန်
ေဒ ခင်ေမဇင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၉၄၀၁] ပိုင်ဆိုင်ေသာ “ရန်ကုန်မိ၊ 

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၅၄)ရပ်ကွက်၊ ဇီဇဝါ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၈၂၉/ခ)၊ 
ဧရိယာ(၂၀'x၆၀') ေြမေပ ရှိအိမ်ှင့်ေြမ” အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုအေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်ရန ်သေဘာတူညီထားရာ က န်ေတာ့်မိတ်ေဆွမှ  စရန်ေငွတချိ 
တစ်ဝက် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ထိုအိမ်ှင့်ေြမ၏ ပိုင်ဆိုင်မ ဆိုင်ရာ 
အ ပ်အရှင်း တစ်စုတံစ်ရာရိှပါက စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က န်ေတာ့ထ်သံို 
ဤသတင်းစာ ေကာ်ြငာပါရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးရဲေဂါင် အထက်တန်းေရှေန (D.B.L,LL.B)ဦးရဲေဂါင် အထက်တန်းေရှေန (D.B.L,LL.B)

အမှတ်-၂၆(ဘီ)၊ မှန်ခန်း(ယာ)၊ ေအာင်ေဇယျ(၂)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၂၆(ဘီ)၊ မှန်ခန်း(ယာ)၊ ေအာင်ေဇယျ(၂)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၅၆၄၀၁၅သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၅၆၄၀၁၅

ေမွးသက ရာဇ်ှင့်ဖခင်အမည်မှန်ေမွးသက ရာဇ်ှင့်ဖခင်အမည်မှန်
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေကျာက်ကီး 

မိနယ်၊ သိန်တန်းရပ်ကွက်ေန မေွး 
ေွးေအာင်၏ ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ 
၂၁-၅-၁၉၈၂ ြဖစ်ပီး ဖခင်အမည ်
မှန်မှာ ဦးေအာင်သန်ိးြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဦးေအာင်သိန်းဦးေအာင်သိန်း

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်ကီးမိ၊ 

အထကေကျာက်ကီး  Grade (11) (B)မှ 
ေမာင်မင်းခန်ေကျာ်ှင့ ်အထက(ခွဲ)ပဲခူးရပ် 
Grade (7)(A)မှ ေမာင်ဟန်ထွဋ်ေခါင်တို၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေဇာ်မင်း[၇/ကကန 
(ိုင်)၀၄၅၅၁၆] ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဦးေဇာ်မင်း [၇/ကကန(ိုင်)၀၄၅၅၁၆]ဦးေဇာ်မင်း [၇/ကကန(ိုင်)၀၄၅၅၁၆]

အထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက်ေကာင်းဂုဏ်ြပလ ာအထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက်ေကာင်းဂုဏ်ြပလ ာ
၂၀၂၂ ခှုစ်၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက်လွတ်လပ်ေရးေနတွင်  ြပည်ေထာင်စသုမ တ 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ်(၁/၂၀၂၂)ြဖင့ ် ဦးေအာင်မင်းေကျာ်သ ူဦးေအာင်မင်းေကျာ်သ ူ(ဗဒု ဘာသာကလျာဏယဝုအသင်း 

YMBA၊ ဒုတိယဥက   )အား “သဒ မ ေဇာတိကဓဇ”“သဒ မ ေဇာတိကဓဇ”ဘွဲတံဆိပ် ချးီြမင့်အပ်ှင်း

ြခင်းခံရသည့်အတွက ်အထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူပါေကာင်း။

 ဥက    ဦးရဲထွန်းှင့် အမ ေဆာင်အဖွဲ ဥက    ဦးရဲထွန်းှင့် အမ ေဆာင်အဖွဲ

 ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝအသင်း YMBA ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝအသင်း YMBA

အမှားြပင်ဆင်ြခင်းအမှားြပင်ဆင်ြခင်း
(၁၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲ    ေကးမုံ 

သတင်းစာ စာမျက်ှာ(၃၀)ပါ ရန်ကုန် 
ေြမာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုး၏ တရားမကီးမ  
အမှတ်-၂၅၉/၂၀၂၁ ၏ ြငင်းချက်ထတ်ုရန် 
သမ န်စာတွင် တရားလိုအမည် ဦးဝင်း 
ထွန်း(အစား) ဦးထွန်းဝင်းဟု ြပင်ဆင် 
ဖတ် ပါရန်။

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ပတ ြမားလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ပတ ြမားလမ်း၊ 
တိုက်အမှတ်(၃၈) (၅လ ာ)၊ ေြခရင်းခန်း၊ အလျား (၁၂.၅)ေပxအနံ(၅၀)ေပ တိုက်အမှတ်(၃၈) (၅လ ာ)၊ ေြခရင်းခန်း၊ အလျား (၁၂.၅)ေပxအနံ(၅၀)ေပ 

အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း 
အထက်ပါတိက်ုခန်းအား လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ခင်မာသန်ိး[၁၂/

သလန(ိင်ု)၀၅၀၆၄၀]မှ ၎င်းပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ကတြိပ၍ တန်ဖိုးေင ွ
ကျပ် ၃၅၀၀၀၀၀၀/-(ကျပ်သိန်းသံုးရာ့ငါးဆယ်)တတိြိဖင့ ်ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်း 
မ ကို က န်ေတာ့်မိတ်ေဆွမှ လက်ခံ၍ စရန်ေငွအချိအဝက်ကိ ုေပးေချဝယ်ယူပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ေရာင်းချြခင်းကုိ ကန်ကွက်လုိပါက 
တိက်ုခန်းပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသုိံ လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
ကန်ကွက်မ  တစ်စံုတစ်ရာမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသိန်းြမင့်ဦးသိန်းြမင့်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန (စ်-၆၉၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန (စ်-၆၉၃၀)
အမှတ်(၈၃)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၁၁)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၈၃)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၁၁)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၁၃၆၃ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၁၃၆၃

ရန်ကုန်မိ၊လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ သီရိမိင်(၁၀)လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ သီရိမိင(်၁၀)လမ်း၊ 

အမှတ်(၆၆၄)၊ ဒါဘာတိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အမှတ်(၆၆၄)၊ ဒါဘာတိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

အထက်ပါတိက်ုခန်းအား လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးဝင်းိင်ုထွန်း[၁၄/

သပန(ိုင်)၀၀၂၄၈၆]မှ ၎င်းပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 

တန်ဖိုးေငကွျပ် ၁၈၀၀၀၀၀၀/-(ကျပ်သန်ိးတစ်ရာရှ့စ်ဆယ်)တတိြိဖင့ ်ေရာင်းချရန် 

ကမ်းလှမ်းမ ကိ ုက န်ေတာ့်မိတ်ေဆွမှ လက်ခံ၍ စရန်ေငွအချိအဝက်ကို ေပးေချ 

ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ေရာင်းချြခင်းကိ ုကန်ကွက် 

လိုပါက တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မ  စာရက်စာတမ်းမူရငး်များှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို  လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက် 

ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မ တစ်စံုတစ်ရာမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် 

အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသိန်းြမင့်ဦးသိန်းြမင့်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန (စ်-၆၉၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန (စ်-၆၉၃၀)

အမှတ်(၈၃)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၁၁)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၈၃)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၁၁)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၁၃၆၃ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၁၃၆၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂)၊ လူေနရပ်ကွက ်

အမှတ်(၂)၊ မာန်ေြပ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၆၃/က)၊ အကျယ်အဝန်းေပ 

(၂၀x၆၀)၊  ဧရိယာ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ဦးေမာ့ဆေတာ့ဆာကာမလ ်အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သက်သက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား အမည်ေပါက်ထမှံ 

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိထားပီး အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်

လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုထားကာ စမီခံန်ခဲွလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတ ိ

ြပသ ူေဒ မျိးမမဝင်း [၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၁၅၅၀၃]မှ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေြမကွက်အေရာင်း 

အဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ 

က ု်ပ်ထသံို (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ငိမ်းငိမ်းအိ(LL.B)      ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအာင်ေဒ ငိမ်းငိမ်းအ(ိLL.B)      ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအာင်

အထက်တန်းေရှေန               LL.B, LL.M (International Law), အထက်တန်းေရှေန               LL.B, LL.M (International Law), 

(စ်-၄၅၃၄၉) WIPO (Switzerland)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၉)(စ်-၄၅၃၄၉) WIPO (Switzerland)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၉)

အမှတ်(၆၈၁)၊ ေဝဇယ ာအေနာက်(၁၅)လမ်း၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၈၁)၊ ေဝဇယ ာအေနာက်(၁၅)လမ်း၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၇၇၃၁၅၊ ၀၉- ၇၇၇၂၀၇၇၂၀သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၇၇၃၁၅၊ ၀၉- ၇၇၇၂၀၇၇၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ ဘုံရှည်ကုန်းေကျးရာ၊ 

ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၉/၄၉)ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၁၈x၃၈)
ေပ ေြမှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား ယခု 
တရားဝင ်အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဆန်းလင်းေအာင ်
[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၃၁၀၈၃]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေအာင်မျိးမင်း [၁၀/
ပမန(ိင်ု)၁၀၅၅၆၇]ကအပီးအပိင်ု အေရာင်းအဝယ် အရပ်ကတစိာချပ်ချပ်ဆိ၍ု 
လက်ေရာက်ရရိှဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ အထက် 
ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ပိင်ုဆိင်ုမ အား ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ေနာက်ဆံုးထား၍ ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ
ှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေအာင်မျိးမင်း ေဒ အိဇင်ဝင်း(LL.B)ဦးေအာင်မျိးမင်း ေဒ အိဇင်ဝင်း(LL.B)
[၁၀/ပမန(ိုင်)၁၀၅၅၆၇] (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၄၈၈၄)[၁၀/ပမန(ိုင်)၁၀၅၅၆၇] (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၄၈၈၄)
  အမှတ်(၆/၂၁)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၆/၂၁)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊
  ေရ ြပည်သာမိနယ်။  ေရ ြပည်သာမိနယ်။
  ဖုန်း-၀၉- ၄၂၂၄၆၀၀၅၄၊ ၀၉- ၉၅၂၄၇၀၀၉၆  ဖုန်း-၀၉- ၄၂၂၄၆၀၀၅၄၊ ၀၉- ၉၅၂၄၇၀၀၉၆



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 လ  င်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေအးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၅)၊ အခန်း 

အမှတ်(၃၀၈)သည် ေဒ တင်တင်ေလး [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၉၂၀၃] အမည်ေပါက် 
တိက်ုခန်းြဖစ်ပီး ေဒ တင်တင်ေလးသည် (၂၀၂၁)ခှုစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဖခင်ဦး 
သန်ိးသည် (၁၉၉၃)ခှုစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ မခိင်ေဒ ြမရင်သည် (၂၀၀၈)ခှုစ်တွင် 
လည်းေကာင်း၊ ေမွးချင်းများြဖစ်သည့ ်ေဒ တင်တင်ေဌးသည ် (၂၀၁၄)ခုှစ်တွင် 
လည်းေကာင်း၊ ဦးသန်းလ  င်သည် (၂၀၂၁)ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း   အသီးသီးကွယ်လွန် 
သွားေကာင်း (၂၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ မှတ်ပံုတင်အမှတ် (၁၂/၂၈၉၀/၂၀၂၁)ပါ ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာတင်ြပပီး တစ်ဦးတည်းကျန်ရစ်သည့် အေမဆွက်ခပုိံင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ ခင်သန်းြမင့် 
[၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၁၇၉၂၃]မှ ေဒ တင်တင်ေလး တုိက်ခန်း အမည်ေပါက် လေူနထိင်ုခွင့် 
စာရက်မရူင်းေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့ ်မတိ မှန်ထတ်ုယခွူင့ြ်ပပါရန် ေလ ာက်ထားလာ 
ပါသည်။ ထတ်ုေပးရန်မသင့ေ်ကာင်း ကန်ကွက်လုိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ(၁၄)
ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား ြပည့်စုံစွာြဖင့် တင်ြပကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။          အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်(တွဲခိုင်-၃)၌ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ(်တွဲခိုင်-၃)၌

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၇၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၇
Advantage Trade Company Ltd.        ှင့်   ၁။ ဦးေဇာ်ေဇာ်ဟန်
(၎င်းအတွက်တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသ ူ ၂။ Toe Toe Aung Family Co.,Ltd.
ဦးမင်းမင်း၊ ရာထူး-   တရားပိင်များ  
Sales & After Sale Manager)                
တရားလို                                    

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သာေကတမိနယ်၊ (၁၀)ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ခိင်ုေရ ဝါလမ်း၊ 
အမှတ်(၁၂၁၁/ခ) လိပ်စာတွင်ေနထိုင်သူ အမှတ်(၁) တရားပိင် ဦးေဇာ်ေဇာ်ဟန်ှင့် 
အမှတ်(၂)တရားပိင် Toe Toe Aung Family Co.,Ltd.တို (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)
သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိ ုAdvantage Trade Company Ltd. က စက်ယ ရားဖိုး 
ေပးေချရန်ကျန်ေငွှင့် ေနာက်ကျေကးေငွများ ရလုိမ ှင့် ေလ ာက်ထားစဲွဆုိချက်ရိှသည် 
ြဖစ်၍ သင်တုိကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်
စကားအရပ်ရပ်တိုကိုေချပေြပာဆိုိုင်သူ   သင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်ရ 
ေရှေနြဖစ်ေစ သုိတည်းမဟုတ်၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆုိင်သည့်အချက်များကုိ ေချပေြပာဆုိုိင် 
သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်  ၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၈)ရက် 
(၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆတ်ု ၂ ရက်)ေနမွန်းမတည့မ် ီ(၁၀:၃၀) နာရတွီင် အထက် အမည် 
ေရးသားပါရှိသ ူတရားလိုစွဲချက်ကိ ုထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သိုလာေရာက ်ရမည်။ 
၎င်းအြပင်သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်တိုမလာေရာက်ပျက် 
ကွက်ခ့ဲလ င် သင်တုိကွယ်ရာတွင်ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလုိက 
ကည့် လိုသည့် အမ ှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထုေချတင်ြပ 
အမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ သင်တုိှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 
သိုမဟုတ် သင်တိုကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်တိုက 
ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်ေနတွင် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။  

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုေတာင်ပုိင်းမိနယ်၊ (၇၂)ရပ်ကွက်၊ ရတနာပံုလမ်း၊ အမှတ် 

(၅၉၉/က)ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသ ူေဒ ချိချိသိန်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၁၅၆၆၁]ထံမှ 

က န်မေဒ ေအးသီတာ (MGK-၀၈၆၁၉၆)သည်   အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်                 

ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ဤေကညာပါရက်မှ(၇)ရက်အတွင်း(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်း 

များှင့်တကွ က န်မေဒ ေအးသီတာထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ှင့် အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

အမည်ေပါက် ေြပာင်းရန် လုပ်ငန်းစ်များကိုအမည်ေပါက် ေြပာင်းရန ်လုပ်ငန်းစ်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ

ဆက်လက်လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသရိှိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။     ေဒ ေအးသီတာေဒ ေအးသီတာ

Ph: 09-421157654Ph: 09-421157654

“သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း”“သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း”
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဘုရားကုန်းေကျးရာ၊ 

မဟာမိင်ကန်ဦးေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်-၄၅၇ေန ဦးလှေသာင်း[၁၂/သလန 

(ိင်ု)၀၁၂၆၃၀]၊ ေဒ လဲလ့ဲဝ့င်း[၁၂/သလန(ိင်ု)၀၁၂၆၃၅]တို၏သား ဦးလွင်မိုး 

[၁၂/သလန(ိုင်)၀၉၂၈၀၆]သည် မိဘများ၏ဆုံးမမ ကို နားမေထာင် 

အကိမ်ကိမ် စိတ်ဆင်းရဲေအာင် ြပမူသွားပါသြဖင့် အေမွြပတ်စွန်လ တ် 

လုိက်သည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်သက်ဆုိင်သည့် ေငွေရးေကးေရးကိစ ရပ် 

များအားလုံးကိ ုတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်းေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၄၇)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၀၄၇)၊ အင်းဝ 

လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်

(ေဒ ေရ ြပည်(ုိင်)၀၅၆၂၆၁)၊ ေဒ ခင်ခင်တင့် 

(စီေအ-၀၅၀၆၈၁)၊ ေဒ ခင်သန်း(စီစီ-၀၄၀ 

၅၆၁) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 

အမည်ေပါက် ေဒ ေရ ြပည်၊ ေဒ ခင်ခင်တင့်၊ 

ေဒ ခင်သန်းအမည်ေပါက်(၃)ဦးတွင် ေဒ ေရ  

ြပည်အစုြဖစ်သည့် (၁၃'၄"x၆၀')ကို အရပ် 

ကတိ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ 

ထားသူ ေဒ ေစာနီလာမင်း၊ ေဒ ခင်ခင်တင့် 

အစုြဖစ်သည့ ် (၁၃'၄"x၆၀')ကို အရပ်ကတိ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူထားသ ူ

ဦးကျင်ေသာင်းတိုကို တရားပိင်ထားကာ 

ဦးကည်စိုးမှ တရားလိြုပလပ်ုသည့ ်အေရာင်း 

အဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချပ်ေပးေစလိုမ ြဖင့် 

စွဲဆိုေသာ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ 

တရားမကီးမ အမှတ်(၉၀/၂၀၂၀)၏ စီရင် 

ချက်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်(၂၁၅/၂၀၂၀)၏

အမန်ိ၊ (၈-၁-၂၀၂၁)ဘလီစ်ခန်စာတိုတင်ြပ၍ 

တရား ံး ကိုယ်စားဘီလစ် ေဒ ိုိုဝင်းကို  

[၇/ညလပ(ုိင်)၁၃၇၃၆၄]မှ   Portion       

အေရာင်းေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 

တရားဝင် ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိင်ုး ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှးဌာနမှး

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊  ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊  

ဇီဇဝါ(၁)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၉၃/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ၂-ခန်းတွဲ၊ ဇီဇဝါ(၁)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၉၃/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ၂-ခန်းတွဲ၊ 

၃ထပ်ခွဲတိုက်၏ ၅-လ ာ(ဒါဘာခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း၃ထပ်ခွဲတိုက်၏ ၅-လ ာ(ဒါဘာခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း

(၁၈ေပx၅၄ေပ)ရှိတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အား(၁၈ေပx၅၄ေပ)ရှိတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အား

 ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန ်အသိေပးေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းအား   အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်

လက်ဝယ်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုပီး မမိတိစ်ဦးတည်းဆ ြဖင့ ်မည်သကူိမုဆိ ုလွတ်လပ်စွာလ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း စာချပ်စာတမ်းများှင့တ်ကွ တင်ြပဝန်ခံပီး ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းလာသူ ေဒ ခင်ေအးသီတာြဖ[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၁၈၁၆၈]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်အေရာင်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်ပီး အကျိးသက်ဆိင်ု 
ခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုယခအုေရာင်းအဝယ်ကိကုန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားမူရင်းများြပည့်စုံစွာြဖင့် က ်ုပ်ထံသို 
ဆက်သွယ်ပီး ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B, D.B.L)ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၀၃)
ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ 
မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၁၉၃၄၉၆။ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၁၉၃၄၉၆။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၃)၊ လူေနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၃)၊ မဟာေဆွလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄/သ၃)ှင့် ေြမဧရိယာ(၀.၅၅၅)
ဧကှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၄/သ၁၄)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၁၅၄)ဧကအကျယ်အဝန်းရှိ 
ေြမပိင်ုေြမအမျိးအစားေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ  iGreen Develop 
ment & Engineering Group Co., Ltd. မှ ပိုင်ဆိုင်ထားေသာ 3 Mahar Swe 
Condo ၈ ထပ်ခွဲတိုက်ခန်းအလ ာ(Level-4)၊ တိုက်ခန်းအမှတ်(405)၊ တိုက်ခန်း 
ဧရယိာ(1088sqft)အကျယ်အဝန်းရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ထ်စိပ်တဲွစပ်လျက်ရိှေသာ 
ေရေမာ်တာ၊ ကုိယ်ပုိင်လ ပ်စစ်မီတာအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး
တုိှင့်ကားပါကင်အမှတ် (B-52)တုိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး
ကိ ုယခတုရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားသြူဖစ်ေသာ  ေဒ စုိးစုိးသင်း[၁၂/လမန(ိင်ု) 
၀၀၀၁၇၉]မှ မမိတိစ်ဦးတည်း ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူထံသို အပီး
အပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီး 
အပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စတ်ိတစ် 
ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)
များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ ်
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လှြမတ်ေကျာ်  (LL.B) (စ်-၁၀၆၈၈)ေဒ လှြမတ်ေကျာ ် (LL.B) (စ်-၁၀၆၈၈)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

တိုက်အမှတ်(၂၇၄)၊ အခန်းအမှတ်(၁)၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ တိုက်အမှတ်(၂၇၄)၊ အခန်းအမှတ်(၁)၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၃၅၆၆၉၂၊ ၀၉-၂၅၃၅၃၂၉၆၈ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၃၅၆၆၉၂၊ ၀၉-၂၅၃၅၃၂၉၆၈

‘‘ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း’’‘‘ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း’’
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊  ကန်ေရှရပ်ကွက်၊ (၉၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၂၁)၊ (စတုတ ထပ်)၊ (၄-လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၄ေပx၅၀ေပ)ရှိ 
တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည်  ေဒ စန်ိ 
[၁၂/မဂတ(ိင်ု) ၀၄၂၁၉၁] မှ  (၂၁-၅-၂၀၀၂) ရက်စဲွပါ စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထား 
ေသာ တိက်ုခန်းြဖစ်ပါသည်။  အဆိပုါ တိက်ုခန်းအား မခိင်ြဖစ်သ ူ ေဒ စန်ိ ကွယ်လွန် 
သွား၍  အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်ေရာင်းချခွင့်ရှိသ ူသား၊ သမီးများြဖစ်ကသည့ ်၁။ 
ဦးထွန်းစိန် [၉/ပမန(ိုင်)၀၉၈၁၄၈]၊ ၂။ ဦးေမာင်ေမာင[်၉/ပမန(ိုင်)၀၀၇၃၆၁]၊ 
၃။ ဦးသိန်းထွန်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၂၁၉၃]၊ ၄။ ဦးေအာင်ြမင့်[၁၂/စခန(ိုင်) 
၀၅၅၀၂၂] တိုမှ အေမဆွိင်ုအ ပ်အရှင်းကစိ များ ေြဖ ရှင်းေနကြခင်းမရိှ လက်ဝယ်ရိှ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း   ဝန်ခံလျက်ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန်အတွက ် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တန်ဖိုးေငွအနက် 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍  
အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ကန်ကွက်လုိပါကခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ 
သို ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးတိုင်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် 

၄၀၊ ေြမကွက်အမှတ-်၈၀၁၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ) ၊ ဧရိယာ(ဝ.ဝ၅၅) 
ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်-၈၀၁၊  သခင်ြမ 
လမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေနအိမ် 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ် ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ ခင်ေရ စင်ဦး 
[၁၂/မရက(ိုင်)၀၆၈၃၇၄] အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါ ေြမကွက်အား  အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ထမှံ အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုတံင်စာချပ် 
အမှတ်(၃၂၄၀/၂၀၂၁)အရ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ ခင်ေအး [၁၂/ရကန(ိုင်) 
၀၄၆၀၈၈]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းဝန်ခံလျက် ေရာင်းချလိုေကာင်း 
ကမ်းလှမ်းလာ၍  ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်
တန်ဖိုးေငအွနက် တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်သည့ ်
အတွက် ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်း အေထာက် 
အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး 
တိင်ုေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၂၆)

အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိေဟာင်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

ကယ်စင်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(A-3)၊ 
Type-D၊ RC(၁၂)ထပ်တိုက်၏ အခန်းအမှတ်(၁၂၂၀)၊ (၁၂-လ ာ)၊ ဧရိယာ(၁၁၈၅)
စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းကွန်ဒိတုိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု  ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ 
ေဒ ရရီြီမင့[်၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၀၇၉၀၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးဗိလ်ု 
ဗိုလ်ဇင်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၁၃၈၈၇]၊ ေဒ ြဖြဖေအာင်[၁၂/သလန(ိုင်)၀၉၂၉၈၂]
တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 
တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင် 
လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးဗိုလ်ဗိုလ်ဇင်၊ ေဒ ြဖြဖေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဗိုလ်ဗိုလ်ဇင်၊ ေဒ ြဖြဖေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland)ေဒ ေဝဖိးေအာင ်LL.B,WIPO(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅)
အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ Ph:09-421157856,09-798458627ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ Ph:09-421157856,09-798458627

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-

၈၄၊ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၉)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ အမည်ေပါက် ပိုင်ရှင ်

ေဒ ခင်နီနီထံမှ စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် တရားဝင် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး   ေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ ခင်ေထွး [၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၁၆၈၅၇]ထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ေဒ ေကသီေအာင်[၁၄/မအပ(ိုင်)၂၁၇၁၈၀]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

က ်ုပ်ထံသိုကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်မှေကျာ်လွန်ပါက   ဥပေဒှင့်အညီ 

အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 

အပ်ပါသည်။            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူဇာေအာင်(LL.B,D.I.L,Dip in HR)ေဒ သူဇာေအာင်(LL.B,D.I.L,Dip in HR)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၅၀)

အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  

ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၂၀၁၀၀၊ ၀၉-၉၇၂၁၁၁၃၃၆ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၂၀၁၀၀၊ ၀၉-၉၇၂၁၁၁၃၃၆

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၃)ဟုေခ တွင်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၃)ဟုေခ တွင်ေသာ 

(၇)ထပ်တိုက်၏ စတုတ ထပ်၊ (၅)လ ာ၊ တိုက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို (၇)ထပ်တိုက်၏ စတုတ ထပ်၊ (၅)လ ာ၊ တိုက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ု

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးလင်းသရူ 

ထွန်း [၁၃/တကန(ိင်ု)၀၄၆၉၄၇]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း ဝယ်ယရူန်အတွက် 
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာ စာရက် 
စာတမ်း အေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါ သည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
                     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-                     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-
   ဦးြမင့်သန်း          ေဒ သီရိလ  င်             ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး            ေဒ ြဖြဖထွဏ်း (အထက်တန်းေရှေန)   ဦးြမင့်သန်း          ေဒ သီရိလ  င်             ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး            ေဒ ြဖြဖထွဏ်း (အထက်တန်းေရှေန)
  (စ်-၆၉၆၃)         (စ်-၁၅၂၆၀)         (စ်-၁၆၃၅၆)      (စ်-၃၂၁၅၆)  (စ်-၆၉၆၃)         (စ်-၁၅၂၆၀)         (စ်-၁၆၃၅၆)      (စ်-၃၂၁၅၆)

Zaluckpwint Real Estate & Law Firm 2013 @ gmail.comZaluckpwint Real Estate & Law Firm 2013 @ gmail.com
စာချပ်စာတမ်း (အထူး) ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph-09-5018076စာချပ်စာတမ်း (အထူး) ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph-09-5018076

အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ အမှတ်(၆၁)တည်ရှိရာ 

လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၂ x ၂၊ ေြမကွက်အမှတ ်- V Class ၃၇၁၊ 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် အမည်ေပါက် ေဒ ေအးေအးသန်း [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၁၀၅၂]၊ 

ဦးေအးချိသန်း [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၁၃၇၃]ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက ်

တစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးေအးချိသန်းသည် (၂၈-၇-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်ခဲသ့ြဖင့ ်၎င်း၏ 

အစအုတွက် တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ခိင်ုခိင်ုဦး [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၁၁၄၇၇]မှ အေမဆွက်ခ ံ

ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အြခားမည်သူမ  အေမွဆက်ခံခွင့်မရှိေကာင်း ၎င်းသည် အမည်ေပါက် 

ဦးေအးချိသန်း၏ တရားဝင်ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်တရားုံး 

(၁၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေန  ကျမ်းကျနိ်၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်၊ ေသဆုံးမ  

လက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်တိုတင်ြပ၍ ပူးတွဲ 

အမည်ေပါက် ေဒ ေအးေအးသန်း [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၂၁၀၅၂]ှင့ ်အတ ူပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် ခိင်ုလု ံ

ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မီး သတိြပ



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMARTHE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF ELECTRICITY AND ENERGYMINISTRY OF ELECTRICITY AND ENERGY

DEPARTMENT OF POWER TRANSMISSION AND DEPARTMENT OF POWER TRANSMISSION AND 

SYSTEM CONTROLSYSTEM CONTROL

Invitation for Expressions of Interest (EOI) – Consulting ServicesInvitation for Expressions of Interest (EOI) – Consulting Services

Date : Thursday, 6 January 2022

Tender No : 12(T)/DPTSC(PSD)/2021-2022(Mini)

Title of Assignment : In-house Consultancy Services for the Development 

of Power System, and the Upgrading and Reha-

bilitation of Existing SCADA-EMS Myanmar

Deadline for Submission of EOI: [ 8thFebruary 2022 , 14:00 hr]

1. Department of Power Transmission and System Control (DPTSC) 

of the Ministry of Electricity and Energy (MOEE) of the Republic of the 

Union of Myanmar (“the Client”) invites firms to submit EOIs for Selec-

tion of Consulting Services for: In-house Consultancy Services for the 

Development of Power System, and the Upgrading and Rehabilitation 

of Existing SCADA-EMS Myanmar.

2. The consulting service of the project is required to assist DPTSC 

and MOEE throughout the implementation of the Power System De-

velopment Project and the Upgrading and Rehabilitation of Existing 

SCADA-EMS Myanmar. The main tasks are;(i) to enhance the utilization 

capacity of NEPLAN Software for Power System Analysis, (ii)to set up 

Centralized Disturbance Fault Recording Management System, (iii)the 

scheduling for tertiary frequency control activation to all possible 

imbalances affected by active and reactive power, (iv) the discrimina-

tion and coordination of protective relaying scheme, (v) transmission 

system outage planning, for each and every aspects of maintenance 

methodologies, (vi)upgrading and rehabilitation of the existing SCADA-

EMS system, (vii) to assist the proceeding of contract management for 

the Project (viii) to support  the Quality Control, Quality Assurance and 

Least Cost Management of the Project and (ix) transfer of know-how, 

advanced planning and analysis software and tools and training.

3. The location of the Assignment is in Myanmar, and the duration 

is five years.

4. Quality-Cost-Based Selection (QCBS) process will be used and 

only the short-listed firms will be invited to submit the Request for 

Proposal (RFP).

5. DPTSC will not be responsible for any costs or expenses incurred 

by firms in connection with the preparation or submission of EOIs.

6. Further information and Terms of Reference (TOR) can be obtained 

by sending the official request via email at the address below during 

office hours, 09:30 to 16:30 hours. The TOR will be sent by email.

7. EOI documents must be delivered in a written form to the address 

below by mail or in person before [8th February 2022, 14:00 hr].

