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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

ယေန  ဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ » ၁၉

စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၂၂စာမျက်ှာ » ၁၀

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်   ငယ်စ်က  ကုသိုလ် 

ေကာင်းမ ြပရန်  ေမ့ေလျာ့ေနခဲ့ေသာ်လည်း ေနာင် 

ကီးြပင်းလာေသာအခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရိှတုိ၏ 

အဆုံးအမကိုရ၍ မေမ့မေလျာ့ဘ ဲ ေကာင်းမ ကုသိုလ် 

ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ်အကျိးကို ရိုင်၏။ 

ထိုသို ြပုိင်ြခင်းကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ချးီမွမ်းေတာ် 

မူ၏။ ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ကေမ ာဒီးယားိင်ုငဝံန်ကီးချပ် Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN ဦးေဆာင်ေသာ ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွ 

“မာရဝိဇယ” ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး ထုဆစ်ြခင်းှင့်  တည်ထားကိုးကွယ်ရန် ေဆာင်ရက်ေနမ  သွားေရာက်ကည့် ေလ့လာ
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၈

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး    

မင်းေအာင်လ  င်၏  ဖိတ်ကားချက်အရ 

အလပ်ုသေဘာခရီးစ် ေရာက်ရိှေနသည့်  

ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံဝန်ကီးချပ် Samdech 

Akka Moha Sena Padei Techo HUN 

SEN သည်    ယေန   နံနက်ပိုင်းတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ“မာရဝိဇယ” ဗုဒ ုပ်ပွား 

ေတာ်ြမတ်ကီး ထဆုစ်ြခင်းှင့ ် တည်ထား 

ကုိးကွယ်ရန်       ေဆာင်ရက်ေနမ ကုိ 

သွားေရာက်ကည့် ေလ့လာသည်။

ဦးစွာ ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ်အား 

သာသနာေရးှင့်      ယ်ေကျးမ ဝန်ကီး 

ဌာန       ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး     ဦးကိကုိ၊ု 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ   ဝန်ကီးချပ် 

Samdech Akka Moha Sena Padei 

Techo HUN SEN  ေနြပည်ေတာ်ရှိ 

“မာရဝဇိယ” ဗဒု ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး 

တည်ထားကုိးကွယ်ရန်  ေဆာင်ရက်ေနမ  

ကုိ ကည့် ေလ့လာစ်။

မက်လုံးေတွက ပျက်သု်းဖိုရာ

ယွမ်ှင့်ကျပ်ေင ွတိုက်ိုက်ေပးေချိုင်ြခင်း

ြဖင့် ပိုမိုအကျိးြဖစ်ထွန်းလာမည် ့

တုတ်-ြမန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး

လာနီညာေကာင့ ်အေအးပိုမည့် 

ေဆာင်းရာသီတွင ်ေသာက်သုံးသင့်သည့ ်

ေရေွးကမ်း

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၂၄ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  

ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၂၀ ရာခိုင် န်းရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   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

 

ြမန်မာုိင်ငံသည် တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ စုစည်းတည်ေဆာက်ထားသည့် 

ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံြဖစ်သည်။ တိုင်းရင်းသားြပည်သူများလိုလားသည့ ်စစ်မှန်၍ 

စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ု တည်ေဆာက်လျက်ရှိသည်။ 

ပါတစီုဒံမုိီကေရစီစနစ်ကုိ တရားမ တမ အြပည့်အဝကျင့်သံုးပီး ဒီမုိကေရစီဖက်ဒရယ် 

စနစ်ကိအုေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိ ုြပည်ေထာင်စဖွုား တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား 

အကား အြပန်အလှန်ေလးစားမ ၊ နားလည်မ ၊ ယုံကည်မ များြဖင့် တည်ေဆာက် 

လျက်ရှိသည်။

စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုတည်ေဆာက်ိင်ု 

ရန်အတွက်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏   ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅)ရပ်ှင့် 

ိင်ုငေံရး၊  စီးပွားေရး၊ လမူ ေရးဦးတည်ချက် (၉) ရပ်ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် 

တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုးက ကံေတွရသမ အခက်အခဲများှင့် အေှာင့် 

အယှက်များကိ ုစည်းလံုးညီွတ်ေသာ စေုပါင်းစွမ်းအားြဖင့ ်ေကျာ်ြဖတ်ကရမည် 

ြဖစ်သည်။ ရည်မှန်းချက်သည် ုိင်ငံေတာ်ှင့် ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လံုး၏ အမျိးသား 

အကျိးစီးပွားြဖစ်သည်။ အမျိးသားအကျိးစီးပွားကို ခိုင်မာေတာင့်တင်းေအာင ်

ကိးပမ်းတည်ေဆာက်လျက်ရိှသကဲသ့ို လွတ်လပ်၍ တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ 

ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒကိုကျင့်သုံးပီး  ိုင်ငံများအကား  ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွ ဲ

ေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည ်  ိုင်ငံေတာ်ှင့်   တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သူများ အကျိးစီးပွားကုိ ေရှး ၍ စိတ်ရင်းေစတနာမှန်ကန်စွာြဖင့် ေြဖာင့်ေြဖာင့် 

တန်းတန်း ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ မည်သူတရားပျက်ပျက် ကုိယ်မပျက်ေစဘဲ 

ြပ  ာန်းထားေသာဥပေဒများကိ ုေလးစားလိုက်နာပီး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။  

အပ်ုစစဲွု၊ ဝါဒစဲွမရိှဘ ဲတိင်ုးြပည်ှင့လ်မူျိးအကျိးသာ ေရှး သည်။ တိင်ုးြပည်အကျိး 

စီးပွားဆုတ်ယုတ်ေစမည့် မည်သည့်ဖိအားေပးမ ၊ မည်သုိေသွးခဲွလာမ ၊ မည်သည့် 

ေှာင့ယှ်က်မ များကိမုဆိ ုလက်မခဘံ ဲတွန်းလှန်ဖယ်ရှားကာ ိင်ုငေံတာ်၏ ရည်မှန်း 

ချက်ပန်းတိုင်သို မေရာက်ေရာက်ေအာင ်ေလ ာက်လှမ်းလျက်ရှိသည်။

ေသွးခဲွမ ၊ ေသွးကဲွမ သည် မသိားစ၊ု အသိက်ုအဝန်းတစ်ခသုာမက ိင်ုငတံစ်ခ ု

လုံးအတွက်ပင် ကီးမားေသာအ ရာယ်ြဖစ်သည်။ ပျက်စီးေစိင်ုေသာအေကာင်း 

တရားြဖစ်သည်။ ယင်းကုိ လက်နက်သဖွယ် ေရှးယခင်ကာလကတည်းက ယေန  

ထက်တုိင်ေအာင် အသံုးြပေနကသည်။ ကုိလုိနီစနစ်ဆုိး၏ ခါးသီးေသာအတိတ် 

သမိင်ုးအေတွအကံများကိ ုေလလ့ာကည့လ် င် သင်ခန်းစာယဖွူယ်ရာများအြဖစ် 

ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ေတာင်တန်းေြမြပန်အကား၊ ြပည်သလူထူအုကား ေသွးခဲွမ  

များ၏ အကျိးဆက်များသည် အချင်းချင်းအကား မယုံကည်မ များ၊ သသံယများ၊ 

စိတ်ဝမ်းကွဲမ များမှသည ်ပဋိပက များအထိ ြဖစ်ေပ လာသည်ကို ေတွရမည်ြဖစ ်

သည်။ 

ိင်ုငေံတာ်အကျိးကိ ုသယ်ပိုးထမ်းေဆာင်ရာတွင် မတရားေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ  

များ၊ ဖိအားေပးမ များ၊ ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမ များကို အမဲသတိြပကရန်လိုအပ ်

သည်။ မိမိိုင်ငံ၊ မိမိလူမျိးှင့် ဘာသာသာသနာတိုအေပ တွင် သစ ာေစာင့်သိပီး 

ရင့က်ျက်သည့် အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်များြဖင့် ြပည်ေထာင်စုမပိကဲွေရး၊ တုိင်းရင်း 

သား စည်းလုံးညီွတ်မ မပိကွဲေရးှင့ ်အချပ်အြခာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မဲေရး

တိုကိ ု ိင်ုငသံားတိင်ုးက  သမိင်ုးေပးတာဝန်အြဖစ်ခယံူပီး    စည်းလံုးညီွတ်စွာ 

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သွားရမည်ြဖစ်သည်။ ယခုအခါတွင် ေသွးခဲွမ  

များသည် ိင်ုငအံချင်းချင်း ချစ်ခင်ရင်းီှးမ ပျက်ြပားေအာင်အထ ိလပ်ုကိင်ုေနသည် 

ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးရာ၌ လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးချင်း 

အလိုက်၊ အဖွဲအစည်းအလိုက ်ိုင်ငံေရးအသိအြမင်များ အားေကာင်းရန်လိုအပ် 

သည်။ အားလုံးပါဝင်ိင်ုေသာ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ကိယ်ုစားြပမ ကိ ုေဖာ်ထတ်ုိင်ု 

ေသာိုင်ငံေရးစနစ ်တည်ေဆာက်မ လိုအပ်သည်။

ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက် ုိင်ငံေတာ်က ကျင့်သံုးေနသည့်/ 

ကျင့်သုံးရန ်ရည်မှန်းထားသည့ ်ိုင်ငံေရးစနစ်ှင့ ် ြဖစ်ေပ ေနေသာ   ိုင်ငံေရး 

ယ်ေကျးမ တို သဟဇာတြဖစ်ရန ်လိုအပ်သည်။ ကိုလိုနီေခတ်က တိုင်းရင်းသား

စည်းလံုးညီွတ်မ ပျက်ြပား၍ က န်သက်ရှည်ေအာင် ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့န်ည်းတ ူ

မျက်ေမှာက်ကာလ၌လည်း ေခတ်သစ်ကိလုိနုမီျားှင့ ်ြပည်တွင်းသစ ာေဖာက်များက 

တိုင်းရင်းသားညီေနာင်အချင်းချင်း   စည်းလုံးညီွတ်မ ပိကွဲ၍  ြမန်မာိုင်ငံကိ ု

တိင်ုးတစ်ပါးလက်ေဝခ၊ံ လိသုလိြုခယ်လှယ်ခွင့ရ်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေန 

သည်ကို သတိရှိရမည်ြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်ရာ တိင်ုးြပည်ေကာင်းကျိးစီးပွားများကိ ုိင်ုငေံတာ်ှင့ ်တိင်ုးရင်းသား 

ြပည်သမူျား အတလူက်တဲွ၍ မမိှတ်မသန်ုကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်ေြဖာင့မ်တ် 

မှန်ကန်ေသာအေကာင်းတရားများသည ်အြပသေဘာေဆာင ်အေကာင်းြမင်မ  

များေပါင်းစုပီး ချစ်ခင်ရင်းီှးမ ၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၊ ဖံွဖိးတုိးတက်မ ၊ ငမ်ိးချမ်း 

သာယာဝေြပာမ များကို မလွဲမေသွရရှိလာမည်ဟ ုယုံကည်ပါေကာင်း။ ။

ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်မ အေကာင်းတရား
 ငိမ်းချမ်းသာယာဝေြပာမ သို ဦးတည်

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

၁။  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည်    အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊   အလုပ်သမား န်ကားေရးဦးစီးဌာန  

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေမာင်ေမာင်သန်းကို အစမ်းခန်ကာလ (၁) ှစ် ြပည့်ေြမာက်သည့်ေနမှစ၍ အတည်ြပခန်ထား 

လိုက်သည်။  

၂။ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည်  ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုဂ ိလ်များကုိ  ယင်းတုိှင့်ယှ်တဲွေဖာ်ြပထားသည့်  ဝန်ထမ်း 

အဖဲွအစည်းအကီးအမှးရာထူးေနရာများတွင် တာဝန်ဝတ ရားများကိ ုစတင်ေဆာင်ရက်သည့ေ်နမှစ၍ အစမ်းခန်ထားလုိက်သည်-

  အမည်၊ ရာထူး၊ ဌာန   ခန်ထားသည့် ရာထူး၊ ဌာန 

 (က) ပါေမာက  ေဒါက်တာ ေအဘီ   ပါေမာက ချပ် 

  ဒုတိယပါေမာက ချပ် (စီမံ)  အေြခခံကျန်းမာေရးတက သိုလ်(မေကွး) 

  အေြခခံကျန်းမာေရးတက သိုလ်(မေကွး) ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်

  ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ် ဦးစီးဌာန

   ဦးစီးဌာန   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

 (ခ) ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး     န်ကားေရးမှးချပ ်

  ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်  ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန 

  လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန   လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်

  လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်  ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန

   ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

 ြပည်ပမှ အဆင်ေြပေချာေမွစွာတင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၈

စီးပွားေရးှင့်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်   ကိုဗစ် - ၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ဆိုင်ရာပစ ည်းများကို    ေလေကာင်း၊ 

ေရေကာင်းှင့်  နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

စခန်းများမှ   ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ 

တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်     အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီ စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရိှရာ  ယေနတွင်  ချင်းေရ ေဟာ်ကန်ုသွယ် 

ေရးစခန်းမှတင်သွင်းရာ  ကမု ဏ ီတစ်ခမှု 

ယာ်စီးေရ  သံုးစီးြဖင့်  ှာေခါင်းစည်း ၂၂ 

တန် တင်သွင်းခဲ့သည်။ 

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁  ရက်မှ ၈  

ရက်အတွင်း ကုမ ဏီ ှစ်ခုမှ ယာ်စီးေရ 

ေလးစီး ေအာက်ဆဂီျင်အရည် (Bowser) 

ယာ်တစ်စီးြဖင့် တန် ၂၀၊ ှာေခါင်းစည်း 

၂၂ တန်    တိုကို   တင်သွင်းခွင့်ြပခဲ့ပီး 

ြဖစ်သည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ၈  

ရက်အတွင်း   ြပည်ပမှတင်သွင်းခဲ့သည့ ်

ေအာက်ဆီဂျင်အရည ် (Bowser) ယာ် 

တစ်စီးမှာ    ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှ

ရန်ကုန်မိသိုြဖစ်ေကာင်း   သိရသည်။

ကိုဗစ် - ၁၉  ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊  ကသုေရးဆိင်ုရာ ပစ ည်းများကိ ု

သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့်      ညိ  င်း 

ထားသည့် SOP များှင့်အညီ  ဦးစားေပး

တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့ ်

ေဆးဝါးှင့ဆ်က်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်း 

ြခင်းှင့ဆ်က်စပ်သည့ ်အသေိပးေကညာ 

ချက်များကိုလည်း      အများြပည်သူ 

သိရှိေစရန်  ဝန်ကီးဌာန  ဝက်ဘ်ဆိုက် 

ြဖစ်သည့် www.commerce.gov.mm 

တွင်  ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး  စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း      သိရ  

သည်။ 

သတင်းစ် 

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး အတည်ြပခန်ထားြခင်းှင့် 

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများ ခန်ထားြခင်း



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂
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(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

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

ယခုအခါ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ   ကျဆင်းသွားပီြဖစ်သြဖင့်  ခရီးသွားက  သည်လည်း  ြပန်လည်လည်ပတ်လာပီး အဆိုပါ 

လပ်ုငန်းှင့ဆ်က်စပ်လျက်ရိှသည့လ်ပ်ုငန်းများ အားလုံးနီးပါး ပုမှံန်ြပန်လည်လည်ပတ်လာပြီဖစ်ေကာင်း၊ သိုေသာ် အချိေသာလပ်ုငန်းများကိ ု

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးကန်သတ်ချက်များေကာင့် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ေနရြခင်းများရှိေကာင်း၊ လုပ်ငန်းများ ပုံမှန်ြပန်လည် 

လည်ပတ်ေအာင်ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းြဖင့် ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးြပန်လည်နာလန်ထူလာေအာင် ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။
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ခရီးသွားက  သည်လည်း ြပန်လည် လည်ပတ်

 ေရှဖုံးမှ

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုး(ကည်း)မှ ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်ကီးညိေစာ၊ ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး 

ကြံမင့သ်န်းှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက ကိဆိ ု

 တ်ဆက်ကသည်။

ကပ်လှပူေဇာ်

ယငး်ေနာက်   ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ 

ဝန်ကီးချပ်သည် ရှင်းလင်းေဆာင်အတွင်း 

ရိှ ဗဒု ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်အား ပန်း၊  ေရချမ်း၊ 

ဆမီီးများ ကပ်လှပေူဇာ်သည်။ ထိုေနာက် 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး   ကံြမင့်သန်းက 

မာရဝိဇယ   ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး 

တည်ထားကိုးကွယ်ရြခင်း၏  ရည်ရယ် 

ချက်၊    စကျင်ေကျာက်ေတာ်ကီးအား 

အဆင့်ဆင့်တူးေဖာ်ြခင်းှင့် အပုိင်းလုိက် 

သယ်ယူိင်ုေရးေဆာင်ရက်ခဲမ့ ၊ ဗဒု ပ်ုပွား 

ေတာ်ြမတ်ကီး  တည်ထားကိုးကွယ်ရန ်

အတွက်     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊   ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး     မင်းေအာင်လ  င်က 

ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ်ကီး 

များထမှံ ဩဝါဒခယံ၍ူ တည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့မ ၊ မာရဝိဇယ 

ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး တည်ထားကိုးကွယ် 

မည့်  ဗုဒ ဥယျာ်ေတာ်အတွင်း ပိဋကတ် 

သုံးပု ံပါဠေိတာ် အ  ကထာ ဋကီာကျမ်းစာ 

များကို     စကျင်ေကျာက်ေတာ်များ၌ 

ေခတ်မီစက်ကိရိယာများ   အသုံးြပ၍ 

ပါဠိအက ရာ၊ Romanize Language 

တိုြဖင့် ေရးထိုးပူေဇာ်မည့် အေြခအေန 

များှင့်  ဂ ကုဋိတိုက်များ၊ ဓမ ာုံများ၊ 

ေမာ်ကွန်းတိုက်များ၊     သုဓမ ာဇရပ်၊ 

မုစလိ အိုင်၊ မဂ  လာတံတားှင့် ေရပန်း 

များကို    ရတနာပုံေခတ်လက်ရာများ 

အတိုင်း    ထည့်သွင်းတည်ေဆာက်၍ 

ြမန်မာ့အုပညာလက်ရာ စုံလင်စွာြဖင့ ်

ဗိသုကာလက်ရာေြမာက်ေအာင် ထည့်သွင်း 

တည်ေဆာက်သွားမည့်   အေြခအေန 

များကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

လှည့်လည်ကည့် 

ထိုေနာက်      ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ

ဝန်ကီးချပ်ှင့်  ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲဝင ်

များသည ်      မာရဝိဇယေကျာက်ဆစ ်

ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး     တည်ထား 

ကိုးကွယ်မည့ ်ပုံစံအတိုင်း ြပလုပ်ပုံေဖာ ်

ထားသည့ ်ဥယျာ်ေတာ်အကွက်ချပုစံငံယ် 

များ၊    ုပ်ပွားေတာ်ကီးပုံစံငယ်များ၊ 

ပိဋကတ်ေကျာက်စာုံှင့်    ေကျာက်စာ 

နမူနာများ၊  ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး၏ 

ပလ င်ေတာ်များ ေနရာချထားမ ှင့် CNC 

Machine များြဖင့် ထုဆစ်ေနမ များကို 

ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့်    လှည့်လည် 

ကည့် ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ   ဝန်ကီးချပ် 

Samdech Akka Moha Sena Padei 

Techo HUN SEN   ရှင်းလင်းေဆာင ်

အတွင်းရှိ  ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်အား 

ပန်း၊ ေရချမ်း၊ ဆမီီးများ ကပ်လှပေူဇာ် 

စ်။

ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ   ဝန်ကီးချပ် 

Samdech Akka Moha Sena Padei 

Techo HUN SEN  ေနြပည်ေတာ်ရှိ 

“မာရဝဇိယ” ဗဒု ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး 

ထဆုစ်ြခင်းှင့ ် တည်ထားကုိးကွယ်ရန်       

ေဆာင်ရက်ေနမ ကုိ   ကည့် ေလ့လာ 

စ်။

ပခုက     ဇန်နဝါရီ    ၈

မေကွးတုိင်းေဒသကီး   ပခုက မိ   ပခုက တက သိုလ် 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်း လဦူးေရ ၁၆၀ ဆံ ့ေကျာင်းသားအပ်ိေဆာင်ှင့ ်

ထမင်းစားေဆာင် (RC)တစ်လုံး အေဆာက်အအုတံည်ေဆာက်မ  

လုပ်ငန်း ယခုအခါ ရာ န်းြပည့်တည်ေဆာက်ပီးစီးေနပီြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ပခုက တက သုိလ်ေကျာင်းဝင်းအတွင်း  လူဦးေရ ၁၆၀ ဆ့ံ 

ေကျာင်းသားအပ်ိေဆာင်ှင့ ်ထမင်းစားေဆာင်  (RC) အေဆာက် 

အအုကံိ ုတည်ေဆာက်ခဲရ့ာ ယခုအခါ  ရာ န်းြပည့်  တည်ေဆာက် 

ပီးစီးခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ၁၆၀ ဆံ့ ေကျာင်းသားအိပ်ေဆာင်မှာ 

အလျား ၂၁၂ ေပ၊ အနံ ၁၂၃ ေပ၊ အြမင့် ၂၆ ေပ ကျယ်ဝန်းသည့ ် 

ှစ်ထပ်အေဆာက်အအုံြဖစ်ပီး  ေအာက်ထပ်တွင်အခန်း ၄၀၊ 

အေပ ထပ်တွင် ၄၂ ခန်းစီြဖင့် အလျား ၁၂ ေပ၊ အနံ ၁၀ ေပှင့် 

အြမင့် ၁၂ ေပရှိသည့ ်   အခန်းေပါင်း ၈၂ ခန်း ပါဝင်ေကာင်း၊ 

ထမင်းစားေဆာင်မှာ အလျား ၁၂၂ ေပ၊ အနံ ၄၈ ေပ၊ အြမင့် ၁၅ 

ေပ အကျယ်အဝန်းရှိေကာင်း၊ ေရေလာင်းအိမ်သာ အပါအဝင် 

ေရမီးအစုံအလင ်တည်ေဆာက်ပီးစီးေကာင်း သိရသည်။ 

 ဆလိုင်းကိုကီး(မဟာဝိဇ ာ)

ပခကု တက သိလ်ု ေကျာင်းဝင်းအတွင်း လဦူးေရ ၁၆၀ ဆံ ့ေကျာင်းသားအပ်ိေဆာင်ှင့်

ထမင်းစားေဆာင်တည်ေဆာက်မ  ရာ န်းြပည့်ပီးစီး



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ် Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN

ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ြပန်လည်ထွက်ခွာ
ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၈

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ် 

မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်၏ ဖတ်ိကားချက် 

အရ     အလုပ်သေဘာခရီးစ်အြဖစ် 

ေရာက်ရိှေနသည့်      ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ 

ဝန်ကီးချပ် Samdech Akka Moha Sena 

Padei Techo HUN SEN သည် ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်မှ အထူး 

ေလယာ်ြဖင့ ်   ြပန်လည်ထွက်ခွာသွား 

သည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ   ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေဆာင်သည့် ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွအား 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်၊ အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးကိုကိုလ  င်၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက    ေဒါက်တာ 

ေမာင်ေမာင်ိုင်၊   ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ 

ဆိုင်ရာ    ြမန်မာိုင်ငံ    သံအမတ်ကီး 

ဦးသစ်လင်းအုန်း၊   ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသံအမတ်ကီး H.E. 

