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၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည ်

ကာလရှည်ြမင့်စွာ စိုးရိမ်ရ၏။ လူမိုက်တိုှင့် အတူေန 

ရြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတေူနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 

ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည ်

ေဆွမျိးတိုှင့် အတူတကွ ေနထိုင်ရသကဲ့သို ချမ်းသာ 

၏။
သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ် Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN ှင့် ေတွဆုံေဆွးေွး

ှစ်ိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံေရး၊ ချစ်ကည်ေရးှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ အြမင်ချင်းဖလှယ် ေဆွးေွး

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက   ၊    ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်   ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ကေမ ာဒီးယား 

ိုင်ငံဝန်ကီးချပ်     Samdech 

Akka  Moha  Sena  Padei 

Techo HUN SEN  အား လက်ခံ 

ေတွဆုံစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၇

ိုင်ငံေတာ်   စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊      ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်    ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်သည် ြမန်မာုိင်ငံ 

သို အလပ်ုသေဘာခရီးစ်ေရာက်ရိှ 

ေနသည့်     ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ

ဝန်ကီးချပ်    Samdech    Akka 

Moha Sena Padei Techo HUN 

SEN  အား ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

ေနြပည်ေတာ်ရှိ         ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ုံး 

သံတမန်ေဆာင်     ဧည့်ခန်းမ၌ 

လက်ခံေတွဆုံသည်။

ကိဆို တ်ဆက်

ဦးစွာ      ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ

ဝန်ကီးချပ်အား      ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က ကိဆို 

 တ်ဆက်ပီး ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံ

ဝန်ကီးချပ်သည် ဧည့်သည်ေတာ် 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ယေန 

ဖတ်စရာ
စာမျက်ှာ » ၇

ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံဝန်ကီးချပ် Samdech Akka Moha Sena Padei Techo 

HUN   SEN  ၏    ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်   ခရီးစ်  ပူးတွဲသတင်း 

ထုတ်ြပန်ချက် 

ဆရာကီး ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်း၏ ဝတ တို

ေမ ာ်ဆဲ ေမ ာ်ခါ

ေလ့လာစရာ အဂ  လိပ်စာ
စာမျက်ှာ » ၂၀၊ ၂၁

စာမျက်ှာ » ၁၉



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   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

 

(၇၄) ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအခမ်းအနားသို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ေပးပို 

ခဲ့သည့် သဝဏ်လ ာတွင် “ မိမိတုိ ြပည်သူြပည်သားများ၏ စွမ်းပကားြဖင့် ုိင်ငံေတာ် 

တိုးတက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ကပါစို” ဟ ုတိက်ုတွန်းထားသည်။ ြပည်သ ူ

ြပည်သားများ၏စွမ်းပကားဆိသုည်မှာ ကာယအား၊ eာဏအား အသeိာဏ်ပညာကိ ု

အေြခခသံည့အ်ားြဖစ်သည်။  ထိြုပည်သ ူြပည်သားများ၏ အသeိာဏ်ပညာစွမ်းပကား 

ြဖင့် မိမိတိုိုင်ငံေတာ်ကီး ဖွံဖိးတိုးတက်လာေအာင ်ဝိုင်းဝန်းတည်ေဆာက်က 

ဖိုြဖစ်သည်။

အသeိာဏ်ပညာဟသူည် ပညာကိအုေြခခ၍ံ ြဖစ်ေပ လာသည်။ ပညာသည် 

ေလာကဓံှင့် ကံေတွရသည့်အခါ ေအာင်ြမင်စွာရင်ဆိုင်ေကျာ်လ ားိုင်ေစမည့် 

စိတ်ဓာတ်ှင့် ုပ်လက ဏာများကိ ု တည်ေဆာက်ေပးသည်။  အသိeာဏ်ပညာ 

ဆင်ြခင်တုတံရားရိှလ င် မမိကိိယ်ုကိ ုကျန်းမာေအာင် ေနထိင်ုတတ်မည်။ ချမ်းသာ 

ေအာင် ကိးစားအားထုတ်ိုင်တတ်မည်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်“ပညာတတ်များ 

ေပါက ယ်ဝေရး၊ ပညာကုိအေြခခံသည့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာရိှသည့် လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်များ ေပ ထွက်လာေစေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ကပါမည်။ မိမိတို 

ြပည်သူြပည်သားများ၏ စွမ်းပကားြဖင့ ်ိုင်ငံေတာ်တိုးတက်ေအာင ်ဆက်လက် 

စွမ်းေဆာင်ကပါစို” ဟ ုသဝဏ်လ ာတွင် ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က တိက်ုတွန်းထား 

သည်။

ယေနေခတ်သည် ပညာေခတ် (Knowledge Age) ြဖစ်သည်။ ကမ ာေပ ရှိ 

ိင်ုငအံများသည်လည်း ပညာြဖင့ ်မမိတိိုိုင်ငကံိ ုမမိတိိုတည်ေဆာက်ေနကသည်။ 

ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် “ပညာသည်သာ အခရာ”ြဖစ်သည်။ မမိဘိဝ 

တိုးတက်ြမင့မ်ားေရး၊ ေကာင်းမွန်ေရးတွင်လည်း ပညာသည်သာ အခရာြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံက့ဲသုိ ဖံွဖိးတုိးတက်ဆဲုိင်ငံအား ပုိ၍တုိးတက်လာေအာင် ပညာေရး 

က  ကို ြမင့်တင်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။   ပညာကိုအေြခြပလျက ်

ိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်ေရး (State Building) ှင့် တုိင်းြပည်တည်ေဆာက်ေရး 

(Nation Building) ကုိ ေဆာင်ရက်ုိင်မှ ေခတ်ှင့်အညီ၊ ကမ ာှင့်အမီ ရင်ေပါင်တန်း 

ေလ ာက်လှမ်းိုင်မည်ဟ ုိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က လမ်း န်ထားသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့ ်ိုင်ငံေတာ်ှင့် တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သမူျား အကျိးစီးပွားအတွက် ပညာေရးကိ ုအေလးထားြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရိှသည်။ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူကေလးသငူယ်များ ပညာေရးှင့ ်မေဝးေစ 

ရန်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားေနစ်ကာလအတွင်း ပိတ်ထားရေသာ 

အေြခခံပညာေကျာင်းများကုိ အခက်အခဲအေှာင့်အယှက်များကားမှ မြဖစ်မေန 

ကိးစားဖွင့်လှစ်ေပးခ့ဲပီး ယခုရက်ပုိင်းတွင် အဆင့်ြမင့်ပညာေကျာင်းများ (ေနသင်တန်း 

များ) ဖွင့်လှစ်ေပးလုိက်ပီြဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်က ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  

ေကာင့ ်ပိတ်ထားရသည့ ်ေကျာင်းများအားလုံးကိ ု  ယခုအခါ ပညာသင်ကားမ  

ဆုံး ံးနစ်နာမ မြဖစ်ေအာင ်ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့သည်။

ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုှစ်) ြပ  ာန်းချက် ၃၆၆ ၌ “ုိင်ငံသားတုိင်း 

သည် ိုင်ငံေတာ်က   ချမှတ်ထားေသာ ပညာေရးဆိုင်ရာ   မူဝါဒများှင့်အည ီ

(က) ပညာသင်ကားပုိင်ခွင့်ရိှသည်။ (ခ) ဥပေဒြဖင့် ြပ  ာန်းသည့် မသင်မေနရ အေြခခံ 

ပညာများကိ ုသင်ကားရမည်” ဟ ုြပ  ာန်းထားသည်။ ထိုေကာင့ ်ဖဲွစည်းပုအံေြခခ ံ

ဥပေဒ၏ ြပ  ာန်းချက်ှင့အ်ည ီကေလးသငူယ်တိင်ုးအား မြဖစ်မေန ပညာသင်ကား 

ိုင်ရန် အားေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်ိုင်ငံသား 

တိုင်း၊ ေကျာင်းေနအရယ်ကေလးငယတ်ိုင်း ေကျာင်းတက်ုိင်ရန် Kg+9 (အေြခခ ံ

ပညာအလယ်တန်းအဆင့်) အဆင့်ပီးဆုံးသည်အထ ိပညာသင်ကားိုင်ေရးကိ ု

အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။  Kg+9 အဆင့်အထိ အေြခခံပညာေရး 

ပီးဆုံးလ င် အထက်တန်းပညာ၊ အဆင့ြ်မင့ပ်ညာ ဆက်လက်သင်ယလူိြုခင်းမရိှပါက 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာတစ်မျိးမျိးကိ ု     အနည်းဆုံးဆက်လက်သင်ယ ူ

ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

သိုမှသာ ိင်ုငသံားတိင်ုး၊ အရယ်ေရာက်သ ူိင်ုငသံ ူိင်ုငသံားတိင်ုး မမိတိိုဘဝ 

တိုးတက်ေရး၊ ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်အေထာက်အကူြပေသာ အသိ 

ပညာ၊ အတတ်ပညာများကုိ ရရိှုိင်မည်ြဖစ်သည်။ ပညာြဖင့် ုိင်ငံေတာ်တုိးတက် 

ဖွံဖိးေရးအတွက ် တစ်တပ်တစ်အား ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။  သိုြဖစ်ရာ 

တိင်ုးရင်းသားြပည်သအူားလုံးအေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်အစိုးရက ပညာေရးကိ ုအားေပး 

ြမင့တ်င်ေပးသည့န်ည်းတ ူအသပိညာ၊ အတတ်ပညာ တတ်ေြမာက်ကသည့ ်အသိ

eာဏ်ဆင်ြခင်တုံတရားြမင့်မားေသာ  လူသားအရင်းအြမစ်များ     အစ်မြပတ် 

ေပ ထွန်းလာေအာင် တက်က စွာြဖင့ ် ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ကပါရန ်  တိုက်တွန်း 

အပ်ပါေကာင်း။     ။

အသိeာဏ်ပညာြမင့်မားသည့် 

လူသားအရင်းအြမစ်များေပ ထွန်းေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၃၀၀ ၈,၃၀၀ ၁,၃၁၅ ၁၀,၉၁၄,၅၀၀

MTSH ၃,၀၅၀ ၃,၀၅၀ ၂,၇၃၅ ၈,၂၁၇,၇၅၀

MCB ၇,၈၀၀ ၇,၈၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၇ - ၁-၂၀၂၂)

FPB ၁၉,၀၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၃၆၂ ၇,၀၁၀,၅၀၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၁၉၄ ၅၀၄,၄၀၀

EFR ၂,၉၅၀ ၂,၉၅၀ ၄ ၁၁,၈၀၀

AMATA ၅,၈၀၀ ၅,၇၀၀ ၁၆ ၉၁,၄၀၀

(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၇၀.၆

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၀၇.၈ 

( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၃၅.၃

(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၇.၆၂ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  

( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၁၀.၆

( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၈.၉၃

(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၂.၇၇၅

( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၂.၄၃

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၉၂၆

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၇

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ (၇၄)ှစ်ေြမာက်  လွတ်လပ်ေရးေန   အခါသမယတွင်  မိမိအေနြဖင့် 

ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း   တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပီး၊  အေဆွေတာ် ကျန်းမာရ င်လန်းပါေစေကာင်းှင့် ြမန်မာြပည်သူများ 

တိုးတက်သာယာဝေြပာပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းပိုသအပ်ပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ထံသို 

နီေပါိုင်ငံ သမ တ မစ စ် ဘီဒီယာ ေဒဗီ ဘန်ဒါရီ ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လ ာ ေပးပို

အင်းေတာ်မိနယ ်အင်းရာေကျးရာတွင ်ေတာင်သူကွင်းသုပ်ြပပွ ဲြပလုပ်

အင်းေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၇

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး အင်းေတာ် 

မိနယ်  အင်းရာေကျးရာ  ကွင်းအမှတ ်

(၁၀၃၄) ေတာင်သူ ဦးဝင်းေဖ၏ ေဆာင်း 

ပဲမျိးစုံ(ေြမေထာက်ပ)ဲှင့် ဆီထွက်သီးှံ 

ေနကာသီးညပ ်စံြပစိုက်ခင်းတွင် ယေန  

နံနက် ၁၀ နာရီက ေတာင်သူကွင်းသုပ ်

ြပပွဲ ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကွင်းသုပ်ြပပွဲသို      စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန  ကသာခိုင်ဦးစီးမှး ဦးြမင့်စိုး၊ 

အင်းေတာ်မိနယ်ဦးစီးမှး   ဦးသိန်းခိုင်၊ 

အကျိးေဆာင်ဝန်ထမ်းများှင့် စုိက်ပျိးေရး 

ပညာရှင်ဝန်ထမ်းများ  စုစုေပါင်း ၄၇ ဦး 

တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးသိန်းခိုင်က  ပဲမျိးစုံအတွင်း  ေနကာ 

သီးညပ်စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ အေြခအေန

များကို ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။

အင်းေတာ်မိနယ်အေနြဖင် ့ ၂၀၂၁ 

-၂၀၂၂ ခုှစ် ေဆာင်းသီးှံ  လျာထား 

ဧကမှာ ၅၃၉၇၄ ဧက၊ ေွစပါး ၈၄၂ ဧက၊ 

ဆီထွက်သီးှံ ၃၇၅၉၁ ဧက၊ ပဲမျိးစုံ 

၇၃၅၇ ဧကြဖစ်ပီး ယေနချနိ်ထိ ေွစပါး 

ပျိးေထာင်ဧကေပါင်း  ၅၂၅ ဧကစာ 

ပျိးေထာင်ထားကာ      ဆီထွက်သီးှံ 

စိုက်ဧကစုစုေပါင်း ၃၄၂၁၀ ှင့်  ပဲမျိးစုံ 

စိုက်ဧက    ၅၁၈၃  ဧက  စိုက်ပျိးပီးြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ေအးြမသက်ထား



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂
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(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင ်ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲအစည်းအေဝး (၄/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့ ်အမှာစကားမ ှေကာက်ုတ်ချက်)

ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတိုအေနြဖင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ များအတွက် အမဲတမ်း ဖိတ်ေခ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ယခအုခါတွင် ညိ  င်းမ များေကာင့ ်မကာမအီချန်ိအတွင်း ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးပဲွများကိ ုကျင်းပိင်ုပီး ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်ပတ်သက်သည့် 

အကျိးေကျးဇူးများတိုးတက်ရရှိမည်ဟု ေမ ာ်လင့်ေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်၏ ေနာက်ဆုံး 

အချကြ်ဖစသ်ည့ ်လပုေ်ဆာငဖ်ယွရ်ာများ လပုေ်ဆာင်ပီးပါက ေရးေကာကပ်ွအဲသစ ်ြပနလ်ညြ်ပလပု၍် အိငုရ်ရှသိည့ပ်ါတအီား အာဏာ 

ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေပးရန်ြဖစ်ေကာင်း။
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ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ များအတွက် အမဲတမ်း ဖိတ်ေခ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

 ေရှဖုံးမှ

မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင် 

လက်မှတ်ေရးထိုး၍   ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ ဥက   ၊ 

ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်    အတူ 

မှတ်တမ်းတင်    ဓာတ်ပုံိုက်က 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

ှင့်   ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ ် Samdech  Akka  Moha  Sena  Padei Techo HUN SEN  တို 

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကစ်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ် Samdech Akka  Moha  Sena  Padei Techo HUN SEN  

ဧည့်သည်ေတာ ်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင ်မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ ်ေရးထိုးစ်။

 ြမန်မာိုင်ငံ၏    ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရး 
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် အာဆီယံ 
ဥက   ၏  အထူးကိုယ်စားလှယ်ှင့်  ကေမ ာ 
ဒီးယားိင်ုငမှံ ပါဝင်ကညူေီဆာင်ရက်ိင်ုမည့် 
အေြခအေန၊ အာဆယီ ံဘုသံေဘာတညူခီျက် 
(၅)ရပ်ှင့်အညီ ြမန်မာိုင်ငံမှ ေဆာင်ရက် 
ေနမ အေြခအေန၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 
ေရးှင့်  လူသားချင်း  စာနာေထာက်ထားမ  
ဆိုင်ရာ    အကူအညီေပးေရးကိစ ရပ်များ၊  
ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး ေကာင်စအီေနြဖင့် 
ချမှတ်ထားသည့ ်ေရှလပ်ုငန်းစ်(၅)ရပ်ှင့် 

အညီ      ိုင်ငံဖွံ ဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် 
ေဆာင်ရက်ေနမ      အေြခအေနများှင့် 
စပ်လျ်း၍  ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ  အြမင်ချင်း 
ဖလှယ် ေဆွးေွး

သည်။

အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွး

ယင်းေနာက်      ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ ဥက   ၊ 

ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်ကေမ ာ

ဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ်တိုသည ်

သံတမန်ေဆာင်    ဧည့်ခန်းမ၌ 

ေတွဆုံ၍   ှစ်ိုင်ငံ   သံတမန် 

ဆက်ဆံေရး၊   ချစ်ကည်ေရးှင့ ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ    တိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာ  ကိစ ရပ် 

များ၊  ြမန်မာိုင်ငံ၏  ြပည်တွင်း 

ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင် 

ရက်ေနမ ှင့်   အာဆီယံဥက   ၏ 

အထူးကိုယ်စားလှယ်ှင့ ်ကေမ ာ 

ဒီးယားိုင်ငံမ ှပါဝင်ကူညီေဆာင ်

ရက်ုိင်မည့်အေြခအေန၊ အာဆယီ ံ

ဘုံသေဘာတူညီချက် (၅)ရပ်ှင့် 

အညီ ြမန်မာိုင်ငံမှ ေဆာင်ရက ်

ေနမ အေြခအေန၊   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေရးှင့် လူသား 

ချင်း စာနာေထာက်ထားမ ဆိင်ုရာ 

အကူအညီေပးေရး ကိစ ရပ်များ၊  

ိုင်ငံေတာ်     စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ်   ချမှတ်ထား 

သည့် ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်ှင့် 

အညီ     ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက် ေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခ 

အေနများှင့်စပ်လျ်း၍  ရင်းှီး 

ပွင့်လင်းစွာ   အြမင်ချင်းဖလှယ ်

ေဆွးေွးကသည်။

ေတွဆုံပွဲသို       ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် အတူ 

ေကာင်စီတဲွဖက်   အတွင်းေရးမှး 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး    ရဲဝင်းဦး၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ ြဖစ်က 

သည့်       ဦးဝဏ ေမာင်လွင်ှင့ ်

ဦးကိုကိုလ  င်၊  ညိ  င်းကွပ်ကဲေရး 

မှး (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)ဗိလ်ုချပ်ကီး  

ေမာင်ေမာင်ေအးတို တက်ေရာက် 

ကပီး ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ် 

ှင့်အတူ    ဒုတိယဝန်ကီးချပ်၊ 

ိုင်ငံြခားေရးှင့ ်    အြပည်ြပည ်

ဆုိင်ရာ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ဝန်ကီး H. E. Mr.PRAK Sokhonn၊ 

ဝါရင့်ဝန်ကီး၊    စက်မ ၊    သိပ ံ၊ 

နည်းပညာှင့ ်တထွီင်ဆန်းသစ်မ  

ဝန်ကီး H.E. Mr. CHAM Prasidh၊ 

ဝန်ကီးချပ်ုံးဝန်ကီးှင့ ်ကေမ ာ 

ဒီးယားိုင်င ံ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ေကာင်စီ       အေထွေထွအတွင်း 

ေရးမှး  H.E. Mr. SOK Chenda 

Sophea    ဒုတိယကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်ှင့်   ကာကွယ်ေရးဦးစီး 

ချပ်(ကည်း)     Lt. Gen. Hun 

Maneth တို တက်ေရာက်ကသည်။

ေတွဆံုပဲွအပီးတွင် ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဥက   ၊ 

ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်ကေမ ာ 

ဒီးယားိုင်င ံဝန်ကီးချပ်တိုသည် 

မှတ်တမ်းတင်  ဓာတ်ပုံိုက်ခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၇

ြမန်မာ -  ကေမ ာဒီးယား    ှစ်ိုင်ငံ 

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲကိ ု ယေနမွန်းလွဲပိုင်း 

တွင်  ေနြပည်ေတာ်ရှိ  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ုံး အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ဦးစွာ    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

ကေမ ာဒီးယား      ဝန်ကီးချပ်တိုသည် 

ပဏာမ တ်ခွန်းဆက်  စကားများေြပာ 

ကားပီး  အခမ်းအနားသိုတက်ေရာက ်

လာကသည့်  ှစ်ိုင်ငံကိုယ်စားလှယ ်

အဖဲွဝင်များအား အြပန်အလှန် မတ်ိဆက် 

ေပးကသည်။

ယင်းေနာက်  ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ 

ဝန်ကီးချပ် Samdech Akka Moha Sena 

Padei Techo HUN SEN က   ကုိဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်၊   ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍ ှစ်ိုင်ငံအြပန်အလှန်ကူညီ

ေဆာင်ရက်မ များရှိပီး    ြမန်မာိုင်ငံမ ှ

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံအတွက ် ကိုဗစ ်-၁၉ 

ကာကွယ်ေဆး   လှဒါန်းေပးခဲ့မ များ 

အတွက်လည်း ေကျးဇူးတင်ရိှပါေကာင်း၊ 

မိမိတိုိုင်ငံသိုေရာက်ရှိေနသည့် ြမန်မာ 

ိုင်ငံသားများကိုလည်း  ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံမ များ  ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း၊ 

အလားတူ  ြမန်မာိုင်ငံသို  ေရာက်ရှိေန 

သည့် ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံမှ ရဟန်းေတာ် 

များှင့ ်သလီရှင်များ၊ ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံ

သား များကိလုည်း လိအုပ်သည့အ်ကအူည ီ

များ  ကူညီေဆာင်ရက်ေပးရန်အတွက ်

ေြပာကားလိုေကာင်း၊  ှစ်ိုင်ငံအကား 

ကန်ုသွယ်ေရးဆိင်ုရာ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

မ များ ြမင့်တင်ိုင်ေရးအတွက် အခွန် 

ေကာက်ခမံ များေလ ာခ့ျိင်ုေရး အြမန်ဆုံး 

သေဘာတညူမီ                 ရရိှလိပုါေကာင်း၊ 

ပညာေရးဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

ှင့်ပတ်သက်၍လည်း   စီမံချက်အသစ် 

ြပန်လည်ေရးဆွဲိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ရန် 

လိုပါေကာင်း၊    ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့ ်

ပတ်သက်၍ ပုဂံေဒသှင့် ဆီယံရိေဒသ 

အကား     ခရီးသွားမိတ်ဖက်မိအြဖစ ်

သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်မ အား အြမန်ဆုံး 

အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်ိုင ်

ေရးှင့ ်ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ထန်ိးချပ်မ များ 

ေဆာင်ရက်ိုင်သည့ ်         အချနိ်တွင် 

ေလေကာင်းလိုင ်းများ   အြမန်ဆုံး 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လိ ု

ေကာင်း ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

၂၀၂၂  ခှုစ် ှစ်ဦးကာလတွင် အေဆေွတာ် 

၏   ချစ်ကည်ေရးခရီးလာေရာက်မ မှာ 

ှစ်ိုင်ငံ  ချစ်ကည်ရင်းှီးမ ခိုင်မာေစပါ 

ေကာင်း၊    ှစ်ိုင်ငံိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး

ဌာနများအကား  မူဝါဒေရးရာပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်မ များအတွက်   နားလည်မ  

သေဘာတညူခီျက်  လက်မှတ်ေရးထိုးမ ကိ ု

ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီးြဖစ်သည့အ်တွက်  အခွင့် 

အခါသင့်ပါက  ှစ်ိုင်ငံဝန်ကီးဌာနများ

အကားေဆွးေွးမ များ   ြပလုပ်ေစလို 

ေကာင်း၊  ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံအတွင်း 

ကိဗုစ် - ၁၉ ထိန်းချပ်ုိင်မ ှင့် ကေမ ာဒီးယား 

ိုင်ငံ      ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးအတွက ်

သုံးှစ်စမီခံျက်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ိင်ုခဲမ့ များ 

အတွက်  ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူပါေကာင်း၊ 

ှစ်ိုင်ငံကုန်သွယ်ေရးက     ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ များတွင်  အခွန်ှစ်ထပ် 

ေကာက်ခံမ ေလ ာ့ချိုင်ေရး   သေဘာတူ 

လက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ေရး  ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ှစ်ိုင်ငံခရီးသွား 

က   တိုးြမင့ေ်ရးအတွက်လည်း ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ ကို အထိုက်အေလျာက ်

ထိန်းချပ်ိုင်သည့်အချနိ်တွင်  ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းများ    ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်သွား 

မည်ြဖစ်ကာ   ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံှင့ ်

ေလေကာင်းသွားလာမ အား  အြမန်ဆုံး 

ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး   ရည်ရယ်ထားပီးြဖစ ်

ေကာင်း။

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ က   

တွင်  ကေမ ာဒီးယားဘုန်းေတာ်ကီးှင့ ်

သီလရှင် ၂၄၉ ပါးကုိ ၁၉၉၉ ခုှစ်မှ ၂၀၂၀ 

ြပည့ှ်စ်အထ ိြမန်မာိင်ုငရိှံ ဗဒု သာသနာ 

ြပတက သိုလ်တွင်    ပညာသင်ကားခွင့ ်

ေပးအပ်ုိင်ခ့ဲသည့်အတွက် မိမိအေနြဖင့် 

ေကျနပ်ဝမ်းေြမာက်မပိါေကာင်း၊  ြမန်မာ-

ကေမ ာဒီးယား  ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းကိ ု

လည်း ရန်ကုန်မိတွင်  ဖွင့လှ်စ်ိင်ုပီးြဖစ် 

ပါေကာင်း၊ ှစ်ိင်ုင ံဗဒု ဘာသာတိုးတက် 

ေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုှစ်တွင်လည်း ကေမ ာ 

ဒီးယား   ဘုန်းေတာ်ကီးတစ်ပါးှင့  ်

လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးကို   သာသနာေတာ် 

ဆိုင်ရာဘွဲတံဆိပ်ကို  အပ်ှင်းခဲ့ပီးြဖစ ်

ေကာင်း၊ ၂၀၁၇-၂၀၂၁ ပညာေရးဆိုင်ရာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အတွက် သေဘာတ ူ

လက်မှတ်ေရးထိုးထားမ ကို   သက်တမ်း 

တုိးြမင့်ုိင်ေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ 

ကစိ ရပ်များတွင်လည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊  မဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းေဒသိုင်င ံ

များအေနြဖင့ ်စည်းလုံးမ ရိှရန်လိေုကာင်း၊ 

ကေမ ာဒီးယားိင်ုငအံေနြဖင့ ်ိင်ုငတံကာ 

မျက်ှာစာှင့ ်အာဆယီမံျက်ှာစာတိုတွင် 

ြမန်မာုိင်ငံဘက်မှ အြပသေဘာေဆာင် 

ရပ်တည်  ေထာက်ခံေပးမ များအတွက ်

ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း၊  မိမိအေနြဖင့် 

ေဒသအတွင်း ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးှင့ ်ိင်ုင ံ

အတွင်း တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက ်

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ မမိ ိ

တာဝန်ယူချန်ိကာလအတွင်း အကျ်းသား  

၄၈၀၀၀ ေကျာ်ကို ြပစ်ဒဏ်မှလွတ်ငိမ်း 

ချမ်းသာခွင့်  ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပီး သင့်ေလျာ် 

သည့်အချနိ်တွင်လည်း   ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်     ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ငိမ်းချမ်းေရးအတွက  ်

အေဆွေတာ်၏  စိတ်ဓာတ်ြပင်းြပမ ှင့် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လိုမ များအေပ  မိမိ 

အေနြဖင့်      အထူးပင်ေကျးဇူးတင်ရှိပါ 

ေကာင်း၊ မမိအိေနြဖင့ ်ယခှုစ်ကိုငမ်ိးချမ်း 

ေရးှစ်အြဖစ် သတ်မှတ်ထားပါေကာင်း၊ 

အေဆွေတာ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်မ ှ

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်

များတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည့်အေပ  

မိမိအေနြဖင့်ကိဆိုပါေကာင်း၊  ယေန  

ြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်ေဆွးေွးပဲွတွင် ှစ်ိင်ုငှံင့် 

ေဒသတွင်းကိစ ရပ်များ        ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးအတွက်  ေဆွးေွးိုင်ခဲ့မ  

အေပ   ေကျနပ်မိပါေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ေတွဆုံပွဲသို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်

ေရးေကာင်စီဥက   ၊  ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီး 

ချပ်ှင့်အတူ  ေကာင်စီတွဲဖက်အတွင်း 

ေရးမှး  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး  ရဲဝင်းဦး၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ ြဖစ်ကသည့ ်

ဦးဝဏ ေမာင်လွင်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ရာြပည့်၊ ဦးေအာင်ိုင်ဦး၊ ဦးကိုကိုလ  င်၊ 

ဦးဝင်းရှိန်၊      ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၊ 

ေဒါက်တာ  သက်သက်ခိင်ု၊ ညိ  င်းကွပ်က ဲ

ေရးမှး(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ်ချပ်ကီး 

ေမာင်ေမာင်ေအး၊ ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေကျာ် 

မျိးထွဋ်၊ ကေမ ာဒီယားုိင်ငံဆုိင်ရာ ြမန်မာ 

ိုင်ငံသံအမတ်ကီး ဦးသစ်လင်းအုန်းှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများ       တက်ေရာက်ကပီး 

ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ်           ှင့အ်တ ူ

ဒုတိယဝန်ကီးချပ်၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး H. E. Mr. 

PRAK Sokhonn ၊ ဝါရင့်ဝန်ကီး၊ စက်မ ၊ 

သိပ ံ၊ နည်းပညာှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မ  

ဝန်ကီး H.E. Mr. CHAM Prasidh၊ ဝန်ကီး 

ချပ်ုံးဝန်ကီးှင့်  ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာင်စ ီအေထွေထွ 

အတွင်းေရးမှး H.E. Mr. SOK Chenda 

Sophea၊  ဝန်ကီးချပ်ုံးဝန်ကီးများြဖစ ်

ကသည့် H.E. Mr. SRY Thamarong ှင့် 

H.E. Dr. KAO Kim Hourn၊ ိုင်ငံြခား 

ေရးှင့်   အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန     ဒုတိယ 

ဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့် H.E. Dr. SOEUNG  

Rathchavy  ှင့ ် H.E. Mrs. EAT Sophea၊ 

ဒုတိယ        ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့ ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) Lt. Gen. 

Hun Maneth၊  ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသံအမတ်ကီး  H.E. 

Mr. CHHOUK Bunna ှင့ ် ကိယ်ုစားလှယ် 

အဖွဲဝင်များ  တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း 

သတင်းရရှိသည်။                   သတင်းစ်

ြမန်မာ-ကေမ ာဒီးယား ှစ်ိုင်ငံ ေတွဆုံေဆွးေွး

ှစ်ိုင်ငံကုန်သွယ်ေရးက   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များတွင် အခွန်ှစ်ထပ်ေကာက်ခံမ ေလ ာ့ချိုင်ေရး သေဘာတူလက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ေရး ေဆာင်ရက်သွားမည်

ြမန်မာ- ကေမ ာဒီးယား ှစ်ိုင်ငံ ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပစ်။

  ၂၀၁၇-၂၀၂၁ ပညာေရးဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ 

အတွက် သေဘာတူလက်မှတ်ေရးထုိးထားမ ကုိသက်တမ်း  

တိုးြမင့်ိုင်ေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည်

  ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များတွင်လည်း ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်

  မဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းေဒသ  ိုင်ငံများအေနြဖင့်  စည်းလုံးမ   

  ရှိရန်လို  



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ် Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN

 ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ဂုဏ်ြပညစာြဖင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၇

ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်သည်  ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံ

ဝန်ကီးချပ် Samdech Akka Moha Sena 

Padei Techo HUN SEN  ဦးေဆာင်ေသာ 

ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွအား ယေနညေနပိင်ုး 

တွင်   ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ   ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ုံး၌ ဂုဏ်ြပ 

ညစာစားပွဲြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။

တက်ေရာက်

ညစာစားပဲွအခမ်းအနားသုိ ုိင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်အတူ     ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ     ဒုတိယဥက    

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ ်Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN ဦးေဆာင်ေသာ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ဂုဏ်ြပညစာြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့်ခံစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ ်Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN တို အမှတ်တရ 

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ အြပန်အလှန် ေပးအပ်ကစ်။

ဒတုယိဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီး

စိုးဝင်း၊ ေကာင်စီတွဲဖက်အတွင်းေရးမှး 

ဒတုယိဗုိလ်ချပ်ကီး ရဲဝင်းဦး၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့် ဦးဝဏ ေမာင်လွင်၊ 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ရာြပည့်၊ ဦးဝင်းရှိန်၊ 

ဦးေအာင်ိုင်ဦး၊   ဦးကိုကိုလ  င်၊  ဦးကိုကို၊ 

ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၊   ေဒါက်တာ 

သက်သက်ခိုင်၊  ေဒါက်တာေဌးေအာင်၊ 

ညိ  င်းကွပ်ကဲေရးမှး(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) 

ဗိုလ်ချပ်ကီး ေမာင်ေမာင်ေအး၊ ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဦးေကျာ်မျိးထွဋ်၊ ကေမ ာဒီးယား 

ိုင်ငံဆိုင်ရာ  ြမန်မာိုင်ငံသံအမတ်ကီး 

ဦးသစ်လင်းအုန်းှင့ ်    တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကပီး ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီး 

ချပ်ှင့အ်တ ူဒတုယိဝန်ကီးချပ် H.E. Mr. 

PRAK Sokhonn ၊ ဝါရင့်ဝန်ကီး၊ စက်မ ၊   

သိပ ံ ၊    နည်းပညာှင့်      တီထွင် 

ဆန်းသစ်မ ဝန်ကီး   H.E. Mr. CHAM 

Prasidh ၊     ဝန်ကီးချပ်ုံးဝန်ကီးှင့ ်

ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ေကာင်စီ    အေထွေထွအတွင်းေရးမှး 

H.E. Mr. SOK Chenda Sophea၊ ဝန်ကီး 

ချပ်ံုး ဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့် H.E. Mr. 

SRY Thamarong ှင့ ်H.E. Dr. KAO Kim 

Hourn ၊ ိုင်ငံြခားေရးှင့် အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန    ဒုတိယဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့ ်

H.E. Dr. SOEUNG Rathchavy ှင့် H.E. 

Mrs. EAT Sophea၊ ဒတုယိကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်ှင့်   ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

(ကည်း)Lt. Gen. Hun Maneth၊ ြမန်မာ 

ိင်ုငဆံိင်ုရာ ကေမ ာဒီးယားိင်ုငသံအံမတ် 

ကီး H.E. Mr. CHHOUK Bunna ှင့် 

ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွဝင်များ တက်ေရာက် 

ကသည်။

ဦးစွာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ    ဝန်ကီးချပ်အား 

ကိဆို တ်ဆက်ပီး ညစာစားပွဲ အခမ်း 

အနားသို      တက်ေရာက်လာကသည့ ်

ိုင်ငံေတာ်     စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဒတုယိဥက    ဒုတိယဝန်ကီးချပ်၊ ေကာင်စီ 

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး၊     ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးများှင့် မိတ်ဆက်ေပးသည်။

ညစာစားပွ ဲ         အခမ်းအနားတွင် 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ှင့်  ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ

ဝန်ကီးချပ် Samdech Akka Moha Sena 

Padei Techo HUN SEN တိုသည် ဂဏ်ုြပ 

ညစာစားပဲွသို တက်ေရာက်လာကသမူျား 

ှင့အ်တ ူ ညစာကိ ုအတတူကွ သုံးေဆာင် 

ကသည်။

ညစာမသုံးေဆာင်မီှင့် သုံးေဆာင် 

ေနစ်အတွင်း        သာသနာေရးှင့် 

ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန   အုပညာဦးစီး 

ဌာနမှ အုပညာရှင်များက ေတးသံသာ 

များြဖင့ ်တီးမ တ်ေဖျာ်ေြဖကသည်။

ညစာစားပွဲအပီးတွင ်    ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်ကေမ ာဒီးယားိင်ုငဝံန်ကီး 

ချပ်တိုသည်   အမှတ်တရလက်ေဆာင ်

ပစ ည်းများ အြပန်အလှန် ေပးအပ်ခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၇

 ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှး 

ကီး မင်းေအာင်လ  င်၏ ဖတ်ိကားချက်အရ 

ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ           ဝန်ကီးချပ် 

Samdech Akka Moha Sena Padei 

Techo HUN SEN သည် အလုပ်သေဘာ 

ခရီးစ်အြဖစ်     ယေန   နံနက်ပိုင်းတွင် 

အထူးေလယာ်ြဖင့်   ေနြပည်ေတာ်သို 

ေရာက်ရှိသည်။ 

ခရီးဦးကိဆို

ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံဝန်ကီးချပ်အား 

သံတမန်ေရးရာဦးစီးဌာန  န်ကားေရး 

မှးချပ် ဦးဝဏ ဟန်ှင့ ်ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသံအမတ်ကီး  H.E. 

Mr. CHHOUK Bunna တိုက  အထူး 

ေလယာ်ေပ ၌ ခရီးဦးကိဆို တ်ဆက် 

ကသည်။ 

ထိုေနာက်       ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ

ဝန်ကီးချပ်ဦးေဆာင်သည့်  ကိုယ်စား 

လှယ်အဖဲွအား ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးဝဏ ေမာင်လွင်၊ 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးကုိကုိလ  င်၊ ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံဆုိင်ရာ 

ြမန်မာိုင်ငံသံအမတ်ကီး  ဦးသစ်လင်း 

အုန်း၊  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ       ဥက    

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိုင်ှင့်   တာဝန်ရှိ 

သူများက        ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲှင့်အတ ူ

ေနြပည်ေတာ်          အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလဆိပ်၌ ကိဆို တ်ဆက်ကသည်။ 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ ဝန်ကီးချပ် Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN 

ဦးေဆာင်ေသာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေနြပည်ေတာ်သို အလုပ်သေဘာခရီးေရာက်ရှိ 

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်

ယင်းေနာက် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံမှ

လှဒါန်းသည့်    ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ  

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ  ပစ ည်းများအား 

ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ်က လ ဲေြပာင်း 

ေပးအပ်ရာ        ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးဝဏ ေမာင်လွင်က  လက်ခံရယူခဲ့ပီး 

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။ 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံမှ ြမန်မာိုင်ငံ 

သို ယေနတွင် ကိုဗစ ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ကာကွယ်ေရးပစ ည်းများြဖစ်သည့် Face 

Mask သုံးသန်း၊ N- 95 Mask ှစ်သိန်း၊ 

Goggle တစ်သိန်း၊   တစ်ကိုယ်ေရသုံး 

ကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ  သုံးေသာင်း၊ Face 

Shield သုံးေသာင်း၊   Safety Plastic 

Boots PR  သုံးေထာင်၊   Ventilator 

Machine Unit ၅၀၊ Patient Monitor + 

accessories Unit ၅၀၊  Oxygen 

Concentrator  Unit ၅၀ တိုကို ေပးအပ် 

လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ် Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်ှင့ ်တာဝန်ရှိသူများက ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲှင့်အတ ူေနြပည်ေတာ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ကိဆို တ်ဆက်ကစ်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံမှ လှဒါန်း 

သည့် ကိုဗစ် - ၁၉  ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ကာကွယ်ေရး       ပစ ည်းများအား 

ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ်  Samdech 

Akka Moha Sena Padei Techo HUN 

SEN က       လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ရာ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင် 

က လက်ခံရယူစ်။

ပဲခူး   ဇန်နဝါရီ   ၇

ပဲခူးမိကိ ု တိုင်းေဒသကီးမိေတာ ်အဂ   ါရပ်ှင့်အညီြဖစ်ေစေရး 

လမ်းအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း၊ ပလက်ေဖာင်းများ ြပလုပ်ြခင်း၊ ေရေြမာင်း 

များ ြပန်လည်တူးေဖာ်ြခင်းှင့် လမ်း န်ဆိုင်းဘုတ်များ ြပန်လည် 

တပ်ြခင်း ေဆာင်ရက်ေနသကဲသ့ို ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ များ ြပန်လည် 

ေဖာ်ထတ်ု၍ ခရီးသွားလပ်ုငန်းြမင့တ်င်ေရးကိလုည်း ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း၊    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်     ဦးမျိးေဆွဝင်းက 

ေြပာသည်။

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွုံး ေတာ်ဝင်ဟသံာခန်းမ၌ ဇန်နဝါရ ီ

၅ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ပဲခူးမိ ေအးချမ်းသာယာဖွံဖိးတိုးတက်ေစ 

ေရး တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့ ်ပခဲူးမိ မိမ/ိ မိဖများ၊ လပ်ုငန်းရှင် 

များှင့်ေတွဆုံစ် ထိုသိုေြပာကားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ဆက်လက်၍ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က  မမိတိိုအစိုးရ တာဝန် 

ယခူဲသ့ည့ ်လပိင်ုးအတွင်း ပခဲူးမိတွင်း လမ်း ၁၃၀ ကိ ု ကွန်ကရစ်လမ်း 

အြဖစ် အဆင့်ြမင့်တင်ေပးိုင်ခဲ့သကဲ့သို  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ်တွင် 

လည်း ပဲခူးမိတွင်း  စည်ပင်သာယာေရးလုပ်ငန်းများ   ထပ်မံတိုးချဲ

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ပခဲူးမိ၊ မိမ/ိ မိဖများှင့ ်လပ်ုငန်းရှင်များက သန်ရှင်း 

သပ်ရပ်သာယာလှပမ ရှိေစေရး လမ်းအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း၊ ေရှးေဟာင်း 

ယ်ေကျးမ ဆုိင်ရာကိစ ရပ်များ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ကိစ ရပ်များ 

ှင့် ေဒသဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိ ု ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ 

တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးများက ြပန်လည်ေြဖရှင်းေပးကပီး တုိင်းေဒသ 

ကီးဝန်ကီးချပ်က ြဖည့်စွက်ရှင်းလင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ပဲခူးမိ၌ ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ များ ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

(၂၀၂၂  ခုှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ  ၇ - ၈  ရက်) 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်၊ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

၏  ဖိတ်ကားချက်အရ  ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ ်Samdech 

Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN ဦးေဆာင်သည့် အဆင့်ြမင့် 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည ်   ြမန်မာိုင်ငံသို    ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 

၇ ရက်မှ ၈ ရက်အထိ အလုပ်သေဘာခရီးစ် လာေရာက်ခဲ့သည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ ်Samdech Akka Moha Sena 

Padei Techo HUN SEN သည် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့် 

ှစ်ိုင်ငံေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါေဆွးေွးပွဲတွင် ှစ်ိုင်ငံ 

ဆက်ဆေံရး၊ ေဒသတွင်းဆိင်ုရာ အကျိးတကူစိ ရပ်များှင့ ်အေလးေပး 

ေဆာင်ရက်ရမည့် ကိစ ရပ်များအေပ  ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ ထိုြပင ်

ှစ်ဖက်ေခါင်းေဆာင်များသည ်သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံများ၏ ေနာက်ဆုံး

ြဖစ်ေပ တိုးတက်မ များှင့်စပ်လျ်း၍      ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့က 

သည်။

ြမန်မာိင်ုင၏ံ ြဖစ်ေပ တိုးတက်မ  အေြခအေနများှင့ပ်တ်သက် 

၍ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်က  ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ ်

အား ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရအေနြဖင့ ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ 

အစည်း (EAO)များှင့် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလကုန်အထ ိအပစ် 

အခတ်ရပ်စဲေကာင်း ေကညာခ့ဲပီးြဖစ်ပီး ၂၀၂၂ ှစ်ကုန်အထိ ထပ်မံ 

တိုးြမင့သွ်ားရန်လည်း အသေိပးခဲသ့ည်။ ဆက်လက်၍ သက်ဆိင်ုသမူျား 

အားလုံးအေနြဖင့ ်ိင်ုငှံင့ ်ြပည်သမူျား၏အကျိးစီးပွားကိ ုေရှး လျက် 

အပစ်အခတ်ရပ်စမဲ ကိ ုလက်ခရံန်၊ အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များအားလုံးကိ ု

အဆုံးသတ်ရန်ှင့် တတ်ိုင်သမ  ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ေဆာင်ရက် 

ကရန် ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။ ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ်ကလည်း 

အမျိးသားဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် ေရရှည်တည်တံသ့ည့ ်ငမ်ိးချမ်းေရး 

ရရိှရန် သက်ဆိင်ုသမူျားအကား အြပသေဘာေဆာင်သည့ ်ေဆွးေွးမ  

များ ြပလုပ်ေရးှင့ ်တင်းမာမ များေလ ာ့ချေရးတိုကိ ုရည်ရယ်သည့ ်

ယင်းေတာင်းဆိခုဲမ့ အေပ  ခိင်ုမာစွာေထာက်ခခံဲသ့ည်။ ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ကလည်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်း 

များှင့ ်အပစ်အခတ်ရပ်စေဲရးေဆွးေွးပဲွများတွင် ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ 

အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်၏ပါဝင်မ ကိုကိဆိုခဲ့သည်။  အဆိုပါ 

အေရးကးီသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်သည် အာဆီယံ၏တူညီဆ  (၅)ချက် 

တွင်ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားေသာအချက်ြဖစ်သည်။

ှစ်ဖက်ေခါင်းေဆာင်များသည ်    ြမန်မာြပည်သူများအတွက ်

လူသားချင်းစာနာကူညီပံ့ပိုးမ များ  ေပးအပ်ရာတွင ် အမှန်တကယ် 

လုိအပ်သူများထံသုိေရာက်ရိှရန် အာဆီယံဥက   ၏ အထူးကုိယ်စားလှယ်၊ 

အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်၊  AHA စင်တာမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

ြမန်မာိင်ုငသံို AHA စင်တာမှတစ်ဆင့ ်လှဒါန်းမည့ ်လသူားချင်းစာနာ 

ေထာက်ထားမ ဆုိင်ရာအကူအညီ စီမံခန် ခဲွေရးလုပ်ငန်းအဖဲွ၊  ြမန်မာ 

ိင်ုင ံကက်ေြခနအီသင်းှင့ ်သက်ဆိင်ုရာ ကလုသမဂ လက်ေအာက်ခ ံ

အဖဲွအစည်းများက့ဲသုိေသာ သက်ဆိင်ုသမူျားအကား အစည်းအေဝး 

တစ်ရပ်  ကျင်းပေရးအတွက ်  အားေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။  အမှန် 

တကယ်လိုအပ်လျက်ရှိသည့ ်ြပည်သူများထံသို လူသားချင်းစာနာမ  

အကူအညီများ ခွဲြခားမ မရှိဘဲ ေပးအပ်ေရးှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် 

ေဆးထုိးုိင်ေရးအတွက် သင့်ေလျာ်သည့် ယ ရားများှင့် အစီအစ် 

များ သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်သွားရန် အေရးကီးေကာင်းှင့ ်လူအသက် 

ကယ်ဆယ်ေရးသည် အေရးကီးဆံုးကိစ ြဖစ်သြဖင့်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

သွားရန် ှစ်ဖက်ေခါင်းေဆာင်များက အသိအမှတ်ြပခဲ့ကသည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံက ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် အာဆီယံဥက   အြဖစ် 

တာဝန်ယမူည့အ်ေပ  ဂဏ်ုယဝူမ်းေြမာက်ေကာင်း၊ ဒတုယိဝန်ကီးချပ် 

ှင့် ိုင်ငံြခားေရးှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ဝန်ကီး H.E. Mr. PRAK Sokhonn အား အာဆီယံဥက   ၏ အထူး 

ကိယ်ုစားလှယ်အြဖစ် ခန်အပ်မည့အ်ေပ  ကိဆိေုကာင်းှင့ ်၎င်းအေန 

ြဖင့ ်အာဆယီပံဋညိာ်စာတမ်းှင့အ်ည ီအာဆယီတံညူဆီ  (၅)ချက် 

ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရးကို အြပည့်အဝပံ့ပိုးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်က    ေြပာကားခဲ့သည်။   ထိုြပင ်

အာဆယီ ံတညူဆီ (၅)ချက်သည် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး ေကာင်စ ီ

၏ ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်ှင့် အြပန်အလှန် အေထာက်အကူြပသင့ ်

ေကာင်း အေလးအနက်ထား ေြပာကားခဲ့သည်။

ကေမ ာဒီးယားိင်ုငဝံန်ကီးချပ်က အမျိးသားြပန်လည်သင့ြ်မတ် 

ေရး၊  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး၊  တည်ငိမ်ေရး၊  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်

သာယာဝေြပာေရးတို ရရှိရန်အတွက် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏ ှစ်ဦး 

ှစ်ဖက်အကျိးရိှေသာမဝူါဒကိ ုရှင်းလင်းမ ေဝခဲသ့ည်။ ကေမ ာဒီးယား 

ိင်ုငဝံန်ကီးချပ်က ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၏ံ ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်းစ်မှ 

ရရှိခဲ့ေသာ  အေတွအကံများှင့ ် သင်ခန်းစာများအေပ  အေြခခံ၍ 

သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲအစည်းများအားလုံး၏    ပူးေပါင်းပါဝင်မ ှင့် 

သေဘာတညူမီ မပါရိှဘ ဲအလုံးစုံငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်အမျိးသားြပန်လည် 

သင့်ြမတ်ေရးကိ ု ေဖာ်ေဆာင်ိုင်မည်မဟုတ်ေကာင်း  အေလးထား 

ေြပာကားခဲ့သည်။   အလားတူ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ကလည်း 

အာဆယီအံထူးကိယ်ုစားလှယ်၏ ြမန်မာိင်ုငခံရီးစ်ကိ ုပံပ့ိုးေပးရန်ှင့်   

လက်ရှိြပည်တွင်းအေြခအေနများကို     ထည့်သွင်းစ်းစားလျက ်  

သက်ဆုိင်သည့်အဖဲွအစည်းများအားလံုးှင့် ေတွဆံုုိင်ေရး ေြပာကား 

ခဲ့သည်။

အထူးသြဖင့ ် ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ  ကျန်းမာေရးအကျပ်အတည်း 

ြဖစ်ေပ ေနသည့်ကာလတွင်  ှစ်ိုင်ငံြပည်သူများအကား  ရှိရင်းစွ ဲ

ချစ်ကည်ရင်းီှးမ ကိ ုပိမုိြုမင့တ်င်ေစမည့ ်ှစ်ိင်ုငပံူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ေရးဆုိင်ရာကိစ ရပ်များအေပ  ှစ်ဖက်အြမင်ချင်းဖလှယ်ခ့ဲကသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်က ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရ၏ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းစ်များ၌ အေထာက်အကူြပ 

ိင်ုရန် ှာေခါင်းစည်း (၃,၂၀၀,၀၀၀)၊ တစ်ကိယ်ုေရကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ

အစု ံ(၃၀,၀၀၀)၊ အသက် ှအေထာက်အကြူပစက် အလုံး(၅၀)၊ လနူာ 

ေစာင့်ကည့စ်က် အလုံး (၅၀) ှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ၊ ေအာက်ဆဂီျင် 

စက် အလုံး (၅၀) ှင့ ်အြခားေသာ ေဆးဘက်ဆိင်ုရာအေထာက်အက ူ

ပစ ည်းများ လှဒါန်းခဲ့မ အေပ  ကေမ ာဒီးယားအစိုးရှင့် ြပည်သူများ 

အား လ  က်လှဲစွာ ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

ှစ်ိုင်ငံေဆွးေွးပွဲအား  အြပန်အလှန်နားလည်မ ှင့်  ရင်းှီး 

ပွင့်လင်းမ တိုကိုအေြခခံ၍ ေဆွးေွးကျင်းပခဲ့သည်။

ေနြပည်ေတာ်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်

စစ်ကိုင်း ဇန်နဝါရီ  ၇

စစ်ကိုင်းတိုင်း     ေဒသကီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ     ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး လုပ်ငန်းညိ  င်း 

အစည်းအေဝး     (၁/၂၀၂၂)  ကို 

ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီက 

တိုင်းေဒသကီး    အစိုးရအဖွဲုံး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌    ကျင်းပ 