Director General

Department of Power Transmission and System Control

Ministry of Electricity and Energy

Office Building No. 27, Nay Pyi Taw

The Republic of the Union of Myanmar

consultant.wg.dptsc@moee.gov.mmconsultant.wg.dptsc@moee.gov.mm

+95 0673410362,+95 0673410394

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တားမီးေဘးေရှာင ်မေလာင်ခင်တား

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-အင်းဝ 

အိမ်ရာ (TOSTA)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၆၆၊ ပုလဲရတနာလမ်း၊ A-၁၉ဟု ေခ တွင် 
ေသာ ေြမဧရယိာ-အလျား ၈၀ေပx အန ံ၆၀ေပ၊ ၄၈၀၀ စတရုန်းေပရိှ ေြမှင့ ်အေဆာက် 
အဦသည် ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန မိရာှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန ေြမချ 
ပါမစ်တွင် ဦးအန်ုးြမင့ ်[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၀၃၄၇၃] အမည်ြဖင့ ် အမည်ေပါက် မှတ်သား 
တည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထံ မှ ဦးကုိကုိေလး၊ ဦးေကျာ်သက်ှင့် ဦးေကာ်ရှင်းလူတုိသည်  
အိမ် ခံေြမ အေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပါသည်။ 
၎င်းတို(၃)ဦးထမှံ စာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး ဦးခင်ေမာင်ေမာင်ှင့ ် 
ေဒ ြမင့်ြမင့်ေလးတိုထံမ ှ၎င်းတိုှစ်ဦးသာလ င်     တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ 
လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍  က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ ေရာင်းချ 
ရန် ကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက်  
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၁၄) 
ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက ်
ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
                                      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-                                        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  

ေဒ ထူးထူးရင်ေဒ ထူးထူးရင်
LL.B,LL.M (Credit)LL.B,LL.M (Credit)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၂၄)
တာဝါဘီ၊ အခန်း(၄၀၁)၊ လမ်း(၅၀)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တာဝါဘီ၊ အခန်း(၄၀၁)၊ လမ်း(၅၀)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၇၁၂၉ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၇၁၂၉

ဒီကရီကိုအတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်းဒီကရီကိုအတည်ြပရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း
ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

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

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇာရီမ အမှတ်-၁၈၉ ဆက် ယ်သည့်၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇာရီမ အမှတ်-၁၈၉ ဆက် ယ်သည့်
၂၀၁၅ ခုှစ်၊ မူလတရားမကီးမ အမှတ်-၂၉၈၂၀၁၅ ခုှစ်၊ မူလတရားမကီးမ အမှတ်-၂၉၈

MRT Company Limited              ှင့်    ဦးေဇယျာေအာင်MRT Company Limited              ှင့်    ဦးေဇယျာေအာင်
(၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်(၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်
ဦးထွန်းေဇာ်ဦး)ဦးထွန်းေဇာ်ဦး)
ဒီကရီအိုင်ရသူ                                         တရား ံးဒီကရီအိုင်ရသ ူ                                        တရား ံး

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ အမှတ်(၆၆၅)၊ သီတာလမ်း၊ လွတ်လပ် မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ အမှတ်(၆၆၅)၊ သီတာလမ်း၊ လွတ်လပ် 
ေရးရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိေန ဦးေဇယျာေအာင်ေရးရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိေန ဦးေဇယျာေအာင် သေိစ 
ရမည်။

၂၀၁၅ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၉၈ တွင်ကျရှိသည့ ်
ဒီကရီကုိ အတည်ြပလုပ်ရန် ဤံုးေတာ်တွင် ဒကီရအီိင်ုရသူဒီကရီအုိင်ရသူက 
ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့ ်အတည် 
ြပလုပ်ေစရန်အမိန်ကိ ုမထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခ ု
ရိှလ င် ေချဆုိရန် သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနသုိမဟုတ် အခွင့်ရ 
ကိယ်ုစားလှယ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၂၈ ရက်(၁၃၈၃ 
ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၁၂ ရက်)ေန  မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင ်
ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်ေနတွင ်ဤုံးေတာ်တံဆိပ် 
ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                     (ြမင့်စိုး)(ြမင့်စိုး)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
ေတာင ် ဥက  လာပ မိ နယ ် ၊ 

ေြမတိုင ်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂) ၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၆၂၀/ခ)၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်(၆၂၀/ခ)၊ မာဃ 
(၈)လမ်း၊        (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပ   (ဦးြမေစာ) 
(အက်စ်ဒဂီျ-ီ၀၂၃၂၄၀) အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဦးြမေစာ (အက်စ်ဒီဂျ ီ -၀၂၃၂၄၀) 
ကွယ်လွန်သြဖင့် ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း
စာချပ်အမှတ်-၃၁၈၅/၂၀၂၀ (၁၆-
၇-၂၀၂၀)ြဖင့်ရရှိသူ ဦးလှစိန်[၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၁၁၂၂၆၃]မှ    ဂရန် 
ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ 
အမှတ်-၁၂၈/၂၀၂၀ (၄-၈-၂၀၂၀)၊ 
ရစဲခန်းှင့ရ်ပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှး
ုံးေထာက်ခံချက်၊   ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံ 
ချက်တိုတင်ြပ၍    ဂရန်မိတ 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအားဌာနလပ်ု 
ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီေဆာင်ရက် 
ပီး ဂရန်မိတ ထုတ်ေပးပီးြဖစ်၍ 
မူလ(၃-၆-၉၈)ရက်တွင်ထုတ်ေပး 
ထားသည့် ဦးြမေစာ (အက်စ်ဒီဂျ-ီ 
၀၂၃၂၄၀)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ေြမငှားစာချပ်အမှတ် သစ်/တဥ-
၃၀၃/၉၈(၃-၆-၉၈)ဂရန်မူရင်း 
စာအုပ်အား မိြပေြမစီမံခန် ခွဲမ  
ဌာနမှ ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ
ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀-ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်(၁၆၇)၂၀၂၀-ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်(၁၆၇)
၁။ ေဒ သူသူအုန်းြမင့ ် ၁။ ဦးေဇာ်လွင်

၂။ ေဒ ဝင့်ဝါအုန်းြမင့ ် ၂။  ေဒ သန်းသန်းဝင်း(၎င်း၏အခွင့ရ်

(ကွယ်လွန်သူ ေဒ ခင်သိန်းဝင်း၏   ကိုယ်စားလှယ်ေဒ စန်းစန်းွဲ)

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ)  ၃။  ေမာင်လင်းစက်ေရာင်စိုး

       (အရယ်မေရာက်ေသးသ/ူ၎င်း၏

  အုပ်ထိန်းသူ ေဒ တင်ေထွး)

 ၄။  ဦးလွင်မိုးေဇာ်

ဒီကရီအိုင်ရသူများ             တရား ံးများဒီကရီအိုင်ရသူများ             တရား ံးများ

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၊    တရားမဇာရီမ အမှတ် 

(၁၆၇/၂၀၂၀)အမ တွင် အုိင်ဒီကရီကုိ အတည်ြပေပးရန် ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် 

ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာပစ ည်းကို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၈)ရက် 

(၁၃၈၃ခုှစ်၊ တပုိတဲွလဆန်း ၈ ရက်) နံနက် (၁၀)နာရီတွင် ၎င်းပစ ည်း တည်ရိှရာ 

အရပ်များ၌ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တရားဝင်လ ဲအပ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့ ်ေသာ်လည်းေကာင်း ေလလံဆွဲ 

ဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။ 

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းများေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းများ

၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင ်ေဖာ်ြပထားေသာအချက်အလက်များမှာ တရားိုင်က 

 တရားံုးသုိ တင်ြပချက်အရ သိရသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန် 

 ြခင်း တစ်ခခုေုပ ေပါက်ပါက တရားုံးက တာဝန်ယမူည်မဟတ်ုပါ။ တရားုံး 

 ၏ အကျိးသက်ဆိင်ုသမ ကိ ုေရာင်းချလမိ့မ်ည့အ်ေကာင်း ေလလဆဲွံယမူည့ ်

 သူတိုအား အထူးသတိြပရန်   းေဆာ်လိုက်သည်။ 

၂။  ေလလံတွင် ေရာင်းချသည့်စနစ်ကိ ုေရာင်းချသူအရာရှိက သတ်မှတ်သည့် 

 အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။ 

၃။  ေဈး န်းအြမင့်ဆံုး ဝယ်ယူသူအား ေလလံဆဲွဝယ်ယူသူအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

 သိုေသာ်အြမင့်ဆုံးေပးသည့ ်  ေဈး န်းမှာ   ေရာင်းချသည့်ပစ ည်းအတွက် 

 လက်ခံ၍ မသင့်ေကာင်း ေရာင်းချသူအရာရှိက ထင်ြမင်လ င် လက်မခံဘဲ 

 ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့ ်ရှိရမည်။

၄။  ေလလံတင်ေရာင်းချပီး  မေရ မေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်းအတွက်   ေလလံဆဲွ 

 ဝယ်ယူသူက ေငွကျပ် ၁၀၀လ င် ၂၅ကျပ်ကိ ုေလလံဆွဲဝယ်ယူပီးသည်ှင့ ်

 တစ်ပိင်နက်     ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။       ထိုသိုေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် 

 တစ်ဖန်ြပန်လည် ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။  

၅။  ေလလဆဲွံဝယ်ယသူမူျားသည် ေရာင်းချသည့အ်ရာရိှက သတ်မှတ်ထားသည့ ်

 စေပ ေငွကိုတင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရရှိမည်။ 

၆။  ေလလံဆွဲဝယ်ယူရရှိသူသည ် ၂၅  ရာခိုင် န်း  ေနချင်းေပးသွင်းပီးေနာက ်

 ကျန်ေငမွျားကိ ုေလလတံင်ေရာင်းချသည့ေ်နကိ ုပယ်၍ (၁၅)ရက်ေြမာက်ေန 

 ုံးချနိ်းမတိုင်မ ီေပးေဆာင်ရမည်။ (၁၅)ရက်ေြမာက်ေနသည ်ုံးပိတ်ရက ်

 ြဖစ်လ င် ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင ်အေြပအေကျေပးသွင်းရမည်။ 

၇။  ေလလံကျန်ေငွများကုိ အထက်ပါေနရက်များ၌ ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက် 

 ေသာပစ ည်းကိ ုတစ်ဖန်ေလလတံင် ေရာင်းချလမိ့မ်ည်။ ေပးသွင်းထားသည့ ်

 ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းခံရမည်။ 

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက်တွင ်ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ ေလလံတင် 

ေရာင်းချရန် ေကာ်ြငာထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

(ေအာင်မျိးွန် )(ေအာင်မျိးွန် )

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ပစ ည်းစာရင်းပစ ည်းစာရင်း

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်၁၇/က၂+၁၉/ဃ၂၊ အမှတ်-၃၅၀(ေအ)၊ သမာဓိ(၃)လမ်း၊ (၈)

ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ(၀.၁၅၅)ဧကှင့် ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရှိ ၂ထပ်တိုက်၊ ၂ထပ်ေဈးဆိုင်ခန်း၊ ၎င်း ၂ထပ်တိုက်ှင့် ၂ထပ် 

ေဈးဆိုင်ခန်းကားတွင်ရှိေသာ ဂိုေဒါင်တစ်လုံး။ 

[ေလလံကမ်းခင်းေဈး ကျပ်သိန်း(၈၅၀၀)]

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်-၁၉၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၂၂၉/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၁ေပ x ၆၀ေပ)(၀.၀၂၉)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
(၁၉)ရပ်ကွက်၊ နီလာလမ်း၊ အမှတ်(၂၂၉/ခ)ဟုေခ တွင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလံုးတုိကုိ လက်ဝယ် ရိှပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချခွင့်ရိှသူ ေဒ ကည်ကည်ေအး [၁၁/ကဖန(ုိင်) 
၀၂၉၃၃၄]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် 
တန်ဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရှိ    အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက် 
ဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သည်ဆိပုါက စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည် ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး (LL.B,  LL.M)ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး (LL.B,  LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)
အမှတ်(C-2)၊ အခန်းအမှတ်(A/ 110)၊  Botahtaung Time Square အိမ်ရာအမှတ်(C-2)၊ အခန်းအမှတ်(A/ 110)၊  Botahtaung Time Square အိမ်ရာ

ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉- ၂၅၀၀၆၀၃၁၃ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉- ၂၅၀၀၆၀၃၁၃

[]



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

ခမ်းနားေသာြမင်ကွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ ဏီလီမိတက်ခမ်းနားေသာြမင်ကွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ ဏီလီမိတက်

GRANDVIEW TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED GRANDVIEW TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED 

 လမဲွူခယံြူခင်းဆိင်ုရာဥပေဒှင့အ်ည ီကမု ဏတွီင်ပါဝင်သမူျား၏  လမဲွူခယံြူခင်းဆိင်ုရာဥပေဒှင့အ်ည ီကမု ဏတွီင်ပါဝင်သမူျား၏ 

ဆ အေလျာက်ဖျက်သိမ်းြခင်းဆ အေလျာက်ဖျက်သိမ်းြခင်း

 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရက်ေနတွင် ကျင်းပြပလုပ်ေသာ 

အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အထူးကျင်းပသည့ ် အေထွေထွအစည်းအေဝး 

ဆုံးြဖတ်ချက်အရ GRANDVIEW TRAVELS & TOURS COMPANY 

LIMITED (ကမု ဏမှီတ်ပုတံင်အမှတ်-115050486)ကိ ုကမု ဏတွီင် ပါဝင် 

သမူျား၏ ဆ အေလျာက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးရာတွင် ဦးမင်းသန်ိး 

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန လိင်ုစင်အမှတ်-၇၅၅၆) အား စာရင်းရှင်းလင်း 

ဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိအြဖစ ်ခန်အပ်ပါသည်။

 ကုမ ဏီမှ ရရိှရန် သုိမဟုတ် ကမု ဏီသုိေပးအပ်ရန်ရိှသူများအေန

ြဖင့် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၇)ရက်ေနထက် ေနာက်မကျေစဘဲ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှထ ံေတာင်းခြံခင်း 

ှင့်ေပးသွင်းြခင်းများကိ ုြပလုပ်ိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

   ဦးြပည့်လင်း   ဦးမင်းသိန်း   ဦးြပည့်လင်း   ဦးမင်းသိန်း

  အုပ်ချပ်မ ဒါိုက်တာ           စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ  အုပ်ချပ်မ ဒါိုက်တာ           စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

GRANDVIEW TRAVELS &         အခန်း(၁၁၀၄) ၊ Lamin Luxury CondoGRANDVIEW TRAVELS &         အခန်း(၁၁၀၄) ၊ Lamin Luxury Condo

TOURS COMPANY LIMITED   အမှတ်(၁၀)၊ ကန်လမ်း၊TOURS COMPANY LIMITED   အမှတ်(၁၀)၊ ကန်လမ်း၊

          (၁၀)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။          (၁၀)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၄၄)လမ်း၊ အမှတ်(၅၇)၊ (၆)ထပ်တိုက်၏ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၄၄)လမ်း၊ အမှတ်(၅၇)၊ (၆)ထပ်တိုက်၏

 ဒုတိယထပ်ြဖစ်ေသာ ဧရိယာ(၁၉'၆"x၄၉')အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ဒုတိယထပ်ြဖစ်ေသာ ဧရိယာ(၁၉'၆"x၄၉')အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ပါတိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခေံြပာဆိသုြူဖစ်ေသာ ေဒ အုံးပွင့[်၇/

ဇကန(ိင်ု)၀၁၀၅၂၄]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အထက်ပါတုိက်ခန်းှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လုိသူများသည် က ု်ပ်တုိထံသုိ ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ဆုြမတ်မွန်(LL.B,D.B.L,D.I.L)  ေဒ သူဇာေထွး(LL.B,WIPO Switzerland) ေဒ ဆုြမတ်မွန်(LL.B,D.B.L,D.I.L)  ေဒ သူဇာေထွး(LL.B,WIPO Switzerland)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၀၇၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၁၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၀၇၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၁၈)

အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ေြမညီထပ်၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ေြမညီထပ်၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၄၅၄၃၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၄၅၄၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၈/က)၊ ေြမအကျယ ်
အဝန်း(၂၀)ေပx (၆၀)ေပ၊ ေဒ အုမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန် ေြမကွက် 
ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုတရားဝင်လက်ဝယ်ထား ပိင်ုဆိင်ုသ ူ
ေဒ ခင်မိုးလွင် [၁၁/တကန(ိင်ု)၀၆၀၂၀၅]ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် က ု်ပ် 
မတ်ိေဆမှွ ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆုိပါပစ ည်းအား ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟုအဆုိရိှသူ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက် 
လိပုါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ် 
ထံသုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 
ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ 
အပီးသတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။             

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ညိမ်းညိမ်းေထွး (LLB, DBL)ေဒ ညိမ်းညိမ်းေထွး (LLB, DBL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၁၅)
စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၉၆၇၂၈၄စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၉၆၇၂၈၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်(၇စ)ီ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၃)၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်(၆)၊ ဂ မာလမ်း၊ (၆)ရပ် 
ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ဦးလှကိင် [၁၂/
ပဇတ(ိုင်)၀၀၇၉၆၉]၊ အမည်ေပါက်၊ ှစ် 
(၆၀)ဂရန်ေြမအား ဦးလှကိင် လပူျိကီးဘဝ 
ြဖင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးေနာက် ေမာင်ှမ(၃)ဦး 
အနက်ကျန်ရိှသူ ညီအစ်မ(၂)ဦးြဖစ်ေသာ ေဒ လှ 
လှှင့် ေဒ သန်းသန်းြမင့်တို ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ခဲ ့
ေသာ်လည်း ေဒ လှလှသည် (အပျိကီးဘဝ 
ြဖင့်) ကွယ်လွန်ခ့ဲရာတွင် ၎င်းတုိတွင် အေမွစား 
အေမွခံကိတ ိမသားသမီးများ  ေမွးစားထား 
ြခင်းမရိှပါသြဖင့ ်တစ်ဦးတည်းကျန်ရိှသ ူညမီ 
ေဒ သန်းသန်းြမင့ ်[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၅ ၄၅၇]
မှ အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်ေကာင်း  ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာများ၊ ဦးလှကိင်ှင့် 
ေဒ လှလှတို၏ ေသစာရင်းများ၊ ှစ်(၆၀) 
ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ် 
ချပ်ဆိုရန်ှင့်  အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ ်
ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်  
ကွက်ရန်ရှိပါက  တရားဝင်  ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ် 
ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်
ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းအများသိေစရန်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်-၂၄၄/၂၅၄၊ မဂ  လာတာဝါ 