Mr. CHHOUK Bunna ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား 

က ဂဏ်ုြပတပ်ဖဲွှင့အ်တ ူေနြပည်ေတာ် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ပိုေဆာင် 

 တ်ဆက်ကသည်။

ကေမ ာဒီးယားိင်ုငဝံန်ကီးချပ်သည် 

ြမန်မာိုင်ငံသိုလာေရာက်သည့်   အလုပ် 

သေဘာခရီးစ်အတွင်း    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ှင့် ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးြခင်းှင့ ်ှစ်ိင်ုငေံတွဆုေံဆွးေွး 

ပွဲတက်ေရာက်ြခင်းများ     ြပလုပ်ခဲ့ပီး 

ေတွဆုံပွဲများတွင ်  ှစ်ိုင်ငံ  ချစ်ကည ်

ရင်းီှးမ ှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တိုးြမင့ ်

ေရးဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များအား ေဆွးေွးခဲ့ 

ကေကာင်း သိရသည်။        သတင်းစ်

ေနြပည် ေတာ်    ဇန်နဝါရီ   ၈

သာသနာေရးှင့်     ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးထွန်းအုံသည ်တာဝန်ရှိသူများှင့် 

အတူ ယမန်ေန  မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပုဂံယ်ေကျးမ  

အေမအွှစ်ေဒသအတွင်း လှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။  

ေရှးဦးစွာ    ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်  ပုဂံ 

ေရှးေဟာင်းသုေတသနြပတိုက်တွင်  ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ဒဇီင်ဘာ ၁၃ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်အထ ိ

ဖွင့်လှစ်ပိုချလျက်ရှိသည့ ်ပထဝီဝင ်သတင်းအချက် 

အလက်စနစ်  နည်းပညာဆိုင်ရာ Geographical 

Information System–(GIS)    သင်တန်းသို 

သွားေရာက်စစ်ေဆးပီး သင်တန်းတက်ေရာက်ေန 

ေသာ   ဦးစီးဌာနေအာက်ရှိ   ဌာနခွဲ၊   ဌာနစုများမှ 

သင်တန်းသားများှင့်ေတွဆုံ၍   လိုအပ်သည်များ 

မှာကားသည်။ 

ယင်းေနာက်  ပုဂံမိေဟာင်းရှ ိ  အေနာ်ရထာ 

မင်းတရားကီးှင့်     ကျန်စစ်သားမင်းကီးတို၏ 

နန်းေတာ်ရာသို     လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးရာ 

သေုတသနဌာနစမှု တာဝန်ရိှသကူ ရှင်းလင်းတင်ြပပီး 

ဒုတိယဝန်ကီးက နန်းေတာ်ရာ Site Museum သို 

အများြပည်သူများ    ကည့် ိုင်ေရး    စနစ်တကျ 

ရှင်းလင်းြပသေပးရန်ှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ကူးစက်ြပန်ပွားြခင်းမှ ကာကွယ်ိင်ုရန် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားသည့် စည်းကမ်းချက် 

များှင့အ်ည ီဝင်ေရာက်ေလလ့ာိင်ုေရး ေဆာင်ရက် 

ေပးရန်၊   တူးေဖာ်ေတွရှိသည့ ်  အေမွအှစ်များကိ ု

မပျက်စီးေစေရး      ဌာနခွဲပညာရှင်ဝန်ထမ်းများက 

စနစ်တကျ ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်သွားရန် မှာကား 

ပီး ဌာနခွဲဓာတ်ခွဲခန်းသိုေရာက်ရှိရာ ဓာတ်ခွဲခန်း 

သုံးပစ ည်းများ တပ်ဆင်ထားမ ၊ ဓာတ်ခွဲေဆာင်ရက် 

ိင်ုရန်အတွက် ြပင်ဆင်မ များကိ ုလှည့လ်ည်ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

ဆက်လက်၍    ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ် 

မင်းနန်သူေကျးရာ ေလးေထာင့်ကန်မှ စူဠာမဏိ 

ဘုရား    အေရှဘက်တံတိုင်းေဘးရှ ိ   ေရစစ်ကန် 

(မကျည်းကန်)သိုလည်းေကာင်း၊    အေနာ်ရထာ 

လမ်းေပ ရှိ    ပုဂံေမ ာ်ဘုရား    ေြမာက်ဘက်ှင့ ်

ရာေဟာင်းကီး ဘုရားေတာင်ဘက်တိုတွင် ေရစီး 

ေရလာေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက ်        ေရေကျာ် 

ေဆာင်ရက်မည့ေ်နရာများကိလုည်းေကာင်း ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

ယင်းေနာက်    ဒုတိယဝန်ကီးက   ပုဂံေခတ် 

ေရအသုံးချမ ှင့်     ေရလမ်းေကာင်းများသည ်

ေခတ်အဆက်ဆက ်တိုးချဲေနထိုင်မ များ၊ လယ်ယာ 

လုပ်ကိုင်မ များ၊ ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

မ တိုေကာင့ ်မူလေရလမ်းေကာင်း ေြပာင်းလဲသွား 

သြဖင့် ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်ေဒသအတွင်း အချိ 

ေနရာများ၌  မိုးရာသီတွင် ေရကီးေရလ ံြခင်းများ 

ြဖစ်ေပ ခဲ့သည်ကို ေတွရပါေကာင်း၊ ယင်းေရကီး 

ေရလ ံမ ကို ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက် မူလေရလမ်း  

ေကာင်း ြပန်လည်ေဖာ်ထတ်ု၍ ေရစီးေရလာေကာင်း 

မွန်ရန် ေဒသရှိအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲအစည်းများ၊ ဌာန 

ဆိင်ုရာများှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားရန် မှာကား 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးထွန်းအုံ ပုဂံယ်ေကျးမ အေမွအှစ်ေဒသအတွင်း လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆး

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

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးကုိကုိလ  င်ှင့် တာဝန်ရိှသူများက ေနြပည်ေတာ် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ပိုေဆာင် တ်ဆက်ကစ်။

မ ေလး   ဇန်နဝါရီ     ၈

၂၀၂၂    ခုှစ်    ပဲရာသီအတွက ်   မ ေလးပဲေဈးကွက်အတွင်းသို 

ေြမေထာက်ပဲများ     အဖွင့်ေဈးေကာင်းြဖင့ ်  ဝင်ေရာက်လာေကာင်း 

မ ေလးပဲကုန်သည်များထံမ ှသိရသည်။

အဖွင့်ေဈးေကာင်း

 အဆိပုါ ေြမေထာက်ပကဲိ ုဧရာဝတြီမစ်ဝှမ်းတစ်ေလ ာက်ရိှ ထီးချိင့၊် 

ကသာ၊ ဗန်းေမာ်၊ ေရ ကူနယ်များှင့် ချင်းတွင်းြမစ်ဝှမ်းတစ်ေလ ာက်ရိှ 

ကေလး၊  ကေလးဝ၊  ဂန်ေဂါေဒသများတွင်သာ  စိုက်ပျိးြဖစ်ထွန်း 

ေကာင်း၊  ပီးခဲသ့ည့ှ်စ်က  ေြမေထာက်ပ ဲ သုံးတင်းဝင် တစ်အတ်ိလ င် 

ေငကွျပ် ၁၀၅၀၀၀ ေဈး န်းြဖင့ ်အဖွင့ေ်ဈးစခဲေ့သာ်လည်း ယခှုစ်တွင် 

သုံးတင်းဝင်တစ်အိတ်လ င် ေငွကျပ ်၁၄၅၀၀၀  န်းအထိ အဖွင့်ေဈး 

ေကာင်းစွာြဖင့ ်အေရာင်းအဝယ်များ သွက်လက်ေနေကာင်း မ ေလး 

မိမ ှဦးစိုးဝင်းြမင့(်စိုးဝင်းြမင့်ပွဲု)ံက ေြပာသည်။

“ေြမေထာက်ပဲက   ေဆာင်းသီးှံအြဖစ ်  တစ်ှစ်ကိုတစ်ရာသီပ ဲ

စိုက်ပျိးလိုရတယ်။ ဒီသီးှံဟာ ပူတဲ့ရာသီဥတုကိုလည်း မကိက်ဘူး။ 

မုိးများတ့ဲေဒသေတွလည်း မကိက်ဘူး။ ဧရာဝတီြမစ်ဝှမ်းနဲ  ချင်းတွင်း 

ြမစ်ဝှမ်းေဒသ    ုန်းတင်ေြမုေနရာေတွမှာပ ဲ    စိုက်ပျိးလိုရတယ်။ 

ုိင်ငံြခားပုိကုန်သီးံှြဖစ်ပီး    အိမ်နီးချင်းုိင်ငံြဖစ်တ့ဲ    တုတ်ုိင်ငံကုိ 

အများဆုံးတင်ပိုရပါတယ်။     အိ ိယိုင်ငံကလည်း     ြမန်မာိုင်ငံက 

ေြမေထာက်ပကဲိ ုဝယ်ယူပီးေတာ ့ဆသွီတ်ဘူးေတ၊ွ ထပ်ုပိုးတဲ့နည်းစနစ် 

ေတနွဲ  အြခားိင်ုငေံတကွိ ုတင်ပုိေရာင်းချတယ်လုိ  သရိတယ်။   ှစ်စ် 

ေြမေထာက်ပဲကို  ဥေရာပိုင်ငံနဲ  အေရှအလယ်ပိုင်းိုင်ငံေတွကေန 

ဝယ်ယူမ ေတွကို ေတွရတယ်”ဟု ၎င်းက ရှင်းြပသည်။ 

ယေနတွင် မ ေလးေဈးကွက်အတွင်း၌  အေရာင်းအဝယ်ေကာင်း 

မွန်ေနသည့် အဓိကပဲသီးှံေဈး န်းများအေနြဖင့် ပဲစင်းငုံသုံးတင်းဝင ်

တစ်အိတ်လ င် ေငွကျပ် ၁၂၀၀၀၀၊ ပဲတီစိမ်း သုံးတင်းဝင ်တစ်အိတ် 

လ င် ေငွကျပ ်၁၂၂၀၀၀၊ မတ်ပဲသုံးတင်းဝင ်တစ်အိတ်လ င် ေငွကျပ် 

၁၂၈၀၀၀၊ ဂျပန်ှမ်းြဖ သံုးတင်းဝင်တစ်အိတ်လ င် ေငွကျပ် ၁၅၅၀၀၀၊ 

မ ေလးေ ဈးကွက်အတွင်းသို ေြမေထာက်ပဲများ အဖွင့်ေ ဈးေကာင်းြဖင့် ဝင်ေရာက်လာ

ှမ်းနက် သံုးတင်းဝင်တစ်အိတ်လ င် ေငွကျပ် ၁၉၅၀၀၀၊ ေြမပဲလံုးဆန် 

တစ်ပိဿာလ င် ေငွကျပ ်၁၉၅၀ ေဈး န်းတိုြဖင့် ေပါက်ေဈးရှိေနက 

ေကာင်း သိရသည်။  

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ   ၈

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ပုသိမ်မိ တိုင်းရင်း 

သားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ 

အေဆာက်အအုံဖွင့်ပွဲကိ ု      ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာ     ဝန်ကီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးုံး၌   ြပလုပ်ရာ   တိုင်းရင်းသား 

လူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့်၊ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်

ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊ အေနာက်ေတာင်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် 

တိုင်းမှး   ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ေအာင်ှင့ ်ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရိှသမူျား၊ ဖတ်ိကားထားသမူျား တက်ေရာက် 

ကသည်။

လ ဲေြပာင်းေပး

ဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်တိုက ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအေဆာက်အအုံ 

သစ်     ဖွင့်လှစ်ရြခင်းှင့်ပတ်သက်၍    အဖွင့်အမှာ 

စကား ေြပာကားကသည်။ ထိုေနာက် Royal Ayar 

Creative & Construction Co., Ltd. မှ ဒါိုက်တာ 

ဦးညီညီထွန်းက  အေဆာက်အဦဆိုင်ရာ  အချက် 

အလက်များကို    တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးများ 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဦးစီးဌာန  န်ကားေရး 

မှးချပ်ထံသို   လ ဲေြပာင်းေပးခဲ့ပီး  Royal   Ayar 

Creative & Construction Co., Ltd. မှ မန်ေနဂျင်း 

ဒါိုက်တာ ဦးထွန်းထွန်းက ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ 

တိုင်းေဒသကီး    ဝန်ကီးချပ်ှင့်   တိုင်းမှးတိုကိ ု

အထိမ်းအမှတ်လက်ေဆာင်များ ေပးအပ်သည်။

ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပး

ဆက်လက်၍         ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ 

တိုင်းေဒသကီး    ဝန်ကီးချပ်ှင့်    တိုင်းမှးတိုက 

အေဆာက်အအုံသစ်ကို ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးပီး 

ကမ ည်းေမာ်ကွန်းအား      အေမ းနံသာရည်များ    

ပက်ဖျန်းေပးသည်။   ယင်းေနာက်   ေကျာင်းကုန်း 

မိနယ်    ကရင်ဒုံးယမ်ိးအဖဲွ က     ကရင်ဒုံးယမ်ိးအက 

ြဖင့်    ကြပေဖျာ်ေြဖကရာ       ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ 

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့်     တိုင်းမှးတိုက     

အကအဖွဲအား      ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်ကပီး    

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အေဆာက်အအံုသစ်အား လှည့လ်ည် 

ကည့် ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၈

အမျိးသားအပင်မျိးသစ်အကာ 

အကွယ်ေပးေရး ဗဟိုေကာ်မတီ 

၏    တတိယအကိမ်   အစည်း 

အေဝးကို   ယေနမွန်းလွဲပိုင်းက 

ေနြပည်ေတာ်    ုံးအမှတ်(၁၅) 

စိုက်ပျိးေရး၊    ေမွးြမေရးှင့် 

ဆည်ေြမာင်း      ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ကျင်းပရာ အစည်း 

အေဝးသို အမျိးသားအပင်မျိးသစ် 

အကာအကွယ်ေပးေရးဆိုင ်ရာ 

ဗဟိုေကာ်မတီဥက      ဒုတိယ 

ဝန်ကီး   ေဒါက်တာေအာင်ကီး 

ှင့်      ဗဟိုေကာ်မတီဝင်များ  

တက်ေရာက်ေဆွးေွးကသည်။

အစည်းအေဝးတွင်     ဗဟို 

ေကာ်မတီဥက     ဒုတိယဝန်ကီး 

ေဒါက်တာေအာင်ကီးက အမှာ 

စကားေြပာကားရာတွင် အပင်မျိး 

ေမွးြမသူများက ေလ ာက်ထား 

လာသည့်  အပင်မျိးသစ်များအား 

နည်းပညာေကာ်မတီက စစ်ေဆး 

ထားသည့် နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များကုိ အေြခခံ၍ 

အပင်မျိးေမွးြမသူ၏ ရပိုင်ခွင့် 

အခွင့်အေရးအတွက် အမျိးသား 

အပင်မျိးသစ် အကာအကွယ်ေပး 

ေရးဆိုင်ရာ    ဗဟိုေကာ်မတီက 

စစိစ်ပီး အသအိမှတ်ြပလက်မှတ် 

များ ထုတ်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ 

အပင်မျိးသစ်  အကာအကွယ် 

ေပးေရးဥပေဒကို  အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာ    အပင်မျိးသစ ်  အကာ 

အကွယ်ေပးေရး ကွန်ဗင်းရှင်းက 

လက်ခံသည့်        ဥပေဒတစ်ခု 

အေနြဖင့်    ြပ  ာန်းိုင်ခဲ့ပီးြဖစ်၍ 

လယ်ယာက  ဆိုင်ရာ တီထွင် 

ထုတ်လုပ်သူများှင့် ယင်းတို၏ 

ထုတ်ကုန်များအေပ  ဥပေဒှင့် 

အည ီထေိရာက်စွာ ကာကွယ်ေပး 

ိုင်လျက်ရှိေကာင်း၊      စိုက်ပျိး 

ေရးကိ ု  အေြခခံသည့် ိုင်ငံတစ် 

ိုင်ငံြဖစ်သည့်အတွက ်  စိုက်ပျိး 

ေရးက   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ု

အေထာက်အကြူဖစ်ေစရန် ဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်း 

များကိ ုေခတ်စနစ်ှင့ ်လိက်ုေလျာ 

ညီေထွြဖစ်ေစေရး  ဆက်လက် 

ကိးပမ်းလျက်ရိှေကာင်း ေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  အမျိးသားအပင ်

မျိးသစ်အကာအကွယ်ေပးေရး 

ဆိင်ုရာဗဟိေုကာ်မတ ီအတွင်းေရး 

မှး  ေဒါက်တာိုင်ကည်ဝင်းက 

အပင်မျိးေမွးြမသူ၏ ရပိုင်ခွင့် 

အခွင့်အေရးရရှိရန ်ကာကွယ်ခွင် ့

ေလ ာက်ထားလာသည့် အပင်မျိး 

သစ်ေလးမျိးှင့ ်    ပတ်သက်၍ 

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ထုတ် 

ေပးိုင်ေရး စစ်ေဆးေတွရှိချက ်

များအား      တင်ြပေဆွးေွးရာ 

ေကာ်မတီ       အဖွဲဝင်များက 

သက်ဆိုင်ရာ  က  များအလိုက ်

ေဆွးေွးေဆာင်ရက်ခ့ဲကေကာင်း 

သိရသည်။                သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၈

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးဆိုင်ရာ     သုေတသနှင့် 

ပညာေပးလပ်ုငန်းသည် အေရးပါေသာ က  တစ်ရပ် 

မှ ပါဝင်ေကာင်း၊  ေဒသှင့်ကိုက်ညီေသာသီးှံများ 

ေရးချယ်စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရးတွင ်    စိုက်ပျိးေရ 

ေခ တာုိင်ေရး၊ ေြမဆီလ ာထိန်းသိမ်းေရးှင့် ပုိးမ ား 

ေရာဂါကာကွယ်ိှမ်နင်းေရး စသည့လ်ပ်ုငန်းများတွင် 

စရိတ်သက်သာပီး     အကျိးရှိထိေရာက်ေသာ 

နည်းပညာများ    ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြဖန် ြဖးေပးြခင်း 

လုပ်ငန်းများကိ ု  စိုက်ပျိးပညာေပးစခန်းများအေန 

ြဖင့ ်အားစိက်ုေဆာင်ရက်ကေစလိေုကာင်း ဇန်နဝါရ ီ

၇ ရက်  နံနက်ပုိင်းက   ကျိင်းတံုမိနယ်   လိွင်ေမွ ခံ 

စိက်ုပျိးပညာေပးစခန်း၌ ဌာနဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျား 

ှင့်    ေတွဆုံစ်     စိုက်ပျိးေရး၊    ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးတင်ထွဋ်ဦးက ေြပာကားခဲ့သည်။

ေခတ်မီနည်းပညာများ အသုံးြပရန် လိုအပ်

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် လိွင်ေမ ွ

ေကျးရာအပ်ုစရိှု ေကာ်ဖှီင့ ်လက်ဖက်စိက်ုေတာင်သ ူ

များှင့်ေတွဆုံ၍  စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ အပိုင်းတွင ်

ေခတ်မနီည်းပညာများ အသုံးြပရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ 

အရည်အေသွးေကာင်းသီးံှမျိးကုိ တူညီစွာစုိက်ပျိး 

ပီး ေဈးကွက်သို စုေပါင်းတင်ပိုိုင်ပါက ပို၍အကျိး 

များိင်ုမည်ြဖစ်၍  နည်းပညာှင့ ်လိအုပ်ချက်များကိ ု

ကူညီပ့ံပုိးေပးသာွးမည်ြဖစ်ေကာငး်၊    လယ်ယာ 

ကုန်ထတ်ုသမအသင်းများ       သက်ဆိင်ုရာဌာနများ 

ှင့်    ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

ေတာင်သူများထံ မျိးေကာင်းမျိးသန် ေကာ်ဖီ၊ လက်ဖက် 

မျိးေစ့ပျိးပင်များှင့ ် သွင်းအားစုများကိ ု ေပးအပ် 

သည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ရှမ်းြပည်နယ် (အေရှပိင်ုး) တရိစ ာန်ေရာဂါ ထန်ိးချပ် 

ေရးစခန်း(ကျိင်းတံု)သို ေရာက်ရိှပီး  ကပ်ပါးေရာဂါ၊ 

ဘက်တီးရီးယားေရာဂါ  စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ 

ေသွးရည်ကည်စစ်ေဆးြခင်း လပ်ုငန်းများှင့ ်ေရာဂါ 

ခဲွစတ်ိစစ်ေဆးြခင်း လပ်ုငန်းများကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

ပီး တိရစ ာန်ကူးစက်ေရာဂါများ တားဆီးကာကွယ ်

ေရးှင့်    ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်ြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်း 

ဆိုင်ရာများကိ ုမှာကားသည်။

ထိုမှတစ်ဆင့်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ကျိင်းတုံစိုက်ပျိးေရးသုေတသနခံသို ေရာက်ရှိပီး 

ေဒသှင့က်ိက်ုညီပီး အထွက် န်းှင့ ်အရည်အေသွး 

ေကာင်းမွန်ေသာ    လယ်ှင့်ယာစပါးမျိးများ၊ ပဲပုပ်၊ 

ေြပာင်းသီးံှမျိးများဆိင်ုရာ သေုတသနလပ်ုငန်းများ 

ကို ကည့် စစ်ေဆးကာ သုေတသနေဆာင်ရက်ပီး 

ြဖစ်သည့် မျိးများကုိ ေတာင်သူလက်ဝယ်အေရာက် 

ြဖန်ေဝေပးရန်၊   ေတာင်သူအတွက်    အကျိးရှိမည့ ်

မျိး၊ စုိက်စနစ်ှင့် နည်းပညာများ ေဖာ်ထုတ်ြဖန် ြဖး 

ေပးရန်၊ ေြမဆဩီဇာထက်သန်မ ြဖစ်ေစမည့ ်အလှည့် 

ကျသီးှံ    ေြပာင်းလဲစိုက်ပျိးိုင်ေစေရး    သီးှံပုံစံ 

စံြပကွက်များကို အကျိးေဆာင် ေတာင်သူများှင့ ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန ်မှာကားသည်။

ကည့် အားေပး

ညေနပိုင်းတွင်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

အေရှမဲေခါင်ပုဂ လိက ဝက်ေမွးြမေရး ခံ၏ အသားတိုး 

ဝက်ေမွးြမလုပ်ကိုင်ေနမ ကို    ကည့် အားေပးပီး 

ေခတ်မီသားသတ်ုံ  တည်ေဆာက်ေရး၊ ဝက်သား 

ေပါက်ေမွးြမထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ    တိုးချဲ 

ေဆာင်ရက်ေရးှင့ ်   ေြမေနရာအသုံးြပခွင့်ရရှိေရး 

ဆိင်ုရာများကိ ုေဆွးေွးညိ  င်း ေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

ဆက်လက်၍ ေတာင်သူ ဦးထွန်းေနဦး၏ ေရာ်ဘာ 

ခံ၌ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနက မိုးကာအေစးလှီးစနစ ်

စံြပကွက်အြဖစ ်       ေတာင်သူပညာေပးလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ များကိ ု  ကည့် စစ်ေဆးခဲေ့ကာင်း   

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

အရည်အေသွးေကာင်းသီးှံမျိးကို တူညီစွာစိုက်ပျိးပီး ေ ဈးကွက်သိုစုေပါင်းတင်ပိုိုင်ပါက ပို၍အကျိးများမည်ြဖစ်

ပုသိမ်မိ တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအေဆာက်အအုံဖွင့်ပွ ဲကျင်းပ

အမျိးသား အပင်မျိးသစ်အကာအကွယ်ေပးေရးဆိုင်ရာ

ဗဟိုေကာ်မတ ီတတိယအကိမ်အစည်းအေဝး ကျင်းပ



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

တံငါသည်တစ်ဦးသည ်   ငါးမ ားတံကို   ေရှတိုးေနာက်ငင်ှင့ ်

ဆန်ေကာဝိုင်းေဝှယမ်းေနသည်။   ေဝှယမ်းေနေသာအရှိန်ေကာင့ ်

ငါးမ ားချတိ်၌ ချတိ်ထားေသာ ဖားကေလးသည ်ငါးေလးတစ်ေကာင ်

ေရေပ ၌ ရှပ်ကူးေနသလိ ု   တဖျပ်ဖျပ်အသံြဖင့ ်   ေရေပ ၌ပတ်ချာ 

လည်ေန၏။  ချက်ချင်းပင ် ငါးရံတစ်ေကာင်သည ် ဝုန်းခနဲေနေအာင် 

ထုိးဟပ်လုိက်ရာ ကိတုငံါသည် ငါးမ ားတကံိဆဲွုသတ်ုလိက်ု၏။ ငါးမ ား 

ချတိ်၌ချတိ်မိ၍ ယက်ကန်ယက်ကန်ြဖင့ ် ုန်းကန်ေနေသာ  ငါးရံ၏ 

ဇက်ကိ ုကိင်ုဖမ်းလိက်ု၏။ ပီးေတာမှ့ ဇက်ှင့ေ်ခါင်းကိ ုလက်တစ်ဖက်စ ီ

ခွကုိင်ပီး အားစုိက်၍ချိးလုိက်ရာ ငါးရံမှာ  ဇက်ကျိး၍ ငိမ်သက်သွား 

ခဲ့ေလသည်။

ေချာင်းိုးကီး ကမ်းစပ်တစ်ေလ ာက်တွင် ချမံျားတစ်ခှုင့တ်စ်ခ ု

ဆက်ကာဆက်ကာရှိေနသည်။  အဆိုပါချံများမှာ  သဘာဝချံများ 

မဟုတ်ပါ။ ချံများအတွင်း ှစ်ခိက်စွာခုိေအာင်းတတ်သည့် ငါးများ၏ 

ဗီဇကုိသိေနေသာ ကုိတံငါသည် သူချံများအတွင်း ငါးများလာေရာက် 

ခိုေအာင်းလာရန် ဖန်တီးြပြပင်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ အစာအြဖစ် ဖွဲု 