ရာ   တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

ဦးြမတ်ေကျာ်၊ အေနာက်ေြမာက် 

တုိငး်စစ်ဌာနချပ်      တုိငး်မှး 

ဗုိလ်မှးချပ် ဖိးသန်ှင့်  တာဝန် 

ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

တုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်က  

အမှာစကား      ေြပာကားပီး 

အေနာက်ေြမာက်တုိင်းစစ်ဌာနချပ် 

တိုင်းမှး ဗိုလ်မှးချပ ်ဖိးသန်က 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေရးလုပ်ငန်း

များ၊   လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများှင် ့

ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူများှင် ့

ေပါင်းစပ်၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ေပးသာွးမည်ြဖစ်ေကာငး် ေြပာ 

ကားသည်။

ဆက်လက်၍   အစည်းအေဝး 

သို    တက်ေရာက်လာကသည့ ်

တိုင်းေဒသကီး     ဝန်ကီးများ၊ 

တပ်မေတာ်  အရာရှိကီးများှင့် 

တာဝန်ရိှသမူျားက ေနစ် ေရာဂါ 

ပိုးစစ်ေဆးေတွရှိမ ၊      ေဆးုံ 

တက်ေရာက်ကသုမ ှင့်        ေဆးု ံ

ဆင်းမ ၊ ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ် 

သုံးစွဲမ ၊ သတ်မှတ်လျာထားချက ်

ြပည့်မီေအာင ်    ကာကွယ်ေဆး 

ထုိးံှမ ှင့်   လံု ခံေရးေဆာင်ရက် 

ေပးေနမ    အေြခအေနများှင့်  

ပတ်သက်၍  အသီးသီး    အကြံပ 

ေဆွးေွးတင်ြပကရာ တိင်ုးေဒသ 

ကီး ဝန်ကီးချပ်က လိုအပ်သည် 

များကို     တာဝန်ရှိသူများှင့်    

ေပါင်းစပ်ြဖည့်ဆည်း   ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ သည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး လုပ်ငန်းညိ  င်းစည်းေဝး

ဟားခါး ဇန်နဝါရီ ၇

ချင်းြပည်နယ်       ဟားခါးမိရိှ 

မဘိြပည်သမူျား၊ ိုတိက်ုမခိင်များ 

ှင့်  ကိုယ်ဝန်ေဆာင်အမျိးသမီး 

များအား ပထမအကိမ် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးမ  

ကို  ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်  နံနက် ၁၁ 

နာရီတွင်  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ဦးငွန်ဆန်းေအာင်ှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များက ကည့် အားေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အတူ

ြပည်နယ်     သယံဇာတေရးရာ 

ဝန်ကီး ဦးေကျာ်ငိမ်း၊ ြပည်နယ် 

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး၊  ခိုင် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ  ဥက   ှင့် 

ဟားခါး   ြပည်သူေဆးုံအုပ်တို 

လိက်ုပါခဲ့ပီး ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

က     ကာကွယ်ေဆးလာေရာက ်

ထိုးှံကသည့ ် မိဘြပည်သူများ၊ 

ိုတိုက်မိခင်များှင့်   ကိုယ်ဝန် 

ေဆာင်   အမျိးသမီးများအား 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရာတွင် ရရှိ

သည့်အကျိးေကျးဇူးများကိုရှင်း

ြပ၍ အားေပးစကားေြပာကားကာ 

ကာကွယ်ေဆး ထိုးံှေပးကသည့ ်

မိနယ်ြပည်သူေဆးုမှံ ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ထမ်းများ၊    တပ်မေတာ် 

အထးူကု ဆရာဝန်များှင့် ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများအတွက် ေထာက်ပံ့ 

ေငွများ ေပးအပ်ခဲ့သည်။ 

ကာကွယ်ေဆးကို   အမှတ်(၁)

အေြခခံပညာ      အထက်တန်း 

ေကျာင်း  ဗိလ်ုတိက်ုခ န်းခန်းမှင့် 

မိသစ်ရပ်ကွက်ရိှ ကာဆင်ှစ်ြခင်း 

ဘုရားေကျာင်းတိုတွင် ဇန်နဝါရီ 

၅ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ  ထိုးှံေပး 

ေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ဟားခါးမိရိှ မဘိြပည်သမူျား၊ ိုတိက်ုမခိင်များှင့ ်ကိယ်ုဝန်ေဆာင်အမျိးသမီးများအား

ပထမအကိမ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပး

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ ်Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN ၏ 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ခရီးစ ်ပူးတွဲသတင်းထုတ်ြပန်ချက ်



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ တာဝန်ယူမ  ဆယ်လေြမာက်၏ မှတ်တိုင်များ 
ကေနာင်

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့်   ြမန်မာိုင်ငံ 

ဆီကုန်သည်ှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတိုက စားသုံးသူြပည်သူများ 

သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့် ဝယ်ယူရရှိိုင်ရန်ရည်ရယ်၍    စားအုန်းဆီ 

များကို ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှစတင်ပီး တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ေဒသ 

အသီးသီးရှိ  လက်လီ/လက်ကား ေရာင်းချသူများသို တစ်ပိဿာလ င် 

လက်ကားေဈး ေငွကျပ် ၄၂၄၀ ြဖင့် ေနစ်ြဖန်ြဖးေရာင်းချေပးလျက်ရှိ

ရာ  စားအုန်းဆီ တန်ချနိ် ၉၀၆၂ ဒသမ ၀၅ တန်၊ ပိဿာ ၅၅၄၅၉၈၀ 

ေရာင်းချခဲ့ပီးြဖစ်

ုိ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။

ပုံစာအ  မအကမ်ိ ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယက အဖဲွ (၄၇)ပါးစုညံ ီ နဝမအစည်းအေဝးကိ ုိဝုင်ဘာ ၂၆ ရက်က  ရန်ကန်ုမိ သရီမိဂ  လာ ကမ ာေအးကန်ုးေြမရိှ 

ဆ  သဂ   ါယနာတင် မဟာပါသာဏ လိုဏ်ဂူ သိမ်ေတာ်ကီး၌ ကျင်းပစ်။

(ယမန်ေနမှအဆက်)

(၃၂)ှစ်ေြမာက် ကေလးသငူယ်အခွင့အ်ေရး 

များဆိုင်ရာ    ကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်း    အထိမ်း 

အမှတ် (ကမ ာ့ကေလးများေန ) အခမ်းအနားကို 

ိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်ကလည်းေကာင်း၊  အမျိးသမီး 

များအေပ  အကမ်းဖက်မ ပေပျာက်ေရး ၁၆ ရက် 

တာ   လ ပ်ရှားမ အထိမ်းအမှတ်   အခမ်းအနားကို 

ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ  အမျိးသမီးေကာ်မတီက 

ကီးမှး၍ ိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်ကလည်းေကာင်း  

အခမ်းအနားများှင့ ်     အွန်လိုင်းစနစ်များြဖင့ ်

ကျင်းပိုင်ခဲ့သည်။ 

စက်မ လုပ်ငန်းများတိုးတက်ြမင့်မားေစေရး

အတွက် စက်မ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာချာလသီန်းက ိဝုင်ဘာ ၂၈ ရက်ှင့ ်၂၉ 

ရက်တိုတွင ်  ေမှာ်ဘီမိနယ်ရှ ိေမ ဆိပ်ေြဖေဆး

ထတ်ုလပ်ုေရးဌာနခဲွ၊ New Generation Industry 

Co., Ltd. သို ငှားရမ်းထားသည့ ်အမှတ်(၃) ပလတ် 

စတစ်စက်ံု၊ သာယာဝတီမိရိှ အမှတ်(၃)အကီးစား 

စက်ံု (သာယာဝတီ)၊  ေရ ေတာင်မိရိှ အမှတ်(၁) 

အထည်စက်ုံ၊       ေြပာင်းဖူးထုတ်ကုန်ပစ ည်း 

စက်ု(ံရန်ပယ်)စသည်တုိတွင် စက်မ လပ်ုငန်းများ 

အရည်အေသွးြပည့မ်စွီာ လည်ပတ်ိင်ုေရးအတွက် 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။

ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး  ဦးေရ ေလးသည်    ုိဝင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရး 

ဦးစီးဌာနက ေဆာင်ရက်ေသာ  တိုက်ကီးမိနယ ်

အတွင်း  ေကျးရာချင်းဆက်လမ်း     ကွန်ကရစ် 

ခင်းပီးစီးမ ၊   လ  င်ြမစ ်- ေလှာ်ကား ေရအားြဖည့ ်

စီမံကိန်းေဆာင်ရက်မ ၊  ရန်ကုန် - ြပည်လမ်းပိုင်း 

ေမှာ်ဘီမိအတွင်း ေြမေအာက်အနက် ၁၀ ေပတူး 

၍ ငါးေပအချင်းရိှ ေရပိက်ုလိင်ုးသွယ်တန်းထားရိှမ ၊ 

ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု လမ်းဦးစီးဌာနက အမှတ် 

(၄) လမ်းမကီး  ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမ ၊    ရန်ကုန်-

ေနြပည်ေတာ်-မ ေလးအြမန်လမ်းမကီး (ရန်ကုန်- 

ေနြပည်ေတာ်)အပိုင်း    လမ်းေဘးသစ်ပင်များ 

ရှင်သန်ြဖစ်ထွန်းေနမ ၊   ယာ်အ ရာယ်ကင်းရှင်း 

ေရးအတွက် စက်ယ ရားများြဖင့ ်ေြမညိြခင်းှင့ ်

ချွံယ်များ ရှင်းလင်းထားရိှမ ကိ ုလမ်းတစ်ေလ ာက် 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။

ြပည်သူများကျန်းမာေရးအတွက်

ေဆာင်ရက်ချက်

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ     ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး 

အတွက် တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ကုိဗစ်- 

၁၉   ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု  ဦးတည်အုပ်စုများ 

သတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ ိုဝင်ဘာလကုန် 

အထိ လူဦးေရစုစုေပါင်း  ၁၆၈၄၉၁၇၂ ဦးအား 

ထိုးှံေပးပီးြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်အြပည့ ်

ထိုးှံပီးစီးသ ူ  ၁၁၈၅၈၅၉၈  ဦးှင့်   ပထမအကိမ် 

ထိုးှံပီးစီးသူ ၄၉၉၀၅၇၄ ဦး   ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ 

ိဝုင်ဘာ  ၃၀ ရက်အထ ိြမန်မာိင်ုငတွံင် ကိဗုစ် - ၁၉  

ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ေရ         စုစုေပါင်း 

၂၈၇၀၇၇၇၀   ထိုးှံပီးြဖစ်ပါသည်။     ကိုဗစ်- ၁၉ 

ေရာဂါ   ရှိ၊  မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းများ 

တွင် ိဝုင်ဘာ ၃၀ ရက်အထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း 

၅၆၀၅၇၄၇ ခအုား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ် - ၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း  ၅၂၂၈၂၅ ဦး ရှိပီြဖစ်ပါ 

သည်။  ေဆးုံဆင်းခွင့်ရရှိသူ ၈၀၁ ဦးြဖစ်သြဖင့ ်

ယေနအထိ စုစုေပါင်း ၄၉၈၀၅၀ ေဆးုံမှ ဆင်းခွင့် 

ရရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ိဝုင်ဘာ 

လကုန်အထိ   ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း  ၁၉၁၁၁  ဦး 

ရှိခဲ့သည်။

ယခုြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့ ်    တတိယလ  င်း 

ကာလအတွင်းတွင ်    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက ်

ြဖစ်ပွားမ ြမင့်မားခဲ့ေသာ မိနယ် ၁၁၉ မိနယ်အား 

ေနအိမ်တွင်ေနထိုင်ေရးအစီအစ် (Stay at home) 

သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်၍ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်း 

များအား     အရှိန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

တွင်  လူနာသစ်ေတွရိှရမ ှင့် ပုိးေတွရိှ န်း ေလျာ့နည်း 

ကျဆင်းလာေသာ မိနယ်များအား Stay at home 

မိနယ်အြဖစ်မှ ေြဖေလ ာေ့ပးလျက်ရိှရာ   ဆက်လက် 

အကျံးဝင်ေနသည့ ်မိနယ် ၁၁ မိနယ်သာ ကျန်ရှိ 

ေတာ့သည်ကို ိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်က ေတွရှိရသည်။ 

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ဆိုင်ရာပစ ည်းများကို ေလေကာင်း၊ ေရေကာင်းှင့် 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ     ေှာင့်ေှး 

ကန် ကာမ မရှိ   တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်   စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပီး  ေဆးဝါးှင့်   ဆက်စပ် 

ပစ ညး်များတင်သွင်းြခင်းှင့်ဆက်စပ်သည့် အသိေပး 

ေကညာချက်များကိလုည်း အများြပည်သသူရိှိေစရန် 

ေဆာင်ရက်ေပးထားသည်ကိလုည်း ြမင်ေတွရသည်။

ြပည်ပိုင်ငံများမ ှဝင်ေရာက်လာသည့် ြမန်မာ 

ိင်ုငသံားများကိ ုနယ်စပ်ဂတ်ိအသီးသီးတွင် လက်ခ ံ

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ     သက်ဆိုင်ရာြပည်သူ  

ေဆးုံများမ ှကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ 

တပ်မေတာ်ေဆးတပ်ဖဲွဝင်များက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

စစ်ေဆးေပးြခင်း၊   Quarantine ဝင်ေရာက်ရမည့ ်

အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းများ ြပလုပ်ေပး 

ြခင်း၊  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏    န်ကားချက ်

များ    ရှင်းလင်းေြပာကားြခင်းတိုကိ ု    စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ေပးပီး         ၎င်းတိုေနရပ်အသီးသီးသို 

လုိက်လံပုိေဆာင်ေပးလျက်ရိှသည်ကုိလည်း သိရ 

သည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသု 

ေရးဆိင်ုရာ ညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ုကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန ုံးအမှတ်(၄)၌ ိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်က 

Video   Conference    စနစ်ြဖင့်    ကျင်းပသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းက 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ     တတိယလ  င်းကို 

အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ေကာင်းစွာထိန်းချပ် 

ထားိင်ုပြီဖစ်ေသာ်လည်း စုိးရိမ်ဖွယ်ကူးစက်ပျံံှ 

မ များ ြဖစ်ပွားိုင်သည့် မျိးဗီဇေြပာင်း ကိုဗစ-်၁၉  

ေရာဂါပိုး (Variants  of  Concern) အုပ်စုတွင် 

ိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်က  ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက 

ထပ်မံ၍ ထည့်သွင်းခဲ့သည့် အိုမီခရန် (Omicron) 

မျိးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုးအေနြဖင့ ်ကမ ာတစ်ဝန်း 

တွင် လျင်ြမန်စွာ ကူးစက်ြပန်ပွားမ များကို ေတွရိှ 

ေနရေကာင်းှင့ ်  ြပည်သူများ   ကာကွယ်ေဆး 

လ မ်း ခံမ များ   ေကာင်းမွန်စွာလိုက်နာေစေရး၊ 

ကျန်းမာေရးအသပိညာ ြမင့တ်င်ြခင်းလပ်ုငန်းများ 

ကိ ုေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများှင့ ်

အတူ အေလးထား၍ အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက် 

ေရးတိုအတွက် ေဆွးေွးညိ  င်းခဲ့ကသည်။

စီးပွားေရးေဆာင်ရက်ချက်များ

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာနှင့် ြမန်မာုိင်ငံ စက်သံုးဆီတင်သွင်းြဖန် ြဖး

ေရာင်းချေရးအသင်းတုိ ပူးေပါင်းစီစ်မ ြဖင့် ြပည်သ ူ

များ သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့ ်ဝယ်ယရူရိှိင်ုရန် 

ရည်ရယ်၍ ဗဟိုဘဏ်မှ ရည် န်းေငွလဲ န်းြဖင့်         

တိုက်ိုက်ေရာင်းချေပးေသာ   ိုင်ငံြခားေငွြဖင့ ်

မှာယတူင်သွင်းခဲသ့ည့ ်စက်သုံးဆမီျားကိ ုစက်တင် 

ဘာ၂၂ ရက်မှစတင်၍ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

များတွင ်ေရာင်းချေပးလျက်ရှိပီး ယခုလအတွင်း 

ဆက်လက်ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးခဲ့သည်။

စာမျက်ှာ ၉ သို 



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့် ဂျပန်ိုင်ငံတွင် အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်ေနရသည့်    

ြမန်မာိင်ုငသံားများှင့ ်မသိားစမုျားအတွက် (၄၁) ကမ်ိေြမာက် ကယ်ဆယ် 

ေရးေလယာ်မှာ ိဝုင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ဆိက်ုေရာက်လာခဲသ့ည်။ မေလးရှား 

ိင်ုငသံို အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့ ်ေရာက်ရိှေနသည့ ်ြမန်မာိင်ုငသံားများအား 

ိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၄ ှင့် ၂၅ ရက်တိုတွင် ကယ်ဆယ်ေရးခရီးစ်များြဖင့်  

ြမန်မာိုင်ငံသား ၄၉၇ ဦးတိုကို ေခ ေဆာင်လာခဲ့ပီြဖစ်ပီး ြပန်လည်ေခ ယူ 

ေပးမ  အကိမ်ေရအားြဖင့် ၁၇၀ ခန်ရှိပီြဖစ်

ရခိုင်ြပည်နယ ်  သံတွဲခိုင်   ငပလီမိ  “ငပလီကမ်းေြခ  ေဆာင်းဦးပွဲေတာ”် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ုိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်က ကျင်းပစ်။

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ဗဟိဘုဏ်မှ ိဝုင်ဘာ ၃ ရက် 

ရက်စဲွြဖင့် အမိန်ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်ရာတွင် ေငွေပး 

ေချမ စနစ်များ ပိမုိထုေိရာက်ေစေရးအတွက် ေငသွား 

ြဖင့် ေငွေပးေချမ တွင် ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ထက်မပိုေစ 

ရဘ ဲထိပုမာဏထက်ေကျာ်လွန်သည့ ်မည်သည့ေ်င ွ

ေပးေချမ များအတွက်မဆိ ု  ဘဏ်စနစ်အသုံးြပ၍ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်ေငွေပးေချမ      နည်းလမ်းများကိုသာ 

အသုံးြပရန် ထုတ်ြပန်ေကာ်ြငာခဲ့သည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသု 

ေရးစည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီ   ေချာင်းသာှင့် 

ေငွေဆာင်ကမ်းေြခများ     ခရီးသွားရာသီဖွင့်ပွဲကိ ု

ိဝုင်ဘာ ၁၅ ရက်က ကျင်းပခဲသ့ည်။ ငပလကီမ်းေြခ 

ေဆာင်းဦးပွဲေတာ်ကိုလည်း ိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်က 

ကျင်းပခဲ့သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်   ြမန်မာ-တုတ် 

နယ်စပ်မှ ကုန်ပစ ည်းများ တင်ပုိ/တင်သွင်းေနြခင်း 

ကို မူဆယ်(မန်ဝိန်းဂိတ်)၊ ကျင်စန်းေကျာ့ဂိတ်ှင့ ်

ကံကုတ်-ပန်ဆိုင်းဂိတ်တိုကိ ု၂၀၂၁ ခုှစ် ဧပီှင့် 

ဇူလိုင်လများတွင် ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရာ ယခု 

အခါ ကျင်စန်းေကျာဂ့တ်ိှင့ ်ချင်းေရ ေဟာ်ကန်ုသွယ် 

ေရးစခန်းတိုအား ိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် ြပန်လည် 

ဖွင့လှ်စ်လိက်ုပြီဖစ်သြဖင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ    ပိုမိုလွယ်ကူလာေစပ ီြဖစ်ပါသည်။ 

ကုန်သွယ်မ ြမင့်တင်ေရးှင့် ြမန်မာ့ထုတ်ကုန်များ 

တိုးချဲတင်ပိုိုင်ေရးအတွက ်ြပည်ပိုင်င ံ၁၃ ိုင်ငံ 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ ြမန်မာစီးပွား 

ေရးသမှံးများှင့ ်စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

ပွင့်ဆန်းတို ိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်က ေတွဆုံခဲ့သည်။ 

ကုန်သွယ်မ ၊    ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆိုင်ရာ     ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ များတွင် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်၊ 

ေဈးကွက်ရရှိမ အေြခအေန၊ ေဈးကွက်အသစ်များ 

ေဖာ်ထတ်ုရရိှေရး၊ ကန်ုပစ ည်းအရည်အေသွး၊ အစား 

အစာ       လုံ ခံေဘးကင်းစိတ်ချေရးတိုအတွက ်

သက်ဆုိင်ရာုိင်ငမံျားအစုိးရဌာန၊ အဖဲွအစည်းများ 

ှင့ ်ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ရန် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

က လမ်း န်မှာကားခဲ့သည်။

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်နယ်ေြမအသီးသီးရှိ အစိုးရ၊ 

တပ်မေတာ်ှင့်  ပုဂ လိကပိုင်ေဒသတွင်း   စိုက်ပျိး 

ေမွးြမေရးှင့ ်   အြခားလူသုံးကုန်လုပ်ငန်းများသို 

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးမှ ဝန်ကီးချပ် 

များ၊ တိင်ုးမှးများှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက ကန်ုထတ်ု 

လုပ်မ လုပ်ငန်းများ ရာ န်းြပည့်ေဆာင်ရက်ုိင်ေရး 

ှင့် လုိအပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပးေနသည် 

ကိုလည်း ြမင်ေတွရသည်။ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်        ြမန်မာိုင်ငံ 

ဆီကုန်သည်ှင့်    ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတုိက 

စားသုံးသူြပည်သူများ သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့် 

ဝယ်ယူရရှိိုင်ရန်ရည်ရယ်၍    စားအုန်းဆီများကိ ု

ိဝုင်ဘာ ၉ ရက်မှစတင်ပီး တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

ေဒသအသီးသီးရှိ လက်လီ/လက်ကား ေရာင်းချသ ူ

များသို တစ်ပိဿာလ င် လက်ကားေဈး ေငွကျပ ်

၄၂၄၀ ြဖင့် ေနစ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးလျက်ရှိရာ 

စားအုန်းဆီ တန်ချန်ိ ၉၀၆၂ ဒသမ ၀၅ တန်၊ ပိဿာ 

၅၅၄၅၉၈၀ ေရာင်းချခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း  ိုဝင်ဘာ 

၂၄ ရက်က သိရှိရသည်။

ဘာသာေရးှင့်လူမ ဘဝြမင့်တင်ေရး

ေဆာင်ရက်ချက်

ိုင်ငံေတာ်    ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ် 

(ရန်ကုန်/မ ေလး)တို၏ (၂၆) ကိမ်ေြမာက ်မဟာ 

ဘဲွှင်းသဘင်အခမ်းအနားကိ ုိဝုင်ဘာ ၂၈ ရက်က  

ိင်ုငေံတာ်ပရယိတ ိသာသနာတ့က သိလ်ု (မ ေလး)  

မဟာဘဲွှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ထုိေနာက် 

ဘွဲခံရဟန်းေတာ်များက ဘွဲများအသီးသီးလက်ခ ံ

ရယူပီး   ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ် 

များ၏ အဓိပတိဆရာေတာ်ကီး၏ေရှေမှာက်တွင ်

ဘွဲခံရဟန်းေတာ်များက သာသနာြပကတိသစ ာ 

ခံယူကသည်။   ထုိေနာက်    ုိင်ငံေတာ်သံဃမဟာ 

နာယကဥက     ဆရာေတာ်ကီး    အမှးြပေသာ 

ပင့်သံဃာေတာ် ၁၈ ပါး၊ ဘဲွခံရဟန်းေတာ် ၁၃၈ ပါး 

စုစုေပါင်း ၁၅၆ ပါးတိုကို အလှရှင်များက   ဆွမ်း 

ဆန်ေတာ်များ ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့သည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ် အ  မ 

အကိမ် ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ (၄၇) 

ပါးစုညံ ီနဝမအစည်းအေဝးကိ ုိဝုင်ဘာ ၂၆ ရက်က  

ရန်ကုန်မိ      သီရိမဂ  လာကမ ာေအးကုန်းေြမရှ ိ

ဆ  သဂ   ါယနာမဟာပါသာဏလုိဏ်ဂူသိမ်ေတာ်ကီး 

၌ စတင်ကျင်းပသည်။ ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယက 

အဖွဲ ဥက        မ ေလးမိ ဗန်းေမာ်ေကျာင်းတိုက ်

ဆရာေတာ် အဘဓိဇမဟာရ  ဂု ု အဘဓိဇအဂ မဟာ 

သဒ မ ေဇာတိက ေဒါက်တာဘဒ   ကုမာရာဘိဝံသ 

အမှးြပသည့် ုိင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖဲွဝင်  

ဆရာေတာ်ကီးများ၊  သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဦးကိုကိုှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများ       တက်ေရာက်ကည်ညိကရာ 

ိင်ုငေံတာ်သံဃမဟာနာယကအဖဲွဥက    ဆရာေတာ် 

က  အစည်းအေဝးဖွင့်သဝါဒကထာ    မ က်ကား 

ေတာ်မူသည်။  ယင်းေနာက်  တာဝန်ကျရာကာလ 

အတွင်း     ေဆာင်ရက်ချက ်   အစီရင်ခံစာတိုကိ ု

သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ကျအဖွဲ   ဆရာေတာ်များက 

တင်သွင်းေလ ာက်ထားြခင်း၊   ဝိနိစ ယဆိုင်ရာကိစ  

များ၊  သာသနာေရးရာကိစ များ၊   ပညာေရးဆုိင်ရာ 

ကိစ များ  တင်ြပေလ ာက်ထားြခင်းများကုိ  ြပလုပ် 

ခဲ့ပီး တာဝန်ကျအဖွဲခွဲဆရာေတာ်များက   ေဝဖန် 

ေဆွးေွးေတာ်မူကေကာင်း သိရှိရသည်။

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) 

မိသားစုဝတ်ရတ်အဖွဲြဖင့ ်   အသံမစဲမဟာပ  ာန်း 

ကျမ်းငါးကျမ်း           ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ပွဲေအာင်ပွဲကိ ု

ိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်က  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး 

(ကည်း)၊ အေနာ်ရထာခန်းမ၌ြပလပ်ုရာ ိင်ုငေံတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီး 

ချပ်        ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်၏ဇနီး 

ေဒ ကကလှတက်ေရာက်၍ သစ ာြပဆုေတာင်း 

ရတ်ဖတ် ပူေဇာ်အမ ေဝခဲ့သည်။  ိုင်ငံေတာ်ကီး   

ငိမ်းချမ်းသာယာေစရန်ှင့ ်ကပ်ကီးသုံးပါးေဘးမ ှ

လွတ်ေြမာက်ေစရန ်      စိတ်ေစတနာရည်သန်၍ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး    (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) 

ဝတ်ရတ်အဖွဲက  ိုဝင်ဘာ  ၁၉  ရက်မှ ၂၉ ရက် 

အထိ ၁၁ ရက်တိုင်    ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါ

သည်။

သာသနာေရးှင့်    ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့်အမျိးသားြပတုိက်ဦးစီး 

ဌာနသည်        ကိုဗစ်-၁၉ ကာလပိတ်ထားရသည့ ်

အမျိးသားစာကည့တ်ိက်ု (ေနြပည်ေတာ်)ှင့ ်အမျိး 

သားစာကည့်တိုက ်(ရန်ကုန်)တိုအား ိုဝင်ဘာ ၁ 

ရက်မှစတင်၍     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ေရး စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ၊ Standard 

Operating Procedure(SOP)ှင့်အညီ ြပတိုက် 

များကိ ုတနလ  ာေနှင့ ်ြပန်တမ်းဝင်ုံးပတ်ိရက်များ 

မှအပ ေနစ်ဖွင့လှ်စ်၍ ဝန်ေဆာင်မ ေပးအပ်လျက်ရိှ 

သည်။ စာကည့်တိုက်ဝန်ေဆာင်မ တွင် အမျိးသား 

စာကည့တ်ိက်ု (ေနြပည်ေတာ်) www.nlmnpt.gov.

mm ှင့ ်အမျိးသားစာကည့တ်ိက်ု (ရန်ကန်ု) www.

nlm.gov.mm တိုတွင် Digital စာအပ်ု၊ စာနယ်ဇင်း၊ 

ေပစာ၊ ပရုပိက်ုစာ၊ သမိင်ုးှင့ ်ေရှးေဟာင်းသေုတသန 

စာစုများ၊ အစိုးရထုတ်စာအုပ်များ၊ အာဆီယံစာစု 

များ၊ ကမ ာ့ကုလသမဂ စာစုများ၊ ရှားပါးစာစုများ၊ 

ြမန်မာိင်ုငအံေကာင်းဆိင်ုရာ အဂ  လပ်ိစာအပ်ုများ၊ 

သုေတသနစာတမ်းများ၊ ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းများ 

စသည့် e-Resources များကို  ဝင်ေရာက်ရှာေဖွ 

ဖတ် ိုင်ပီြဖစ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေကာင့ ်ဂျပန်ိင်ုငတွံင် အခက်အခ ဲ

များ ရင်ဆိုင်ေနရသည့ ်   ြမန်မာိုင်ငံသားများှင့ ်

မသိားစမုျားအတွက် (၄၁) ကမ်ိေြမာက် ကယ်ဆယ် 

ေရးေလယာ်မှာ ိဝုင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ဆိက်ုေရာက် 

လာခဲသ့ည်။ မေလးရှားိင်ုငသံို အေကာင်းအမျိးမျိး 

ြဖင့် ေရာက်ရှိေနသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား 

ိဝုင်ဘာ ၂၂၊ ၂၄ ှင့ ်၂၅ ရက်တိုတွင် ကယ်ဆယ်ေရး 

ခရီးစ်များြဖင့ ်   ြမန်မာိုင်ငံသား ၄၉၇ ဦးတိုကို 

ေခ ေဆာင်လာခဲ့ပီြဖစ်ပီး  ြပန်လည်ေခ ယူေပးမ  

အကမ်ိေရအားြဖင့ ်၁၇၀ ခန်ရိှပြီဖစ်သည်။ စင်ကာပ ူ

ိုင်ငံတွင်ေရာက်ရှိေနပီး ြမန်မာိုင်ငံသို ြပန်လည် 

ထွက်ခွာလုိသည့် ြမန်မာုိင်ငံသားများအား ုိဝင်ဘာ 

၂၉ ရက်က အကိမ် (၈၀) ေြမာက ် ကယ်ဆယ်ေရး 

ယာ်ြဖင့်  ြမန်မာအမျိးသားေလေကာငး်လုိငး်မ ှ

ြပန်လည်ေခ ယူိုင်ခဲ့ရာ     ိုင်ငံသား ၁၀၅ ဦး    

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာခဲ့သည်။

ေဂျာ်ဒန်ိုင်ငံမှ ေနရပ်ြပန်လိုသည့် ြမန်မာ 

ိင်ုငသံား ေြခာက်ဦးတုိမှာလည်း ိဝုင်ဘာ ၂၇ ရက် 

က ရန်ကုန်-အာမန်-ရန်ကုန် ြမန်မာ့ေလေကာင်း 

ခရီးစ်ြဖင့် ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာခဲ့ပီြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာသံုံး၊    ဆိုးလ်မိမှလည်း   တစ်ပတ်လ င် 

တစ်ကမ်ိ ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်  ပျသံန်းေြပးဆဲွ 

ိုင်ေရး စီစ်ေပးလျက်ရှိရာ ိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်  

ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ   ေလေကာင်းလုိင်းြဖင့် 

(၈၄) ကိမ်ေြမာက် ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်  ပျသံန်း 

ေြပးဆဲွခဲ့ပီး ိင်ုငသံား ၄၈ ဦးှင့ ်      အြခားိင်ုငမံျားမှ 

ြမန်မာိင်ုငသံိုလာေရာက်မည့ ်  ခရီးသည်များ ပါဝင် 

လျက် စုစုေပါင်း ၇၅ ဦးတိုကို   ပိုေဆာင်ေပးိုင်ခဲ့

သည်။

ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝအသင်းကီး (YMBA) 

က ကီးမှးကျင်းပသည့် (၁၀၁) ကိမ်ေြမာက် အမျိးသား 

ေအာင်ပဲွေနအခမ်းအနားကိ ုရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

မရမ်းကုန်းမိနယ်ရိှ ဇမ သရီဗိမိာန်ေတာ်၌ ကျင်းပ 

သည်။  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၊ ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝ 

အသင်းကီး၏ ရာသက်ပန်နာယကကီး၊ သတိုးသရီ ိ

အဂ မဟာမဂ  လဓမ ေဇာတကိဓဇ မဟာသေရစည်သ ူ

ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ထံမှ    ေပးပိုေသာ 

သဝဏ်လ ာအား ဗဒု ဘာသာကလျာဏယဝုအသင်း 

(ဗဟို)ဒုတိယဥက    မဟာမဂ  လဓမ ေဇာတိကဓဇ 

ေဒါက်တာေအာင်မင်းေကျာ်သူက   ဖတ်ကားပီး 

အသင်း(ဗဟို)ဥက    အဂ မဟာမဂ  လဓမ ေဇာတိက 

ဓဇ ဦးရဲထွန်းက   အမျိးသားေအာင်ပွဲေန    သမိုင်း 

ေကာင်းကုိ ရှင်းလင်းေြပာကားခ့ဲပီး ဘဲွတံဆိပ်ေတာ် 

များ ချးီြမင့်ခဲ့သည်။

 ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက     ိုင်ငံ့တာဝန်ကို 

ထမ်းေဆာင်သည့ ်      ဆယ်လြပည့်ေြမာက်သည့ ်

ိဝုင်ဘာလအတွင်း ြပည်သူအတွက်လုပ်ေဆာင်ချက် 

များကား  ယခုထက်ပို၍  များြပားစွာရှိေနပါေသး 

သည်။ လာမည့်ကာလများတွင်လည်း အစိုးရှင့ ်

ြပည်သ ူတွဲလက်ညီစွာြဖင့ ် မည်သည့်စိန်ေခ မ မျိး 

ကိုမဆို ေကျာ်ြဖတ်အိုင်ယူရင်း စည်းကမ်းြပည့်ဝ 

သည့ ်ဒမီိကုေရစီိင်ုငေံတာ်ကီးဆသီို ေလ ာက်လှမ်း 

သွားကရမည်သာြဖစ်ပါေတာ့သည်။ ။ 



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၇

၂၀၂၂   ခုှစ်   တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်   အသက်(၂၅)ှစ်ေအာက် 

အမျိးသမီးေဘာလုံးပိင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်း 

အနားကို ယေနမွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ      ဝဏ သိဒ ိေဘာလုံး 

အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပသည်။

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီအဖဲွဝင်များြဖစ်က 

သည့်   မန်းငိမ်းေမာင်၊  ေဒ ေအးုစိန်၊ 

Jeng Phang ေနာ်ေတာင်၊ ဦးေမာင်းဟာ၊ 

ေစာဒန်နီယယ်ှင့်            ဦးေရ ကိမ်း၊  

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

ဥက    ဦးသိန်းစိုး၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

များ၊ ဒတုယိဝန်ကီးများ၊  န်ကားေရးမှး 

ချပ်များ၊     ပိင်ပွဲဝင်အသင်းများမ ှ

အုပ်ချပ်သူ၊    နည်းြပများ၊   ပိင်ပွဲဝင ်

အားကစားသမားများ၊ ေဘာလုံးဝါသနာ 

ရှင်များ တက်ေရာက်ကသည်။

ချစ်ကည်ရင်းှီးမ  တိုးတက်ေစေရး

အခမ်းအနားတွင် ြမန်မာုိင်ငံအုိလံပစ် 

ေကာ်မတီဥက   ၊ အားကစားှင့ ်လူငယ် 

ေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးမင်းသိန်းဇံက   တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ် အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပ 

ရြခင်းသည ်  တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာ 

က့ံခုိင်မ         အဆင့်အတန်းြမင့်တင်ေရး၊ 

ေဒသအသီးသီးရှိ       တိုင်းရင်းသား 

အချင်းချင်း ချစ်ကည်ရင်းီှးမ   တုိးတက် 

ေစေရးှင့်    မျိးဆက်သစ်  ရက်ပုန်းသီး 

အားကစားသမားများ    ေပ ထွက်လာ 

ေစေရးတိုအတွက ်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ယခကုဲသ့ို အမျိးသမီးေဘာလုံးပိင်ပဲွ 

ကျင်းပြခင်းြဖင့ ်     တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ ြပည်ေထာင်စုဖွား 

တိင်ုးရင်းသားအမျိးသမီးငယ်များ ေဘာလံုး 

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် အသက် (၂၅)ှစ်ေအာက် အမျိးသမီးေဘာလုံးပိင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

အားကစားနည်းကိ ုစတ်ိပါဝင်စားလာေစ 

ရန်၊ အရည်အချင်းြပည့ဝ်သည့ ်အမျိးသမီး 

ေဘာလုံး အားကစားသမားများ စ်ဆက် 

မြပတ်   ေပ ထွက်လာေစရန်၊  ြမန်မာ့ 

အမျိးသမီးေဘာလုံးေလာက   အဆင့် 

အတန်း    တိုးတက်ြမင့်မားလာေစရန ်

အတွက်    ေသွးသစ်ေလာင်းိုင်မည့ ်

မျိးဆက်သစ်      အမျိးသမီးေဘာလုံး 

အားကစားသမားများ   စ်ဆက်မြပတ် 

ေပ ထွက်လာေစရန်စသည့ ်    ရည်ရယ ်

ချက်ြဖင့ ်ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

အားကိးမာန်တက်ယှ်ပိင်

ြမန်မာိုင်ငံ     ေဘာလုံးအဖွဲချပ ်

အေနြဖင့် ြမန်မာ့ေဘာလုံးအားကစား 

အဆင့်အတန်း    တိုးတက်ြမင့်မားလာ 

ေစရန် ဘက်ေပါင်းစံုက အရိှန်အဟုန်ြမင့် 

ေဆာင်ရက်ေနသည့် အချနိ်တွင် ယေန  

ကျင်းပသည့ ်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 

ပိင်ပွဲသည ်    သာမန်အားကစားပိင်ပွ ဲ

တစ်ရပ်မဟုတ်ဘ ဲ  ိုင်ငံတကာအလယ ်

တွင်   ေဘာလုံးအားကစားနည်းြဖင့  ်

ဂုဏ်ယူဝင့်က ားိုင်ေစရန် အေထာက် 

အကူြဖစ်ေစမည့ ်   ပိင်ပွဲတစ်ရပ်အြဖစ ်

မှတ်ယူပီး သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ 

ှင့်    အားကစားသမားများအေနြဖင့ ်

အားကိးမာန်တက် ယှ်ပိင်သွားကရန် 

ေြပာကားလိုပါေကာင်း။

၂၀၁၇ ခုှစ် ဩဂုတ်လတွင် မေလးရှား 

ိုင်ငံ၌  ကျင်းပခဲ့သည့် (၂၉)ကိမ်ေြမာက ်

အေရှေတာင်အာရှ   အားကစားပိင်ပဲွှင့ ်

၂၀၁၉ ခုှစ် ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံတွင် ကျင်းပခ့ဲ 

သည့်    (၃၀)ကိမ်ေြမာက်  အေရှေတာင် 

အာရှ    အားကစားပိင်ပဲွတွင် အမျိးသမီး      

ေဘာလုံးအသင်းသည ်  ေကးတံဆိပ်ဆ ု

ရရှိခဲ့ေကာင်း၊   လက်ရှိတွင ်    ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင် အမျိးသမီးေဘာလုံးအသင်း   

အေနြဖင့်  ၂၀၂၂  ခုှစ်တွင် ကျင်းပမည့ ်

အာရှဖလား   အမျိးသမီးပိင်ပွဲအတွက ်

ေြခစစ်ပွဲများ      ေအာင်ြမင်ထားပီး 

ေနာက်ဆုံးအဆင့်ပိင်ပွဲကိ ု   ဝင်ေရာက ်

ယှ်ပိင်ခွင့် ရရှိထားပါေကာင်း၊ ထိုြပင ်

အသင်း၏ေအာင်ြမင်မ ှင့်အတူ  ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင်အမျိးသမီး    တိုက်စစ်မှး 

ဝင်းသဂိ   ထွန်းသည် အိ ိယိင်ုင ံထပ်ိတန်း 

အမျိးသမီးေဘာလုံးအသင်းတွင ်ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၏     ပထမဦးဆုံး    အမျိးသမီး 

Professional ေဘာလုံးသမားအေနြဖင့ ်

သွားေရာက်ေြခစွမ်းြပ ကစားေနပီြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်အမျိးသမီးေဘာလုံး

အားကစားသမားများအေနြဖင့် ကိးစား 

လ င်   ကိးစားသလိ ု အခွင့်အလမ်းများ 

ရရှိလာေနပီြဖစ်သည့်အတွက်   ယခု 

ကတည်းက အားကိးမာန်တက် ကိးစား 

သွားရန်  တိုက်တွန်းမှာကားလိုေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ရင်းရင်းှီးှီး  တ်ဆက်

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၊      ြမန်မာိုင်ငံ 

အိုလံပစ်ေကာ်မတီဥက   ၊ ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးတုိက ပိင်ပဲွဝင်အားကစားသမား 

များအား ရင်းရင်းီှးီှး လိက်ုလံ တ်ဆက် 

ကသည်။

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်

ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင်များ၊   ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်        ဥက   ၊ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊ ဒတုယိဝန်ကီး 

များှင့် ေဘာလုံးဝါသနာရှင်ြပည်သူများ 

သည် ပထမပွဲစ်ြဖစ်သည့ ်ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးအသင်းှင့ ်မ ေလးတိင်ုးေဒသ 

ကီးအသင်းတို  ယှ်ပိင်ကစားေနမ ကို 

ကည့် အားေပးကရာ    ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးအသင်းက ှစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိြဖင့ ်

အိုင်ရရှိသွားေကာင်း သိရသည်။

အခမဲ့ကည့် ိုင်

၂၀၂၂    ခုှစ်   တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်   အသက်(၂၅)ှစ်ေအာက် 

အမျိးသမီး ေဘာလုံးပိင်ပွဲကိ ုပိင်ပွဲဝင ်

အသင်း ၁၃ သင်းြဖင့ ်ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်မှ 

၂၁ ရက်အထ ိဝဏ သဒိ ိအားကစားကွင်း၌ 

ယှ်ပိင်ကစားကမည်ြဖစ်ရာ ေဘာလုံး 

ဝါသနာရှင်များအေနြဖင့် အခမ့ဲလာေရာက် 

ကည့် အားေပးိုင်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ြမန်မာိုင်ငံမှ သီရိလက  ာိုင်ငံသို ဆန်တင်ပိုေရာင်းချမ ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ် လက်မှတ်ေရးထိုး
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၇

ြမန်မာိုင်ငံမ ှ   သီရိလက  ာိုင်ငံသို  G  to  G 

အစီအစ်ြဖင့်  ဆန်တင်ပိုေရာင်းချိုင်ေရးအတွက ်

ြမန်မာိုင်ငံ၊ စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး

ဝန်ကီးဌာနှင့်   သီရိလက  ာိုင်ငံ ကုန်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနတိုအကား ှစ်ိုင်ငံသေဘာတူစာချပ ်

(Bilateral Agreement)လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း 

အခမ်းအနားကို   ယေနမွန်းလွဲ  ၂  နာရီခွဲတွင် 

စီးပွားေရးှင့်   ကူးသန်းေရာင်းဝယ် ေရးဝန်ကီးဌာန 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ Virtual စနစ်ြဖင့် ကျင်းပရာ 

သရီလိက  ာိင်ုင ံကန်ုသွယ်ေရးဝန်ကီး Dr. Bandula 

Gunawardhana   ှင့်  စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာပွင့်ဆန်းတုိ တက်ေရာက်ပီး အမှာစကား 

များ ေြပာကားသည်။ 

ကနဦးေဆာင်ရက်ချက်

ဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ြပည်ေထာင်စု

သမ တြမန်မာိုင်ငံှင့်     သီရိလက  ာဆိုရှယ်လစ် 

ဒီမုိကရက်တစ်ုိင်ငံတုိအကား ှစ်ုိင်ငံကုန်သွယ်မ  

ြမင့်တင်ိုင်ေရးအတွက ်အစိုးရများအကား G to G 

စနစ်ြဖင့ ်လယ်ယာထွက်ကန်ုက  မှ ဆန်အပါအဝင် 

အြခားကုန်စည်များ    တိုးြမင့်ေရာင်းချသွားိုင်ေရး 

ကနဦးေဆာင်ရက်ချက်အြဖစ် ချပ်ဆုိြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ှစ်ုိင်ငံအကား အကျိးအြမတ်ရိှုိင်သည့် ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းများ၊         ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများကိ ု

ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက်လည်း ဖတ်ိေခ ပါေကာင်း၊ 

မိမိတိုအေနြဖင် ့  ှစ်ိုင်ငံအကား  စီးပွားေရးဖွံဖိး 

တိုးတက်မ       ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်

အမဲကိဆိုလျက်ရှိေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် သီရိလက  ာိုင်ငံ ကုန်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးက ြမန်မာှင့် သရီလိက  ာိင်ုငတံိုသည် ၁၉၄၉ 

ခှုစ်မှစတင်၍ သတံမန်ဆက်ဆမံ  စတင်ခဲပ့ါေကာင်း၊ 

မိမိတုိုိင်ငံ၏ စားနပ်ရိက ာဖူလံုေရးအတွက် အဓိက 

အစားအစာြဖစ်ေသာ ဆန်ကုိ ယခုလုိ G to G အစီအစ် 

ြဖင့် ေရာင်းချေပးသည့်အတွက် အထူးပင်ေကျးဇူး

တင်ရိှပါေကာင်းှင့် ေရှဆက်၍ မိမိတုိှစ်ုိင်ငံအကား 

ကန်ုသွယ်မ ှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှမ တုိးြမင့်ုိင်ေရး ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင်များ၊ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥက   ၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများှင့ ်ဒတုယိဝန်ကီးများ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

အသင်းှင့် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားေနမ ကို ကည့် အားေပးကစ်။

ထိုေနာက်   ြမန်မာ-သီရိလက  ာ  ဆန်တင်ပို 

ေရာင်းချမ ဆိုင်ရာ ှစ်ိုင်ငံသေဘာတူစာချပ်အား 

ြမန်မာိင်ုငဘံက်မှ စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာကုန်သွယ်မ ြမင့်တင်ေရးအဖဲွ၊ 

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်သရီလိက  ာိင်ုင ံကန်ုသွယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန၊ တဲွဖက်အတွင်းဝန်တုိက လက်မှတ် 

ေရးထိုးခဲ့ကပီး  အဆိုပါ  သေဘာတူစာချပ်အရ 

ဆန်ေရာင်းဝယ်မ ကိ ုြမန်မာိင်ုငဆံန်စပါးအသင်းချပ် 

ှင့်  သီရိလက  ာိုင်ငံ Sri Lanka State Trading 

(General) Corporation တိုမှ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ကာ ြမန်မာိုင်ငံဘက်မ ှ

ှစ်စ် ဆန်ြဖတန်ချနိ် ၁၀၀၀၀၀ ှင့် ေပါင်းဆန ်

တန်ချနိ် ၅၀၀၀၀ တိုကို သီရိလက  ာိုင်ငံသို ၂၀၂၂ 

ခှုစ်ှင့ ်၂၀၂၃ ခှုစ်အတွင်း တင်ပိုသွားမည်ြဖစ်သည်။

တက်ေရာက်

လက်မှတ်ေရးထုိးပဲွအခမ်းအနားသုိ စီးပွားေရး 

ှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီး၊ သရီလိက  ာိင်ုငဆံိင်ုရာ ြမန်မာသအံမတ်ကီး၊ 

အဆင့်ြမင့်အရာထမ်းများ၊ ြမန်မာိုင်ငံ   ဆန်စပါး 

အသင်းချပ်မှဥက   ှင့် အဖွဲဝင်များှင့ ်သီရိလက  ာ 

ိုင်ငံ ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီး ဦးေဆာင် 

သည့ ်ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွ တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။                                       

   သတင်းစ်

 ြမန်မာ့အမျိးသမီးေဘာလုံးေလာက အဆင့်အတန်း တိုးတက်ြမင့်မားလာေစရန်ရည်ရယ်



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၇

(၇၅)ှစ်ေြမာက်     စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စုေန  အထိမ်းအမှတ် 

လူငယ်ှင့်  စာေပပွဲေတာ် အခမ်း 

အနားကျင်းပေရး  လပ်ုငန်းညိ  င်း 

အစည်းအေဝးကိ ုယေနနနံက် ၁၀ 

နာရီတွင်        ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန     စေုဝး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး 

သို     စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန  

အကိ   လူငယ်ှင့် စာေပပွဲေတာ် 

အခမ်းအနားကျင်းပေရး    ဦးစီး 

ေကာ်မတ ီဥက            ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး    ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း၊     

ဒုတိယ   ဥက   များြဖစ်ကေသာ 

ပညာေရး        ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး   ေဒါက်တာ 

ွန်ေဖှင့်     အားကစားှင့ ်  

လူငယ်ေရးရာ      ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ 

အတွင်းေရးမှးှင့ ်    ေကာ်မတီ 

အဖွဲဝင်များ၊       ဖိတ်ကားထား 

သူများ     တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ   ကျင်းပေရး ဦးစီး 

ေကာ်မတီဥက     ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး   ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းက 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန အေနြဖင့် 

ှစ်စ်   စာေပပွဲေတာ်   အခမ်း 

အနားများ ကျင်းပခဲ့သည့ ်အစ် 

အလာရှိသည်ှင့်အညီ  ယခုှစ် 

တွင်လည်း စာေပပဲွေတာ်တစ်ခကုိ ု

ကျင်းပမည ်        ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ယခုှစ်ကျင်းပမည့်     စာေပ 

ပွဲေတာ်အား     လူငယ်များ၏   

အခန်းက  ကိ ု    ဦးစားေပးသည့ ်

အေနြဖင့ ်  လငူယ်ှင့် စာေပပဲွေတာ် 

ဟု အမည်ေပးထားပါေကာင်း။

ိုင်ငံေတာ်     ဝန်ကီးချပ်က 

လူငယ်များအား    အေလးထား 

ပါေကာင်း၊       လူငယ်ှင့ ် 

စာေပပွဲေတာ်  အခမ်းအနားသို 

တက်ေရာက်လာသည့်  လူငယ် 

များအေနြဖင့ ်      ိုင်ငံချစ်စိတ်၊ 

(၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနအထိမ်းအမှတ် လူငယ်ှင့် စာေပပွဲေတာ်ကျင်းပေရး လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကျင်းပ

 လူငယ်ှင့် စာေပပွဲေတာ် အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာသည့ ်လူငယ်များအေနြဖင့ ်

ိုင်ငံချစ်စိတ်၊ မျိးချစ်စိတ်များ ြဖစ်ေပ လာေစေရးအတွက ်အစီအစ်များ ထည့်သွင်းကျင်းပသွားမည်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း (၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနအထိမ်းအမှတ ်လူငယ်ှင့် စာေပပွဲေတာ် အခမ်းအနားကျင်းပေရး လုပ်ငန်းညိ  င်း 

အစည်းအေဝးတွင ်ေဆွးေွးစ်။

မျိးချစ်စိတ်များ  ြဖစ်ေပ လာေစ 

ေရးအတွက်       အစီအစ်များ 

ထည့်သွင်း      ကျင်းပသွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊     လူငယ်ှင့် 

စာေပပွဲေတာ်ကိ ု    ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊    ပညာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊        အားကစား ှင့  ်