ဟုေခ တွင်ေသာ (၁၂)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏(၆)လ ာ ေတာင်ဘက်စွန်း၊ ေခါင်းရင်းဘက်ေထာင့်ခန်း၊ 

အမှတ်-၅၄၊ အကျယ်အဝန်း(၂၄ေပx၆၀ေပ)တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည ် (၂၀-၁၁-၂၀၀၉)

ရက်ေနတွင် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် တိုက်ခန်းေရာင်းသူ ေဒ ေမသီရိစိုး[၉/မနမ(ိုင်) 

၀၉၈၈၉၈]ထံမှ တိုက်ခန်းဝယ်ယူသူ ေဒ ခင်လ  င်ဝင်း[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၆၀၀၄]တစ်ဦးတည်းက တန်ဖိုးေငွ 

အေကျေပးေချကာ လုံးဝအပီးအပိုင်ခ င်းချက်မရှ ိလက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူလက်ရှိပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစား

ခွင့ှ်င့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့အ်ပါအဝင် အခွင့အ်ေရးအရပ်ရပ်ရရိှထား၍ စမီေံဆာင်ရက်လျက် အငှားချထားေသာ 

အမ်ိငှားမသိားစ ုေနထိင်ုလျက်ရိှကာ အြခားမည်သမူ လက်ရိှထားြခင်း၊ ေနထိင်ုြခင်း၊ အသုံးြပြခင်းမရိှသည့အ်ြပင် 

အိမ်ရာေကာ်မတီသို လစ်ထမ်းေဆာင်ရမည့်ေငွကိ ုေပးေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။

အဆုိပါတုိက်ခန်းှင့်စပ်လျ်း၍ အြခားပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူြဖစ်ေစ၊ ပူးတဲွပုိင်ဆုိင် အကျိးခံစားခွင့် 

ရိှသြူဖစ်ေစ လုံးဝမရိှသည်ကိ ု(၁-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနထတ်ု ေကးမုသံတင်းစာေကာ်ြငာစာမျက်ှာ-၂၆ တွင် ေဒ ခင် 

ေအးလွင်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၃၈၂၃၉]မှ ေရှေနများြဖင့ ်အဆိပုါတိက်ုခန်းသည် မခိင်ကီး ေဒ ြမင့ြ်မင့်ကည်၊ ေဒ ခင် 

ေအးလွင်တိုမှ ေဒ ခင်လ  င်ဝင်းှင့အ်တ ူပူးတဲွပိင်ုဆိင်ု ေနထိင်ုအကျိးခစံားလျက်ရိှေကာင်း၊ အဆိပုါ တိက်ုခန်းအား 

ဝယ်ယသူည့အ်ချန်ိမှစ၍ ယေနအထ ိပူးတဲွပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ခင်ေအးလွင်မှ အမစဲမီခံန် ခဲွေနေကာင်း (၂၂-၇-၂၀၁၉)

ရက်ေနက မိခင်ကီးကွယ်လွန်ပီးအစ်တစိုက ်ပူးတွဲလက်ဝယ်ရှိ ေနထိုင်ခဲ့ကေကာင်း ေဒ ခင်လ  င်ဝင်းက မိမ ိ

တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံေြပာဆိုချက်မှာ မှန်ကန်မ မရှိေကာင်း အဆိုပါ 

တိက်ုခန်းကိ ုပူးတဲွပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ခင်ေအးလွင်၏ခွင့ြ်ပသေဘာတညူခီျက်မရိှဘ ဲေဒ ခင်လ  င်ဝင်းတစ်ဦးတည်းက 

မမှန်မကန်ေြပာဆိဝုန်ခ၍ံ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချသည်ကိ ုဝယ်ယြူခင်းမြပရန် ေဖာ်ြပ၍ အများသေိစရန် ေကာ်ြငာြခင်း 

သည် မှန်ကန်ြခင်းမရိှဘ ဲမဟတ်ုမမှန်ေဖာ်ြပကာ ေဒ ခင်လ  င်ဝင်းအေပ  အသေရဖျက်ြခင်းြဖစ်ပီး ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့က်ိ ု

ထိခိုက်နစ်နာေစကာ လွဲမှားလျက်ရှိပါသည်။

အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်စပ်လျ်း၍  သက်ဆိုင်ရာမှ ထုတ်ေပးသည်ဆိုေသာ    အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း    

(သန်းေခါင်စာရင်း)သည် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒအရ သန်းေခါင်စာရင်းကိစ မှတစ်ပါး အြခားမ ခင်းအတွက်မ  အသုံး 

မြပရ၊ စစ်ေဆးြခင်းမရှိေစရေကာင်းကိ ုသိရှိနားလည်ေစလိုပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ေဒ ခင်ေအးလွင်မှ (၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနထုတ် ေကးမံုသတင်းစာေကာ်ြငာ စာမျက်ှာ(၂၆)ပါ 

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာကိ ု ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပါရန်ှင့ ်ုပ်သိမ်းြခင်းမြပပါက ေဒ ခင်လ  င်ဝင်းမ ှဥပေဒအရ 

အေရးယူ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး အဆုိပါတုိက်ခန်းကုိ ေဒ ခင်ေအးလွင်မှ ပူးတဲွပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်ရိှ ေကာင်း 

ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ြပသကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း၊ အေထာက်အထား ခုိင်လံုမ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်လ  င်ဝင်း[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၆၀၀၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခင်လ  င်ဝင်း[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၆၀၀၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

    ဦးဝင်းထိန်    ဦးဝင်းထိန်

     (B.A, H.G.P, R.L, D.B.L,D.M.L)     (B.A, H.G.P, R.L, D.B.L,D.M.L)

     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၁၀၇/၉၄)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၁၀၇/၉၄)

             အမှတ်-၅၈/၃၊ အေဝရာလမ်း၊                အမှတ်-၅၈/၃၊ အေဝရာလမ်း၊   

                 ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊                  ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

            ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၄၇၂၀            ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၄၇၂၀



ဇန်နဝါရီ  ၇၊   ၂၀၂၂

“LUMINOUS PEARL COMPANY LIMITED”“LUMINOUS PEARL COMPANY LIMITED”

ကုမ ဏီတရားဝင်ဖျက်သိမ်းြခင်းကုမ ဏီတရားဝင်ဖျက်သိမ်းြခင်း
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၈)ရက်တွင်ကျင်းပေသာ ဒါုိကတ်ာများ

အားလုံးတက်ေရာက်သည့်  အထူးအစည်းအေဝး  ဆုံးြဖတ်ချက်အရ 
စာရင်းရှင်းတမ်းဖျက်သမ်ိးရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ စာရင်း 
ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ ေဒ မျိးေနဇာထံသို (၇-၂-၂၀၂၂)ရက် 
ေနာက်ဆုံးထား  စာရင်းရှင်းတမ်းြပလပ်ုိင်ုေကာင်း  ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 ေဒ မျိးေနဇာ ေဒ မျိးေနဇာ
 စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

“MYA WIN PHYAR COMPANY LIMITED”“MYA WIN PHYAR COMPANY LIMITED”

ကုမ ဏီတရားဝင်ဖျက်သိမ်းြခင်းကုမ ဏီတရားဝင်ဖျက်သိမ်းြခင်း
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၈)ရက်တွင် ကျင်းပေသာ ဒါုိက်တာများ 

အားလုံးတက်ေရာက်သည့်  အထူးအစည်းအေဝး  ဆုံးြဖတ်ချက်အရ 
စာရင်းရှင်းတမ်းဖျက်သမ်ိးရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ စာရင်း 
ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ ေဒ မျိးေနဇာထံသို (၇-၂-၂၀၂၂)ရက် 
ေနာက်ဆုံးထား စာရင်းရှင်းတမ်းြပလပ်ုိင်ုေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 ေဒ မျိးေနဇာ ေဒ မျိးေနဇာ
 စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

ဒီကရီကို အတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန် ဒီကရီကိ ုအတည်ြပလုပ်ရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန် 

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားမုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားမုံးေတာ်၌

၂၀၁၇ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁ ှင့်ဆက် ယ်သည့် ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁ ှင့်ဆက် ယ်သည့် 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၈၂၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၈၂

ေဒ ခင်ထားအိ ှင့် ဦးရန်ကိုြမင့်
(ဒီကရီအိုင်ရသူ)  (တရား ံး)(ဒီကရီအိုင်ရသ)ူ  (တရား ံး)
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနီကုန်း(ေတာင်)

ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေတာ်မူလမ်း၊ အမှတ်-၁၆၊ (၇-လ ာ)၊ (ညာဘက်ခန်း)
တိုက်ခန်းေန ဦးရန်ကိုြမင့ ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။ 

၂၀၁၇ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁ တွင် ကျရှိသည့ ်ဒီကရီကိ ု
အတည်ြပလပ်ုရန် ဤံုးေတာ်တွင် တရားိင်ုက ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ 
မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် အတည်ြပလုပ်ေစရန် အမိန်ကို မထုတ်သင့် 
ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င်ြပ၍ ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 
ံုးေတာ်အခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အေကာင်းြပေချဆိုိင်ုသ ူအခွင့ရ် 
ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၄)ရက် မွန်းမတည့်မီ 
(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ေစ။ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

 (ေဇာ်သူရ) (ေဇာ်သူရ)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၇) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၇)
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

(၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၏ (၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၏ 
စာမျက်ှာ(၂၈)တွင် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ဇင်မာြမင့်(LL.B,D.B.L)၏ စာမျက်ှာ(၂၈)တွင် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ဇင်မာြမင့်(LL.B,D.B.L)၏ 

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”အေပ  ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”အေပ  ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ သုတလမ်း၊ အမှတ်(၃၀)တွင် 

လက်ရိှေနထုိင်သူ ဦးသက်ုိင်ဝင်း[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၆၁၈၉၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 
အရ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ  ဦးသက်ိုင်ဝင်းှင့် ေဒ ေမဇင်သိမ့် [၁၄/မမန(ိုင်) 
၁၅၄၃၃၀]တုိသည် (၉-၂-၂၀၁၂)ရက်ေနတွင် အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းခ့ဲပီး 
ေနာက် သား ေမာင်သူရသက်ိုင(်၉-ှစ်)ှင့် သမီး မဆုချစ်လင်းလက(်၆-ှစ်)တိုအား 
ေမွးဖွားခဲ့ပီး အထက်ပါေနရပ်လိပ်စာတွင် အတူတကွေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့သည်မှာ 
မှန်ကန်ပါသည်။ ထိသုိုေနထိုင်ရင်း ေဒ ေမဇင်သမိ့သ်ည် ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးသက်ိင်ုဝင်း၏ 
သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ ုိင်ငံရပ်ြခားသုိထွက်ခွာသွားခ့ဲြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွ  ဦးသက်ိုင်ဝင်းှင့်  သားသမီး(၂)ဦးကိုစွန်ပစ်ကာ  ထွက်ခွာသွားေသာ 
ေဒ ေမဇင်သမိ့မှ် ဩစေတးလျိင်ုင၏ံ ေနရပ်လပ်ိစာအတအိကျကိ ုအသေိပးခဲြ့ခင်းမရိှပါ။ 
ယခု ေဒ ေမဇင်သိမ့်၏ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ဇင်မာြမင့်မှ (၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ေနထုတ် 
ြမန်မာအ့လင်းသတင်းစာတွင် တရားဝင် ဇနီးြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာသည့ ်
အခါမှသာလ င် ေဒ ေမဇင်သမိ့အ်ေနြဖင့ ်ဩစေတးလျိင်ုင၊ံ Brisbane  မိသို ေရာက်ရိှ 
ေနမှန်းသိရှိခဲ့ရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ေဒ ေမဇင်သိမ့်အေနြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကီး 
ဦးသက်ုိင်ဝင်းတုိမိသားစု(၃)ဦးကိ ုစွန်ပစ်ပီး ုိင်ငံရပ်ြခားသုိ သေဘာမတဘူ ဲထွက်ခွာ 
သွားြခင်းသာြဖစ်ပါေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသက်ိုင်ဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးသက်ိုင်ဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်မျိးသန်  B.A(Eco), H.G.P, D.B.L             ဦးအာကာလင်း LL.Bဦးေအာင်မျိးသန်  B.A(Eco), H.G.P, D.B.L             ဦးအာကာလင်း LL.B
     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၀၈၇၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၄၃၄)     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၀၈၇၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၄၃၄)
အမှတ်(၈၅၈)၊ အင်းဝလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၈၅၈)၊ အင်းဝလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၁၉၉၂၈၈ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၁၉၉၂၈၈

ေဒ သန်းသန်းွယ်ှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းေဒ သန်းသန်းွယ်ှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ လမ်းမေတာ်ဘူတာ၊ မီးရထားလိုင်းခန်းေန ဦးထွန်း 

မင်းထက ်[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၄၁၆၅၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 
ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးထွန်းမင်းထက်ှင့ ် ေဒ သန်းသန်းွယ် [၁၂/လမန(ိုင်) 
၀၀၀၂၀၄]တိုသည် လွန်ခဲ့ေသာ (၁၀)ှစ်ခန်ကတည်းက အကင်လင်မယားအြဖစ ်
အတူတကွ ေပါင်းသင်းလာခဲ့ကပါသည်။ ထိုသိုေပါင်းသင်းလာရင်း အိမ်ေထာင်ေရး 
အဆင်မေြပမ များ၊ စိတ်သေဘာထားချင်းမတိုက်ဆိုင်မ များေကာင့် (၁၂-၁၂-၂၀၂၁)
ရက်တွင်  ဇနီးြဖစ်သူ  ေဒ သန်းသန်းွယ်သည် လင်မယားှစ်ဦးပိုင်ပစ ည်းများကို 
တစ်ဝက်တိတိခွဲေဝယူပီး မိမိ၏လွတ်လပ်သေဘာဆ အရ အထက်ပါေနအိမ်မှ 
ဆင်းသွားခဲပ့ါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေနာက်ေနာင်တွင် တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး မည်သိုမ  ပတ်သက် 
စပ်ဆိုင်ြခင်း လုံးဝ(လုံးဝ)မရှိပါေကာင်း၊  ေဒ သန်းသန်းွယ်ှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ  
အဝဝကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း 
ေဒ သန်းသန်းွယ်ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင် (စ်-၁၀၃၉၄)ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင ်(စ်-၁၀၃၉၄)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
Ph: 09- 5188901Ph: 09- 5188901

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်- ၃၄ အက်ဖ်ဂျ၊ီ ေြမကွက်အမှတ်- 
၅၆၀/ေအ၊ ဧရိယာ(၀.၀၃၂၇)ဧက၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်-၅၆၀၊ ေရ ဝါလမ်း၊ 
ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊  တာေမွမိနယ်၊ 
ဦးြပည်သာလင်း    [၁၂/မဂတ(ိုင်) 
၀၈၄၂၆၉] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးြပည်သာလင်း 
[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၄၂၆၉]  (အစ်ကို)
ြဖစ်သူသည် (၁၄-၂-၂၀၁၉)ရက်တွင် 
လပူျိကီးဘဝြဖင့ ်ကတိ ိမသားသမီးများ 
ေမွးစားထားြခင်းမရိှဘ ဲကွယ်လွန်သြဖင့ ်
ညြီဖစ်သ ူဦးေနသာလင်း [၁၂/မဂတ(ိင်ု) 
၀၈၉၈၅၅]မှ တရားဝင်အေမွဆက်ခံ 
ပိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျန်ိ 
လ ာ၊   ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာများ၊ 
ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင် 
ေကာငး်စာချပ်ချပ်ဆုိရန်   ေြမပံုကူး 
ေလ ာက်ထားလာသြဖင့ ်ကန်ကွက်ရန်ရိှ 
ပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင် 
ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လပ်ုထုံးလုပ်နည်းများအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-သကမ-၆၊  ေြမကွက  ်