များကို ေနစ်ပက်ကဲ၍    မက်လုံးေပးဆွဲေဆာင်ထားြပန်ပါသည်။ 

ငါးအေြမာက်အြမား ခိေုအာင်းလာပဆီိလု င်ြဖင့ ်ထိေုချာင်းိုးကိပိုတ်ဆို 

၍ ဖမ်းဆီးပါေတာ့မည်။

ဤေလာကတွင် eာဏ်ကီးသကူ eာဏ်နည်းသကူိ၊ု အင်အားကီး 

သကူ အင်အားနည်းသကူိ ုထုိက့ဲသုိမက်လံုးအမျိးမျိးေပး၍ ကိယ်ုကျိး 

စီးပွားအတွက ် လိုသလိုအသုံးချတတ်သည်မှာ ဓမ တာပင်။

အိမ်ကက်ချင်း အိုးမည်းသုတ်၍ ခွပ်ခိုင်း

လူအချင်းချင်းကားမှာလည်း  eာဏ်နီeာဏ်နက်များသူတိုက 

ိုးအသူများကိ ုလိမ်လည်လှည့်ြဖားတတ်ကသည်။ ိုင်ငံအချင်းချင်း 

ကားတွင်လည်း အင်အားကီးိုင်ငံက အင်အားနညး်ုိင်ငံများအေပ  

ဗိလ်ုကျစိုးမိုးေလရိှ့သည်။ ေသွးခဲွမ ြဖင့ ်အမ်ိကက်ချင်း အိုးမည်းသတ်ု၍ 

ခွပ်ခိင်ုးေစသည်။ မက်လုံးအမျိးမျိးေပး၍ ကိယု့ဩ်ဇာခမံျားကိ ုေမွးြမ 

တတ်ကသည်။  ၁၈ ရာစု၊ ၁၉ ရာစု၊ ၂၀ ရာစု၊ ၂၁ ရာစု စသည်ြဖင့ ်

ရာစုှစ်များချ၍ီသာ  ေြပာင်းလဲသွားေပမည်။   ထိုသိုေသာလုပ်နည်း 

လုပ်ဟန်များကြဖင့ ်မေြပာင်းလဲပါ။

သမိင်ုးစ်တစ်ေလ ာက်ကည့လ် င် ကိလုိနုနီယ်ချဲိင်ုငံကီးများ၏ 

မက်လုံးအမျိးမျိးေကာင့ ်ိုင်ငံငယ်ေလးများမှာ ေကျာေကာ့ေအာင ်

ခံခဲ့ကရသည်။ ဒုတိယကမ ာစစ်ကာလတွင် ဖက်ဆစ်ဂျပန်တိုသည် 

၎င်းတို၏ကုန်ကမ်းရရှိေရး စီးပွားေရးအလိုငှာ အဂ  လိပ်၊ ြပင်သစ်ှင့ ်

ဒတ်ချ်ကုိလုိနီလက်ေအာက်ခံကျေရာက်ေနေသာ အေရှေတာင်အာရှ 

ိုင်ငံငယ်ေလးများအား   မက်လုံးအမျိးမျိးေပး၍   ြမဆွယ်ခဲ့သည်။ 

ြမဆွယ်သည့မ်က်လုံးတစ်ခကု  “အေရှအာရှ  သာတညူမီ ေကာင်းစား 

ေရး” ေက းေကာ်သံတည်း။ 

ြမန်မာိင်ုငအံတွက် မက်လုံးကေတာ ့“လွတ်လပ်ေရး”။ ဗတိသိ  

ကိုလိုနီနယ်ချဲေအာက်    သူက န်ဘဝသို    ှစ်ေပါင်း  ၁၀၀  ေကျာ် 

ကျေရာက်ခ့ဲရသည့် ြမန်မာတုိအဖုိ အင်မတန်မက်ေလာက်စရာ မက်လုံး 

ြဖစ်ခဲ့သည်။  အမှန်တကယ်လည်း  ဂျပန်တိုက  ဗမာ့လွတ်ေြမာက ်

ေရးတပ်မေတာ်(BIA)ှင့အ်တ ူနယ်ချဲအဂ  လပ်ိကိ ုတိက်ုထတ်ုပီးလ င်  

ြမန်မာတုိအတွက် လွတ်လပ်ေရးေပးလမိ့မ်ည်ဟ ုေမ ာ်လင့ခ်ဲ့ကသည်။

သုိရာတွင် ဂျပန်သည်  ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးကုိ စိတ်မဝင်စားပါ။ 

သူတိုစိတ်ဝင်စားသည်က တုတ်တစ်ြပည်လုံးကို သိမ်းယူိုင်ေရး 

အတွက် ြမန်မာ-တုတ်လမ်းမကီးကို ပိတ်ပင်ိုင်ေရး၊ ြမန်မာမှ 

မက်လုံးေတွက ပျက်သု်းဖိုရာ
အေမှာင်ထုမပျိးခင် တိမ်ေတာက်ချန်ိတွင် မှန်ပါးစက ကွက်ကီးက ေရအုိင်အသွင်သဏ ာန်ထင်ဟပ်ေနသည်။ မှန်ပါးစက အမ င်စေလး 

များကလည်း လက်လက်လက်လက်ှင့် ေရလ  င်းအသွင်ထင်ဟပ်လိုေနသည်။ ဤသည်ကို ေကာင်းကင်ေပ တွင် ဝဲပျေံနကေသာစိုက်၊ 

စစ်စလီတုိသည် ြမစ်ေချာင်းအင်းအုိင်ဟု ထင်မှတ်ကာ ေအာ်ဟစ်ထုိးဆင်းလာသည့်အခုိက်တွင် ငှက်မုဆုိးတုိ ဆင်ထားေသာ ေကာင်းကင်ပုိက် 

တွင် ငိတွယ်ကာ  ေထာက်ေချာက်အတွင်း သက်ဆင်းကရေလသည်။

တစ်ဆင့်  အိ ိယကို  ချတီက်သိမ်းပိုက်ိုင်ေရးမ သာ  ြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့် ဂျပန်တိုေပးေသာစစ်အတွင်းကာလ  လွတ်လပ်ေရးမှာ 

ေရ ရည်စိမ်လွတ်လပ်ေရးမ သာ ြဖစ်ခဲ့သည်။

ဖက်ဆစ်ဂျပန်၏ေသွးစပ်ုမ မှာ နယ်ချဲအဂ  လပ်ိ၏ ေသွးစပ်ုမ ထက် 

လည်း အဆများစွာ  ဆိုးရားြပင်းထန်ေလသည်။ အဂ  လိပ်က  သစ်၊ 

ေရနံ၊ သတ စေသာလုပ်ငန်းကီးများေလာက်ကိုသာ ေသွးစုပ်ခဲ့ေသာ ်

လည်း ဂျပန်က ငါးပိ၊   ငါးေြခာက်  စေသာလုပ်ငန်းငယ်ေလးများ  

မှအစ ေအာက်ေြခသိမ်းေသွးစုပ်ေလေတာ့သည်။  က ဲ၊ ွားတိုကို 

သိမ်းယူသည်။ ဂျပန်ကုမ ဏီကီးများက တန်ဖိုးမရှိေသာ ဂျပန်ေငွ 

စက များကို ထုတ်ေပး၍ ြမန်မာတုိ၏ှမ်း၊ ေြမပဲ၊ ဝါဂွမ်းစသည်တုိကုိ 

သမ်ိးယူကေလသည်။ ဂျပန်စစ်တပ်ှင့် ကင်ေပတုိင်ေခ  ဂျပန်စစ်ပုလိပ် 

အဖွဲက ြမန်မာြပည်သူများကိ ု နည်းမျိးစုံြဖင့ ် ည်းပန်းှိပ်စက်က 

ေလသည်။ ြမန်မာတိုကို ေခ းတပ်ဆွဲသည်။ ြမန်မာအမျိးသမီးများ 

ကိလုည်း ေင၊ွ ပစ ည်းတိုြဖင့ ်ြဖားေယာင်းေသွးေဆာင်၍ လည်းေကာင်း၊  

အဓမ အိုင်ကျင့်၍ လည်းေကာင်း ဖျက်ဆီးကေလသည်။ 

ဘယ်ေသာအခါကမှ  မယုံကည်ခဲ့

 ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းသည် အချိပဂု ိလ်များယဆူသကဲသ့ို ဂျပန် 

က ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးအတွက် တုိက်ေပးလိမ့်မည်ဟူ၍ ဘယ်ေသာ 

အခါကမှ  မယုံကည်ခဲ့ေပ။   ထိုေကာင့ ် ဘီအိုင်ေအတပ်မေတာ်၏ 

ေသနာပတိဗုိလ်ေတဇအြဖစ်   ထုတ်ေဝေသာ   ေကညာစာတမ်းတွင် 

“လွတ်လပ်ေရးမည်သည ်   သူများ၏  ိုသက်ခံစိုေန၍မရိုင်။ မိမိ 

တိုအားကိ ုမမိတိိုကိုးပီး မိမိတုိဘာသာကိးပမ်းရမည်”ဟ ုစသည်ြဖင့ ်

ေဖာ်ြပထားခဲ့ေလသည်။

ဗတိသိ နယ်ချဲသမားှင့ ်ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို၏ တညူေီသာအချက် 

မှာမူ နယ်ချဲသမားများပီပီ ေသွးခွဲအုပ်ချပ်ေရးေပ လစီကိုကျင့်သုံး

ကာ  ြမန်မာတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကား    ေသွးကွဲေအာင ်  နည်း 

အမျိးမျိးြဖင့ ်ရန်တိုက်ေပးပီး ေသွးခွဲခဲ့ြခင်းြဖစ်ေပသည်။   ြမန်မာ 

အပါအဝင် ဒုတိယကမ ာစစ်ကီးအပီး လွတ်လပ်စ  ထွန်းသစ်စ  ုိင်ငံငယ် 

ေလးအများစမှုာ ြပည်တွင်းစစ်မီးလ ံများှင့ ်ကံေတွခဲ့ကရေလသည်။ 

အိ ိယအပါအဝင် အချိုိင်ငံများကေတာ့ ုိင်ငံေတွခဲွထွက်မ ေကာင့် 

ပဲ့ထွက်ကုန်ကသည်။ 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်လူအခွင့်အေရး

အေရှအုပ်စုှင့် အေနာက်အုပ်စုတုိအားပိင်ခ့ဲကသည့် စစ်ေအး 

ေခတ်ကာလတွင်မူ   အေမရိကန်အပါအဝင်   အေနာက်ိုင်ငံများ 

ကိုင်စွဲလာသည့ ်မက်လုံးကေတာ ့  ဒီမိုကေရစီှင့ ်  လူအခွင့်အေရး။ 

ှစ်ရှည်လများ ဗဟိဦုးစီးစနစ်ချပ်ကိင်ုမ များကားတွင်သာ ေနထိင်ုခဲရ့ 

ေသာေကာင့ ်အေြပာင်းအလကဲိလုိလုားလာကေသာ ြပည်သမူျားအဖို 

ကေတာ့ မက်ေလာက်စရာ မက်လုံးတစ်ခုပင်။

အေနာက်ိုင်ငံကီးများ၏ ငါးမ ားချတိ်၌ ချတိ်ထားသည့် ဒီမို 

ကေရစီှင့်လူအခွင့်အေရး ငါးစာကို ဝုန်းခနဲေနေအာင်  ပထမဆုံး 

ထုိးဟပ်လုိက်သည့်    ငါးေလးက   ြမန်မာုိင်ငံငယ်ေလးပင်။ ေကျာင်း 

သားှင့်အရပ်သား  လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်  ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွားရာမ ှ

အစြပ၍ ရှစ်ေလးလုံးလထူအုေရးေတာ်ပုံကီးအထ ိအရိှန်ြမင့တ်က်လာ 

သည်။ ေတာင်းဆိုချက်များကလည်း ေြပာင်းလဲသွားသည်။ ေကျာင်း 

သားများ မူလေတာင်းဆိုကသည့်  “ဖမ်းဆီးခံ  ေကျာင်းသားများ 

ြပန်လ တ်ေပးေရး”၊ “ဖမ်းဆီးခံေကျာင်းသားများ ပညာသင်ကားခွင့ ်

ြပန်လည်ရရှိေရး”စသည်ြဖင့်     ေကျာင်းသားအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ 

ေတာင်းဆိုချက်များမှသည်  လက်ေဟာင်းိုင်ငံေရးသမားကီးများ 

ှင့် အေနာက်ိုင်ငံ သံတမန်များ၏ ှပ်ေကာင်းေပးမ များှင့်အတူ 

“ဒီမိုကေရစီရရှိေရး”ေတာင်းဆိုမ ြဖစ်လာသည်။

ြမန်မာ့ဆုိရှယ်လစ်လမ်းစ်ပါတီ သမ တ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင် 

အစိုးရက “သုံးလအတွင်း ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက ်

ပွဲ  ကျင်းပေပးမည”် ဟူေသာ ကတိစကားဆိုြပန်ေတာ ့ အတိုက်အခံ 

အင်အားစုများသည် “ကားြဖတ်အစိုးရ ဖွဲစည်းေရး”မက်လုံးြဖင့ ်

လထူကုိ ုမက်လံုးေပးဆဲွေဆာင်ကြပန်ပါသည်။ ဤသိုြဖင့ ်ြမန်မာ့ိင်ုင ံ

ေရး အကျပ်အတည်းသည ်ဆယ်စုှစ်များစွာရှည်ကာခဲ့ေလသည်။

ြမန်မာပီးေတာ့ တုတ်ြပည် ထျန်အန်းမင်အေရးအခင်း၊ ဘာလင် 

တံတိုင်းပိလဲမ ၊ ေဂ ဘာေချာ့ဗ်၏ ဆိုဗီယက်ြပည်ေထာင်စုကီးပိကွဲ 

မ ၊ ေချာင်ဆက်စကူး၏  ိုေမးနီးယားအပါအဝင ် အေရှအုပ်စုတို၏ 

ပိကွဲမ များ။  ငါးမ ားချတိ်တွင်  ချတိ်ဆွဲထားသည့်   ဒီမိုကေရစီှင့ ်

လူအခွင့်အေရးငါးစာကို  ငါးကီးငါးေသးများက   တစ်ေကာင်ပီး 

တစ်ေကာင်   အပံလိုက်ေြပးဟပ်မိကေလပီ။ ပီးေတာ ့မေထွးိုင် 

မအန်ိုင်  ြဖစ်ကရေတာ့၏။

အတွဲအစပ်ညီစွာအသုံးချ

စစ်ေအးေခတ်အလွန်တွင်လည်း အေမရကိန်ှင့ ်အေနာက်ိင်ုင ံ

ကီးများသည်  ပိင်ဘက်ိုင်ငံများှင့ ်  ၎င်းတိုအကျိးစီးပွားအေပ  

ဆန်ကျင်သည့်ိင်ုငငံယ်များအေပ  စစ်အင်အားကိ ုကိယ်ုစားြပသည့ ်

“ပါဝါအမာ” (hard power)ှင့် စီးပွားေရး၊ သံတမန်ေရး၊ လူသားချင်း 

စာနာေထာက်ထားမ ၊ ယ်ေကျးမ ဆိင်ုရာ ဩဇာသက်ေရာက်မ  စသည့် 

မျက်ှာစာေပါင်းစံုကုိကုိယ်စားြပသည့် “ပါဝါအေပျာ့” (soft power) 

တိုကိ ုေပါင်းစပ်၍ စမတ်ပါဝါ (Smart power) အခင်းအကျင်းကိကုိင်ုစဲွ၍ 

သတံမန်ေရး၊ စီးပွားေရး၊ စစ်ေရး၊ ိင်ုငေံရး၊ ဥပေဒှင့ယ််ေကျးမ ေရးရာ 

တန်ဆာပလာတိုကို   အတွဲအစပ်ညီစွာအသုံးချကာ   ၎င်းတို၏ 

အမျိးသားအကျိးစီးပွားအတွက ်  ထိုးေဖာက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ ့

ကြပန်ပါသည်။                                           စာမျက်ှာ ၇ သို 

ေခတ်ေတမွည်သိုပင်ေြပာင်းေစကာမ ူအင်အားကီးသကူ အင်အားနည်းသကူိ၊ု eာဏ်ကီး 

သူက eာဏ်နည်းသူကို မက်လုံးအမျိးမျိးေပးေနကဆဲပင်။  ၂၀၂၁ ခုှစ်   ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

၁ ရက်ေန ြမန်မာ့ိုင်ငံေရးအေြပာင်းအလဲေနာက်ပိုင်းတွင်လည်း ဒီမိုကေရစီှင့် လူအခွင့် 

အေရး မက်လုံးများကတစ်ေကျာ့ြပန် ြပန်လည်ထွက်ေပ လာြပန်ပါသည်။   “ဖက်ဒရယ် 

ြပည်ေထာင်စု”ဟူေသာ မက်လုံးအသစ်တစ်မျိးကလည်း တွဲလျက်ကပ်ပါလာြပန်ပါသည်။ 

သမိင်ုးသင်ခန်းစာများအရ  အားကီးသကူ အားနည်းသကူိ၊ု eာဏ်ကီးသကူ eာဏ်နည်းသကူိ ု

ကိုယ်ကျိးစီးပွားအလိုငှာေပးေသာ မက်လုံးေတွက ပျက်သု်းဖိုရာပင်

 

စာချစ်သူ

ဘာလင်တံတိုင်း ပိကျမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ် ဒက ိဏသီရိမိနယ်တွင် တည်ထားလျက်ရှိေသာ မာရဝိဇယဘူမိဖဿ ထိုင်ေတာ်မူဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး ပရိဝုဏ်အတွင်း

 ေကျာက်စာချပ်များအြဖစ် ေရးထိုးထွင်းထုပူေဇာ်မည့် ပိဋကသုံးပုံပါဠိေတာ်ကို Roman အက ရာြဖင့် ေြပာင်းလဲေရးသားထားမ အား 

စိစစ်တည်းြဖတ်ိုင်ေရး ပထမအကိမ်လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ
ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ     ၈

ေနြပည်ေတာ် ဒက ိဏသီရိမိနယ ်

တွင် တည်ထားလျက်ရိှေသာ မာရဝိဇယ 

ဘူမိဖဿ ထိုင်ေတာ်မူ ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ ်

ြမတ်ကီး ပရဝိဏ်ုအတွင်း ေကျာက်စာချပ် 

များအြဖစ ်ေရးထိုးထွင်းထ ု  ပူေဇာ်မည့် 

ပဋိကသုံးပု ံပါဠေိတာ်ကိ ုRoman အက ရာ 

ြဖင့် ေြပာင်းလဲေရးသားထားမ အား စိစစ် 

တည်းြဖတ်ုိင်ေရး ပထမအကိမ် လုပ်ငန်း 

ညိ  င်းအစည်းအေဝးကို  ယေနမွန်းလွဲ 

၂ နာရတွီင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး မရမ်း 

ကုန်းမိနယ် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ေထရ 

ဝါဒဗဒု သာသနာြပတက သုိလ် Seminar 

Hall ၌ ြပလုပ်သည်။ (ယာပုံ)

ညိ  င်းအစည်းအေဝးသို   စိစစ် 

တည်းြဖတ်ေရးေကာ်မတီဥက    ုိင်ငံေတာ် 

ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ်(ရန်ကုန်) 

ဒုတိယပါေမာက ချပ် (သင်ကား) ဆရာ 

ေတာ် အဂ မဟာပ  တိ ေဒါက်တာဘဒ   

ေဇာတကိ၊ စစိစ်တည်းြဖတ်ေရးေကာ်မတ ီ

အတွင်းေရးမှး   အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေထရဝါဒ    ဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ် 

ဒုတိယပါေမာက ချပ် (သင်ကား) ဆရာ 

ေတာ် အဂ မဟာပ  တိ  ေဒါက်တာဘဒ   

ေဆကိ  အမှးြပေသာ ဆရာေတာ်ကီး 

များ၊ သာသနာေရးှင့ ်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီး 

ဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး  ဦးေအးထွန်းှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများ  တက်ေရာက်ကသည်။ 

ဦးစွာ   စိစစ်တည်းြဖတ်ေရးေကာ်မတီ 

ဥက   ှင့ ် အတွင်းေရးမှးဆရာေတာ်တိုက 

ပဋိကသုံးပုံပါဠေိတာ်ကိ ုRoman အက ရာ 

ြဖင့် စိစစ်တည်းြဖတ်ုိင်ေရး လုပ်ငန်းစ် 

များှင့်စပ်လျ်း၍    သဝါဒကထာများ 

မိန် ကားေတာ်မူကသည်။

ထိုေနာက်   စိစစ်တည်းြဖတ်ေရး 

လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ      အတွင်းေရးမှး 

သာသနာေရးှင့ ် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေအးထွန်းက ရှင်းလင်း 

ေလ ာက်ထားရာတွင်   ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ် ဒက ိဏသရီိမိနယ် 

တွင်  တည်ထားလျက်ရိှေသာ မာရဝဇိယ 

ဘူမိဖဿ ထိုင်ေတာ်မူ ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ ်

ြမတ်ကီး ပရိဝုဏ်အတွင်း၌ ဗုဒ ြမတ်စွာ 

ေဟာကားေတာ်မူခဲ့ေသာ     ဆ  သိဂ    

တပိိဋက ပါဠိေတာ်ကျမ်း ၅၃ ကျမ်း (အုပ်ေရ 

၄၀)တိုကို ပါဠိ၊ Roman ှစ်ဘာသာြဖင့ ်

ေကျာက်စာေရးထိုး ပူေဇာ်သွားရန် စီစ် 

လျက်ရိှပါေကာင်း၊ ထိုကဲ့သို ေကျာက်စာ 

ချပ်များအြဖစ် ေရးထုိးထွင်းထု ပူေဇာ်ရာ 

တွင်     ယခင်က     အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  

ေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပ တက သိလ်ုတွင် 

ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ်အြဖစ ်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေတာ်မူခဲ့သည့ ်   အဂ မဟာ 

ပ  ိတ     ေဒါက်တာဘဒ  သီလာန ာ 

ဘိဝံသ ဆရာေတာ်ကီးက   ေရှးဦးစွာ 

Roman   အက ရာြဖင့် ဘာသာြပန်ဆို 

ထားေတာ်မူခဲ့ေသာ   Romanization 

ကျမ်း ၅၃ ကျမ်း   (အုပ်ေရ ၄၀) အား 

အတည်ြပေရးချယ်ထားပီး    ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။ 

အဆိုပါ Romanization ကျမ်း ၅၃ 

ကျမ်း (အပ်ုေရ ၄၀)အား ဆ  သဂ   ါယနာမ ူ

ှင့်   ကိုက်ညီေစေရးအတွက် သီတဂူ 

ကမ ာ့ဗုဒ တက သိုလ်များ၏ အဓိပတိ၊ 

တွဲဖက်ေရ ကျင်သာသနာပိုင ်   အဘိဓဇ 

မဟာရ  ဂုု  အဘိဓဇအဂ မဟာသဒ မ  

ေဇာတကိ ေဒါက်တာဘဒ   eာဏဿိရ၏ 

သဝါဒကိခုယံကူာ    စစိစ်တည်းြဖတ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ     ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန် 

အတွက် နာယကအဖွဲ၊ စိစစ်တည်းြဖတ ်

ေရးေကာ်မတ၊ီ လပ်ုငန်းေကာ်မတမီျားကိ ု

အဆင့ဆ်င့ ်ဖဲွစည်းထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

မမိတိို လပ်ုငန်းေကာ်မတအီေနြဖင့လ်ည်း 

ဆရာေတာ်ကီးများ၏ စိစစ်တည်းြဖတ ်

ေရး လုပ်ငန်းများအတွက ်လိုအပ်သည့် 

ကိစ အဝဝကုိ ေဆာင်ရက်ေပးရန် အသင့် 

စီစ်ေဆာင်ရက်ထားပီး ြဖစ်ပါေကာင်း 

ရှင်းလင်းေလ ာက်ထားသည်။

ထိုေနာက်  စိစစ်တည်းြဖတ်ေရး 

ေကာ်မတီ  အတွင်းေရးမှး  ဆရာေတာ် 

ေဒါက်တာဘဒ  ေဆကိ က   မ ေလး 

ကုသိုလ်ေတာ်ဘုရားရှိ မူလေကျာက်စာ 

ချပ်ပံုစံများှင့်    င်းယှ်ကာ  မာရဝိဇယ 

ထိုင်ေတာ်မူ   ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး 

ပရိဝုဏ်အတွင်း     ြဖစ်ေပ လာမည့် 

ေကျာက်စာချပ်ပုံစံ၊   အရယ်အစားှင့ ်

ေကျာက်စာတစ်ချပ်လ င်  ပါဠိအက ရာ၊ 

Roman  အက ရာတိုြဖင့ ်ဝင်ဆံ့ိုင်မည့် 

စာမျက်ှာအေရအတွက်များကုိ အေသး 

စိတ် ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။ 

ထိုေနာက်          အစည်းအေဝးသို 

က ေရာက်ေတာ်မူလာကေသာ တက သုိလ် 

အသီးသီးမှ   ပညာရှင်ဆရာေတာ်ကီး 

များှင့်    က မ်းကျင်ပညာရှင်များက 

ပိဋကသုံးပုံပါဠိေတာ်ကို       Roman 

အက ရာြဖင့် ေြပာင်းလဲေရးသားထားမ  

အား  စိစစ်တည်းြဖတ်ိုင်ေရးအတွက ်

ဝိနယပိဋက  ငါးအုပ်၊ သုတ  ပိဋက ၂၃ 

အုပ်၊ အဘိဓမ ာပိဋက ၁၂ အုပ် စုစုေပါင်း 

အုပ်ေရ ၄၀ တို၏ ကျမ်းစာရင်းများအား 

သက်ဆိုင်ရာ တက သိုလ်အလိုက် စိစစ ်

တည်းြဖတ်ရန ်  လုပ်ငန်းတာဝန်   ခွဲေဝ 

ပီးစီးမ အေြခအေန၊      သက်ဆိုင်ရာ 

ကျမ်းစာရင်းများအလိက်ု ဌာနအသီးသီးမှ 

စိစစ်တည်းြဖတ်ေရး          လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ  အေြခအေနများကို 

အေသးစိတ်   ေလ ာက်ထားေဆွးေွး 

ေတာ်မူကသည်။ 

ေဆွးေွးချက်များှင့စ်ပ်လျ်း၍ စစိစ် 

တည်းြဖတ်ေရးေကာ်မတ ီအတွင်းေရးမှး 

ဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒ  ေဆကိ က 

ြပန်လည်သုံးသပ်  ေဆွးေွးေတာ်မူပီး 

စိစစ်တည်းြဖတ်ေရးေကာ်မတ ီဥက   က 

နိဂုံးချပ်သဝါဒကထာ မိန် ကားေတာ်မူ 

ကာ အစည်းအေဝးကိ ုပ်ုသမ်ိးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                         သတင်းစ်

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

အထူးသြဖင့် အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသတွင်း ိုင်ငံများအေပ  

ြဖစ်ေလသည်။ ၉/၁၁ အကမ်းဖက်မ အလွန်တွင်  အေမရိကန်ှင့် 

အေနာက်ိုင်ငံများသည ်  အာဖဂန်နစ တန်ှင့်    အီရတ်ိုင်ငံတိုကိ ု

ပစ်မှတ်ထား၍ စစ်ပွဲဆင် ဲခဲ့သည်။

အာဖဂန်နစ တန်အတွက်       မက်လံုးကမူ    တာလီဘန်များကို 

ြဖတ်ချပီး အာဖဂန်ြပည်သ ူ၂၆ သန်းေကျာ်ကိ ုဆိုးရားလှသည့ ်ဖိှိပ်မ  

ေအာက်က လွတ်ေြမာက်ေစရန်ြဖစ်ပီး အရီတ်ိင်ုငြံပည်သမူျားအတွက် 

မက်လုံးကေတာ့  ကမ ာကီးငိမ်းချမ်းဖို၊   အီရတ်ြပည်သူများ၏ 

လွတ်လပ်မ ှင့် အကျိးစီးပွားအတွက်ပါဟ ုအေမရိကန်ကဆိုသည်။ 

အာဖဂန်စစ်ပွဲ၏စစ်ဆင်ေရးစီမံချက်ကို   Operation  Enduring 

Freedom  ဟု အမည်ေပးခဲ့ပီး အီရတ်စစ်ပွဲကိုမ ူOperation Iraqi 

Freedom ဟု အမည်ေပးခဲ့သည်။ 

ယေနမျက်ေမှာက်ကာလမှာေတာ ့အေမရကိန်သည် အာဖဂန်ကိ ု

ကိုယ်လွတ်ုန်းစွန်ခွာထွက်သွားပီး အာဖဂန်ြပည်သူတိုကိ ုတာလီ 

ဘန်တိုလက်ထဲတွင် ဝကွက်အပ်ခဲ့ေလသည်။ ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ေခတ် 