လူငယ်ေရးရာ    ဝန်ကီးဌာနတို 

ပူးေပါင်း၍   ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်ှင့်   

၃၀ ရက်တိုတွင်  ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ   

ဝဏ သိဒ ိ     အားကစားကွင်း၌ 

ကျင်းပသွားမည ် ြဖစ်ပါေကာင်း၊  

ယခုကျင်းပမည့်    လူငယ်ှင့် 

စာေပပဲွေတာ်ကိ ု (၇၅)ှစ်ေြမာက် 

စိန်ရတု    ြပည်ေထာင်စုေနကို    

ကိဆို    ဂုဏ်ြပသည့်အေနြဖင့ ် 

ကျင်းပြခင်းလည်း ြဖစ်ပါေကာင်း။

ခင်းကျင်းြပသ

ပဲွေတာ်ကျင်းပရာတွင်     မမိတိို 

ဝန်ကီးဌာနက        စာေပှင့် 

ပတ်သက်၍     စာအုပ်စာေစာင ်

များခင်းကျင်းြပသြခင်း၊    စာေပ 

ဗိမာန်     စာအုပ်အေရာင်းဆိုင ်

ဖွင့လှ်စ်၍ စာအပ်ု၊    စာေစာင်များ 

ေရာင်းချြခင်း၊   စာေရးဆရာကီး 

များ၏   ဓာတ်ပုံများ   ခင်းကျင်း 

ြပသြခင်း၊      ကေလးစာဖတ်ခန်း 

ဖွင့်လှစ်ေပးြခင်း၊     ေလေကာင်း 

ပညာရပ်ဆိင်ုရာ   သပ်ုြပသြခင်း၊ 

သမိင်ုးဝင်       စာချပ်စာတမ်းများ၊ 

မှတ်တမ်းများ ခင်းကျင်းြပသြခင်း၊ 

အားကစား      လ ပ်ရှားမ ြပခန်း၊ 

ကာတွန်း ဓာတ်ပုြံပခန်း ြပသြခင်း 

ှင့ ်သပိ ံှင့န်ည်းပညာဝန်ကီးဌာန 

ြပခန်းများ        ြပသြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်မည ်  ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ထူးထူးြခားြခားအေနြဖင့ ်   ြမန်မာ 

ိင်ုင ံ ေလေကာင်းဝါသနာရှင်များ 

အသင်း၏  ေလေကာင်းပညာရပ် 

ဆုိင်ရာ  သုပ်ြပသြခင်းကုိလည်း 

ထည့်သွင်းထားပါေကာင်း။

ကေလးများ      ေပျာ်ရ င်ေစရန် 

ေဖျာ်ေြဖေရး     အစီအစ်များ၊ 

စကားပုံဆက်၊     အုပ်ဆက်၊ 

ေဆးေရာင်ြခယ်၊       အိမ်ေဆာက် 

ကစားြခင်း    ပိင်ပွဲများ၊  အသင်း 

အဖွဲအလိုက ်     ပိင်ပွဲများလည်း 

ပါဝင်မည်ြဖစ်ပီး    လူငယ်က   

တွင်        အေရှေတာင်အာရှ    

အားကစားပိင်ပဲွသုိ  သွားေရာက် 

ယှ်ပိင်မည့်    အားကစားသမား 

များ၏    ေလ့ကျင့်ေနမ များှင့ ်

အားကစားက  ၏     အေရးပါပံု 

များကိုလည်း   ြပသမည ် ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊  ပွဲေတာ်ကို ကိုဗစ် - ၁၉ 

စည်းကမ်းများှင့်အည ီ  ကျင်းပ 

သွားမည်ြဖစ်ပီး     လူငယ်ှင့ ်

စာေပပွဲေတာ်     ေအာင်ြမင်စွာ 

ကျင်းပိုင်ေရးအတွက ် အားလုံး 

ဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်း ပါဝင်ေဆာင်ရက် 

ကေစလိုပါေကာင်း  ေြပာကား 

သည်။

လူငယ်များ၏အခန်းက  

ထိုေနာက်   ဦးစီးေကာ်မတီ 

ဒုတိယဥက      ဦးမင်းသိန်းဇံက 

ယခှုစ် ကျင်းပသည့ ်  လငူယ်ှင့် 

စာေပပဲွေတာ်တွင်   မိမိတုိဝန်ကီး 

ဌာနက  ပူးေပါင်းပါဝင်ခွင့်ရသည့ ်

အတွက်      ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယ ူ

ပါေကာင်း၊   ယခုကျင်းပမည့ ်

အခမ်းအနားသည် လူငယ်များ၏ 

အခန်းက  ကို       ြမင့်တင် 

ေဖာ်ေဆာင်ေပးမည့ ် အခမ်းအနား 

တစ်ခြုဖစ်ပါေကာင်း    ေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက်        တွဲဖက် 

အတွင်းေရးမှး ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေအးက ယ် 

ှင့် အားကစားှင့ ် ကာယပညာ 

ဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးထွန်းြမင့်ဦးတိုက    ပွဲေတာ် 

ကျင်းပရြခင်း ရည်ရယ်ချက်၊  ဦးစီး 

ေကာ်မတီ၊ လုပ်ငန်းေကာ်မတီှင့် 

ဆပ်ေကာ်မတီ  ဖွဲစည်းြခင်းများ၊ 

ြပခန်းများ    ခင်းကျင်းြပသြခင်း၊ 

ေဖျာ်ေြဖပွဲများှင့ ်  အခမ်းအနား 

ေအာင်ြမင်စွာ     ကျင်းပိုင်ေရး 

အတွက်    ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်

အစီအမံများကိ ု ရှင်းလင်းတင်ြပ 

ကသည်။

ဆက်လက်၍    ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန    ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးရဲတင့်ှင့်      ပညာေရးဝန်ကီး 

ဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေဇာ်ဝင်း 

တိုက ပဲွေတာ် စည်စည်ကားကား 

သိက်ုသိက်ု ဝန်းဝန်းြဖစ်ေစေရးှင့ ်

ေကျာင်းသားလူငယ်များ ကိုဗစ် 

- ၁၉ စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီ

ေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င်၊     လွတ်လွတ် 

လပ်လပ်     ပါဝင်ဆင် ဲိုင်သည့် 

ပွဲေတာ်တစ်ခုြဖစ်ေစေရး  လိုအပ် 

သည်များကိ ု ေဆွးေွးတင်ြပက 

သည်။

ေဆွးေွးတင်ြပ

          ထိုေနာက် အစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်လာကသူများက 

(၇၅)ှစ်ေြမာက်       စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စုေန  အထိမ်းအမှတ် 

လူငယ်ှင့်        စာေပပွဲေတာ် 

ေအာင်ြမင်စွာ    ကျင်းပိုင်ေရး 

အတွက် က  အလိုက် ေဆွးေွး 

တင်ြပကသည်။

 ယင်းေနာက် ဦးစီးေကာ်မတီ 

ဥက        ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက     

နဂိုံးချပ်အမှာစကား ေြပာကားပီး 

အခမ်းအနားကို    ုပ်သိမ်းလိုက ်

သည်။

စိန်ရတု      ြပည်ေထာင်စုေန  

အထိမ်းအမှတ်      လူငယ်ှင့် 

စာေပပဲွေတာ်ကိ ု     ြမန်မာိင်ုင၏ံ 

အနာဂတ်တွင်  ေခါင်းေဆာင်များ 

ြဖစ်လာမည့ ်     ကေလးများှင့ ်

လူငယ်များ၏    eာဏ်ရည်eာဏ် 

ေသွးှင့်  အေတွးအေခ   အယူ 

အဆများ  ထက်ြမက်လာေစရန်၊ 

ပွဲေတာ်၌   ေပျာ်ရ င်စွာ ဆင် ဲရင်း 

စုေပါင်းအလုပ်များတွင်   ဝုိင်းဝန်း 

ပါဝင်တတ်သည့်   အေလ့အထ 

ေကာင်းများ    ရရှိလာေစရန်၊ 

လူငယ်များ၏    တီထွင်ဖန်တီး 

လိုစိတ်    ရင့်သန်လာေစရန်ှင့် 

စာေပဖတ်      ေလ့လာလိုစိတ် 

ြမင့်မားလာေစရန်၊    အသိပညာ၊ 

အတတ်ပညာှင့်     ကျင့်ဝတ် 

တန်ဖိုးအပါအဝင်   ကာယ၊ eာဏ၊ 

စာရတိ ၊  မတိ ၊  ေဘာဂဗလငါးတန် 

ြမင့တ်င်ေပးိင်ုရန်ှင့ ်  အနာဂတ် 

ြမန်မာ့    လူေဘာင်အဖွဲအစည်း 

အား ၎င်းတို၏   အေတွးအြမင ်

ေကာင်းများြဖင့်  တည်ေဆာက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင ်ရန  ်

ဟူသည့်   ရည်ရယ်ချက်များှင့ ်

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိ 

သည်။                      သတင်းစ်

ဟသ  ာတ  ဇန်နဝါရီ  ၇

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန ဟသ  ာတ 

မိနယ်ဦးစီးမှးုံးမှ   ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့်   ြပလုပ်ေပးခဲ့သည့ ်

အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းှင့် ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား ေပးအပ်ပဲွ 

အခမ်းအနားကို  ဟသ  ာတမိနယ်  ကျံတွမ်ေကျးရာအုပ်စ ုေရ ဘုံသာ 

တန်ေဆာင်း၌ ယေနနံနက် ၉ နာရီက ကျင်းပသည်။  

အခမ်းအနားတွင်    လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင် ့ ြပည်သူအင်အား

ဝန်ကီးဌာန    ဟသ  ာတခိုင်    ဦးစီးမှးဒုတိယ န်ကားေရးမှး 

ဦးြမင့်ေဝက  လက်ရိှဇာတေိဒသတွင် အမတဲမ်းေနထိင်ု၍ အမ်ိေထာင်စ ု

လူဦးေရစာရင်းရှိပီး  ကိုင်ေဆာင်လက်မှတ်မရှိသူများ၊   ေရ ေြပာင်း 

ေနထိင်ုသမူျားအတွက် မလူေဒသတွင်အမ်ိေထာင်စ ုလဦူးေရစာရင်းှင့ ်

ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ြပလုပ်ေပးခဲ့သည့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားေပးအပ်ပွဲ ကျင်းပ

ကိုင်ေဆာင်လက်မှတ်မရှိ၊  လက်ရှိေဒသတွင်လည်း    အိမ်ေထာင်စု 

လဦူးေရစာရင်းှင့ ်ကိင်ုေဆာင်လက်မှတ်မရိှသမူျားအား ေဆာင်ရက်ေပး 

ြခင်း၊ ကတ်ြပားေပျာက်ဆံုး၊ ပျက်စီးမ မရိှေစေရး၊ စနစ်တကျ ကိင်ုတွယ် 

အသုံးြပရမည့် နည်းစနစ်များကို အသိပညာေပးေြပာကားခဲ့သည်။ 

ထိုေနာက်  ခိုင်ဦးစီးမှးှင့် တာဝန်ရှိသူများက ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပား   ၂၃၂  ကတ်ကုိ   ကျံတွမ်ေကျးရာအုပ်စုအတွင်းမှ ြပည်သူများထံ 

လက်ဝယ်ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ပန်းခင်းစမီခံျက် ကာလအတွင်း ဟသ  ာတမိနယ်အတွင်း  ၁၁၆၀၄ 

ဦးအား ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား ေဆာင်ရက်ေပးရန်လျာထားခဲ့ပီး 

ယေနအထ ိအမ်ိေထာင်စေုပါင်း ၃၅၃၆ စှုင့ ်ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား 

၁၁၈၄၇ ဦးအထိ ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ရာ    ကျန်ရှိေနေသးေသာ 

ြပည်သူများကို  ဆက်လက်   ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးစိုးြမင့်ေအာင်ထံမ ှသိရသည်။

ဟသ  ာတ (ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၇

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည်  ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ ေမာ်လမိင်၊ ပုသိမ်၊ ေတာင်ငူ၊ 

ြမစ်ကီးနား၊ ဖျာပုံ၊ စစ်ေတွ၊ ရာငံှင့် ထားဝယ်မိတိုတွင် အိမ်တွင်းမ သက်ေမွး 

လုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများအား ဖွင့်လှစ်ထားရှိကာ စက်ချပ်သင်တန်းများ 

(မိန်းမဝတ်၊   ကေလးဝတ်၊  ကျားရှပ်၊  တိုက်ပုံ၊ ကုတ်အက   ျ)ီ၊  လက်မ သင်တန်း၊ 

မုန်မျိးစုံြပလုပ်နည်းသင်တန်း၊      အစားအစာချက်ြပတ်နည်းသင်တန်းှင့ ်

ပန်းအလှြပင်သင်တန်းစသည့ ်   သင်တန်းများကိ ု   ဘ  ာေရးှစ်တစ်ှစ်လ င် 

သင်တန်းအပတ်စ်(၈)ခု၊ အပတ်စ်တစ်ခုလ င် (၆)ပတ်ကာ သင်ကားေပးလျက် 

ရှိသည်။

 အဆိုပါ အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများ၌ သင်တန်း 

အပတ်စ် (၃/ ၂၀၂၂)အား (၁၀-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနမှ(၁၈-၂-၂၀၂၂)ရက်ေနထိ 

ဖွင့လှ်စ်သင်ကားေပးမည်ြဖစ်ရာ  တက်ေရာက်လိေုသာ သင်တန်းသား(အမျိးသမီး/ 

အမျိးသား)များအေနြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များရိှ ေအာက်ပါ 

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများသုိ ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ် 

စုံစမ်း၍ တက်ေရာက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-် 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ရန်ကုန်)

 အမှတ်-၁၃၅၊ ဓမ ေစတီလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဖုန်း၀၁-၅၃၆၂၈၀

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (မ ေလး)

 အမှတ်- ၁၆၉၊ ၈၃ လမ်း၊ ၂၅ x၂၆ လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊

 စစ်ကိုင်းတန်းရပ်၊ မ ေလးမိ ၊ ဖုန်း၀၂-၄၀၃၆၇၉၈

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ေမာ်လမိင)်

 ေရ ေတာင်ရပ်၊ အထက်လမ်းမကီးေဘး၊ ေမာ်လမိင်မိ ၊ ဖုန်း၀၅၇-၂၀၂၇၁၆၆

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း(ေတာင်ငူ)

 အမှတ် (၁၈)ရပ်ကွက်၊ စည်သူလမ်း၊ ဘူတာအနီး၊ ေတာင်ငူမိ၊ 

 ဖုန်း၀၅၄-၂၃၅၇၁

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ြမစ်ကီးနား)

 အမှတ်(၉၂)၊ ရှမ်းစေုြမာက်ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊ ဖန်ုး- ၀၇၄-၂၅၂၂၅၅၈

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ဖျာပုံ)

 ကျံကူေကျးရာ၊ ဖျာပံု-ဘုိကေလး ကားလမ်းေဘး၊ဖျာပံုမိ၊ ၀၉-၄၅၅၇၈၈၀၂၁ 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ပုသိမ်)

 အမှတ်-၂ရပ်ကွက်၊ မင်းကီးလမ်း၊ ပုသိမ်မိ၊ ဖုန်း - ၀၄၂- ၂၅၃၇၃၊ 

 ၀၄၂-၂၁၀၇၃

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (စစ်ေတွ)

 ေမယုလမ်း(ေလယာ်ကွင်းအနီး)၊ မန်ကျည်းမိင်ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ 

 ဖုန်း- ၀၄၃- ၂၂၀၆၇

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ရာငံ)

 အမှတ်-၈၂ ၊ အင်းကုန်းငါးဆူေကျးရာအုပ်စု၊ အင်းကုန်းေကျးရာ၊ 

 ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)၊ ရာငံမိ၊ ဖုန်း- ၀၉- ၇၈၁၁၁၆၂၇၂

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ထားဝယ်)

 အကွက်အမှတ်(၂၄)၊ ဆန်ချအီေနာက်ကွင်း၊ ထားဝယ်မိ

 တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ထားဝယ်မိ၊ ဖုန်း- ၀၅၉-၂၀၂၄၀၀၉

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်း ပညာသင်ေကျာင်းများမှ 

ေကျာင်းအေြခြပသင်တန်း (၃/၂၀၂၂)ဖွင့်လှစ်ရန် 

သင်တန်းသားေခ ယူြခင်း

 ေကျာဖုံးမှ

၃။ အဆိုပါအိုမီခရန်ေရာဂါပိုးေတွရှိသ ူ(၁၂)ဦးမှာ ြမန်မာ 

ိင်ုငသံား(၁၁)ဦးှင့ ်ိင်ုငြံခားသား(၁)ဦးြဖစ်ပီး Relief Flight 

များြဖင့် ဝင်ေရာက်လာသ ူယေူအအီးိင်ုငမှံ (၈)ဦး၊  မေလးရှား 

ိုင်ငံမှ (၃)ဦးှင့် အိ ိယိုင်ငံမှ (၁)ဦး  ြဖစ်ပါသည်။

၄။ အုိမီခရန်ေရာဂါပုိးေတွရိှသူများအား သတ်မှတ်ေဆးံု 

ကီးများတွင် သီးသန်ထားရှိကာ ကုသေစာင့်ေရှာက်မ များ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ၎င်းသူတုိှင့်ေလေကာင်းခရီးစ်တွင် 

အတူလိုက်ပါလာသည့် ခရီးသည်များအားလည်း အသွား 

အလာကန်သတ်ြခင်း (Strict Quarantine)ှင့်   ဓာတ်ခွဲ       

စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ များအား  အထူးအားြဖည့ ်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။

၅။ သုိြဖစ်ပါ၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ မျိးိုးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး  ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်း 

လုပ်ငန်းစ်များှင် ့ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသြခင်းလုပ်ငန်းများအား ပိုမိုအရှိန်ြမင့် ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိပါေကာင်း သတင်းထုတ်ြပန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

 ြမန်မာိုင်ငံမှ ြပည်ပသို ှစ်စ်ပျားရည်တန်ချနိ် ၄၀၀၀ ခန် တင်ပိုလျက်ရှိ
ရန်ကုန်  ဇန်နဝါရီ  ၇

ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဌာနေအာက်ရှိ ပျားေမွးြမေရးဌာနှင့ ်

ေတာင်ေပ ၊   ေြမြပန်ပျားေမွးြမသူေတာင်သူတို  ှစ်စ်ပျားရည် 

ထုတ်လုပ်မ မှ ြပည်ပိုင်ငံများသို ပျားရည်တန်ချနိ်  ၄၀၀၀ ခန်  တင်ပို 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဖံွဖိးဆဲိုင်ငမံျားတွင် သဘာဝသစ်ေတာ သယဇံာတေပါက ယ်ဝ၍ 

ကျန်းမာေသာပျားများစွာ ကျက်စားမ ြဖင့ ်ေအာ်ဂနဲစ်ပျားရည် ထတ်ုလပ်ု  

ေရာင်းချိင်ုေသာ အလားအလာေကာင်းများ ရရိှလျက်ရိှရာ ြမန်မာိင်ုင ံ

တွင်လည်း ြပည်တွင်းစားသုံးရန် ှစ်စ်ပျားရည်တန်ချနိ်၂၀၀၀ ခန်  

ထတ်ုလပ်ုလျက် ြပည်ပသို တန်ချန်ိ ၄၀၀၀ ခန် တင်ပိုမ မှ ိင်ုငြံခားဝင်ေင ွ

ရရှိလျက်ရှိသည်။ တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် ကိုးခုရှိ မိနယ်ေပါင်း 

၃၁ မိနယ်မှ ဌာနှင့် ပုဂ လကိေမွးြမသူတုိ ှစ်စ်ပျားရည်ထုတ်လုပ် 

လျက်ရိှရာ ဌာနအေနြဖင့် စုိက်ပျိးသီးံှဧက ၁၅ သိန်းအား ဝတ်မ န်ကူး 

ေြပာင်းလဲေပးိုင်ေရး ကီးကပ်ေဆာင်ရက်မ ှင့် ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 

များကို လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

 “ြမန်မာိုင်ငံကပျားရည်ကိ ုှစ်စ်ဝယ်ယူမှာကားတဲ့ိုင်ငံေတ ွ

ရှိတယ်။ ြပည်တွင်းမှာ လုပ်ငန်းတိုးချဲပီးလုပ်ေဆာင်ိုင်ဖိုေတာ့လို 

တယ်။ များများတိုးချဲေမွးပီး များများြပည်ပပိုိုင်ေလ ိုင်ငံအတွက် 

ိင်ုငြံခားဝင်ေငပွိရုမှာပါ။ ပျားရည်အများဆုံးကိ ုစစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး 

က ထွက်တယ်။ မွန်ြပည်နယ်မှာ ေရာ်ဘာထွက်ရှိတဲ့အတွက ်ပျားရည ်

ထုတ်ေနပါပီ။  ပုဂ လိကထုတ်လုပ်မ က   ပိုများတဲ့အတွက ်ေခတ်မီ         

ပျားေမွးြမေရးပညာကိ ုပိုမိုေလ့လာြခင်းဟာ ပျားေမွးေတာင်သူတိုရဲ

ေကျးလက်လူမ စီးပွားဖွံဖိးမ ကို အေထာက်အကူြဖစ်ေစပါတယ”် ဟု 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာန ပျားေမွးြမမ  

ဖွံဖိး ေရးဌာနခွဲ တာဝန်ခံ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦးက ေြပာသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ၁၉၇၉ ခုှစ်မှစ၍ ပျားေမွးြမေရးလုပ်ငန်းကို 

စတင်လပ်ုကိင်ုခဲ့ပီး ၁၉၈၅ ခှုစ်တွင် ြပည်ပသို ပျားရည် စတင်ပိုေဆာင် 

ခဲ့သည်။ ဂျပန်၊ တုတ်၊ ကိုရီးယား၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်းိုင်ငံသို အများဆုံး 

တင်ပိုလျက်ရိှပီး ေနကာပျားရည်၊ ဆီးပျားရည်ှင့ ်ပန်းှမ်းပျားရည်ကိ ု

အထူးကိက်ှစ်သက်လျက်ရိှကာ ြပည်ပဝယ်လက်အများဆုံး၌ ေနကာ 

ပျားရည်မှာ ေရာင်းအားအေကာင်းဆုံးြဖစ်သည်။ ကမ ာတွင် ပျားရည်

အများဆုံးထုတ်လုပ်ေသာိုင်ငံမှာ တုတ်ိုင်ငံြဖစ်ပီး အာဆီယံိုင်ငံ 

တုိတွင် ဗီယက်နမ်၊ ြမန်မာှင့်ထုိင်းုိင်ငံတုိမှ ပျားရည်အများဆံုးထုတ်လပ်ု 

လျက်ရှိရာ စိုက်ပျိးေမွးြမေရးကိုအေြခခံေသာ   ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် 

ပျားရည်ပိုမိုထုတ်လုပ်ိုင်ရန ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

 ပျားေမွးြမေရးလုပ်ငန်းကိ ု   ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိးေရး            

လုပ်ငန်းတိုှင့်   တွဲဖက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပီး    အညာေဒသတွင် 

ေပျာ်ဘွယ်ှင့် ေတာင်ေပ ေဒသ၌ မဲဇာတုိတွင် စီးပွားြဖစ်ေမွးြမထုတ်လပ်ု 

လျက်ရှိသည်။                                                 ညိမ်းသူ(သတင်းစ်) 

 ကယားြပည်နယ်မ ှ

ြဖစ်စ်မှာ      ကယားြပည်နယ်အတွင်း 

တပ်မေတာ်က    နယ်ေြမလုံ ခံေရးလပ်ုငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ေနသည့ ် ကျားပါးစပ်ကီး 

စခန်းအား ယေနနနံက်   အေစာပိင်ုးတွင် 

KNPP အဖဲွှင့ ်PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက် 

အဖွဲများက   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ၏  

အလစ်အငိက်ုရယူပီး    သာလွန်အင်အား 

အသုံးြပ၍  လက်နက်ကီး၊  လက်နက်ငယ် 

များြဖင့် စတင်တုိက်ခုိက်လာခ့ဲရာ လံုခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက   စစ်နည်းဗျဟာအရ        

စခန်းမှေခတ ဆုတ်ခွာခဲ့ပီး ကိတင်စီမံ 

ထားသည့ ်ေလေကာင်းပစ်က၊ူ လက်နက် 

ကီးပစ်ကမူျားရယ၍ူ   လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များက ဟန်ချက်ညီညီ တန်ြပန်တုိက်စစ်

ဆင်ေချမ န်းခ့ဲသည့်အြပင်   ေလေကာင်း 

ပုိေဆာင်မ ြဖင့်  တပ်ကူများ ြဖစ်စ်ေနရာ 

အနီးတစ်ဝုိက်   အြမန်ဆံုးြဖည့်တင်းြခင်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သြဖင့်    မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

အဆိပုါ စခန်းအား ြပန်လည်သမ်ိးပိက်ုရရိှ 

ခဲ့ပီး အကမ်းဖက်အဖဲွများ အေရှေြမာက် 

ဘက်သို  ေသဆုံး၊ ဒဏ်ရာရရိှမ များစွာြဖင့ ်

ဖိုဖရဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့သည်။

ြဖစ်စ်တွင်  မိမိတပ်မေတာ် အရာရိှ၊ 

စစ်သည်တချိ   ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပီး 

အကမ်းဖက်အဖဲွများထမှံ   အေလာင်းှင့်  

လက်နက်/ခဲယမ်းအချိ    အပါအဝင်  

အကမ်းဖက ်

အဖွဲများ သာလွန် 

အင်အားြဖင့ ်

အလစ်အငိုက်ရယူ 

တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် 

ကျားပါးစပ်ကီး 

စခန်းအား 

တပ်မေတာ်က 

အချနိ်ပိုင်းအတွင်း 

ြပန်လည် တိက်ုခိက်ု 

သိမ်းပိုက်ခဲ့သည့ ်

ေနရာြပပုံ။

KNPP အဖဲွှင့ ်PDF  အမည်ခ ံအကမ်းဖက်အဖဲွများထမှံ သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်

လက်နက်၊ ခဲယမ်းှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများကိ ုေတွရစ်။

ဆက်စပ်ပစ ည်းတုိအား    သိမ်းဆည်းရရိှ 

ခဲ့သည်။

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်ပစ်ခတ်တိုက်

ခုိက်မ ရပ်စဲေရးှင့်   ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 

အတွက်  ထုတ်ြပန်ချက်အား ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၈ ရက်ေနအထိ ထုတ်ြပန် 

ေကညာချက်အေပ     တိကျစွာလုိက်နာ 

ေဆာင်ရက်ေသာ်လည်း ယခုကဲ့သို မိမိ 

တပ်မေတာ်    လ ပ်ရှားစစ်ေကာင်းများ     

နယ်ေြမလုံ ခံေရးှင့ ်  နယ်ေြမစိုးမိုးေရး 

စခန်းများအား လာေရာက်တိက်ုခိက်ုပါမ ူ

ထိေရာက်ြပင်းထန်စွာ မိမိကိုယ်မိမိ ခုခံ 

ကာကွယ်ပိင်ုခွင့အ်သုံးြပလျက် တုံြပန်ရန်  

အခွင့အ်ေရးရိှေကာင်းှင့ ်   နယ်စပ်ေဒသ 

တည်ငိမ်ေရးှင့်    လုံ ခံေရးအတွက ်   

လုိအပ်ေသာ     လံု ခံေရးလုပ်ငန်းများကုိ    

ေနညမြပတ ်     ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

အကမ်းဖက်အဖဲွများအေနြဖင့ ်လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များ၏   အလစ်အငိုက်ရယူ၍ 

ေှာင့်ယှက်ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်ြခင်း၊ မုိင်းဆဲွ 

တုိက်ခုိက်ြခင်းများအြပင် အများြပည်သူ 

သွားလာလျက်ရှိသည့်   နယ်စပ်လမ်း 

တစ်ေလ ာက်   အဖျက်အေမှာင့လ်ပ်ုရပ်များ 

ကိပုါ လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှသြဖင့ ်လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက    ROE   စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းှင့်အညီ      နယ်ေြမေဒသ 

လုံ ခံေရးလပ်ုငန်းများ   တိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။  သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ဂျနီီဗာ   ဇန်နဝါရီ   ၇

လက်ရိှအချန်ိ    ကမ ာတစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ    ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက်မှာ 

သန်း  ၃၀၀  ေကျာ်  ရှိလာခဲ့ေကာင်း 

ဂ န်ေဟာပ့်ကင်းစ်တက သိလ်ုမှ ထတ်ုြပန် 

ချက်အရ သိရသည်။ 

ကမ ာတစ်ဝန်းရှိ ိုင်ငံများ၌ ပီးခဲ့ 

သည့်သီတင်းပတ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၉ ဒသမ ၅ သန်းရှိ 

ေကာင်း         ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက 

ေြပာကားသည်။ 

သတ်မှတ်၍မရိုင်

ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ှင့်

နယူးေဒလီ  ဇန်နဝါရီ   ၇

အိ ိယိင်ုင၌ံ            ပီးခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၁၇၁၀၀ ထပ်မံ 

ေတွရိှခဲသ့ြဖင့် ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံရသူ ၃၅၂၂၆၃၈၆ ဦးရှိလာေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ေသာ အချက်အလက်များအရ 

သိရသည်။

ထိုြပင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်၃၀၂ ဦး ထပ်မ ံ

ေသဆုံးခဲ့သြဖင့် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ေ်သဆုံးသ ူ၄၈၃၁၇၈ ဦး ရိှလာသည်။ လက်ရိှ 

အချနိ်၌ ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါပိုးေတွရှ ိ

ဆဲလူနာ  ၈၅၉၆၂  ဦးရှိလာပီး  ေရာဂါမှြပန်လည် 

သက်သာလာသူ ၃၄၃၇၁၈၄၅ ဦး ရှိလာသည်။

လက်ရိှအချန်ိ၌ ိင်ုငအံတွင်း အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း 

ဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ခရံသ ူ၃၀၀၇ ဦးရိှလာပီး မဟာရက် 

ထရာြပည်နယ်၌ ၈၇၆ ဦးှင့် နယူးေဒလီ၌  ၄၆၅ ဦး 

စသည်ြဖင့ ်အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ခရံ 

သူများ ေတွရှိရေကာင်းှင့ ်၎င်းတိုအနက် ၁၁၉၉ 

ဦးမှာ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရရာမှ 

ကျန်းမာေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာခဲ့ေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက် သန်း ၃၀၀ ေကျာ်ရှိလာ

  င်းယှ်ပါက အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် 

သည် ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

ထိုးံှပီးစီးသမူျားတွင်   ေရာဂါမြပင်းထန် 

ေကာင်း ေတွရှိရေသာ်လည်း အိုမီခရန်

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့ ်  ေသဆုံးသူ 

များကိ ုေတွရိှေနရေသာေကာင့ ်အိမုခီရန် 

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်အား မစိုးရိမ်ရေသာ 

ဗုိင်းရပ်စ်အြဖစ် သတ်မှတ်၍မရုိင်ေကာင်း  

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ     အကီးအကဲ    

ဂါဘရီယီဆက်က ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေရးအတွက် ထေိရာက်ေသာနည်းလမ်းမှာ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ         ခံယူြခင်းသာ 

ြဖစ်ေကာင်းလည်း ၎င်းကေြပာကားသည်။   

ယခုှစ်ဇူလိုင်လအတွင်း၌    ကမ ာ့ိုင်ငံ 

များရှိ   လူဦးေရ၏ ၇၀  ရာခိုင် န်းအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံ 

ေပးိင်ုရန် တာဝန်ရိှသမူျားက ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး            ၎င်းလုပ်ငန်းများပီးစီး 

ေအာင်ြမင်ေစရန်အတွက် ကမ ာ့ိင်ုငမံျား 

တွင်  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

သာတူညီမ ရရှိရန်  အေရးကီးေကာင်း  

၎င်းက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အိ ိယိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၁၇၁၀၀ ေတွရှိ

မနီလာ  ဇန်နဝါရီ   ၇
ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၌ံ ယေန ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

ခံရသူ ၂၁၈၁၉  ဦး ထပ်မံေတွရိှသြဖင့်  ုိင်ငံအတွင်း 
ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၉၁၀၆၆၄  ဦး  ရိှလာ 
ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင ်  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါေကာင့ ်   ၁၂၉ ဦး 
ထပ်မေံသဆုံးခဲသ့ြဖင့ ်အဆိပုါေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံး 
သူ ၅၁၈၇၁ ဦး ရှိလာသည်။ 

လက်ရှိအချနိ် ိုင်ငံအတွင်းရှိ ေဒသ ၁၄ ခု၌ 
ဒယ်လ်တာှင့ ်အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက် 
မ များြမင့်တက်ေနသြဖင့် အဆုိပါေဒသများ၌ ဇန်နဝါရီ 
၁၅ ရက်အထ ိကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရး 
စည်းမျ်းများ           တင်းကျပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရက ေြပာကားသည်။ ိုင်ငံအတွင်း 
ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ   ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများ 
ေဆာင်ရက်ေနစ်အတွင်း ိင်ုင၏ံ စီးပွားေရးြပန်လည် 
လည်ပတ်ိုင်ေစရန်  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါဆိုင်ရာ 

သတိေပးချက် အဆင့် (၃) ကို ထုတ်ြပန်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း      လူမ စီးပွားေရးစီမံကိန်းဝန်ကီး  
ကားလ်ကင်ဒရစ်ေချာင်က ေြပာကားသည်။

၎င်းကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါဆိုင်ရာ သတိေပးချက ်
အဆင့်  (၃) အရ  ိုင်ငံအတွင်းရှိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
များှင့် အများြပည်သူဆုိင်ရာ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး
လုပ်ငန်းများအား          လူဦးေရအကန်အသတ်ြဖင့ ် 
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ြပေကာင်း သိရသည်။ ိုင်ငံ 
အတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် 
ကူးစက်မ များြမင့်တက်ေနသြဖင့ ်  ကာကွယ်ေဆး 
ထိုးှံမ ခံယူကရန်ှင့်  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ မခံယူ
သမူျားအား ေနအမ်ိြပင်ပသို ထွက်ခွင့ေ်ပးမည်မဟတ်ု 
ေကာင်း  ဖလိစ်ပိင်ုသမ တ ဒတူာေတးက ေြပာကား 
သည်။ လူဦးေရ သန်း ၁၁၀ ရှိေသာ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ 
၅၅ သန်းေကျာ်အား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 
ထိုးှံေပးပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၁၈၁၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

 
 ေသဆုံးသူ                     ၅၄၉၂၀၃၆ ဦး

 ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ     ၂၅၇၇၁၆၃၂၂  ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗန်ေကာက်  ဇန်နဝါရီ  ၇

ထိုင်းိုင်ငံသည ်လက်ရှိအချနိ်၌ ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများအား အရှိန်ြမင့်ေဆာင်ရက်ေနစ်အတွင်း 

ိုင်ငံတကာမ ှ  ခရီးသည်များအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သီးြခား 

ေစာင့်ကည့်ြခင်းမ ှကင်းလွတ်ခွင့်ြပသည့်အစီအစ်ကို  ဆက်လက် 

ရပ်ဆိုင်းထားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ထိုင်းိုင်င ံကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

စီမံခန်ခွဲေရးစင်တာမှ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူ တဝါစင်ဗီဆန်ူိုသင်က 

ယေနေြပာကားသည်။ 

သိုရာတွင် ၎င်းအစီအစ်အရ  ယခုကန်သတ်ချက် မချမှတ်မီ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ သီးြခားေစာင့်ကည့်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရိှ 

ထားသူများအား ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်အထိ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထိုင်းိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သီးြခားေစာင့်ကည့်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပသည့်အစီအစ်အား ဆက်လက်ရပ်ဆိုင်းထားမည်
 ယေနတွင် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါထပ်မံကူးစက်ခံရသ ူ

၇၅၂၆ ဦး ရိှခဲ့ပီး ပီးခဲေ့သာသတီင်းပတ်အတွင်းကလည်း ေနစ်ပျမ်းမ  

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၃၀၀၀ ေကျာ်ရှိေကာင်း  ထိုင်းိုင်င ံ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါဆိုင်ရာ စီမံခန်ခွဲေရးစင်တာမှ ေြပာကားသည်။ ိုင်ငံအတွင်း 

ေရာဂါကူးစက်မ များ ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ယမန်ှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၂ 

ရက်မှစတင်၍ ြပည်ပုိင်ငံများမှ ခရီးသည်များအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ဆိင်ုရာ ေစာင့်ကည့ြ်ခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့ြ်ပသည့အ်စအီစ်အား ေခတ  

ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သည်။ ထိုင်းိုင်ငံ၌ လက်ရှိအချနိ်ထိ  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ်ထုိးံှပီးသူေပါင်း ၆၄ ဒသမ ၆ ရာခိင်ု န်း 

ရှိပီး အပိုေဆာင်းထိုးှံပီးသူေပါင်း ၁၀ ဒသမ ၄ ရာခိုင် န်းရှိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ   ၃၀၁၁၀၁၉၁၄ ဦး



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ေရ ေသွးဂျာနယ်ထွက်ရှ ိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၇

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့ ်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပဗိမာန်ုံးက 

အပတ်စ် စေနေနတိုင်း ေရ ေသွးဂျာနယ်ကိ ုထုတ်ေဝြဖန်ချ ိလျက်ရှိသည်။ 

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်(စေနေန)တွင် ထွက်ရိှမည့် ေရ ေသွးဂျာနယ် အတဲွ ၅၄၊ 

အမှတ် ၂ ၌ ကျားေသာင်းကျန်းကီးကိ ုအမိဖမ်းေပးိုင်ေသာ ဖိုးခ န်းှင့် ဆရာတပည့် 

အေကာင်းကိ ုတင်ဆက်ထားသည့ ်“ဖိုးခ န်း၊ ဝတ်ိေပါှင့ ်ကျားေသာင်းကျန်း” မျက်ှာဖုံး 

ကာတွန်း၊ ယ်ေကျးမ အလ မ်းမိုးဆုံးိုင်ငံ သုံးိုင်ငံအေကာင်းကို ဗဟုသုတြဖစ်ဖွယ ်

တင်ဆက်ထားသည့် “ယ်ေကျးမ အလ မ်းမုိးဆံုး ကမ ာ့သံုးုိင်ငံ” သုတေဆာင်းပါး၊ ကေလးတို 

ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သုပ်ေဖာ်ထားသည့ ်  ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုတင်ဆက်ထားသည့ ်

“ေရ ေသွးတိုလက်ရာ” က  ၊ ပီဇာစားချင်သည့ ်  ဆ ြပည့်ခဲ့ေသာ  ပိစိအေကာင်းကိ ု

သုပ်ေဖာ်ထားသည့် “ပိစ”ိ ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ ေကျာင်းြပန်တက်ေတာ့မည်ဆိုေသာ 

ဖိုးလုံးအေကာင်း  တင်ဆက်ထားသည့ ်   “မှန်ကန်ေသာဆုံးြဖတ်ချက”်  ဝတ က  ၊ 

လက်ေရးလှေအာင်ေရးေတာ့မည်ဆိုေသာ ဆုရတီေအာင်အေကာင်း ေရးဖွဲထားသည့ ်

“ဆရုတေီအာင် - ဆင်ေြခ” တစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ ေငခွွာကစားခဲေ့သာ ေြမကွက်လပ်များ 

မိနယ်အချိ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ဇင်မိုးလင်းအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား

များှင့်အတူ ေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၇

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး ရဲတပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဇန်နဝါရ ီ၆ ရက် နနံက် ၈ နာရ ီ၄၅ မနိစ်တွင် မိုးညင်း 

မိနယ် နန်ပုတ်ေကျးရာအနီးတွင ်ေကျာ်ိုင်ဝင်း ေမာင်းှင်လာသည့ ်

ဆိင်ုကယ်ှင့ ်မြဖေမာင်းှင်လာသည့ဆ်ိင်ုကယ်တိုကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ ၁၇ ကီလိုကို လည်းေကာင်း။

သိမ်းဆည်းရမိ

အလားတ ူယင်းေန  နနံက် ၁၁ နာရခဲွီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီး 

ိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် မိတ်မိနယ် 

မိတ်ေတာင်ေကျးရာ၌   သိန်းမင်း(ခ)ငယ်ေလးကို    မသက  ာဖွယ ်

ေတွရှိသြဖင့် စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၂,၀၀၀ ကို 

လည်းေကာင်း၊ ကွင်းဆက်အရ မိတ်မိနယ် မိတ်ေတာင်ေကျးရာတွင် 

မဝါဝါ(ခ)မဝါေမာင်းှင်လာသည့ဆ်ိင်ုကယ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖရွာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၂,၀၀၀  ကို လည်းေကာင်း ထပ်မံသိမ်းဆည်း 

ရမိခဲ့သည်။

ထိုြပင်  ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး          

ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖွဲသည ် ေနာင်ချိ 

မိနယ်  မူဆယ်-မ ေလးသွားကားလမ်း    မိုင်တိုင်အမှတ(်၈၀/၄)

အနီးတွင် ဇင်မိုးလင်းေမာင်းှင်လာသည့ဆ်ိင်ုကယ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၃,၈၀၀ ကုိ လည်းေကာင်း၊ ထုိအတူ 

ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် ညပုိင်းတွင် တာချလီတ်ိမိမရဲစခန်းမှ  တပ်ဖဲွဝင်များ 

ပါဝင်ေသာ   ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်  တာချလီိတ်မိ ပုန်းထွန်ရပ်ကွက ်

ပုန်းထွန်ဝါးဆိပ်လမ်းဆုံတွင်   အားဂါှင့်   မေအးေအးခိုင်တိုကို 

မသက  ာဖွယ်ေတွရှိသြဖင့ ်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

၄,၀၀၀ ကိုလည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်၎င်းတိုအား မူးယစ် 

ေဆးဝါးှင့်စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ 

အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။                                

 ရဲြပန်ကား

တရားမဝင်ကုန်ပစ ည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၇

တရားမဝင်     ကုန်သွယ်မ  

တုိက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ

၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရား 

မဝင် ကန်ုသွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့် 

အညီ    ထိေရာက်စွာ    တားဆီး 

အေရးယူိုင်ေရး       ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိရာ ဇန်နဝါရီ ၆  ရက်တွင် 

သံတဲွမိနယ်အတွင်း တရားမဝင် 

သစ်များ သယ်ေဆာင်ေနေကာင်း  

သတင်းအရ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး 

အဖွဲက   စစ်ေဆးခဲ့ရာ   သံတွဲ - 

ေတာင်ကုတ်   ကားလမ်းေဘးရှ ိ

ေရစင်ေကျးရာ   လမ်းမေပ တွင် 

ယာ်အမှတ် YGN-1P/7980 

ေပ တွင်   ေတာင်သရက်ခွဲသား 

ဆိုဒ်စံု  ၄  ဒသမ  ၅၃၃၈ တန် 

(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ်  ၆၈၀,၀၇ဝ) 

ှင့် ယာ်အမှတ် BGO-4I/5636 

ေပ တွင် ေတာင်သရက်ခွဲသား  ၃ 

ဒသမ ၅၅၄၀  တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ်   ၅၃၃,၁၀ဝ)  စုစုေပါင်း 

သစ်ခွဲသား ၈ ဒသမ ၀၈၇၈ တန် 

(ခန်မှန်း       တန်ဖိုးေငွကျပ်  

၁,၂၁၃,၁၇၀ )တိုကို    စစ်ေဆး 

ေတွရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

အလားတ ူဇန်နဝါရ ီ၇ ရက်တွင် 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး    တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး အထူး 

အဖဲွ၏   စီမံခန်ခဲွမ ြဖင့်  ပဲခူးတုိင်း 

ေဒသကီး  သစ်ေတာဦးစီးဌာနက 

ဦးေဆာင်၍  ပူးေပါင်းအဖဲွများက 

သတင်းအရ  ပဲခူးခုိင်၊   ေတာင်ငူ 

ခိုင်၊ ြပည်ခိုင်ှင့ ်သာယာဝတီ 

ခိုင်အတွင်းရှ ိ  တရားမဝင်သစ ်

ထုတ်လုပ်ေရာင်းဝယ်မ များကို 

အဖွဲငယ်များခွဲ၍ တစ်ပိင်တည်း 

ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ  တရား 

မဝင် က န်းသစ် ၂၉ ဒသမ ၄  တန်၊ 

ပျ်းကတုိး ၉ ဒသမ ၅ တန်၊ သစ်မာ   

၁၀ ဒသမ ၆  တန်ှင့်၊ အြခားသစ်  

၃၂ တန်  စုစုေပါင်းသစ်မျိးစု ံ  ၈၁ 

ဒသမ ၅ တန်ှင့ ်  သစ်တင်ေဆာင် 

သည့် ေမာ်ေတာ်ယာ်သုံးစီးကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ 

သိုပါ၍ ဇန်နဝါရီ  ၆ ရက်တွင် 

သစ်ခွဲသား  ၈ ဒသမ ၀၈၇၈ တန် 

ှင့ ်ဇန်နဝါရ ီ၇ ရက်တွင်  သစ်မျိးစု ံ 

၈၁ ဒသမ  ၅ တန်    စုစုေပါင်း 

သိမ်းဆည်းရမိသစ ် ၈၉ ဒသမ ၆ 

တန်ှင့်       သစ်တင်ေဆာင်သည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာ်      သုံးစီးကို        

သိမ်းဆည်းအမ တွဲ   ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး 

ဌာနဆိုင်ရာ   လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များှင့အ်ည ီဆက်လက်အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်    ရှိေကာင်း 

တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက် 

ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှ   သိရ 

သည်။                      သတင်းစ်

တွင် ေကျာက်မျက်ရတနာများကိ ုတစ်ခါတစ်ရံတွင် ေတွေနရဆဲြဖစ်ေကာင်း တင်ဆက်ထားသည့ ်“ဆိတ်ကေလး ေငွခွာ” ပုံြပင်က  အပါ 

အဝင် eာဏ်စမ်းက  ၊ အဂ  လိပ်စကားဝိုင်းက  ှင့် ကဗျာက   စုံလင်စွာြဖင့ ်ထွက်ရှိပီြဖစ်သည်။                                             သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဗဟိုအဖွဲမှ ေကညာထားသည့် 

အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းများှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေထာက်ပံ့ေနသူများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲနယ်ေြမများအတွင်း၌ 

သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲ့သူများှင့် အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ကျးလွန်သူများအား ြပစ်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၇

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   ေြမာက်ဥက လာပ 

မိနယ်၌ ေအာင်ပိင်ုသ(ူခ)မိုးညိ (ဘ)ဦးသန်းိင်ုသည် 

၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလမှစ၍ ဆူပူဆ ြပမ ြဖစ်စ် 

များတွင် တက်က စွာပါဝင်လ ပ်ရှားြခင်း၊ တုိင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲနယ်ေြမအတွင်း၌   သင်တန်း 

တက်ေရာက်ြခင်းတိုေကာင့်    လည်းေကာင်း၊ 

ထက်ေဝယံ(ခ)ေနာင်ေနာင်  (ဘ)ဦးေဇာ်ိုင်သည်  

ေအာက်တိုဘာလအတွင်း   ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးေရး 

လပ်ုငန်းများ လပ်ုေဆာင်ြခင်းေကာင့ ်လည်းေကာင်း၊ 

ညိေချာ(ခ)ရာဇာ(ဘ)ဦးသန်းေဌးသည် ဆပူဆူ ြပမ  

ြဖစ်စ်များတွင်   တက်က စွာပါဝင်လ ပ်ရှားြခင်း၊ 

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးေရးလုပ်ငန်းများှင့်    လုပ် ကံ 

သတ်ြဖတ်မ များတွင ်ပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့် 

လည်းေကာင်း၊ ဖိးေအာင်(ခ)ကုိဖိး(ဘ)ဦးေသာင်းထွန်း 

သည် ဆပူဆူ ြပမ ြဖစ်စ်များတွင် တက်က စွာပါဝင် 

လ ပ်ရှားြခင်း၊  တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ 

နယ်ေြမအတွင်း၌    သင်တန်းတက်ေရာက်ြခင်း၊            

မုိငး်ေထာင်ေဖာက်ခဲွြခင်းတုိေကာင့် လည်းေကာင်း၊ 

ထက်လွင်ကိ(ုခ)ထက်ရှား(ခ)ရှားတင်(ဘ)ဦးေဇာ်ဝင်း 

သည်     ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်         

အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဗဟိုအဖွဲ၏   အမိန်  

ေကာ်ြငာစာ အမှတ်(၂/၂၀၂၁)ြဖင့ ်အကမ်းဖက်အပ်ုစ ု

များအြဖစ် သတ်မှတ်ေကညာထားသည့ ်အဖဲွအစည်း 

များှင့်  ဆက်သွယ်ြခင်း၊   ေငွေကးေကာက်ခံ 

ေထာက်ပံ့ြခင်းများကို  ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်

လည်းေကာင်း၊      ဇင်မင်းထွန်း(ခ)ဒိုးေလး(ဘ)

ဦးထွန်းထွန်း အပါအဝင်  ေလးဦးသည်  တိင်ုးရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲနယ်ေြမအတွင်း၌   ေဖာက်ခွဲ         

ဖျက်ဆီးေရးသင်တန်းတက်ေရာက်ြခင်းေကာင့ ်

လည်းေကာင်း   စစ်အုပ်ချပ်ေရး(Martial Law) 

စစ်ခုံုံးဖွဲ၍     စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ              

အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ  ၅၀(ဈ)၊  

၅၀ (ည)အရ ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇန်နဝါရ ီ၆ ရက်တွင် ၎င်းတို 

အား “ေထာင်ဒဏ်တစ်သက်”  ြပစ်ဒဏ်အမန်ိချမှတ် 

လိုက်ေကာင်း သိရသည်။

အလားတူ ၂၀၂၁ ခုှစ်  ေအာက်တုိဘာ ၁၃ ရက် 

တွင်  ဇွဲေဝယံထွဋ်(ခ) အက်ဒီဇင်(ဘ) ဦးိုင်ဝင်း        

အပါအဝင် ေလးဦးသည်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   

ေရ ြပည်သာမိနယ်    အမှတ်(၅/၁)ရပ်ကွက်   ယဇုန 

လမ်းေန ရာအမ်ိမှးတစ်ဦးအား ေသနတ်ြဖင့ ်ဝိင်ုးဝန်း 

လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်   စစ်အုပ်ချပ်ေရး 

(Martial Law)စစ်ခံုံုးဖဲွ၍  စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲရ့ာ  အကမ်းဖက်မ တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၅၀(က)/ 

၅၄ အရ ဇန်နဝါရ ီ၆ ရက်တွင် ၎င်းတို      ေလးဦးအား 

“ေသဒဏ်” အမိန်ချမှတ်လိုက်ေကာင်း သိရသည်။

ထိုအတူ ၂၀၂၁ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင်  

စိုးိင်ု(ဘ)ဦးြမေအး  အပါအဝင်   အမျိးသား ခနုစ်ဦး 

သည်  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်   (ဌ)ရပ်ကွက ်

အတွင်း၌ ရပ်ရာေအးချမး်သာယာေရးှင့် အများ         

ြပည်သူလံုခံေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဝင်များအား  ေှာင့်ယှက် 

တားဆီးြခင်းေကာင့ ်လည်းေကာင်း၊ ထက်ရှား(ခ)

ထက်လွင်ကိ(ုခ)ရှားတင်(ဘ)ဦးေဇာ်ဝင်း  အပါအဝင်  

သံုးဦးသည် ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်  (ဌ)ရပ်ကွက် 

ခိုင်ေရ ဝါလမ်းရှိ ရာအိမ်မှးတစ်ဦး၏ ေနအိမ်အား 

လက်လုပ်ချနိ်ကိုက်ဗုံးတစ်လုံးြဖင့ ်    ေဖာက်ခွဲရန် 

ကိးစားခဲ့သည့်အတွက်ေကာင့ ်    လည်းေကာင်း 

စစ်အပ်ုချပ်ေရး (Martial Law)စစ်ခုံုံးဖဲွ၍   စစ်ေဆး 

မ များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ  ရာဇသတ်ကီးဥပေဒပုဒ်မ 

၁၂၄ - ဂ အရ ဇန်နဝါရီ  ၆ ရက်တွင် ၎င်းတို ၁၀ ဦး 

အား  “အလုပ်ကမ်းှင့် ေထာင်ဒဏ် ၂၀ ှစ်” ြပစ်ဒဏ် 

အမိန်ချမှတ်လိုက်ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ   ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူများအနက်မ ှ       

ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်ေနသူများအား    ၎င်းှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပေဒပုဒ်မ-၈၇၊ ၈၈ 

အရ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဆင့်ရန် အမိန်ချမှတ်ခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။