အမှတ်-၄၄၀ (က+ခ)၊ ဧရယိာ(ဝ.ဝ၅၅) ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၄၄၀ (က+ခ)၊ 
မဂ  လာလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ဦးတင်ဝင်း [၁၂/အလန(ိင်ု)၀၁၈၂၄၆] 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးတင်ဝင်း (ခင်ပွန်း) (၁၅-၇-၂၀၂၁) 
တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ေမရီြမင့ ် [၁၂/အလန(ိုင်)၀၁၆၇၆၉]မှ တစ်ဦး 
တည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အေမဆွက်ခခွံင့ရ်ရိှသြူဖစ်ေကာင်း တရားုံး 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ထပ်ဆင့ေ်ထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ အမည်ေပါက်၏ ေသစာရင်း၊ ှစ်(၆၀) 
ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍  ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိ ု
ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားြဖင့ ်ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၄၃)၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၉၆)၊ ေဒ စီစီမာ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ ်ေပ(၄၀x၆၀) အနက်မှ၊ ေြမကွက်ကိ ုမျက်ှာမူလ င် 
(ဘယ်)ဘက် ေြမအကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးတိုကိ ုဦးေကျာ်ေအး [၁၂/လကန(ိင်ု)၀၃၇၂၄၉]မှ ပိင်ုဆိင်ုပါေကာင်း၊ ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း တစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်းဝန်ခပံါသြဖင့ ်
ေဒ ဇင်သူထွန်း [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၈၀၁၆၀]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါ
ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင ်ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ-    န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-    န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဇင်သူထွန်း ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P,LL.B)ေဒ ဇင်သူထွန်း ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P,LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅) (၂၀-၇-၁၉၉၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅) (၂၀-၇-၁၉၉၈)
 ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ (ပထမထပ်)၊ ေခမာသီလမ်း၊  ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ (ပထမထပ်)၊ ေခမာသီလမ်း၊ 
 ေြမာက်ဥက လာ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ ေြမာက်ဥက လာ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

‘’INFINITE ILLUMINATION WELLNESS AND FITNESS ‘’INFINITE ILLUMINATION WELLNESS AND FITNESS 
CONSULTANCY SERVICES LIMITEDCONSULTANCY SERVICES LIMITED

ကုမ ဏီတရားဝင်ဖျက်သိမ်းြခင်းကုမ ဏီတရားဝင်ဖျက်သိမ်းြခင်း
၂၀၂၁ ခုှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ (၁၈)ရက်ေနတွင်  ကျင်းပေသာ ဒါိုက်တာ 

များအားလုံးတက်ေရာက်သည့ ်အထူးအစည်းအေဝး ဆုံးြဖတ်ချက်အရ စာရင်း 
ရှင်းတမ်းဖျက်သိမ်းရန ်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ စာရင်းရှင်းလင်း 
ဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ ေဒ မျိးေနဇာထံသို (၇-၂-၂၀၂၂) ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား 
စာရင်းရှင်းတမ်းြပလုပ်ိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 ေဒ မျိးေနဇာ ေဒ မျိးေနဇာ
 စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၀/က၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၁၇/ခ၊ (အလျား၂၀ေပx အန ံ၆၀ေပ)၊ ဧရယိာ(ဝ.ဝ၂၇) ဧက အကျယ် 
အဝန်းရိှ  ေဒ ကည်ကည်ေရ  အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်အပါအဝင် 
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ် (ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ၂၀/ကရပ်ကွက်၊ န ဝန် 
လမ်း၊ အမှတ်-၁၁၇/ခဟ ုေခ တွင်ေသာ ေနအမ်ိအေဆာက်အဦှင့အ်တ ူအကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုအား မိမိကိုယ်တိုင်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး စီမံခန် ခဲွေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှပါသည် 
ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ချိသဲမွန် [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၅၈၃၈] ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် 
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အဦ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိ၏ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများ ယူေဆာင်၍ က ု်ပ်တုိထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်သူမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အေဆာက်အဦ အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့ ်အည ီအပီးသတ် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်သူရ (ေြမာင်းြမ) ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B)ဦးေမာင်ေမာင်သူရ (ေြမာင်းြမ) ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B)
LL.B,A.G.T.I(EP), D.B.L,D.M.L      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနLL.B,A.G.T.I(EP), D.B.L,D.M.L      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၀၈)  (စ်-၁၂၅၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၀၈)  (စ်-၁၂၅၃၂)
ေဒ ချယ်ရီလ  င် (LL.B)       ဦးစိုးလွင်ဦး (LL.B)ေဒ ချယ်ရီလ  င် (LL.B)       ဦးစိုးလွင်ဦး (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၁)      အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၉၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၁)      အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၉၈၁)
အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၃ ၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉- ၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉- ၄၂၅၂၈၇၁၃၄ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၃ ၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉- ၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉- ၄၂၅၂၈၇၁၃၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-မိသစ်(က)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၅)၊ 

ဧရိယာ(၂၄၀၀) စတုရန်းေပ၊  ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၅၂)၊ (က-၂)လမ်း၊ မိသစ ်
(က+ခ) ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊  (ေဒ ပ)ဲ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက် -ေဒ ပ ဲ[၁၂/အစန(ုိင်)၀၀၈၇၉၁] (အဘွား)သည် (၉-၅-၂၀၀၆) ရက်ေန  
တွင် (ကွယ်လွန်)၊ ၎င်း၏ (ခင်ပွန်း) ဦးခင်ေကျာ်(အဘိုး)သည် (၁-၁၀-၂၀၀၂) ရက်ေနတွင်  
(ကွယ်လွန်)၊ ၎င်းတို၏ သားြဖစ်သူ ဦးိုင်ဝင်း(ဖခင်)သည် အမည်ေပါက်မိခင်ှင့ ်
ဖခင်တိုထက်ေစာ၍ (၃၁-၁၂-၂၀၀၁) (ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်ဦးရဲေကျာ်ထက ် [၁၂/အစန 
(ိုင်)၂၄၆၅၄၀]၊ ေဒ ယမုံဦး [၁၂/အစန(ိုင်)၂၆၁၈၅၂]တိုမှ တရားဝင်အေမွမမီ 
ေြမးများြဖစ်ေကာင်းှင့် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ်ေကာင်း တရားုံး 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ (၂) ေစာင် အဘုိး၊ အဘွားှင့် ဖခင်တုိ၏ ေသဆံုးမ  
လက်မှတ်များ၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ှစ် (၆၀)ေြမငှား ဂရန်တုိတင်ြပပီး အေမွ 
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း    စာချပ်ချပ်ဆိုရန်   ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးလမ်း၊ 

အမှတ်(၈၆)ေန ဦးရဲလင်းသိန်း[၇/ကတခ(ုိင်)၀၉၇၃၂၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်းအများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၈/D)ရပ်ကွက်၊ က န်းေရ မိင်(၇)

လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၆၄)ဟုေခ တွင်ေသာ (အလျား ၄၁ေပx အနံ ေပ၆၀)အကျယ်အဝန်းရိှ 

ဦးစ(ုCF-၀၀၅၅၈၅)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အား ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး 

အမ အခင်းကင်းရှင်းစွာြဖင့် တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြဖင့် 

အဆိုြပလာသူ ဦးစိန်ြမင့်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၄၃၁၀]၊ ေဒ ွယ်ွယ်ဝင်း[၁၂/ဒပန(ိုင်) 

၀၂၇၄၄၈]တိုထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိသူများ 

ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၁၄)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံ ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ရည်မွန်ေအာင်ေဒ ရည်မွန်ေအာင်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၁၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၁၂)

ုံးခန်း-အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၁)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ုံးခန်း-အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၁)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၉၄၇၀၄၄၈၊ ၀၉-၇၉၂၈၁၀၄၇၀ဖုန်း-၀၉-၉၇၉၄၇၀၄၄၈၊ ၀၉-၇၉၂၈၁၀၄၇၀

CATHAY UNITED BANK COMPANY LIMITEDCATHAY UNITED BANK COMPANY LIMITED
(Yangon Representative Office)(Yangon Representative Office)

ဆ အရစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းဆ အရစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ(၂၀)ရက်တွင် CATHAY UNITED BANK 

COMPANY LIMITED (YANGON REPRESENTATIVE OFFICE) 
(“ကုမ ဏီ”)၏  ရန်ကုန်ကိုယ်စားလှယ်ုံးမှ အာဏာရကိုယ်စားလှယ ်
အကီးအက၏ဲ လက်မှတ်ေရးထိုး အတည်ြပထားေသာ အထူးအစည်းအေဝး 
ဆုံးြဖတ်ချက်အရ CATHAY UNITED BANK COMPANY LIMITED (Yangon 
Representative Office)အား ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဩဂတ်ုလ(၂၄)ရက်ေနမှစတင်၍ 
စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းရန်ှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရပ်စဲရန် ဆုံးြဖတ် 
ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသို စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးှင့် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများရပ်စဲရာတွင် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ညိညိြမင့် (စ်-
၁၅၀၃၃)အား စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရိှအြဖစ် ခန်အပ်ပါသည်။ 
ထိုအြပင် ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ေအာက်တိဘုာလ(၂၄)ရက်ေနတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် 
ကုမ ဏီများ  န်ကားမ ဦးစီးဌာနမှ တရားဝင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရပ်စဲြခင်း 
ခွင့်ြပချက်အား ရရှိခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ကုမ ဏီမှရရန်ှင့်ေပးရန်ရှိသည်များကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ဇန်နဝါရီလ (၁၅)ရက်ေနေနာက်ဆုံးထား၍ ေဖာ်ြပပါစာရင်းရှင်းလင်း 
ဖျက်သိမ်းေရးအရာရိှထံ ေတာင်းခံြခင်းများှင့် ေပးသွင်းြခင်းများ ြပလုပ ်
ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ညိညိြမင့်(LL.B)ေဒ ညိညိြမင့(်LL.B)
(စ်-၁၅၀၃၃)(စ်-၁၅၀၃၃)

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၇၁၇၂၅၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၇၁၇၂၅၇

CATHAY UNITED BANK COMPANY LIMITEDCATHAY UNITED BANK COMPANY LIMITED
(Yangon Representative Office)(Yangon Representative Office)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 “ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ယမုနံာ(၁)ရပ်ကွက်၊ (၁၂/အထက်လမ်း)၊ 

အမှတ်(၂၆၄/ေအ)၊ (ပထမထပ/် မှန်ခန်း)ဟုေခ တွင်ေသာ (အလျား ၁၉ ၁
၂  

ေပ x အနံ ၅၀ေပ)အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံး” တိုအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ နီလာတင် [၁၂/ဒပန 
(ိုင်)၀၁၉၆၉၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ အာသီလက်ချ်မီ [၁၂/
မဂတ(ိင်ု)၁၀၅၄၂၂]က တရားဝင် ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက က ု်ပ်ထံသုိ ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်း၊ အေထာက် 
အထားမူရင်းှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက ်
သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ဇင်မာမင်းေဒ ဇင်မာမင်း

LL.B, D.B.L, D.I.LLL.B, D.B.L, D.I.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)
အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ 

ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုဆွန်ပက်လမ်း၊ အမှတ်(၅၆/၅၈) တည်ရိှ 

ရာ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၅ဒီ၁ ၊ ေြမကွက်အမှတ ်- ဒုတိယ 

တန်းစား 15- Northern Portion of a piece of Land between Southern 2/3 and 

2nd Northern 1/6၊ ေြမပိင်ုေြမ အမည်ေပါက် (Aga Mohamed Sherazee) ေြမကွက်ှင့ ်

ေြမကွက်အမှတ်(ဒုတိယတန်းစား - 15- 2nd Northern 1/6) ေြမပုိင်ေြမ အမည်ေပါက် 

A.M Sherazee ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ကိ ုေဒ မမကီးမ ှဝယ်ယူခဲ့သည့် 

စာချပ်အမှတ်(၁၁၇၇/၁၉၄၉)ှင့် ပန်းဘဲတန်းမိနယ်တရားုံး တရားမကီးမ အမှတ် 

(၁/၂၀၁၀)၏ (၁၆-၇-၂၀၁၀)ရက်ေန  အုိင်ဒီကရီ၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်(၆/၂၀၁၀)ှင့် 

(၂/၂၀၁၇) ၏အမိန်အရ တရားုံးဘီလစ် ေဒ ခင်ခင်ေထွးက ေရာင်းသူ တရား ံး 

ေဒ မမကီးကိုယ်စား ဝယ်သူတရားိုင် ေဒ ွန်စိန်၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ ်

ေဒ ေအးေအးစိုးအား အေရာင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်(၄၂၉၄/၂၀၁၉)ြဖင့ ်

ချပ်ဆုိေပးသည့်စာချပ်၊ (မိခင်)ေဒ ွန်စိန်သည် (၂၂-၆-၂၀၁၁) ရက်ေနကွယ်လွန်ပီး 

(ဖခင်) ဦးေမာင်ရှီ (၁၇-၇-၁၉၉၈) ရက်ေနကွယ်လွန်ခဲ့၍ ၎င်းတိုတွင ်သားသမီး (၃)ဦး 

ေမွးဖွားခဲရ့ာ (သား) ဦးဘွန်ကွယ်လွန်၊ (သမီး) ေဒ သန်းြမင့၊် (သမီး) ေဒ ေအးေအးစိုး 

တိုြဖစ်ေကာင်း၊ ကိတ ိမေမွးစားထားြခင်း မရှိေကာင်း (သား)ဦးဘွန်သည် (၁၃-

၁၀-၂၀၁၇)ရက်ေန  ကွယ်လွန်ခ့ဲ၍ ၎င်း၏ဇနီး ေဒ အံုးယ် [၁၁/စတန(ုိင်) ၀၂၉၇၀၇]၊ 

(ေဒ ွန်စိန်၏ေခ းမ)မှ ေဒ ွန်စိန်၏ သမီး(၂)ဦးြဖစ်သူ ေဒ သန်းြမင့် [၁၁/စတန 

(ိုင်)၀၄၅၂၂၈]၊ ေဒ ေအးေအးစိုး [၁၁/စတန(ိုင်)၀၃၄၄၈၇]တိုှင့်အတူ အေမွဆက်ခံ 

ေကာင်း (၂၉-၈-၂၀၁၉)ရက်ေနှင့် (၁၄-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ေန ဒဂံုမိနယ်တရားံုးကျမ်းကျန်ိ၊ 

ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်တိုကိုတင်ြပ၍ ေဒ သန်းြမင့်ှင့် ေဒ အုံးယ်မှ ကိုယ်တိုင်ှင့် ေဒ ေအးေအးစိုး၏ 

GP ရသူ ဦးထွန်းေအးမှ GP ှင့် GP မုပ်သိမ်းေကာင်း ကျမ်းကျနိ်တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင် 

ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား  တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်-၁၂၀၊ ယမေန(၃)လမ်း၊ ၃၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် 

(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ဟု ေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၄၊ 
ေြမကွက်အမှတ-်၁၂၀၊ ဧရိယာ (ဝ.ဝ၅၅)ဧကရှိ   ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမသည ်
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမ ံ
ခန်ခဲွမ ဌာနတွင် ဦးသန်ိးထွန်း (AD-051382) အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှပီး 
အမည်ေပါက်ထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍  SP-၈၂၆၀/၁၄ ရရှိသ ူ
ေဒ ခင်ပပ [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၃၇၀၆၃]မှ အဆိပုါေြမှင့ ် အမ်ိအား တရားဝင် 
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှလည်း ဝယ်ယူရန် 
အတွက် အေရာင်းအဝယ ်ြပလုပ်သည့ ်ေြမကွက်တန်ဖိုး၏ တစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား 
ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ဖိးဖိးြမင့် (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၇၆)ေဒ ဖိးဖိးြမင့ ်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၇၆)

အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ 
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂

ေမာင်ရဲရင့်ဖိးေအာင် (ခ)ေမာင်ိုင်ဘိုလင်း ေမာင်ရဲရင့်ဖိးေအာင ်(ခ)ေမာင်ိုင်ဘိုလင်း 
[၁၀/ပမန(ိုင်)၂၂၁၅၆၄] ှင့် အများသိေစရန် [၁၀/ပမန(ိုင်)၂၂၁၅၆၄] ှင့် အများသိေစရန် 

သတိေပးေကညာြခင်းသတိေပးေကညာြခင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ ေပါင်မိနယ်၊ ရင်းငိမ်ေတာင်ေကျးရာ၊ ကုလားတန်း-ကရင်စု 

ရပ်ကွက်၊ မင်းလမ်းမ အိမ်အမှတ်(၁)ေန ဦးေမာင်စီ [၁၀/ပမန(ိုင်)၀၁၃၅၇၀] ှင့် 
ေဒ ေဌးရ ီ[၁၀/ပမန(ိင်ု)၀၁၃၅၇၁] တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 
အများသိေစရန် ေကညာလိုက်ပါသည-်