အလွန်တွင်   ဒီမိုကေရစီှင့်ငိမ်းချမ်းေရး၊   လူအခွင့်အေရးတိုြဖင့ ်

သာယာဝေြပာလာမည့် အီရတ်ိုင်ငံသစ်ကိုေမ ာ်လင့်ခဲ့ကေသာ 

အီရတ်ြပည်သူများအဖိုလည်း  လက်ေတွပကတိဘဝတွင ် ဖွတ်မရ 

ဓားမဆုံး ြဖစ်ခဲ့ကရြပန်သည်။  ပိင်ဘက်စစ်အပ်ုစမုျား၏  တိက်ုပဲွများ 

ကားတွင ်ိုင်ငံသည် ေထာင်းလေမာင်းေကခဲ့ပီး အီရတ်ြပည်သူတို 

သည်လည်း  ေြမစာပင်ြဖစ်ကာ        ဒုက ပင်လယ်ေဝခဲ့ကရေလ 

သည်။

အာရပ်ေွဦး

ပီးေတာ ့အာရပ်ေွဦး။ ၂၀၁၁ ခုှစ်တွင် တူနီးရှားိုင်ငံမှအစြပ

ေပ ေပါက်လာေသာ      အာဏာရှင်ဆန်ကျင်ေရး        လူထုအုံက  

ေပါက်ကွဲမ ကီးသည် အာရပ်ကမ ာသို  တစ်မုဟုတ်ချင်း  ပျံှံကူးစက ်

သွားသည်။ ကဒါဖ၏ီလစ်ဗျား၊ ဘာရှားအယ်လ်အာဆတ်၏ ဆီးရီးယား 

ုိင်ငံတုိတွင် ြပည်တွင်းစစ်များြဖစ်ပွားလာသည်။ အဂီျစ်ိင်ုငတွံင် ေသွး

ထွက်သံယိုအေရးအခင်းများေပ ေပါက်ခဲ့ ပီး မူဘာရတ်အစိုးရ 

ြပတ်ကျသွားသည်။ အေမရိကန်၏မဟာမိတ် အာရပ်ုိင်ငံများြဖစ်က 

သည့်  ေဆာ်ဒီ၊ ဘာရိန်း၊ ကာတာ၊  ေဂျာ်ဒန်တိုကမူ အေြခအေနကို 

ထိန်းသိမ်းုိင်ခ့ဲ၍ ေလှက  လူးုံသာလူးပီး မေမှာက်ခ့ဲက။ ရာဇပလ င် 

လ ပ်ုံသာလ ပ်ပီး မြပတ်ခဲ့က။ 

လစ်ဗျားှင့်ဆီးရီးယားြပည်သူများအဖိုမှာေတာ့  အာရပ်ေွဦး 

ေတာ်လှန်ေရးသည်   မှန်းချက်ှင့်ှမ်းထွက်မကိုက ် ြဖစ်ကရသည်။ 

သူတို  မူလကလိုလားကသည်က  ဒီမိုကေရစီြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး၊ 

အမျိးသမီးတို၏အေြခခံလွတ်လပ်မ ှင့် ရပိုင်ခွင့်များ။ လက်ေတွ ရရှိ 

ခဲ့သည့်အရာများကေတာ့  ပါဝါေလဟာနယ်ကားတွင်  အာဏာကို 

လက်ဆုပ်လက်ကိုင ်ဖမ်းဆုပ်အရယူကမည့ ်ပိင်ဘက်ဂိုဏ်းခွဲအုပ်စ ု

များ၏ တိုက်ပွဲများ။ ထိုမှ ြပည်တွင်းစစ်မီးလ ံကီးသာ ရရှိခဲ့ကေလ 

သည်။

ပိင်ဘက်ဂိုဏ်းခွဲအုပ်စုများ၏ ြပည်တွင်းစစ်ေကာင့် ထိုှစ်ိုင်င ံ

သည ်ယေနတိုင် နာလန်မထူိုင်ေသး။ စစ်ေဘးဒဏ်ေကာင့် အြပစ်မဲ့ 

ြပည်သူအများအြပား ေသေကျဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကသလို စစ်ေဘးဒုက  

သည်များအြဖစ် ေနရပ်စွန်ခွာထွက်ေြပးခဲ့ကရြပန်သည်။ ယခရုက်ပိင်ုး 

ဒဇီင်ဘာ ၃၀ ရက်မှာပင် လစ်ဗျားုိင်ငံမှ  ခုိလ ခွံင့်ေတာင်းခံသူ ဒုက သည် 

များကိ ု  ဒုက သည်များဆိုင်ရာ  မဟာမင်းကီးုံးက  ကယ်ဆယ်ေရး 

ေလယာ်ြဖင့် ိုင်ဂျာိုင်ငံသိုပိုေဆာင်ေပးခဲ့ရသည်။ လစ်ဗျားိုင်ငံမ ှ

ိင်ုဂျာိင်ုငသံိုကယ်တင်ေပးိင်ုခဲသ့ ူဒကု သည်ှင့ခ်ိလု ံရာ ေတာင်းခသံ ူ

ဦးေရမှာ ၃၇၁၀ ရှိပီြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ြပန်ချက်ကို ဆင်ဟွာသတင်း 

ဌာနက ေဖာ်ြပခဲ့ေလသည်။

ေခတ်ေတွမည်သုိပင် ေြပာင်းေစကာမူ အင်အားကီးသူက အင်အား 

နည်းသူကို၊ eာဏ်ကီးသူက eာဏ်နည်းသူကို မက်လုံးအမျိးမျိး 

ေပးေနကဆဲပင်။ ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ  ၁ ရက်ေန  ြမန်မာ့ုိင်ငံ 

ေရး အေြပာင်းအလဲေနာက်ပုိင်းတွင်လည်း ဒီမုိကေရစီှင့်   လူအခွင့်အေရး 

မက်လုံးများက တစ်ေကျာ့ြပန် ြပန်လည်ထွက်ေပ လာြပန်ပါသည်။ 

“ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စ”ုဟေူသာ  မက်လုံးအသစ် တစ်မျိးကလည်း 

တွဲလျက်ကပ်ပါလာြပန်ပါသည်။

ငါးမ ားချတိ်၌   ချတိ်ထားေသာ     ငါးစာကိုေြပးဟပ်သူတိုက 

ေြပးဟပ်ကသည်။ ဖဲွုကေလးများေနစ်ပက်ကဲ၍ စားေသာက်ုိင် 

ရန်ှင့ ်အရပ်ိအာဝါသေကာင်းေကာင်းရရိှေစရန် ဖန်တီးေပးထားေသာ 

ကမ်းစပ်တစ်ေလ ာက်ရိှ ချံများအတွင်းသုိ ေြပးဝင်ခုိလ ံသူတုိက ခုိလ ံ 

ကသည်။ အချိက စိက်ုှင့ ်စစ လတီိုကဲသ့ို မှန်ပါးစက ကွက်ကီးကိ ု

တိမ်ေတာက်ချန်ိတွင် ြမစ်ေချာင်းအင်းအုိင်ထင်၍ ထုိးဆင်းခ့ဲကေလ 

သည်။  သမိုင်းသင်ခန်းစာများအရ  အားကီးသူက အားနည်းသူကို၊ 

eာဏ်ကီးသကူ eာဏ်နည်းသကူိ ုကုိယ်ကျိးစီးပွားအလုိငှာေပးေသာ 

မက်လုံးေတွက ပျက်သု်းဖိုရာပင်။          ။



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ပုံပါကျင်  ဇန်နဝါရီ  ၈

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါကတ်ာေကျာထ်နွး်၊ 

တဂိေံဒသ    တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်တိင်ုးမှး       ဗိလ်ုမှးချပ် 

မျိးမင်းထွန်းှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ယမန်ေန  

နံနက်   ၁၁   နာရီက   ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)

မိုင်းတုံမိနယ ်  ပုံပါကျင်မိ  Bp-1  ြမန်မာ-ထိုင်း 

နယ်စပ်ဂိတ်ကို   သွားေရာက်ကည့်   စစ်ေဆး 

သည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရိှသ ူ

များသည ်ေဟွေအာေရာ်ဘာစက်ုံသို သွားေရာက ်

ကာ     ေရာ်ဘာထုတ်လုပ်ေနမ      အဆင့်ဆင့်ကို 

လှည့်လည်ကည့် သည်။

အဆိုပါ ေဟွေအာေရာ်ဘာစက်ုံမ ှတစ်ေနလ င် 

 ေရာ်ဘာတန်ချနိ် ၁၅ တန်ထွက်ရှိေကာင်း၊ ထွက်ရှိ 

လာေသာေရာ်ဘာများကိ ုတာချလီိတ်မိသို တင်ပို 

ကာ  တစ်ကီလိုလ င်  ထိုင်းေငွ ၃၄ ဘတ်ြဖင့် 

ေရာင်းချပီး စက်ုေံလးုြံဖစ်သည့် ေဟေွအာစက်ု၊ံ 

မုိင်းဆတ်မိနယ် မိင်ုးယွန်းတွင် စက်ုှံစ်ု၊ံ ဝမ်ဟန်ု 

တွင် တစ်ုံြဖင့ ်လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရိှသ ူ

များသည်   ေဟာင်လိတ်ေကျးရာ    ကက်သွန်ြဖ 

ေရဖျန်းစနစ်စိုက်ခင်း  ၉  ဒသမ ၆၅  ဧကကိုလည်း 

ေကာင်း၊ နားေကာင်းမူး အေြခခံပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းတုိကုိလည်းေကာင်း    သွားေရာက်ပီး  ‘‘ဝ’’ 

ေဒသ အထူးအဖွဲှင် ့ေတွဆုံသည်။

ထိုေနာက် မိင်ုးတုံမိနယ် အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာန    အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ကျင်းပသည် ့

ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးပစ ည်းများ ေထာက်ပ့ံ 

ေပးအပ်ပဲွတွင်  တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားပီး 

ေထာက်ပံေ့င၊ွ  ှာေခါင်းစည်း၊  လက်ေဆးရည်တုိကုိ 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့သည်။              

 ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်) ဘားအံ ဇန်နဝါရီ ၈

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ဆရာ 

အတတ်ပညာဦးစီးဌာန ဘားအံ 

ပညာေရး    ဒီဂရီေကာလိပ်၏ 

သင်တန်းသူ    ၂၀၀   ဆံ့    (၁၇၉  

ေပ x ၃၆ ေပ)  RCC  ေလးထပ် 

အိပ်ေဆာင် တစ်ေဆာင် ေဆာက် 

လုပ်ြခင်း ပ တင်မဂ  လာအခမ်း 

အနားကို ယေနနံနက် ၈ နာရီက 

အဆိုပါအေဆာက်အအုံ ေဆာက် 

လပ်ုမည့ေ်ြမေနရာ၌ ကျင်းပသည်။

ထိုေနာက်   ဘားအံပညာေရး 

ဒီဂရီေကာလိပ ်  ဒုတိယေကျာင်း 

အုပ်ကီးှင့ ်တာဝန်ရှိသူများက 

အေဆာက်အအုတံည်ေဆာက်ေရး

ရှင်းလင်းေဆာင်၌ တည်ေဆာက် 

ေရးလုပ်ငန်းှင့ ်     ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ် ဦးေစာြမင့်ဦးက လုိအပ် 

သည်များကိ ုမှာကားသည်။

ဆက်လက်၍ လဝူင်မ ကီးကပ် 

ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီး 

ဌာန ဘားအံမိနယ် ဦးစီးမှးုံးမ ှ

ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် အိမ်ေထာင်စု 

လဦူးေရစာရင်းှင့ ်ိင်ုငသံားစစိစ် 

ေရးကတ်ြပားေပးအပ်ပွ ဲ  အခမ်း 

အနားကိ ုဘားအံမိနယ် လှာကာ 

ေကျးရာ ရာလယ်ဓမ ာုံ၌ နံနက် 

၁၁ နာရီခန်က ကျင်းပရာ ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့အ်စုိးရအဖဲွဝင်များ 

တက်ေရာက ်          အားေပးခဲ့က        

သည်။

ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်

ြပည်နယ်          ဝန်ကီးချပ်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည်   ေဒသခံ 

တိုင်းရင်းသား         ြပည်သူများ၊ 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသမူျားအား 

ရင်းရင်းီှးီှးေတွဆံု တ်ဆက်၍ 

ိုင်ငံသား   စိစစ်ေရးကတ်ြပား       

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးေနမ  

အေြခအေနများကို   ကည့်          

စစ်ေဆးပီး ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့ ်ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွဝင်များက 

ကျံမသွယ်ေကျးရာေန     ေဒသခံ 

ြပည်သူ ၆၆ ဦးအား ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပားများအား ေပးအပ် 

ခဲ့ကသည်။ 

            ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၈

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး စည်ပင်သာယာ 

ေရး နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ  ပ်ေထွးေနေသာ

ဆက်သွယ်ေရးကိးများ၊ လ ပ်စစ်ကိးများ 

သွယ်တန်းမ  စနစ်တကျြဖစ်ေစေရးညိ  င်း 

အစည်းအေဝးကို ယမန်ေနမွန်းလွဲပိုင်းက 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွုံး အစည်း 

အေဝးခန်းမတွင် ကျင်းပသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး     ဝန်ကီးချပ် 

ဦးလှစုိးှင့် ရန်ကုန်တုိင်းစစ်ဌာနချပ် တုိင်းမှး 

ဗိုလ်ချပ် ွန်ဝင်းေဆွတိုက    အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ယင်းေနာက် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင ်

သာယာေရးေကာ်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန 

(လမ်းှင့် တံတား) ဌာနမှး ဦးလင်းခိုင်က 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး နယ်နိ 

မတ်ိအတွင်း  ပ်ေထွး၍စည်းကမ်းလိက်ုနာမ  

မရိှေသာ ဖုိင်ဘာကိးှင့်တုိင်များအား စနစ် 

တကျရှိေစေရးအတွက် ကုမ ဏီ ၂၂ ခုှင့် 

အတ ူေြမြပင်တွင် ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေနမ ၊ 

ရန်ကုန်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရး ေကာ်ပို 

ေရးရှင်းအမ ေဆာင်အရာရှိချပ် ဦးေကျာ်သူ 

က လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးတိုင်များေပ  

တွင် တရားမဝင်ကိးများ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းမ ၊  

ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း   ဒုတိယ 

အင်ဂျင်နီယာချပ်   ဦးသန်းလ  င်က ြမန်မာ့ 

ဆက်သွယ်ေရးလပ်ုငန်း၏ တယ်လဖီန်ုးတိင်ု 

များေပ တွင်  ပ်ေထွးေနေသာဆက်သွယ်ေရး 

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် မိုင်းတုံမိ ြမန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် 

Bp-1 နယ်စပ်ဂိတ် သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆး

ဘားအံပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် သင်တန်းသူအိပ်ေဆာင် ပ က်တင်အခမ်းအနားှင့်

 ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားေပးအပ်ပွဲ တက်ေရာက်

(၇၄)ှစ်ေြမာက် ကချင်ြပည်နယ်ေနကိ ုကိဆိဂုဏ်ုြပေသာအားြဖင့် 

ိုးရာလက်ေဝှ စိန်ေခ ပွဲှင့် မျိးဆက်သစ်ပိင်ပွဲများ ကျင်းပ

 ပ်ေထွးေနေသာဆက်သွယ်ေရးကိးများှင့် လ ပ်စစ်ကိးများ 

သွယ်တန်းမ စနစ်တကျြဖစ်ေစေရးေဆွးေွး
ကိးများ သွယ်တန်းမ  စနစ်တကျြဖစ်ေစ 

ေရးှင့် လမ်းှင့်မလွတ်ကင်းေသာ တယ်လီ

ဖန်ုးတိင်ုများေြပာင်းေရ ေရး ရှင်းလင်းတင်ြပ 

ကသည်။

ဆက်လက်၍ တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးများ 

ှင့် တက်ေရာက်လာသူများက   ပ်ေထွးေန 

ေသာ ဆက်သွယ်ေရးကိးများှင့ ်လ ပ်စစ် 

ကိးများ သွယ်တန်းမ  စနစ်တကျြဖစ်ေစေရး 

အကံြပ ဝိုင်းဝန်းေဆွးေွးကသည်။

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း

ယင်းေနာက ်တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

က အနာဂတ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင် 

ရက်ရာတွင် ဆက်သွယ်ေရးကိးှင့် လ ပ်စစ် 

ကိးများ  ပ်ေထွးမ  မရိှေစေရး Underground 

စနစ်ြဖင့ ်လမ်းတိုးချဲပီးေသာ်လည်း လမ်းှင့် 

မလွတ်ကင်းသည့ ်တယ်လဖီန်ုးတိင်ုများအား 

လမ်းှင့်လွတ်ကင်းရာသုိ ေြပာင်းေရ ေပးရန် 

မီးတိုင်ေရ ေြပာင်းရာတွင် အမှန်တကယ် 

လိအုပ်သည့ ်ဘ  ာေငကွိသုာ စစိစ်ေတာင်းခ ံ

ခွင့ ်ြပချထားေပးရန်၊ ေရ ေြပာင်းရာတွင ်

ဆယ်တင်ရရိှသည့ ်မီးတိင်ုများ၏ ကံခ့ိင်ုမ ကိ ု

စစ်ေဆးပီး ေကျးလက်မီးလင်းေရးလုပ်ငန်း 

များတွင် အကျိးရိှစွာ အသံုးြပရန်၊ ပုဂ လိက 

လုပ်ငန်းရှင်များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာဌာန 

များက သတ်မှတ်စည်းကမ်း လိက်ုနာေစေရး 

ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ရန်တိုကို မှာကားပီး 

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးရမည့် ကိစ ရပ် 

များကို  သက်ဆိုင်ရာ  ဌာနဆိုင်ရာများှင့် 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း 

သရိသည်။          တိင်ုးေဒသကီး (ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ  ၈ 

ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင်ကျေရာက်မည့် (၇၄) ှစ်ေြမာက် ကချင်ြပည်နယ ်

ေနကို ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၏ စီစ် 

ကီးကပ်မ ြဖင့်  ကချင်ြပည်နယ ်အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနှင့ ်

ြမန်မာိုင်ငံ   ိုးရာလက်ေဝှအဖွဲချပ်(အထက်ြမန်မာြပည်)တို ပူးေပါင်း 

ကျင်းပသည့ ် ကချင်ြပည်နယ်ေန  အထမ်ိးအမှတ် ိုးရာလက်ေဝှစန်ိေခ ပဲွှင့် 

မျိးဆက်သစ်ပိင်ပဲွများကိ ုယေနတွင် ြပည်နယ်အားကစားှင့ ်ကာယပညာ 

ဦးစီးဌာန ြပည်သူအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပသည်။ 

အဆိုပါပိင်ပွဲများသို  ကချင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်   ဦးခက်ထိန်နန်၊ 

ေြမာက်ပိင်ုးတိင်ုးစစ်ဌာနချပ် ဒတုယိတိင်ုးမှး ဗိလ်ုမှးချပ် ေအာင်မျိးဦးှင့် 

ဌာနဆိင်ုရာတာဝန် ရိှသမူျား၊  အားကစားဝါသနာရှင်များ  တက်ေရာက်ကပီး 

ပိင်ပွဲဝင်အသင်းများ၏ ယှ်ပိင်မ များကို ကည့် အားေပးကသည်။ 

ပိင်ပဲွတွင်  ၅  ချစီန်ိေခ ပဲွ ၂  ပဲွ၊ ၃ ချစီန်ိေခ ပဲွ ၈ ပဲွ၊ ုိးရာေအာင်လံပဲွအထူး 

(လူကီး) ၁ ပွဲှင့် ိုးရာေအာင်လံပွဲအထူး(လူငယ်) ၁ ပွဲ စုစုေပါင်းပွဲစ် ၁၂ 

ပဲွ ယှ်ပိင်ထုိးသတ်ခ့ဲကပီး  အုိင်ရရိှသူများကုိ ဝန်ကီးချပ်၊ ဒုတိယတုိင်းမှးှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက ဆုများအသီးသီးေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ကေကာင်း သတင်း 

ရရှိသည်။ 

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် သံြဖဇရပ်မိ ေကျာက်ကပ်တုေသွးသန်စင်ဌာနဖွင့်ပွဲှင့်

ေဒသတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်မ ေကာင်းမွန်ေရး ကွင်းဆင်းကည့်  
သံြဖဇရပ ်  ဇန်နဝါရီ    ၈                                          

မွန်ြပည်နယ်  ဝန်ကီးချပ်  ဦးေဇာ်လင်းထွန်းှင့် 

တာဝန်ရိှသူများသည် ယေနနံနက်ပုိင်းတွင်  သံြဖဇရပ် 

မိနယ ်ဇီဝိတဒါနေဆးအလှေတာ်ုံ၏ ဦးစီးပဓာန 

နာယကဆရာေတာ် ဘဒ   ဓမ ပီယ (အရှင်သုည)၏ 

သက်ေတာ်(၅၀)ြပည့်(ေရ ရတု)      ဝိဇာတေမွးေန  

အလှေတာ်မဂ  လာအခမ်းအနားှင့ ်ေကျာက်ကပ်တ ု

ေသွးသန်စင်ဌာနဖွင့်ပွဲသို        တက်ေရာက်ပီး 

ေကျာက်ကပ်တုေသွးသန်စင်ဌာနကိ ု   ဆရာေတာ် 

ဘဒ   ဓမ ပယီ(အရှင်သညု)ှင့ ်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

တိုက ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပး၍  ေကျာက်ကပ်ေဆး 

ေနမ တိုကို  ကည့် အားေပးသည်၊၊

အဆိုပါ ဇီဝိတဒါန   ေဆးအလှေတာ်ုံတွင ်

ဆရာေတာ်၊  သံဃာေတာ်များ၊  တာဝန်ရှိသူများ၊  

ေစတနာရှင်၊ အလှရှင်များက အများြပည်သူ ကျန်းမာ 

ေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရိှရာ  လိအုပ်သည်များကိ ုမွန်ြပည်နယ် အစိုးရ 

အဖဲွမှ ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက် ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ဆက်လက်၍ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် အဖွဲ 

သည်  သံြဖဇရပ်မိနယ ် ကဒတ်ေထာက်ေကျးရာ 

ကျိက မီ-ကဒတ်ေထာက်-ကရင်ေသာင်-စက်စဲ 

ကမ်းေြခပတ်လမ်း ခင်းကျင်းေဆာင်ရက်ေနမ ၊ မုဒုံ 

မိနယ်  ဆက်သွယ်ေကျးရာအဝင်လမ်းတုိကုိ ကည့်  

စစ်ေဆး၍ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က ေကျးလက်ှင့ ်

မိြပ ဟန်ချက်ညဖံွီဖိးတိုးတက်ေရး၊ ေကျးလက်ေန 

ြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွားဘဝ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစ 

ေရး  အချနိ်မီပီးစီးေရး တွန်းအားေပးေဆာင်ရက ်

ကေစလိုေကာင်း၊        ဌာနဆိုင်ရာများအေနြဖင့ ်

ိုင်ငံေတာ်၏ေဒါက်တုိင်များြဖစ်သည့် အားေလျာ်စွာ 

ဘ  ာေရးစည်းမျ်းစည်းကမ်းှင့အ်ည ီေဆာင်ရက် 

ေပးရန်လိေုကာင်း၊  ဌာနဆိင်ုရာများကလည်း မမိတိို 

သက်ဆိုင်သည့်  က  အလိုက်   ေဆာင်ရက်ရမည့ ်

လပ်ုငန်းများကိ ုမှန်ကန်ြမန်ဆန်စွာ ေဆာင်ရက်သွား 

ရန်လုိေကာင်း ေြပာကားသည်။ ထုိအတူ သက်ဆုိင်ရာ 

မိနယ်များအလိက်ု ေဆာင်ရက်သည့ ်လမ်း၊ တတံား၊ 

အေဆာက်အအုံများ စံချနိ်၊ စံ န်းြပည့်မီပီးစီးေရး 

အထူးကပ်မတ ်       ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်၊၊

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးေမာင်ကို အမရပူရမိနယ် နတ်ေရကန်ငါးလုပ်ငန်းစခန်း ကည့် စစ်ေဆး
မ ေလး   ဇန်နဝါရီ    ၈

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးေမာင်ကိသုည် တိင်ုးေဒသ 

ကီးဝန်ကီးများှင့်အတ ူ  ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ် အမရပူရမိနယ်ရှ ိ

နတ်ေရကန်ငါးလုပ်ငန်းစခန်းကိ ုကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ထိုသိုကည့် စစ်ေဆးစ် တိုင်းေဒသကီးငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးက ဘ  ာှစ်အလိက်ု  ငါးသားေပါက်လျာထားချက်ှင့ ်

ထုတ်လုပ်ေနမ အေြခအေနများှင့် အေြခခံငါးေမွးြမေရးှင့်ေဆးထိုး

သားေပါက်သင်တန်း ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်မ အေြခအေနများကိ ုရှင်းလင်း 