စစ်အုပ်ချပ်ေရးအမိန်ထုတ်ြပန်ေကညာထား

သည့် မိနယ်များအတွင်း စစ်ခုံုံးြဖင့်  စစ်ေဆး 

မည့်ြပစ်မ ဆိုင်ရာ ၂၃ မျိးကိုလည်း ပူးတွဲထုတ်ြပန ်

ထားေကာင်းှင့ ်အဆိုပါြပစ်မ များကို ေဖာက်ဖျက ်

ကျးလွန်ပါက စစ်ခုံုံးဖဲွ၍ စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက် 

ကာ  ထထိေိရာက်ေရာက် ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

တရားခံ

ေအာင်ပိုင်သ(ူခ)မိုးညိ

တရားခံ

ဇင်မင်းထွန်း(ခ)ဒိုးေလး

တရားခံ  ေကျာ်စည်သူ(ခ)ဇွဲေလး၊  ဝင်းလ  င်ထွန်း(ခ)ညီေလး၊  ေအာင်ချမ်းေြမ့(ခ)ချမ်းေြမ့ှင့ ်

ဇွဲေဝယံထွဋ်(ခ)အက်ဒီဇင်(ဝဲမှယာ)တို၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

တရားခံ ေကျာ်ေဝယံဟိန်း၊  မျိးမင်းထွန်း၊ သန်ေဇာ်ဦး၊ ေကျာ်မင်းဦး၊  စိုးိုင်၊  ဖိးသက်ခိုင်ှင့ ်

ဝင်းလွင်ဦး(ဝဲမှယာ)တို၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

တရားခံ

ြမတ်သူ(ခ)နတ်ဆိုး

တရားခံ

ေကျာ်သူေအာင(်ခ)ဆံရှည်

တရားခံ

အိေကခိုင်(ခ)မအိ

တရားခံ

ထက်ေဝယံ(ခ)ေနာင်ေနာင်

တရားခံ

ညိေချာ(ခ)ရာဇာ

တရားခံ

ဖိးေအာင(်ခ)ကိုဖိး

တရားခံ ထက်လွင်ကိ(ုခ)

ထက်ရှား(ခ)ရှားတင်



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၇

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး    ေြမာင်းြမမိနယ ်

ကံကုန်းေကျးရာရှ ိ  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ 

ေအးချမ်းစွာ ပညာသင်ကားေနမ အား မလိုလားသ ူ

ဆူပူအကမ်းဖက်သူများက    ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး 

တည်ေဆာက်ထားသည့်  မူလတန်းေကျာင်းအား 

မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ယေနနံနက် ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် 

ေြမာင်းြမမိနယ် ကံကုန်းေကျးရာရိှ ြပည်သူများက 

ကံကုန်းေကျးရာှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရာများမ ှ

ေကျာင်းေနအရယ် ကေလးသူငယ်များ ပညာသင်ကား 

ိင်ုေရးအတွက် ေကျးရာအစအီစ်ြဖင့ ်တည်ေဆာက် 

ထားပီး  သင်ကားမ ေပးလျက်ရှိသည့ ်  ကိုယ့်အား 

ကိုယ်ကိုးမူလတန်းေကျာင်းအား      မလိုလားသ ူ

အကမ်းဖက်သမားများက    မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့သြဖင့ ်

ေကျးရာေနြပည်သမူျားက ဝိင်ုးဝန်းမီးြငမ်ိးသတ်ခဲရ့ာ 

နံနက် ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် မီးငိမ်းသွားခဲ့သည်။

မီးေလာင်ပျက်စီး

အကမ်းဖက်သမားများ၏   မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့မ  

ေကာင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ  ၄၄  ဦး ပညာ 

သင်ကားလျက်ရှိသည့ ်အလျား ၄၅ ေပ၊ အနံ ၂၅ 

ေပ၊ အြမင့် ၁၂ ေပခန်ရှိ ဓနိမိုး၊ ထရံကာ ကိုယ့်အား 

ကိုယ်ကိုး   မူလတန်းေကျာင်းေဆာင်   တစ်လုံး 

မီးေလာင်ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့သည်။

အလားတူ ယေန  နံနက် ၆ နာရ ီမိနစ် ၅၀ တွင် 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး   ချမ်းြမသာစည်မိနယ ်

မိသစ်(၂)ရပ်ကွက် (၇၃) လမ်း၊ ၁၀၇ လမ်းှင့် ၁၀၈ 

လမ်းကားရှ ိ   MITT  တက သိုလ်၏ ေတာင်ဘက် 

ဝင်ေပါက်ေရှတွင ်  မသက  ာဖွယ်စက ပုံး  တစ်လုံး 

ေတွရိှေကာင်း သတင်းအရ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ 

က သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ အဆိုပါတက သိုလ်၏ 

ေတာင်ဘက်ဝင်ေပါက်ေရှတွင ်အကမ်းဖက်သမား 

များက ပုလင်း  ခုနစ်လုံး၌  ဆန်ကျင်စာသားများ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေအးချမ်းစွာ ပညာသင်ကားေနမ အား မလိုလားသူ 

ဆူပူအကမ်းဖက်သူများက စာသင်ေကျာင်းများ၌ မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်းှင့် မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများ လုပ်ေဆာင်

ကပ်၍ ေထာင်ထားပီး အဆိပုါပလုင်းများအလယ်၌ 

ကတ ပုံးတစ်လုံးအား ထားရိှသည်ကိ ုေတွရိှရသြဖင့ ်

စစ်ေဆးရန်ြပလုပ်ေနစ်   အဆိုပါ  ပုံးအတွင်းမ ှ

ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး   ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်လူှင့် 

အေဆာက်အအံု  ထိခုိက်ပျက်စီးမ မရိှေကာင်း  သိရ 

သည်။ 

ထိုအတူ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက် ည ၁၀ နာရီခွဲတွင် 

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး မိင်မိနယ် ပန်းစွာေကျးရာရိှ 

အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း ဝင်ေပါက်တခံါး 

အား အကမ်းဖက်သမားများက   လက်လုပ်မိုင်း 

တစ်လုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးခဲရ့ာ ေကျာင်းဝင်တခံါး 

ပျက်စီးကာ     ကွန်ကရစ်တိုင ်    ေအာက်ေြခတို 

အနည်းငယ်ပျက်စီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သက်မဲ့ြပလုပ်သိမ်းဆည်း

အလားတ ူဇန်နဝါရ ီ၆ ရက်နနံက် ၈ နာရခဲွီတွင် 

မွန်ြပည်နယ်   ကျိက်ထိုမိနယ ်  ကင်မွန်းေချာင်း 

ေကျးရာရှိ   အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း 

ဝင်ေပါက်ရှ ိ   လုံ ခံေရးဂိတ်တဲအတွင်းရှ ိ  ေြမကီး 

အတွင်းမှ အကမ်းဖက်သမားများ ေထာင်ထားသည့ ်

လက်လုပ်မုိင်းတစ်လံုး ေပါက်ကဲွခဲမ့ ေကာင့ ်အဆိပုါ 

ဂတ်ိတဲအနီး၌ ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးသူငယ် 

များအား လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေပးေနသည့ ်လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင် ှစ်ဦးှင့ ်ကေလးအား ေကျာင်းလာေရာက် 

ပိုေဆာင်သည့်   အဆိုပါေကျးရာေန  မြဖြဖေထွး 

(၂၇)ှစ် (ဘ)ဦးစိုးချစ်တိုတွင် မိုင်းစထိမှန်ဒဏ်ရာ 

အနည်းငယ်ရရှိခဲ့ေကာင်းှင့ ် အဆိုပါ  ေပါက်ကွဲမ  

ြဖစ်ပွားခဲ့သည့ ်ေနရာအားစစ်ေဆးခဲ့ရာ မေပါက်ကွဲ 

ေသးသည့ ်လက်လပ်ုမိင်ုးတစ်လုံးအား ထပ်မေံတွရိှရ 

သြဖင့်   သက်မဲ့ြပလုပ်    သိမ်းဆည်းခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

လက်လုပ်မိုင်းြဖင့်ပစ်ေပါက်

ထိုအတူ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် 

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး မိင်မိနယ် တွင်းမေကျးရာရိှ 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းအား မိင်-ကမ  

ကားလမ်းအတိုင်း   ဆိုင်ကယ်ေမာင်းှင်လာသည့ ်

အကမ်းဖက်သမား   ှစ်ဦးက  လက်လုပ်မိုင်းြဖင့ ်

ပစ်ေပါက်ထွက်ေြပးခ့ဲရာ လက်လုပ်မုိင်း တစ်လံုးမှာ 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်းရှိ မိ န်ခ ီးေကျာင်းေဆာင ်

အနီး   ကျေရာက်ခဲ့ပီး   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ အဆိုပါ ေကျာင်းေဆာင ်

အနီး   လက်လုပ်မိုင်း  တစ်လုံး ေပါက်ကွဲထားပီး 

ေကျာင်းေဆာင်ှင့ ်အတ်ုတတံိင်ုးအနီးတွင် မေပါက် 

ကဲွေသးသည့် လက်လုပ်ေရှာ့တုိက်မုိင်းတစ်လံုးအား 

ထပ်မံေတွရှိရသြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲရှင်းလင်းခဲ့ေကာင်း  

သိရသည်။

အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့်   ကေလး 

သူငယ်များ  ေအးချမ်းစွာ  ပညာသင်ကားလျက်ရှ ိ

သည့ ်စာသင်ေကျာင်းများအား မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွ 

ြခင်း၊   မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းှင့ ်  အြခားအကမ်းဖက ်

လပ်ုရပ်များကိ ုကျးလွန်ခဲသ့ည့ ်အကမ်းဖက်သမား 

များအား   အြမန်ဆုံးေဖာ်ထုတ်   ဖမ်းဆီးရမိိုင်ေရး 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက  ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                သတင်းစ်

ေြမာင်းြမမိနယ်  ကံကုန်းေကျးရာရှိ   ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး 

မူလတန်းေကျာင်းအား မီး  ဖျက်ဆီးမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။
ချမ်းြမသာစည်မိနယ ်MITT တက သိုလ်၏ ေတာင်ဘက်ဝင်ေပါက်ေရှတွင ်မသက  ာဖွယ်စက ပုံးတစ်လုံးေတွရှိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ကျိက်ထိုမိနယ် ကင်မွန်းေချာင်းေကျးရာရိှ အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်းဝင်ေပါက် လုံ ခံေရး 

ဂတ်ိတအဲတွင်း လက်လပ်ုမိင်ုးတစ်လုံးေပါက်ကဲွမ ေကာင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် ှစ်ဦးှင့ ်ေကျာင်းလာပိုသည့ ်

အမျိးသမီးတစ်ဦးတို ဒဏ်ရာရရှိခဲ့မ   မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

 ြမနန်းစံေကျာ်မှ

“တစ်ှစ်ေကျာ်ကာပိတ်ထားတဲ ့    ေရ နန်းေတာ်ကီးကို 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေနပီဆိုတာ လာေရာက်ေလ့လာမယ့် မိဘ 

ြပည်သေူတကွိ ုသတင်းေကာင်းပါးလိပုါတယ်။ ဝင်ေကးအေနနဲ  

လူကီး ေငွကျပ် ၂၀၀၊ ကေလး ေငွကျပ် ၁၀၀ ေကာက်ခံပီး 

နနံက် ၇ နာရခဲွီကေန ညေန ၅ နာရအီထ ိလာေရာက်လည်ပတ် 

ိင်ုပါတယ်။ ြမနန်းစေံကျာ်ေရ နန်းေတာ်အပါအဝင် ေကျာက်စာု၊ံ 

အေြမာက်ြပတုိက်၊ မင်းတုန်းမင်းဂူဗိမာန်၊ ပံုစံငယ်ြပတုိက်၊ ဒဂ   ါးသွန်း 

စက်ုံေတွကို   လာေရာက်ေလ့လာိုင်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက 

ေြပာသည်။

ြမနန်းစံေကျာ်ေရ နန်းေတာ်ကီးကို   ညီလာခံသဘင်၊ 

ခန်းမေဆာင်ကီးများ၊ မှန်နန်းေဆာင်၊ နန်းြမင့ေ်မ ာ်စင်အပါအဝင် 

အေဆာင်ခန်းမ  အေဆာက်အအုံေပါင်း  ၈၉ ခုကို ြပန်လည် 

တည်ေဆာက်ထားေကာင်း သိရသည်။

ြမနန်းစံေကျာ်ေရ နန်းေတာ် ပရိဝုဏ်အတွင်း၌ အေြမာက် 

ြပတိက်ုကိ ုေရှးေဟာင်းအေမအွှစ် သမိင်ုးဝင်အေြမာက်များအား 

တစ်ေနရာတည်းတွင် တစုတစည်းတည်း အများြပည်သူများ 

ေလလ့ာိင်ုေစရန်ရည်ရယ်၍ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

၏ လမ်း န်ချက်အရ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဩဂုတ် ၂၈ ရက်တွင် 

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ အဆိုပါ ြပတိုက်အတွင်း ေရှးေဟာင်း 

အေြမာက်အလက ်၃၀ ှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများကိ ုစနစ်တကျ 

ခင်းကျင်းြပသထားရှိပီး တပ်မေတာ်မှ  ေငွကျပ် သိန်းေပါင်း 

၃၅၀၀ ေကျာ် အကုန်ကျခံ ေဆာက်လုပ်ထိန်းသိမ်းခ့ဲြခင်းြဖစ်ပီး 

ဖွင့်ပွဲေနတွင် ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့် အမျိးသားြပတိုက ်

ဦးစီးဌာနသို   လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲ့သည်။   ြမနန်းစံေကျာ် 

ေရ နန်းေတာ်ကီးသို  လာေရာက်လည်ပတ်လိုပါက မ ေလး 

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်ရှ ိနန်းမိတွင်းသို နန်းေရှ ၆၆ လမ်း၊ 

၁၉ လမ်း၊ ဦးထပ်ိတတံားေပါက်မှ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာိင်ုေကာင်း 

သိရသည်။                            

ေမာင်ေအးချမ်း

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၇

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး 

ပစ ည်းများကိ ုေရေကာင်း၊ ဆပ်ိကမ်း အသီးသီးမှ ေနစ်လွယ်ကေူချာေမွစွာ စစ်ေဆး 

ထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ ယေနတွင် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမ ှStethoscope အခု ၃၀၀၊ 

Commode Chair ၂၄၈၁ ခု၊ Walker(Hospital Use) ၃၂ ခု၊ ေဆးဝါးမျိးစုံ ၅၄ မျိး 

(စုစုေပါင်း ၄၉၉၂၅ ဒသမ ၀၈ ကီလိုဂရမ)်အား ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို မိမိကစ၍ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာစို

မြဖြဖေထွး(ဒဏ်ရာရ)

ရဲတသ ေအာင်ေဇာ်ဦး(ဒဏ်ရာရ) ရဲတသ ထက်ခိုင်(ဒဏ်ရာရ)



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလှင့် ေခွးူးေရာဂါ

ေဒါက်တာခင်စန်းေမာ်
ကမ ာတစ်ဝန်းလံုးရင်ဆုိင်ခ့ဲကရေသာ ကိဗုစ်- 

၁၉ ကပ်ေရာဂါကီးသည ် ိုင်ငံေပါင်း  ၂၂၂ ိုင်ငံရှိ 

လူသန်းေပါင်း ၂၈၈ သန်းေကျာ်ကုိ ေရာဂါကူးစက် 

ေစခဲ့ပီး ေရာဂါြဖစ်ပွားသ ူလူေပါင်းငါးသန်းေကျာ ်

အသက်ဆုံး ံးခဲ့ကရပါသည်။    ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

လည်း  အကိမ်ကိမ်ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ   ကိုဗစ် - ၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ လ  င်းများဒဏ်ကိ ု ခံစားခဲ့ကရပါ 

သည်။ ြပည်သူလူထုသည ်

- ှာေခါင်းစည်းတပ်ဆင်ြခင်း၊ 

- လက်ေဆးြခင်း၊ 

- ခပ်ခွာခွာေနြခင်း၊ 

- ေရာဂါကူးစက်မ လ  င်းများ     ြမင့မ်ားေနချန်ိ၌ 

အိမ်တွင်သာေနထိုင်ြခင်း

စေသာ အေြခခံစည်းမျ်းများကို လိုက်နာပီး 

ေကျာ်လ ားခဲ့ကရသည်။

ထိုကာလရှည်ကီးအတွင်း    အများနည်းတူ 

အမ်ိတွင်သာေနထိင်ုရင်း  ပင်တိင်ုအလပ်ုြဖစ်ေသာ 

ေဆးခန်းကိ ုလုံးလုံးလျားလျားပိတ်သည့အ်ခါ ပတ်ိ၊ 

ကိးကားကိးကားဖွင့်သည့်အခါဖွင့်ှင့ ်  အေြခ 

အေနအရပ်ရပ်ေပ   မတူည်ပီး  စမီခံဲရ့ေသာ်လည်း 

ေဆးခန်းပတ်ိထားရသည့က်ာလက  ပိမုိရှုည်လျား 

ခဲ့ပါသည်။

ပညာရပ်ကစိ များအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ေဝးကွာေန 

ကရေသာ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအတွက်ြဖစ်ေစ၊ 

အမ်ိေမွးတရိစ ာန်တို၏ကျန်းမာေရးကစိ      တိင်ုပင် 

ေဆွးေွးမ များြဖစ်ေစ   အွန်လုိင်းအဆက်အသွယ် 

များကိုေတာ ့  ပိုမိုသုံးစွဲြဖစ်ခဲ့ပါ ၏။   အစကေတာ့ 

ရဖံန်ရခံါ၊  ေနာက်ေတာ ့ခပ်ကျကဲျ၊ဲ ယခေုနာက်ပိင်ုး 

ခပ်စိပ်စိပ်ြဖစ်လာသည့်ေမးခွန်းများတွင် ြပဿနာ 

အတိမ်အနက်များစွာပါလာသည်ကို သတိြပမိခဲ့ 

သည်။

တရိစ ာန်ေဆးကဆုရာဝန်လည်းြဖစ်ပီး စာေရး 

သူလည်းြဖစ်ေနေသာ က န်မကို တယ်လီဖုန်းြဖင့ ်

လည်းေကာင်း၊ Viber ှင့် Facebook messenger 

မှလည်းေကာင်း၊   Message   request    များမှ 

လည်းေကာင်း    ေမးြမန်းဆက်သွယ်လာကရာ 

တချိမှာ   ေဝးလံေခါင်ဖျားအရပ်ေဒသမှ    လူများ 

ပင် ပါဝင်ေနခဲ့ကပါသည်။

ြဖစ်ရပ ်(၁)

လမ်းေလ ာက်သွားေနစ်  လမ်းေဘးေခွးက 

လှမ်းကိက်ုလိက်ုသည်တဲ။့  ဂါဝန်အထခူပ်ရှည်ရှည် 

ဝတ်ထားေသာ်လည်း ေြခသလံုးမှာ အညိအမည်း 

စွဲေနပါသည်တဲ့။ ေခွးူးကာကွယ်ေဆးထိုးသင့်၊ 

မထုိးသင့် ဆရာမဆီက အကံယူချင်လုိပါဟု ဆုိပါ 

သည်။ ဒဏ်ရာကုိ ဓာတ်ပံုုိက်ပီး ပုိခုိင်းေသာအခါ   

ေသွးမထွက်ုတံမည် နက်  င်းေသာအညိအမည်း 

စဲွရာများကိ ုေတွရသြဖင့ ် ဘယ်ေနက အကိက်ုခရံ 

တာလဲဟု   ေမးြမန်းကည့်ရာ   ှစ်ရက်ရှိပါပီဟ ု

ေြဖကားေသာေကာင့် ေခွးူးကာကွယ်ေဆးကို 

အြမန်ဆုံးသွားထိုးရန ်အကံေပးလိုက်ရသည်။

ြဖစ်ရပ ်(၂)

“ ဆရာမ၊  သိချင်တာေလးရှိလိုပါရှင့်။ အမ်ိက 

ေခွးေလးကိ ုေခွးူးကာကွယ်ေဆးေတာ ့ထိုးထားပါ 

တယ်။ ဒါေပမဲ ့က န်မရဲတကူေလးကိ ုေခွးကကိက်ု 

လိုက်လို။ အဲဒါ ေခွးူးကာကွယ်ေဆးထိုးရမလား 

သိချင်လိုပါ”

“ဘယ်ေနရာကို ကိုက်လိုက်တာလဲကွယ”်

“အနာက ေသွးေတာထွ့က်တယ်။ အကိက်ုခရံ 

တာက ှာေခါင်းနဲ  ပါးစပ်ပါ။ က န်မဓာတ်ပုံေလး 

ပိုေပးပါ့မယ်ရှင့”်

“ဒါဆို မြဖစ်မေနထိုးရလိမ့်မယ”်

က န်မစိတ်ထဲက      ဘုရားတလိုက်မိသည်။ 

ဓာတ်ပုထံတွဲင်  ကေလးက  ငယ်ရယ်ပါေသးသည်။ 

ကေလး ၏ှာေခါင်းမှာ    တစ်ချက်၊     တ်ခမ်းမှာ 

ေပါက်ပဲေသွးစုိေနေသာ       ဒဏ်ရာှစ်ခု၊ သံုးခုအား 

ေတွြမင်ရသည်။

“ကေလးက အသက်ငါးှစ်ပါ ဆရာမ။ အကုိက် 

ခရံပီး ဘယ်ှနာရအီတွင်း ေခွးူးကာကွယ်ေဆးထိုးရ 

တာလဲ သိချင်လိုပါ”

“ြဖစ်ုိင်ရင်  ချက်ချင်းထုိးပါ။   ှစ်ရက်၊ သံုးရက် 

အတွင်း ထိုးတာေကာင်းတယ်။ ကေလးက ငယ်ေသး 

တယ်၊ ပီးေတာ ့ မျက်ှာမှာ  အကိုက်ခံထားရေတာ ့

အြမန်ဆံုးထုိးလုိက်ပါ။ ကေလးကိ ု ေခွးနဲ   ခဲွထားပါ။ 

ထပ်ကိက်ုေနမှာစိုးလို။ ေခွးကိက်ုခရံတဲေ့နရာေတကွိ ု

ေရများများ၊ ဆပ်ြပာရည်ေတွနဲေဆးေကာသန်စင ်

ေပးပါ”

“ဆရာဝန်က       ဘာေဆးေတွထိုးေပးမှာလ ဲ

ဆရာမ”

“ေခွးူးကာကွယ်ေဆး၊ ေမးခိုင်ကာကွယ်ေဆး၊ 

ပုိးသတ်ေဆးေတွနဲ  ကုသေပးပါလိမ့်မယ်။ HRIG လို 

ေခ တဲ ့Human Rabies Immunoglobulin ကိ ုအနာ 

ပတ်လည်မှာ ထိုးေပးလိမ့်မယ်ေနာ်။ မျက်ှာတို၊ 

လည်ပင်း၊ ရင်ဘတ်၊ ေခါင်းနဲနီးတဲေ့နရာေတ ွအကိက်ု 

ခံရရင် အေရးကီးပါတယ်။ ဂုစိုက်ပါေနာ်”

“ဆရာမ အခလုိေုြပာြပေပးတဲအ့တွက် ေကျးဇူး 

အများကီးတင်ပါတယ”်

ြဖစ်ရပ ်(၃)

ေနာက်တစ်ေယာက်က ေမးထားြပန်သည်။

“ဆရာမခင်ဗျား။          က န်ေတာ့်ရဲအေဖကိ ု

ေခွးကုိက်သွားပါတယ်။ အနာက ေသးေသးေလးပါ။ 

ေသွးထွက်ေပမယ့ ်အနာက ကျက်သွားပါပ။ီ ဒါေပမဲ ့

အေဖက  ေခွးူးကာကွယ်ေဆးထိုးချင်တယ်တဲ့။ 

မထိုးဘဲေနလိုရပါသလား”

“ကိုက်သွားတဲ့ေခွးက လမ်းေဘးေခွးလား”

“ဟုတ်ကဲ့၊ ရာထဲက ေခွးပါခင်ဗျာ။  ပိုင်ရှင်မရှိပါ 

ဘူး။   သားေပါက်ပီး    သားဆိပ်တက်ေနတာပါ။ 

က န်ေတာ်တိုလည်း ငယ်ငယ်က ေခွးကိက်ုခရံဖူးတာ 

ပ။ဲ ဘာမှမြဖစ်ပါဘူး။ ဟိရုက်ပိင်ုးမှာ ေခွးကိက်ုခရံဖူး 

တဲ ့ ရာထဲကအေဒ ကီးတစ်ေယာက်   ေခွးူးြပန်ပီး 

ဆုံးသွားလိုခင်ဗျ။     အေဖက     ဒါကိုကားပီး 

သိပ်ေကာက်ေနပါတယ်။ မထုိးဘဲေနလုိက်ရမလား 

ဆရာမ”

“ဘယ်ေနက အကိုက်ခံရတာလ”ဲ

“ဒီေန  ှစ်ရက်ေြမာက်ေနပါ ဆရာမ”

“ေခွးူးကာကွယ်ေဆး         ထိုးေပးလိုက်ပါလို 

ဆရာမအကေံပးချင်ပါတယ်။ လူအသက်က အေရး 

ကီးပါတယ်ေနာ်”

“ေခွးကိ ု ဆယ်ရက်ေလာက် ေစာင့်ကည့လ်ိက်ုရ 

မလား ဆရာမ”

“အဒဲလီိ ုေစာင့်ကည့တ်ာေတကွ ေခတ်မမေီတာ ့

ပါဘူး။ အြမန်သာထိုးေပးလိုက်ပါ။ သူခမျာ စိတ်ထဲ 

မယ် တအားေကာက်ေနရှာေရာမ့ယ်။ တထတ်ိထတ်ိ 

ြဖစ်ေနရှာလိမ့်မယ်။     ကာကွယ်ေဆးထိုးေပးတာ 

အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ”

“ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ၊ ေကျးဇူးပါဆရာမ”

ြဖစ်ရပ ်(၄)

“ဆရာမေရ၊    ကူညီပါဆရာမရယ်။   က န်မ 

ကေလးေခွးကိက်ုခရံတာ       တစ်လေလာက်ရိှပါပ။ီ 

ေခွးကေတာ့အိမ်ေမွးေခွးပါ။  ကာကွယ်ေဆး   မထိုး 

ထားပါဘူး။ ေြခသလုံးကိ ုကိုက်လိုက်တာ”

“အနာက နက်လား၊ ေသွးထွက်လား”

“မထွက်ပါဘူး။ ရှထိုပံါပ။ဲ ြဖစ်ြဖစ်ချင်း ဆရာဝန် 

သွားြပပါတယ်။ ဆရာဝန်က ေမးခုိင်ကာကွယ်ေဆး 

ပ ဲ ထုိးေပးလုိက်တယ်။   အဲဒီေခွးူးရင် ကေလးေရာ 

ူးမှာလား။ အနာက အရာေတာင်မထင်ပါဘူး”

“ကေလးအသက်က ငယ်ေသးလား”

“တစ်ှစ်နဲတစ်လပါ။   ေခွးလည်းေနေကာင်းပါ 

တယ်။ ကေလးလည်း  ေနေကာင်းပါတယ်။ ကေလး 

မှာတစ်ခခုြုဖစ်လာမှာစိုးတယ်။ အဒဲေီခွးကိ ုိက်ုသတ် 

လိုက်ရမလား”

“ဟာ...ေခွးေသသွားရင ်        ဓာတ်ခွဲခန်းပိုပီး 

စစ်မလိုလား”

“အဲဒီလိုစစ်လိုေတာ့  မရဘူးဆရာမ။   ဒီရာက 

ေတာရာေလးြဖစ်ေနတယ”်

“ဘယ်မိ ဘယ်ရာကလ”ဲ

“.....,.........ကပါ။ ဆရာမကားဖူးလား”

သူေြပာသည့်ေနရာက အလွန်ေဝးလံေခါင်ဖျား 

ေသာ အရပ်ေဒသြဖစ်ေနပါသည်။ သူပိုလိုက်ေသာ 

ဓာတ်ပုထံမှဲ ကေလးငယ်ေလး ၏အနာကား အရာမ  

ပင်မထင်ပါ။

“ဆရာဝန်က   ေခွးူးကာကွယ်ေဆးမထိုးရင ်

လည်း ရတယ်တ့ဲ။ အခုမှထုိးလုိေရာရလား ဆရာမ”

“ ထိုးဖို   မလုိအပ်လုိ ဆရာဝန်က မထိုးေပးတာ 

ြဖစ်မှာပါ။ ကေလးက သိပ်ငယ်ေသးတယ်။ ကေလး 

ကို ေနာက်ထပ်အကိုက်မခံရေအာင ်ကာကွယ်ပါ”

“ေဆးကေဈးကီးတယ်ေနာ် ဆရာမ။ ထိုးရင်ေရာ 

နာလား”

“လူကီးေတကွ လက်ေမာင်းကိ ုထိုးရတာ၊ မနာ 

ပါဘူး။ ဆရာမတိုက ေခွးေတ၊ွ ေကာင်ေတ ွကိင်ုတွယ် 

ေနရလို ကိတင်ကာကွယ်ေဆးထုိးထားတယ်ေလ”

“ဟုတ်။  ေြဖကားေပးလို ေကျးဇူးတင်ပါတယ ်

ဆရာမ”

ြဖစ်ရပ ်(၅)

“မဂ  လာပါဆရာမ။  ကိဗုစ်ေကာင့ ် လေူတလွည်း 

အြပင်မထွက်ရ၊ဲ ေခွးကိလုည်း ေခွးူးကာကွယ်ေဆး 

မထိုးြဖစ်တာ  ေလးလေတာင်ေကျာ်သွားပီ။   အဲဒါ 

သူကကိုက်လိုက်လို    လူအတွက်    စိုးရိမ်ရလား 

ဆရာမ”

“ဘယ်ေနက    ကိုက်တာလဲ၊   ဘယ်ေနရာကို 

ကိုက်တာလဲ။ လူကီးကိုလား၊ ကေလးကိုလား”

“သုံးရက်ရိှပါပဆီရာမ။ က န်မကိ ုကိက်ုလိက်ု 

တာပါ။ ေြခသလုံးမှာ ေသွးေတာင်ထွက်ပါတယ်။ 

ေခွးူးကာကွယ်ေဆးေတာ ့ချက်ချင်းသွားထိုးလိက်ု 

ပါတယ်။ စိတ်ချရပါတယ်ေနာ်”

“သတ်မှတ်ထားတ့ဲ       ကာကွယ်ေဆးလုံးေရ 

ြပည့်ေအာင်ထိုးလိုက်ရင ်    အြပည့်အဝကာကွယ ်

ိုင်ပါတယ်။    ဒဏ်ရာကိုေရာ     အေသအချာ 

ေဆးေကာရဲလား”

“ ေဆးပါတယ် ဆရာမ။ အနာက ေသွးထွက်ပီး 

နက်လည်းနက်လို    ဆပ်ြပာနဲေရိုင်ိုင်ေဆးပီး 

အရက်ြပန်နဲ  ေသချာေဆးပါတယ်”

“ေကာင်းပါတယ်။   အဒဲေီခွးေရာ   ေနေကာင်း 

လား” 

“ေနေကာင်းပါတယ်ဆရာမ။    ခါတိင်ုး     သနူဲ  

အတူ မနက်တစ်ေခါက်၊  ညေနတစ်ေခါက် အြပင် 

မှာ လမ်းေလ ာက်ေနကျပါ။ လူေတွ အြပင်မထွက် 

ရေဲတာ ့သူကိ ုအမ်ိထမှဲာပ ဲထားရတယ်ေလ။ အြပင် 

မထွက်ရလို က န်မကိုစိတ်တိုတာ”

“ အခဆုိ ုေဆးခန်းအေတာ်များများ  ြပန်ဖွင့်ပ ီ

ဆိေုတာ ့သူကိကုာကွယ်ေဆးေတ ွ ထိုးထားလိက်ု 

ပါ။ အကုိက်ခံရတ့ဲသူလည်း ေခွးူးကာကွယ်ေဆး 

ထိုးရမယ့ ်ရက်ချန်ိးအတိင်ုး မပျက်မကွက်ထိုးလိက်ု 

ပါလို ေြပာချင်ပါတယ”်

“ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ”်

ြဖစ်ရပ ်(၆)

“ ဆရာမေရ၊  ညမီ တစ်ခေုလာက်ေမးချင်လိုပါ။ 

ညမီရဲသားေလးကိ ုအိမ်ကေခွးကုိက်ခံရလုိ ေခွးူး 

ကာကွယ်ေဆး   သူရက်နဲသ ူ  ေလးကိမ်ထိုးတာ 

မေနကြပည့်ပါတယ”်

“ဆက်ေြပာပါဦး”

“ပီးခ့ဲတ့ဲှစ်ရက်ကမှ ေခွးကုိ ေခွးူးကာကွယ် 

ေဆးသွားထိုးထားပါတယ”်

“ထိုးထားတာ ေကာင်းတယ”်

“အဲဒါ   ဒီေနကေလးက  သူဘာသာ  ေရှမှာ 

ကစားေနတာကိ ု ေခွးက ဟပ်လိက်ုလို။ ကေလးကိ ု

ေခွးူးကာကွယ်ေဆး ထပ်ထိုးရမလားရှင”်

‘ြဖစ်မှြဖစ်ရေလ’ ဟ ုစတ်ိထကဲ ေရရတ်မသိည်။ 

သိုေသာ်....

“အနာက နက်လား၊ ေသွးထွက်လား၊ ဘယ် 

ေနရာကို ကိုက်တာလဲ”

“ ေြခသလုံးကိ ုဟပ်လိုက်တာပါ။ ေဘာင်းဘီ 

ကထူေတာ့ ရှရာြခစ်ရာေတာင ်မေပ ပါဘူး”

သူပိုလိုက်သည့ ်ဓာတ်ပုံထဲမှာ အညိအမည်း 

စွဲြခင်းမရှိ။ ြခစ်ရာေလးမ ပင်မရှိ။

“ေခွးကိ ုကာကွယ်ေဆးထိုးထားတာ အာနသိင် 

ရပလီား ဆရာမ။ ကေလးကိ ုေခွးူးကာကွယ်ေဆး 

ထပ်ထိုးဖိုလိုမလားဟင်။ စိတ်ပူလိုပါ”

“ကာကွယ်ေဆးေတွရဲသေဘာက   ှစ်ပတ် 

ေလာက်ေနမှ အာနိသင်စပီးရတယ်လို ေြပာက 

ပါတယ်။ ေခွးမှာ   ကိုယ်ခံအားေတာ့   ထွက်ဦးမှာ 

မဟုတ်ဘူး။ ဒါေပမဲ့  ကေလးက  အကိုက်ခံရပီး 

ထိုးတဲ့ ေခွးူးကာကွယ်ေဆးအစီအစ်ကုိ အြပည့် 

အဝထိုးပီးသားြဖစ်တယ်၊ အနာလည်း မေပ ဘူး။ 

ထပ်ထိုးဖို  လိုချင်မှလိုလိမ့်မယ်။   ဆရာမ   အကံ 

ေပးချင်တာက ကေလးကိ ုဆရာဝန်ဆေီခ သွားပီး 

ြပေပးလိုက်ပါ။  ဆရာဝန်က ထိုးဖိုမလိုဘူးဆိုရင ်

မထိုးဘဲေနလိုရပါတယ”်

“ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ။ ြပလိုက်ပါ့မယ”်

စာမျက်ှာ  ၁၈ သို 

အကုိက်ခရံေသာေနရာသည် ဦးေှာက်အာံုေကာစနစ်ှင့ ် များစွာနီးကပ်ေသာ 

ဦးေခါင်း၊ မျကှ်ာ၊ လညပ်င်း၊ ရငဘ်တ၊် ေကျာကန်ုး စေသာေနရာများြဖစေ်နလ င်      

ကိက်ုလိက်ုေသာတရိစ  ာန်သည် ကာကွယ်ေဆးထိုးထားေသာ အိမ်ေမွးတရိစ  ာန်ြဖစ်ေစ၊ 

ေလလွင့်တိရစ  ာန်ြဖစ်ေစ  အကုိက်ခံရေသာသူကို  ေခွးူးေရာဂါကာကွယ်ေဆး  

(PEP) အြပင်  ေခွးူးေရာဂါ   အသင့်ကိုယ်ခံအား   (Human Rabies 

Immunoglobulin - HRIG) ကိပုါ  အနာပတ်လည်တွင် ထိုးေပးရသည်။ 

အဘယ်ေကာင့ဆ်ိေုသာ် ေခွးူးေရာဂါဗိင်ုးရပ်စ်သည် ဦးေှာက်ှင့ ်အာံုေကာစနစ်  

ကို အဓိကတိုက်ခိုက်တတ်ေသာေကာင့်ြဖစ်



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၇ မှ

“ကေလးကိ ု   ေခွးနဲခွဲထားပါ။      ကေလးကိ ု

ကာကွယ်ေပးပါ။ ခဏခဏအကိုက်ခံရပီး ခဏ 

ခဏ ေခွးူးကာကွယ်ေဆး  ြပန်ထုိးရတယ်ဆုိတာ  

မြဖစ်သင့်ပါဘူး”

“ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ၊ ေကျးဇူးတင်ပါတယ”်

ြဖစ်ရပ ်(၇)

“ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆးထိုးပီး   ြပန်လာတာ 

ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့   ေကာင်ကီးက   ကိုက်သွား 

လိုပါဆရာမ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ”

“ေခွးူးကာကွယ်ေဆးကိ ုချက်ချင်းသွားထိုး 

လိက်ုပါ။ ကိဗုစ်-  ၁၉ ကာကွယ်ေဆးကိ ုဘယ်ဘက် 

လက်ေမာင်းမှာ   ထိုးထားတယ်ဆိုရင ်   ေခွးူး 

ကာကွယ်ေဆးကိ ု     ညာဘက်လက်ေမာင်းမှာ 

ထုိးုိင်ပါတယ်။  တစ်ေနတည်း   ထုိးလုိရပါတယ်၊ 

ေခွးူးြပန်ေရာဂါြဖစ်ရင ်  လုံးဝအသက်ဆုံး ံးမှာ 

ြဖစ်လို အေရးကီးပါတယ်။ ဂုစိုက်ပါ”

“ေခွးူးကာကွယ်ေဆးက ရက်ကာရှည်ကီး 

ထိုးရတာမဟုတ်လားဆရာမ။   ကိုဗစ်ကာကွယ ်

ေဆး ဒုတိယအကိမ်ကိ ုဘယ်လိုထိုးရမလ”ဲ

“ေခွးူးကာကွယ်ေဆးကိ ုသတ်မှတ်အလုံးေရ 

ြပည့်ေအာင်ထိုးပါ။   အဲဒီေနာက်    ှစ်ပတ်ကာမ ှ

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆး ဒုတိယအကိမ်ကိုထိုးပါ”

“ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ။ ေကျးဇူးပါခင်ဗျ”

အထက်ပါြဖစ်ရပ်များ၊      ေမးခွန်းများှင့ ်

အေြဖများသည် တရိစ ာန်ေဆးကပုညာရှင် စာေရး 

ဆရာတစ်ေယာက်အေနြဖင့ ် အွန်လိင်ုးမှတစ်ဆင့် 

မကာခဏ  ေြဖကားေပးေနရေသာြဖစ်ရပ်များထ ဲ

မှ ေကာက်တ်ုေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်သည်။ ြဖစ်ရပ် 

များကို  ခံငုံသုံးသပ်ကည့်လ င်   ေခွး   သိုမဟုတ် 

ေကာင်ကုိက်ခံရေသာသူအများစုသည်  ငယ်ရယ် 

နုယ်ေသာကေလးများ ြဖစ်ေနကသည်။ အသက် 

တစ်ှစ်တစ်လ (၁၃ လသား) အရယ်ကေလးကိ ု

အကိုက်ခံရေသာကိစ မှာ      မိဘများ ၏ဂုစိုက်မ  

ေလျာ့ရဲေနသည်ကို  အထင်းသားြမင်ိုင်ပါသည်။

ကုိဗစ် - ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလတွင် လူတိုှင့် 

အတူ   အိမ်ေမွးတိရစ ာန်များပါ   အြပင်မထွက်ဘဲ 

အမ်ိတွင်သာ အကန်အသတ်ှင့ ်ေနထိင်ုကရေသာ 

အခါ တချိလူများ စိတ်ဖိစီးမ ဒဏ်ခံစားရသက့ဲသုိ 

တိရစ ာန်များလည်း    ခံစားရပါသည်။     တချိ 

တိရစ ာန်များသည် အိမ် ၏ြပင်ပမှာ လွတ်လပ်စွာ 

ေဆာ့ကစားခွင့်၊             ြမးထူးေပျာ်ရ င်ခွင့်ရမ ှ

စိတ်ေကျနပ်ှစ်သိမ့်တတ်ကသည်။ အြပင်ထွက ်

ခွင့်မရလ င် အလုိလုိစိတ်တုိပီး ရန်လုိတတ်သည်ကုိ    

သတြိပေစချင်ပါသည်။ ထိုြပင်တရိစ ာန်ေဆးကခုန်း 

အများစလုည်း ပတ်ိထားကေသာေကာင့ ်ထိကုာလ 

အေတာအတွင်း ကာကွယ်ေဆးထိုးရမည့ ်အိမ်ေမွး 

တိရစ ာန်များအတွက် ပိုင်ရှင်များအေနြဖင့ ်အခက် 

ေတွပီး ေခွးူးကာကွယ်ေဆးသက်တမ်း ေကျာ်လွန် 

သွားေသာအြဖစ်မျိးလည်း များစွာရှိေနကသည်။

ေနာက်ထပ်ြပဿနာတစ်ခမှုာ ေခွးေလေခွးလွင့ ်

ြပဿနာြဖစ်ပါသည်။    ေခွးေလေခွးလွင့်များကို 

ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်း၊ ေကာင်ေရမတိုးပွားေအာင ်

မျိးဆက်ထိန်းချပ်ြခင်း၊ ခွဲစိတ်ေပးြခင်း စေသာကိစ  

များ ရပ်ဆိင်ုးထားရသည်ှင့အ်မ  တရိစ ာန်ေကာင်ေရ 

တို       လွတ်လွတ်လပ်လပ်တိုးပွားေနိုင်သည်ဟ ု

မှန်းဆကည့်ုိင်ပါသည်။ ထုိအေကာင်းများေကာင့် 

ေခွးကိုက်ခံရသူများလာပီး အကိုက်ခံရ၍  ေမးြမန်း 

မ များ ခပ်စိပ်စိပ်ြဖစ်လာြခင်းြဖစ်သည်။ ေနာက်ထပ် 

ေမးြမန်းကေသာ ေမးခွန်းများသည ် ကိုဗစ်  - ၁၉ 

ကာကွယ်ေဆး၊ ေခွးူးကာကွယ်ေဆးတိုှင့ပ်တ်သက် 

ေနေသာေကာင့်  အေသးစိတ်ေဖာ်ြပမှြဖစ်မည်ဟု 

ယူဆမိပါသည်။

ေခွး၊ ေကာင ်အကိုက်ခံရလ င် အုပ်စုသုံးခု ခွဲပါ 

သည်။ အုပ်စု (၁) ကိုက်ရာ ြခစ်ရာမရှိ၊ သွားရည်သာ 

ထိသည်။    ေသွးမထွက်၊     ေသွးြခည်ဥပင်မရှိ။   

ကုိက်လုိက်ေသာတိရစ ာန်က  ေခွးူးကာကွယ်ေဆး 

စနစ်တကျထိုးထားသည်။  ေခွးူးေရာဂါလက ဏာ 

လည်းမရိှ။   ထိအုခါ        ေခွးူးေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

(အကိုက်ခံရပီးေနာက ်ထိုးရေသာ Post exposure 

program - PEP ) ထိုးရန်မလိုပါ။

အုပ်စု (၂) အကိုက်ခံရေသာဒဏ်ရာ နက်သည်၊ 

ေသွးထွက်သည်၊   အညိအမည်းစဲွသည်။   ကိက်ုလိက်ု 

ေသာတိရစ ာန်သည်  ကာကွယ်ေဆးထိုးထားေသာ 

ေခွး၊ ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ လမ်းေဘး ေလလွင့ေ်ခွးြဖစ်ေစ၊ 

(ေခွးူးလက ဏာမြပေသာ်လည်း) အကိက်ုခရံေသာ 

လူကို ေခွးူးေရာဂါကာကွယ်ေဆး (PEP) ြပည့်စံုစွာ 

ထိုးရပါမည်။ ကာကွယ်ေဆးအမျိးအစားှင့ ်ဒဏ်ရာ 

ေပ မတူည်ပီး  မည်သည့ေ်နရက်များတွင်     မည်သို 

မည်ပုံထိုးရမည်ကိ ု   ဆရာဝန်က   ဆုံးြဖတ်ေပးပါ 

လိမ့်မည်။

အပ်ုစ(ု၃) အကိက်ုခရံေသာေနရာသည် ဦးေှာက် 

အာုံေကာစနစ်ှင့ ် များစွာနီးကပ်ေသာ ဦးေခါင်း၊ 

မျက်ှာ၊ လည်ပင်း၊ ရင်ဘတ်၊ ေကျာကုန်း စေသာ 

ေနရာများြဖစ်ေနလ င်      ကုိက်လုိက်ေသာတိရစ ာန် 

သည် ကာကွယ်ေဆးထိုးထားေသာ အမ်ိေမွးတရိစ ာန် 

ြဖစ်ေစ၊ ေလလွင့်တိရစ ာန်ြဖစ်ေစ အကိုက်ခံရေသာ 

သူကို  ေခွးူးေရာဂါကာကွယ်ေဆး  (PEP)  အြပင် 

ေခွးူးေရာဂါ အသင့်ကိုယ်ခံအား (Human Rabies 

Immunoglobulin - HRIG) ကိုပါ  အနာပတ်လည် 

တွင် ထိုးေပးရသည်။ အဘယ်ေကာင့ဆ်ိေုသာ် ေခွးူး 

ေရာဂါဗိင်ုးရပ်စ်သည် ဦးေှာက်ှင့ ်အာုေံကာစနစ်  

ကို အဓိကတိုက်ခိုက်တတ်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း ေခွး၊ 

ေကာင်တို    အကိုက်ခံရသူများ ၏    စိုးရိမ်တကီး 

ေမးြမန်းမ များေကာင့ ်  အိ ိယိုင်ငံ   ေခွးူးေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအဖွဲအစည်းကီး (APCRI- 

Association for Prevention & Control of Rabies 

in India) မှ  ဥက   ြဖစ်သူ   ေဒါက်တာ   အက်ရှဝါ 

နာရာယန်က ၂၀၂၁  ခုှစ်  ဇွန်လ   ၅   ရက်ေနတွင် 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေြဖကားခဲ့ပါသည်။

(၁) ကုိဗစ် - ၁၉   ကာကွယ်ေဆး  ပထမအကိမ် 

ထိုးပီးသည့ေ်နမှာ တရိစ ာန်အကိက်ုခရံလ င်၊ 

ေခွးူးကာကွယ်ေဆးထိုးရမည့်အုပ်စ ု   (၂)   

ထပဲါေနလ င် ထိေုနတစ်ေနတည်းမှာ ေခွးူး 

ကာကွယ်ေဆး (PEP) ကိ ုစတင်ထိုးိုင်သည်။  

သိုေသာ် လက်တစ်ဖက်စီမှာထိုးရမည်။

 (၂)  ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ေဆး မထိုးရေသးခင ်

တိရစ ာန်အကိုက်ခံရပီး ေခွးူးကာကွယ ်

ေဆးထိုးရမည့်အုပ်စု  (၂)   ထဲမှာပါလ င်   

ေခွးူးကာကွယ်ေဆး  (PEP)  ကို  ြပည့်စု ံ

ေအာင်  အရင်ထိုးပီး  ှစ်ပတ်ကာမှ   ကိဗုစ်- 

၁၉ ကာကွယ်ေဆးကိ ုစတင်ထိုးရန်ြဖစ်သည်။ 

(ှစ်ပတ်ကာလ င်   ေခွးူးေရာဂါ   ကိုယ်ခံ 

အားထွက်လာပီဟ ုယူဆသည်)

 (၃) ကိဗုစ်ကာကွယ်ေဆး ပထမအကိမ်ထုိးပီးမှ 

ေခွးကိုက်ခံရလ င်  ေခွးူးေရာဂါကာကွယ ်

ေဆး  (PEP)  ကို    ြပည့်စုံေအာင ်  ထိုးပါ။ 

(တစ်လအတွင်း  ြပည့်ပါသည)် ထိုေနာက် 

ှစ်ပတ်ကာမ ှ ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ေဆး 

ဒုတိယအကိမ်ကိ ုထိုးပါ။

 (၄) ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ေဆး  ထိုးပီးေနာက ်

ေခွးကိက်ုခရံပီး ေခွးူးေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ထိုးရမည့်အုပ်စု (၃) ထဲမှာပါဝင်ေနလ င် 

ေခွးူးကာကွယ်ေဆး  (PEP)   ှင့်   ေခွးူး 

ေရာဂါ  အသင့ခ်ခုအံား (HRIG)   ှစ်မျိးလုံးကိ ု

ြပည့်စုံစွာထိုးရမည်။

 (၅) ကိဗုစ် - ၁၉  ေရာဂါ   ြဖစ်ပွားခစံားေနရသ ူ

ေခွးကိုက်ခံရပါက အုပ်စု (၂) ှင့် အုပ်စု 

(၃)  ထဲမှာပါလ င်    ေခွးူးကာကွယ်ေဆး 

အစီအစ်အတိုင်း ြပည့်စုံေအာင ်ထိုးေပး 

ိုင်ပါသည်။   သိုေသာ်   ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးေပးမည့်သူသည ်PPE  ဝတ်စုံ  ဝတ်ရ 

မည်၊ လက်အိတ်လည်း ပါရမည်။ ကိုဗစ် 

ေဝဒနာရှင်သည်          Oseltamivir ၊ 

Favipiravir ၊ Remdesivia၊ Interferon 

alpha 2 B ေဆးများကိ ုသုံးစွဲေနရသည် 

ြဖစ်ေစ၊   Steroids၊    antiplatelets၊ 

Anticoagulants   များ   သုံးစွဲေနရသူ 

ြဖစ်လ င်ေတာင်မှ ေခွးူးေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးကို  ြပည့်စုံစွာထိုးရပါမည်။   (အေြခ 

အေနေပ  မတူည်ပီး ဆရာဝန် ၏ ဆုံးြဖတ် 

ချက်အတိုင်း လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်)

အဘယ်ေကာင့်    ဤေရဤမ အေရးကီး 

ေနရပါသလဲဟုဆိုရေသာ ်   ကိုဗစ် - ၁၉    ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားေသာသူသည ်      ြပန်လည်နာလန်ထပီး 

သက်သာိုင်ပါေသးသည်။       ေခွးူးြပန်ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားလ င် ကရုာနတ ိေဆးမရိှဘ ဲ၁၀၀ ရာခိင်ု န်း 

အြပည့် အသက်ဆံုး းံကရေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။  

မကာ ေသးမရီက်ပိင်ုးအတွင်းက မတ်ိေဆတွစ်ဦး၏ 

တမူေလး ေခွးူးြပန်ေရာဂါေကာင့ ်ကွယ်လွန်သွား 

ခဲ့သြဖင့် အထူးဝမ်းနည်းခဲ့ရပါသည်။ 

ထိုေကာင့ ်  ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ 

အတွင်း

- အိမ်ေမွးတိရစ ာန်များကို ေခွးူးကာကွယ ်

ေဆးထိုးထားပါ။

- တိရစ ာန်များကို မစပါှင့်။

- ငယ်ရယ်ုနယ်ေသာ       ကေလးများကိ ု

အကိုက်မခံရေအာင ်ကာကွယ်ေပးပါ။

- အကိက်ုခရံလ င် အြမန်ဆံုးကာကွယ်ေဆး 

ထိုးပါ။

- အစီအစ်အတိုင်း ြပည့်စုံေအာင်ထိုးပါ။

- ကုိဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ေဆး ထုိးရန်ကုိသာ 

ဦးစားမေပးပါှင့်။

- နားလည်တတ်က မ်းေသာ ေဆးပညာရှင ်

များကို    တိုင်ပင်ပီး    ကုသမ ခံယူပါဟု

 အကံeာဏ်ေပးလိုပါသည်။ ။

မန်းေရနေံြမေဒသခမံျားအတွက် ပညာေရးဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အစီအစ် ြပန်လည်စတင်
မင်းဘူး  ဇန်နဝါရီ  ၇