ေမာင်ရဲရင့်ဖိးေအာင်(ခ)ေမာင်ိင်ုဘိလုင်းသည် က ု်ပ်အမ သည်များမှ ေမွးဖွား 
သည့ ်အငယ်ဆုံးသား ြဖစ်ပီး မဘိများ၏ ဆုံးမမ ကိ ု မလိက်ုနာသည့အ်ြပင် မဘိများအား 
အကမ်ိကမ်ိ စတ်ိဆင်းရေဲစရန် ြပမလူျက် မဘိများမှ ခွင့မ်လ တ်ိင်ုေသာ အမှားများကိ ု
ကျးလွန်ကာ ၂-၁-၂၀၂၂ရက်တွင ်မိမိ သေဘာအေလျာက် မိဘေနအိမ်မှ ဆင်းသွားခဲ့ 
ေသာေကာင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ် စွန်လ တ်လုိက်ေကာင်းှင့် ၎င်းှင့် 
ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝကုိ မည်သုိမ  တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ေကာင်း ေမာင်ရဲရင့်ဖိး 
ေအာင်(ခ)ေမာင်ိုင်ဘိုလင်းှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာလိုက်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒါက်တာမာလာသန်း LL.B.,LL.M,PhD (Law)ေဒါက်တာမာလာသန်း LL.B.,LL.M,PhD (Law)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၄၆၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၄၆၇)
အမှတ်-၆ဘီ၊ ၇၂၊ မ ေလးလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။အမှတ်-၆ဘီ၊ ၇၂၊ မ ေလးလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၆၇၀၀၃၃၇၂၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၆၇၀၀၃၃၇၂၆

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၉၊ မင်းရဲ 

ေကျာ်စွာလမ်းေန ဦးေအာင်ဆန်းဝင်း [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၃၃၁၆၆]၊ ေဒ ချစ်ပိပုိ ု
[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၄၆၄၅၁]တို၏သား ေမာင်ထိန်ဆန်းေမာင်[၁၂/ရကန 
(ိုင်)၀၈၁၅၈၈]သည်  မိဘများ၏ ဆိုဆုံးမမ ကို တစ်ကိမ်တစ်ခါမ  မနာခံ 
ဖူးြခင်း၊ မိဘများအား စိတ်ဆင်းရဲေအာင် ြပမူေနထိုင်ပီး၊ ေနအိမ်မှ မိမိ 
သေဘာအေလျာက် ထွက်သွားေသာေကာင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မ ှ 
အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ၎င်းြပမူေဆာင်ရက်ချက်များအားလုံး
သည် မိဘများှင့်မည်သိုမ  သက်ဆိုင်မ မရှိ၍ တာဝန်ယူ ေြဖရှင်းေပးမည ်
မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ဆန်းဝင်း-ေဒ ချစ်ပိုပိုဦးေအာင်ဆန်းဝင်း-ေဒ ချစ်ပိုပို

သင့် သင့် 
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ဇန်နဝါရီ  ၇၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ စိန်ပန်းမိင်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၆၅/က)၊ အလျား x အန ံ(၄၃ေပ x ၆၀ေပ)အနက်မှ ေြမကွက်ဘက် 
မျက်ှာမူလ င် (လက်ဝဲဘက်) အရပ်ရိှ အလျား x အနံ (၂၀ေပ x ၆၀ေပ)ဂရန်ေြမ အမျိးအစား 
အဆိုပါေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး 
တရားဝင် ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေဆွေဆွထွန်း [၁၂/ရကန(ုိင်) 
၀၃၀၇၄၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာငး်ေကး 
တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 
လုိသူများရိှပါက စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
ှင့် သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အည ီအေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက ်
ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ ်
ပါသည်။   ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
    ဦးေကျာ်သူဝင်း (LL.B)      ေဒ အသိသူဇူင်( LL.B, DBL, DIPL)    ဦးေကျာ်သူဝင်း (LL.B)      ေဒ အိသူသူဇင(် LL.B, DBL, DIPL)
   အထက်တန်းေရှေန     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေန     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
  (စ်-၅၂၁၉၅) (၃၁-၁-၂၀၂၀)  (စ်-၁၇၇၂၆)(၂၁-၁၂-၂၀၂၁)    (စ်-၅၂၁၉၅) (၃၁-၁-၂၀၂၀)  (စ်-၁၇၇၂၆)(၂၁-၁၂-၂၀၂၁)  

  အမှတ်(၁၁၄၆)၊ ပထမထပ်(A)၊ရတနာပုံ(၅)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၁၁၄၆)၊ ပထမထပ်(A)၊ရတနာပုံ(၅)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ 
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ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်(၄)ရပ်ကွက်၊ သလွံင် 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၁၄)၊ ဧရယိာ အလျား x အန ံ(၃၀ေပ x ၅၀ေပ) ဂရန်ေြမအမျိး 
အစားှင့် အဆိုပါေြမကွက်တွင ်ေဆာက်လုပ်ထားသည့(်၁)ထပ်ပျ်ေထာင်  အိမ် 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင ်
ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ သန်းသန်းြမင့ ်[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၇၀၁၆၈]
ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖုိးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

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

အမှတ်(၁၁၄၆)၊ ပထမထပ်(A)၊ ရတနာပုံ(၅)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၄၆)၊ ပထမထပ်(A)၊ ရတနာပုံ(၅)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ 
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ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၅သမိုင်း၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၁၀/ဇ-၁/ 

၇-B/၂၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၆)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၃၃ဂျ/ီ၂ဘီ၊ ေပျာ်ဘွယ်ေလးကိးစက် 
ဝင်း၊ ကျိက်ဝုိင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေဒ ရီရီသာ[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၁၃၂၇၀]အမည် 
ေပါက်ေြမပိင်ုေြမ (အမ်ိရာေြမ)ေြမအား အမည်ေပါက် မခိင်ြဖစ်သ ူေဒ ရရီသီာသည်(၁၈-၈-၂၀၂၁) 
ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးြမင့်သိန်းသည် (၂၃-၁၀-၂၀၁၂)ရက်တွင် အသီးသီး 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ဦးစိုးသိန်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၁၃၂၁၃]၊ 
ေဒါက်တာမမီသီန်ိး[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၁၃၅၄၄]၊ ေဒါက်တာြမြမသန်ိး[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၁၂၄၈၅]၊ 
ေဒ သိန်းသိန်းေဆွ[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၁၃၂၇၈]တုိမှ ကွယ်လွန်သူ မိခင်၊ ဖခင်တုိတွင် ၎င်းတုိ(၄)
ဦးသာ ထွန်းကားခဲေ့ကာင်း၊ အေမစွား၊ အေမခွအံြဖစ် ၎င်းတို ေမာင်ှမ(၄)ဦးသာကျန်ရိှခ့ဲေကာင်း၊ 
၎ငး်တုိမှတစ်ပါး အြခားအေမွစား၊ အေမွခံကျန်ရှိခ့ဲြခငး်မရှိေကာငး်၊ (၂၆-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ အမည်ေပါက်သည့် အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်-၅၀၅၆/၂၀၀၃(၂-၁-၂၀၀၄) တိုကိုတင်ြပ၍ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ရန်  ေြမပုံကူး 
ေလ ာက် ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
အမှတ်(၁၀၀၀)၊ ြမစံပယ်လမ်းသွယ်(၁)၊ ေညာင်သုံးပင ်

ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင် Thar  

ေသာက်ေရသန်အမည်ြဖင့်  ေရသန်ဘူးကီး၊ ဘူးငယ်များအား     

ထတ်ုလပ်ုေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်Thar ေသာက်ေရသန်  

ှင့်အမည်တူရှိပါက ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

အေထာက်အထားစုံလင်စွာြဖင့ ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးသီဟေမာင်[၁၂/သလန(ိုင်)၀၈၉၇၈၁]ဦးသီဟေမာင[်၁၂/သလန(ိုင်)၀၈၉၇၈၁]

ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၂၂၂၁၈၈ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၂၂၂၁၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းအမှတ(်န/၅၄)၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၅၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်ကိ ုတရားဝင်လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ စ ာက[၁၂/
လမန(ိင်ု)၀၄၉၂၇၉]ထမှံ က ု်ပ်ကအပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်ှင့ ်
စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း 
တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာ
ေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
ေဒ ထက်ထက်လွင်[၁၄/ဇလန(ိုင်)၁၅၃၄၉၅]ေဒ ထက်ထက်လွင[်၁၄/ဇလန(ိုင်)၁၅၃၄၉၅]

အမှတ်(၁၄၆/က)၊ ပဒုမ ာလမ်းသွယ်၊ ေကျာင်းကုန်း(၂၆)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄၆/က)၊ ပဒုမ ာလမ်းသွယ်၊ ေကျာင်းကုန်း(၂၆)ရပ်ကွက်၊ 
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၆၉၈၀၇၂၉၂၁ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၆၉၈၀၇၂၉၂၁

မီးေဘးေရှာင် မီးေဘးေရှာင ်

မေလာင်ခင်တားမေလာင်ခင်တား



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်၃၇၊ ေြမကွက ်
အမှတ် ၈၆၁၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
၈၆၁၊ ပညာလမ်း၊ ၃၇ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ 
မိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဗိုလ်ကီး 
မင်းခင် (CE-၀၈၂၁၇၃) အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား 
ဂရန်အမည်ေပါက ်ဦးမင်းခင(်ဖခင်)ှင့် 
(မခိင်) ေဒ တင်လ  င်တို ကွယ်လွန်သြဖင့ ်
သားများြဖစ်ေသာ ဦးေဌးဝင်း၊ ဦးသိန်း 
ေဆွှင့် ဦးစိုးသွင်တို(၃)ဦးကို ေမွးဖွား 
ခဲ့ပီး ၎င်းတိုအနက်မှ ဦးစိုးသွင်သည ်
၁၃-၇-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွား 
ပါသြဖင့် ၎င်း၏တစ်ဦးတည်းေသာဇနီး 
ြဖစ်သ ူေဒ လှဥမ ာေမာင် [၁၂/ကမတ(ုိင်) 
၀၀၁၈၅၃]မှ ဦးေဌးဝင်း[၁၂/မဘန(ိုင်) 
၀၀၉၄၅၇]၊ ဦးသိန်းေဆ[ွ၁၂/ဗဟန(ိုင်) 
၈၃၉၈၃၂]တိုှင့်ပူးတွဲ၍ အေမွဆက်ခံ 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်မမိတိိုမှလဲွ၍ အြခား 
အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှသူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  
မရိှပါေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခ ံ
ကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်း၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ မိမိတို 
တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုေသာေြမကွက်ှင့ပ်တ် 
သက်သည့် ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းမှာ သိမ်း 
ဆည်းထားရာမှ အထားအသိုမှားယွင်း 
ကာ ေပျာက်ဆုံးသွားသည်မှာ မှန်ကန် 
ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ဂရန်ေပျာက်ဆုံး 
သည်မှာမှန်ကန်ေကာင်း   ရပ်ကွက ်
အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်၊ ရဲစခန်း 
ေထာက်ခံချက်တိုတင်ြပ၍ ဦးေဌးဝင်း၊ 
ဦးသိနး်ေဆွ၊ ေဒ လှဥမ ာေမာင်တုိမှ ပုိင်ဆုိင် 
ေကာင်းစာချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသ ိ
ေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သမီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ြခင်းကို ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ြခင်းကိ ုြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း
ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးမျိးဟန်  မှတ်ပုံတင်အမှတ်  [၁၂/စခန(ိုင်) 

၀၁၇၁၆၅] ကိုင်ေဆာင်သူ၏  သမီးြဖစ်သ ူ  မှတ်ပုံတင်အမှတ် [၁၂/

စခန(ိုင်)၀၃၄၇၄၃] မခင်မျိးလွင်အား သမီးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ထား 

ြခင်းကုိ  (၆-၁-၂၀၂၂)ရက်မှ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း အများြပည်သူများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဖခင်ြဖစ်သူ    ဖခင်ြဖစ်သ ူ  

 ဦးမျိးဟန်(တပ်မေတာ်) (ေရ) (ငိမ်း) ဦးမျိးဟန်(တပ်မေတာ်) (ေရ) (ငိမ်း)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၄)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၄၀၉/ခ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ (၄၀၉/ခ)၊  သုတ (၃)လမ်း၊  (၄)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ဦးထွန်းေရ  [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၃၉၆၇၆] အမည်ေပါက် 
ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမအား  အမည်ေပါက် ဦးထွန်းေရ  (ဖခင်) ှင့် ေဒ စိမ်းလှ (မိခင်)
တိုကွယ်လွန်သြဖင့် ဦးဝင်းထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၉၆၇၃]၊ ဦးသိန်းစိုး[၁၂/
ဥကတ(ုိင်)၀၃၉၆၆၀]၊ ေဒ တင်လှြမင့် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၃၅၄၃၃]၊ ဦးကည်စုိး 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၃၉၆၆၄]တိုမှ သားသမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ 
(၁၂/၅၂၃/၃-၁၂-၂၀၂၁)၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ (၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်း၊ ေသဆုံး 
ေကာင်း တိင်ုးကျန်းမာေရးဌာန၏ ေထာက်ခစံာ၊ ရပ်ကွက်/မိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး 
ုံး၏ေထာက်ခံစာ၊ ဂရန်၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းတိုတင်ြပ၍  ပိုင်ဆိုင်/အေရာင်း 
ေြမပံုကူးတင်ြပ၍ ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရှင်ေထွးညိလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၀၄၅)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပထမှဲ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ 
(ေခါင်းရင်း)ဘက်ြခမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရှိ ဦးေကျာ်ဝင်းအမည်ေပါက ်
ေြမချပါမစ်မရူင်းြခမ်း  ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦ 
အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူ
ေဒ တင်မိုးသ ူ[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၅၆၁၆၆]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှက 
ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက် 
အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက် အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ 
အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက် 
ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

 ဦး ေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉) ဦး ေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)
 (LL.B, D.I.L) LL.B, D.I.L, D.B.L, WIPO (Switzerland) (LL.B, D.I.L) LL.B, D.I.L, D.B.L, WIPO (Switzerland)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း၊ (ေအာက်ဘေလာက်)၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း၊ (ေအာက်ဘေလာက်)၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၂)ရပ်ကွက်၊ ေစတနာ 

(၁)လမ်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်(၈၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၃၅)၊ အလျား(၄၀)ေပx 
အန ံ(၆၀)ေပ၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတရုန်းေပရိှ ေဒ မုိမုိသွယ်[၁၂/
မရက(ိုင်)၀၀၈၂၅၅] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိတိုအား ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးမင်းသေူအာင် 
[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၅၁၄၅၄]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွသည် ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက က ု်ပ်တိုထသံို ခိင်ုလုသံည့် 
စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ယခု 
ေကညာသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးရဲထွန်း ဦးကည်လင်းထွဋ် ဦးရဲထွန်း ဦးကည်လင်းထွဋ်

 LL.B, D.B.L, D.M.L, DA.Psy LL.B, D.B.L, D.M.L,D.I.L LL.B, D.B.L, D.M.L, DA.Psy LL.B, D.B.L, D.M.L,D.I.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၄၀)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၀၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၄၀)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၀၂)

တိုက်အမှတ်-၄၈၇/က(ေြမညီထပ်)၊ ေအာင်ဇမ လမ်း၊ တိုက်အမှတ်-၄၈၇/က(ေြမညီထပ)်၊ ေအာင်ဇမ လမ်း၊ 
ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
အမှတ်(၁)စက်မ ဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီး(ငမ်ိး) ဗိလ်ုမှးချပ်တင့ေ်ဆ(ွငမ်ိး) အသက်(၉၇)ှစ်သည်  ၅-၁-၂၀၂၂ ရက် နနံက်ပိင်ုးတွင် 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသိရသည့်အတွက ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။
ေဇကမ ာမသိားစ၏ု  ေကျးဇူးရှင်ြဖစ်သည့ ် ဗိလ်ုမှးချပ်တင့ေ်ဆ ွ ေကာင်းရာသဂုတလိားပါေစ။  ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း 

ေကျးဇူးတရားကိ ုဘယ်ေတာ့မှေမ့ေလျာ့မည်မဟုတ်ဘ ဲထာဝရအမှတ်တရရှိေနဆဲြဖစ်ပါသည်။
ိင်ုငေံတာ်၏ စက်မ ကဏ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးတွင် အားသွန်ခွန်စိက်ုေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့ ်ပဂု ိလ်တစ်ဦးြဖစ်သလိ ုှစ်ေပါင်းများစွာ 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိ ုလုပ်ကိုင်ခွင့်ြပခဲ့ပီး  ၁၉၇၈ ခုှစ်မှ  ၁၉၈၈ ခုှစ်အထိ  ြပည်ေထာင်စုေနြပခန်းများှင့ ်စက်ုံေပါင်း 
(၄၈)ုကံိ ုေဆာက်လပ်ုခွင့ြ်ပခဲသ့ည့ ်ေကျးဇူးရှင်ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  ကားသရိသည့အ်တွက် အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွမပိါသည်။