တင်ြပရာ တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်က လိုအပ်သည်များ ေပါင်းစပ် 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ဆက်လက်၍    တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်က  နတ်ေရကန် 

ငါးလုပ်ငန်းစခန်းသည်  အထက်ြမန်မာြပည်တွင ် အကီးဆုံးြဖစ်သည့် 

အတွက် လျာထားချက်ှင့ ်ဟန်ချက်ညေီအာင် ကိးစားေစလိေုကာင်း၊ 

ငါးကန်အဆင့ြ်မင့တ်င်ြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ုတင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်း 

ှင့်အညီ ေဆာင်ရက်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ငါးသားေပါက်များကုိ 

ပုဂ လိကသို ေဈး န်းချိသာစွာ ေရာင်းချြဖန် ြဖးုိင် ေရးတိုကို မှာကား 

ပီး ငါးလုပ်ငန်းစခန်းအတွင်း ကည့် စစ်ေဆးသည်။

နတ်ေရကန်ငါးလုပ်ငန်းစခန်းကိ ု၁၉၇၃-၁၉၇၄ ဘ  ာှစ်မှစ၍ 

ြမန်မာေ့ရလပ်ုငန်းက အာရှဖံွဖိးေရးဘဏ်၏အကူအညြီဖင့် ငါးေမွးြမ 

ေရးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းကိ ု  စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး  သက်တမ်းအားြဖင့ ်

၄၈ ှစ်ခန် ရိှပြီဖစ်ေကာင်း၊ နတ်ေရကန်ေကျးရာအနီး ဧရယိာအကျယ် 

အဝန်း ၁၅၈ ဒသမ ၂၄ ဧကရှိပီး ငါးေမွးကန် ၃၃ လုံး၊ ေရြပင်ဧရိယာ 

၈၄ ဒသမ ၄၀ ဧကရိှပီး အဆင့ြ်မင့င်ါးေမွးြမြခင်း စမီကံန်ိးလပ်ုငန်းများ 

ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

မိုင်းေယာင်း၌ ေရညိေကာ်ဝယ်ယူစားသုံးသူ ပိုများလာပီး 

တစ်ပိုင်တစ်ိုင် ေရညိေြခာက်ြပလုပ်ေရာင်းချသူများ မိသားစုအပုိဝင်ေငွရရှိ
မိုင်းေယာင်း  ဇန်နဝါရီ   ၈

ရှမ်းြပည်နယ်      (အေရှပိုင်း) 

မိုင်းေယာင်းမိနယ်၌   ေရညိေကာ ်

ဝယ်ယူစားသုံးသူ     ပိုများလာပီး   

တစ်ပုိင်တစ်ုိင် ေရညိေြခာက်ြပလုပ် 

ေရာင်းချသမူျား      မသိားစအုပိဝုင်ေင ွ

ရရှိေနေကာင်း သိရသည်။

“ေရညိဟာ    ှစ်မျိးရှိပါတယ်။ 

ေချာင်းေရညနိဲ ကန်ေရညြိဖစ်ပါတယ်။ 

အခဟုာက ေချာင်းေရညြိဖစ်ပါတယ်။   

ေချာင်းေရညိကို ေချာင်းထဲမှာ  ရှာေဖ ွ

ရယူပီး ေရေသချာေဆးကာ ေနပလှူန်း 

ရပါတယ်။     ေြခာက်သွားပီဆိုရင ်

မီးကင်ပီး   ေချရပါတယ်။   ရလာတဲ့ 

ေရညိအမ န်ကို အသင့်ေကာ်ထားတဲ ့ 

ကက်သွန်နီ၊   ကက်သွန်ြဖ၊   ဆား၊ 

ဟင်းခတ်မ န်အနည်းငယ်နဲ  ဆီဆမ်း 

ပီး သမေအာင်နယ်ေပးရပါတယ်။ အရ 

သာကိုေတာ့   မိမိကိက်ှစ်သက်တဲ ့

အေနအထားမှာထားပီး ေကာက်ညင်း 

ေပါင်း  ပူပူေွးေွးနဲ    စားသုံးိုင်ပါ 

တယ်။  ေရညိေြခာက်သုံးချပ်လ င်   

ကျပ် ၅၀၀၊ အသင့စ်ားသုံးိုင်ရန် ေရည ိ

ေကာ်တစ်ထုပ်လ င်    ကျပ် ၁၀၀၀ 

ေရာင်းရပါတယ်။   ဒါ့အြပင်    အခု 

ေဆာင်းရာသီက   အရမ်းေအးေတာ ့

ဒီရက်ပုိင်း ေရညိေြခာက်ေရာင်းရတာ 

အဆင်ေြပပါတယ်”ဟု ေရညိေြခာက ် 

ြပလပ်ုေရာင်းချသ ူ  အမျိးသမီးတစ်ဦး 

က  ေြပာသည်။

ေဆာင်းရာသကီာလ   ေဒသိုးရာ 

အစားအစာတစ်မျိးြဖစ်ေသာ ေရညိ 

ေြခာက်ကုိ      ယခင်က သက်ကီးပုိင်း 

များသာ   ဝယ်ယူစားသုံးကပီး ယခု 

အခါ လူငယ်များသာမက   ဘုရားဖူး 

ဧည့သ်ည်များကလည်း အရသာထူးက ဲ

ေသာ မုိင်းေယာင်း    ေရညိေြခာက်ကုိ 

ခတွံင်းေတွကာ အထူးကိက်ှစ်သက်  

ကသြဖင့ ်  ဝယ်ယူစားသံုးသူ များြပား  

ေနေကာင်း သိရသည်။ 

စိုင်းေအာင်ေဇာ်လင်း

မိုးေမာက ်  ဇန်နဝါရီ   ၈

ကချင်ြပည်နယ် မုိးေမာက်မိ၌  ကုိဗစ်−၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ုိင်ေရးအတွက် 

မိနယ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတ၏ီ ဦးေဆာင်မ ြဖင့် 

ယေနနံနက် ၇ နာရီက မိမေစျးေရှှင့ ်ေစျးအတွင်း၌ ှာေခါင်းစည်းများ အခမဲ့ြဖန်ေဝခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

အသိပညာေပး

ထိုသို ြဖန်ေဝရာတွင ်မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ် 

ကက်ေြခနီအသင်းခွဲဥက   ှင့် အသင်းဝင်များက ှာေခါင်းစည်း အခုေရ ၅၀၀ ှင့် တစ်ခါသုံး 

လက်အိတ် ၁၀၀ ကိ ုမိနယ်အတွင်းရိှ လမ်းသွားလမ်းလာြပည်သူများှင့် မိမေစျးအတွင်းရိှ 

ေစျးသည်၊ ေစျးဝယ် ြပည်သူများအား အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ မျိးိုးဗီဇေြပာင်း 

အိုမီခရန်မြဖစ်ပွားေရး ကိတင်အသိပညာေပး ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

မိုးေမာက်မိ၌ ှာေခါင်းစည်းများ အခမဲ့ြဖန်ေဝ



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ယွမ်ှင့်ကျပ်ေငွ တိုက်ိုက်ေပးေချိုင်ြခင်းြဖင့် ပိုမိုအကျိးြဖစ်ထွန်းလာမည့် 

တုတ်-ြမန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး

ြမင့်ေဝလ  င်
မကာေသးမကီာလ ၂၀၂၁ ခှုစ်အတွင်းက တတ်ု-ြမန်မာ နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရး ဖံွဖိးတုိးတက်မ ကိ ုများစွာအေထာက်အကြူဖစ်ေစမည့် အမန်ိေကာ်ြငာချက်ှစ်ခကုိ ုြမန်မာအစုိးရက ထတ်ုြပန်ေကညာခဲသ့ည်။ 

ပထမတစ်ခုမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်   ေအာက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်ေန  ရက်စွဲြဖင် ့ဂျပန်ယန်းေငွှင့်အတူ တုတ်ိုင်ငံသုံး ယွမ်ေငွကိ ုြမန်မာိုင်ငံအတွင်း လိုင်စင်ရဘဏ်များှင် ့ေငွလဲေကာင်တာများတွင ်တရားဝင်ေရာင်းဝယ ်

ေဖာက်ကားခွင့်ြပေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည့်ေကညာချက်ြဖစ်ပီး ဒုတိယတစ်ခုမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန  ရက်စွဲြဖင် ့ြမန်မာကျပ်ေငွှင် ့တုတ်ယွမ်ေငွကိ ုြမန်မာ-တုတ်နယ်စပ်ေဒသတွင် တရားဝင ်

တိုက်ိုက်အသုံးြပေပးေချခွင့်ြပလိုက်သည် ့ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မ ှထုတ်ြပန်ေသာအမိန်ေကာ်ြငာချက်ပင်ြဖစ်သည်။

ပထမအမိန်ေကာ်ြငာစာအရ    ြမန်မာိုင်ငံ 

အတွင်းရိှ လိင်ုစင်ရဘဏ်များှင့် ေငလွေဲကာင်တာ 

များတွင်    ြမန်မာကျပ်ေငွှင် ့  တုတ်ယွမ်ေငွကိ ု

တရားဝင်   လဲလှယ်ေရာင်းဝယ်ိုင်ပီြဖစ်သြဖင် ့

ယခင်က အေမရိကန်ေဒ လာမတှစဆ်င့် လဲလှယ် 

ေရာင်းဝယ်ြခင်းလုပ်ရန ်  မလိုေတာ့ဘဲ  ကျပ်ှင့် 

ယွမ်ေငွကိ ု   တိုက်ိုက်လဲလှယ်ေရာင်းဝယ်ိုင်ပ ီ

ြဖစ်သည်။ ေြပာရလ င် တတ်ု-ြမန်မာ ဆက်သွယ် 

ဆက်ဆေံရးှင့် ကန်ုစည်များအတွက် ေငရှွင်းလင်း 

ရာတွင်      ှစ်ဖက်ပိုမိုအကျိးြဖစ်ထွန်းလာမည ်

ြဖစ်သည်။

 စာေရးသူ၏      ကိုယ်ေတွြဖစ်စ်များအရ 

ေြပာရလ င် တတ်ုိင်ုငသံိုသွားသည့်ခရီးစ်များ၌ 

တုတ်ိုင်ငံတွင်သုံးမည့်ယွမ်ေငွကိ ု  ြမန်မာြပည ်

တွင်  တရားဝင်လဲလှယ်၍မရဘ ဲ  အခက်ေတွခဲ့ရ 

သည်။ တတ်ုြပည်ေရာက်မှ အေမရကိန်ေဒ လာကိ ု

ယွမ်ှင့်လဲပီး အသုံးြပခဲ့ရသည်။ အချနိ်ကုန်ခံ ပီး 

တကူးတက သွားလဲရသြဖင် ့ခရီးစ်ကို အေှာင့် 

အယှက်ြဖစ်ရသည်။   ယခုမူ    တုတ်ိုင်ငံသို 

မည်သည့်အေကာင်းကစိ ြဖင့် သွားေရာက်ကသည် 

ြဖစ်ေစ     ယွမ်ကို    အဆင်ေြပစွာလဲယူသွားိုင်ပ ီ

ြဖစ်သည်။

ေနာက်အမိန်ေကာ်ြငာစာအရ     တုတ်-

ြမန်မာနယ်စပ်ေဒသများတွင ်  ြမန်မာကျပ်ေငွှင် ့

တုတ်ယွမ်ေငွကို        တရားဝင်တိုက်ိုက ်

လဲလှယ်ေပးေချပီး         ေရာင်းဝယ်ိုင်ပီြဖစ်ရာ   

နယ်စပ်ေဒသကုန်သွယ်ေရး        လုပ်ငန်းများတွင်  

များစွာထိေရာက်      အကျိးြဖစ်ထွန်းလာမည ်

ြဖစ်သည်။ အထူးသြဖင် ့ တုတ်-ြမန်မာ နယ်စပ် 

ကုန်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများသည် ေနာင်တွင် ပိုမို 

သွက်လက်ကာ ထေိရာက်ဖံွဖိးလာမည်ြဖစ်သည်။  

ယခင်က နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးအတွက်  ေငေွပးေချ 

ရာတွင်       အေမရိကန်ေဒ လာမှတစ်ဆင့်သာ  

လဲလှယ်ေပးေချခွင့်ရခဲ့ရာ  ယခုအခါ ယွမ်ှင့်ကျပ ်

တိုက်ိုက်ေပးေချခွင့်ရလိုက်သြဖင် ့   ြမန်မာေရာ    

တတ်ုကန်ုသည်များပါ အထူးဝမ်းေြမာက်ေကျနပ် 

ခဲ့ကသည်။ 

 ၂၄-၁၂- ၂၀၂၁    ရက်ေနက    ရန်ကုန် မိ၌ 

ကျင်းပခဲေ့သာ  ြမန်မာ-တတ်ု   နယ်စပ်ကန်ုသွယ် 

မ တွင် ယွမ်၊ ကျပ်  တိုက်ိုက်အသုံးြပေပးေချေရး 

ဆုိင်ရာရှင်းလင်းပဲွ၌ ြမန်မာုိင်ငံကုန်သည်များှင့် 

စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ ် ဥက        

ြမန်မာလပ်ုငန်းရှင်   ဦးေဇာ်ဝင်းက   ြမန်မာ-တတ်ု 

နယ်စပ်တွင် ယွမ်၊ ကျပ်တိုြဖင့် တိက်ုိက်ုေငေွပးေချ 

ိုင်ပီြဖစ်သြဖင် ့  ဝယ်လိုအားှင် ့  ေရာင်းလိုအား 

မမ တမ ေကာင့် ေဒ လာေငွလဲလှယ်ေစျး န်းများ 

အဆမတန်ြမင့်တက်ြခင်းကိ ုအထိုက်အေလျာက ်

ကာကွယ်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊        ေဒ လာေငွမှ 

တစ်ဆင့်ခ၍ံ အသုံးြပစရာမလိအုပ်ေတာဘ့ ဲအချန်ိ 

ကုန်သက်သာသည်ှင့်အမ   Transaction  Fees 

အကန်ုအကျသက်သာသွားမည်ြဖစ်ပီး Exchange 

Rate Risk      များကိုလည်း    ေလ ာ့ချိုင်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ပုိကုန်ှင့် သွင်းကုန်က  ှစ်ရပ်လံုး 

တွင်   Non-Tariff Barriers    များကိ ု  အထိုက် 

အေလျာက်ဖယ်ရှားိင်ုမည်ြဖစ်ပီး ကန်ုစည်စီးဆင်း 

မ လွယ်ကူေချာေမွေရးအတွက် Trade Facilitation 

များ၊ Trade Financing များကို  ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

လည်း   လွယ်ကူသွားမည်ြဖစ ်ေကာင်း၊   ထိုမ မက 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကိ ု     ပေပျာက်ေစရန် 

ကပ်မတ်တားဆီးရာတွင်လည်း အေထာက်အကြူပ 

ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ြမန်မာ-တုတ်    နယ်စပ် 

ကန်ုသွယ်ေရးတွင် ယခကုဲသ့ို တရားဝင်ေဆာင်ရက်ခွင့် 

ရရိှခ့ဲသြဖင့်   မိမိတုိကုန်သည်များ၊   လုပ်ငန်းရှင်များ 

အတွက်        များစွာအဆင်ေြပေချာေမွသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်းေြပာကားခဲ့သည်။

အလားတူ တုတ်ိုင်ငံ  ကွမ်ရှီးတိုင်းရင်းသား 

လမူျိးများတက သိလ်ု၊ အာဆယီသံေုတသနစင်တာ၊ 

သေုတသ ီေလျာက်ခ င်းယုကံလည်း “တတ်ု-ြမန်မာ 

ကုန်သွယ်ေရးထဲမှာ ယွမ်ေငွေပးေချမ ကို တိုက်ိုက ်

အသုံးြပြခင်းရဲ အဓိကဦးတည်ချက်က ြမန်မာိုင်င ံ

အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနတဲက့ာလအတွင်း 

စီးပွားေရးအေြခအေနကိ ုြပန်လည်ြမင့်တင်ေပးုတံင် 

မကဘူး တတ်ု-ြမန်မာ ကန်ုသွယ်ေရးနဲ  ြမန်မာိင်ုင ံ

ြပည်တွင်းစီးပွားေရးအရည်အေသွးကိ ုိုးထလာေစဖို 

ြဖစ်ပါတယ်။   ပီးေတာ ့    အေနအထားတစ်ခုအရ 

နယ်စပ်ေမှာင်ခုိေစျးကွက်ရဲ   ေြမေအာက်ကုန်သွယ် 

ေရးေတွကုိ ထုိးှက်ုိင်မှာြဖစ်ပီး နယ်စပ်စီးပွားေရး 

စမီခံန် ခဲွမ ကိ ုအေထာက်အကြူပိင်ုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါအ့ြပင် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်မ ဆိင်ုရာ လမ်ိညာမ ေတ ွ

အေပ မှာလည်း   အြပသေဘာေဆာင ်   ထိန်းကွပ် 

ကာကွယ်ိင်ုမှာြဖစ်ပါတယ်”ဟ ုသုံးသပ်ေြပာကားခဲ ့

သည်။

ယူနန်ြပည်နယ်     ကုန်သည်ကီးများအသင်း 

ဥက    လ ိကွမ်းရှီးက “၂၀၀၉ ခုှစ် ဇူလိုင်လပိုင်းက 

စပီး  ယွမ်ေငကွိ ုအမ်ိနီးချင်းိင်ုငေံတမှွာ ိင်ုငတံကာ 

အဆင့်    ေရာက်ရှိသုံးစွဲိုင်ြခင်းနဲ           ယွမ်ေငွ 

ေတာင်ဘက်သုိထွက်ခွာြခင်းဆုိတ့ဲ    ဦးတည်ချက်ရဲ 

ကီးမားတဲ့ေြခလှမ်း၊ ကီးမားတဲ့ေအာင်ြမင်မ ကီး 

ြဖစ်ပါတယ်။ ယူနန်နဲ  ြမန်မာအကား ကုန်သွယ်ေရး

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ၊      ြပည်ပကုန်သွယ်ေရးပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ေတွမှာ ယွမ်  နဲ  ကျပ် တုိက်ုိက် ေပးေချ 

ိင်ုြခင်းအားြဖင့် အကျိးရိှမ ကိ ုတိုး ြမင့်လာေစိင်ုမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။

ယွမ်ှင့်ကျပ ်တိုက်ိုက်ေပးေချိုင်ေရး

လုပ်ငန်းစ်စတင်ြခင်း

ြမန်မာကျပ်ှင် ့  တုတ်ယွမ်ေငွတို   နယ်စပ် 

ကုန်သွယ်ေရးများတွင ်   တရားဝင်လဲလှယ်ေပးေချ 

ိင်ုေရးလပ်ုငန်းစ်သည် ၂၀၁၉   ခှုစ်ကပင် ှစ်ိင်ုင ံ

စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်ဟ ု    ဆိုရမည်ြဖစ်သည်။   

၂၀၁၉  ခုှစ်   ဇန်နဝါရီလတွင်    တုတ်ှင့်   ြမန်မာ 

တာဝန်ရှိသူများ ညိ  င်းခဲ့ကပီးေနာက ်ြမန်မာိုင်င ံ

ဗဟိဘုဏ်က ယွမ်ကိ ုြမန်မာိင်ုငအံတွင်း တရားဝင် 

ေပးေချိုင်သည့်ေငွအြဖစ် ထည့်သွင်းခဲ့ပီး ၂၀၂၁ 

ခှုစ်   ေအာက်တိဘုာလတွင် ြမန်မာိင်ုငြံပည်တွင်း၌ 

ယွမ်ေငွကိ ုတရားဝင်လဲလှယ်ခွင့်ြပခဲ့သည်။ 

ှစ်ိင်ုငသံေဘာတြူခင်းြဖင့် ေဖာ်ေဆာင်ခဲေ့သာ 

ယွမ်၊ ကျပ်ေငွတိုြဖင့်  ကနဦးေပးေချြခင်းတစ်ရပ်ကို 

၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေနက မူဆယ်တွင် 

စတင်ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သည်။       ြမန်မာ့ချည်ထည ်

ချပ်လုပ်ေရးကုမ ဏီတစ်ခုက   ကုန်စည်တင်ပိုရာမ ှ

ရရိှသည့် ပထမဆုံးစရန် တတ်ုယွမ် ေြခာက်ေသာင်း 

ကိ ုမဆူယ်ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်ခဲွ ယွမ်ေငအွေကာင့် 

ထဲသိုေငွသွင်းပီး    လုပ်ငန်းစ်ကို    ေအာင်ြမင်စွာ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သည်။

ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင်လည်း လင်ချန်းြပည်ပ 

ကုန်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း၊  ယူနန်လုံရှန်ကုန်သွယ်  ေရး 

ကုမ ဏီတို၏ ကုန်တင်ပိုမ အတွက် ယူနန်ြပည်နယ် 

သယ်ဟုန်ေဒသ  ICBC ဘဏ်သိုေငွေပးေချြခင်းြဖင် ့

ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်    ကုန်သွယ်မ ေငွေပးေချြခင်းကို 

ေအာင်ြမင်စွာြပလုပ်ိုင်ခဲ့သည်။   

တုတ်-ြမန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများ

ြမန်မာ-တတ်ု နယ်စပ်တွင် တရားဝင်ကန်ုသွယ် 

ေရးစခန်းေလးခုရှိရာ ၎င်းတိုမှာ- 

(၁) မူဆယ်-ေရ လီစခန်း၊ 

(၂) ချင်းေရ ေဟာ်-လင်ချန်းစခန်း၊ 

(၃) ကန်ပိုက်တီး-ထိန်ချံးစခန်း၊ 

(၄) လွယ်ဂျယ-်လုံခ မ်စခန်းတို ြဖစ်ကသည်။

မှတ်တမ်းများအရ    မူဆယ်-ေရ လီစခန်းကို 

၁၂-၁-၁၉၉၈ ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ လွယ်ဂျယ-်

လုံခ မ်စခန်းကို    ၂၃-၈-၁၉၉၈    ရက်တွင် 

လည်းေကာင်း၊   ချင်းေရ ေဟာ်  -  လင်ချန်းစခန်းကို 

၁၉-၁၀-၂၀၀၃       ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ 

ကန်ပိုက်တီး -ထိန်ချံးစခန်းကို ၁-၈-၂၀၀၉ ရက် 

တွင်လည်းေကာင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 တုတ်ိုင်ငံသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ကုန်သွယ ်

ဖက်ိုင်ငံကီးတစ်ိုင်ငံြဖစ်ပီး   ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမ အများဆုံး  ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံလည်း 

ြဖစ်သည်။   ြမန်မာုိင်ငံ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ် 

ပထမရှစ်လတွင် တရားဝင်စာရင်းဇယားများအရ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏   ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ တန်ဖိုးမှာ 

အေမရကိန်ေဒ လာ ၂၈ ဘလီယီခံန်ရိှခဲ့ပီး တတ်ု- 

ြမန်မာကန်ုသွယ်မ တန်ဖိုးသည် စစုေုပါင်းကန်ုသွယ် 

မ ၏ သံုးပံုတစ်ပံု (ကုိးဘီလီယံခန်) ရိှေကာင်းသိရ 

သည်။ ယင်းကိုးဘလီယံီခန်၏ ထက်ဝက်ြဖစ်ေသာ 

၄ ဒသမ ၅ ဘလီယီခံန်မှာ တတ်ု-ြမန်မာ နယ်စပ် 

ဂိတ်များမှတစ်ဆင့် စီးဝင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။ တစ်နည်းအားြဖင် ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

သည်       ြမန်မာိုင်ငံအတွက ်   အေရးပါေကာင်း 

ေဖာ် န်းလိုက်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။       ထိုနယ်စပ် 

ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း မဆူယ်-ေရ လ ီ

စခန်းမှတစ်ဆင့် ကန်ုသွယ်မ တန်ဖိုးသည် တတ်ု-  

ြမန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ တန်ဖိုး၏    ၈၃ ရာခိုင် 

 န်းရိှရာ စခန်းေလးခအုနက် အြမင့်ဆုံးြဖစ်ေကာင်း 

ေတွရသည်။ တတ်ုိင်ုင ံစီးပွားေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ကန်ုသွယ် ေရးအချက်အလက်များအရ ၂၀၂၁ ခှုစ် 

ပထမေြခာက်လအတွင်း ြမန်မာ - တတ်ုကန်ုသွယ် 

မ တန်ဖိုးသည် အေမရိကန်ေဒ လာ ၉ ဒသမ ၀၇ 

ဘီလီယံရှိခဲ့ပီး ယခင်ှစ်များကထက် ခုနစ်ရာခုိင် 

 န်း တိုးတက်ခဲ့ ေကာင်းသိရသည်။

အများဆုံးကုန်သွယ်ေသာကုန်ပစ ည်းများ

မှတ်တမ်းများအရ ြမန်မာိင်ုငမှံ တတ်ုိင်ုင ံ

သို   အဓကိတင်သွင်းေနေသာ  ကန်ုပစ ည်းများမှာ 

ဆန်၊   ပဲအမျိးမျိး၊   ှမ်း၊   ေြပာင်း၊   သစ်သီးဝလံ၊ 

လက်ဖက်ေြခာက်၊    ေရထွက်ပစ ည်း၊      ေရာ်ဘာ၊ 

ေကျာက်မျက်ရတနာှင့် တရိစ ာန်ထွက်ပစ ည်းတို 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  အလားတူ   တုတ်ုိင်ငံ 