ြမန်မာ့ေရနံှင့်  သဘာဝဓာတ်ေငွ 

လုပ်ငန်းှင့် အကျိးတူပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည့် MPRL E&P သည်  မန်း 

ေရနေံြမ ေဒသခလံငူယ်များ အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းအတတ်ပညာများကိ ုသင်ယ ူ

ခွင့ရ်ရိှိင်ုရန် ေဒသတွင်းပညာေရးဆိင်ုရာ 

အဖဲွအစည်းများှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ခဲ့သည်။

ြပန်လည်စတင်

၂၀၂၀  ြပည့်ှစ်  ဧပီလမ ှ  စတင်၍          

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊  တားဆီး၊ 

ထိန်းချပ်ေရးစီမံချက်များကို  ပူးေပါင်း 

လိုက်နာသည့်အေနြဖင့်  အဆိုပါအစီ 

အစ်များကုိ ယာယီရပ်နားခ့ဲရာ ၂၀၂၁ ခုှစ်  

ိုဝင်ဘာလတွင်    သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ 

အစည်းများ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ် လုပ်ငန်း 

ြပန်လည် စတင်ခဲ့သည်။ 

စက်မ ဝန်ကီးဌာန  စက်မ ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်ေရးဦးစီးဌာန     သင်တန်း 

ေကျာင်းများ          ကီးကပ်ေရးဌာန 

လက်ေအာက်ရှိ      အမှတ်(၅)စက်မ  

သင်တန်းေကျာင်း(မေကွး)တွင် “စက်မ  

က မ်းကျင်တစ်ှစ်သင်တန်း” အမှတ်စ် 

(၁၀)သို မန်းေရနံေြမထိစပ်ေကျးရာများ

ြဖစ်သည့ ်မန်းကျိး၊ ေပါက်ကန်ုး၊  က ဲချှင့် 

ေလးအိမ်တန်းေကျးရာများမှ  ေဒသခံ 

လငူယ် ခနုစ် ဦး  တက်ေရာက်ခွင့ရ်ရိှခဲသ့ည်။ 

အဆိပုါ လငူယ်ခနုစ်ဦးအနက် အမျိးသား 

ငါးဦးသည်      ေမာ်ေတာ်ယာ်ြပြပင ်

ထိန်းသိမ်းမ သင်တန်း  (Automobile 

Maintenance Course)ကိ ုတက်ေရာက် 

လျက်ရှိပီး   အမျိးသမီး  ှစ်ဦးသည် 

ကွန်ပျတာသုံး ဒဇီိင်ုးေရးဆဲွ/ ထတ်ုလပ်ုမ  

သင်တန်း   (CAD/ CAM  Course) ကို 

တက်ေရာက်လျက်ရှိသည်။ 

အဆိုပါ  သင်တန်းသား   ခုနစ်ဦး 

သင်တန်းတက်ေရာက်ိုင်ေရးအတွက ်

ေကျာင်းဝင်ေကး၊  ယာ်ေမာင်းလိုင်စင ်

ေကး၊  စားစရိတ်၊   ဘွဲဝတ်စုံစရိတ်ှင့ ်

တစ်ဦးလ င် လစ်  အပိုအသုံးစရိတ်       

ကျပ် ၄၀၀၀၀  န်းြဖင့်    သင်တန်းသား   

ခုနစ်ဦးအတွက် တစ်ှစ်တာ    ခန်မှန်း 

ကန်ုကျစရတ်ိ   စစုေုပါင်းကျပ် ၄၀၅၀၀၀၀ 

ကို MPRL E&P  CSR အစီ အစ်ြဖင့် 

ပံ့ပိုးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ဧရာဝတီ သင်တန်းေကျာင်း (မင်းဘူး) 

က ဖွင့်လှစ်ပိုချလျက်ရှိသည့ ်  “ေဆးဝါး 

က မ်းကျင်ှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  

ဆိုင်ရာ  ှစ်လတာသင်တန်း”  အတွက်  

MPRL  E&P  CSR  အစီအစ်ြဖင့်  ပညာ 

သင်ဆု ချးီြမင့်ိုင်ေရးအတွက ်မန်းေရနံ 

ေြမ ေဒသခံလူငယ်များကိ ုဖိတ်ေခ ခဲ့ပီး 

အဆိုပါ   သင်တန်းေကျာင်းှင့ ်    CSR 

လုပ်ငန်းအဖွဲဝင်များက      ပညာသင်ဆု 

ေရးချယ်ေရးဆိင်ုရာ   သတ်မှတ်ချက်များ 

ှင့အ်ည ီစစိစ်ေရးချယ်ခဲရ့ာ ေလ ာက်ထား 

သူ ေဒသခံလူငယ်  ၂၄ ဦးအနက်  ငါးဦး 

ေရးချယ်ခံရသည်။ 

ေဆးဝါးက မ်းကျင်ှင့်  ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ ဆိုင်ရာ    ှစ်လတာ 

သင်တန်းတွင်  မင်းဘူးမိ၌   စာေတွ 

သင်တန်းတစ်လ   တက်ေရာက်ရမည ်

ြဖစ်ပီး ရန်ကုန်မိရှ ိ ဧရာဝတီသင်တန်း 

ေကျာင်းှင့်  သင်ကားေရးေဆးုံတွင ်

လက်ေတွ တစ်လ   တက်ေရာက်သင်ယရူ 

မည်ြဖစ်သည်။    ေရးချယ်ခံရသည့  ်

သင်တန်းသား  ငါးဦးသည်   အဆိုပါ 

သင်တန်းကို  ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ  ၂၇ 

ရက်မှ    စတင်၍    မင်းဘူးမိတွင ်

တက်ေရာက ်သင်ယူလျက်ရှိသည်။ 

အဆိပုါ  ှစ်လတာသင်တန်းအတွက် 

ခန်မှန်းကုန်ကျစရိတ် တစ်ဦးလ င် ကျပ် 

၈၀၀၀၀၀ ခန်ရိှပီး အြခား ကန်ုကျစရတ်ိ 

များအပါအဝင် စစုေုပါင်းကျပ် ၆၃၂၀၀၀၀   

ခန်ကို    MPRL E&P CSR အစီအစ်က  

မန်းေရနေံြမေဒသခ ံလငူယ်များအတွက် 

ပညာသင်ဆခုျးီြမင့ြ်ခင်းအစအီစ်အြဖစ်  

ပံပ့ိုးခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ အလားတ ူသင်တန်း 

ပီးဆံုးေအာင်ြမင်သည့်  သင်တန်းသမူျား 

အတွက်  အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်းသစ် 

များရရိှုိင်ေရး  စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

သည်။ 

MPRL  E&P  သည်   ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ဘ  ာေရးှစ်တွင် မန်းေရနံေြမ ေဒသခံ 

လူငယ်အမျိးသမီး  သုံးဦးကို   ေဆးဝါး 

က မ်းကျင်ှင့ ်ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ  

သင်တန်းတက်ေရာက်ိုင်ရန ်     ပညာ 

သင်ဆုများ  ပံ့ပိုးခဲ့ပီး   သင်တန်းပီးဆုံး 

ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည့် သင်တန်းသ ူ သုံးဦး၏ 

အလပ်ုအကိင်ု အခွင့အ်လမ်းသစ်များကိပုါ 

တိုးတက်ဖန်တီးေပးိုင်ခဲ့သည်။ 

   သတင်းစ် 



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

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

အပတ်စ်စေနေနတိုင်းတွင် တစ်လှည့်စီေဖာ်ြပေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေကာင်းေသာနည်းမဟုတ်။ မူမှန်ေဈးအားြဖင့်  ဆီအုိးအနက်တစ်ရာကို 

ငါးဆယ် န်းရှိသည်ဆိုလ င် ေငွကိ၍ယူထားပါက သုံးဆယ်ေဈး အစိတ် 

ေဈးြဖင့်အပ်ရ၏။ ထိုေကာင့် နစ်နာလှသည်။  နစ်နာခါမှ နစ်နာေပေရာ့။  

ှမ်းမေပ မချင်း၊  စပါးမေပ မချင်း ကိုေဆးိုးတိုလက်ထဲသို ဝင်လာမည့် 

ေငမွရိှေပ။ ရိှသည့ေ်ငမှွာလည်း  အဆမတန်နစ်နာပီးမှ  ရမည့ေ်ငြွဖစ်သည်။ 

မနစ်နာရိင်ုသည့ေ်ငေွတာရိှ့၏။ ယင်းသည်ကိ ုေမ ာ်ကိုး၍ “ဘယ့်ှယ်လေဲဟ၊့ 

စပါးေဈးကေလးများ” ဟု ကိုေဆးိုးက စလိုက်ကာရှိေသး၊ ကိုကွန်းထိန်က 

ထန်းရက်ဘက်သို ဦးလှည့်လိုက်သြဖင့် အစေပျာက်သွားခဲ့

 ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်းေမ ာ်ဆဲ ေမ ာ်ခါ
ခပ်လှမ်းလှမ်း ေြမာင်းေပါင်ေပ မှ ကိင်ုးမုျား 

ကိ ု  ွားြဖတ်စားသံသည ်   ခပ်သဲ့သဲ့ထွက်ေပ ေန 

ေလ၏။   ေြမာင်းေပါင်ေပ တွင်    အစိမ်းုေရာင ်

လ မ်းစြပေနေပပ။ီ  လယ်ကွင်းထရိှဲ  ကန်သင်းေပါင် 

များတွင်မ ူ  အစိမ်းေရာင်သည ်  ေဝစည်ိုင်ြခင်း 

မရိှေသး။  တစ်ေွလံုး   ငုပ်လ ိးကွယ်ေပျာက်ေနခ့ဲ 

ေသာ ပန်းေတာ်နမီျားသည် ယခမှု ေခါင်းြပိင်ုခါစ 

သာရိှေသးသြဖင့် ြမြမမစိမ်းုိင်ေသးေချ။ ဪ ... 

ယခမှု မိုးတစ်ပိက်ပ ဲရာိင်ုေသးသည်မဟတ်ုလား။ 

“ဟယ် ဒီွားေလးဟာ” 

ကိေုဆးိုးသည် ထွန်ေကာင်းေကွသွားသည် 

ှင့်   ှင်တံကိုေြမာက်၍   ကိမ်းေမာင်းလိုက်၏။ 

အတိင်ုဘက်မှ ွားကေလးမှာ တင်ပါးဆသီို မှက်ြဖ 

ဝသဲလိ ုပျတံက်လာေသာှင်တကံိ ုရပ်ိခနြဲမင်လိက်ု 

သည်ှင့တ်စ်ပိင်နက် ကန်သင်းဆီသုိ အလျားထိုး 

ထုတ်လိုက်ေသာ   လ ာကီးကို    ကပျာကယာ 

သိမ်းလျက ်ေရှသိုခပ်သွက်သွက ်လှမ်းထွက်သွား 

ေလ၏။ 

“မမိုက်ချင်စမ်းပါနဲ  သားရာ” 

ထွန်ေကာင်းေြဖာင့်သွားလ င် ကိုေဆးိုးက 

ေအးေဆးစွာ ဆက်၍ဆိုေလသည်။ 

ေလြပည်သည် ကိေုဆးိုး၏ နားရက်ှစ်ဖက် 

ကို ကျယ်ေလာင်ေသာအသံေပးလျက ်တိုးေဝှေန 

ေပ၏။    ထွန်သွားှင့်    ေြမကီးဆွဲြခစ်သံလည်း 

ေြမာင်းေပါင်ေပ ရှိ  ကိုင်းပင်ြပတ်သံကို  တစ်ချက် 

တစ်ချက်ဖုံးအုပ်သွားေပသည်။   မိုးစဲခိုက်တွင်     

ကွင်းထဲ၌  လ ပ်လ ပ်ရရြဖင့ ် တွင်းထဲမှထွက်လာ 

ေသာပုရက်ဆိတ်များသဖွယ် ထွန်ေရးငင်ေနသည် 

များကို ြမင်ရ၏။ 

“မည်းလိုက်ပါနဲ     ေရ မိုးညိရယ်၊     ဪ 

ေမှာင်လာပါနဲ ေရ မိုးညိရယ်၊ ပျိတိုေမာင် ေရ ေယာင် 

ရစ်ကို ေရနစ်မှာစိုး” 

ေတာင်ဘက်ေြမာင်းေပါင်၏ ဟိဘုက်လယ်ပဲွမှ 

ထွန်းသာ၏ အသဝံါကီးေပတည်း။ ကိေုဆးိုးသည် 

ထွန်ကိုင်းကိ ု ေနာက်ြပန်လှမ်းကိုင်ရင်း  ဆတ်ခနဲ 

လှမ်းကည့်လုိက်၏။  ထွန်းသာ၏ေကျာြပင်ကီးမှ 

ေခ းစက်များမှာ          ေနေရာင်ြဖင့်တလက်လက ်

ေတာက်ပေနကာ ကိေုဆးိုးှင့ ်မျ်းပိင်ေမာင်းေန 

သည်ကို ြမင်ရသည်။ 

“ေဟ့ ထွန်းသာ... ထွန်းသာ” 

“ဗျိး”

ထွန်းသာက   ကိေုဆးိုးကိ ု   လှမ်းကည့၏်။ 

“မည်းစမ်းပါေစကွာ၊   ဘာြဖစ်လို    မည်းလာပါနဲ  

ေရ မိုးညိရယ်လို ဆိုေနရတာလဲ” 

“ ဪ ဟဲ... ဟဲ” 

ထွန်းသာသည်      ခပ်ကျယ်ကျယ်ေအာ်ရယ ်

ရာက “တယ် ဒွီားကီးဟာ” ဟ ုတစ်ချက်ေငါက်ပီး 

ေနာက် ကိုေဆးိုးကိ ုလည်ြပန်လှည့်ကည့်၏။ 

“မမည်းပါနဲလုိသာ   ဆိတုာပဗဲျ၊   မရာပါနဲလို 

ဆိုတာမှ မဟုတ်ဘဲ” 

“ေအး၊ ဟုတ်သားပဲ”

“မည်းလာ      ေမှာင်လာပီးမ ှ       မရာဘဲ 

ေပျာက်ေပျာက်ေြပးမှာစိုးလိုပါဗျာ”  

“ေအးကွ” 

ေြပာေြပာဆိုဆိ ု       ထွန်းသာ၏အေြပာကိ ု

ေထာက်ခရံင်း ကိေုဆးိုးသည် မိုးကိ ုအမှတ်ရလာ 

သည့အ်လား စေနေထာင့ဆ်သီို ေမ ာ်ကည့ေ်လ၏။ 

စေနေထာင့ဆ်၌ီ  ရှင်းေနသည်။ မိုးသားမရိှ။ ပကတ ိ

ြပာစင်ေနေချ၏။ ကုိေဆးုိးတုိသည် အဲဒါကုိ စိတ် 

အပျက်ဆုံးြဖစ်ေပသည်။ မိုးကေလးရာလိက်ု၍ အစိ ု

မခွာခင်၊ မဆတ်ုခင် ကပျာကယာ ထွန်ေရးဖုေံအာင် 

လုပ်ထားရင်း  ှမ်းမျိးေတာင်း  တပိုက်ပိုက်ြဖင့ ်

မိုးကို ေစာင့်က၏။ မိုးကား မလာ။ ေလသာလ င်  

တဟူးဟူး တုိက်ခတ်ေနသြဖင့်    ေနာက်ဆံုးေြမာင်း 

ေရသွင်း၍သာ ှမ်းကဲရေတာ့သည်။ 

မိုးှင့ ် ေြမာင်းေရသည်  ေရပင်ြဖစ်ပါ၏။   သိုရာ 

တွင် မတူေပ။    ထွန်ေရးေပ သို      မိုးစက်မိုးေပါက ်

ကေလးေတ ွ ကျဆင်းလာြခင်းေကာင့်  ထွန်ေရးမှာ 

ပွသည်ထက်ပွကာ မွသည်ထက်မွလာ၏။ အစိဓုာတ် 

လည်းကီးမား၏။ ေြမာင်းေရမှာေသာ်ကား အစိဓုာတ် 

ကိ ုေပးိင်ုေသာ်လည်း ထွန်ေရးကိ ုမာေစကျစ်ေစ၏။ 

ေရှင့်အတူပါလာေသာ    ရ ံွန်များက    လယ်ကို 

ပိုေစေကာေစ၏။ ထိုေကာင့် ကိုေဆးိုးတိုက မိုးကို 

တစ်ေလာပီးတစ်ေလာ ရာေစချင်ကသည်။ 

ယခုဆိုလ င်    ကိုေဆးိုးမှာ    အေကာလယ် 

အားလုံးကိ ု  ထွန်ေရးညက်ေအာင်  ထွန်ပီးေနေပပ။ီ 

သည်အတိုင်းသာ   ေလချည်းဆက်လက်တိုက်ခတ ်

ေနပါက   ထွန်ေရးေတွ   ေလြဖင့်လွင့်ကုန်မှာ    စိုးရ 

ေလာက်ေအာင်ပင ်        ကိုေဆးိုး၏ထွန်ေရးက 

လှည်းလမ်းေကာင်းမှ ဖန်ုလိ ု  မ န်ေန၏။ လယ်ေကာ 

များမှာသာ ှမ်းကဲပီး ကျင်းလယ်များတွင် ှမ်းမက ဲ

ြခင်းမှာ ကျင်းလယ်များသည် မုိးဦးေကာင်းလာပါက 

ေရလမ်းကျ၏။  မိမိ၏လယ်ကွက်ထဲမ ှေရသာလ င် 

မဟတ်ုဘ ဲ အထက်ရိှလယ်ပဲွများမှ စီးဆင်းလာေသာ 

ေရကလည်း ရိှေသးသည့အ်တွက် ေရဝပ်လ င်မကိက် 

ေသာှမ်းပင်ှင့်မကိုက်ေပ။ 

သိုေကာင့လ်ည်း  ကိေုဆးိုးမှာ  အေကာလယ် 

များကိပုင်   ေြမာင်းမကီး   သိုမဟတ်ု   ေြမာင်းလက် 

တက်ှင့န်ီးပါက လယ်ကွက်ထတွဲင် ေရထတ်ုေြမာင်း 

ကေလးများ  တူးထားရေပ၏။ သည်မ ဝပ်ေသာေရ၊ 

အိုင်ေသာေရကိ ုေကာက်ေသာှမ်းသည ်ပန်းခရား 

ြဖင့် ပန်းချသလို   ရာချသည့်မိုးကိုကား  အင်မတန် 

ကိက်၏။  မိုးသာ ြပတ်ေတာင်းေတာင်းရာေပးမည ်

ဆိုလ င်  ေြမမှေပါက်ေသာှမ်းပင်သည ်  ပိတ်ကား 

ေပ မှ ေရးဆွဲဆဲပန်းချဆီရာ၏သစ်ပင်လိ ုကီးထွား 

ြခင်းြမန်ဆန်သည်။ ထိုးတက်လာသည်။ အကယ်၍ 

သာ ယေနမိုးရာမည်ဟ ုေသချာေပါက် သိိင်ုပါလ င် 

ကိေုဆးိုးသည် အသင့ေ်ဆာင်ခဲေ့သာ မျိးှမ်းများကိ ု

ကဲပစ်လိုက်ချင်၏။    မိုးကိုေစာင့်ရင်း    အချနိ်လင့် 

သွားြပန်လ င်လည်း စပါးစုိက်ေနာက်ကျမှာစုိးရေသး၏။ 

“ယမထာ ေရ ကိမ်လုံးရယ်နဲ” 

“ဒီလိုလုပ်စမ်းပါက”ွ 

ထွန်းသာက  ထွန်တစ်ေကျာ့လှည့်အလာတွင ်

ဟစ်လိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

“ထွန်တံုးကုိတ့ဲ   ေြခေတာ်တင်၊   ွားကန်စုရှံင်၊ 

ပျိးခင်းကုိဝင်၊ မုိးေပ က  ေရ ပိန်ညင်းရယ်  မုိးေခ လို 

ဆင်း” 

“ဟတ်ုပါ ့ဟတ်ုပါ ့ေကာင်းလိက်ုတဲသ့ခီျင်းကွာ” 

ကိုေဆးိုးမှာ   ြမး၍သွားေလ၏။    စိတ်ြမး 

သည်ှင့လ်ိက်ုေအာင်   တ်ကလည်း   ကျးရင့လ်ိက်ုမ ိ

သည်။ 

“အမယ် ... အမယ်” 

ကိုေဆးိုး၏      ေကျာဘက်ကန်သင်းထက်မ ှ

အသံတစ်သံထွက်ေပ လာ၏။    ကိုေဆးိုးလယ်၏ 

အထက်လယ်ပွဲမ ှကိုကွန်းထိန်ြဖစ်ေပသည်။ 

“မကီးမငယ်နဲ ဘာေတသွေဘာကျေနတာလဗဲျ 

ဟဲဟဲ”

ကုိကွန်းထိန်သည်   ွားှစ်ေကာင်ကုိ    အနား 

ခိုင်းပီး  ေလ ာက်လာြခင်းြဖစ်၏။   ကိုကွန်းထိန်က 

စပ်ဖဲဖဲေအာ်ေြပာရင်း လယ်ကွက်ထဲသို ဆင်းလာ 

သည်။    ကိုကွန်းထိန်    ထွန်နားလာသည်ကိုြမင်မ ှ

ကိုေဆးိုးမှာလည်း       မိမိ၏ွားှစ်ေကာင်ကိ ု

လှမ်းကည့်လုိက်မိ၏။   ွားှစ်ေကာင်မှာ    ပါးစပ်မှ 

အြမပ်များပင ်ထွက်ေနပါကလား။ 

“ေအးကွာ၊ ဒီလိုပဲေပါ့” 

ကိေုဆးိုးက ြပန်ေြဖပီးေနာက် ွားှစ်ေကာင် 

ကို   ဆွဲရပ်လိုက်သည်။    ွားှစ်ေကာင်မှာလည်း 

ဘယ်အချနိ်များ  အရပ်ခိုင်းပါ့မလဲဟ ု   နဖားကိး 

အတင်းကို  ေစာင့်ေနသူများပီပ ီတစ်ချက်ဆွဲုံြဖင့ ်

တုံခနထဲိုးရပ်သွားကသည်။  ရပ်တန်မသိည်ဆိလု င် 

ွားှစ်ေကာင်မှာ   ေရှတုိးေနာက်ငင်ြဖင့် အေမာဆို 

ေနေချ၏။ 

“ဘယ့်ှယ် စပါးေဈးများတိုးေပးမယ ်မကား 

ေသးဘူးလားက”ွ 

ေညာင်ပင်ရိပ်သို     ဝင်မိလ င်    ကိုေဆးိုးက 

စကားစေလသည်။ 

“ဒါထားပါဦးဗျာ။   ခင်ဗျားအမ်ိ    မမိုးရေသးဘူး 

မဟုတ်လား” 

ကိုကွန်းထိန်က       ေညာင်ြမစ်ပါးပျ်းတစ်ခ ု

ေပ တွင် ဝင်ထိုင်ရင်းဆိုလိုက်၏။ 

“မမိုးရေသးဘူးက”ွ 

“ဒါြဖင့်       သရက်ချင်ေြမာက်ေကျာင်းမှာ 

ထန်းရက်ေတာင်းထားတယ်။ အဒဲါ တစ်ေနေလာက် 

သွားချိင်ကရေအာင”် 

“ေကာင်းသားပ”ဲ 

ကိုေဆးိုးက   ေလကွယ်သို    ေခါင်းထိုးကာ 

ေဆးလိပ်မီးညိလိုက်ပီးမ ှ         ကိုကွန်းထိန်ကို 

ေမာ့ကည့်သည်။         ေဆးလိပ်မီးခိုးများသည ်

လယ်ကွင်းထဲသို ေြပးလွင့်သွားေလ၏။ 

“ဒါေပမဲ့ ငါ့အိမ်က မိုးုံနဲ  မရေတာ့ဘူးက”ွ

“ဘာြဖစ်လိုလ”ဲ

“ဪ ကွန်းထိန်ရာ”

ကိေုဆးိုးက ခပ်ညည်းညည်းေရရတ်လိက်ုရာ 

ွားှစ်ေကာင်ကိ ု  တစ်ချက်မ     လှမ်းကည့်လိုက ်

သည်။     ွားှစ်ေကာင်မှာ      ုပ်ပျက်ဆင်းပျက ်

ယမ်ိးထိုးေမာပန်းြခင်းမရိှေတာေ့သာ်လည်း စား မံ 

မခတ်ိုင်ကေသးေချ။ 

“ငါ့အိမ်က အေြခမရှိေတာ့ဘူးကွ။ ေဆာက် 

ထားတာ   ဘယ်ေလာက်ကာပီလဲ။   အသစ်ြပန် 

ေဆာက်ရမှာ”

“အင်း” 

အိမ်တစ်လံုးေဆာက်ဖုိဆုိသည်မှာ    သစ်ကီး 

ဝါးကီးရိှရာ ေတာှင့မ်နီးေသာ ကိေုဆးိုးတို ေဒသ 

က လေူတအွတွက် ပင်ပန်းေသာကစိ ြဖစ်ေပသည်။ 

ကိုကွန်းထိန်က     ညည်းေနစ်   ကိုေဆးိုးက 

ဆက်၍ေြပာြပန်၏။ 

“တစ်ှစ်တစ်မိုးတင်မကဘူး   ကွန်းထိန်ရ။ 

ကျားကန်ပီးေနခဲ့တာ ှစ်ှစ်ရှိပီ” 

“ဒါြဖင့် ဒီလိုလုပ်ဗျာ” 

ကိုေဆးိုးက   ကုိကွန်းထိန်အား    ေမ ာ်လင့် 

တကီးကည့်ေနမိသည်။ 

“သရက်ချင် ေြမာက်ေကျာင်းဘန်ုးကီးဆမှီာပ ဲ

ထန်းပင်ေလးပင်ေလာက်  ကျပ်ေတာင်းေပးမယ်။ 

လှဲဖိုခွဲဖိုေတာ့   သရက်ေတာက    ဦးစိန်ကီးကို 

ေတာင်းပန်ပီးငှားဗျာ” 

ကိကွုန်းထန်ိက       အမ်ိအတွက်လိအုပ်ေသာ 

တိုင်ှင့်ထုပ်ေလျာက်၊ ဒိုင်းြမား၊  ခါးပန်းစသည် 

များကိ ုသစ်ြဖင့မ်လပ်ုဘ ဲထန်းသားကိအုသုံးြပရန် 

အကံေပးြခင်းြဖစ်ေပသည်။  အရပ်ဓေလ့အားြဖင့် 

ထန်းပင်သည်လည်း       အိမ်ေဆာက်၍ြဖစ်၏။ 

ထန်းပင်ပင်စည်ကိ ု အစတ်ိစတ်ိအမ ာမ ာြဖစ်ေအာင် 

သပ်ြဖင့်ခွဲချပီးေနာက ်  ေရေပ ထိုးသည်ှင့်မြခား 

ေချာေမွေအာင်   ဓားြဖင့်     “ဖျင်း”    ေပးိုင်ေသာ 

ကျင်လည်သည့် ထန်းခဲွသမားများရိှေပသည်။ သရက် 

ေတာက ဦးစန်ိကီးမှာ  ပထမတန်း ထန်းခဲွသမားကီး 

ြဖစ်ေပ၏။ 

“ဟ ကွန်းထိန်ရ၊ ဘယ်ေလာက်ပဲေတာင်းပန် 

ေတာင်းပန် တစ်ပင်ကို  ခွဲခ ေလးကျပ်ေတာ့ 

ေပးရမှာ ပဲကွ”

“ဟာဗျာ၊ သည့်ြပင်မှာ ကိုးကျပ်တစ်ဆယ် 

ယေူန တာ ငါးကျပ်၊ ေြခာက်ကျပ် ေတာ်ေရာေပါဗ့ျ” 

ကိုေဆးိုး ေခါင်းယမ်းြပသည်။ 

“ငါးကျပ်   ေြခာက်ကျပ်ကိ ု   များတယ်ေြပာတာ 

မဟုတ်ဘူး   ကွန်းထိန်၊  ငါမတတ်ိုင်တာကို 

ေြပာတာ။   ထန်းပင်ေပးတဲ့ဘုန်းကီးကိုလည်း      

ဝတ ေလး  နည်းနည်းပါးပါးကပ်မှ  ေကာင်းမယ်ကွ” 

ကိေုဆးိုး၏ရင်ထ၌ဲ  ပေူကာင်းပေူနေချမည်။ 

အဘယ်ေကာင့ဆ်ိေုသာ်  ထွန်းသာှင့ ်  ေဟးလား 

ဝါးလားလပ်ုေနခဲေ့သာ   ကိေုဆးိုး၏      လပူျိေပါက် 

ကေလးှယ် ရ င်ုေသာမျက်ှာသည ် ယခုမူ  အို

စာေရာ်မ  င်းေနေသာေကာင့်တည်း။ 

“ခင်ဗျားမလဲဗျာ အမေတာ်ေကး ှစ်ရာေတာင် 

ရရက်သားနဲ” 

“ခက်ပါဘိေတာ ့ ကွန်းထန်ိရယ်။   ွားအိုကီး 

ေနရာမှာ  အစားထိုးမယ့ွ်ားကေလး  ချိပပ်ုသွားလို   

ွားတစ်ေကာင်ဝယ်လိက်ုရတာ မင်းမသဘိူးလား”

“အင်း” 

ကုိကွန်းထိန် မေြပာတတ်ေတာ့ေပ။ အလကား 

ရသည်ဆိေုသာထန်းပင်ကိ ုအစတ်ိသုံးဆယ် ကန်ုဦး 

မည့်အြပင ်မဝယ်လ င်မြဖစ်ေသာ   ဝါးှင့် သံ၊ ှီး 

စသည်။   ကူညီသူများကိ ု   ေက းေမွးရဦးမှာှင့်။ 

အိုးသမားတစ်ေယာက်အတွက် ေလျာက်ပတ်ေသာ 

အိမ်သည်   တစ်ရာကုန်လ င်မြဖစ်ေပ။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

(ဆင်ြဖက န်းေအာင်သန်ိး၏    “ကိေုဆးိုး   

ဝတ တိေုပါင်းချပ်” စာအပ်ုမှ “ေမ ာ်ဆ ဲေမ ာ်ခါ”  

ဝတ တိုကို  စာေရးသူ၏မိသားစ ု ခွင့်ြပချက် 

ြဖင့် ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ စာတည်း)



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

Grade 6 (စနစ်သစ်)

ယခင်အပတ်က Unit 4 Lesson 1: Travel and transport 

သင်ခန်းစာအေကာင်းကုိ ေဖာ်ြပခ့ဲပါတယ်။  ဒီအပတ်မှာေတာ့ Lesson 

2 : A Holiday in Mandalay အေကာင်းကိ ုေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

ယခင်အပတ်က  Unit 5 Lesson 3:  Where are you from? 

သင်ခန်းစာပါအေကာင်းအရာများကိ ုေဖာ်ြပခဲပ့ါတယ်။ ဒအီပတ်မှာေတာ ့

Present Simple Tense အေကာင်း ေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

Grammar 
Present Simple Tense 

We use the present simple tense to talk about: (a) a current 

situation (b) an activity in a current programme 

လက်ရှိအေြခအေန  ှင့်  လက်ရှိြဖစ်ရပ ်တိုအေကာင်း ေဖာ်ြပ 

ေြပာဆိုရာတွင ်Present Simple tense ကို သုံးသည်။ 

(A) ေအာက်ပါဝါကျများကုိ ဖတ်ပီး လက်ရိှအေြခအေနြဖစ်ပါက 

(a) ဟုေရးပီး လက်ရှိြဖစ်ရပ ်ြဖစ်ပါက (b) ဟုေရးပါ။ 

e.g. David is a computer programmer. (a) 

 Our holiday ends next Sunday. (b) 

1. U Than Nyunt is a surgeon.   (___) 

2. The train arrives at 9:00 a.m.  (___) 

3. Jacky Chan is a famous Chinese actor. (___) 

4. The movie starts at 6 o’clock.  (___) 

5. Thin Thin comes from Mandalay.  (___) 

Ans: 1. (a) 2. (b) 3. (a) 4. (b) 5. (b) 

Present Simple (Verb to be) 

Affirmative I am  from Japan. 

ိုးိုးဝါကျ You/We/They  are from Japan. 

 He/She/It is from Japan. 

Negative I am not at school. 

Grade 7 (စနစ်သစ်)

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

ြပ  ာန်းထားေသာ အေြခခံပညာသင်ိုး န်းတမ်းအေပ  အေြခခံေရးသားထားသည့် အဂ  လိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာအေထာက်အကူြပေလ့ကျင့်ခန်းများကို အလယ်တန်းှင့် 

အထက်တန်းေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေလ့လာမှတ်သား ေလ့ကျင့်ိုင်ရန ်အပတ်စ် စေနေနတိုင်း ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိပါသည်။                                                                     

  ေကးမုံစာတည်းအဖွဲ

ြငင်းဆိုဝါကျ You/We/They are not at school. 

 He/She/It is not at school. 

Interrogative Are you/they fromChina? 

အေမးဝါကျ Is  he/she/it from China? 

(B) ေအာက်ပါဝါကျများတွင် am, is, are သင့်ေတာ်ရာြဖည့်စွက်ပါ။ 

1. I ___ a good student. 

2. My father ___ at work. 

3. My green pencil ___ on the floor. 

4. ___ you from Korea? 

5. They ___ children. 

6. ___ he from Thailand? 

Ans: 1. am; 2. is; 3. is; 4. Are; 5. are; 6. Is; 

Present Simple (Verb to do) 

Affirmative I/You/We/They live in Japan.

ိုးိုးဝါကျ He/She/It lives in Japan. 

Negative I/You/We/They don’t come from Korea. 

ြငင်းဆိုဝါကျ He/She/It doesn’t come from Korea. 

Interrogative Do you/they come from 

   Thailand? 

အေမးဝါကျ Does he/she/it  come from 

   Thailand?  

(C) Underline the correct answers.(အေြဖမှန်ကိ ုမျ်းတားပါ။)

1. (Do/Does) they write every day? 

2. I (drinks/ drink) milk every morning. 

3. (Do/Does) you watch TV a lot? 

4. He (doesn’t / don’t) eat beef. 

5. (Do/Does) you speak English? 

Ans: 1. Do; 2. drink; 3. Do; 4. doesn’t; 5. Do; 

Short answers 
Verb Yes No
Be Yes, I am.  No, I’m not. 
 Yes, you/we/they are. No, you/we/they aren’t. 
 Yes, he/she/it is.  No, he/she/it isn’t. 
Do Yes, I do. No, I don’t. 
 Yes, you/we/they do. No, you/ we/ they don’t. 
 Yes, he/she/it does. No, he/she/it doesn’t. 

(D) ေအာက်ပါဝါကျများကို  အစီအစ်အမှန်ြပန်ေရးပီး  သင့် 
အေကာင်း အေြဖတိုများ ေြဖေပးပါ။ 

1. You/ a football player/ are/ ? 
e.g. Are you a football player? 
 Yes, I am. (OR) No, I’m not. 
2. Your father/ come/ does/ from Sittwe/ ? 
3. From the same school/ your friends/ are / as yours/? 
4. do/have/you/ any brothers and sisters/? 
5. do the cooking/ your mother/ does/ ? 
6. a doctor/ your uncle/ is/ ? 
7. you/ have/ many friends/ do/ ? 
8. like/ your father/ football matches/ does/ ? 
9. in English/ you/ interested/ are/ ? 
10. speak/ do/ English/ you/ ? 

++++++++++++++++++++++++
(လာမည့်အပတ်တွင ်Lesson 4: Filling in a form အေကာင်း 

ေဖာ်ြပပါမည)်

Lesson 2 : A Holiday in Mandalay

(မ ေလးမိမှာ တစ်ရက်တာ)

Read the passage. 
A holiday in Mandalay

Going somewhere for a holiday is almost always an 
enjoyable experience. Some go on a holiday just for rest and 
relaxation; some for reasons of health; some for the excitement 
of meeting new people, seeing new things, gaining new 
knowledge, etc. As for me, a holiday is always sightseeing.

ေနရာတစ်ခကုိ ုခရီးထွက်ြခင်းဟာ အမတဲမ်း ေပျာ်စရာေကာင်းတဲ ့
အေတွအကံတစ်ခုြဖစ်တယ်။  တချိက  အနားယူဖို သွားကတယ်။ 
တချိက  ကျန်းမာေရးအတွက ် သွားကတယ်။  တချိက  မိတ်ေဆွ 
အသစ်ေတွ၊ ပစ ည်းအသစ်အဆန်းေတွြမင်ရဖို၊ ဗဟုသုတရရှိဖိုစတဲ့ 
စိတ်ခံစားချက်အသစ်ေတွရရှိဖို သွားကတယ်။ က န်ေတာ်ကေတာ့ 
အပန်းေြဖခရီးဆိုတာ အမဲတမ်း ခင်းကည့်ရဖိုပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ 

Last December, I went for a holiday in Mandalay. I went 
with my family. We went by train. We left in the morning and 
arrived in Mandalay quite late in the evening. The train journey 
was most pleasant. The green fields we passed through and 
the mountain ranges we saw at a distance were scenic indeed. 
The fellow travellers in our carriage were friendly and 
considerate.

ပီးခဲတ့ဲဒ့ဇီင်ဘာလက က န်ေတာ်မ ေလးမိကိ ုခရီးထွက်ခဲတ့ယ်။ 
က န်ေတာ့်မသိားစနုဲေပါ။့ ရထားနဲသွားခဲ့ကတယ်။ က န်ေတာ်တိုနနံက် 
ေစာေစာထွက်ခွာကပီး မ ေလးကိ ုညေနေစာင်းေလာက်မှာ ေရာက်ခဲ ့

တယ်။    ရထားနဲခရီးသွားရတာ   အလွန်ေပျာ်စရာေကာင်းပါတယ်။ 
လယ်ကွင်းစိမ်းေတွကိုလည်း    ြဖတ်သန်းပီး     အေဝးကြမင်ခဲ့ရတဲ ့
ေတာင်စ်ေတာင်တန်းေတကွလည်း သဘာဝအလှအပေတပွါပ။ဲ ရထား 
စီးေဖာ်ခရီးသည်ေတွကလည်း  ရင်းှီးေဖာ်ေရကပီး  ကူညီတတ်က 
တယ်။ 

In Mandalay, we stayed at a hotel in the city centre. The 
rooms were comfortable, food delicious, and service good. 
The following morning, we went by taxi to the Mandalay Hill. 
The view from the top of the hill was  simply  breathtaking. 
The hilltop presented us with a panoramic view of the city of 
Mandalay as well as the distant mountain ranges of Sagaing 
and Shan State. And of course, we could quite clearly see the 

old palace with its walls and moat, the Ayeyarwady River and 
the Yankin Hill as well. Never had I seen Mandalay and its 
surroundings like before.

မ ေလးကိေုရာက်ေတာ ့မိလယ်က ဟိတုယ်တစ်ခမှုာ တည်းခိခုဲ ့
တယ်။ အခန်းေတွက သက်ေသာင့်သက်သာရှိတယ်။ အရသာရှိတဲ့ 
စားေသာက်ဖွယ်ရာေတွနဲ     ဝန်ေဆာင်မ ကလည်း    ေကာင်းပါတယ်။ 
ေနာက်တစ်ေန  နနံက်မှာ မ ေလးေတာင်ကိ ုတက စနီဲသွားခဲ့ကတယ်။ 
ေတာင်ထိပ်ြမင်ကွင်းက အလွန်ရင်သပ် ေမာဖွယ်ေကာင်းလှပါတယ်။ 
ေတာင်ထိပ်ကလှမ်းကည့်ရင် မ ေလးတစ်မိလုံးကို ြမင်ေတွိုင်ပါ 
တယ်။ စစ်ကိင်ုးမိနဲ  ရှမ်းြပည်နယ်ရဲ ေဝးကွာတဲေ့တာင်စ်ေတာင်တန်း 
ေတကွိလုည်း ြမင်ိင်ုပါတယ်။ ပီးေတာ ့က န်ေတာ်တို နန်းမိေဟာင်းရဲ 
ကျံးေတွ၊ တံတိုင်းေတွကိ ုေကာင်းေကာင်းြမင်ရသလိ ုဧရာဝတီြမစ်နဲ  
ရန်ကင်းေတာင်ကိလုည်း    ရှင်းလင်းြပတ်သားစွာ   ေတွြမင်ရပါတယ်။ 
မ ေလးမိနဲ  ပတ်ဝန်းကျင်အလှအပေတွကုိ ဘယ်တုန်းကမ  မြမင်ဖူး 
ခဲ့ပါ။ 

In the afternoon, we went on a short boat ride on the 
Ayeyarwady. On our way back to the hotel,we dropped in at 
a few shops and I bought a couple of T-shirt and several 
handicrafts as souvenirs for my friends. Nothing much of 
value: but they were pretty expensive. We spent the entire 
Sunday morning visiting a few temples and monasteries, In 
the afternoon, we visited the Mandalay palace, a historic site. 

It is impressive indeed. Then we went to the famous U Bein 
Bridge, where we had a chance to watch a beautiful sunset. 
The following morning, my family and I took the train the 
home. I was glad I found Mandalay as a true city of Myanmar 
history, art and culture. An unforgettable holiday indeed.

ေနလယ်ခင်းမှာ ဧရာဝတြီမစ်ထမှဲာ ေလစှီးတယ်။ ရှပ်အက   ျေီတနွဲ  
လက်မ ပညာအမှတ်တရပစ ည်းေတွကို    သူငယ်ချင်းေတွအတွက် 

ဝယ်လာခ့ဲတယ်။ ေဈးမကီးေပမယ့် တန်ဖုိးရိှပါတယ်။ တနဂ  ေွနံနက် 
ခင်းတစ်ခင်းလုံးမှာ    ေစတီပုထိုးေတွနဲ    ဘုန်းကီးေကျာင်းေတွကိ ု
သွားလည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။   ေနလယ်ခင်းမှာ   သမိုင်းဝင်ေနရာြဖစ်တဲ ့
မ ေလးနန်းမိေတာ်ကိ ု   သွားလည်ပတ်တယ်။    နန်းမိေတာ်က 
တကယ်ကို စွဲမက်ဖွယ်ေကာင်းလှပါေပတယ်။ ပီးေတာ့ ေနဝင်ချနိ် 
ဆည်းဆာအလှကုိကည့်ဖုိ ဦးပိန်တံတားကုိ သွားခ့ဲတယ်။ ေနာက်တစ် 
ေနမှာေတာ ့ရထားနဲ အမ်ိြပန်လာခဲပ့ါတယ်။ ြမန်မာသ့မိင်ုးဝင် အပုညာ 
နဲ   ယ်ေကျးမ မိေတာ်ြဖစ်တဲ ့ မ ေလးကို  လည်ပတ်ရတာ အလွန် 
ဝမ်းသာမိပါတယ်။ တကယ်ကို မေမ့ိုင်တဲ့ အေပျာ်ခရီးတစ်ခုပါပဲ။ 

Answer the questions.

1.  While travelling by train, what did the writer see along 
the way?

2.  According to the writer, how was the food at the hotel?
3. What did he buy for his friends as souvenirs?
4. Make a list of the places that he visited in Mandalay.
5. Why do you think writer went on a short boat ride?
6.  Why do you think the writer said, ‘‘Mandalay is a city 

of Myanmar history, art and culture?
7. Which place would you like to visit for a holiday? Why?
8.  What kind of transport will you take if you go on a 

holiday? Why?
Ans: 1. While travelling by train, the writer saw the green fields 
and the distant mountain ranges along the way. 2. According 
to the writer, the food at the hotel was delicious. 3. He bought 
several handicrafts for his friends as souvenirs. 4. The places 
that he visited in Mandalay are Mandalaly Hill, Ayeyarwady 
river, temple and monasteries and U Bein Bridge. 5. I think 
the writer went on a short boat ride because he wanted to 
cross the Ayeyarwady river. 6. I think the writer said, ‘‘Mandalay 

is a city of Myanmar history, art and culture” because it is 
impressive. 7. I would like to visit Mandalay because it’s an 
ancient city of Myanmar history, art and culture. 8. I will take 
by train because it was the most pleasant.

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

(လာမည့်အပတ်တွင ်Yes/No question အေကာင်း ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

အဂ  လပ်ိဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ ရှင်းလင်းချက်များှင့် ေလက့ျင့်ခန်းများအေပ  နားလည်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက သိုမဟတ်ု ယခထုက်ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစရန် အကြံပလိပုါက ဆရာဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

(ဝ၉-၄၃၁၅၇၀၇၁)ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းအကံြပိုင်ပါသည်။                                                                                                                               

Grade 8 (စနစ်ေဟာင်း)

Grade 9 (စနစ်ေဟာင်း) 

ယခင်အပတ်က Lesson-5:Gulliver And The Little People (2) ှင့် 

Lesson-6: Healthy Habit for Healthy Living ေလ့ကျင့်ခန်းများကိ ု

ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာေတာ့  Lesson 7 A STRANGE MAN ှင့် 

Lesson 8 HEALTHY HABITS FOR HEALTHY LIVING တိုှင့် သက်ဆိင်ု 

သည့် ေလ့ကျင့်ခန်းများကိ ုေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

Lesson-7:A STRANGE MAN

Lesson-8: HEALTHY HABITS FOR HEALTHY LIVING 

I. Supply the correct word for the blank in each sentence. 

 1. Myanmar is an agricultural c_____. 

 2. The people who live in Greece are called G_____. 

 3. Zaw Lay is so b_____ that he can pass the exam.

 4. She spent all her money on c_____s.

 5. Can you solve this p_____? 

 6.  Eating the right kind of food is a good h_____ for healthy 

living. 

 7. B_____ is the meal we have in the morning. 

 8. We usually have our l---------- at 2 o’clock.

 9. Germs can be seen only through a m----------. 

 10. Cows give us meat and m_____. 

II. Supply the correct form of word given in brackets. 

 1. (light) Hydrogen is _____ than oxygen. 

 2. (Honest) _____ is the best policy.

 3. (sun) It is a _____ day today. Let’s go for a walk. 

 4. (two) We should brush our teeth _____ a day. 

 5.  (carry) Flies, mosquitoes and rats _____ many diseases 

to us. 

 6. (great) Good health is a _____ blessing.

 7.  (vegetable) Cabbages, cauliflowers, tomatoes and beans 

are _____.

 8.  (keep) One of good habits is _____ ourselves and our 

homes clean.

 9. (important) Good health is the _____ thing in life.

 10.  (ill) Min Min  was   absent   from  the  class  because   of 

his _____. 

III. Supply the correct form of the verb given in brackets. 

 1. (need) I _____ your help! 

 2. (talk) She never _____ to others rudely. 

 3. (draw) Look! The child _____ a picture. 

 4. (understand) I don’t _____ what you mean. 

 5. (think) Now, I _____ the film I saw last night. 

 6. (throw) _____ the rubbish into the bin. 

 7. (take) _____ an umbrella. It is raining outside. 

 8. (just have) I _____ my lunch. 

 9. (have) Most of us _____ three meals a day.

 10. (make) Eating over-ripe fruits _____ us ill.

IV. Answer the following questions in full sentences. 

 1. What was Alexander? 

 2. Why did Diogenes want the General to move away?

 3. What will happen if we over-eat? 

 4. What are germs?

 5. What kind of food should we avoid?

Ans: I. 1. country; 2. Greek; 3. bright; 4. clothes;  5. problem; 

6. habit; 7. Breakfast; 8. lunch; 9. microscope; 10. milk; 

II.1. lighter;2. Honesty; 3. sunny; 4. twice; 5. carry;   6. great; 

7. vegetables; 8. keeping; 9. most important; 10. illness; 

III.1. need; 2. talks; 3. is drawing; 4. understand; 5. am thinking; 

6. Throw; 7. Take; 8. have just had; 9. have; 10. makes; 

IV.1. Alexander was a great general. 2. Diogenes wanted the 

General to move away because his shadow has fallen across 

his work. 3. If we over-eat, we will be ill. 4. Germs are very, 

very small living things that get into our body and make us 

ill. 5. We should avoid over-ripe fruit, half-cooked meat, and 

food that have gone bad.

အရင်အပတ်က  Lesson-5: Penicillin ှင့်    Lesson-6 Musical 

Instruments သင်ခန်းစာေတွနဲ  သက်ဆုိင်တ့ဲ ေမးခွန်းများကုိ ေဖာ်ြပခ့ဲ 

ပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာေတာ့ Lesson-7 What will the weather be 

like tomorrow? ှင့် Lesson-8: How to study သင်ခန်းစာေတွနဲ  

သက်ဆိုင်တဲ့ ေမးခွန်းများကိ ုေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

Lesson-7: What will the weather be like tomorrow?

Lesson-8: How to study

I. Supply the suitable word in each blank in the sentence. 

 1. It is s_____ today. Shall we go for a walk?

 2. We cannot see v_____ floating in the air.

 3. Another word for ‘water vapour’ is ‘m_____’.

 4. The sun gives us light and w_____.

 5. A t_____ is an instrument for measuring temperature.

 6. The sky is c_____. There are no clouds in it.

 7. He has a good b_____ for mathematics.

 8. Cramming is a bad h_____. 

 9. A t_____ brain cannot absorb anything.

 10.  Filling  our  head  with   too   many   things  is   called 

c_____.

II. Supply the correct form of the word given in brackets. 

 1. (farm) _____ are our benefactors. 

 2. (mist) It was a cold and _____ morning.

 3. (hot) The _____ of the last summer was very high.

 4. (heavy) It rained _____ all day today. 

 5. (colour) Water is a _____ liquid. 

 6. (absorb) This is _____ paper. 

 7. (habit) He is a _____ smoker.

 8. (fresh) We need to eat _____ vegetables.

 9. (learn) He is very intelligent. He is a quick _____.

 10. (begin) I have read this book from _____ to end. 

III. Supply the correct form of the verb given in brackets. 

 1. (know) We ____ each other for years.

 2. (colour) Look! The child _____ on the picture. 

 3. (tell) Our granny _____ us a story every night. 

 4. (orbit) The earth _____ the sun.

 5. (expect) Temperatures are _____ to reach 40 C.

 6.  (read) Your handwriting is very bad. I can’t _____ it.

 7.  (stop) What is the time now? My watch has _____.

 8.  (play) The boys _____ in the rain for two hours.

 9.  (relax) A hot bath _____ me after a hard day’s work.

 10. (write) Don’t disturb me. I _____ to my parents.

IV. Answer the following. 

 1. What do rings round the sun tell us? 

 2.  What is the weather vane? 

 3.  What does a weather satellite do?

 4.  What is studying like? 

 5.  When should we study our lessons? 

Ans: I.  1.sunny; 2. vapour;  3. moisture;    4. warmth;  5. ther-

mometer; 6. clear; 7. brain; 8. habit; 9. tired; 10. cramming; 

II.  1. Farmers;   2. misty; 3. heat;    4. heavily;    5. colourless; 

6. absorbent; 7. habitual; 8. fresh; 9. learner; 10. beginning; 

III.1. have known; 2. is colouring; 3. tells; 4. orbits; 5. expected; 

6. read; 7. stopped; 8. have played; 9. relaxes; 10. am writing; 

IV.1. Rings round the sun tell us that rain is coming. 2. The 

weather vane is the wind direction indicator. 3. A weather 

satellite carries many instruments, cameras and radio 

transmitters and  keeps on sending back to weather stations 

on earth all the photographs of the winds and the seas as 

well as radio messages about the weather conditions all over 

the world. 4. Studying is like working. 5. We should study our 

lessons when we are fresh and our head is clear.

   ++++++++++

Grammar Patterns 

After (ပီးေနာက်) 

 . After + Ving 

 . After Subject + had + V3 

ဝါကျှစ်ေကာင်းအနက် အရင်ြဖစ်ပျက်တ့ဲဝါကျကုိ  After နဲ  ဆက်ေပး 

ရသည်။ 

e.g. Father had breakfast. And then he left. 

After having breakfast, father left. 

After father had had breakfast, he left. 

Ex: 1. Ko Ko studied his lessons and went to bed. 

  After ________________________. 