ေကာင်းရာသုဂတိလားပါေစ …

 ေဒါက်တာခင်ေရ  ေဒါက်တာခင်ေရ 
 ဥက    ဥက   
 ေဇကမ ာကုမ ဏီမိသားစု ေဇကမ ာကုမ ဏီမိသားစု

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၏ီ ခွင့ြ်ပချက်ြဖင့ ်ေဆာက်လပ်ုခဲေ့သာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အေဆာက်အဦများအား တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ခဲေ့သာေကာ်မတမှီ အသအိမှတ်ြပကန်ထိက်ုတာ လိင်ုစင်ရ 
ဦးေကျာ်မင်းဦးသည ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ အိအိြဖမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေဆာက်အဦ 
အတွက် ေပးသွင်းခဲရ့ေသာ အေဆာက်အဦဆိင်ုရာကစိ အဝဝအတွက်  အာမခေံကးများအား ထတ်ုယခွူင့ြ်ပ 
ပါရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ခွင့်ြပရန်မသင့်ေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက စာရက်စာတမ်း အေထာက် 
အထားများှင့အ်တ ူေကညာသည့ေ်န  (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အေကာင်းကား 
လိုက်သည်-

   အေဆာက်အဦ    အေဆာက်အဦ 
ကန်ထိုက်တာကန်ထိုက်တာစ် အေဆာက်အဦ ေြမရှင်စ် အေဆာက်အဦ ေြမရှင်

 ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရ  ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရ 
လိုင်စင်အမှတ်လိုင်စင်အမှတ်

 လိပ်စာ အမည်လိပ်စာ အမည် ကန်ထိုက်တာ ကန်ထိုက်တာ

၁။ အမှတ်(၁၅)၊ ဗိုလ်လေရာင်လမ်း၊ ဦးသိန်းဇံ ဦးေကျာ်မင်းဦး LC-၇၂၇
 ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်

 ဌာနမှး(ကိုယ်စား)ဌာနမှး(ကိုယ်စား)
 (ေငွစိုးေသာင်း၊ ဒုတိယဌာနမှး) (ေငွစိုးေသာင်း၊ ဒုတိယဌာနမှး)

အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်းအေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၇၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၇

ကွယ်လွန်သူ ဦးေအးကို ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေကာင်း

ေဒ ခင်ခင် ေအး                                             ေလ ာက်ထားသူေဒ ခင်ခင် ေအး                                             ေလ ာက်ထားသူ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ(်၁၅)၊ 

အခန်းအမှတ်(၁၁)ေန ေဒ ခင်ခင်ေအးက ကွယ်လွန်သူ ဦးေအးကို၏ အစ်မ 

ြဖစ်သည်ဟူ၍ ဒဂုံမိနယ်၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၁၅)၊ အခန်းအမှတ် 

(၁၁)ေန ၎င်းကွယ်လွန်သူ ဦးေအးကို ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများထဲမှ ရရန်ရိှေသာ 

ေက းမမီျားကိေုကာက်ခရံန် အေမဆွက်ခြံခင်းအက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာရလိ ု

ေကာင်း ဤုံးေတာ်၌ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သူ ဦးေအးကို 

ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန်ရိှသဟူသူမ တိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ 

ဇန်နဝါရီလ(၂၀)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသုိလဆုတ် ၄ ရက်)တွင် လာေရာက်ကရ 

မည်၊။ ၎င်းရက်တွင ်ေလ ာက်ထားသူ ေဒ ခင်ခင်ေအး၏ ေလ ာက်ထားချက်ကိ ု

ကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့ ်မသင့်သည်ကိ ုစီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။ 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ (၃၀)ရက်  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

 (ေချာစုလ  င်) (ေချာစုလ  င်)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၁) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၁)

 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ED ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေကညာြခင်းED ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေကညာြခင်း
အမှတ်(၉၅/ဘ)ီ၊ ကျိက်ဝိင်ုးဘရုားလမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ 

မရမ်းကုန်းမိနယ်ရှ ိ  POWER  WING  CO., LTD  သည်   ED 

No.200008505920 (Date: 22-8-2017)ြဖင့် က န်းသစ်များကိ ု

ပိုကုန်အြဖစ်တင်ပိုခဲ့ရာ  အဆိုပါပိုကုန်အတွက်  အသုံးြပသည့ ်

ED မှာ  ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်  မရမ်းကုန်းမိမရဲစခန်းတွင ်

အေကာင်းကားထားပီးြဖစ်ပီး  အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ 

ထတ်ုကန်ု/သွင်းကန်ု  ကီးကပ်ေရးဌာနခဲွတွင် allowed shipment 

အား အသစ်ြပန်လည် ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဖုန်း-09-254011100ဖုန်း-09-254011100

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  - ၅ ၊ နည်းဥပေဒ ၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  - ၅ ၊ နည်းဥပေဒ ၂၀)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၆ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၉၀၂၀၁၆ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၉၀
ေဒ ခင်မာေအး ှင့် ၁။ ေဒ ေအးေအးိုင်

  ၂။ ေဒ သန်းသန်းွဲ

      (ခ)ပရ်ဝင်း [ကွယ်လွန်သူ 

  ၃။ ေဒ ေအးေအးခိုင ် တရားပိင် ေဒ ခတ(ီခ)

      (ခ) ူရ်ရှစ် ေဒ သန်းသန်းေအး၏

  ၄။ ေဒ ေအးေအးွယ် တရားဝင်ကိုယ်စား

      (ခ) မိုင်မွန်  လှယ်များ]

  ၅။ ဦးေမာင်ေမာင်သန်း

      (ခ) မိုဟာမက်ဂန ီ

 (တရားလို)      (တရားပိင်များ) (တရားလို)      (တရားပိင်များ)

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ လွတ်လပ်ေရး 

လမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊ အမှတ် ၂၃ ေန (၂)တရားပိင် ေဒ သန်းသန်းဲွ(ခ) ေဒ ပရ်ဝင်း 

ှင့ ်(၃) တရားပိင် ေဒ ေအးေအးခိင်ု(ခ) ေဒ ရ်ူရှစ် (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိမူျား) 

သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “ှစ်ဦးသေဘာတူ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ် “ှစ်ဦးသေဘာတ ူတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ် 

စရန်ေပးကတမိျားပါအတိင်ုး ကျန်ေငကွိ ုရယ၍ူ အပီးသတ်စာချပ်ကိ ုချပ်ဆိကုာ စရန်ေပးကတမိျားပါအတိင်ုး ကျန်ေငကွိ ုရယ၍ူ အပီးသတ်စာချပ်ကိ ုချပ်ဆိကုာ 

တိုက်ခန်းကို လက်ေရာက်လ ဲအပ်ေပးေစရန် (သိုမဟုတ်) တရားပိင်၏ ကတိ တိုက်ခန်းကို လက်ေရာက်လ ဲအပ်ေပးေစရန် (သိုမဟုတ်) တရားပိင်၏ ကတိ 

ေဖာက်ဖျက်ပျက်ကွက်မ အရ တရားပိင်က ရယူထားေသာ စရန်ေငွ (၂၂၅,၅၀, ေဖာက်ဖျက်ပျက်ကွက်မ အရ တရားပိင်က ရယူထားေသာ စရန်ေငွ (၂၂၅,၅၀, 

၀၀၀/-) ၏ှစ်ဆြဖစ်ေသာ ေငကွျပ် ၄၅၁,၀၀, ၀၀၀/- (ေငကွျပ်ေလးရာငါးဆယ့် ၀၀၀/-) ၏ှစ်ဆြဖစ်ေသာ ေငွကျပ် ၄၅၁,၀၀, ၀၀၀/- (ေငွကျပ်ေလးရာငါးဆယ့် 

တစ်သိန်းတိတိ)ရလိုမ ”တစ်သိန်းတိတိ)ရလိုမ ” ရလိုေကာင်းှင့် ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင် 

ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ 

ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ဇန်နဝါရီလ (၂၇)ရက်၊ (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၁၁)ရက်ေန  မွန်းမတည့်မီ 

(၁၀:၀၀)နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်း 

ရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် 

ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 

၎င်းြပင် တရားလုိက ကည့် လုိသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်က  ထုေချတင်ြပ 

အမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ု သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာ 

ရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ 

သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (စမ်းသီတာေအာင်) (စမ်းသီတာေအာင)်

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅)  ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅) 

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ေတာေတာင်ေတာေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ စက်ုံလမ်း၊  အမှတ်-၁၈၀/၁၉၀၊ 

အမိုးအမှတ်- ၄၀၃/အလ ာ(၅) တိက်ုခန်း၏ မလူအမည်ေပါက် ေဒ ဝင်းေရ စင် 

[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၈၆၃၇၉]ထံမှ ဝယ်ယူထားသူ ေဒ စုိးစုိးကည် [၁၂/မဂတ 

(ိုင်)၀၀၉၆၆၀] အပီးအပိုင်ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မ  

အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလ ာက်ထားြခင်းအား ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့်စံု 

စွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်

သစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းကသစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း
 ဥတ ရသီရိမိ၊ ေရ နံသာရပ်ကွက်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၇/ေရ နံသာ 
အေနာက်ရပ်၊ ေြမဧရိယာ (၀.၀၈၂)ဧက၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(ဥ-၅၁၅)၊ ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ်
အဖအမည်၊ ဦးေကျာ်ထွန်း [၉/ပမန(ိုင်) 
၂၀၀၈၈၈] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက ်
ကို၊ ဦးေဇာ်မိုးဦး ၊ အဖအမည် ဦးသိန်းေရ  
[၆/မမန(ိုင်)၀၉၀၄၂၀]မှေြမေပးမိန်  
မူရင်း၊ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်
မူရင်း၊ ေရာင်းသူ/ ဝယ်သူ တရားံုးကျမ်းကျန်ိ 
မူရင်း၊ ှစ်ဦးသေဘာတူ ကတိဝန်ခံချက် 
မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်
ခခံျက်မရူင်း၊ ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ 
ဝယ်ယူသူမှ ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်းများ
တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထား
လာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ 
တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက် 
အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံ 
ကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနသုိ ဤေကညာ 
ချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့  ်
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှ 
ပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်
အညီ ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာ 
မ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်းေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း
 ဥတ ရသီရိမိ၊ ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁/ဥတ ရသီရိ 
ေြမာက်ရပ်၊    ေြမဧရိယာ(၀.၂၅၈)ဧက၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(ဥ-၅၂၁၅)၊ ဦးေမာင်ေမာင် 
(ဘ) ဦးစံဒွန်း အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀) ေြမငှား 
စာချပ်ေြမကွက်ကို ေဒ ေမသူခိုင်ထက် 
[၁/မကန(ုိင်)၁၁၉၂၂၇](ဘ) ဦးခင်ေမာင်ွန် 
မှ ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင ်
ုံး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် 
၅၂၅၁/၂၀၂၁ (၈-၇-၂၀၂၁)တင်ြပ၍ ဦးခင် 
ေမာင်ွန်၊ [၁၂/မဘန(ိင်ု)၀၀၂၃၁၉](ဘ) 
ဦးြမင့် အမည်ြဖင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံု/ ေြမရာဇဝင် 
ေရးကူးခွင့် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 
အမန်ိဒကီရမီျား အေထာက်အထားခိင်ုလု ံ
စွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာ 
ေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမ ံ
ခန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ ်
ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်   သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန

၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီေြမပုံ/ 
ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့် ေလ ာက်ထားလာ 
မ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးြမင့်ေဆွ (ပန်းတေနာ်)ဦးြမင့်ေဆ ွ(ပန်းတေနာ်)

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ (၉)လမ်း၊ အမှတ်(၁၆၅/ခ)ေန (ဦးအင်ကျတ်-  

ေဒ ခင်ှစ်)၊ (ဦးဘိုးဆိုင်-ေဒ စွာနန်း)တို၏သား၊ ေဒ ခင်သိန်း၏ ေမာင်၊ [ေဒ ခင်ေအး(ခ)ေဒ အမာ] 

၏အစ်ကိ၊ု ေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်း ၏ခင်ပွန်း၊ ကိစုန်းယ ု- မသ ာေဆ၊ွ ကိမုင်းစည်သ ူ- မေဝသ ာြမင့ေ်အာင်၊ 

ကိုသက်ေဇာ်ကိ ုတို၏ ေမွးသဖခင ်ေကျးဇူးရှင်၊ မဆုြပည့်အိမ်၊ မေဟမာန်ယုယ၊ မြဖစင်ေမတို၏ 

အဘိုး၊ ဦးြမင့်ေဆွသည် ၆-၁-၂၀၂၂  (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၄:၁၃ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ (၉၆)

ပါးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၈-၁-၂၀၂၂(စေနေန ) မွန်းတည့်  ၁၂ နာရီတွင် 

ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတုိအား 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။(ေနအမ်ိမှကားများ နနံက် ၁၀ နာရတွီင်ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သအူား 

ရည်စူး၍ ၁၂-၁-၂၀၂၂ ရက်တွင် လ  င်သာယာမိနယ်၊ ပန်းလ  င်ေဂါက်ကွင်းအမ်ိရာ မကျးီကွက်ဥယျာ်၊ 

တိုက်အမှတ်(၄၀/၄၁) ၌ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားနာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

လီလီလျာွဲွဲဝင်း(ေပ ပီးေပ )လီလီလျာွဲွဲဝင်း(ေပ ပီးေပ )
အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်

 ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ရှင်မိေက လဘုရားေကျာင်းဝင်းေန (ေပ လိကပ် 

ဦးေစာလွင်-ဟယ်လင်ေဒ ခင်စန်း)တို၏သမီး၊ ဦးမန်းေအာင်ွန်-ေဒ ဧဝြမရီတုိ၏ သမီး 

ေခ းမ၊ ဦးဆန်န-ီေဒ မာဂရက်တင်တင်ြမင့၊် (ဝင်နဖီရက်စန်းစန်းြမင့)်၊ (ေဒးဗစ် ေမာင်ဝင်း 

ေဌး)၊  (ဦးလှြမင့)်-စင်သယီာစန်းစန်းလွင်တို၏  ညမီ၊ [ေအာ်လဗန်သန်ဇင်(ခ)ဦးေဘာ်ဘ]ီ- 

ေဒ ွန်ွန်တင်၊ (စီစီလျာလဲ့လဲ့ေထွး)၊ (ေဇယျာမျိး)-စ ာတိုးတိုးလွင်၊ ဦးဂ န်ြမင့်-

ေဒ ေအးမမူေူအာင်၊ ဦးဖရန်စစ်ေရ ဇေံအာင် တို၏အစ်မ၊ အိက်ုဇက်ေဇာ်မိုးထက်-ေရဘက်ခါ 

သဂိ   ခင်ွန် ၊(ကုိဒင်နီယယ်ေအာင်မုိးထက်)-ေရချယ်ခိင်ုခိင်ုေအး၊ ိရုင်းဆန်န၊ီ ဒိင်ုယာနာ 

သဲသက်သန်ဇင်၊ ေဂျာ့ထက်ြမက်ဇာနည်ထွန်း၊ ဂျက်ဆင်သက်ေမာင်ေမာင်သန်ဇင်-မအိ၊ 

စုိးရ န်းလ့ဲသန်ဇင်၊ စလုိမီြမတ်ုိးအိမ် ၊ ခရစ တီးနာဟန်နီဇင်၊ ဆင်ြမရယ်ြပည့်စံုေအာင် 

တို၏အေဒ ၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်တို၏ အဘွား ၊ မန်းေရာ်ဘင်မျိးေအာင်၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ဇနီး၊ (မိုက်ကယ ်မသုရှလ) ၏ချစ်လှစွာေသာမိခင ်လီလီလျာွဲွဲဝင်းသည ် ၅-၁-၂၀၂၂ 

(ဗဒု ဟူးေန) ည ၇ နာရတွီင် ခရစ်ေတာ်၌အပ်ိေပျာ်သွားပါသြဖင့ ်၇-၁-၂၀၂၂ (ေသာကာေန) 

မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ရှင်မေိက လဘရုားေကျာင်း၌ ဝတ်ြပကိုးကွယ်လျက် ေရေဝးခရစ်ယာန် 

သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီး ၁၁-၁-၂၀၂၂(အဂ   ါေန )  နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ 

ေအာက်ေမဘွ့ယ် ဝတ်ြပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား သေိစအပ် 

ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ဓမ ဂရီဝိပိဿနာအဖဲွ၊ ဓမ ေဇာတဝိပိဿနာရပ်ိသာ၊ အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာရင်ေသွးငယ်များ အာနာပါနသင်တန်းတာဝန်ခံ (ICCC) တရားြပ ဆရာမကီး 
ေဒါက်တာ ေဒ ေစာြမရ ီအသက်(၈၂)ှစ်သည် ၅-၁-၂၀၂၂ ရက်  မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်ေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်ထပ်တူဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါေကာင်း။ 

     ြမန်မာိုင်ငံရင်ေသွးငယ်များ      ြမန်မာိုင်ငံရင်ေသွးငယ်များ 
     အာနာပါနသင်တန်း     အာနာပါနသင်တန်း
     တာဝန်ခံ ဆရာ၊ ဆရာမများ     တာဝန်ခံ ဆရာ၊ ဆရာမများ
     CCT များ၊ Counsellor များ     CCT များ၊ Counsellor များ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ေြမတိုင ်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၉ အယ်လ်၊ ေြမကွက ်
အမှတ်-၁၁၁၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
-၃၂၊  ၆၂လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုတေထာင် 
မိနယ်၊ ဦးဖူးညိှင့ ်ေမာင်ေအာင်မိ(-) 
အမည်ေပါက် ှစ်(၉၀)ဂရန်(သက်ကုန်)
ေြမအား ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး၊ 
တရားမကီးမ အမှတ်-၃၄၀/၂၀၁၄ှင့ ် 
တရားမဇာရမီ အမှတ်-၁၃၆/၂၀၁၈တုိအရ 
ချပ်ဆိုေသာ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
အမှတ်-၂၃၄၃/၁-၇-၂၀၂၁ြဖင့် ဝယ်ယူ 
ပိုင်ဆိုင်သူများြဖစ်ေသာ ဦးေဇာ်ြမင့်ေဆွ 
(S/OKA-၁၃၃၁၂၅)[၁၁/မတန(ိုင ်) 
၀၃၀၅၃၈]၊ ေဒ ညိညိလင်း[၁၁/စတန 
(ိုင်)၀၄၂၅၉၁]တိုမှ ဂရန်ေပျာက်ဆုံး 
ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက/်ရဲစခန်း 
ေထာက်ခံစာ၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်၊ အဆို 
ပါ ှစ်(၆၀)ဂရန် ေပျာက်ဆုံးေနပါေကာင်း၊ 
ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ 
လှဒါန်းြခင်း၊ အာမခံထားြခင်း၊ အြခား 
တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းြခင်းများ 
မရှိပါေကာင်း ၁၆-၉-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာတိုတင်ြပပီး ဦးေဇာ်ြမင့ ်
ေဆွ၊ ေဒ ညိညိလင်းတိုထံမ ှအေထွေထွ
ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၅၀၅၉/ 
၂၀၁၆(၂၄-၅-၂၀၁၆)ရသူ ဦးမာမက်ယူ 
စွတ်(ဖ်)(ခ)ဦးခင်ေအး[၁၂/လမန(ိုင်) 
၁၁၁၇၁၂]မှ ဂရန်မိတ ေလ ာက်ထား 
လာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့  ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဝမ်းနည်းြခင်း ဝမ်းနည်းြခင်း 

ေဒါက်တာေဒ ေစာြမရီေဒါက်တာေဒ ေစာြမရီ
တရားြပဆရာမကီးတရားြပဆရာမကီး

(အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဓမ ဂီရိဝိပဿနာအဖွဲ-ြမန်မာိုင်ငံ)(အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဓမ ဂီရိဝိပဿနာအဖွဲ-ြမန်မာိုင်ငံ)

အသက် (၈၂)ှစ်အသက် (၈၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ေဒါက်တာဦးေမာင်ေမာင်လတ်)၏ ဇနီး တရားြပဆရာမကီး  

ေဒါက်တာေဒ ေစာြမရီ အသက် (၈၂)ှစ်သည် ၅-၁-၂၀၂၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်မိ၌ 

ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး ၇-၁-၂၀၂၂ ရက်တွင် သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ကားသိရသြဖင့ ် 

ကျန်ရစ်သူ မိသားစုှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကရပါသည်။

 နာယကကီး၊ တရားြပဆရာ/ဆရာမများ နာယကကီး၊ တရားြပဆရာ/ဆရာမများ

 ရိပ်သာ အသီးသီးမှ ေဂါပကများ၊ ေယာဂီေဟာင်းများ ရိပ်သာ အသီးသီးမှ ေဂါပကများ၊ ေယာဂီေဟာင်းများ

 အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ဓမ ဂရီဝိပိဿနာအဖွဲ(ြမနမ်ာိင်ုင)ံ အြပညြ်ပညဆုိ်ငရ်ာ ဓမ ဂီရိဝိပဿနာအဖွဲ(ြမန်မာိုင်င)ံ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ကည်း-၅၃၆၇ ကည်း-၅၃၆၇ ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ (ငိမ်း)(ငိမ်း)

အမှတ်(၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီး (ငိမ်း)အမှတ်(၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီး (ငိမ်း)

အသက်(၉၇)ှစ်အသက်(၉၇)ှစ်
ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ (ငိမ်း)၊ အမှတ် (၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီး(ငိမ်း) 

အသက(်၉၇)ှစ်သည ်၅-၁-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၂:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 

သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်း 

ေကကွဲရပါသည်။

ဥက   ၊ ဒု-ဥက    ှင့် ြမန်မာ့စက်မ  လက်မ သမိုင်ြပစုေရးဥက   ၊ ဒု-ဥက    ှင့် ြမန်မာ့စက်မ  လက်မ သမိုင်ြပစုေရး

လုပ်ငန်းေကာ်မတီဝင်များလုပ်ငန်းေကာ်မတီဝင်များ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ကည်း-၅၃၆၇ ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ (ငိမ်း)ကည်း-၅၃၆၇ ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ (ငိမ်း)

အမှတ်(၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီး(ငိမ်း)အမှတ်(၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီး(ငိမ်း)

အသက်(၉၇)ှစ်အသက်(၉၇)ှစ်
စက်မ ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း၏ ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယကကီး 

ဗိလ်ုမှးချပ်တင့ေ်ဆ ွ(ငမ်ိး)၊ အမှတ်(၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီး(ငမ်ိး)၊ အသက် 
(၉၇)ှစ်သည် ၅-၁-၂၀၂၂  (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၂:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 
သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

နာယက၊ ဥက   ၊  အမ ေဆာင်အဖွဲှင့် အသင်းသူ/အသင်းသားများနာယက၊ ဥက   ၊  အမ ေဆာင်အဖွဲှင့် အသင်းသူ/အသင်းသားများ
စက်မ ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းစက်မ ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ (ငိမ်း)ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆ ွ(ငိမ်း)

MAJA(နာယက)MAJA(နာယက)

အသက်(၉၇)ှစ်အသက်(၉၇)ှစ်
ြမန်မာိင်ုင ံဂျပန်ြပန်ပညာသင်ေဟာင်းအသင်း (MAJA)၏ ဦးေဆာင် 

နာယက ဗိလ်ုမှးချပ်တင့ေ်ဆ ွ(ငမ်ိး) သည် ၅-၁-၂၀၂၂  (ဗဒု ဟူးေန) နနံက် 
၂:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ ်
အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ ဂျပန်ြပန်ပညာသင်ေဟာင်းအသင်းြမန်မာိုင်ငံ ဂျပန်ြပန်ပညာသင်ေဟာင်းအသင်း

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ (ငိမ်း)ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆ ွ(ငိမ်း)
အမှတ်(၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီး(ငိမ်း)အမှတ်(၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီး(ငိမ်း)

အသက်(၉၇)ှစ်အသက်(၉၇)ှစ်
ဗုိလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ (ငိမ်း)၊ အမှတ်(၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီး 

(ငမ်ိး)၊ အသက် (၉၇)ှစ်သည် ၅-၁-၂၀၂၂(ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၂:၃၀ နာရတွီင် 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် ထပ်တူ 

အထူး ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့ ်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

အမှတ်(၁) အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်းအမှတ်(၁) အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း

စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ(ငိမ်း)၊ တပ်မ (၇၇)ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆ(ွငိမ်း)၊ တပ်မ (၇၇)

အသက်(၉၇)ှစ်အသက်(၉၇)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ အေနာက် 

ေမခလမ်းသွယ်(၂)၊ အိမ်အမှတ်(၄)ေန ဗိုလ်မှးချပ်တင့ ်
ေဆွ (ငိမ်း) ၊ တပ်မ (၇၇)သည် ၅-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါ၍ အထူးဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ဗိုလ်ချပ်ကီး(ေဟာင်း) ဦးတင်ဦး၊ ဗိုလ်ချပ်ကီး(ေဟာင်း) ဦးတင်ဦး၊ 
ေဒါက်တာေဒ တင်မိုးေဝှင့်မိသားစုေဒါက်တာေဒ တင်မိုးေဝှင့်မိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊  ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ သမိန် 

ဗရမ်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၀၈)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား 
ေပ(၄၂x၆၀)၊ (၀.၀၅၈)ဧက၊ (၂၅၂၀)စတုရန်းေပအကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ဦးေမာင်ေမာင်တင့်လွင်ဦး[၁၂/
ရကန(ိုင်)၀၀၆၈၃၁]က ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ယခုေရာင်းချသူ 
ေဒ လှလှယု [၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၂၉၀၆၂]က ဂရန်အမည်ေပါက်ထံမှ အဆက် 
ဆက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ လက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင ်
ထားကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံ 
လျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည်ကုိ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူ 
ရန် ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်ဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချိ 
အဝက်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည်ကိ ုကန်ကွက် 
လိုပါက ယင်းေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များ
ရှိသည်ဟုအဆိုရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက ်
အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပံုတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားံုး 
အမန်ိ  ဒကီရမီရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်း 
ကိစ ရပ်များကို ဥပေဒှင့ ်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင  ်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   အများသိေစရန်  အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးစွမ်းထက်ပိုင်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း ဦးစွမ်းထက်ပိုင ်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန
 LL.B, DBL, DIL, MA(Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅) LL.B, DBL, DIL, MA(Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

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

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏



ဇန်နဝါရီ   ၇၊   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 » ၁၂

စာမျက်ှာ » ၁၃

စာမျက်ှာ » ၂၀ စာမျက်ှာ » ၂၁

စာမျက်ှာ » ၁၇

ယေနဖတ်စရာ

မေလးရှားိုင်ငံ၌ အသက်ငါးှစ်မှ 

၁၁ ှစ်အရယ်များကို Pfizer 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးရန် 

အတည်ြပ

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူ တစ်သိန်းကိုးေသာင်းေကျာ်ရှိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 

၁၉၂ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ

၁ ဒသမ ၇၄ ရာခိုင် န်းရှိ

ကမ ာ့အချမ်းသာဆုံးလက်ေဝှသမား 

၁၀ ဦးစာရင်းမှာ ဖလွိက်ေမဝယ်သာ 

ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်ေန

စားသုံးသူကျန်းမာေရးှင့် 

ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၆

တပ်မေတာ်(ေလ)၏ ေလယာ်ေမာင်းသင်တန်း အမှတ်စ်(၈၃) ေကျာင်းဆင်းေတာင်ပံအပ်ှင်းပွဲအခမ်းအနားကိ ုယေနနံနက်ပိုင်းတွင် မိတ ီလာမိ၌ ကျင်းပရာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ကိုယ်စား ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ေလ) ဗိုလ်ချပ်ကီးေမာင်ေမာင်ေကျာ ်တက်ေရာက်မိန်ခွန်းေြပာကားသည်။

ရန်ကုန်  ဇန်နဝါရီ  ၆

အာရှေဘာလံုးအဖဲွချပ်က ကီးမှးကျင်းပမည့် ၂၀၂၂ အာရှဖလား 

ဖဆူယ်ပိင်ပဲွတွင် အာဆယီဇံန်ုမှ သုံးသင်း ယှ်ပိင်ခွင့ရ်မည်ြဖစ်သည်။

အာရှေဘာလုံးအဖွဲချပ်သည်    အာရှဖလားဖူဆယ်ပိင်ပွဲ 

ေနာက်ဆုံးအဆင့တွ်င် ယှ်ပိင်ခွင့ရ်မည့အ်သင်းများကိ ုဇန်ုအလိက်ု 

ေြခစစ်ပဲွများကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ဇန်ုေလးခခဲွု၍ ြပလပ်ုမည်ြဖစ်သည်။ 

အာရှေဘာလုံးအဖဲွချပ်သည် ေြခစစ်ပဲွအတွက် အပ်ုစမုခဲွဲပဲွကိ ုဇန်နဝါရ ီ

၆ ရက်ကြပလုပ်ခ့ဲပီး အေရှအာရှဇုန်၊ အေနာက်အာရှဇုန်၊ ေတာင်အာရှ 

ှင့ ်အလယ်ပိင်ုးဇန်ုတိုအတွက် အပ်ုစမုျားခဲွေဝခဲက့ာ အာဆယီဇံန်ုမှာမ ူ

ေြခစစ်ပဲွသီးြခားမကျင်းပဘ ဲဧပလီတွင်ြပလပ်ုမည့ ် အာဆယီ ံဖဆူယ် 

ချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပဲွမှ ပထမ၊ ဒုတိယှင့် တတိယဆုရရိှသည့် သုံးသင်း 

အား ယှ်ပိင်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်သည်။

 အြခားဇုန်များအတွက်   အုပ်စုမဲခွဲမ အရ  အေနာက်အာရှဇုန် 

အပ်ုစ(ုက)တွင်  လက်ဘွန်၊ ေဆာ်ဒအီာေရဗျ၊ ပါလက်စတိင်ုး၊ အိမုန်၊ 

အုပ်စု(ခ)တွင်   အီရတ်၊  ဘာရိန်း၊ ယူေအအီး၊ အေရှအာရှဇုန် အုပ်စု 

(က)တွင် ဂျပန်၊ တတ်ု၊ မွန်ဂိလုီးယား၊ အပ်ုစ(ုခ)တွင် တတ်ု(တိင်ုေပ)၊ 

ေတာင်ကိုရီးယား၊ ေဟာင်ေကာင်၊ ေတာင်အာရှှင့် အလယ်ပိုင်းဇုန် 

အုပ်စု(က)တွင် အီရန်၊ ကာဂျစ တန်၊ တာ့ခ်မင်နစ တန်၊ ေမာ်လ်ဒိုက်၊ 

အုပ်စု(ခ)တွင်                              စာမျက်ှာ ၂၂ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေလယာ်ေမာင်းသင်တန်းအမှတ်စ် (၈၃) ေကျာင်းဆင်းေတာင်ပံအပ်ှင်းပဲွအခမ်းအနား ကျင်းပ

အမျိးသမီးတိုက်ေလသူရဲများအြဖစ ်ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ေပးိုင်ခဲ့ြခင်းသည ်

တပ်မေတာ် (ေလ)၏ သမိုင်းစာမျက်ှာသစ်တစ်ခုကိ ုထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်ြခင်းပင်ြဖစ်

အဆိုပါ       အခမ်းအနားသို 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)

မှ ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး ေတဇေကျာ်၊ 

အလယ်ပိုင်းတိုင်း  စစ်ဌာနချပ် 

တိုင်းမှး      ဗိုလ်ချပ်ကိုကိုဦး၊ 

ဗိုလ်ချပ်       ြမင့်ေကျာ်ထွန်း၊ 

တပ်မေတာ်(ေလ)မှ   အရာရှိကီး 

များ၊ မိတ ီလာတပ်နယ်မှ အရာရှိ 

ကီးများှင့် ဖတ်ိကားထားသမူျား 

တက်ေရာက်ကသည်။ 

ဦးစွာ  ေကျာင်းဆင်းတပ်ခွဲှင် ့

ဂုဏ်ြပတပ်ခွဲများက  စစ်ေရးြပ 

ကွင်းအတွင်း   ချတီက်ေနရာယူ 

ကပီး     ိုင်ငံေတာ်အလံအား 

အေလးြပကသည်။ 

စာမျက်ှာ ၉ ေကာ်လံ ၁ သို 

၂၀၂၂ အာရှဖလား ဖူဆယ်ပိင်ပွဲတွင် 

အာဆီယံဇုန်မှ သုံးသင်း ယှ်ပိင်ခွင့်ရမည်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ) ဗုိလ်ချပ်ကီးေမာင်ေမာင်ေကျာ် တပ်မေတာ်(ေလ)၏ ေလယာ်ေမာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၈၃) ေကျာင်းဆင်းေတာင်ပံအပ်ှင်းပဲွအခမ်းအနား          

တွင် မိန်ခွန်းေြပာကားစ်။