ဘက်မှ အဓိကတင်သွင်းေသာ ကုန်ပစ ည်းများမှာ 

စက်မ ပစ ည်းများ၊ ပလတ်စတစ်ကုန်ကမ်းပစ ည်း 

များ၊  ဓာတကုန်ုကမ်းများ၊ လူသံုးကုန်ှင့် လ ပ်စစ် 

ပစ ည်းများြဖစ်ကသည်။   

အကျိးေကျးဇူးများ

ယွမ်ှင့် ကျပ်ေငကွိ ု တတ်ု-ြမန်မာ   နယ်စပ် 

ကန်ုသွယ်ေရးတွင် တိက်ုိက်ုလလှဲယ်ေပးေချိင်ုပ ီ

ြဖစ်ရာ ေအာက်ပါအကျိးေကျးဇူးများကိ ုရရှိလာ 

ေတာ့မည်ြဖစ်သည-်

(၁) ယွမ်ှင့် ကျပ် တိက်ုိက်ုလလှဲယ်ေပးေချိင်ု 

ြခင်းှင့်အတူ         ကုန်သည်များအေနြဖင် ့

သက်ဆိင်ုရာဘဏ်များတွင် ယွမ်ှင့် ကျပ်ေင ွ

အေကာင့်များဖွင့်လှစ်ိင်ုြခင်း၊ ေငလွ ဲရာတွင် 

ပိုမိုလွယ်ကူြခင်း၊

(၂) ယခင်ကကဲ့သို    ေငွလဲရာတွင ်  ရာခိုင် န်း 

ေပးရန် မလိုအပ်ေတာ့ြခင်း၊

(၃) အေမရကိန်ေဒ လာ  ကားခံမရိှေတာ့သြဖင့် 

ေဒ လာေစျး အတက်၊ အကျေကာင့် ထခိိက်ု 

နစ်နာမ များကို ေလ ာ့ချိုင်ြခင်း၊

စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

 ြမန်မာ-တုတ်နယ်စပ်တွင်  ယွမ်၊  ကျပ်တိုြဖင့်  တိုက်ိုက်ေငွေပးေချိုင်ပီ 

ြဖစ်သြဖင့် ဝယ်လိအုားှင့် ေရာင်းလိအုားမမ တမ ေကာင့် ေဒ လာေငလွလှဲယ်ေစျး န်း 

များ အဆမတန်ြမင့်တက်ြခင်းကိ ုအထုိက်အေလျာက် ကာကွယ်ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေဒ လာေငမှွတစ်ဆင့်ခ၍ံ အသံုးြပစရာမလိအုပ်ေတာဘ့ ဲအချန်ိကန်ုသက်သာသည်ှင့် 

အမ    Transaction     Fees    အကုန်အကျသက်သာသွားမည်ြဖစ်ပီး 

Exchange Rate Risk များကိလုည်း ေလ ာခ့ျိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိမု မက 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကို  ပေပျာက်ေစရန်   ကပ်မတ်တားဆီးရာတွင်လည်း 

အေထာက်အကူြပိုင်မည်ြဖစ်



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

No Product Name Pack Size
Price in 
Kyats 

(Retail)
Company Name

Antibiotics

1
Injection - Cefoperazone and 

Sulbactam 1G
Vial 4900 Ready Medicine

2
Injection - Cefoperazone and 

Sulbactam 2G
Vial 9300 Ready Medicine

3 Injection - Meropenam 1g/Vial 10000 AA Medical

Anti-inflammatory

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

5 P.O Prednisolone Box of 10x10 2000 Aorta

6 Injection- Dexamethasone Vial 160 Aorta

Antiviral

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

8 Injection - Remdesivir Vial 70000 GHI 

Anti thrombosis

9 Injection Enoxaprim 40 mg
1 Pre-Filled 

Syringe
7000 Nyi Lay Naing

10 Injection Enoxaprim 60 mg
1 Pre-Filled 

Syringe
9000 Nyi Lay Naing

အြခားေဆးဝါးများ၏ ေဈး န်းများကုိ Website (www.mccpmd.org)ှင့် Facebook Page https://

www.facebook.com/ 32330252139 2189/posts/ 1720802588308835/ ?d=n တိုတွင် ဝင်ေရာက်ကည့်  

ိုင်ပါသည်။

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင်

အသုံးများသည့် ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေ ဈးများ
(၈-၁-၂၀၂၂)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိ ေဈး န်း

  စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

(၄) ကုန်သွယ်မ ဆိုင်ရာ  စာရင်းအချက်အလက ်

ြပည့်စုံတိကျစွာှင် ့ိုင်ငံေတာ်က အခွန်ေငွ 

ပိုမိုရရှိိုင်ြခင်း၊ 

(၅) တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များ   ေလျာ့နည်း 

သွားိုင်ြခင်း၊

(၆) နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးများ  ပိုမိုေချာေမွလာ 

သည်ှင့်အမ       ှစ်ိုင်ငံကုန်သည်များ 

ကုန်ပစ ည်းတင်ပိုမ    ပိုမိုြမင့်မားလာပီး 

ကုန်သွယ်မ ပမာဏလည်း      ြမင့်မားလာ 

ိုင်ြခင်း၊ 

(၇) ေငွေကးစီးဆင်းမ    ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ေြပ 

သြဖင် ့ကုန်ပစ ည်းများတင်ပိုရာတွင ်အချနိ် 

ကုန်သက်သာပီး   ေစာင့်ဆိုင်းရြခင်းများ 

ေလျာန့ည်းကာ   အထူးသြဖင့်    သစ်သီးဝလ ံ

များ အရည်အေသွးကျြခင်း၊ စွန်ပစ်ရြခင်း

ေဘးမှေလျာ့နည်းုိင်ြခင်း      စသည့်အကျိး 

ေကျးဇူးများ ရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။  

ှစ်ိုင်ငံကုန်သွယ်မ တွင် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ 

ေငွ ေကးြဖင့် ေပးေချိုင်ြခင်းက ပို၍သင့်ြမတ်လ ှ

ေပသည်။       ကုန်သွယ်စီးပွားလုပ်ငန်းများတွင ်

အေမရကိန်ေဒ လာ လ မ်းမိုးမ ကီးမားလာသည်ှင့် 

အမ  ိုင်ငံအလိုက်  လူမ စီးပွားဘဝကိ ုအနည်းှင့် 

အများ ထိခိုက်ိုင်ေပသည်။ ထိုေကာင့် ဥေရာပ 

ိင်ုငမံျားတွင် အေမရကိန်ေငေွကးှင့် အေမရကိန် 

စီးပွားေရးစက်ကွင်းမ ှ    ေလျာ့ပါးကင်းေဝးိုင်ရန ်

ယူိုေငွေကးကိ ု    တီထွင်အသုံးြပခဲ့ြခင်းြဖစ်ေပ 

သည်။

အချပ်ဆိုရေသာ် တုတ်ိုင်ငံသည် ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၏   ထာဝရေဆွမျိးေပါက်ေဖာ်အိမ်နီးချင်း၊   

ြမန်မာိုင်ငံ၏  ကီးမားေသာကုန်သွယ်ဖက်ိုင်ငံ၊ 

ဖံွဖိးပီး ိင်ုငံကီးတစ်ခြုဖစ်ရာ ယခကုဲသ့ို  ှစ်ိင်ုင ံ

ေငွေကးြဖစ်ေသာ တုတ်ယွမ်ှင့် ြမန်မာကျပ်ေင ွ

ကို  ှစ်ိုင်ငံကုန်သွယ်ရာတွင ် တိုက်ိုက်ေပးေချ 

ိုင်ြခင်းြဖင် ့  အနာဂတ်တွင်  ှစ်ိုင်ငံကုန်သွယ်မ  

လုပ်ငန်းများ  ပိုမိုဖွံဖိးအကျိးြဖစ်ထွန်းလာမည့် 

အြပင်   ြမန်မာ့စီးပွားေရး   ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက်လည်း များစွာအေထာက်အကူြပလာမည် 

ဟု      ေမ ာ်လင့်ပါေကာင်း      ေရးသားလိုက်ရပါ 

သည်။     ။

ကိုးကားချက်

- ိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ

- CRI သတင်းဌာနမှ သတင်းအချက်အလက် 

   များ

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၈

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ 

အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများှင့် ေစတနာရှင်အလှရှင် 

များက မိနယ်အသီးသီးရှ ိဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း 

များ၊   သာသနာ့ွယ်ဝင်    သီလရှင်ေကျာင်းများှင့ ်

ဘာသာေရးေကျာင်းများသို ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ 

ဆား၊   ပဲ  အမယ်ေလးမျိးှင့ ်  လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

လှဒါန်းြခင်း၊   ေနဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းှင့ ်

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေပးြခင်းများကိ ု  ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။ 

ထိသုိုေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယေနတွင် ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး   အင်းစိန်မိနယ်   ဒညင်းကုန်း 

ရပ်ကွက်ရိှ မဟာမူလေကျာင်းတိုက်၊ ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး ဟိင်ုးကီးက န်းမိရိှ မဟာစ ာုေံကျာင်း 

တိုက်၊    ရခိုင်ြပည်နယ ်  အမ်းမိရှ ိ  တန်းေတာင် 

ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းတုိက်၊ စစ်ေတွမိရိှ ေမာင်နြီပင် 

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းတိုက်၊      ေတာင်ကုတ်မိရှိ 

မဟာသ ိသုခတပ်ဦးေကျာင်းတုိက်၊ ဘးူသီးေတာင် 

မိရှ ိ   ရတနာေအာင်သိဒ ိေကျာင်းတိုက်၊    ြပင်ရှည ်

ေကျးရာဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းတိက်ု၊ ေြမာက်ဦးမိ 

ရှိ      မိမပရိယတ ိစာသင်တိုက်ှင့ ်  နတ်ေတာင် 

ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းတုိက်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး 

ခ ီးမိ သာစည်ရပ်ကွက်ရိှ သာသနဓမ သခုေကျာင်း 

တုိက်၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး  ေအာင်ေြမသာစံမိ 

နယ်   နဂါးပရိယတ ိစာသင်တိုက်တိုရှ ိ  ဆရာေတာ် 

သံဃာေတာ်များှင့် သာသနာ့ွယ်ဝင် သီလရှင်များ 

အတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆ၊ီ ဆား၊ ပ ဲအမယ်ေလးမျိး၊ 

နဝကမ အလှေငမွျား၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး 

အေထာက်အကူြပပစ ည်းများ၊    ေနဆွမ်းများှင့ ်

လှဖွယ်ပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် 

အသီးသီးမှ တာဝန်ရိှသမူျားက သွားေရာက်ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းကသည်။ 

ထိုအြပင ်   စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   ခ ီးမိ 

သာစည်ရပ်ကွက် သာသနဓမ သုခေကျာင်းတိုက်ရှိ 

သဃံာေတာ်များအား အေနာက်ေြမာက်တိင်ုးစစ်ဌာန 

ချပ်ရိှ နယ်ေြမခံေဆးအဖဲွက လုိအပ်သည့် ကျန်းမာ 

ေရးစစ်ေဆးေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                                         သတင်းစ်

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

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ဖို

မိမိကစ၍ စည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာစို



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ဂျနီီဗာ   ဇန်နဝါရီ   ၈

ကုလသမဂ လုံ ခံေရးေကာင်စ ီ

သည်  ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံ၏ 

ဒုံးကျည်ပစ်လ တ်မ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ 

လာမည့်     သီတင်းပတ်အတွင်း 

အေရးေပ အစည်းအေဝး  ကျင်းပ 

ရန်        စီစ်လျက်ရှိေကာင်း 

အင်န်အတ်ိချ်ေက သတင်းတစ်ရပ် 

အရ သိရသည်။

အေမရကိန်၊ ဗတိန်ိှင့ ်ြပင်သစ် 

ိင်ုငအံပါအဝင် ိင်ုငေံပါင်းငါးိင်ုင ံ

ဖေနာင်ပင်   ဇန်နဝါရီ   ၈

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ဇန်နဝါရီ  ၇  ရက်တွင် 

အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၂၇ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိပီးေနာက ်    ိုင်ငံအတွင်း   အိုမီခရန် 

ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၁၅၀ ရိှလာ 

ေကာင်း ကေမ ာဒီးယား ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

အသစ်ထပ်မံေတွရှိသည့် အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ ၂၇ ဦးစလုံးသည် ြပည်ပမ ှ

ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသမူျားြဖစ်ေကာင်းှင့ ်လက်ရိှ 

အချန်ိအထိ ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံရသည့် အုိမီခရန် 

ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ မရိှေသးေကာင်း 

ကေမ ာဒီးယား ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ထပ်ေလာင်း 

ေြပာကားသည်။

လက်ရိှတွင် ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၌ံ ိင်ုငလံဦူးေရ 

၁၆ သန်းရိှသည့်အနက် လူဦးေရ ၁၄ ဒသမ ၂၈ သန်း 

သိုမဟုတ် ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၈၉ ဒသမ ၂ ရာခိုင် န်း 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အနည်းဆုံး

တစ်ကိမ်ထုိးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း ကေမ ာဒီးယား

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ထိုြပင ်ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ိုင်ငံလူဦးေရ၏ 

၈၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်း သိုမဟုတ် ၁၃ ဒသမ ၆၈ 

သန်းသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိ 

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့်   ိုင်ငံလူဦးေရ ၂၄ 

ရာခိင်ု န်း သိုမဟတ်ု ၃ ဒသမ ၈၅ သန်းသည် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တတယိအကမ်ိအပိေုဆာင်း 

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၏ံ ိင်ုငတံစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ အစအီစ်တွင် အသုံးြပ 

ခဲသ့ည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများအစမှုာ 

တုတ်ုိင်ငံထုတ် Sinovac  ှင့ ်Sinopharm ေဆးများ 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ေပကျင်း   ဇန်နဝါရီ   ၈

တုတ်ိုင်ငံ၌ ြပည်သ ူ၁ ဒသမ ၂၁ ဘီလီယံေကျာ်သည ်ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း တုတ် 

အမျိးသားကျန်းမာေရးေကာ်မရှင်က ဇန်နဝါရ ီ၈ ရက်တွင် ြပလပ်ုသည့ ်

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်တွင ်ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် တတ်ုိင်ုင၌ံ ြပည်သမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆး ထိုးံှေပးရာတွင် ဇန်နဝါရ ီ၇ ရက်အထ ိကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးအလုံးေရ ၂ ဒသမ ၈၉ ဘလီယီနံီးပါးအသုံးြပခဲ့ပီး တတ်ုအမျိးသား 

ကျန်းမာေရးေကာ်မရှင်မှ ေြပာေရးဆိခွုင့ရိှ်သ ူမဖီန်းက ေြပာကားသည်။

ပီးခဲသ့ည့တ်စ်ပတ်အတွင်းက ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် ေနစ်ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁ ဒသမ ၉ သန်းနီးပါးရှိေကာင်းှင့် တုတ်ိုင်င ံ

တွင်လည်း ြပည်တွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက ်

ြမင့်တက်မ ှင့် ရင်ဆိုင်ေနရေကာင်း တုတ်အမျိးသားကျန်းမာေရး 

ေကာ်မရှင်မ ှေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသ ူမီဖန်းက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဂျကာတာ   ဇန်နဝါရီ   ၈

အင်ဒုိနီးရှားုိင်ငံ အေရှပုိင်းပါပူယာြပည်နယ်၌ မုိးသည်းထန်စွာရာသွန်းမ  

များမှတစ်ဆင့် ေရကီးမ များှင့်ေြမပိမ များြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း သဘာဝေဘး 

စီမံခန်ခွဲေရးေအဂျင်စီက ယမန်ေနတွင် ေြပာကားသည်။ 

ပါပယူာြပည်နယ် ဂျာရာပရူာမိှင့ ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ေဒသများ၌ ဇန်နဝါရ ီ

၆ ရက်မှစတင်ေသာ မုိးသည်းထန်စွာရာသွန်းမ များမှတစ်ဆင့် ေရကီးမ များှင့် 

ေြမပိမ များြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း သဘာဝေဘးစီမံခန်ခွဲေရး ေအဂျင်စီမ ှေြပာေရး 

ဆိုခွင့်ရှိသူ အဗ ဒူမူဟာရီကေြပာကားသည်။

အဆိုပါြဖစ်စ်များအတွင်း လူ ေြခာက်ဦးေသဆုံးပီး ေဒသခံ ၅၀၀ ခန်မှာ 

မိမိတို၏ေနအိမ်များမ ှစွန်ခွာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိ၌ ေရကီးမ ဒဏ်ခစံားေနရေသာ ေဒသများရိှ ေဒသခမံျားအား 

ေဘးလွတ်ရာသို တာဝန်ရှိသူများက ေရ ေြပာင်းေပးခဲ့ပီး ေြမပိမ များအတွင်း 

ပိတ်မိေန ေသာ  ေဒသခံများကိုလည်း ကယ်ဆယ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။   

အစ လမ ာဘတ်   ဇန်နဝါရီ   ၈

ပါကစ တန်ိုင်ငံေြမာက်ပိုင်း    မူရီးေဒသ၌ 

ခရီးသွားများ၏ ေမာ်ေတာ်ယာ်အများအြပား ဆီးှင်း 

ခဲများအတွင်း  ေသာင်တင်ခဲ့ပီးေနာက ်  ခရီးသည် 

၁၆ ဦးထက်မနည်း ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း ပါကစ တန် 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနေြပာကားသည်။

ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံ၏ ဒုံးကျည်ပစ်လ တ်မ ှင့်စပ်လျ်း၍

ကုလသမဂ လုံ ခံေရးေကာင်စီက အေရးေပ အစည်းအေဝးကျင်းပမည်
က ေြမာက်ကိုရီးယား ဒုံးကျည ်

ပစ်လ တ်မ ှင့်     စပ်လျ်း၍ 

အေရးေပ အစည်းအေဝး  ကျင်းပ 

ေပးရန်     ကုလသမဂ လုံ ခံေရး 

ေကာင်စသုိီ   ေတာင်းဆိခုဲြ့ခင်းြဖစ် 

ေကာင်း  ကလုသမဂ သတံမန်ေရး 

ဆိုင်ရာ      သတင်းရပ်ကွက်က 

ဇန်နဝါရ ီ  ၇   ရက်တွင် ေြပာကား 

သည်။

ထိုေကာင့် ကုလသမဂ လံုခံေရး 

ေကာင်စီ၏    အေရးေပ အစည်း 

အေဝးကို ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် 

ကျင်းပသွားဖွယ်ရှိေကာင်း သိရ 

သည်။    ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်င ံ

သည်    လွန်ခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းက 

အသထံက်ြမန်ေသာ   ဒုံးကျည်ကိ ု

စမ်းသပ်     ပစ်လ တ်ခဲ့ေကာင်း 

ေြမာက်ကိရုီးယားိင်ုင၏ံ လက်ရိှ 

အာဏာရပါတီပိုင်     သတင်းစာ 

Rodong Sinmun က ဇန်နဝါရီ ၆ 

ရက်တွင် ေရးသားေဖာ်ြပခ့ဲသည်။

ေြမာက်ကိုရီးယား     ိုင်ငံ၏ 

အဆိုပါ ဒုံးကျည်ပစ်လ တ်မ သည် 

ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည ်    နည်းပညာကိ ု

အသုံးြပခဲ့ြခင်းြဖစ်ေသာေကာင့ ်

ကုလသမဂ လုံ ခံေရးေကာင်စီ၏ 

ြပ  ာန်းချက်များကိ ု   ချိးေဖာက် 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း    ဂျပန်ိုင်ငံှင့်   

အေမရိကန်ုိင်ငံတုိက ေြပာကား 

ခဲ့သည်။

ကန်ကွက်

ပီးခဲသ့ည့ှ်စ်   စက်တင်ဘာလ 

ှင့်   ေအာက်တိုဘာလတိုတွင ်

လည်း ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံက 

ဒုံးကျည ်      စမ်းသပ်ပစ်လ တ်ခဲ့ 

ြခင်းေကာင့ ်   ကလုသမဂ လုံခံေရး 

ေကာင်စီက   အေရးေပ အစည်း 

အေဝးကျင်းပခဲ့ေကာင်း၊   ယင်း 

အစည်းအေဝးတွင် အေနာက်ိင်ုင ံ

များက ေြမာက်ကုိရီးယားုိင်ငံ၏ 

ဒုံးကျည်ပစ်လ တ်မ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ 

ြပစ်တင် တ်ချရန်   ေတာင်းဆိုခဲ့ 

ေသာ်လည်း တတ်ုိင်ုငှံင့ ်ရှုား 

ိုင်ငံတိုက   ကန်ကွက်ခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

တုတ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးသူ ၁ ဒသမ ၂၁ ဘီလီယံေကျာ်ရှိ

ပါကစ တန်ိုင်ငံ၌ အေအးဓာတ်လွန်ကဲမ ေကာင့် ခရီးသွား ၁၆ ဦးထက်မနည်း ေသဆုံး
မရူီးေဒသမှ အြပန်ခရီးလမ်း၌ လမ်းများေပ တွင် 

ဆီးှင်းများ   အလွန်အမင်း    ကျဆင်းမ ေကာင့ ်

ေမာ်ေတာ်ယာ်ေထာင်ှင့ခ်ျ ီေသာင်တင်ခဲ့ပီး အေအး 

ဓာတ်လွန်ကဲမ ေကာင့် ခရီးသွား ၁၆ ဦးထက်မနည်း 

ေသဆုံးခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း     ြပည်ထဲေရးဝန်ကီး 

ရှိတ်ခ်ရာရှစ်အာမက်က ေြပာကားသည်။

အလွန်ေအးခေဲသာ ရာသဦတအုေြခအေနတွင် 

ေသာင်တင်ေနေသာ  ေမာ်ေတာ်ယာ်များေပ ရှိ  

ခရီးသွားများကို  ေစာင်များပံ့ပိုးေပးကရန်လည်း 

ေဒသခံများအား ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးက ေတာင်းဆို 

ထားသည်။    ဆီးှင်းများထထူပ်စွာ ကျဆင်းမ ေကာင့ ်

ေမာ်ေတာ်ယာ်အများအြပားကုိလည်း ဆီးှင်းများ 

က ဖုံးလ မ်းသွားေကာင်း ေဒသဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲက 

ေြပာကားသည်။

လက်ရိှအချန်ိ၌ မူရီးေဒသသို ဆက်သွယ်သည့် 

ကားလမ်းကိုလည်း  ပိတ်ထားေကာင်း  သိရသည်။ 

ေသာင်တင်ေနေသာ   လူများအား  ေဘးလွတ်ရာသုိ  

ေြပာင်းေရ ေပးရန် ပါကစ တန်အရန်တပ်ဖွဲဝင်များ 

အား ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးုံးက ေတာင်းဆိုထားသည်။

မိေတာ်အစ လမ ာဘတ်မှ  အေရှေြမာက်ဘက် 

ကလုိီမီတာ ၆၀ ခန်အကွာတွင်တည်ရိှေသာ မူရီးေဒသ 

၏    ခင်းသာ  အပန်းေြဖစခန်းသည်  ှစ်စ် 

ေဆာင်းရာသတွီင် ခရီးသွားေထာင်ှင့ခ်ျ၍ီ ဆဲွေဆာင် 

လျက်ရှိသည့ ်ေဒသတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

လက်ရိှအချန်ိ၌ ေရလ မ်းမုိးမ များမှာ အတန်အသင့်ေလျာ့နည်းသွားေသာ်လည်း 

အဆိုပါေဒသများ၌ လ ပ်စစ်မီးြပတ်ေတာက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။  

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

အင်ဒိုနီးရှားိုင်င ံပါပူယာြပည်နယ်၌ ေရကီးမ ှင့်ေြမပိမ များြဖစ်ပွားကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ 

အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၅၀ ရှိလာ



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ဟွိင်း   ဇန်နဝါရီ    ၈

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌    ယေနတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၁၆၂၇၈  ဦး  ထပ်မံေတွရှိရေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက   ေြပာကား 

သည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ  ထပ်မကံူးစက် 

ခံရသူများအနက်   ၁၆၂၅၄    ဦးမှာ    

ြပည်တွင်း၌   ေရာဂါကူးစက်ခရံသမူျား 

ြဖစ်၍    ၂၄  ဦးမှာ    ြပည်ပမှြပန်လည်         

ေရာက်ရှိလာသူများ ြဖစ်သည်။ 

ိုင်ငံ၏မိေတာ ်    ဟွိင်းတွင် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၂၇၂၃    

ဦးေတွရိှရပီး ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါကူးစက်မ    အများဆုံးြဖစ်ကာ 

ိုင်ငံေြမာက်ပိုင်းရှ ိ    ဟိုင်ေပါင်မိ၌  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ ၇၉၅ 

ဦးှင့ ်အလယ်ပိင်ုး  ခန်းဟိြုပည်နယ်၌  

၇၉၀ တိုကို အသီးသီးေတွရှိခဲ့သည်။ 

အန်ကာရာ    ဇန်နဝါရီ    ၈

တူရကီိုင်ငံ၌ တတိယအကိမ်အပိုေဆာင်းထိုးှံေပးသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများအပါအဝင် ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလံုးေရ  

၁၃၅ ဒသမ ၆၁ သန်းေကျာ်အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း တရူကကီျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

တရူကီိင်ုငသံည် တတ်ုိင်ုငထံတ်ု Sinovac ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကိ ု 

ိင်ုငအံတွင်း အေရးေပ အသုံးြပရန် တရူကကီျန်းမာေရးအာဏာပိင်ုများက အတည်ြပ 

ေပးခဲ့ပီးေနာက ်ုိင်ငံတစ်ဝန်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ အစီအစ်ကုိ  

ဇန်နဝါရ ီ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲသ့ည်။ တရူကီိင်ုင၌ံ လဦူးေရ ၅၇ ဒသမ ၀၆ သန်းေကျာ် 

သည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထုိးံှမ  ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း ှင့် ၅၁ 

ဒသမ ၈၄ သန်းေကျာ်သည် ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ် ထုိးံှမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှတွင် တရူကီိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ြမင့တ်က်ြခင်းှင့ ် ရင်ဆိင်ု  