 2. Lwin Lwin washed her clothes and then took a shower. 

  After ________________________. 

 3. Father had a cup of tea and then left for work. 

  After ________________________. 

 4.  Mother offered day meal to the Buddha and said her 

prayers. 

  After ________________________. 

 5. U Ba designed this house and then he built it. 

  After ________________________. 

++++++++++

Without (မပါဘဲ၊ မရှိဘဲ) 

 . Without + Ving 

ဝါကျှစ်ေကာင်းအနက ် ြငင်းဆိုဝါကျကိ ု without ြဖင့်   ဆက်ေပး 

ရသည်။ 

e.g. Mother went to market. She did not take a basket. 

Without taking a basket, mother went to market. 

Ex: 1.  Zaw Zaw did not ask for permission. He went into the 

class. 

  Without ____________________________. 

 2. Min Min did not have breakfast. He left for school. 

  Without ____________________________. 

 3. U Maung had a meal. He did not wash his hands. 

  Without ____________________________. 

 4. Su May took my umbrella. She did not tell me. 

  Without ____________________________. 

 5.  Ko Lay did not do his homework. He went outside to 

play. 

  Without ____________________________. 

++++++++++



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၇၇ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၂၆ ရာခိုင် န်းရှိ

(၇-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ကုိဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွခ့ဲသူများှင့် အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၆-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၇-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၃,၉၉၉) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၇၇) ဦးေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၂၆) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၁၁၂,၆၄၃) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး  ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၃၁,၈၀၁) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၁၅၇) ဦးြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၉,၇၅၇) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့်ရရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် ထပ်မံေသဆုံးသူ (၄) ဦးရှိသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၂၈၈) ဦးရှိပါသည်။

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

တစ်ဝန်းတွင် (၇-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန ၊ (၁၇:၀၀) နာရီအချနိ်အထိ အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း 

(၅၁၈,၂၀၂) ဦးှင့် ေသဆုံးသူ (၁၁၄) ဦးရှိပီး ကမ ာ့ေဒသအသီးသီးရှ ိိုင်ငံ/ ေဒသေပါင်း (၁၄၄) 

ခုအထိ ကျယ်ြပန်စွာ ပျံှံေရာက်ရှိေနပီြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။

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

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကို  မျက်ြခည်မြပတ်  ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ ေရာဂါကာကွယ ်

ထိန်းချပေ်ရးလုပင်န်းများကုိ အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်၍ 

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

များှင့် ေအာက်ဆီဂျင်အပါအဝင် ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ီှး ယ်ဝန်ကီး 

ဌာနများ၊ ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၊ အလှရှင်များ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကုိ 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
(၇-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  မပျက်မကွက် အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်

ကျန်ရိှသမူျားကိ ုကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးိင်ုရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင် 

ေပးြခင်းစသည်တုိကုိ မေမ့မေလျာ့ သတိြပ၍ ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

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 ၄၂၆၅၁၈၇ ၄၁၁၅၅၇၂ ၁၄၄၁၂၁

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၉၁၀၆၆၄ ၂၇၈၁၄၂၄ ၅၁၈၇၁

၃။ မေလးရှား ၂၇၇၆၆၉၉ ၂၇၀၅၂၉၂ ၃၁၆၂၈

၄။ ထိုင်း ၂၂၅၂၇၇၆ ၂၁၈၈၃၉၇ ၂၁၇၉၉

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၈၅၉၈၄၁ ၁၄၇၉၀၄၈ ၃၃၈၇၇

၆။ ြမန်မာ ၅၃၁၈၀၁ ၅၀၉၇၅၇ ၁၉၂၈၈

၇။ စင်ကာပူ ၂၈၃၂၁၄ ၂၇၇၇၅၉ ၈၃၅

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၅၆၄ ၁၁၆၉၉၁ ၃၀၁၅

၉။ လာအို ၁၁၆၈၉၀ ၁၀၉၄၀၅ ၄၂၁

 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 ၅၉၅၆၄၁၁၆ ၄၂၀၈၉၁၉၈ ၈၅၅၈၄၃

၂။ အိ ိယ ၃၅၂၂၆၃၈၆ ၃၄၃၇၁၈၄၅ ၄၈၃၁၇၈

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၃၉၅၃၂၂ ၂၁၅၆၇၈၄၅ ၆၁၉၇၃၀

၄။ ဗိတိန် ၁၄၀၁၅၀၆၅ ၁၀၆၂၀၇၂၈ ၁၄၉၅၁၅

၅။ ြပင်သစ် ၁၁၁၈၃၂၃၈ ၈၃၉၃၈၂၇ ၁၂၅၀၁၃

၆။ ုရှား ၁၀၆၁၈၀၃၅ ၉၆၄၅၇၁၂ ၃၁၄၆၀၄

၇။ တူရကီ ၉၇၈၇၂၇၄ ၉၂၁၇၆၆၉ ၈၃၂၃၁

၈။ ဂျာမနီ ၇၃၉၉၀၀၃ ၆၆၆၄၈၀၀ ၁၁၄၂၀၇

၉။ အီတလီ ၆၉၇၅၄၆၅ ၅၂၄၃၄၁၂ ၁၃၈၄၇၄

၁၀။ စပိန် ၆၉၂၂၄၆၆ ၅၁၂၄၂၂၁ ၈၉၈၃၇

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

  ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ  ၇ 

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်အင်းစိန်မိနယ်အတွင်း  ရပ်ကွက ် ၂၁ 

ရပ်ကွက်ရိှ ရပ်ကွက်ေနြပည်သမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် နံနက်တွင် မိနယ်ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနှင့် သတ်မှတ်ထားသည့်ေနရာများ၌ ဒုတိယ 

မိနယ် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးမှး (စမီ/ံဘ  ာ) ေဒါက်တာ မိုးမိုးြမင့် 

ှင့် အေြခခံကျန်းမာေရးက မ်းကျင်ပညာရှင ် (ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း) 

များက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးအဖွဲများ ခွဲ၍ ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံေပးခဲ့သည်။ 

ထိုသို ထုိးံှေပးလျက်ရိှရာ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်အထိ ြပည်သူ  ၉၃၉၅၂ 

ဦးကို   အကိမ်ြပည့်ထိုးှံေပးခဲ့ပီးြဖစ်ရာ ပထမအကိမ်ထိုးှံပီးသူ 

အင်းစိန်မိနယ်၌ ြပည်သူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိ
၁၃၄၆၃၀ ကုိ  ထုိးံှေပးုိင်ခ့ဲပီး  ဆက်လက်၍  ထုိးံှေပးလျက်ရိှေကာင်း 

ဒုတိယမိနယ် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးက ေြပာသည်။

အဆိုပါအင်းစိန်မိနယ်  ရပ်ကွက်များရှ ိ ရပ်ကွက်ေနြပည်သူများ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးံှေပးမ အေြခအေနများကိ ုမိနယ် 

ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရးေကာ်မတ ီဦးေဆာင်မ ြဖင့် မိနယ်စီမ ံ

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ တာဝန်ရိှသူများက ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ေပးကကာ 

မိနယ်ကက်ေြခနီအသင်း ပရဟိတလူမ ေရးအဖွဲများ ပူးေပါင်းပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း    မိနယ်  ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးေကာ်မတီထံမ ှ

သိရသည်။                                                           

             ဉာဏ်ဟိန်း



ဇန်နဝါရီ  ၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကန်ရပ်ိမွန်ကွန်ဒိ၊ု တိက်ုအမှတ်-D၊ 

အခန်းအမှတ်-၄၀၃၊ ၄-လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း(၁၁၈၇) စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်း 
ှင့် ၎င်းတုိက်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာ၊ ေလေအး 
ေပးစက်၊ ကိးဖုန်း ၀၁-၂၃၀၅၀၈၀ အပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး စီမံခန်ခွဲလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးမင်းသိန်း [၉/
မတရ(ုိင်)၀၉၀၁၃၅]ထံမှ  က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ 
အချိကို စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုအပီးသတ ်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအာင်ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအာင်

LL.B,LL.M (International Law), WIPO (Switzerland)LL.B,LL.M (International Law), WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၉)

အမှတ်(၆၈၁)၊ ေဝဇယ ာအေနာက်(၁၅)လမ်း၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၆၈၁)၊ ေဝဇယ ာအေနာက်(၁၅)လမ်း၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၇၇၃၁၅၊ ၀၉-၇၇၇၂၀၇၇၂၀သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၇၇၃၁၅၊ ၀၉-၇၇၇၂၀၇၇၂၀

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်  eာဏ်လင်းထက်၊ 

CDC အမှတ် 111503 ၏ CDC 
စာအုပ်မှာ ခရီးသွားရင်း ေပျာက် 
ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်  ေတွရှိပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၃၀၅၉၂၇ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၃၀၅၉၂၇

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
 ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ငူခုိင်၊ ြဖးမိ၊ ံုးရပ်ကွက်၊ (၃)လမ်း၊ အမှတ် 

(၉၆)ေန ေဒ ခင်ေချာေချာခိုင် [၇/ဖမန(ိုင်)၀၉၅၉၅၂]မှ Dream မိတ်က န်း 
သဘာဝငှက်သိက်ုှင့ ်ေငကွံေ့ကာ်ကမ်းေဇာ်ဆ ီအမှတ်တဆံပ်ိှစ်ခြုဖင့ ်ထတ်ုလပ်ု 
ေရာင်းချရန် စီစ်ထားရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင ်

ရိှေသာ လပ်ုငန်းတမူျားမှ အမည်တရိှူပါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကညာပါသည့ရ်က်မှစ၍ ခနုစ်ရက်အတွင်း ေဒ ခင်ေချာေချာခိင်ုထသံို လကူိယ်ု 
တိုင်ြဖစ်ေစ၊ Phone, Viber (or) Email ပို၍ြဖစ်ေစ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက သတင်းစာေကညာ 
ချက်ှင့်အတူ အသုံးြပလိုေသာ အမှတ်တံဆိပ်အမည်ြဖင့ ်အစားအေသာက်ှင့ ်
ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနသို အမည်၊ ေထာက်ခံချက် ဆက်လက်ေလ ာက် 
ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

Phone/ Viber - 09- 250091486Phone/ Viber - 09- 250091486
Email - khinchawchawkhine@gmail.comEmail - khinchawchawkhine@gmail.com

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေအာင်သန်ေဆွ၊  CDC 

အမှတ် -91863 ၏ SID SMART CARD 
မှာ ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရှိပါက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။

Ph : 09- 974181488Ph : 09- 974181488

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်များ Myanmar Sumec Win Win Garments Co.,Ltd 

မှ အေရးကီးစာရက်စာတမ်းများြဖစ်သည့ ် ED No.200017165030/2000

17593910/200017835040/ 200018026621/ 200014986301/ 

200015094650/ 200019876022/ 200021565821/200022112260/ 

200023051660/ 200023120800/ 200023108250/ 200023099260/ 

200023427010/ 200023885950/ 200024081840/ 200025676550/ 

200029223600 များ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။             ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၈၈၁၃၃၈ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၈၈၁၃၃၈

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဖျာပုံလမ်း၊ က န်းလယ်ရပ်ကွက်၊ တိုက်အမှတ်(၂၄)ဟုရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဖျာပုံလမ်း၊ က န်းလယ်ရပ်ကွက်၊ တိုက်အမှတ်(၂၄)ဟု

 ေခ တွင်ေသာ ှစ်ခန်းတဲွ(၅)ထပ်တိက်ု၏(၅)လ ာ(B)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၃ေပx၅၅ေပ)ခန်ရိှ  ေခ တွင်ေသာ ှစ်ခန်းတဲွ(၅)ထပ်တုိက်၏(၅)လ ာ(B)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၃ေပx၅၅ေပ)ခန်ရိှ 

ထပ်ခိုးပါ RC တိုက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းထပ်ခိုးပါ RC တိုက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေအာင်ိင်ုဝင်း 

[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၃၆၂၀]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၁၂)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 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)
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စာချပ်စာတမ်း(အထူး) ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph-09-5018076စာချပ်စာတမ်း(အထူး) ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph-09-5018076

အမှတ်(၈)၊ ေြမညီထပ်၊ ဖျာပုံလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၈)၊ ေြမညီထပ်၊ ဖျာပုံလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ဦးဝိစာရလမ်းမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ဦးဝိစာရလမ်းမ၊ 

တိုက်အမှတ်(၈၂၈)ဟုေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏(ေြမညီထပ်)(ေြခရင်းခန်း)၊တိုက်အမှတ်(၈၂၈)ဟုေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏(ေြမညီထပ)်(ေြခရင်းခန်း)၊

 တိုက်မျက်ှာမူ(ဘယ်ြခမ်း)၊  အကျယ်အဝန်း(၁၇ေပx၅၃ေပ)ခန်ရှိ RC တိုက်ခန်းှင့် တိုက်မျက်ှာမ(ူဘယ်ြခမ်း)၊  အကျယ်အဝန်း(၁၇ေပx၅၃ေပ)ခန်ရှိ RC တိုက်ခန်းှင့်

 ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား

 အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးမိုးေကျာ်ဦး[၉/

ကပတ(ိုင်)၀၉၉၂၀၃]ထံမှ ဦးေအာင်ေဇယျ[၈/ပခက(ိုင်)၁၉၁၉၃၅]က အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက ်
အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။သတ်မှတ်ရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 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)
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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။

 ယခုှစ်မှ

အာဆီယ ံဖူဆယ်ချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပဲွကုိ ဧပီလ၊   အာဆီယ ံ 

ဖဆူယ်ကလပ်ပိင်ပဲွကိ ု သဂုတ်လတုိတွင်  ထပ်မကံျင်းပ 

မည်ြဖစ်သည်။ ထိုြပင် အာဆယီ ံယ-ူ၁၉ အမျိးသားပိင်ပဲွ၊ 

အမျိးသမီးပိင်ပွဲ၊ အာဆီယံ ယူ-၁၆ အမျိးသားပိင်ပွဲှင့ ်

အမျိးသမီးပိင်ပဲွတုိကုိလည်း ှစ်ဝက်ေနာက်ပုိင်း ြပလုပ် 

သွားမည်ြဖစ်သည်။ အာဆယီအံမျိးသမီးပိင်ပဲွှင့ ်ဆဇူကူီး 

ဖလားပိင်ပွဲကျင်းပမည့်ကာလတိုကို ထပ်မံထုတ်ြပန ်

မည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာေဘာလုံးအသင်းများမှာမ ူ အာဆီယံအဆင့် 

ပိင်ပွဲများတွင်   ပုံမှန်အတိုင်း   ယှ်ပိင်လျက်ရှိပီး 

ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ်ကျင်းပမည့ ် အာဆီယံ ယူ-၂၃ ပိင်ပွ ဲ

ယှ်ပိင်ရန်  မကာမစီခန်းဝင်ေလက့ျင့မ် များ ြပလပ်ုမည် 

ြဖစ်သည်။                                               ကိုညီေလး

အုပညာ

ေအးြပည့် - ေရးသားသည်

ေတာင်ကိရုီးယားရဲ  ေကျာ်ကားတဲ ့

အမျိးသားေတးဂတီအဖဲွတစ်ဖဲွြဖစ်တဲ ့

BTS ဟာ   အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ ု

အတွင်း     ေရာင်းအားအေကာင်းဆုံး 

ဒစ်ဂျစ်တယ်    ေတးသီချင်းစာရင်းမှာ    

နပံါတ်တစ် ေနရာမှာ        ရပ်တည်ိင်ုခဲပ့ါ

တယ်။   ဒါ့အြပင်     ေရာင်းအား 

အေကာင်းဆုံးေတးသီချင်း       ၁၀ 

အနက်  BTS ရဲ ေတးသီချင်းေလးပုဒ ်

ပါဝင်ေနေကာင်း    စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ    

ေရးသား        ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ေတွေကာင့် 

ယခုှစ်ရဲ ဂရမ်မီဆုေပးပွဲ 

ကျင်းပမည့်ရက်ေရ ဆိုင်း

ိုင်ငံတကာ    ေတးဂီတထူးခ န်ဆုေပးပွဲတစ်ခုြဖစ်တဲ ့

ဂရမ်မီဆုေပးပွဲကိ ု   ေရ ဆိုင်းေကာင်း   လတ်တေလာမှာ 

အဆိပုါအသိင်ုးအဝိင်ုးက တရားဝင်ထတ်ုြပန်ခဲပ့ါတယ်။  ဒလီိ ု

ေရ ဆိုင်းရတာဟာ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  မျိးကွဲတစ်ခုြဖစ်တဲ ့ 

အိုမီခရန်ကူးစက်မ ေတွ     လတ်တေလာမှာ   များြပား 

လျက်ရှိတာေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း  ေအးရှားဝမ်းေဒါ့ကွန်းရဲ    

ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ယခုလကုန်မှာ   ေလာ့စ်အိန်ဂျလိစ်မှာ   ြပလုပ်ဖိုရာ 

ရည်ရယ်ထားတဲ ့အဆိပုါဆေုပးပဲွကိ ုေရ ဆိင်ုးလိက်ုေကာင်း 

ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်မှာ ထုတ်ြပန်ခ့ဲပါတယ်။ အုိမီခရန်ကူးစက်မ  

လျင်ြမန်လျက်ရိှတာေကာင့်    ဆုေပးပဲွြပန်လည်ကျင်းပုိင် 

မယ့ရ်က်ကိ ု အတအိကျ  ေြပာကားိင်ုြခင်း  မရိှေသးဘူးလို 

လည်း သိရပါတယ်။

၂၀၂၁ ရဲ ေရာင်းအားအေကာင်းဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်ေတးသီချင်း စာရင်း ၁၀ မှာ 
ေလးေနရာအထိ ရယူထားိုင်တဲ့ BTS

သိရပါတယ်။

BTS ရဲ ေအာင်ြမင်တဲ ့ေတးသခီျင်း 

တစ်ပဒ်ုြဖစ်တဲ ့Butter ဟာ ၂၀၂၁ ခှုစ် 

အတွင်း အေမရိကန်ုိင်ငံရဲ ေရာင်းအား 

အေကာင်းဆုံး        ဒစ်ဂျစ်တယ် 

ေတးသီချင်းအြဖစ ်     မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ 

ေကာင်း ေဘဘုတ်က   ဇန်နဝါရီ ၆   

ရက်မှာ  ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။    အဆိုပါ 

ေတးသီချင်းဟာ      ဒစ်ဂျစ်တယ်

ေကာ်ပေီပါင်း ၁ ဒသမ ၈၉ သန်းေကျာ်    

ေရာင်းချခဲ့ရတာ  ြဖစ်တယ်လို  သိရ

ပါတယ်။

ဒါ့အြပင်   BTS ရဲ    အြခားေသာ 

ေတးသခီျင်း  သုံးပဒ်ုဟာလည်း အဆိပုါ 

စာရင်းမှာ    ပါဝင်ေနတာ    ေတွရပါ

တယ်။ နပံါတ် သုံးေနရာမှာ Permission 

To Dance၊       နပံါတ်ေြခာက်ေနရာမှာ 

Dynamite နဲ      နံပါတ်ခုနစ်ေနရာမှာ 

Coldplay နဲ      တွဲဖက်သီဆိုထားတဲ ့

ေတးသီချင်း   My Universe  တိုက 

အသီးသီး  ေနရာယထူားကတာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်

ထားဝယ်ခိုင်၊ သရက်ေချာင်း 

မိနယ်၊ ပိန်းေတာရာ၊ အထက(ခွဲ)

ပိန်းေတာ Grade-8 မှ ေမာင်ေသာ် 

မျိးေအာင်၊ Grade-7 မှ မခေရြဖ၊ 

Grade-2  မှ ေမာင်ေဝယေံအာင်တို၏ 

ဖခင် ဦးဘိုဘိုေအာင်၏ အမည် 

မှန်မှာ ဦးေအာင်ဗိုလ်ဗိုလ်ေအာင ်

[၁၀/မလမ(ုိင်)၁၇၁၅၁၆]ြဖစ်ပါသည်။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေဝါမိနယ်၊ 

မုိးနတ်ရာေန ဦးမူူကား(ခ)ေမာင်ေငွသည် 

မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၇/ဝမန(ြပ)၀၀၀ 

၉၈၈]ကုိင်ေဆာင်သူသည် တစ်ဦးတည်း 

ြဖစ်ပါေကာင်း။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ကွမ်း ခံကုန်း 

မိနယ်၊ ေတာေကျာင်းေကျးရာအုပ်စု၊ 
အ.မ.က(ကမာကလွန်း)မှ (ဘ)ဦးလှေဖ 
၏သား ဦးစဆန်းလွင်(ခ)ဦးဆန်းလွင်[၁၂/
ကခက(ိုင်)၀၂၅၇၇၁]မှာ တစ်ဦးတည်း 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးစဆန်းလွင်(ခ)ဦးဆန်းလွင်ဦးစဆန်းလွင်(ခ)ဦးဆန်းလွင်

အမည်မှန်ှင့်မိဘအမည်မှန်အမည်မှန်ှင့်မိဘအမည်မှန်
လယ်ေဝးမိ ၊ အ.ထ.က(၆) ၊ 

သာဝတ ိ၊ နဝမတန်း(B)မှ မေချာက 
လျာ၏ အမည်မှန်မှာ မခင်ရတနာ 
ေကျာ်၊ သတ မတန်းမှ ေမာင်ဖန်ုးဒပီါ 
ေကျာ်၏အမည်မှန်မှာ ေမာင်ဘန်ုးဒ ီ
ပါေကျာ်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်၎င်းတို၏ 
မိဘအမည်မှန်မှာ ဦးမန်းေကျာ် 
ေအာင် ှင့်    (ေဒ စန်းစန်းေမာ်)
ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

အိမ်တွင်းအလှဆင်ြခင်းအိမ်တွင်းအလှဆင်ြခင်း

အခန်းဖွဲြခင်းအခန်းဖွဲြခင်း

ေက ြပားခင်းြခင်းေက ြပားခင်းြခင်း

အဆင့်ြမင့်ေဆးသုတ်ြခင်းအဆင့်ြမင့်ေဆးသုတ်ြခင်း

ေခတ်မီမျက်ှာကက်ြပလုပ်ြခင်းေခတ်မီမျက်ှာကက်ြပလုပ်ြခင်း

ပါေကးခင်းြခင်း ပါေကးခင်းြခင်း 

ေပ လစ်တင်ြခင်းေပ လစ်တင်ြခင်း

နံရံကပ်ဗီိုြပလုပ်ြခင်းနံရံကပ်ဗီိုြပလုပ်ြခင်း

Kitchen Counter လုပ်ြခင်းKitchen Counter လုပ်ြခင်း

ေခတ်မီပရိေဘာဂများကို ေခတ်မီပရိေဘာဂများကိ ု

စတ်ိတိင်ုးကျြပလပ်ုေပးပါသည်။ စိတ်တုိင်းကျြပလုပ်ေပးပါသည်။ 

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

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆

--------------------

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇာရီမ အမှတ်-၃၆၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇာရီမ အမှတ်-၃၆

 ဦးလှေရ  ှင့်  ေဒ ေအးမာ

 ဒီကရီအိုင်ရသူ   တရား ံးဒီကရီအိုင်ရသ ူ   တရား ံး

ရနက်နုေ်တာင်ပိင်ုးခိင်ုရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၉/၂၀၁၄၁၉/၂၀၁၄ 

အမ တွင် အိုင်ဒီကရီကို အတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက်ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပ

ထားေသာပစ ည်းကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ၎င်းပစ ည်း 

တည်ရိှရာအရပ်၌ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တရားဝင်လ ဲအပ်သည့် ကုိယ်စားလှယ်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလလံဆဲွဝယ်ယူ

ိုင်ေကာင်းေကညာလိုက်သည်။

ေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ

၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှ တရားိုင်က 

တရားုံးသို တင်ြပချက်အရ သိရသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန်ြခင်း၊ 

တစ်ခုခုေပ ေပါက်ပါက တရားံုးကတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ တရား ံး၏အကျိး 

သက်ဆိင်ုသမ ကိသုာ ေရာင်းချလမိ့မ်ည့အ်ေကာင်း ေလလဆဲွံ ဝယ်မည့်သူတုိအား 

အထူးသတိြပရန်  းေဆာ်လိုက်သည်။

၂။ ေလလံတင်ေရာင်းချသည့ ်နည်းစနစ်ကို ေရာင်းချသူအရာရှိက သတ်မှတ် 

သည့်အတိုင်းေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

၃။ ေဈး န်းအြမင့ဆ်ုံးဝယ်ယသူအူား ေလလဆဲွံဝယ်ယသူအူြဖစ် သတ်မှတ်မည်။ 

သိုေသာ် အြမင့်ဆံုးေပးသည့် ေဈး န်းမှာေရာင်းချသည့ပ်စ ည်းအတွက် လက်ခရံန် 

မသင့်ေကာင်း ေရာင်းချသူအရာရှိက ထင်ြမင်လ င် လက်မခံဘဲ ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့ ်

ရှိသည်။

၄။ ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းုိင်ေသာ ပစ ည်းအတွက် ေလလံဆဲွ 

ဝယ်သူက ေငွကျပ ်၁၀၀ လ င် ၂၅ကျပ်ကို ေလလံဆွဲဝယ်ယူပီးသည်ှင့် တစ်ပိင် 

နက်ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထိသုိုေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် တစ်ဖန် ြပန်လည်ေလလ ံ

တင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၅။ ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူများသည် ေရာင်းချသည့်အရာရှိကသတ်မှတ်ထား 

သည့်စေပ ေငွကိုတင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။

၆။ ေလလံဆွဲဝယ်ယူရရှိသူသည် ၂၅ ရာခိုင် န်းေနချင်းေပးသွင်းပီးေနာက ်

ကျန်ေငမွျားကိ ုေလလတံင်ေရာင်းချသည့ေ်နကိပုယ်၍ ၁၅ ရက်ေြမာက်ေန ုံးဆင်း 

ချန်ိမတုိင်မီ ေပးေဆာင်ရမည်။ ၁၅ ရက်ေြမာက်သည်ေနသည့်ံုးပိတ်ရက်ြဖစ်လ င် 

ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင ်အေြပအေကျေပးသွင်းရမည်။

၇။ ေလလံကျန်ေငွများကုိ အထက်ပါေနရက်များကုိေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက် 

ပါက ပစ ည်းကိ ုတစ်ဖန် ေလလတံင်ေရာင်းချလမိ့မ်ည်။ ေပးသွင်းထားသည့ေ်လလေံင ွ

များကို ဘ  ာအြဖစ်သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၇ ရက်ေနတွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ ေလလတံင် 

ေရာင်းချရန် ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (သန်းေဇာ်ဦး)(သန်းေဇာ်ဦး)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)

 ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ပစ ည်းစာရင်းပစ ည်းစာရင်း

 ရန်ကန်ုေတာင်ပိင်ုးခိင်ု၊ သံုးခွမိ၊ မိမအပ်ုစ၊ု အကွက်အမှတ်(၁၄)၊ 

ဥက ံဝကွက်၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၆/ခ) ဧရယိာ(၀.၁၄၄)ဧကရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ 

အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ အမှတ်(၁၄၇)ဟ ုေခ တွင်သည့် ေလးပင်၊ 

သုံးခန်း၊ ပျ်ေထာင်၊ ပျ်ခင်း၊ ပျ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ သစ်တိုင် ှစ်ထပ်ေနအိမ်တစ်လုံး။

{}

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
သန်လျင်မိ၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ စိတ သုခလမ်း၊ အမှတ်(၃၁)ဟုေခ  

တွင်ေသာ ခံေြမအား ၁၉၈၅ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၇)ရက်ေနက ဦးတင်ြမင့်၊ ISN- 
၄၄၆၀၇၀ှင့် ေဒ ြမသန်း ISN -၀၀၅၁၂၇ တိုထံမှ က ်ုပ်အမ သည် ဦးစိန်ြမင့် 
SRM-၀၀၂၈၆၇ [၁၂/သလန(ိုင်)၀၁၂၅၈၅]ှင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်မကီး KTN- 
၀၂၉၄၄၇ တိုက အသိသက်ေသများေရှတွင ်“ေငွ (၁၄၀၀၀၀/-) ကျပ်တစ်သိန်း 
ေလးေသာင်းှင့ ်အပိုင်ေရာင်းစာချပ”်ြဖင့ ်ဝယ်ခဲ့ပီး အဆိုပါစာချပ်မူရင်းသည် 
ေပျာက်ဆုံးသွားသည့အ်တွက် မတိ သာ က န်ေတာ်၏ လက်ဝယ်တွင်ကျန်ရိှေကာင်း 
အများသိေစပါသည်။

 ဦးစိန်ြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ဦးစိန်ြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း LL.B, WIPO ( ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း LL.B, WIPO (switswit) ေဒ ဖိးအိအိဇာ LL.B) ေဒ ဖိးအိအိဇာ LL.B
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၈၉၁၅/၁၃) (စ်-၁၆၈၁၃/၂၀) (စ်-၈၉၁၅/၁၃) (စ်-၁၆၈၁၃/၂၀)
 အမှတ် -၁၈၊ ေရ ဝါလမ်း၊ အမှတ်-၂၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ အမှတ် -၁၈၊ ေရ ဝါလမ်း၊ အမှတ်-၂၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊
 ဒါရ်ဂါရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ မိသစ်အလယ်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ ဒါရ်ဂါရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ မိသစ်အလယ်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။
 ဖုန်း-09-796348879 ဖုန်း-09-796348879

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိ၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ စိတ သုခလမ်း၊ 

အမှတ်(၃၁)ဟေုခ တွင်ေသာ ေနအမ်ိှင့ ်(၄၀x၆၀)ေပရိှ ခေံြမတို၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ် 
ရပ်အားလုံးကိ ုက ု်ပ်မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ေဒ စန်းစန်းတင့ ်[၁၂/သလန(ိင်ု) ၀၀၄၇၁၇]၊ 
ေဒ သန်းသန်းဲွ [၁၂/သလန(ိင်ု)၀၀၄၈၃၂]ှင့ေ်ဒ ခင်စန်းေဝ[၁၂/သလန(ိင်ု)၀၄၃၈၉၀]
တိုက ြပန်လည်ဝယ်ယရူန် အတွက် လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ု၍ အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သဟူဆုိေုသာ 
ဦးစိန်ြမင့်[၁၂/သလန(ိုင်)၀၁၂၅၈၅]အား စရန်ေငွအချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ေဖာ်ြပပါ ေနအိမ် ခံေြမှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က ်ုပ်ထံသို စာရက် 
စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ  ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ရန် 
အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာပါသည်။                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း  LL.B, WIPO (swit) ေဒ ဖိးအိအိဇာ LL.B ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း  LL.B, WIPO (swit) ေဒ ဖိးအိအိဇာ LL.B
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၁၅/၁၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၈၁၃/၂၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၁၅/၁၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၈၁၃/၂၀)
 အမှတ် -၁၈၊ ေရ ဝါလမ်း၊ အမှတ်-၂၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊   အမှတ် -၁၈၊ ေရ ဝါလမ်း၊ အမှတ်-၂၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊  
 ဒါရ်ဂါရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ မိသစ်အလယ်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ ဒါရ်ဂါရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ မိသစ်အလယ်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။
 ဖုန်း-09-796348879 ဖုန်း-09-796348879

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိ၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ စိတ သုခလမ်း၊ အမှတ်(၂၇)

ဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်ှင့် (၄၀x၆၀)ေပရှိ ခံေြမတို၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒ စန်းစန်းတင့် [၁၂/သလန(ိုင်) ၀၀၄၇၁၇]၊ ေဒ သန်းသန်းွဲ 
[၁၂/သလန(ုိင်)၀၀၄၈၃၂]၊ ဦးေဝဖိးဟန် [၁၂/သလန(ုိင်)၁၁၅၇၁၁]ှင့် ေဒ ဇင်ဇင်ေအာင် [၁၂/
သလန(ိင်ု)၁၁၅၇၇၄]တိုက ြပန်လည်ဝယ်ယရူန် အတွက် လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ု၍ အကျိးခစံားခွင့် 
ရှိသူဟုဆိုေသာ ေဒ သင်းသင်းစ(ံခ) ေဒ ွယ်ွယ်ဦး [၁၂/သလန(ိုင်)၀၀၄၅၃၄]၊ ဦးeာဏ်လင်း 
[၁၂/သလန(ိုင်)၀၀၄၄၈၉]၊ ဦးထန်ွးထန်ွးဝငး် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၈၀၉၆]င့်ှ ေဒ သီသီိုင[်၁၂/
သလန(ိင်ု)၀၀၄၇၂၆]တိုအား စရန်ေငအွချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ေနအမ်ိခေံြမှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က ်ုပ်ထံသို စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့တ်ကွ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ  ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ရန်အတွက ်ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း  LL.B, WIPO (swit) ေဒ ဖိးအိအိဇာ LL.B ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း  LL.B, WIPO (swit) ေဒ ဖိးအိအိဇာ LL.B
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၁၅/၁၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၈၁၃/၂၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၁၅/၁၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၈၁၃/၂၀)
 အမှတ် -၁၈၊ ေရ ဝါလမ်း၊ အမှတ်-၂၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊  အမှတ် -၁၈၊ ေရ ဝါလမ်း၊ အမှတ်-၂၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ 
 ဒါရ်ဂါရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ မိသစ်အလယ်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ ဒါရ်ဂါရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ မိသစ်အလယ်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။
 ဖုန်း-09-796348879 ဖုန်း-09-796348879

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၃၉၉/က (သီရိမဂ  လာစီမံချက်)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်စ/၂၁၆) ဧရိယာ (၀.၁၆၈)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၄၃/က)၊  
သီရိမဂ  လာလမ်း၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေဒ ြမရီအမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ေြမအား၊  အမည် ေပါက် ေဒ ြမရီ[၉/မနမ(ိုင်)၀၇၇၄၆၀](မိခင်)သည်         
(၈-၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် (ကွယ်လွန်) (ဖခင်) ဦးအိုက်ွဲ [၉/မနမ(ိုင်)၀၇၇၄၅၉]သည် 
(၂၃-၁၀-၂၀၁၄)ရက်တွင်(ကွယ်လွန်)သြဖင့် ဦးေကျာ်စုိးဦး [၁၂/မရက(ုိင်)၁၃၉၈၇၂]၊ ဦးေကျာ် 
စုိးမင်း [၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၉၈၇၃]၊ ေဒ ပိုးအိြဖ [၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၉၈၇၄]တိုမှ သား/
သမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ (၂)ေစာင် 
မခိင်၊ (ဖခင်)တို၏ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အမည်ေပါက်၏ ှစ်(၆၀)၊ ေြမငှားဂရန်၊ ေြမြပင်ရိှ 
ေြမကွက်အမှတ ်စ/၂၁၇ ၏ အေရှ၊ အေနာက်၊ ေတာင်၊ ေြမာက ်ေြမကွက်များမှလည်း 
ကန်ကွက်ရန်မရိှေကာင်း ေထာက်ခစံာ၊ ေလ ာက်ထားေြမကွက်အတွက် ဝင်/ ထွက်လမ်း 
မရိှြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုေြမပုကံူးရရိှပီးပါက ေြမကွက်အမှတ် စ/ ၂၁၇ှင့ ်ေြမကွက် 
ေပါင်းစည်းခွင့်ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ေြမကွက်အမှတ ်စ/ ၂၁၇ အတွက် 
ဝင်/ထွက်လမ်းအား သီရိမဂ  လာလမ်း ေဖာက်လုပ်စ်က ပါဝင်သွားပီး အစိတ်အပိုင်း 
ကျန်ရိှေနသည့ေ်ြမကွက်အမှတ်(၇၉) အား အသုံးြပထားြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ေနာင်အခါ 
ေြမအမည်ေပါက်များှင့ ် ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ေပ ေပါက်လာပါက  မိမိတို (၃)ဦးမှ 
တာဝန်ယူေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးမည်ကိုသိရှိပါေကာင်း ဝန်ခံကတိတင်ြပပီး ပိုင်ဆိုင် 
ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး    
ေကညာအပ်ပါသည်။                                    ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)    ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

            မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန            မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်



ဇန်နဝါရီ  ၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ ေြမာင်းြမမိ၊ ြမကန်သာရပ်ကွက်၊ ြပည်ခုိင် 

ဖိးလမ်းေန ဦးခင်ဝင်း[၁၄/မမန(ိင်ု)၀၇၅၉၂၄]ပိင်ုဆိင်ုေသာ ေြမအမျိးအစား 

- မိေြမ၊ အမှတ်(၂၇၅-ခ)ဘုရားေချာင်းအေရှ၊ ဦးပိုင် (     /၁၉) ဧရိယာ 

(၃၀ ေပ x၅၀ေပ) ေြမကွက်အား ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ ်

ပါသည်။ ၎င်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း

တင်ြပလျက်) က ု်ပ်ထသံို ေကာ်ြငာ ထည့သွ်င်းသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ေဖာ်ြပပါေြမေရာင်းဝယ်ြခင်း 

အား ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးကင်ဝမ်းဦးကင်ဝမ်း

[၈/ပခက(ိုင်)၀၄၆၄၃၄][၈/ပခက(ိုင်)၀၄၆၄၃၄]

မိမလမ်း၊ အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပခုက မိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။မိမလမ်း၊ အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပခုက မိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။

ခ
၁၂

အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်းအေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ -၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ -၃၇၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၅၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၅
ကွယ်လွန်သူ ေဒ ေရ ေရ            ၌   ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်း

ဦးေကျာ်ေကျာ ်            ---       ေလ ာက်သူ။                               

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  လ  င်မိနယ်၊  လ  င်ြမင့်မိုရ်အိမ်ရာ၊ သုန ာလမ်း၊ 

အမှတ်(၉၂/ဘီ)၊ အခန်းအမှတ်(၈)၊ ပထမထပ် (သိုမဟုတ်) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁၁၃)လမ်း၊ အမှတ်(၁၇)ေန 

ဦးေကျာ်ေကျာ်က ကွယ်လွန်သူ ေဒ ေရ ေရ ၏ တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ်၍ ကွယ်လွန်သူ 

ေဒ ေရ ေရ မှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများထမှဲ ရရန်ရိှေသာေက းမမီျားကိ ုေကာက်ခရံန် 

အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာရလိုေကာင်း ဤုံး၌ေလ ာက်ထား 

သည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သူ ေဒ ေရ ေရ မှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ 

ရရန်ရှိသူဟူသမ  တိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၈)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ 

ြပာသိုလဆုတ် ၂ ရက်)ေနတွင် လာေရာက်ကရမည်။ 

၎င်းေနရက်တွင ်ေလ ာက်သ ူဦးေကျာ်ေကျာ်၏ ေလ ာက်ထားချက်ကို ကား 

နာ၍ လက်မှတ်ရသင့ ်မသင့်သည်ကိ ုစီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (ြမတ်စံ)   (ြမတ်စံ)

    ခိုင်တရားသူကီး    ခိုင်တရားသူကီး

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်းအေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ -၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ -၃၇၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၆၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၆
ကွယ်လွန်သူ ေဒ ေရ ေရ           ၌   ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်း

ဦးေဝလင်းေအာင ်            ---         ေလ ာက်သူ။                               

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  လ  င်မိနယ်၊  လ  င်ြမင့်မိုရ်အိမ်ရာ၊ သုန ာလမ်း၊ 

အမှတ်(၉၂/ဘ)ီ၊ အခန်းအမှတ်(၈)၊ ပထမထပ်ေန ဦးေဝလင်းေအာင်က ကွယ်လွန်သ ူ

ေဒ ေရ ေရ ၏ ကတိ ိမသားအြဖစ် ေမွးစားြခင်းခရံသြူဖစ်၍  ကွယ်လွန်သ ူေဒ ေရ ေရ  

မှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများထဲမှ ရရန်ရိှေသာေက းမီများကုိ ေကာက်ခံရန် အေမွ 

ဆက်ခြံခင်းအက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာရလိေုကာင်း ဤုံး၌ေလ ာက်ထားသည် 

ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သူ ေဒ ေရ ေရ မှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန်ရိှသူ 

ဟူသမ တိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၈)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသို 

လဆုတ် ၂ ရက်)ေနတွင် လာေရာက်ကရမည်။ 

၎င်းေနရက်တွင ်ေလ ာက်သူ ဦးေဝလင်းေအာင်၏ ေလ ာက်ထားချက်ကိ ု

ကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့ ်မသင့်ကို စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၆ ရက်ေန  ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (ြမတ်စံ)   (ြမတ်စံ)

   ခိုင်တရားသူကီး   ခိုင်တရားသူကီး

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန 

ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း အသိေပးပန်ကားချက်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း အသိေပးပန်ကားချက်
၁။    အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းအေနြဖင့် ၂၀၂၂ခုှစ်၊ 

ဇန်နဝါရီလအတွင်း ကျင်းပြပလုပ်မည့် (၂၂)ကိမ်ေြမာက် သက်ကီးပူေဇာ်ပဲွှင့် ၂၀၂၁ခုှစ် 

အတွက် ှစ်ပတ်လည်သင်းလံုးက တ်အစည်းအေဝးများကိ ု(COVID-19)ေရာဂါပိုး ကူးစက် 

အ ရာယ်ကာကွယ်ေသာအားြဖင့ ်အခမ်းအနားတစ်ရပ်   ကျင်းပြပလပ်ုိင်ုမည်မဟတ်ုပါ။ 

ယခင်ှစ် ကန်ေတာခ့ပံဂု ိလ်များှင့ ်၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ(၃၁)ရက်တွင် (၇၅)ှစ်ြပည့မ်ည့ ်

ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအနက် ရန်ကုန်မိတွင် ေနထိုင်လျက်ရှိကသည့် ကန်ေတာ့ခံ 

ပုဂ ိလ်များအတွက် ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ေငွကိ ုေနအိမ်သို အမ ေဆာင်အဖွဲက ကိုယ်တိုင်သွား 

ေရာက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊  နယ်များတွင် ေနထိင်ုလျက်ရိှကေသာ ကန်ေတာခ့ပံဂု ိလ်များ 

အား ေငလွ ဲစနစ်တစ်ခခုြုဖင့ ်ေသာ်လည်းေကာင်း လ ဲေြပာင်းေပးပိုလှ ဒါန်းမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ မမိတိိုထ ံလ ဲေြပာင်းေပးပိုေစလိသုည့ ်တယ်လဖီန်ုးနပံါတ်၊ အမည်၊ ေနရပ်လပ်ိစာ 

များကို ေပးပိုကပါရန်။ 

၂။  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုှစ်အတွက် အသင်းအမ ေဆာင်အဖွဲဝင်အြဖစ် အေရးချယ်ခံလိုပါက 

၃၁-၁-၂၀၂၂ရက်တွင် ရာသက်ပန်အသင်းဝင်  သက်တမ်းတစ်ှစ်ြပည့်ပီးေသာ  အသင်းဝင် 

တစ်ဦးဦးသည် ဆ ြပလ ာကိ ုရယြူဖည့သွ်င်း၍လည်းေကာင်း၊ အလှေငမွျား လှဒါန်းလိပုါက 

လည်းေကာင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမ ေဆာင်အဖွဲဝင်တစ်ဦးဦးထံ ၂၁-၁-၂၀၂၂ရက ်

ေနာက်ဆုံး ထား၍ ဆက်သွယ်ေပးပိုကပါရန ်အသိေပးပန်ကားအပ်ပါသည-် 

ဦးတင်ြမင့်-၀၉-၄၃၁၇၅၄၅၅၊ ဦးသိန်းဟန်-၀၉-၅၂၇၅၄၆၈ဦးတင်ြမင့-်၀၉-၄၃၁၇၅၄၅၅၊ ဦးသိန်းဟန်-၀၉-၅၂၇၅၄၆၈

ဦးေမာင်ေမာင်ေအာင်-၀၉-၅၀၄၁၉၁၁၊ ဦးကည်ရ င်-၀၉-၂၅၉၀၉၉၉၀၁ဦးေမာင်ေမာင်ေအာင-်၀၉-၅၀၄၁၉၁၁၊ ဦးကည်ရ င်-၀၉-၂၅၉၀၉၉၉၀၁

  အမ ေဆာင်အဖွဲ  အမ ေဆာင်အဖွဲ

အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်ခိုင်၊ ေရ  

ေတာင်မိ၊  အမှတ်(၁၄) အေြခခံပညာ 

အလယ်တန်းေကျာင်း  ပထမတန်းမှ 

ဦးဝင်းြမင့်စိုး၏ သမီး  မြမတ်မှးအိ ာ 

အား မြမတ်မှးအိ ာစိုးဟ ုေြပာင်းလေဲခ  

ဆိုပါရန်။                မြမတ်မှးအိ ာစိုးမြမတ်မှးအိ ာစိုး

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း

က န်ေတာ် ဦးေအာင်ေကျာ်[၁၂/

ဗတထ(ိုင်)၀၃၅၁၇၂] (C.D.C- 

71439) ၏ သေ  ဘာသားလက်မှတ် 

များ -SSA,DSD,DR,SFBT,PSC & 

RB, EDH မှာ ခရီးသွားရင်းေပျာက ်

ဆုံးသွားပါသြဖင့်   ေတွရှိပါက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

 Ph:09-974250837 Ph:09-974250837

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်းမကီး၊ တိက်ုအမှတ် 

(၂၅၂)၊ (၅)လ ာဘီ တိုက်ခန်းအား ကွယ်လွန်သူ ေဒ ေမစီေဌးအမည်ြဖင့ ်   ဝယ်ယူခဲ့ပီး 

ေဒ ေမစီေဌး ကွယ်လွန်သွားသြဖင့ ်၎င်း၏ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးမျိးမင်းေအာင ်[၁၂/တကန 

(ိင်ု)၁၄၃၉၂၅] မှ  ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခခံျက်အရ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန် 

ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက ်

လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇) 

ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ (၇)ရက် ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို  အပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ သိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သန်းသန်းငိမ်း(LL.B)ေဒ သန်းသန်းငိမ်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၄၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၄၀၃)

တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း(၃၇) (ပ)ထပ်၊တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း(၃၇) (ပ)ထပ်၊

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၄၂၀၁၆၇၈၂၂မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၄၂၀၁၆၇၈၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ အေနာက်ပိုင်း 

ရပ်ကွက်၊ မင်းေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၃)၊ (အလျားxအနံ) (၁၀ေပx 

၁၂၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိး 

ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ု အကျိးခစံားလျက်ရိှေသာ ေဒ ခင် 

ခင်က [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၆၁၀၂၈] ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေအး 

စန်း [၁၂/ကတန(ြပ)၀၀၂၁၅၃] သည် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 

တိုှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ေကာ်ြငာပါသည့ ်

ရက်မှ (၁၄) ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ 

က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ ်

လွန်ပါက အပီးအပိင်ု အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆံုးေအာင်ြမင်သည်အထိ 

ဆက်လက်ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးလှဦး(စ်-၄၄၄၉၄)ဦးလှဦး(စ်-၄၄၄၉၄)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၂၄)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊အမှတ်(၂၄)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊

ေဒါပုံမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉- ၉၆၁၆၀၆၀၆၁ေဒါပုံမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉- ၉၆၁၆၀၆၀၆၁

ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်
ေနာင်ချိမိနယ်၊ အမု သီး အထက(ခဲွ) 

Grade-10 မှ အဖ ဦးအိုက်ရီ [၁၃/နခတ 

(ိုင်)၀၅၃၅၂၇]၏ သား ေမာင်လှမင်း 

လင်း အားေမာင်ေကာင်းေဝယဟံေုြပာင်း 

လဲ ေခ ဆိုပါရန်။ 

          ေမာင်ေကာင်းေဝယံ ေမာင်ေကာင်းေဝယံ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီး 

မိနယ်၊ သနပ်ေချာင်းအပ်ုစ၊ု မယင်းရာေန 

ဦးေအာင်မိင်  မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၁၂/

တကန(ိုင်)၀၅၂၃၅၇]၏  ဖခင် အမည် 

မှန်မှာ    ဦးတင်ေမာင်ြဖစ်ပါေကာင်း။        

                           ဦးတင်ေမာင်   ဦးတင်ေမာင ်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီး 

မိနယ်၊ သနပ်ေချာင်းအပ်ုစ၊ု မယင်းရာေန 

မမျိးသ ာေအာင် [၁၂/တကန(ိုင်)၂၂၂ 

၀၀၀]၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေအာင်မိင် 

(မှတ်ပုံတင်အမှတ်-[၁၂/တကန(ိုင်) 

၀၅၂၃၅၇]ြဖစ်ပါေကာင်း။  ဦးေအာင်မိင် ဦးေအာင်မိင်

ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်း ပူဇာမဂ  လာဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်း ပူဇာမဂ  လာ
ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီ၊ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်(၁/၂၀၂၂)ြဖင့်  ၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသို 
လဆန်း(၃)ရက်၊  ၄-၁-၂၀၂၂ရက်   (လွတ်လပ်ေရးေန)တွင် ရန်ကုန်မိ၊ 
အင်းစိန်မိနယ်၊   ရာမပရိယတ ိစာသင်တိုက်၏ဦးစီးပဓာနနာယက၊ 
ေလာကချမ်းသာ  အဘယလာဘမုနိ ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး၏       
ဩဝါဒါစရယိဆရာေတာ်(အဂ မဟာပ  တိ) ဘဒ  တေိလာကာဘဝိသံ ဘဒ  တေိလာကာဘဝိသံ 
အား- 

“အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု”“အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု”
ဘွဲတံဆိပ်ေတာ် ဆက်ကပ်လှဒါန်းသြဖင့်  ေလာကချမ်းသာ 

အဘယလာဘမုနိုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး (ေကျာက်ေတာ်ကီးဘုရား)
ေဂါပကအဖွဲက ဝမ်းသာအားရ  ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့ ်
ဆရာေတာ်သခင် ေကျးဇူးရှင်ကုိ ုိေသစွာဂါရဝထား၍ ရိှခုိးပူေဇာ်ပါ၏ 
ဘုရား။

ေလာကချမ်းသာအဘယလာဘမုနိေလာကချမ်းသာအဘယလာဘမုနိ
   ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး   ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး
   ေဂါပကအဖွဲ   ေဂါပကအဖွဲ
   အင်းစိန်မိနယ်   အင်းစိန်မိနယ်

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေရ သံလွင်စက်မ ဇုန်၊ မင်းကီးမဟာမင်းေခါင်လမ်း၊ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေရ သံလွင်စက်မ ဇုန်၊ မင်းကီးမဟာမင်းေခါင်လမ်း၊

 အမှတ်(၁၀၂)ေပ ရှိ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၂)၊ ဧရိယာ အမှတ်(၁၀၂)ေပ ရှိ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၄)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၂)၊ ဧရိယာ

(၂.၁၀၈)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးိင်ုဖိးေကျာ်(ခ)ကိကုိုိင်ု[၁၂/မဂတ(ဧည့)်၀၀၀၂၅၇](၂.၁၀၈)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးုိင်ဖိးေကျာ်(ခ)ကိကုိုိင်ု[၁၂/မဂတ(ဧည့)်၀၀၀၂၅၇]

အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

 ေဖာ်ြပပါ ပါမစ်ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ   လက်ဝယ်ထားရိှ 

ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟဝုန်ခကံတြိပသ ူ ဦးိင်ုဖိးေကျာ်(ခ)ကိကုိုိင်ုထမှံ အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယရူန် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့် 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံလကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း(စ်-၈၂၁၉)      ေဒ တင်တင်ခိုင်(စ်-၈၀၀၈) ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း(စ်-၈၂၁၉)      ေဒ တင်တင်ခိုင်(စ်-၈၀၀၈)

 LL.B, D.I.L                               LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L LL.B, D.I.L                               LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန             တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန             တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၁၃/ခ)၊  (၈)လမ်း၊ (၃/ခ)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။အမှတ်(၁၃/ခ)၊  (၈)လမ်း၊ (၃/ခ)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၂၅၉၉၃၊ ၀၉-၉၇၈၉၄၀၀၆၆ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၂၅၉၉၃၊ ၀၉-၉၇၈၉၄၀၀၆၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဒက ိဏခိုင်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေဘာဂသိဒ ိရပ်ကွက်၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂/သရီရိတနာ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၁၀)၊ ဧရယိာ(၀.၄၄၇)
ဧကရှိ ေဒ ဒါလီစိန်ဝင်း အမည်ေပါက် ေြမကွက်အား ဦးေအးေကျာ်(အမ ေဆာင်
အရာရှိချပ်)၊ ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက်မှ ဒက ိဏခိုင်တရားုံး၏ 
၂၀၁၅ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ(်၈၉)ှင့် ဆက် ယ်သည့် ၂၀၁၇ခုှစ်၊ တရားမ 
ဇာရမီ အမှတ်(၁၈)၊ မေရ မေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်းကိေုရာင်းချြခင်း၊ အတည်ြဖစ်ေစ 
သည့်အမိန်၊ မေရ မေြပာင်းုိင်ေသာ ပစ ည်းကုိေရာင်းေကာင်းလက်မှတ်စာမူရင်း 
များတင်ြပပီး ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဘဏ်လမိီတက်အမည်ြဖင့် ေြမငှားစာချပ်သစ် 
ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်
စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာန 
သို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများှင့်အည ီေြမငှားစာချပ်သစ်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ြဖးမိနယ်၊ 

ေညာင်ပင်သာ အထက Grade-7 

(A) မှ မ  င်းတလုင်း၏ ဖခင်အမည် 

မှန်မှာ ဦးခွန်ြမတ်သူ[၇/ဖမန(ိုင်) 

၁၄၂၆၉၂] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၂၊  

ေြမကွက်အမှတ်-၇၁၃၊ သခင်ဖိုးလှကီးလမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပရိှ ေဒ အြမင့ ်
(ခ)ေဒ ြမင့်ြမင့် (CJ-၀၂၆၇၆၀) [၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၁၄၈၁၅] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက် 
ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ေဒ သန်းသန်းေအး [၁၃/လရန 
(ိုင်)၀၀၂၄၇၂] ှင့် ေဒ ေအးမွန် [၁၃/လရန(ိုင်)၀၂၈၃၀၅] တိုမှ  အဆက်အစပ်စာချပ် 
များြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး မိမိတုိသာလ င်တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပါေကာင်း၊ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုလာသည့်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရိှက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက် 
အထား (မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါ 
သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဆွေဆွသန်း (LL.B.,D.I.L)ေဒ ေဆွေဆွသန်း (LL.B.,D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၇၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၇၀)
အမှတ်-၂၈၀/၈၊ ငုေရ မိင်လမ်း၊ ၂၅-ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အမှတ်-၂၈၀/၈၊ ငုေရ မိင်လမ်း၊ ၂၅-ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၇၉၅၅၅၂၁၇၈၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၅၇၀၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၇၉၅၅၅၂၁၇၈၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၅၇၀၀

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ

ုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်းုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးတင်ေမာင်ေဌး[၁၂/မဂတ 

(ိင်ု)၀၅၇၉၀၄]ှင့ ်ေဒ မိုးမိုးေဆ[ွ၁၂/မဂတ(ိင်ု) ၀၀၈၂၄၇]တိုမှ ရန်ကုန်မိ၊ 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် (၁၂-၁၂-၂၀၁၆)ရက်တွင် အေထေွထကွိယ်ု 
စားလှယ်လ ဲစာမှတ်ပံုတင်အမှတ်(၁၁၁၈၉/၂၀၁၆)ြဖင့် ဦးေမာင်ေမာင်လတ် 
[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၇၇၁၃]ကိုင်ေဆာင်သူအား လ ဲအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါ လ ဲအပ်ခဲ့ေသာ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာမှတ်ပုံတင်
အမှတ်(၁၁၁၈၉/၂၀၁၆)အား ဆက်လက်လ ဲအပ်ရန်အေကာင်းမရှိေတာ့ပါ
သြဖင့် ဤေကညာစာပါရိှသည့်ေနမှစ၍ အပီးအပုိင်ုပ်သိမ်းလုိက်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)   ေဒ နီနီဝင်း(LL.B)   ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)   ေဒ နီနီဝင်း(LL.B)
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၇၁၈)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၇၁၈)

အမှတ်(၈၈)၊ ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၈)၊ ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် -၅၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ-်ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ ်- ၅၂/ခ၊ ှစ်(၆၀)   ေြမငှားဂရန်၊ ဧရိယာ 
အလျား ၉၀ေပ x အနံ ၅၅ေပ (ဧရိယာ ၀.၁၁၄)ဧကရိှ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ်(၆)၊ 
မုိးေကာင်းလမ်းသွယ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံား 
ခွင့မ်ျားအား အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ဦးရိှန်ဝင်း[၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၂၁၇၇၆]၏ အေထေွထ ွ
ကိယ်ုစားလှယ်စာအမှတ်( VI ၁၁၅၇၀/၂၀၀၇)ရရိှသ ူေဒ ဥမ ာေကျာ် [၁၀/မလမ(ိင်ု) 
၁၄၃၁၉၁](ဘ) ဦးချစ်ေကျာ်က ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံ၍ ေရာင်းချသြဖင့ ်
က န်မ၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက် 
အတွင်း အေထာက်အထားမရူင်း ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သ ူ
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ တင်ဝင်းြမင့် (LL.B)ေဒ တင်ဝင်းြမင့ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၉၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၉၄၂)
တိုက်အမှတ်(C) ၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences၊ တိုက်အမှတ်(C) ၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences၊ 
 ခင်းသာလမ်းသွယ်၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ခင်းသာလမ်းသွယ်၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၀၈၅၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၀၈၅၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဖုိေြမရပ်ကွက်၊ ြမယာကုန်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၃၄)၊ (၄)လ ာဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(၂၇ေပx၅၅ေပ)ခန်ရှိ 
တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင် 
ခွင့ရိှ်ပီး ပိင်ုဆိင်ုမ အ ပ်အရှင်းကင်း၍ ြပန်လည်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဦးဆန်း 
ဝင်းပါ ၅ ဦးတုိက ဝန်ခံကတိြပချက်အေပ  က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ယင်းတုိက်ခန်း 
ကို ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံမှန်ကန်ေသာ အေထာက်အထားများ 
ှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက် 
ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အဆုိပါတုိက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေကျာ်မင်းထွန်း(စ်-၈၆၇၆)ဦးေကျာ်မင်းထွန်း(စ်-၈၆၇၆)

(LL.B, C.B.L )(LL.B, C.B.L )
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၁၅၇)၊  A-3 ၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၈ လမ်း(အထက်)အမှတ်(၁၅၇)၊  A-3 ၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၈ လမ်း(အထက်)
ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၂၆၀၄၊ ၀၉-၄၃၁၅၁၄၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၂၆၀၄၊ ၀၉-၄၃၁၅၁၄၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ စံြပရပ်ကွက်၊ စံြပ(၄)လမ်း၊ အမှတ် (၁၆၈)၊ 

ှစ်ခန်းတဲွ RC (၆)ထပ်တိက်ုမှ စတတု ထပ် (၅-လ ာ)၊ (တိက်ုမျက်ှာမလူက်ယာဘက်အခန်း)၊ 
ဧရယိာ(၅၀၆) စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ု
ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခိုင်ခိုင်ေမာ် [၁၁/တကန(ိုင်)၀၅၇၃၈၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးေအာင်ေကျာ်ေဇာ [၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၅၃၂၉၄] ၊ ေဒ စန်းြမေအာင် [၁၂/ဒလန(ုိင်) ၀၄၀ 
၀၀၇] တိုမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇) ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ
သည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည့်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီပီးဆုံးသည့်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ေကျာ်ေဇာ ှင့် ေဒ စန်းြမေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေအာင်ေကျာ်ေဇာ ှင့် ေဒ စန်းြမေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

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

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ် (Star City) ၊ အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ ်(Star City) ၊ 
သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ (၁၀၈) ရပ်ကွက်၊ ကုန်းေဘာင် (၂)လမ်း၊ အမှတ် (၈၈)ဟု ေခ တွင်သည့် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ (၁၀၈) ရပ်ကွက်၊ ကုန်းေဘာင် (၂)လမ်း၊ အမှတ် (၈၈)ဟု ေခ တွင်သည့် 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၀၈ E 1) ၊ ေြမကွက်အမှတ် (၈၈)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ)ရှိ ဦးသိန်းေရ  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၁၀၈ E 1) ၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၈၈)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ)ရှိ ဦးသိန်းေရ  

အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် အကျိးခစံားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာငး်ေရာငး်ချပိုငခ်ငွ့်ရိှသူ

ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေအာင်ဖိး [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၂၉၄၂၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်[၁၂/

လကန(ိုင်)၁၇၈၅၅၃]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတချိတစ်ဝက်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက ်

လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစပီး (တစ်ပတ်)၊ (၇) ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို 

ြဖစ်ေစ/ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသိုြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုပီးဆံုးေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်လင်းေအးေဒ ခင်လင်းေအး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၇၃၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၇၃၁) 

 အခန်း(၃)၊ ၇-လ ာ၊ Strand Condo၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့် ဘဏ်လမ်းေထာင့်၊  အခန်း(၃)၊ ၇-လ ာ၊ Strand Condo၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့ ်ဘဏ်လမ်းေထာင့်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၂၁၈၅၊ ၀၉-၇၆၅၀၇၂၁၈၅ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၂၁၈၅၊ ၀၉-၇၆၅၀၇၂၁၈၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၄၉)လမ်း၊ အမှတ်-၁၁၇၊ 

၃-လ ာ၊ ဒတုယိထပ်(ဘယ်)အခန်း၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅ေပx ၆၀ေပ)ရိှ တိက်ုခန်းှင့် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ မိုးမိုးစန်း[၁၂/
သခန(ိင်ု)၀၀၇၁၆၀]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါတုိက်ခန်းအား လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက မည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းမူရင်းအေထာက ်
အထားအြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် ကန်ကွက်သူမရှိပါက 
သတ်မှတ်သည့်ေနေကျာ်လွန်သည့်အချနိ်တွင် အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၁၄၂)၊ (၁၉-၁၂-၁၉၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၁၄၂)၊ (၁၉-၁၂-၁၉၈၉)
တိုက်-၁(အေဟာင်း)၊ အခန်း(၆)၊ ဖဆပလရပ်ကွက်၊ တိုက်-၁(အေဟာင်း)၊ အခန်း(၆)၊ ဖဆပလရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၇၁၅၉၊ ၀၉-၉၆၅၀၇၇၁၅၉၊ ၀၉-၇၆၅၀၇၇၁၅၉ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၇၁၅၉၊ ၀၉-၉၆၅၀၇၇၁၅၉၊ ၀၉-၇၆၅၀၇၇၁၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၀၂၈/ခ)၊ (အလျား ၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)အကျယ်ရှိ ဦးထွန်းရင် အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အနက်မ ှတရားဝင ်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာေြခရင်းြခမ်း၊ (အလျား 

၁၀ေပx အန ံ၆၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)

ရပ်ကွက်၊ ယဿဝတ(ီ၁၅)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၂၈/ခ)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမှင့အ်မ်ိ၏ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဦးေအးမင်းထွန်း[၉/သစန(ိုင်)၀၉၂၁၄၄]ှင့် ဦးချမ်းြမ 

ေအး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၉၉၄၉]တိုမှ အဆက်အစပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စမီခံန်ခဲွခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိကုမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သမူျားမှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း 

မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၀၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၀၆)

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-964656001, 09-43165600ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-964656001, 09-43165600

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၈၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ် (၆/၁၄) ရပ်ကွက်၊ ေရ လီလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၆၁၊ အကျယ်အဝန်း(ေပ ၄၀xေပ၆၀)ရှိ ဦးခင်လှ အမည်ေပါက် ထွက်ရှိထားသည့ ်ှစ် (၆၀) ေြမငှားစာချပ ်

ဂရန်ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမ်ိှင့အ်ကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတို ကိ ုေဒ တင်သန်းေဝမှ စာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်

ဝယ်ယကူာလက်ရိှတွင် တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိကုာ ေရာင်းချရန် အဆိြုပကမ်းလှမ်းလာ၍ 

က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆမှွာ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့် ေနရက်မှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ  ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ သ ာဝင်း (LL.B,D.B.L) ေဒ မိုးမိုးြမင့် (LL.B,D.B.L) ေဒ သ ာဝင်း (LL.B,D.B.L) ေဒ မိုးမိုးြမင့ ်(LL.B,D.B.L)

 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၃၅၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၄၁၇၀) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၃၅၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၄၁၇၀)

အမှတ်-စီ/၅၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက သိုလ်၊ ကိကုန်းအေရှရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-စီ/၅၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက သိုလ်၊ ကိကုန်းအေရှရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၆၅၉၂၄၄၊ ၀၉- ၉၅၉၀၀၄၉၈၈၊ ၀၉-၉၅၅၅၂၁၀၇၅၊ ၀၉-၅၀၆၆၄၈၇ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၆၅၉၂၄၄၊ ၀၉- ၉၅၉၀၀၄၉၈၈၊ ၀၉-၉၅၅၅၂၁၀၇၅၊ ၀၉-၅၀၆၆၄၈၇

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ သုတ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၄၆၆/က)၊ ဧရယိာ(၂၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်မရူင်းေြမကွက်ှင့ ်၎င်းေြမကွက် 
ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်တစ်ထပ်ပျ်ေထာင်အမ်ိတိုှင့တ်ကွ ေြမေပ ေြမေအာက် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ပိုင်ေရးဆိုင်မ  အေထာက်အထားမူရင်းများ၊ အဆက် 
အစပ်စာချပ်ြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ရေီလး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၄၉၂၅]ကိင်ုေဆာင်သမှူ ဥပေဒ 
ှင့်အညီ ေနာက်ဆံုးလက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်သူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်း 
လာသြဖင့် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ဆုမွန်မျိးေဇာ်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၈၉၉၁]မှ 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်း 
များြဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ သက်ှင်းပွင့် ေဒ ခိုင်ခိုင်ဝင်း ေဒ သွဲသွဲေအး ေဒ သက်ှင်းပွင့ ် ေဒ ခိုင်ခိုင်ဝင်း ေဒ သွဲသွဲေအး
 LL.B,WIPO(Switzerland) (LL.B) (LL.B) LL.B,WIPO(Switzerland) (LL.B) (LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှ ေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှ ေန
 (စ်-၁၅၈၆၈) (စ်-၃၆၀၅၅) (စ်-၃၄၇၄၁) (စ်-၁၅၈၆၈) (စ်-၃၆၀၅၅) (စ်-၃၄၇၄၁)

တိုက်အမှတ်(ဇ/၁၃)၊ ဘုရင့်ေနာင်အရာရှိရိပ်သာ၊ ဓမ ေစတီလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ တိုက်အမှတ်(ဇ/၁၃)၊ ဘုရင့်ေနာင်အရာရှိရိပ်သာ၊ ဓမ ေစတီလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ၊၊ ဖုန်း-၀၉-၄၄၂၅၃၂၅၀၃။ရန်ကုန်မိ၊၊ ဖုန်း-၀၉-၄၄၂၅၃၂၅၀၃။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ြမန်ေအာင်မိ၊  အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ 

အကွက်အမှတ်(၃)၊ ေနြခည်ေတာင်ရပ်၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၆၄)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၇)
ဧကရှိ ဘိုးဘပိုင်အိမ်ရာေြမကိ ုေဒ တင်တင်ေအး အမည်သို အမည်ေြပာင်း 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 
စ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း ြမန်ေအာင်မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့ ်
စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနသို အကျိးအေကာင်းေဖာ်ြပ၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
                                          ြမန်ေအာင်မိ                                          ြမန်ေအာင်မိ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းလမ်း၊ အမှတ် 

(၇/က)၊ အကျယ်အဝန်း   (၁၂ ၁၂ေပx ၅၀ေပ)ရှိ ေဒ ကည်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ 
ကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်     ေဆာက်လုပ်ထားေသာ     ေနအိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးအား လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခသံ ူေဒ တင်တင် 
ေဝ[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၉၇၆၃]ထံမှ အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ 
ဦးေကျာ်မင်းေကျာ ်[၅/ကလတ(ိုင်)၀၈၄၅၁၆] မှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုည်များရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 
(၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေဇာ်ဝင်းလ  င် (LL.B) ေဒ စ ာလ  င် (LL.B) ဦးေဇာ်ဝင်းလ  င် (LL.B) ေဒ စ ာလ  င် (LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၇၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၇၄)

အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၃၆၁၉၊ ၀၉-၇၇၆၃၈၈၇၉၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၃၆၁၉၊ ၀၉-၇၇၆၃၈၈၇၉၉

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ ေဖာင်ကားလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၃၆/၁)၊ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၂)ခန်းတဲွ(၅)ထပ်တိက်ု 
အနက်မှ တတိယထပ်(ေဖာင်ကားလမ်းမ ှမျက်ှာမူလျက်မျက်ှာချင်းဆိုင်ညာ
ဘက်ြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား၁၄ေပxအန၅ံ၀ေပ)ရိှ ေရ၊မီးှင့တ်ကွ တိက်ုခန်း 
(၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်ဝယ်ယလူက်ရိှပိင်ုဆိင်ု 
ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ ေစာမိဝှက်(ခ)သင်းသင်းေဌး[၁၂/
ကတတ(ြပ)၀၀၀၂၈၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် တိုက်ခန်း 
တန်ဖိုးေင၏ွ စရန်ေငအွားေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ သည်။ အဆိပုါ တိက်ုခန်းအေရာင်း 
အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ယခင်-လှည်းကူးမိနယ်၊ ယခု-ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ သုံးခွေကျးရာအုပ်စု၊ အမှတ်(၂)

လမ်းမကီး၊ ကွင်းအမှတ်(၁၁၁၁)၊ (ဘေအာင်ေတာင်ကွင်း)၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၃၀/၉)ှင့် ဦးပုိင်အမှတ်(၃၅/၈)၊ စုစုေပါင်း ေြမဧရိယာ (၀.၃၀)

ဧက၊ အကျယ်အဝန်း(၃၅ေပ x ၁၃၀ေပ)ရှိ ရာေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား မိဘများ 

ကွယ်လွန်၍ မဘိများထမှံ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားြဖစ်ကေသာ ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့ ်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၄၁၁၇၁]ှင့ ်ေဒ သတီာဝင်း 

[၁၂/သဃက (ိင်ု)၀၄၂၂၉၄]တိုမှ ပိင်ုဆိင်ုမ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာကား 

လာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားမှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ)ု ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူများ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူများ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)

အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ၃၀ သုဝဏ (လူသုံးကုန်အနီး)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၂၉/က)၊ ဣစ ာသယလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (၄၅'x ၆၉'-၆"/၆၉')၊ ဧရယိာ (၀.၀၇၁)ဧကရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးအား မိေြမစာရင်းတွင် အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ မုိးမုိးြမင့် [၁၂/သကတ 

(ိုင်)၀၉၆၂၅၃]မှ ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ ေြပာကားလာသြဖင့ ်

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ် (ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ) ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)

အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ေနာင်ချိမိနယ်၊ ဘူတာရပ်ကွက်၊ အကွက်(၂)၊ နယ်ေြမ (၅)ေန      

ဦးခင်ေမာင်ဝမ်း(ခ) ဦးေပ ကာှင့် ေဒ အမာစိန်တို၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းအများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏သားြဖစ်သူ ဦးသန်းေဌးဦး[၁၃/နခတ(ိုင်)၀၆၅ 

၀၈၁] သည် မိဘေြပာဆိုဆုံးမမ များကို နာခံြခင်းမရှိဘ ဲမိဘများှင့ ်၎င်း၏ 

ဇနီး ေဒ ခင်ချိေအးတိုအား စတ်ိဆင်းရေဲစမည့က်စိ ရပ်များအား အကမ်ိကမ်ိ 

ြပလုပ်သည့်အြပင်  ၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက်  ြပမူေဆာင်ရက်ပီး 

ေနအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်

လ တ်ပါေကာင်းှင့်    ၎င်း၏ဇနီးအေနြဖင့်လည်း  ေနာက်ေနာင်၎င်းှင့် 

ပတ်သက်၍ ြဖစ်ေပ လာေသာ ကိစ အဝဝအားလုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယူေြဖ

ရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ န ာလင်းေဝ (LL.B)ေဒ န ာလင်းေဝ (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၅၉၃/၂၈-၁၂-၁၈)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၅၉၃/၂၈-၁၂-၁၈)

သဖန်းကိုင်းေကျးရာ၊ လုံးုံးအုပ်စု၊ ေနာင်ချိမိသဖန်းကိုင်းေကျးရာ၊ လုံးုံးအုပ်စု၊ ေနာင်ချိမိ

ဖုန်း-၀၉ ၂၅၉၄၁၇၅၁၂ဖုန်း-၀၉ ၂၅၉၄၁၇၅၁၂

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
အုတ်တွင်းမိ၊  မဲကုန်းရပ်ကွက်ေန ဦးခင်ြမင့[်၇/အတန(ိုင်)၀၁၃၂၆၉]၊ 

ေဒ ကည်တင် [၇/အတန(ိင်ု)၀၁၃၂၇၀]တို၏သား ေမာင်ေဇာ်ကက်[၇/အတန(ိင်ု) 
၀၆၈၆၅၆]သည် မဘိတို၏ဆိဆုုံးမမ ကိ ု မနာခဘံ ဲ စတ်ိဆင်းရေဲအာင်  အကမ်ိကမ်ိ 
ြပလပ်ုပါသြဖင့ ် သားအြဖစ်မှ  အေမြွပတ်စွန်လ တ်ပါေကာင်း။  ၎င်းှင့ ်ပတ်သက် 
သမ  ကိစ အဝဝကို တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ။

ဦးခင်ြမင့်-ေဒ ကည်တင်ဦးခင်ြမင့-်ေဒ ကည်တင်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေတာင်ငူမိ၊ အထက(၇) ဒသမတန်းမှ 

ေမာင်ဟိန်းထက်ေမာင်ှင့် သတ မတန်း 
မှ ေမာင်ထက်ိုင်အာကာတို၏ ဖခင် 
အမည်မှန်မှာ ဦးတင်ေထွး[၁၂/ကမန 
(ိုင်)၀၁၅၉၁၇] ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဦးတင်ေထွးဦးတင်ေထွး



ဇန်နဝါရီ  ၈၊   ၂၀၂၂

ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းဂုဏ်ြပလ ာဝမ်းေြမာက်ေကာင်းဂုဏ်ြပလ ာ
 ၂၀၂၂-ခုှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ (၄)ရက်  (၇၄)ှစ်ေြမာက်လွတ်လပ်ေရးေနတွင ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 
အမန်ိေကာ်ြငာစာအမှတ်(၁/၂၀၂၂)ြဖင့ ်ဦးေအာင်မင်းေကျာ်သူဦးေအာင်မင်းေကျာ်သ ူ(ြမန်မာိင်ုငဘံာသာ 
ေပါင်းစံုချစ်ကည်ညီွတ်ေရးအဖဲွ(ဗဟုိ)၏ အကံေပးပုဂ ိလ်အား သဒ မ ေဇာတိကဓဇသဒ မ ေဇာတိကဓဇ 
ဘဲွတံဆိပ်ေတာ်ချးီြမင့်အပ်ှင်းြခင်းခံရသြဖင့်  အထူးလ  က်လဲှ ဝမ်းေြမာက်စွာဂုဏ်ယူ 
ပါေကာင်း။

 ဦးစိန်သန်း ဥက   ှင့် အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ ဦးစိန်သန်း ဥက   ှင့် အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ
 ြမန်မာိုင်ငံဘာသာေပါင်းစုံချစ်ကည်ညီွတ်ေရးအဖွဲ(ဗဟို) ြမန်မာိုင်ငံဘာသာေပါင်းစုံချစ်ကည်ညီွတ်ေရးအဖွဲ(ဗဟို)

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 မရမ်းကန်ုးမိနယ် (၂)ရပ်ကွက်တွင် ေနထိင်ုသည့ ်ဦးတင်သန်ိး၏ 

ဇနီး  ေဒ ခင်မိုးေအး [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၆၅၆၀]သည် မသိားစခွုင့မ်လ တ် 

ိုင်စရာကိစ ရပ်များ ကိမ်ဖန်များစွာ ြပလုပ်ေနပါသြဖင့် ၎င်းှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ ေငွေကးဆိုင်ရာ ြပဿနာများကိ ုမိသားစုက လုံးဝ 

ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

 ဦးတင်သိန်းှင့် မိသားစု ဦးတင်သိန်းှင့် မိသားစု

 [၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၆၅၅၉] [၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၆၅၅၉]

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၄/က-၅)၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဘာဂသိဒ ိလမ်း၊ အမှတ်(၄၀)၊ ဒုတိယထပ်(၄-လ ာ)
ေခါင်းရင်းခန်းှင့ ်ေြခရင်းခန်း၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၆ ေပx အန ံ၇၀ ေပ)(၂ခန်းတဲွ)
တိုက်ခန်းှင့်ယင်းတိုက်ခန်းအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအားလုံးတိုအား 
တရားဝင်ေြမအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ ်
ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်း[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၄၅၄၉၈] (ဘ) ဦးေမာင်ေမာင် 
ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးဝင်းြမင့[်၉/မလန(ိင်ု)၀၂၂၂၈၈](ဘ) ဦးထွန်းြမင့က် အပီးအပိင်ု 
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်  စရန်ေငွအချိကို  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 
အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးဝင်းြမင့်ထ ံတိုက်ိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
က ု်ပ်ထံသုိလည်းေကာင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ေဒ ဇာနည်ေအာင် LL.B, DIL, DBL, DMLေဒ ဇာနည်ေအာင် LL.B, DIL, DBL, DML

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
စ်-၁၂၇၁၈(၁၅-၆-၂၀၁၇)စ်-၁၂၇၁၈(၁၅-၆-၂၀၁၇)

အမှတ်-၁၅၃/ ဘီ၊ (၃၂)လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၀၉၁၉အမှတ်-၁၅၃/ ဘီ၊ (၃၂)လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၀၉၁၉

အေကာင်းြပရန်ေပးသည့် အေကာင်းကားစာအေကာင်းြပရန်ေပးသည့ ်အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင် တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၀၃၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၀၃

ဦးေအးသွင် ှင့် ၁။ ဦးြမင့်သန်း

  ၂။ ေဒ လှလှေဝ

(ေလ ာက်ထားသူ)  (ေလ ာက်ထားခံရသူ)(ေလ ာက်ထားသူ)  (ေလ ာက်ထားခံရသ)ူ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊    ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

(၅၅)ရပ်ကွက်၊ ြဗဟ စိုရ်လမ်း၊ အမှတ်(၆၉၁)ေန ေဒ လှလှေဝ (ယခု 

ေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

အထက်အမည်ပါ ေလ ာက်ထားသူ ဦးေအးသွင်က ဤုံး၏ 

ဇာရီမ အမှတ်-၂၉/၂၀၂၀ တွင် ဝရမ်းကပ်ထားေသာပစ ည်းအေပ  

တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊  နည်း-၅၈ အရ ဝရမ်းခွာလိုမ  

ေလ ာက်ထားသည့်အေကာင်းှင့်  ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ သင်က 

ဤေလ ာက်လ ာအတိုင်း အမိန်မချသင့်ေကာင်း အေကာင်းြပရန ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ   ၇ ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၇ 

ရက်)ေန  မွန်းမတည့်မီ (၁၀:ဝဝ) နာရီတွင် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊  

သင့်ေရှေနြဖစ်ေစ ဤုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ မလာေရာက်ခဲ့လ င် 

အဆိုပါေလ ာက်ထားချက်ကို သင့်မျက်ကွယ်တွင် တစ်ဖက်သတ် 

ကားနာ စစ်ေဆးဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၇) ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ဝါဝါလွင်) (ဝါဝါလွင်)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ သုတ(၁)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၈၅/က)ဟ ုေခ တွင်သည့ ်အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပ (၁၂၀၀)

စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ် 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အမည်ေပါက် ပုိင်ရှင်များြဖစ်ေသာ ေဒ ေအး 

ေအးဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၉၃၇၈၂]၊ ေဒ ညိညိဝင်း (S/OKA -၀၅၈၆၆၆)တိုက  စမီခံန်ခဲွ 

ပိင်ုခွင့၊် ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခလံျက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုရန် ကမ်းလှမ်းရာ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ 

အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်တားြမစ်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါ 

သည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်  က ်ုပ်ထံ 

လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ှင်းေဝေအာင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၉၉၁၇)ေဒ ှင်းေဝေအာင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၉၉၁၇)

LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L (W.I.P.O - Switzerland)LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L (W.I.P.O - Switzerland)

တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊

(၆၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၆၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၇၃၁၆၂၆၇၆၊ ၀၉-၄၄၈၀ ၂၅၈၃၇ဖုန်း-၀၉- ၇၃၁၆၂၆၇၆၊ ၀၉-၄၄၈၀ ၂၅၈၃၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၄)၊ 

သရဖီလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၁၇)ဟု ေခ တွင်သည့် ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ 
(၂၄၀၀)စတုရန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်
ြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်ေအး[၁၂/အလန(ိုင်)၀၀၆၄၉၆]က  စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်၊ ေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံလျက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်တားြမစ်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကညာပါသည့ ်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား 
များြဖင့်   က ်ုပ်ထံ  လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံး 
ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ှင်းေဝေအာင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၉၉၁၇)ေဒ ှင်းေဝေအာင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၉၉၁၇)

LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L (W.I.P.O - Switzerland)LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L (W.I.P.O - Switzerland)
တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊

(၆၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၆၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၇၃၁၆၂၆၇၆၊ ၀၉-၄၄၈၀ ၂၅၈၃၇ဖုန်း-၀၉- ၇၃၁၆၂၆၇၆၊ ၀၉-၄၄၈၀ ၂၅၈၃၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ ေရ နံသာစံြပရပ်ကွက်၊ (၂)လမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၃၈)ဟုေခ တွင်ေသာ (ဦးေသာင်းကည်၊ HGU-၀၃၂၂၆၂)အမည်ေပါက်  
ေြမအကျယ်အဝန်း (၈၀ ေပx၆၅ ေပ) (၅၂၀၀)စတုရန်းေပရိှသည့်အနက်မှ (အလျား 
၂၀ ေပx အနံ ၆၅ ေပ) [ေြမကွက်အမှတ(်၃၆)ှင့် ကပ်လျက်အြခမ်း]ရှိ  ှစ်(၆၀) 
ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုအရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ်စာချပ်များြဖင့ ်အဆက်ဆက် 
ဝယ်ယူ၍ လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ေကာင်းဝန်ခံကတိြပသ ူေဒ ခင်ဝင်း [၁၄/ရကန 
(ုိင်)၀၇၆၆၇၈]က ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အဆုိြပလျက် အေရာင်းအဝယ်ြပ 
လပ်ုရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက ်
တားြမစ်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့ ်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံ 
ေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ှင်းေဝေအာင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၉၉၁၇)ေဒ ှင်းေဝေအာင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၉၉၁၇)

LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L (W.I.P.O - Switzerland)LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L (W.I.P.O - Switzerland)
တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊

(၆၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၆၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၇၃၁၆၂၆၇၆၊ ၀၉-၄၄၈၀ ၂၅၈၃၇ဖုန်း-၀၉- ၇၃၁၆၂၆၇၆၊ ၀၉-၄၄၈၀ ၂၅၈၃၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(ဋ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၄)၊ ဥဇ နာ(၉)လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၁၇၄)

ဟုေခ တွင်သည့် (အလျား ၄၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပ)ရိှ ဦးစံထွန်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ထဲမှ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာ 

အလျား ၁၅ ေပxအနံ ၆၀ ေပ(ေခါင်းရင်းြခမ်း)အကျယ်အဝန်းရှိ အိမ်၊ ခံ၊ ေြမကွက်အပါအဝင ်ယင်းတိုှင့်ပတ်သက်စပ်လျ်းေသာ 

ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ေရာင်းချသူ ေဒ ေအးြမတ်သ ာ [၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၂၉၈၁၆]မှ အရပ်ကတိ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယူကာ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်လျက်ရှိပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် 

အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွက စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်း 

အဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလု ံ

ေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဝင်းဝင်းသိန်း[၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၆၅၉၈]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဝင်းဝင်းသိန်း[၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၆၅၉၈]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

ေရာင်းမည်ေရာင်းမည်
အေြပးစက်

(second hand)
ကျပ် ၄ သိန်းခွဲ

Ph-09-5411674Ph-09-5411674

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားအား ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားအား 

သတိေပးေကညာြခင်းသတိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ ရတနာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၂၅/c)ေန  ဦးေအာင်ေဇယျ(ခ)ေအာင်ေအာင် 

(မိတ်ကပ်) [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၅၄၉၃]သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားကိ ုရန်ကုန်မိစာချပ် 

စာတမ်းများမှတ်ပုတံင်ုံးတွင် မှတ်ပုတံင်စာချပ်အမှတ် (၄/၅၂၁၄/ 

၂၀၂၁)ြဖင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားပီးြဖစ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်

(၄/၅၂၁၄/၂၀၂၁)(၄/၅၂၁၄/၂၀၂၁)

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ အမည်အမှတ်အသား 

ြဖင့်  “ဆံပင်ေြဖာင့်ေဆးအမျိးမျိး”ကို   ြပည်ေထာင်စုသမ တ 

ြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးတွင် ထုတ်လုပ်ြဖန်ြဖးေရာင်းချရန်အတွက် 

ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် မှတ်ပံုတင်သွင်း 

ေကညာထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအြပင် အဆိပုါ ဆပံင်ေြဖာင့ေ်ဆး 

အမျိးမျိးကိ ုတစ်ဦးတည်း တရားဝင်ကိယ်ုစားလှယ်အြဖစ် ြဖန်ြဖး 

ေရာင်းချရန်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာလည်း ရရှိထားသူြဖစ ်

ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည် 

အမှတ်အသား တစ်ခုလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုြဖစ်ေစ၊ 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏  ခွင့်ြပချက်မရရှိဘဲ  အြခားမည်သူတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ကြဖစ်ေစ၊ အများကြဖစ်ေစ၊ တုပြခင်း၊ ပုံတူပုံမှား 

ြပလပ်ုြခင်း၊ ဆင်တူယုိးမှား ြပလပ်ုြခင်း၊ သတံေူကာင်းကဲွြပလပ်ု 

ြခင်း၊ တံဆိပ်အမှတ်အသားအား ဖျက်ဆီးြပြပင်၍ အြခားအမည် 

များတပ်၍ ြဖန် ြဖးြခင်းတိုကို လုံးဝမြပလုပ်ပါရန် အသိေပး 

ေကညာအပပ်ါသည်။ အကယ်၍  တုပြပလုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချခဲ့

ပါက က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွ၏ လုပ်ငန်းအကျိးစီးပွားထိခိုက်နစ်နာ

မ အေပ  ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရက်သွား

မည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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 အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

(စ်-၈၈၆၁) (စ်-၃၇၉၈၁)(စ်-၈၈၆၁) (စ်-၃၇၉၈၁)

အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၃၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၃၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ 

၀၉- ၄၂၅၂၈၇၁၃၄၀၉- ၄၂၅၂၈၇၁၃၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊   ေြမတိုင ်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၅၊ ေြမကွက်အမှတ်-
၁၃၈/ခ၊ ဧရိယာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက ်
တည်ေနရာအမှတ်(၁၃၈/ခ)၊  သိဂ   (၄)
လမ်းေြမာက်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ 
မိနယ်၊ ဦးြပာေလး [၁၂/သကတ(ိုင်) 
၀၀၆၃၅၁] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးြပာေလး(ဖခင်)
ှင့် ေဒ တင်လ  င်(မိခင်)တို ကွယ်လွန် 
သြဖင့် တစ်ဦးတည်းေသာသမီးြဖစ်သူ 
ေဒ စန်းစန်းေမာ်  [၁၂/သကတ(ိုင်) 
၀၀၉၂၄၉]ထံမှ  GP အမှတ်-၆၀၀၀/ 
၂၀၂၀(၃-၆-၂၀၂၀)ရသ ူေဒ အပွိင့ြ်ဖ[၁၂/
သကတ(ိင်ု)၁၅၆၄၄၃]မှ ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်းများ၊ 
ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်
ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက် 
ရန်ရှိပါက     တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။ 
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၄၄၂)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၄၄၂)၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှ 
ပိုင်း)မိနယ်၊  ေဒ ေဌးေဌး(M/RGN-
၀၀၀၈၈၂) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ေဌးေဌး(M/
RGN-၀၀၀၈၈၂) ဇနီးကွယ်လွန်သြဖင့် 
ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးသာေအာင်[၁၂/ဒဂန 
(ုိင်)၀၁၁၀၂၀]မှ ခင်ပွန်းေတာ်စပ်ေကာင်း 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ေသစာရင်း၊ သန်းေခါင်စာရင်းှင့် ှစ် 
(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်အေရာင်းေြမပုံကူး
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား  ကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆးရာ  (၁)ထပ်  အုတ်ကာသွပ်မိုး 
အေဆာက်အဦတစ်လုံးရှိပီး ေသာ့ဖွင့် 
ြပပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဦးသာေအာင်မှ 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်   ဂရန်မူရင်း 
တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက် 
ထားြခင်းအား  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍    (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ 
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သစ်ပင်စိုက်မှ အရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားေန အပန်းေြဖ၏သစ်ပင်စိုက်မ ှအရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားေန အပန်းေြဖ၏



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

အစုရှယ်ယာေလ ာ့ချေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းအစုရှယ်ယာေလ ာ့ချေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
က န်ေတာ်များ 959 MALL LIMITED ကုမ ဏီမှတ်ပံုတင်အမှတ်-  

131496389 သည်   (၃-၁-၂၀၂၂)ရက်တွင်   ကျင်းပသည့ ်  ကုမ ဏီ၏ 

အထူးအစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ လက်ရိှ အစရှုယ်ယာတန်ဖိုးကျပ် 

သိန်း ၃၀၀၀ မှ အစုရှယ်ယာတန်ဖိုးကျပ ်သိန်း ၃၀၀ သို အစုရှယ်ယာ 

ေလ ာခ့ျရန် အတည်ြပဆုံးြဖတ်လိက်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

 ဒါိုက်တာအဖွဲ ဒါိုက်တာအဖွဲ

 959 MALL LIMITED 959 MALL LIMITED

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမုိးရိပ်ရပ်ကွက်၊ အပိင်ုး(၃)၊ ငမိုးရပ်ိ(၉)

လမ်း၊ အမှတ(်၁၅၂)၊ ေြခရင်းခန်း(ေလးလ ာ/ဒုတိယထပ)်ဘီ တိုက်ခန်း၏ အကျိး 

ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုသည် ယေနအပိင်ုေရာင်းချသ ူဦးဆန်းဝင်းထွန်း[၁၂/မဂဒ(ိင်ု) 

၀၉၆၂၀၅]ှင့် ေဒ စံရိှန်မင်း[၁၂/မတန(ုိင်)၀၁၅၃၁၄]မှ အရပ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ 

ပိုင်ဆိုင်ထားေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပီး အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းအပါအဝင ်

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား မမိသိာလ င် ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ထပ်ေလာင်းဝန်ခ ံ

ကတိြပ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ် ဦးထက်န လင်းမှ ဝယ်ယူရန် စရန် 

ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်၍ ပိင်ုေရးပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျား၊ ကန်ကွက်လိသုမူျား ဤသတင်းစာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းများှင့်တက ွက ်ုပ် 

ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဤ 

တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ အဝဝအား ဥပေဒှင့အ်ညီပီးဆုံးေအာင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးထက်န လင်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၀၁၂၉၃] ဦးထက်န လင်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၀၁၂၉၃] 

အမှတ်(၉၆)၊ ၁၂၃ လမ်း၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။ အမှတ်(၉၆)၊ ၁၂၃ လမ်း၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၈၆၆၃၉၉၃၀ဖုန်း-၀၉-၇၈၆၆၃၉၉၃၀

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၀၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၀၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၈၃၂/ခ၊ ေြမအကျယ်အဝန်း-(၂၁x၆၀)ေပ၊ (၁၂၆၀)ေြမကွက်အမှတ-်၈၃၂/ခ၊ ေြမအကျယ်အဝန်း-(၂၁x၆၀)ေပ၊ (၁၂၆၀)

စတုရန်းေပရှိသည့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ   စတုရန်းေပရှိသည့ ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ   

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအေပ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအေပ  

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

အားလံုးတုိ၏ ေြမအမည်ေပါက်ြဖစ်သည့် ေဒ ှင်းှင်းွယ်(MMT-၀၄၃၁၃၄)ထံမှ 

အဆင့်ဆင့်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့သ ူဦးမင်းိုင[်၅/တဆန(ိုင်)၁၀၄၂၃၉]မှ လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သမှူ ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူပီါေသာေကာင့ ်ေရာင်းေကးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ် 

ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

မည်သူမဆုိ ယခုအေရာင်းအဝယ်သေဘာတူညီချက်အေပ  ကန်ကွက်လုိ 

ပါက ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါရိှသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ စာရက် 

စာတမ်း(မူရင်း)အေထာက်အထား အြပည့်အစုံြဖင့် ကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အထေြမာက်သည် 

အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၇၅၁/၂၀၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၇၅၁/၂၀၁၄)

(NLK Legal Services) (Ph:09-252640024)(NLK Legal Services) (Ph:09-252640024)

nilarwinkhin1@gmail.com.mmnilarwinkhin1@gmail.com.mm

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၂)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်ေရ လင်ပန်း ေြမာက)်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၈၁+၁၁၄၈+၁၁၄၉)၊ 

ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်းှင့ ်ကမ်းပတ်လမ်းေထာင့်၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပ (၃)

ကွက် (၁၂၀x၆၀)ေပ ေဒ တင်ေရ (ခ) ေဒ တင်တင်ေရ  ဂရန်အမည်ေပါက်ှင့ ်အကျိးခစံား 

ခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တရားဝင်လက်ေရာက်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ စ ာဝင်း [၁၂/ဥကတ 

(ိင်ု)၁၄၇၆၈၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေဌးေဌးလွင် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၄၁၆၃၂]

က အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ု၍ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကန်ကွက်လိုသည်ရှိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း က ်ုပ်ထံသို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့ ်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား (ဂရန် 

မရူင်းများ)ြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးစိုးပိုင်(LL.B)ဦးစိုးပိုင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၅၈)

တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ 

ေအာင်ေြမသာယာ ShopHouse (၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ေအာင်ေြမသာယာ ShopHouse (၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။

ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉- ၄၂၁၀၄၃၁၀၉ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉- ၄၂၁၀၄၃၁၀၉

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေကာ်မတီပုိင်လုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းေဟာင်းများေရာင်းချေရးေကာ်မတီေကာ်မတီပုိင်လုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းေဟာင်းများေရာင်းချေရးေကာ်မတီ

ပစ ည်းေဟာင်းများေရာင်းချေရးအတွက် တင်ဒါေခ ယူြခင်းပစ ည်းေဟာင်းများေရာင်းချေရးအတွက ်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတရိှီ အင်ဂျင်နယီာဌာန 

(ေရှင့်သန်ရှင်းမ )မှ ပစ ည်းေဟာင်းများအား ေဈးပိင်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် 

တင်ဒါေရာင်းချရန်အတွက ်တင်ဒါများေခ ယူအပ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုံစံှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်

သာယာေရးေကာ်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(ေရှင့်သန်ရှင်းမ )၊ ၁၂၁၂ 

ထပ်ုံး၊ ကုန်သည်လမ်းမ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်တွင ်ုံးချနိ်အတွင်း 

ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက 

အင်ဂျင်နီယာဌာန (ေရှင့်သန်ရှင်းမ )ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၂၉၇၀၆၊ ၀၉-

၅၁၆၅၈၂၆၊ ၀၉-၅၀၄၈၃၆၅၊ ၀၉-၅၀၄၂၇၆၁ သိုြဖစ်ေစ၊ လူကိုယ်တိုင ်

ြဖစ်ေစ ုံးချနိ်အတွင်း ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

 တင်ဒါေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁၀-၁-၂၀၂၂ ရက်

 တင်ဒါအေရာင်းပိတ်မည့်ရက ်- ၂၁-၁-၂၀၂၂ ရက်

 တင်ဒါကျင်းပမည့်ရက ် -  ၁၀-၂-၂၀၂၂ရက်(ကာသပေတးေန)

 တင်ဒါကျင်းပမည့်ေနရာ  - အစည်းအေဝးခန်းမကီး၊ 

   မိေတာ်ခန်းမ

အသိေပးေကညာချက်အသိေပးေကညာချက်
ကုိရီးယားုိင်ငံ၊ ဂျပန်ုိင်ငံတုိမှ ေမာ်ေတာ်ယာ်များတင်ေဆာင်လာ 

သည့် MV-LEMANS EXPRESS V.26 သေ  ဘာသည် ၉-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန  

ခန်တွင် ရန်ကန်ုဆပ်ိကမ်းသိုဆိက်ုကပ်၍ ကန်ုချလပ်ုငန်းေဆာင်ရက်မည်ြဖစ် 

ပါသည်။ ေမာ်ေတာ်ယာ်ပုိင်ရှင်များအေနြဖင့် သေ  ဘာမှချပီးချန်ိတွင် မိမိတုိ၏ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်ပါပစ ည်းများကိ ုORIGINAL BILL OF LADING များယေူဆာင် 

လျက်လာေရာက်ကည့် စစ်ေဆးရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။

သေ  ဘာဆိက်ုကပ်မည့အ်ချန်ိှင့ ်တတံားေနရာတိုကိ ုအေသးစတ်ိသရိှိ 

လိပုါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လဖီန်ုးနပံါတ်များသို ဆက်သွယ်စုစံမ်းေမးြမန်း 

ိုင်ပါသည်-

-၂၃၀၁၁၉၁၊ ၂၃၀၁၁၇၈

ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာနကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာန

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမည်များြဖင့ ်ေသာက်ေရသန်  ထုတ်လုပ်ေရာင်း

ချသွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

 ၁။ Top Up ၂။ Top Share ၃။ ေအာင ၁။ Top Up ၂။ Top Share ၃။ ေအာင်

သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါအမည်များအား အသုံးြပြခင်းကိ ုကန်ကွက်လိ ု

ပါက မည်သူမဆုိ ယေနမှစ၍(၁၄)ရက်အတွင်း က န်ေတာ့်ထံသုိ ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ေဖာ်ြပပါအမည် 

များအား ရန်ကန်ုမိ၊ စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုတံင်ုံးတွင် မှတ်ပုတံင်သွင်း၍ 

ေသာက်ေရသန်ထုတ်လုပ်ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေနာင်ေနာင် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၆၀၉၂]ဦးေနာင်ေနာင် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၆၀၉၂]

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၄၄၃၂၊ ၀၉-၇၈၁၇၇၃၈၁၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၄၄၃၂၊ ၀၉-၇၈၁၇၇၃၈၁၂

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်)မိနယ်၊ ပိေတာက်လမ်း၊ အမှတ် 

(၆၆၃/ခ)၊ (၁၁)ရပ်ကွက်ရိှ ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်အမ်ိအေဆာက်အဦ 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ပါမစ်အမည်ေပါက်သူ ဦးထွန်း 

ခင်ထမှံဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယလူက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားေသာ ေဒ ြမင့ြ်မင့ဦ်း 

[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၅၁၇၄၆]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

အချိေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အဆုိပါေြမကွက်အေရာငး်အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့်လာ

ေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 

ှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ 

ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝန်နီလ  င်ေဒ ဝန်နီလ  င်

LL.B, D.M.L, D.I.L, D.I.R, B.D.S(MOFA)LL.B, D.M.L, D.I.L, D.I.R, B.D.S(MOFA)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၃၈/၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၃၈/၁၃)

အမှတ်(၄၅/၆၁၂)၊ ေပ ေတာ်မူ(၃)လမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၄၅/၆၁၂)၊ ေပ ေတာ်မူ(၃)လမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

Ph: 09-422470665, 09-794969226Ph: 09-422470665, 09-794969226

အမှတ်တံဆိပ်အသိေပး ေကညာြခင်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပး ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေဖာက့န်ရပ်ကွက်၊ စိက်ုပျိးေရးလမ်း၊ အမှတ်-၉/၈၆ 

တွင်ေနထိုင်ေသာ ေဒ ေအးြမတ်ြမတ်ခိုင(်ဘ) ဦးကိုကိုေအာင ်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၆၇၉၃] 
သည်ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံု 
ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

စာချပ်အမှတ်-၄၉၀၉/၂၀၂၁ (ေနစွဲ-၁၇-၁၂-၂၀၂၁)စာချပ်အမှတ်-၄၉၀၉/၂၀၂၁ (ေနစွဲ-၁၇-၁၂-၂၀၂၁)
အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တဆံပ်ိအား ဟင်းချက်အမ န်အမျိးမျိး၊ ဟင်းချက်အှစ် 

အမျိးမျိးှင့ေ်ကာ်ပီး အသင့ြ်ဖးစားသုံးိင်ုေသာ အရသာအမ န်အမျိးမျိးတိုြဖင့ ်ဖန်တီး 
ေရာစပ်ထားေသာ ဝက်ေခါက်ေကာ်အမျိးမျိး၊ ယုိးဒယားဝက်ေခါက်ေကာ်အချိ/အစပ်/
အဆိမ့်အရသာမျိးစံု၊ ဝက်သားှင့် ပတ်သက်ေသာ အစားအစာအမျိးမျိးတုိအား  ကုိယ်တုိင် 
ထုတ်လုပ်၍ OnlineSystem မှြဖစ်ေစ၊ ဆုိင်ခန်းများဖွင့်လှစ်၍ြဖစ်ေစ၊ လက်လီ/လက်ကား 
ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်းတိုတွင ်ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌  အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါအမှတ်တဆံပ်ိအား မည်သည့ပ်ုစံြံဖင့မ်ဆိ ုမီှြငမ်းတပုသုံးစဲွြခင်း 
အမည်စာသား ပုံစံတူထုတ်လုပ်ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလုပ် 
မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွခ့ဲမည်ဆုိပါက တည်ဆဲ 
ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးြမတ်ြမတ်ခိုင်(ဘ) ဦးကိုကိုေအာင် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၆၇၉၃] ၏ ေဒ ေအးြမတ်ြမတ်ခိုင(်ဘ) ဦးကိုကိုေအာင ်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၆၇၉၃] ၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ဇင်မာေအး(LL.B) ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ဇင်မာေအး(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၃၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၃၉၅)

The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊  ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊  ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 
အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိ နယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိ နယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပး ေကညာြခင်း”“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပး ေကညာြခင်း”
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ကျမံေငးမိနယ်၊ မိမလမ်း၊ အမှတ်(၃၁) တွင် ေနထိင်ု 

ေသာ ေဒ တင်ဖိးပွင့်ဇွန ်(ဘ) ဦးတင်ဝင်း [၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၆၉၂၃၄] သည် ေအာက်တွင် 

ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် မှတ်ပံုတင် 

သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

စာချပ်အမှတ်-၄၉၁၂/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၁၇-၁၂-၂၀၂၁)စာချပ်အမှတ်-၄၉၁၂/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၁၇-၁၂-၂၀၂၁)

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တဆံပ်ိအား Organic သဘာဝပစ ည်းများြဖင့ ်စမီေံဖာ်စပ် 

ထားသည့် ေခါင်းေလ ာ်ရည်အမျိးမျိး၊ ေခါင်းလိမ်းဆီအမျိးမျိး၊ သဘာဝေပါင်းေဆး 

အမျိးမျိး၊ ေပျာ့ေဆးအမျိးမျိး၊ ဆပ်ြပာအမျိးမျိး၊ Scurb အမျိးမျိးတိုအား ကိုယ်တိုင် 

ထတ်ုလပ်ု၍ Online Systemမှြဖစ်ေစ၊ ဆိင်ုခန်းများဖွင့လှ်စ်၍ြဖစ်ေစ၊ လက်လ/ီလက်ကား 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်းတိုတွင ်ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါအမှတ်တဆံပ်ိအား မည်သည့ပ်ုစံြံဖင့မ်ဆိ ုမီှြငမ်းတပုသုံးစဲွြခင်း 