ေနရပီး လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၆၃၂၁၄ ဦး ထပ်မ ံ

ေတွရိှသြဖင့ ်အဆိပုါေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၉၈၅၀၄၈၈ ဦးရိှလာေကာင်း တရူက ီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ ထုိြပင် တူရကီုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်

ေသဆုံးသူ ၁၅၇ ဦး ထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ် အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ် ေသဆုံးသူေပါင်း 

၂၉၁၉၇ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ   ဇန်နဝါရီ    ၈

အိ ိယုိင်ငံ၌   လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ 

၁၄၁၉၈၆  ဦး  ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်

ေမလေနာက်ပိုင်း    ေနစ်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ စံချန်ိတင်ခ့ဲပီး    လက်ရိှ 

တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 

စုစုေပါင်း ၃၅၃၆၈၃၇၂ ဦးရှိလာေကာင်း  

အိ ိယ      ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ေနာက်ဆုံးထတ်ုြပန်သည့ ်အချက်အလက် 

များအရ သိရသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌    ယင်းသို   ေနစ်  

ကိုဗစ်-၁၉     ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသ ူ

တစ်သိန်းေကျာ်ရှိခဲ့သည်မှာ     ှစ်ရက် 

အိ ိယိုင်ငံ၌ ေမလေနာက်ပိုင်း ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ စံချနိ်တင်

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ 

၁၃၅ ဒသမ ၆၁ သန်းေကျာ် အသံုးြပပီးြဖစ်

ဆစ်ဒနီ ဇန်နဝါရီ ၈
ဩစေတးလျိင်ုငရိှံ ြပည်နယ်သံုးခု၌ ေနစ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ များြမင့တ်က် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 
ိင်ုငအံတွင်းရိှ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ြမင့မ်ားေသာ နယူးေဆာက်ေဝးြပည်နယ်တွင် 

ယေနအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၄၅၀၉၈ ဦး စံချနိ်တင်ေတွရှိရေကာင်း 
သိရသည်။ အဆိုပါြပည်နယ်အတွင်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ထိန်းချပ်ရန်အတွက် 
ညကလပ်များတွင ် လူစုလူေဝးြဖင့ ် သီဆိုကခုန်ြခင်းကိ ုပိတ်ပင်ထားေကာင်း သိရသည်။ 
နယူးေဆာက်ေဝးြပည်နယ်တွင်လက်ရိှအချန်ိ၌ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ  
ြမင့်တက်လာြခင်းအား  ထိန်းချပ်ရာတွင်  ေပါ့ေလျာ့မ များရှိေနေကာင်း ေဝဖန်သူများက 
ေြပာကားသည်။  နယူးေဆာက်ေဝးြပည်နယ်၌  ယမန်ှစ်ဒဇီင်ဘာလအတွင်းက ကိဗုစ်-၁၉  
ေရာဂါဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများကိ ုေြဖေလ ာေ့ပးခဲရ့ာမှ ြပည်နယ်အတွင်း အိမုခီရန် 
ဗီဇေြပာင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များြမင့်တက်လာြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဩစေတးလျေဆးဝါး  
အဖွဲအစည်းမ ှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးြဖစ်သည့ ်ခရစ်မွိင်က ေြပာကားသည်။  

လက်ရှိအချနိ်၌ ဗစ်တိုးရီးယားြပည်နယ်တွင်ယမန်ေနက ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကူးစက ်

ခံရသူ ၂၁၇၂၈ဦးရှိခဲ့ရာမ ှ ယေန၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ ၅၁၃၅၆ ဦးရှိေကာင်း 
ှင့်ကွင်းစလန်းြပည်နယ်၌ ယေန  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၁၁၇၄ ဦး အသီးသီး  
ရှိေကာင်း သိရသည်။  ဩစေတးလျဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း မက်လကွန် တမ်းဘဲလ်ှင့် 
ဘ  ာေရးဝန်ကီး ေဂျာရ့ ဖလိင်ုဒင်ဘတ်တိုတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံေကာင်း  
၎င်းတိုက တွစ်တာမှတစ်ဆင့် ေြပာကားသည်။  ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- စိုးသူရ

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉ ဒသမ ၉၇ သန်းေကျာ်ရှိလာ
အဒစ်အဘာဘာ   ဇန်နဝါရီ    ၈

အာဖရိကတိုက်၌ ဇန်နဝါရီ  ၇  ရက် 

ညေနပိုင်းအထိ   ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၉၉၇၇၂၉၁  ဦး 

ရိှေကာင်း အာဖရကိ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရး 

ှင့ ်  ကာကွယ်ေရးစင်တာက  ယေနတွင်  

ေြပာကားသည်။

အာဖရိကသမဂ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ 

ကျန်းမာေရးေအဂျင်စမီျားအား  ကိယ်ုစား 

ြပသည့ ်အာဖရကိေရာဂါ ထန်ိးချပ်ေရးှင့်  

ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏  ေြပာကားချက် 

အရ       အာဖရိကတိုက်တစ်ဝန်းတွင ် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း  

၂၃၀၇၄၃   ဦးရှိေကာင်းှင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါမှ     ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ 

စုစုေပါင်း     ၈၈၇၈၅၆၉   ဦးရှိေကာင်း 

သိရသည်။

အာဖရကိတိက်ု၌   ေတာင်အာဖရကိ 

ိုင်ငံ၊    ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၊   လစ်ဗျားိုင်ငံ၊ 

တူနီးရှားိုင်ငံှင့ ် အီသီယိုးပီးယားိုင်င ံ

တုိသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ  

အများဆုံးုိင်ငံများြဖစ်ေကာင်း အာဖရိက 

ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်   ကာကွယ်ေရး 

စင်တာက ေြပာကားသည်။

အာဖရိက   ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏  ေြပာကားချက် 

အရ အာဖရိကတုိက်တစ်ဝန်း ကုိဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ အေရအတွက်သည် 

ကမ ာတစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံရသူစုစုေပါင်း၏ ၃ ဒသမ ၃  ရာခိုင် န်း 

ရှိေကာင်းှင့ ်  အာဖရိကတိုက်တစ်ဝန်း  

အဆိပုါေရာဂါေကာင့ ်     ေသဆုံးသအူေရ 

အတွက်သည် ကမ ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါေကာင့ ်   ေသဆုံးသူေပါင်း၏  ၄  

ဒသမ ၂ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၅၀၄၅၅၄  

ဦးရိှေကာင်း၊ ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉၈၃၆၂၃ ဦး 

ရိှေကာင်းှင့ ်တနူီးရှားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၇၃၅၉၇၃ ဦး 

ရိှေကာင်း အာဖရကိေရာဂါထန်ိးချပ်ေရး 

ှင့်  ကာကွယ်ေရးစင်တာက  ေြပာကား 

သည်။                     ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၆၂၇၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ဆက်တိက်ု    ရိှသွားပြီဖစ်ေကာင်းလည်း 

သိရသည်။ 

ထိုြပင ်   အိ ိယိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း     ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ေကာင့ ်  ေသဆုံးသူ ၂၈၅  ဦး   ထပ်တိုး 

လာြခင်းေကာင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း  ၄၈၃၄၆၃  ဦးရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

အိ ိယိင်ုင၌ံ လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲ    လူနာစုစုေပါင်း 

၄၇၂၁၆၉  ဦးရိှေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရး  

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

အိ ိယုိင်ငံ၌   လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသြဖင့ ်  ေဆးုံအသီးသီးမ ှ

ဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၄၀၈၉၅ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉    ေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသူစုစုေပါင်း  ၃၄၄၁၂၇၄၀   ရှိလာ 

ေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ေြပာကားသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌    ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကူးစက်မ များရိှေနသည့်အြပင် အုိမီခရန် 

ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသ ူ အေရ 

အတွက်သည်လည်း  စစုေုပါင်း ၃၀၇၁ ဦး  

ရိှလာေကာင်း၊ ယင်းအေရအတွက်အနက်  

မဟာရက်ရ ထရာ၌  အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ  ၈၇၆     ဦးှင့် 

နယူးေဒလ၌ီ အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် 

ကူးစက်ခံရသူ ၅၁၃ ဦးရိှေကာင်း အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက   ထုတ်ြပန် 

သည့ ်ေနာက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ 

သိရသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၃၀၃၉၉၃၃၀၆ ဦး

 ေသဆုံးသူ ၅၄၉၉၃၈၆ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ      ၂၅၈၄၁၃၄၁၄ ဦး

ဩစေတးလျိုင်ငံရှိ ြပည်နယ် သုံးခု၌ 
ေနစ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ များ ြမင့်တက် လက်ရှိအချနိ်၌   ိုင်ငံအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသူ 

၁၈၅၉၈၄၁  ဦးရှိပီး   အဆိုပါေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသူ  ၃၃၈၇၇  ဦးရှိကာ  

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသူ ၁၄၇၉၀၄၈ ဦး ရှိသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း      လက်ရှိအချနိ်၌ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အလုံး 

ေရ ၁၅၇ ဒသမ ၇ သန်းကုိ အသံုးြပထိုးံှ 

ေပးခဲေ့ကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ေြပာကားသည်။ ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်- စိုးသူရ



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၈

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်များ ပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် မိတ်မိ 

မတ်ိေတာင်ရပ်ကွက်  နတ်စင်လမ်းေန ြမင့ေ်ဝ (ခ)ဝတတ်ု၏ ေနအမ်ိသို 

ဝင်ေရာက်ရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၀၀၀၀ ကိလုည်းေကာင်း၊  

ထိုအတ ူယင်းေန  နနံက် ၁၁ နာရခဲွီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်း 

ေရးရတဲပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် သာေကတမိနယ် 

အမှတ်(၃)  ရန်ေြပရပ်ကွက် ရန်ေအာင်လမ်းတွင် မိုးထက်ိင်ု(ခ)မိုးေလး 

ေမာင်းှင်ပီး    စိုးလင်းဖိး(ခ)ကိုဖိးလိုက်ပါလာသည့ ်  ဆိုင်ကယ်ကိ ု

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ မိုးထက်ိုင(်ခ)မိုးေလး၏ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  

၁၉၉၀ ကိုလည်းေကာင်း။

ထိုအတူ ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး 

ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ   ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်  နမ့်စန် 

မိနယ် ေနာင်ဟီးေကျးရာအပ်ုစ ု ကန်ုးဆာေကျးရာေန စိင်ုးလ  င်ခမ်း၏  

ေနအိမ်သို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၅၀၀၀ ကို 

လည်းေကာင်း၊ အလားတ ူဇန်နဝါရ ီ၆ ရက် မွန်းလဲွ ၃ နာရ ီ၄၅ မနိစ်တွင်  

ေအးသာယာမိမရစဲခန်းမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် 

ေတာင်ကီးမိနယ် ေအးသာယာမိ အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်တွင် မလှကီး 

ကိ ုမသက  ာဖွယ်ေတွရိှရသြဖင့ ်စစ်ေဆးရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား  

၁၆၀၀၀ ကုိလည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲသြဖင့် ၎င်းတိုအား မူးယစ် 

ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆုိင်ရာ ဥပေဒအရ  

အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။                                ရဲြပန်ကား

မတ်ိ၊ သာေကတ၊ နမ့စ်န်ှင့ ်ေတာင်ကီးမိနယ်တို၌ 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

တရားမဝင်ကုန်ပစ ည်းများ သိမ်းဆည်းရမိေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၈

တရားမဝင်      ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး   ဦးေဆာင်ေကာ် 

မတီ၏     ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် 

တရားမဝင်  ကုန်သွယ်မ များကို 

ဥပေဒှင့်အညီ    ထိေရာက်စွာ 

တားဆီး        အေရးယူိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး ဇန်နဝါရီ  

၆ ရက်တွင် ရခိုင်ြပည်နယ ် အမ်း 

မိနယ်  မဲလက်ေမာင်းေကျးရာ 

အနီး စစ်ေတ-ွအမ်း ကားလမ်းတွင် 

တရားမဝင်သစ်များ  သယ်ေဆာင် 

လာေကာင်း သတင်းအရ ပူးေပါင်း  

အဖွဲမှ  သွားေရာက်စစ်ေဆးရာ 

ယာ်ှစ်စီးေပ မှ  ေတာင်သရက ်

ခွဲသား  ၄ ဒသမ ၂၇ တန်အား 

စစ်ေဆးေတွရိှ      သိမ်းဆည်းရမိ 

ခဲ့သည်။

ထိုအတူ    ယေနတွင်    ရှမ်း 

ြပည်နယ်  ေရပအူမတဲမ်းစစ်ေဆး 

ေရးစခန်း  သွင်းကန်ု  ယာ်ငယ်စစ် 

ေနရာတွင် ပူးေပါင်းအဖဲွမှစစ်ေဆး 

ခဲရ့ာ ယာ်အမှတ် 8J-8801 ေပ မှ  

စားေသာက်ကုန်ပစ ည်း     စ်ှမျိး   

၁၉၅  ဖာ  (ခန်မန်ှးတန်ဖုိးေငွကျပ် 

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၈

အကမ်းဖက ်  အဖွဲအစည်းများအြဖစ ်

ထုတ်ြပန်ေကညာထားသည့ ် NUG ၊  CRPH 

ှင့် ၎င်းတို၏  လက်ေဝခံ PDF အမည်ခံ  

အကမ်းဖက်သမားများ၏  ရက်ရက်စက်စက် 

သတ်ြဖတ်မ ေကာင့ ် မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

မိင်မိနယ ်ရာကုန်းေကျးရာရှ ိ ဆရာေတာ် 

တစ်ပါး  ပျလံွန်ေတာ်မူခဲ့ပီး  ဆရာေတာ်၏ 

ဖခင်ြဖစ်သူတုိ ေသဆံုးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ 

ြဖစ်စ်မှာ မိင်မိနယ် ရာကန်ုးေကျးရာ 

ရှိ   မဟာန ီမကျည်းေတာေကျာင်းတိုက်၌ 

သီတင်းသုံးေနထိုင်သည့်           ေကျာင်းထိုင ်

ဆရာေတာ် းေခမာသာရ(၄၈)ှစ် ဝါေတာ် 

(၂၀)ှင့် ဖခင်ြဖစ်သူ  ဦးလှြပးတုိှစ်ဦးသည် 

ေကျာင်းတိုက်၌ရှိစ ်ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် ည ၇  

နာရီခန်တွင်    PDF    အမည်ခံအကမ်းဖက ်

သမားများေရာက်ရှိလာပီး    လက်နက်ငယ် 

များြဖင့ ်  ပစ်ခတ်ခဲသ့ြဖင့ ် ေသဆုံးခဲေ့ကာင်း      

သိရသည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်တွင ် ဆရာေတာ်ှင့် 

ဖခင်ြဖစ်သတူိုအား ရက်ရက်စက်စက် လပ်ုက ံ

သတ်ြဖတ်ခဲသ့ည့ ်PDF အမည်ခအံကမ်းဖက် 

သမားများအား   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

အြမန်ဆုံးဖမ်းဆီးရမိေရး    လိုအပ်သည့် 

လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ တိုးြမင့်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရိှေကာင်းှင့်  အကမ်းဖက်သမားများ 

အေနြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုငသံား အများစ ုကိုးကွယ် 

ရာြဖစ်ေသာ ဗဒု ဘာသာ၏  ရဟန်းသဃံာများ 

ကို    ယခုကဲ့သို    သတ်ြဖတ်ေနမ များအား 

ြပည်သတူစ်ရပ်လုံးအေနြဖင့ ် ဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်း  

ကာကွယ်သွားကရန ်       လိုအပ်ေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

အားကစားြမင့တ်င် စတ်ိလန်းရ င် ဆနက်ျင်မူးယစ်ေဆး

PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက မိင်မိနယ် ရာကုန်းေကျးရာမှ 

ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ်ှင့် ဖခင်ြဖစ်သူတိုကို ရက်ရက်စက်စက်လုပ် ကံသတ်ြဖတ်

၄၀၀၀၀၀၀)   ကိ ု  သိမ်းဆည်းရမိ 

ခဲ့သည်။

အလားတ ူ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး 

တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက် 

ေရးအထူးအဖဲွ၏   စီမံခန် ခဲွမ ြဖင့် 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး     သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနက  ဦးေဆာင်၍  ပူးေပါင်း 

အဖဲွများက သတင်းအရ  ပခဲူးခိင်ု  

ှင့်     သာယာဝတီခုိင်အတွင်းရိှ 

သစ်ေတာကိးဝိုင်းများအတွင်း  

တရားမဝင ်     သစ်ထုတ်လုပ်မ  

များအား  ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခဲရ့ာ 

တရားမဝင်က န်းသစ်  ၂၄ တန်၊ 

သစ်မာ ေြခာက်တန်ှင့် အြခားသစ်  

၂၉ တန် စုစုေပါင်း သစ်မျိးစုံ ၅၉ 

တန်ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

သိုပါ၍ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်တွင်  

ရခိုင်ြပည်နယ်မ ှသစ် ၄ ဒသမ ၂၇ 

တန်၊ ယေနတွင် ေရပူအမဲတမ်း 

စစ်ေဆးေရးစခန်းမှ အမ တဲွ တစ်မ   

(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၄၀၀၀၀၀၀)  

ှင့်  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးမ ှ  သစ် 

မျိးစု ံ    ၅၉  တန်အား   သမ်ိးဆည်း 

ရမိခဲ့ပီး    အမ တွဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ကာ 

ဌာနဆိင်ုရာ  လပ်ုထုံးလုပ်နည်းများ 

ှင့်အညီ     ဆက်လက်အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်          ရိှေကာင်း 

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  တိက်ုဖျက်  

ေရး  ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှ သိရ 

သည်။                      သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၈

သာသနာအ့ေရခံကာ သဃံာဝ့နိည်း 

ှင့်အညီ   ကျင့် ကံေနထိုင်ြခင်းမရှိဘဲ 

သာသနာညိးွမ်းေစရန် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ 

ေသာ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး စ့က်ိင်ုမိ  

ြပည်ေတာ်သာေကျာင်းတိက်ုမှ ဦးဇဝန(ခ) 

ဇာနည်ကိုကိုအား      သာသနာညိးွမ်း 

ေအာင် ပူးေပါင်းပါဝင်သ ူ၁၃ ဦးှင့်အတူ 

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သံဃာ့ဝိနည်းှင့ ်မညီ

ြဖစ်စ်မှာ ဇန်နဝါရ ီ ၁ ရက် နနံက်ပိင်ုး 

တွင် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး စ့်ကိုင်မိ 

ြပည်ေတာ်သာ ေကျာင်းတိက်ုဆရာေတာ် 

ဦးဇဝနက ၎င်း၏ ေမွးေနပွဲြပလုပ်မ ကို 

Ashin Zawana Facebook Account ၌ 

ုပ်သံဖိုင် Live ထုတ်လ င့်သည်။ ယင်း 

ုပ်သံဖိုင်တွင်   ဦးဇဝနသည်  သာမန် 

လူပုဂ ိလ်များကဲ့သို ေမွးေနပွဲကိ ုကျင်းပ 

ြပလုပ်ခ့ဲသည့်အြပင် ၎င်းကိ ုကုိးကွယ်သူ 

များက   နမ်းြခင်း၊  ေမွးေနသီချင်းများ 

သီဆိုြခင်း၊  အရက်ေသစာ ေသာက်စား 

ြခင်း၊ ကခုန်ြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့မ သည် 

သံဃာ့ဝိနည်းှင့ ်   မညီသည့်အြပင  ်

သာသနာညိးွမ်းေစိင်ုသည့ ်လပ်ုေဆာင် 

မ များြဖစ်ေသာေကာင့်    ြဖစ်စ်မှန် 

ေပ ေပါက်ေစေရး ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်တွင် 

သာသနာ့အေရ ခံ ကာ သံဃာ့ဝိနည်းှင့်အညီ ကျင့် ကံေနထိုင်ြခင်းမရှိဘဲ သာသနာညိးွမ်းေစရန် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး စ့်ကိုင်မိ ြပည်ေတာ်သာေကျာင်းတိုက်မှ ဦးဇဝန(ခ)ဇာနည်ကိုကိုအား ဖမ်းဆီးရမိ

ဦးဇဝန(ခ)ဇာနည်ကိုကို

ဦးဇဝန(ခ)ဇာနည်ကိုကို အပါအဝင် တရားခံ ၁၄ ဦး ဖမ်းဆီးရမိသည့် ချမ်းြမသာစည်မိနယ်ရှိ 

ေဇာ်မျိးေအာင်၏ ေနအိမ်။

ေဇာ်မျိးေအာင်

Ashin Zawana Facebook Account Profile ပုံှင့် ၎င်း၏ဓာတ်ပုံ

ဦးဇဝန(ခ)ဇာနည်ကုိကုိ အား ၎င်းေမွးေနပဲွ 

ကျင်းပခဲ့ရာ   မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

ချမ်းြမသာစည်မိနယ်   မိသစ်(၁)

ရပ်ကွက် ၇၁ လမ်းှင့ ် ၁၀၂(A)လမ်း 

ေထာင့်ရှိ   ေဇာ်မျိးေအာင်၏ေနအိမ်၌ 

ေဇာ်မျိးေအာင်   အပါအဝင်  သာသနာ 

ညိးွမ်းေအာင ်ပူးေပါင်းပါဝင်သ ူ၁၃ ဦး 

ှင့်အတူ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ 

စစိစ်ေဖာ်ထုတ်ချက်များအရ  ဦးဇဝန 

(ခ)ဇာနည်ကိုကိုသည်   Ashin Zawana 

Facebook Account ြဖင့် ဆူပူဆ ြပမ  

များကို အားေပးေထာက်ခံေရးသားြခင်း၊ 

ဝန်ထမ်းများ CDM တွင် ပါဝင်လာေစေရး 

လ ံေဆာ်ေရးသားြခင်း၊     ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ    ပျက်ြပားေစရန ်

မမှန်သတင်းေရးသားြခင်းများ  ြပလုပ်ခ့ဲ 

ေကာင်း ေတွရှိရသည်။

အလှဓာတ်ပုံများိုက်ကူး

ဦးဇဝန(ခ)ဇာနည်ကိကုိသုည် သဃံာ 

ေတာ်များ အသုံးြပရန် သင့ေ်တာ်ြခင်းမရိှ 

ေသာ တန်ဖိုးကီးဖိနပ်၊ လက်ကိုင်အိတ်၊ 

မျက်မှန်၊    ေတာင်ေဝှး  စသည့်   သာမန် 

လူပုဂ ိလ်    အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ  

ဝတ်ဆင်အသုံးြပခဲ့ေကာင်း၊   ၎င်းအသုံး 

အေဆာင်များြဖင့်   အလှဓာတ်ပုံများ 

ုိက်ကူးကာ သံဃာ့ဝိနည်းအား လုိက်နာ 

ြခင်းမရှိဘဲ   Facebook  တွင်  Post 

တင်ြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း။

ေလာင်းကစားြခင်းများေဆာင်ရက်ခဲ့

ဦးဇဝန(ခ)ဇာနည်ကိုကို     သည်  

ဘာသာေရးအေရ ခံ၍   ေလာင်းကစား 

ြပလုပ်သူများကို အကံeာဏ်ေပးြခင်း၊ 

ေဆွးေွးတိုင်ပင်ြခင်း၊ ကိုယ်တိုင ်ှစ်လုံး 

ထီ၊   သုံးလုံးထ ီ  ေလာင်းကစားြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း၊  အလှရှင်များထမှံ 

ရရိှသည့ ်အလှေငမွျားအတွင်းမှ ေငကွျပ် 

သိန်း ၈၀၀ ကို ှစ်လုံးထီ၊ သုံးလုံးထီှင့ ်

ေဘာလုံးပွဲ  ေလာင်းကစားြပလုပ်ရာ၌ 

ေငွေကးလိုအပ်ေနသည့် ေဇာ်မျိးေအာင် 

ထံ     ေချးငှားေပး၍     တရားမဝင ်

ေလာင်းကစားလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင် 

ပတ်သက်ခဲ့ေကာင်း၊   ေဇာ်မျိးေအာင် 

သည် ၎င်း၏ေနအိမ်တွင်  ဦးဇဝန(ခ)

ဇာနည်ကုိကုိ၏ ေမွးေနပဲွအား ဦးစီးကျင်းပ 

ေပးြခင်း၊      ှစ်လုံးထီ၊     သုံးလုံးထ ီ

ေလာင်းကစားဒိုင်လုပ်ကိုင်ြခင်း၊  ၎င်း၏ 

ေနအိမ်များအား ဘဏ်များတွင်    ေပါင်ံှ 

ခဲ့ရာမှ  ြပန်လည်ေပးဆပ်ိုင်မ မရှိသည့် 

အတွက်    တရားစွဲဆိုြခင်းခံထားရသူ 

ြဖစ်ေကာင်း၊   ဦးဇဝနှင့်  ပူးေပါင်း၍ 

ေငွေကးလိမ်လည်ထားသူြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

စိစစ်ချက်များအရ    ဦးဇဝန(ခ) 