အမည်စာသားပုံစံတူထုတ်လုပ်ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလုပ်        

မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွခ့ဲမည်ဆုိပါက တည်ဆဲ 

ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ေဒ တင်ဖိးပွင့်ဇွန်(ဘ) ဦးတင်ဝင်း[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၆၉၂၃၄] ၏ ေဒ တင်ဖိးပွင့်ဇွန(်ဘ) ဦးတင်ဝင်း[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၆၉၂၃၄] ၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊  ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊  ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 

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



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၅၂)၊ အကျယ် 

အဝန်း(၀.၀၅၅ဧက)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အမှတ်(၁၄၅၂)၊ ဂ မာလမ်း၊ 
(၄၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်တုိသည် 
ဦးွန်မိင်[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၀၂၄၅၆][CF-၀၂၀၃၂၈]အမည်ြဖင့တ်ည်ရိှလျက်ရိှပီး၊  လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှ ေကာင်းှင့ ်
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွအား အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိုေကာင်း 
ကမ်းလှမ်းလာပါသည်။  က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွလည်း အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သုိြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက အေထာက်အထားမူရင်းများတင်ြပ၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ 
လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ အပီးတိုင်
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

   ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီရိန ာဝင်းွဲ(LL.B)                         ဦးရန်ိုင်ဟိန်း(LL.B)ေဒ သီရိန ာဝင်းွဲ(LL.B)                         ဦးရန်ိုင်ဟိန်း(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၂၅၅)       အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၇၂၅)     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၂၅၅)       အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၇၂၅)     
အမှတ်(၁၀၁)၊ ၅၁-လမ်း(လယ်)၊ ၉-လ ာ၊    အမှတ်(ေအ-၂၁)၊ ကာြဖလမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၀၁)၊ ၅၁-လမ်း(လယ်)၊ ၉-လ ာ၊    အမှတ်(ေအ-၂၁)၊ ကာြဖလမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ 
ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၀၈၇၁   ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၂၃၀၀၃၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၀၈၇၁   ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၂၃၀၀၃၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄/စမီကံန်ိး-၂)ရပ်ကွက်၊ ကျန်စစ် 

သားလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၆၄)၊ (၅)ထပ်တိုက်၊ ၄-လ ာ/ဘီ(ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ် 
အဝန်းေပ(၁၂ေပခဲွx၅၀ေပ)(ေရ၊ မီး၊ စု)ံ တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား 
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ တိုက်ခန်း 
ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒ တင်တင်ေထွး[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၉၃၆၉၈]ထံမှ က န်ေတာ် 
ဦးြမင့်စိုး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၇၁၁၇၉]သည် အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်
ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား  စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ အဆိပုါ တိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါလ င်  ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ
က န်ေတာ် ဦးြမင့်စုိးထံသုိ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ေနအထိ  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။             ဦးြမင့်စိုး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၇၁၁၇၉]ဦးြမင့်စိုး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၇၁၁၇၉]
                             ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၇၅၁၉၄၊ ၀၉-၄၄၈၀၃၆၈၁၈                             ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၇၅၁၉၄၊ ၀၉-၄၄၈၀၃၆၈၁၈

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
 ေဒ ေထွးစုရင် [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၀၇၂၅၄] အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သည့ ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၀၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၄၀၄၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွက ်

ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

တိုကို က ု်ပ်မိတ်ေဆွထံသုိ အပီးအပုိင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်း 

လာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ ်

ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

 ထိုေကာင့ ်အဆိုပါေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ ်

ြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားမူရင်း 

များှင့်တကွ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါကေြမကွက်ှင့် 

အေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ် ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။   

  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)

အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆

H.P-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄H.P-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
 ေဒ ငမ်ိးငမ်ိးေမာ် [၇/တငန(ိင်ု)၁၂၂၇၆၁] အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၆၀၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၉၀၁+၉၀၂၊ အကျယ်အဝန်း(၈၀x၆၀)ေပ၊ ဧရယိာ (၀.၁၁၀)
ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရှိ  အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ က ု်ပ်မိတ်ေဆွထံသုိ အပီးအပုိင် လ ဲေြပာင်းေရာင်း 
ချရန် စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 
အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 
စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 ထိုေကာင့် အဆိုပါေြမကွက်  အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့ ်
ပတ်သက် ၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်တက ွကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
ေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ် ြပလုပ်ြခင်းအား  ဥပေဒှင့် 
အညီ အပီးသတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)

အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆

H.P-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄H.P-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ (၃/က)ရပ်ကွက်၊ စံပယ်လမ်း၊ အမှတ်(၃)ေန ဦးြမသန်း၏သမီးြဖစ်သ ူေဒ တင်ေမလွင[်၁၂/

မဂဒ(ိုင်)၁၃၁၈၀၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည-်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ (၃/က)ရပ်ကွက်၊ စပံယ်လမ်း၊ တပ်ေြမစည်ပင်ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၂)၊ အမ်ိအမှတ်(၃)၊ အကျယ် 

အဝန်း(၃၅'x၆၀')ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့မ်ျားှင့ ်မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ (၃/ခ)ရပ်ကွက်၊ (၂)လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၅၃၂)
ရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်များသည် ကွယ်လွန်သူဖခင် ဦးေကျာ်သန်းဘက်မှ   အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်မ များ 
ြဖစ်ပါသည်။ ယခအုခါ မဘိများကွယ်လွန်ပီးေနာက် အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်ပိင်ုဆိင်ုမ များသည် ြမန်မာဓ့ေလထ့ုံးတမ်းဥပေဒအရ 
ေဒ တင်ေမလွင်ှင့် အြခားအေမွဆိုင်များပိုင်ဆိုင်ေသာေြမကွက်များှင့် ေနအိမ်အေဆာက်အဦများြဖစ်ပါသြဖင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ 
ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအေဆာက်အဦများမှာ ေဒ တင်ေမလွင်၏ခွင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲအေမဆွိင်ုများမှေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားမည်သ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှေသာ်လည်းေကာင်း အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ လ ဲေြပာင်း 
ေပးအပ်ြခင်းမြပလုပ်ရန်ှင့်ြပလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇယျာပိုင်ဖိး(LL.B)ဦးေဇယျာပိုင်ဖိး(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၂၈၃)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၂၈၃)

အမှတ်(၆၃၉/၂၁)၊ သဒ ါုံ(၅)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၆၉၄၄၃၂၉၄အမှတ်(၆၃၉/၂၁)၊ သဒ ါုံ(၅)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၆၉၄၄၃၂၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁၁အိုင်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၂)၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၁၅၂)၊ ဗိုလ် 
ချပ်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိ 
နယ် ေဒ တင်တင်[၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၂၃၈၄၅]၊ 
ဦးစိန်ြမင့်[၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၂၃၈၉၁]၊ 
ဦးေကျာ်ြမင့ ် [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၃၈၈၉]၊ 
ေဒ ရရီ[ီ၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၆၀၁၆]အမည် 
ေပါက် ှစ်(၉၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
များြဖစ်ေသာ ေဒ တင်တင်၊ ဦးစိန်ြမင့်၊ 
ဦးေကျာ်ြမင့်၊ ေဒ ရီရီတုိအနက် ဦးစိန်ြမင့် 
သည်၂၀-၃-၂၀၀၁ရက်တွင် လူပျိကီး 
ဘဝြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ ဦးေကျာ်ြမင့သ်ည် 
၁၁-၁၁-၂၀၀၁ရက်တွင် လပူျိကီးဘဝြဖင့ ်
လည်းေကာင်း၊ ကိတ မိသားသမီးများလည်း 
ေမွးစားထားခဲြ့ခင်း လုံးဝမရိှဘ ဲအသီးသီး 
ကွယ်လွန်သြဖင့ ်၎င်းတို၏အစအုား ပူးတဲွ 
အမည်ေပါက် ေဒ တင်တင်၊ ေဒ ရရီတီိုက 
အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှလာခ့ဲပီး ေဒ တင်တင် 
ှင့်ေဒ ရီရီတုိသည်လည်း အပျ ိကီးဘဝြဖင့်   
အသီးသီးကွယ်လွန်ခ့ဲကသြဖင့် ေဒ တင် 
တင်ှင့်ေဒ ရီရီတုိ မကွယ်လွန်မီက အေမွစား 
အေမွခံကိတ ိမသမီးများ   ေမွးစားြခင်း 
စာချပ်အမှတ်-၃၅၈၆/ ၂၀၁၂(၅-၄-၂၀၁၂)
ြဖင့် ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ သန်းသန်းြမ [၁၂/ပဇတ 
(ုိင်)၀၀၇၂၁၃]ှင့် ေဒ ချစ်ဆုေဝ[၁၂/ပဇတ 
(ိုင်)၀၃၂၁၈၆]တိုမှ အေမွစားအေမွခံ 
ကိတ ိမသမီးများြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာများ၊ ေဒ တင် 
တင်၊ ဦးစန်ိြမင့၊် ဦးေကျာ်ြမင့၊် ေဒ ရရီတီို၏ 
ေသစာရင်းများ၊ ှစ်(၉၀)ဂရန်မူရင်းတို 
တင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆုိ 
ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်  
ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင် ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်  
ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိ 
ပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအတိင်ုး ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ဆ)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၂၄၀    )၊  (ဆ)ရပ်ကွက်၊ သုန ာ(၁၀)လမ်း၊ အမှတ်(၂၄၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ှစ် 

(၆၀)ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးေအာင်သ[ူ၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၄၂၄၆၂]အမည်ြဖင့ရိှ်ေသာ အကျယ် 

အဝန်း အလျား(၂၀ေပ)xအနံ(၆၀)ေပရိှ ေြမှင့်အိမ်အကျိး ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ 

အဆင့ဆ်င့ဆ်က်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသြူဖစ်ေသာ ဦးသန်းလ  င်[၁၂/

လမတ(ိုင်)၀၂၈၆၃၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ခင်စိုးစိုးမ ှဝယ်ယူရန်အတွက် 

အေရာင်းအဝယ်အြဖစ် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ယင်းအိမ ်

ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 

အထားများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးစီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

   ေဒ လွင်မာဦး(LL.B)                     ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး(LL.B)   ေဒ လွင်မာဦး(LL.B)                     ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး(LL.B)

   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)

  အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)  အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၆၈၆၀၈၈မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၆၈၆၀၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အေနာက်ပိုင်းခိုင်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁)

ရပ်ကွက်၊ (၂၅)လမ်း၊ အမှတ်(၅၁)၊ (၈)လ ာ/ယာဘက်ြခမ်းဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ် 

အဝန်း(၁၂    ေပx၄၀ေပ)ရှိေသာတိုက်ခန်းတွင် ြပြပင်မွမ်းမံထားေသာပစ ည်းများ၊ 

ကိုယ်ပိုင်ေရစက်၊ ကိုယ်ပိုင်လ ပ်စစ်မီတာအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

ပါဝင်တုိကုိ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက တရားဝင်ပုိင်ဆုိင် လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခ ွင့ ်ရ ှ ိသူဟု    

ထုတ်ေဖာ ်ဝန်ခံကတိြပပီး အပိုင်ေရာင်းချသူများြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်သန်းွဲ(ဘ) ဦးသန်း 

ေအာင်မှတ်ပုတံင်အမှတ်[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၇၉၇၃၅]ကိင်ုေဆာင်သတူိုထမှံ အပိင်ုဝယ်ယရူန် 

အတွက် တုိက်ခန်းတန်ဖုိးေငွများအနက်မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ သိုပါ၍ တစ်စုံ တစ်ရာေြပာကား ကန်ကွက်လိုသူများသည် ပိုင်ဆိုင်မ မူရင်း 

အေထာက်အထားများှင့ ်အတူ က ်ုပ်ထံသို ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ(ှ၇)

ရက်မေကျာ်လွန်မှ ီလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ေြပာဆိုိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်ေစေ့ရာက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ပီး

ေနာက်မှ ေြပာကားလာမ အဝဝကိ ုက ု်ပ်ှင့က် ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ လက်ခစံ်းစားေြဖရှင်း 

ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးချစ်ကိုကို(ေရ စာေရး)ဦးချစ်ကိုကို(ေရ စာေရး)

LL.B, WIPO-101(Switzerland)LL.B, WIPO-101(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၉၄)

အမှတ်(၂၉၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၉၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၁၆၃၇ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၁၆၃၇

၀၉-၄၅၀၁၇၀၀၀၁၊ ၀၉-၄၅၀၁၇၀၀၀၂၊ ၀၉-၄၅၀၁၇၀၀၀၃၀၉-၄၅၀၁၇၀၀၀၁၊ ၀၉-၄၅၀၁၇၀၀၀၂၊ ၀၉-၄၅၀၁၇၀၀၀၃

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာ်ဝင်လမ်း၊ သီရိရိပ်သာ၊ 

တိုက်အမှတ်(၂)၊ အခန်းအမှတ် (၁၀/က) ေန ဦးဘာေလ၏ သားသမီးများြဖစ်ေသာ 
ေဒ လှလှြမင့်ပါ (၁၂)ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန ်ေကညာအပ် 
ပါသည်။

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ ထားဝယ်ခိင်ု၊ ထားဝယ်မိ၊ တလိင်ုးထန်ိရပ်ကွက်၊ 
အကွက်အမှတ်ှင့် အမည်-၄၅/တလုိင်းထိန်၊ ဦးပုိင်အမှတ်-၂၄/က၊ ဧရိယာ(ဝ.ဝ၉၀)
ဧကရှိ အိမ်ရာေြမ၊ ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ (အရပ်အေခ ) ထားဝယ်မိ၊ 
တလိင်ုး ထန်ိရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ (ဘုေံကျာင်းလမ်းသွယ်)၊ အမှတ်(၄၆၉)ဟေုခ  
တွင်ေသာ အေဆာက်အအုသံည် (၁) ေဒ လှလှြမင့၊် (၂) ဦးေကျာ်ေလး၊ (၃) ဦးသန်ဇင်၊ 
(၄) ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး၊ (၅) ဦးထွန်းထွန်းလင်း၊ (၆) ဦးေအာင်သရူ၊ (၇) ေဒ ဝင်းခင်ခင်ခ၊ 
(၈) ေဒ သဇင်၊ (၉)ဦးေဇယျဗိုလ်၊ (၁၀)ေဒ သီရိမိုး၊ (၁၁) ေဒ ပီတိိုး၊ (၁၂) ေဒ ေဟ 
မာန်ပိုတို၏ အမည်ြဖင့် ထားဝယ်မိ မိေြမစာရင်းတွင် တရားဝင်အမည်ေပါက ်
ပုိင်ဆုိင်ေသာ ေြမှင့်အေဆာက် အအံုြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ ေြမကွက်ှင့် အေဆာက် 
အအံုကုိ အထက်အမည်ပါ ေဒ လှလှြမင့်ပါ(၁၂)ဦးမှလဲွ၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက် 
ကမ  ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့မ်ရိှပါ။ ေြမကွက်ေပ တွင် ေနထိင်ုသမူျားသည် ေြမကွက် 
ပိင်ုရှင်မဟတ်ုပါ။ ေဒ လှလှြမင့ပ်ါ (၁၂)ဦး၏သေဘာတညူခီျက်မပါဘ ဲအဆိပုါေြမှင့် 
အေဆာက်အအုံကိ ုေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ အြခားနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းြခင်းမြပ 
လုပ်ကပါရန် တားြမစ်အပ်ပါသည်။ တားြမစ်ချက်ကို လိုက်နာြခင်းမရှိပါက ြပလုပ် 
သူများ၏  တာဝန်သာြဖစ်ပီး ြပလုပ်သူများကိ ု တရားစွဲဆို အေရးယူသွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ လှလှြမင့်ပါ (၁၂)ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေဒ လှလှြမင့်ပါ (၁၂)ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
   ေဒ ရီရီဝင်း  ဦးစံြမ (ပုေလာ)   ေဒ ရီရီဝင်း  ဦးစံြမ (ပုေလာ)
     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၆၄၀/၁၉)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၇၇၁/၈၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၆၄၀/၁၉)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၇၇၁/၈၉)

အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၀)၊ ဒု-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၀)၊ ဒု-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၉၇၉၀၇၀၅၄၀၊ ၀၉-၈၆၁၃၃၅၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၉၇၉၀၇၀၅၄၀၊ ၀၉-၈၆၁၃၃၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၂၇)၊ ဦးမင်းလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း(၄၁x၆၀)ေပ၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၅၆) 
ဧကရိှ ဦးဝင်းတင် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် အပါအဝင် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးရဲသီဟေအာင ် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၇၀၅၁]ှင့် 
ေဒ ယုသက်ပိုင ်[၁၂/ဗဟန(ိုင်) ၀၃၅၈၃၃]တိုမှ (၁၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ ေြမကွက်ှင့ ်
ေနအိမ်အပီးအပုိင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အရ တရားဝင်လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊ 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ှ်င့ ်စမီခံန်ခဲွပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခအံဆိြုပ၍  အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းေရာင်း 
ချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် သေဘာတညူ ီ
ေသာေကာင့ ်အေရာင်းအဝယ်ြပေငအွနက်မှ အချိကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ ေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ 
ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်တုိထံသုိ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထား (မရူင်း)များှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ပီးဆံုး 
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာအပ် 
ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ဦးြမတ်ေမာင်ရှင်  ဦးဒါယူစီ   ဦးြမတ်ေမာင်ရှင ်  ဦးဒါယူစီ
   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၈၈၈၆)    အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၉၇)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၈၈၈၆)    အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၉၇)

အမှတ်(၁၁၆/ဘီ)၊ အင်းယားလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၁၆/ဘီ)၊ အင်းယားလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၇၈၅၀၊ ၀၉- ၂၆၀၀၀၅၁၈၃ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၇၈၅၀၊ ၀၉- ၂၆၀၀၀၅၁၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄၀)၊သီတာ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၉၄၆)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပ x ၆၀ေပ)ရှိ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၄၇)ှင့် ကပ်လျက်ဘက ်
အြခမ်း၊ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ဗိုလ်ကီးထင်လင်းဦး [၈/
မကန(ိင်ု)၀၀၆၄၇၃]အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထမှံ ဦးခင်ေမာင်လွင် [၁၂/သဃက 
(ိင်ု)၁၅၁၆၄၁]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတအူဆင့ဆ်င့အ်ဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်” များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု 
ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အ ပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
စ၍(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B) ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)
 (စ်-၁၁၄၀၆)    (စ်-၅၃၃၄၄) (စ်-၁၁၄၀၆)    (စ်-၅၃၃၄၄)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း (၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း (၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉- ၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉- ၇၉၆၃၀၈၀၂၁  ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉- ၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉- ၇၉၆၃၀၈၀၂၁  

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၁၉)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၅၄၅)၊ ြပည်ေထာင်စု ေကျာကပ်(၁)လမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(အလျား 
၄၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ) ရှိ ဦးစိန်ြမင့် အမည်ေပါက်ေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန ် ေြမအမျိးအစားှင့် 
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေရမီးအစုံ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများ 
ြဖစ်သူ ေဒ ေမခိုင်ထွန်း [၉/လဝန(ိုင်)၀၄၉၄၃၇]ှင့် ေဒ ရီရီလွင် [၁၄/ဟသတ(ိုင်) 
၁၉၆၉၁၈]တုိမှ အထက်ေဖာ်ြပပါ ဂရန်အမည်ေပါက် ပုိင်ရှင်၏ ဇနီးေတာ်စပ်သူ ေဒ တင် 
ကည်၏ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှသ ူေဒ ြမတ်စေုအး [၁၁/အမန(ိင်ု)၀၃၂၆၁၄]
ှင့် ဦးရဲေကျာ်စွာလင်း [၁၁/အမန(ိုင်)၀၄၀၄၉၉]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့် 
ပတ်သက်ပီး ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ ်ရိှသမူျားသည် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုသံည့ ်ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ပီး 
ဆုံးသည့အ်ထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေမသဇင်ြမင့် (စ်-၄၈၇၁၇)ေဒ ေမသဇင်ြမင့ ်(စ်-၄၈၇၁၇)

(LL.B, LL.M, DBL, DIPL) အထက်တန်းေရှေန(LL.B, LL.M, DBL, DIPL) အထက်တန်းေရှေန
အမှတ်-၂၅၁၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၂၅၁၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၇၃၁၁၁၉၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၇၃၁၁၁၉၂

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ဦးထွန်းေအာင်(ခ)  ဦးဆီသာ 

ရမ်း၏သမီး ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတ 

မိနယ်ေန    မခရစ နာေဝနီအား 

မေဝနီဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

မေဝနီမေဝနီ

မီးသတိြပမီးသတိြပ

၁
၂

၁
၂



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၉/A)၊ 

သစ ာ(၁၀)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၈၈)၊ ေြမအကျယ(်၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ှင့် ယင်းေြမကွက ်
ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာအေဆာက်အဦကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ မိေြမစာရင်းတွင် ှစ်(၆၀)ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးွန်ေရ  (RGN-
၀၁၀၈၇၆)ထမှံ ဝယ်ယထူားသ ူေဒ ခင်ခင်ေဆ[ွ၁၂/မရက(ိင်ု)၀၀၆၅၅၂]၏ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုေြပာဆိုချက်အရ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေရာင်းချသည့် 
ေနအိမ် ခံေြမှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိပီး (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ် 
ထံသို စာရက်စာတမ်းစာချပ်မူရင်းများြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ေဒ နန် ှေဂးခလိန်(LL.B)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၃၅)ေဒ နန် ှေဂးခလိန်(LL.B)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၃၅)

အမှတ်(၁၀၃)၊ သဒ ါုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  အမှတ်(၁၀၃)၊ သဒ ါုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၁၃၅၄၊ ၀၉-၇၈၆၅၂၄၅၁၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၁၃၅၄၊ ၀၉-၇၈၆၅၂၄၅၁၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးြဖစ်သူက   ရန်ကုန်မိ၊  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

အေနာက်ကိကုန်းရပ်ကွက်၊ ခဝဲ ခံလမ်း၊ အမှတ်(၆၄၇/က)ဟု ေခ တွင်ေသာ 

ဦးေကျာ်ေဇာဝင်း [၁၂/အလန(ိင်ု)၀၃၅၆၄၄] တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ေြမကွက်ေပ  

တွင် (၅)ထပ် ကန်ထိုက်တိုက်ေဆာက်လုပ်ရာ ယင်းတိုက်၏ ပထမထပ်မှာ 

ကန်ထိုက်တာ ဦးဝင်းသိန်း [၁၂/မရက(ိုင်)၁၆၄၆၄၈] ရရှိမည့်အခန်းြဖစ်၍ 

၎င်းတရားဝင ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသြဖင့ ်၎င်းထံမ ှ ဦးမနားချိင် 

[၄/မတန(ိုင်)၀၂၂၆၅၂]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လုိသူများရိှပါက  ဤေကာ်ြငာစာပါသည့် (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို  ခိုင်လုံ 

ေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့်  လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို  ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆုံးသည့်တိုင ်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမနားချိင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးမနားချိင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေယာမယ်ရီ (LL.B.,D.I.L)ေဒ ေယာမယ်ရ ီ(LL.B.,D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၃၄၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၃၄၄)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၉၀၈၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၉၀၈၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ဥတ ရသီရိမိ၊ ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၁/ဥတ ရသီရိ 

ေြမာက်ရပ်၊  ေြမဧရိယာ (ဝ.၂၂၉) ဧက ၊ ေြမကွက်အမှတ ်(ဥ-၅၃၄၂)၊ ေဒ ေမာ်နီကာ 
(ဘ) ဦးဟန်ဒါဆင် အမည်ေပါက်၊ ှစ် (၃၀) ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်ကိ ုေဒ လ  င်လ  င်ြမင့ ်
[၁/မကန(ိုင်)၀၄၃၁၈၈]  (ဘ)ဦးရဲြမင့ ်မှ ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ 
အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် ၃၈၉၃/၂၀၂၁ (၁၇-၆-၂၀၂၁) တင်ြပ၍ ေဒါက်တာ 
ရထွဲဋ်ေအာင် [၈/နမန(ိင်ု)၀၀၅၇၁၂] (ဘ)ဦးေအာင်ချန်ိ အမည်ြဖင့ ်မှတ်ပုတံင် အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး အမန်ိ  
ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍  ေနြပည်ေတာ် စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတ၊ီ မိြပ စမီကံန်ိးှင့ ် ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ 
(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမပု/ံေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်
ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
လိုက်သည်။                                             မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၁၀)ေတာင်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေဇယျဝတီ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၂၁၃၀/က၊ ၂၁၃၀/ခ) ှစ်ခန်းတွဲ၊ ၅ထပ်တိုက်၊ 

(၁၀)ခန်းတွဲသည်    ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

ေြမယာဌာနတွင် ေဒ ကည်၊ ေဒ မိင်မိင်၊ ဦးေအးချိ ေြမအမည်ေပါက ်

တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ထားေသာေြမြဖစ်ပီး အဆိုပါေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦ 

အမှတ်(၂၁၃၀/က၊ ၂၁၃၀/ခ)၏ ေြမညထီပ်၊ ေြခရင်းခန်း(၁၄x၅၂)ေပ အကျယ် 

အဝန်းရိှ တုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား တရားဝင်ပုိင်ဆုိင် 

ထားသူ ဦးေအာင်ေမာ်သိန်း[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၄၃၇၆၆](ကန်ထိုက်တာ)

ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ှစ်ဦးသေဘာတတူိက်ုခန်းအပီးအပိင်ု အေရာင်း 

အဝယ်ကတိစာချပ်   ြပလုပ်ချပ်ဆိုကာ  ဝယ်ယူေတာ့မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်

ဤသတင်းစာတွင် ေဖာ်ြပေကညာသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တို 

ထသံို ခိင်ုလုသံည့အ်ေထာက်အထားများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ 

တိုက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

 ဦးေမာင်ေမာင်စိုး ဦးေမာင်ေမာင်ေစာ ေဒ ဝါဝါဝင်းသစ် ဦးေမာင်ေမာင်စိုး ဦးေမာင်ေမာင်ေစာ ေဒ ဝါဝါဝင်းသစ်

 စ်-၂၂၈၉/၈၅၂ စ်-၇၀၇၅၂/၀၂ စ်-၇၁၇၈/၀၂ စ်-၂၂၈၉/၈၅၂ စ်-၇၀၇၅၂/၀၂ စ်-၇၁၇၈/၀၂

 ဦးေအာင်မျိးဦး ဦးေဇာ်မင်းလ  င် ဦးေအာင်မျိးဦး ဦးေဇာ်မင်းလ  င်

 စ်-၈၂၃၀/၁၂ စ်-၁၄၄၇၃/၁၈ စ်-၈၂၃၀/၁၂ စ်-၁၄၄၇၃/၁၈

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ

 ေဒ သိမ့်သိမ့်ေအာင် ေဒ စုစုြမတ် ေဒ ခင်မာချိ ေဒ သိမ့်သိမ့်ေအာင ် ေဒ စုစုြမတ် ေဒ ခင်မာချိ

 စ်-၃၉၆၅၃/၁၂ စ်-၄၅၇၉၈/၁၅ စ်-၄၈၇၅၉/၁၇ စ်-၃၉၆၅၃/၁၂ စ်-၄၅၇၉၈/၁၅ စ်-၄၈၇၅၉/၁၇

 ဦးထက်ေဇာ်လင်းဦး ဦးဘုန်းြပည့်စုံ ဦးထက်ေဇာ်လင်းဦး ဦးဘုန်းြပည့်စုံ

 စ်-၅၄၅၀၈/၂၁ စ်-၅၄၅၃၄/၂၁ စ်-၅၄၅၀၈/၂၁ စ်-၅၄၅၃၄/၂၁

လိပ်စာ-အမှတ် ၂၁၅/၂၊ ပထမထပ်၊ ၃၆ လမ်းအထက်၊ ၃/ရပ်ကွက်လိပ်စာ-အမှတ် ၂၁၅/၂၊ ပထမထပ်၊ ၃၆ လမ်းအထက်၊ ၃/ရပ်ကွက်

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၅၄၂၆၁၀၊ ၀၉-၉၇၄၀၀၀၈၃၉၊ ၀၉-၄၂၂၂၀၃၅၄၄၊ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၅၄၂၆၁၀၊ ၀၉-၉၇၄၀၀၀၈၃၉၊ ၀၉-၄၂၂၂၀၃၅၄၄၊ 

၀၉-၄၂၀၀၅၃၃၆၅၀၉-၄၂၀၀၅၃၃၆၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊    ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀ အိုင်
၃
)၊ ေြမကွက ်

အမှတ် (III ၆)၊  ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ် (၁၅၀၊ ၁၅၂၊ ၁၅၄)၊ ၄၉ လမ်း၊ 

(၁၀)ရပ်ကွက်၊  ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ 

ဦးေကျာ်ေဌး [၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၁၁၆၃၇]၊ 

အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 

အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်ေဌးသည် (၂၂-၈-

၂၀၂၁)ရက်ေန ကွယ်လွန်သြဖင့် တရားဝင် 

ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်သန်းေဌး[၁၂/ပဇတ 

(ိင်ု)၀၁၁၂၈၄]မှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုခွင့ ်

ရှိေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံ 

ကျမ်းကျနိ ်လ ာများ၊ ဦးေကျာ်ေဌး၏ 

ေသစာရင်း၊    ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းတို 

တင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆုိ

ရန်   ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 

ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံ 

ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း    အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးြဖစ်သူက ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူး 

မိနယ်၊ မိမ(၈/၂ )ရပ်ကွက်၊ ပန်းမိေတာ်လမ်း၊ အမှတ်(၂၉၇)ဟ ုေခ တွင်ေသာ 

(အလျား ၂၉ ေပ၊ အနံ ၆၀ ေပ)ရှိ ဦးလျန်ထွန်း စလစ်အမည်ေပါက ်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ လေူနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုဆက်စပ် 

စာချပ်များအရ တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အဆုိြပသူ ေဒ ချိချိမာ [၁၂/ 

လကန(ိင်ု)၁၃၂၄၄၄]ထမှံ ေဒ လင်ဲးချိင် [၄/ကပလ(ိင်ု)၀၁၄၇၇၄]က အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ယင်းေနအိမ်အပါ   ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍   ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ ်(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း 

မူရင်းများြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့တ်ိင်ု ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ လဲင်းချိင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ လဲင်းချိင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေယာမယ်ရီ( LL.B, D.I.L )ေဒ ေယာမယ်ရ(ီ LL.B, D.I.L )

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၄၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၄၄)

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၂၉၀၈၇ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၂၉၀၈၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်၄၀၊ ေြမကွက ်
အမှတ် ၄၀၉၊  ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၄၀၉)၊  ဖိုးဝဇီရာလမ်း၊  (၄၀)
ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)
မိနယ်၊ (ဦးစိန်ေမာင် ISN-467467) 
အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်
(ဂရန်)ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးစိန်ေမာင် 
(ကွယ်လွန်)သြဖင့်   ပိုင်ဆိုင်စာချပ ်
အမှတ်- ၅၃၄၆/၂၀၁၄ (၂-၁၀-၁၄) ြဖင့် 
ေဒ ေအးြမင့မှ် ပိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး ေဒ ေအးြမင့ ်
(ကွယ်လွန်)သြဖင့် တစ်ဦးတည်းေသာ 
သားြဖစသူ် ဦးသန်းေဇာ်ဦး[၁၂/ဒဂမ(ုိင်) 
၀၀၈၉၅၈] (ကိယ်ုစား General Power- 
၄၃၂၅/၂၀၂၁ (၂၃-၆-၂၀၂၁) ရရှိသူ 
ေဒ ေအးစ ီ [၆/ထဝန(ုိင်)၀၀၆၇၉၀]မှ 
ဂရန်မူရင်း၊ GP မူရင်း၊ ဦးစိန်ေမာင်၏ 
ေသစာရင်း၊ ေဒ ေအးြမင့်၏ေသစာရင်း၊ 
ဦးသန်းေဇာ်ဦး  သက်ရှိထင်ရှားရှိပီး GP 
မုပ်သိမ်းေသးေကာင်း ေဒ ေအးစ ီ၏ 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ မိမိတစ်ဦးတည်းကိုသာ 
ေမွးဖွားခဲ့ပီး  တရားဝင်အေမွဆက်ခံ 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း ဦးသန်းေဇာ်ဦး၏ ကျမ်း 
ကျနိ်လ ာ၊    ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ 
(၂)ေစာင်၊   ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်၊ 
အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းတို တင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန်ှင့ ်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်   ချပ်ဆိုရန် 
ေြမပုံကူး   ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့ ်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင ်
ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ
ဝန်ကီး(ငိမ်း)ဝန်ကီး(ငိမ်း)

အသက်(၉၇)ှစ်အသက်(၉၇)ှစ်
အမှတ်(၁)စက်မ ဝန်ကီးဌာန  ဝန်ကီး(ငိမ်း) ဗုိလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ(ငိမ်း)သည် ၅-၁-၂၀၂၂ 

(ဗုဒ ဟူးေန) နံနက် ၂:၃၀ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသုိ ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်ေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် 
မိသားစုှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

 ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့်ဝန်ထမ်းများ ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့်ဝန်ထမ်းများ
 အမှတ်(၃)အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း အမှတ်(၃)အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း
 စက်မ ဝန်ကီးဌာန စက်မ ဝန်ကီးဌာန

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ကည်း-၅၃၆၇ ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွကည်း-၅၃၆၇ ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ
ဝန်ကီး(အငိမ်းစား)ဝန်ကီး(အငိမ်းစား)

အသက်(၉၇)ှစ်အသက်(၉၇)ှစ်
၂၀၁၀ြပည့်ှစ်(စာပေဒသာ)အမျိးသားစာေပဆုရ “ေကျာပုိးအိတ်ကေလးကုိ “ေကျာပုိးအိတ်ကေလးကုိ 

ချကီာလွယ်”ချကီာလွယ်”စာအုပ်ှင့် အြခားကုိယ်ေတွဘဝမှတ်တမ်းစာအုပ်များအား တပ်မေတာ် 
တွင် တပ်သားသစ် စစ်သားဘဝမှ တပ်မမှး၊ တိုင်းမှး၊ ဝန်ကီးအထိ စာေပ 
(Memoirs)ြဖင့် မှတ်သားြပစုခဲ့ေသာ “ဆရာတင့်ေဆွ(ဖျာပုံ)”“ဆရာတင့်ေဆွ(ဖျာပုံ)”သည် ၅-၁-၂၀၂၂ 
ရက် နံနက် ၂:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်ေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သည့် 
မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

 ဦးချစ်ိုင်ှင့်ဇနီး ဦးချစ်ိုင်ှင့်ဇနီး
 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး
 ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးဝန်ကီးဌာန(၂) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးဝန်ကီးဌာန(၂)

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဖိုေြမရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဖိုေြမရပ်ကွက်၊ 

သိမ်ြဖလမ်း၊ အမှတ်(၄၄၆)၊ ေြမညီ+ပထမထပ်(အေပ ေအာက်)၊သိမ်ြဖလမ်း၊ အမှတ်(၄၄၆)၊ ေြမညီ+ပထမထပ်(အေပ ေအာက်)၊

မျက်ှာမူလျက် (ညာဘက်ေထာင့်ခန်း)ဟုေခ တွင်သည့်မျက်ှာမူလျက ်(ညာဘက်ေထာင့်ခန်း)ဟုေခ တွင်သည့်

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

အဆိုပါ တိုက်ခန်းကို တရားဝင ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူများြဖစ်က 
ေသာ ၁။ ဦးွန်စိန် [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၆၆၇၅] ှင့် ၂။ ဦးသန်းေငွ [၁၂/
လမတ(ိင်ု)၀၁၉၀၁၈]တိုထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုး 
ေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက် 
အထားအြပည့်အစုြံဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ အပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B) (လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B) (လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)
အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Tel: 294766       HP: 09-5017044Tel: 294766       HP: 09-5017044

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၂/ေတာင်)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၇၀)၊ ဧရယိာ(၄၀ ေပx၆၀ ေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမဂရန် 

ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ သာေကတမိနယ်၊ ၂- ရပ်ကွက်၊ သမုနလမ်းမကီး၊ 

အမှတ်(၁၁၇၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမ/အိမ်ကို ၂၀၀၈-ခုှစ်တွင် ေဒ စန်း 

စန်းြမင့ ်[၁၂/သလန(ိင်ု)၀၆၅၅၄၅]မှ တရားဝင် ဝယ်ယ ူပိင်ုဆိင်ုခဲပ့ါသည်။ 

ယေနအချန်ိထ ိအဆိပုါ ေြမ/အမ်ိကိ ုအြခားသတူစ်ဦးဦးအား ေရာင်းချထား 

ြခင်း၊ ေပးကမ်းထားြခင်း၊ ေပါင်ှံထားြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်း 

ထားြခင်းတို လုံးဝမရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

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

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၀(က+ခ)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၂၁၃၊ ၂၁၄)၊ အကျယ်အဝန်း(၀.၀၂၉+၀.၀၂၉)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ “ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် 
(၆၇/၆၉)ဟုေခ တွင်ေသာ 8-1/2 storyed RC.Building (ဓာတ်ေလှကားပါ)ှစ်ခန်းတဲွ 
(၈)ထပ်ခွဲအေဆာက်အဦ၏ အကျယ်အဝန်း (၃၃၇၈.၇၅ စတုရန်းေပ)ရှိ ေြမညီထပ ်
(ထပ်ခိုးပါ)(ဝဲ+ယာ) တိုက်ခန်း(၂)ခန်းှင့် အကျယ်အဝန်း(၂၁၅၈ .၂၅စတုရန်းေပ)ရှိ 
ပထမထပ်(ဝ+ဲယာ) တိက်ုခန်း(၂)ခန်း စစုေုပါင်းတိက်ုခန်း(၄)ခန်း”တိုှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း 
များ၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင်လက်ဝယ်ထား 
ပိုင်ဆိုင်ထားရှိကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေဒ ကင်ေပါင်(ေအဂျ-ီ၃၁၈၃၄၆)ှင့် 
ဦးေကျာ်ြမတ်သူ[၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၅၃၇၂]တိုမှ ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ေြပာဆိဝုန်ခသံြဖင့ ်၎င်းတိုထမှံ က ု်ပ်ကိ ုလ ဲအပ် န်ကားသကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအေပ  ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဲသဲမာ(LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO)ေဒ သဲသဲမာ(LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၆၀/၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၆၀/၂၀၁၇)

အမှတ်-၈၃၇၊ မင်းရဲေကာင်းပုံလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၈၃၇၊ မင်းရဲေကာင်းပုံလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၆၈၁၂၁၇၊ ၀၉-၆၉၂၉၁၉၉၂၁ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၆၈၁၂၁၇၊ ၀၉-၆၉၂၉၁၉၉၂၁

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးသန်းဦးဦးသန်းဦး
အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၁၂၅)ေန 
(ဦးလှေမာင်-ေဒ ခင်ပု)တို၏ တစ်ဦးတည်းေသာသား၊ ေဒ ရင်ရင်ေမ၏ 
ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေမာင်စည်သူေအာင်-မယုသ ာေအာင်၊ ေမာင်ေအာင်ဖိး 
တို၏ ေမွးသဖခင် ေကျးဇူးရှင်၊ ေမာင်ဘန်ုးေနခန်၏ အဘိုးသည် ၇-၁-၂၀၂၂ 
(ေသာကာေန ) နံနက် ၁:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၉-၁-၂၀၂၂ 
(တနဂ  ေေွန) နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ေရေဝးအေအးတိက်ုမှ ေရေဝးသသုာန်သို 
ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၉:၃၀ 
နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၃-၁-၂၀၂၂ (ကာသပေတး 
ေန ) နံနက် ၇ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရား 
ေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 အင်းစိန်မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၉၉/က (သီရိမဂ  လာစီမံချက်)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်စ/၂၁၇)၊ ဧရိယာ(၀.၆၀၉)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၄၃/က)၊  
သီရိမဂ  လာလမ်း၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေဒ ြမရီ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ေြမအား  အမည် ေပါက် ေဒ ြမရီ[၉/မနမ(ုိင်)၀၇၇၄၆၀](မိခင်)သည် (၈-၁-
၂၀၂၁)ရက်တွင် (ကွယ်လွန်) (ဖခင်) ဦးအိုက်ွဲ [၉/မနမ(ိုင)် ၀၇၇၄၅၉]သည် (၂၃-၁၀-
၂၀၁၄)ရက်တွင်(ကွယ်လွန်)သြဖင့် ဦးေကျာ်စိုးဦး [၁၂/မရက(ုိင်)၁၃၉၈၇၂]၊ ဦးေကျာ်စိုး 
မင်း [၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၉၈၇၃]၊ ေဒ ပိုးအိြဖ[၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၉၈၇၄]တိုမှ သား/သမီး 
များေတာ်စပ်ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ မခိင်၊ 
(ဖခင်)တို၏ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အမည်ေပါက်၏ ှစ်(၆၀)၊ ေြမငှားဂရန်၊ ေြမြပင်ရှိ 
ေြမကွက်အမှတ်စ/၂၁၇၏ အေရှ၊ အေနာက်၊ ေတာင်၊ ေြမာက်ေြမကွက်များမှလည်း  
ကန်ကွက်ရန်မရိှေကာင်း ေထာက်ခစံာ၊  ေလ ာက်ထားေြမကွက်အတွက် ဝင်/ထွက်လမ်း 
မရိှြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုေြမပုကံူးရရိှပီးပါက ေြမကွက်အမှတ် စ/၂၁၇ှင့ ်ေြမကွက် 
ေပါင်းစည်းခွင့ေ်လ ာက်ထားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ေြမကွက်အမှတ်စ/၂၁၇အတွက် ဝင်/
ထွက်လမ်းအား သီရိမဂ  လာလမ်း ေဖာက်လုပ်စ်က ပါဝင်သွားပီး အစိတ်အပုိင်း ကျန်ရိှေန 
သည့ေ်ြမကွက်အမှတ်(၇၉)အား အသုံးြပထားြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ေနာင်အခါ ေြမအမည် 
ေပါက်များှင့ ် ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ေပ ေပါက်လာပါက  မိမိတို (၃)ဦးမှ တာဝန်ယူ 
ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးမည်ကိ ုသိရှိပါေကာင်း ဝန်ခံကတိတင်ြပပီး ပိုင်ဆိုင်ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

          ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)          ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
 မိြပေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာန၊ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဦးစန်းလွင်
လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ(ငိမ်း)

ရန်ကုန်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း

အသက်(၆၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ စိန်ပန်းမိင်၊ လ ပ်စစ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ တုိက်အမှတ်(၂)၊ အခန်း(၂)

ေန (ဦးငါးေမာင်-ေဒ လှတင်)တို၏သားေထွး၊ ဦးေမာင်ေမာင်ေအာင်-ေဒ ခင်မာညိ၊ 

ေဒ ခင်စန်းြမင့်၊      ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး(ငိမ်း) သန်းဝင်းေမာင-်ေဒ ေမသန်ဇင်၊ 

ဦးစိုးလွင-်ေဒ ခင်ေအးွယ်၊   ဦးသိန်းေဇာ်-ေဒ ခင်စန်းေဌး၊   ဦးေအာင်သန်းဦး 

(ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၊ လ ပ်စစ်ှင့စွ်မ်းအင်ဝန်ကီးဌာန)-ေဒ သန်းသန်းေအးတို၏ 

ေမာင်၊ (ဦးeာဏ)-ေဒ စ ာသင်တို၏အစ်ကိ၊ု ေဒ စစီသီင်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

မဆုေမချမ်း(စတုတ ှစ်၊ WYTU)၊ မှင်းဧကရီစန်းလွင်(Second M.B, UM-2)

တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင် ဦးစန်းလွင်သည် ၇-၁-၂၀၂၂ရက် (ေသာကာေန) ညေန  

၅နာရီတွင် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် ၉-၁-၂၀၂၂ ရက် (တနဂ  ေွေန ) 

မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။         

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်သင့်

ေသွးေသွး

ြဖင့်ြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ကယ်

ပါပါ



ဇန်နဝါရီ   ၈၊   ၂၀၂၂

ယေနဖတ်စရာ

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ် 

ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး  ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကို 

တည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်     

တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူ

စာချပ်(NCA)ပါအတုိင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး       ဘက်မလိုက်ေသာ 

ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒကို ကျင့်သုံးပီး ိုင်ငံများအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ    အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး    “မူ”  ကို 

ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စိက်ုပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးကိအုေြခခသံည့ ်ကန်ုထတ်ု 

လပ်ုမ ကိ ုေခတ်မနီည်းစနစ်များြဖင့ ် ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက် 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကို 

လည်း   ဘက်စုဖံွံဖိးတိးုတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငမ်ိေအာင်ေဖာ်ေဆာင် 

ပီး   ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကိ ု   ဖိတ်ေခ ၍ 

တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး 

ိုင်ငံေတာ်၏  ထုတ်ကုန်များစွာထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ  ေဆာင်ရက်ေဖာ် 

ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စတ်ိဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စ ု

စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏   ဓေလ့ထုံးတမ်း 

အစ်အလာများကုိ  ေလးစားလိုက်နာပီး အမျိးသား 

ယ်ေကျးမ  စိက်ုလက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလံုး  ကျန်းမာ က့ံခုိင်ေရးှင့်  ပညာရည ်

ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဦးတည်ချက် ၉ ရပ် ၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်    “ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုး 

ဗီဇေြပာင်း   ေရာဂါပိုးေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းလုပ်ငန်း”    များကို 

စ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ြမန်မာိုင်ငံသို ြပည်ပိုင်င ံ

များမှ ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ ်(Relief Flight) များြဖင့ ်ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသူများတွင်     SARS-CoV-2 Variant Omicron 

(အိုမီခရန်) ေရာဂါပိုးေတွရှိခဲ့မ အား  ၂၈-၁၂-၂၀၂၁  ရက်ေနတွင ်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ထိုသို စ်ဆက်မြပတ် စစ်ေဆးေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ြပည်ပ 

ိုင်ငံများမ ှ  ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာ၍  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှ ိ

သူများ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများအနက် ကိုဗစ်-၁၉ မျိးိုးဗီဇေြပာင်း 

ေရာဂါပိုးေတွရှိိုင်သည့ ်သံသယြဖစ်ဖွယ်ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၂)ခုအား 

၇-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  မျိးိုးဗီဇစစ်ေဆးြခင်း 

ကို  အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာနှင့်   အမှတ်(၁) 

တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး    ခုတင် (၁,၀၀၀) တိုတွင်   ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

SARS-CoV-2 Variant Omicron (အိုမီခရန်) ေရာဂါပိုးကိ ုဓာတ်ခွဲ 

နမူနာ(၁၂)ခုတွင် ေတွရှိရပါသည်။ စာမျက်ှာ ၁၂ ေကာ်လံ ၁ သို 

(၇-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန

SARS-CoV-2 Variant Omicron (အိုမီခရန်) ေရာဂါပိုး 

ထပ်မံေတွရှိရမ ှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ြမနန်းစံေကျာ် ေရ နန်းေတာ်ကီးအား အများြပည်သူများ လာေရာက်ေလ့လာိုင်
မ ေလး    ဇန်နဝါရီ    ၇

မ ေလးမိ ြမနန်းစံေကျာ ်ေရ နန်းေတာ်ကီးအား အများြပည်သ ူ

များ   လာေရာက်ေလ့လာိုင်ေကာင်း   ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့ ်

အမျိးသားြပတိုက်ဦးစီးဌာန မ ေလးဌာနခွဲမှ သိရသည်။

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ်ရန်အတွက် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ်လ 

ကန်ုပိင်ုးမှစတင်ကာ အများြပည်သဝူင်ေရာက်လည်ပတ်ခွင့က်ိ ုပတ်ိထား 

ခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ကိုဗစ်-၁၉ စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ြပန်လည် 

ဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အများြပည်သူများ လာေရာက်ေလ့လာ 

ိုင်ေကာင်း ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့ ်အမျိးသားြပတိုက်ဦးစီးဌာန 

မ ေလးဌာနခွဲမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ေြပာသည်။

စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို   

ရန်ကုန်    ဇန်နဝါရီ    ၇

အာဆယီေံဘာလုံးအဖဲွချပ်သည် ယခှုစ်တွင် အာဆယီအံဆင့် 

ပိင်ပွဲများအားလုံး ပုံမှန်အတိုင်းကျင်းပရန ်စီစ်ထားသည်။

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ှင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင်   ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ေကာင့် ပိင်ပဲွများပံုမှန်အတုိင်း   ကျင်းပုိင်ြခင်းမရိှသြဖင့် ယခုှစ် 

တွင် ကျင်းပိင်ုရန် ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်တွင် 

ပိင်ပဲွအားလံုး ဖျက်သမ်ိးခဲရ့ပီး ၂၀၂၁ ခှုစ်တွင်မ ူအာဆယီဆံဇူကူီး 

ဖလားပိင်ပဲွှင့ ်အာဆယီဖံဆူယ်ကလပ်ပိင်ပဲွသာ ြပလပ်ုိင်ုခဲက့ာ 

ကျန်ပိင်ပဲွအများစု မကျင်းပုိင်ခ့ဲေပ။ အာဆီယံေဘာလံုးအဖဲွချပ် 

သည် ယခှုစ်တွင်  လက်ေရးစင်အဆင့်ပိင်ပဲွများြဖစ်သည့ ်အာဆယီ ံ

ဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွဲှင့်   အာဆီယံအမျိးသမီးပိင်ပွဲအပါအဝင ်

သက်တမ်းအလိုက်  လူငယ်ပိင်ပွဲများ၊  ဖူဆယ်ပိင်ပွဲများလည်း 

ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ယခှုစ်တွင် ပထမဆုံးပိင်ပဲွအြဖစ် အာဆယီ ံယ-ူ၂၃ ပိင်ပဲွကိ ု

ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း   ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌    ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ယခုှစ်တွင် အာဆီယံအဆင့်

ပိင်ပွဲအားလုံးကျင်းပရန ်စီစ်ထား

ြမနန်းစံေကျာ် ေရ နန်းေတာ်ကီးကို ေဝဟင်မှေတွြမင်ရစ်။

စာမျက်ှာ » ၁၆

စာမျက်ှာ » ၁၅

ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်  အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရးဗဟိအုဖဲွမှ ေကညာထားသည့ ်အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများှင့် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် ေထာက်ပံေ့နသမူျား၊ တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွနယ်ေြမများအတွင်း၌ သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲသ့မူျား 

ှင့် အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ကျးလွန်သူများအား ြပစ်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသမူျား ေအးချမ်းစွာ ပညာသင်ကားေနမ အား မလိလုားသ ူဆပူအူကမ်းဖက်သမူျားက  စာသင်ေကျာင်းများ၌ 

မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်းှင့် မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများ လုပ်ေဆာင်

ကယားြပည်နယ် ေဟွပုံေလာင်း -ေကာက်ေကာက်ေဒသရှိ အကမ်းဖက်အဖွဲများ 

သာလွန်အင်အားြဖင့် အလစ်အငိုက်ရယူတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ကျားပါးစပ်ကီးစခန်းအား 

တပ်မေတာ်က အချနိ်ပိုင်းအတွင်း ြပန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ   ၇

ကယားြပည်နယ် ေဟပွုေံလာင်း-ေကာက် 

ေကာက်ေဒသအတွင်း    နယ်ေြမလုံ ခံေရး 

ေဆာင်ရက်ေနသည့် တပ်မေတာ်၏ ကျားပါးစပ် 

ကီးစခန်းအား  ယေနနံနက်အေစာပိုင်းတွင ်

KNPP အဖဲွှင့ ်PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်အဖဲွ 

များက အလစ်အငိက်ုရယ၍ူ သာလွန်အင်အား 

ြဖင့်  ဝင်ေရာက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သြဖင့ ်   စစ်နည်း 

ဗျဟာေြမာက်ေခတ ဆတ်ုခွာေပးခဲ့ပီး မွန်းလဲွ 

ပိုင်းတွင် တပ်မေတာ်က ြပန်လည်သိမ်းပိုက်

ထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

စာမျက်ှာ ၁၂ ေကာ်လံ ၁ သို 