ဇာနည်ကိကုိ ုသည် လင်ိတဆူက်ဆြံခင်းကိ ု

ဝါသနာပါသူ တစ်ဦးြဖစ်ေကာင်း  ေတွရှိ 

ရပီး ၂၀၀၂ ခုှစ်တွင် ကိုရင်ဘဝမ ှ၂၀၂၁ 

ခုှစ်အထိ ၎င်းှင့် ရင်းှီးက မ်းဝင်သူ 

ကပ ိယ လငူယ် ငါးဦးှင့် လိင်တူဆက်ဆံ 

ခ့ဲေကာင်း ေဖာ်ထုတ်ေတွရှိရသည်။

ဦးဇဝန(ခ)ဇာနည်ကိုကို     သည်  

သာသနာ့အေရခံကာ  သံဃာ့ဝိနည်းှင့် 

မညီေသာ ေလာင်းကစားမ  ြပလုပ်ြခင်း၊ 

သဘာဝှင့်ဆန်ကျင်၍ လိင်တူဆက်ဆံ 

ြခင်း၊ ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ကို 

ပျက်ြပားေစရန် လမူ ကွန်ရက်စာမျက်ှာမှ 

တစ်ဆင့်   ေသွးထိုးလ ံေဆာ်ြခင်းတိုကိ ု

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်အြပင ်      ဘာသာ 

သာသနာညိးွမ်းေစရန်   ြပလုပ်ခ့ဲသည့် 

အတွက် ရာဇသတ်ကီးဥပေဒပုဒ်မ ၂၉၅၊ 

၅၀၅-က၊ ေလာင်းကစားဥပေဒတိုြဖင့် 

ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း   သက်ဆိုင်ရာမ ှ သိရ 

သည်။    

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၈

PDFအမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့ ်အနာဂတ် လငူယ်၊ 

လရူယ်များ ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေသာ 

ပညာေရးဆိုင်ရာုံး/ဌာနများှင့်  စာသင်ေကျာင်းများကိ ုမိုင်းေထာင ်

ေဖာက်ခွဲြခင်းများ၊ လက်ပစ်ဗုံးများ၊ လက်လုပ်မိုင်းများြဖင့ ် ပစ်ေပါက် 

ေဖာက်ခွဲြခင်းများ လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ  ဇန်နဝါရီ  ၇  ရက် နံနက်       

၁၀ နာရီခွဲခန်တွင်  မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  မဟာေအာင်ေြမမိနယ ်

ရတနာဘုမ ိအေရှရပ်ကွက ် (၃၆)လမ်းရှ ိ မိနယ်ပညာေရးမှးုံးအား 

ဆိုင်ကယ်ေမာင်းှင်လာသည့် အကမ်းဖက်သူ အမျိးသား ှစ်ဦးက 

လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ပစ်ေပါက်ထွက်ေြပးသွားခဲ့ြခင်းေကာင့ ် ေပါက်ကွဲမ  

ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းအချိ ပျက်စီးခဲ့သည်။

လက်လုပ်မိုင်းှစ်လုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲခဲ့

အလားတ ူမွန်းလဲွ ၁ နာရီခန်တွင် စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ခင်ဦး 

မိနယ် ရာသစ်ကုန်းေကျးရာရှ ိအေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်းေရှ၌  

အကမ်းဖက်သမားများက  လက်လုပ်မိုင်း ှစ်လုံးြဖင့ ်ေဖာက်ခွဲခဲ့ရာ 

ေပါက်ကွဲမ ေကာင့် ဦးေအာင်သူ(၃၂)ှစ်(ဘ)ဦးထွန်းရှင်တွင် ဝဲ/ယာ 

မျက်လုံးအနီး မိင်ုးစထမှိန်ဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ ဝမ်းဗိက်ုမိင်ုးစထမှိန်ဒဏ်ရာ 

တစ်ချက်၊ ဝဲလက်ဖျမုိံင်းစထိမှန်ဒဏ်ရာတစ်ချက်တုိရရိှခ့ဲပီး လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များက အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာအား အေသးစတ်ိစစ်ေဆးခဲရ့ာ 

ဒန်အိုးြဖင့် ြပလုပ်ထားသည့ ်လက်လုပ်မိုင်း တစ်လုံး၊ PVC ပိုက်ြဖင့ ်

ြပလုပ်ထားေသာ လက်လုပ်မိုင်း တစ်လုံးတိုကိ ုထပ်မံေတွရှိရသြဖင့ ်

သက်မဲ့ြပလုပ်သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်များမှ အကမ်းဖက်မ လပ်ုရပ်များကိ ုကျးလွန်သ ူ

များအား  ဥပေဒှင့်အညီ  ထိေရာက်စွာအေရးယူိုင်ေရး လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြမဝတီ   ဇန်နဝါရီ   ၈

ထိုင်းိုင်ငံတွင ်ေရာက်ရှိေနပီး  ေနရပ်ြပန်လို 

သည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြမဝတီမိ ြမန်မာ-

ထိုင်း အမှတ်(၂)    ချစ်ကည်ေရးတံတားမှတစ်ဆင့ ် 

ြပန်လည်လက်ခံလျက်ရှိရာ ယေနတွင် ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသ ူ ၂၂၁ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့ ်ြမန်မာ 

ိုင်ငံသားများအား    ြမဝတီခိုင ် ဒုတိယအုပ်ချပ် 

ေရးမှး ဦးေအာင်ချမ်းငိမ်းှင့် တာဝန်ရှိသူများက 

ကိဆိုကပီး သက်ဆိင်ုရာ ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ 

ထိင်ုးိင်ုငေံရာက ်ြမနမ်ာိင်ုငသံားများ ြမဝတ ီအမှတ်(၂) ချစ်ကညေ်ရးတတံားမတှစဆ်င့ ်ဆကလ်ကဝ်ငေ်ရာက်

အကမ်းဖက်သမားများက မိနယ်ပညာေရးမှးုံးှင့ ်အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်းတိုအား 

လက်လုပ်မိုင်းများအသုံးြပ၍ အကမ်းဖက်မ လုပ်ရပ်များလုပ်ေဆာင်

မ ေလး    တိုင်းေဒသကီး 

မဟာေအာင်ေြမ   မိနယ်၌ 

လက်လုပ်ဗုံးေပါက်ကွဲမ ။

စစ ်ကိုင ်းတိုင ်းေဒသကီး  

ခင်ဦးမိနယ်၌  လက်လုပ်မုိင်း 

ေပါက်ကွဲမ ။

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၈

CRPH ှင့ ်NUG အမည်ခ ံအကမ်းဖက်အဖဲွများ 

သည် အလုံးစုံပျက်သု်းေရး ဦးတည်ချက်များြဖင့ ်

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖဲွကုိ ဖဲွစည်း၍ အချိ 

ေသာ ေဒသများတွင ်ေအးချမ်းစွာေနထိုင်ကေသာ 

ြပည်သူများအား အေကာင်းြပချက်မျိးစုံြဖင့ ်စွပ်စွဲ 

သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ိင်ုငပံိင်ုအေဆာက်အအုမံျား၊ အများ 

ြပည်သှူင့သ်က်ဆိင်ုေသာ ေဆးုမံျား၊ ေကျာင်းများ၊ 

ေနအိမ်များ၊ ေကျးရာများ၊ ေဈးများ၊ ိုင်ငံပိုင်ဘဏ ်

များ၊ ပုဂ လိကပိုင်ဘဏ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာုံးများ၊ 

အကမ်းဖက်သမားများ၏ မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ ဖျက်ဆီးမ များေကာင့်  ဓာတ်အားလိုင်းတာဝါတိုင်များ ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့ရ
ိုင်ငံေတာ်ပိုင်ပစ ည်းများ၊ ပုဂ လိကပိုင်ပစ ည်းများ၊ 

စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများှင့ ်တာဝါတိုင်များအား မိုင်းခွဲ 

ဖျက်ဆီးြခင်းှင့ ်မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း စသည့် အဖျက် 

အေမှာင့်လုပ်ရပ်များကိ ုကျးလွန်လျက်ရှိသည်။

ထိုသို   အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏ မိုင်းေထာင ်

ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်းေကာင့ ်ဇန်နဝါရ ီ၇ ရက် နနံက် 

ပိုင်းတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ထီးချိင့်မိနယ ်

အတွင်းရှိ တေကာင်းနီကယ်စက်ုံ၏ အေရှဘက ်

တွင် ေပါက်ကွဲသံကားခဲ့ရပီး လ ပ်စစ်မီးလိုင်းများ 

ြပတ်ေတာက်သွားခဲ့သည်။   အဆိုပါ  စက်ုံသို 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက  သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲရ့ာ 

စက်ုအံနီးတစ်ဝိက်ုတွင် ေပါက်ကဲွပျက်စီးမ  မေတွရိှ 

ရဘဲ ၂၂၀ ေကဗီွ ဓာတ်အားလုိင်းတစ်ေလ ာက်ရိှ တာဝါ 

တိင်ုများအား စစ်ေဆးမ များ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ခဲ ့

ရာ ယေနညေန ၃ နာရီခန်တွင် မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးြခင်း 

ခထံားရသည့ ်တိင်ုအမှတ် T-၂၄၅ ှင့ ်T-၂၄၄ တိုတွင် 

ေအာက်ေြခမှ ကျိး၍လဲကျေနေကာင်းှင့် တိုင် 

အမှတ် T-၂၄၃ တွင် ေအာက်ေြခတိင်ုများ တမ်ိးေစာင်း 

ြပတ်ထွက်ပျက်စီးေနေကာင်း ေတွရှိရသည်။

PDF  အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများ၏ 

မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲမ ေကာင့် လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

လိုင်း တာဝါတိုင်များ ပျက်စီးခဲ့ရပီး လ ပ်စစ်မီးများ 

ြပတ်ေတာက်ခဲေ့ကာင်း၊ စက်ုလံည်ပတ်မ မရပ်တန်  

ေစေရးှင့ ်လ ပ်စစ်မီးလိင်ုးများ ြပန်လည်ေကာင်းမွန် 

ေစေရးအတွက ်သက်ဆိုင်ရာမ ှတာဝန်ရှိသူများက 

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်းှင့် မုိင်းေထာင် 

ေဖာက်ခွဲထွက်ေြပးလျက်ရှိေသာ   PDF  အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများအား   ဖမ်းဆီးရမိိုင်ေရး 

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ထီးချိင့်မိနယ်၌ တေကာင်းနီကယ်စက်ုံသို ဆက်သွယ်ထားေသာ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းတာဝါတိုင်များ မိုင်းခွဲခံရသည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

တာဝါတိုင်အမှတ် T-၂၄၅တာဝါတိုင်အမှတ် T-၂၄၃ တာဝါတိုင်အမှတ ်T-၂၄၄

င့်ှ  တာဝန်ရိှသူများက ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာများ 

အသပိညာေပးြခင်း၊ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသမူျား 

၏  အချက်အလက်များ  ေကာက်ယြူခင်း၊ ြမဝတီမိရိှ 

သက်ဆုိင်ရာ အသွားအလာကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရး 

စခန်းများသုိ ပုိေဆာင်ပီး ကျန်းမာေရးဌာနမှ ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပုိး ရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ြခင်းှင့်  သက်ဆုိင် 

ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များသို ြပန်လည် 

ပိုေဆာင်ေပးြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။

ယေန ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသမူျားအေနြဖင့ ်

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အသီးသီးမ ှ   အမျိးသား  

၁၃၃ ဦးှင့် အမျိးသမီး  ၈၈ ဦး  စုစုေပါင်း ၂၂၁ ဦးရှိ 

ေကာင်း သရိသည်။       မန်းသန်းေရ ြမင့(်ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ကျိင်းတုံ ဇန်နဝါရီ ၈

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး) ကျိင်းတုံမိ 

ကျိင်းေဖာင်းေရပူစမ်း၌ ေဆာင်းရာသီ 

ကာလ ယခတုစ်ပတ်အတွင်း လာေရာက် 

အပန်းေြဖလည်ပတ်သမူျားြဖင့ ်စည်ကား 

လျက်ရှိသည်။

‘‘က န်ေတာ်တုိ ကျိင်းတံုမိ ကျိင်းေဖာင်း 

ေရပူစမ်းမှာ ဒီှစ်ေဆာင်းရာသီကာလ 

မှာ လာေရာက်လည်ပတ်အပန်းေြဖသူ 

ေတွ ယခင်ှစ်ေတွထက်  ပိုမိုစည်ကား 

ပီးေတာ ့ေရပစူမ်းမှာ ေဈးေရာင်းချသေူတ ွ

လည်း ေဈးေရာင်းေကာင်းတာေတွရ 

တယ်။ အခုလို ြပည်သူေတွ စိတ်ေအး 

ချမ်းစွာ လာေရာက်အပန်းေြဖတာေတွရ 

ေတာ ့ကျိင်းတုံမိေနြပည်သတူစ်ေယာက် 

အေနနဲဝမ်းသာပီတ ိ ြဖစ်ရပါတယ”်  ဟ ု

လာေရာက်လည်ပတ်သူ     တစ်ဦးက 

ေြပာကားသည်။

အဆိပုါ ေရပစူမ်းအပန်းေြဖစခန်းသည် 

ကျိင်းတုံ-ေတာင်ကီး ကားလမ်းေဘး၊ 

ကျိင်းေဖာင်းေချာင်းအနီးတွင် တည်ရိှပီး 

သဘာဝအေလျာက်တည်ရိှေသာ ေရပူစမ်း 

တစ်ခြုဖစ်ပီး တာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်ေဒသခ ံ

ြပည်သူများက အများြပည်သူများ အခမ့ဲ 

လာေရာက်အပန်းေြဖေစရန် ေဆာင်ရက် 

ထားရှိကာ ေဒသထွက် အစားအစာများ 

ေရာင်းချြခင်း၊ သာဘာဝေရပူစမ်းြဖင့ ်

ေရချိးခန်းများ ေဆာင်ရက်ထားရိှေပးြခင်း 

ေကာင့်  ယခု ေဆာင်းရာသ ီဒီဇင်ဘာလ 

တွင် အဆုိပါ ေရပူစမ်းကွင်းြပင်ရိှ  ြမက်ခင်း 

ြပင်၌ ြပည်သူများ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာ 

လာေရာက်     အပန်းေြဖသူများြဖင့ ်

စည်ကားလျက်ရှိေကာင်းသိရသည်။

ေအာင်ဇင်ြမင့(်ြပန်/ဆက်)

ကျိင်းတုံမိ ကျိင်းေဖာင်းေရပူစမ်း၌ ေဆာင်းရာသီကာလ လာေရာက်အပန်းေြဖလည်ပတ်သူများြဖင့် စည်ကား

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၈ 

ြပည်ပိုင်ငံများမ ှဝင်ေရာက်လာသည့ ် ြမန်မာ 

ိင်ုငသံားများကိ ုနယ်စပ်ဂတ်ိအသီးသီးတွင် လက်ခ ံ

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ဇန်နဝါရ ီ၇ ရက်တွင် ရှမ်း 

ြပည်နယ် (ေြမာက်ပိုင်း) မူဆယ်မိသို ြပန်လည ်

ဝင်ေရာက်လာသ ူအမျိးသား ၉၉ ဦးှင့် အမျိးသမီး 

၈၀ စစုေုပါင်း ၁၇၉ ဦး၊ ချင်းေရ ေဟာ်မိသို ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသ ူအမျိးသား ၁၅ ဦးှင့် အမျိးသမီး 

၁၂ ဦး စစုေုပါင်း ၂၇ ဦး၊ ေလာက်ကုိင်မိသုိ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသူ အမျိးသား ၁၀ ှင့် အမျိးသမီး ခုနစ် 

ဦး  စစုေုပါင်း ၁၇ ဦးတုိကုိလည်းေကာင်း  ယေနတွင် 

ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမိသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်

လာသူ အမျိးသား ၁၂၆ ဦးှင့် အမျိးသမီး ၉၂ ဦး 

တိုကိုလည်းေကာင်း လက်ခံခဲ့ကသည်။ 

ထိသုိုလက်ခရံာတွင် သက်ဆိင်ုရာြပည်သူေဆးု ံ

များမှ    ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ   တာဝန်ရှိသူများ၊ 

တပ်မေတာ်ေဆးတပ်ဖဲွဝင်များက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြပည်ပိင်ုငမံျားမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့ ်ြမန်မာိင်ုငသံားများကိ ု

နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးတွင် ဆက်လက်လက်ခံလျက်ရှိ
စစ်ေဆးေပးြခင်း၊ Quarantine ဝင်ေရာက်ရမည့ ်

အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းများ ြပလုပ်ေပး 

ြခင်း၊   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏    န်ကားချက ်

များ     ရှင်းလင်းေြပာကားြခင်းတုိကုိ      စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ေပးပီး      တိုင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမ ှ

တာဝန်ရှိသူများ၊    ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက 

လိုအပ်သည်များ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးကသည်။ 

ထိုေနာက် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများက 

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးသည့် ခရီးသည်တင်ေမာ်ေတာ ်

ယာ်များြဖင့် ၎င်းတိုေနရပ်အသီးသီးသို လိုက်လံ 

ပုိေဆာင်ေပးခ့ဲေကာင်းှင့်  ေရာဂါပိုး   ေတွရိှသမူျား 

အား          သက်ဆုိင်ရာေနရာများတွင်       သီးသန်  

ထားရှိ၍    လိုအပ်သည့်   ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာများ 

ှင့်   အုပ်ချပ်မ ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကိ ု  အဆင်ေြပ 

ေချာေမွေအာင ်   ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း      

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၈

ကပ လီပင်လယ်ြပင်ေတာင်ပိုင်းှင့ ်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပိုင်းတိုတွင် တိမ်အနည်းငယ်မ ှ

တမ်ိအသင့အ်တင့ ်ြဖစ်ထွန်းေနပီး ကပ လပီင်လယ်ြပင်ေြမာက်ပိင်ုးှင့ ်ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တိုတွင် 

အများအားြဖင့ ်သာယာေနသည်။

မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ ်အေြခအေန



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ပဲခူး   ဇန်နဝါရီ   ၈

ကမ ာ့ေရှးေဟာင်း     အေမွအှစ်စာရင်းဝင ်

နယ်ေြမြဖစ်သည့ ် သေရေခတ ရာ   ပျမိေဟာင်း 

အေပျာ်တမ်းစက်ဘီးစီးပွဲေတာ်  ကျင်းပြခင်းြဖစ်၍ 

ပိင်ပွဲအတွက်လိုအပ်သည့် ကိတင်ြပင်ဆင်မ များ

ေဆာင်ရက်ထားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ခရီးသွား 

လပ်ုငန်းဖံွဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်ြပည်သမူျား ကျန်းမာ 

ကံ့ခိုင်ေရးကိုဦးတည်၍    အဆိုပါ    အေပျာ်တမ်း 

စက်ဘီးစီးပဲွေတာ်ကုိ ကျင်းပရန် စီစ်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးမျိးေဆွဝင်းက 

ေြပာကားသည်။

လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး ေတာ်ဝင် 

ဟသံာ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ဇန်နဝါရ ီ၇ ရက် နနံက် 

ပိုင်းက  သေရေခတ ရာပျမိေဟာင်း  အေပျာ်တမ်း 

စက်ဘီးစီးပွဲေတာ ်  ကျင်းပိုင်ေရး လုပ်ငန်းညိ  င်း 

အစည်းအေဝးတွင် ထိသုို ေြပာကားခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။

   ဒီပဲယင်း   ဇန်နဝါရီ   ၈

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး   ဒီပဲယင်းမိနယ်တွင် 

သဖန်းဆိပ်ဆည်ေရြဖင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ခုှစ်တွင် 

ေွစပါး ဧက ၅၀၀၀၀ ှင့် အြခားသီးှံ ဧက ၇၅၀၀ 

စိုက်ပျိးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဒီပဲယင်း 

မိနယ်   စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန   မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးေအးမင်းထွန်းထံမ ှသိရသည်။

သဖန်းဆိပ်ဆည်မှ ယခုှစ် ေွစပါးစိုက်ရာသ ီ

တွင် ဒီပဲယင်းမိနယ် အေနြဖင့်(YMC) ေရဦးေြမာင်း 

မေတာ်မှ ဧက ၂၂၅၀၀၊ ( MBC)မရကန်ေြမာင်းမေတာ်မှ 

ဧက ၂၂၅၀၀၊ (RMC)လက်ယာေြမာင်းမကီးမ ှဧက 

၅၀၀၀ စုစုေပါင်းေွစပါး ဧက ၅၀၀၀၀ စိုက်ပျိးရန်

လျာထားပီးအြခားသီးှံကို  (YMC)ေရဦးေြမာင်း 

ကမ ာ့ေရှးေဟာင်းအေမွအှစ်စာရင်းဝင် သေရေခတ ရာ ပျမိေဟာင်း၌ အေပျာ်တမ်းစက်ဘီးစီးပွဲေတာ် ကျင်းပသွားမည်

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

အဆိုပါပိင်ပွဲသည ်ခရီးမိုင ်၁၀ မိုင်ခန်  စက်ဘီးစီး 

ရမည်ြဖစ်၍ ခရီးစ်တစ်ေလ ာက် သတ်မှတ်ေနရာများ 

စနစ်တကျထားရှိသွားရန်လိုေကာင်း၊ ဖွဲစည်းေပး 

ထားသည့် ေကာ်မတီများအလိုက ်ေဆာင်ရက်မည့ ်

အစအီမမံျားကိ ုတင်ြပေပးေစလိေုကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ြဖည့်စွက်အကံြပ

ထိုေနာက် ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွား န်ကားမ  

ဦးစီးဌာန၊ တိင်ုးေဒသကီးဦးစီးမှးက သေရေခတ ရာ 

ပျမိေဟာင်း အေပျာ်တမ်းစက်ဘီးစီးပိင်ပဲွ ကျင်းပ 

ြပလုပ်ရန် စီစ်ထားရှိမ  အေြခအေနများ ရှင်းလင်း 

တင်ြပမ အေပ    တုိင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးများက 

ြဖည့်စွက်အကြံပကပီး တိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

က လိုအပ်သည်များ မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သေရေခတ ရာပျမိေဟာင်း  အေပျာ်တမ်း 

စက်ဘီးစီးပိင်ပဲွကိ ု ဇန်နဝါရလီ ေနာက်ဆုံးပတ်တွင် 

ကျင်းပြပလုပ်ရန်စီစ်ထားပီး  ပဲခူး၊ ေတာင်ငူ၊ ြပည် 

ှင့ ်သာယာဝတ ီခိင်ုများရိှ အေပျာ်တမ်းစက်ဘီးစီး 

သမားများ ပါဝင်ယှ်ပိင်ိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                 သတင်းစ်

အခွန်စည်းကပ်လုပ်ငန်းများ လွယ်ကူလျင်ြမန်ေစရန ်

မိေတာ်စည်ပင ်ရာြပတ်ဌာန ုံးခွဲများ၊ ခိုင်ုံးများ၌ ပူးတွဲဖွင့်လှစ်
ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၈ 

မိြပပတ်ဝန်းကျင ် ေြပာင်းလဲ

ဖွံဖိးတိုးတက်မ များ   နည်းတူ 

လိုက်ေလျာညီေထ ွ    ြဖစ်ေစရန် 

ြပည်တွင်း ြပည်ပ စီးပွားေရးရင်းီှး 

ြမပ်ံှမ  လုပ်ငန်းရှင်ကီးများအား 

အခွန်စည်းကပ်လုပ်ငန်း အခက် 

အခဲမရှိ     ပွင့်လင်းြမင်သာ   ပိုမို 

လွယ်ကူလျင်ြမန်ေစရန ် ရန်ကုန် 

မိေတာ်     စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ ရာြပတ်ဌာန၏ ဌာနခွဲ 

များကို ခိုင်အလိုက ်ဆက်လက် 

ဖွင့်လှစ်သွားုိင်ရန်  သက်ဆုိင်ရာ 

ဌာနက အြမန်စီစ်လျက်ရိှသည်။ 

မိေတာ်စည်ပင်ဌာနများအနက် 

အေရးပါေသာ    ဌာနတစ်ခုြဖစ် 

သည့ ်ရာြပတ်ဌာနသည် ြပည်တွင်း 

ြပည်ပ      စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင ်

အများစှုင့ ်  ထေိတွဆက်ဆေံနရ 

ေသာဌာနတစ်ခလုည်း ြဖစ်သည်။ 

ေခတ်စနစ် ေြပာင်းလဲမ ှင့်အတူ 

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ   လည်ပတ် 

မ  အရိှန်အဟုန်မြပတ်ေစရန် ယခု 

ကဲသ့ို ခိင်ုုံးများ၌ ပူးတဲွ ဖွင့လှ်စ် 

ေပးရြခင်းြဖစ်သည်။ 

ရာြပတ်ဌာနသည်    ပုဂ လိက 

ပိုင်ေြမှင့ ်  အေဆာက်အအုံများ၊ 

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်း   အာဏာပိုင်၊ 

အစိုးရဌာနဆုိင်ရာှင့် အဖဲွအစည်း 

များထမှံ ပစ ည်းခွန်များ စည်းကပ် 

ေကာက်ခံြခင်း၊   ပစ ည်းခွန်များ 

စည်းကပ်ရန်အတွက ်ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆး၍  လိုအပ်ေသာ  အချက် 

အလက်အေထာက်အထားများကိ ု

လုပ်ငန်းရှင်များထံက ေတာင်းခံ 

ရယြူခင်း၊ စည်းကပ်ရန် တွက်ချက် 

အတည်ြပပီးေသာ ပစ ည်းခွန်များ 

ကို အခွန်ထမ်းြပည်သူတို အခွန် 

အခများ    ေပးေဆာင်ရန်အတွက် 

ပွင့လ်င်းြမင်သာစွာြဖင့ ်စနစ်တကျ 

အေကာင်းကားြခင်း၊ ပစ ည်းခွန် 

များ   ေပးသွင်းမ များှင့ ်ပတ်သက် 

၍    အခွန်ထမ်း   ြပည်သူများ၏ 

ုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ    လိုအပ် 

ချက်များကိုလည်း ပူးေပါင်းပါဝင် 

ကူညီဝန်ေဆာင်မ ေပးြခင်းတိုကုိ 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။ 

ထိုြပင ်      ပစ ည်းခွန်အသစ် 

စည်းကပ်ရန်ှင့်     ြပင်ဆင ်

ပယ်ဖျက်ုိင်ရန် လုိအပ်သည့် ေြမ 

ှင့် အေဆာက်အအုံများ၊  အခန်း 

များကို   ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်း၊ 

ပစ ည်းခွန်များ     ေပးေဆာင်ရန် 

ကျန်ရှိေသာ အခွန်ထမ်းြပည်သူ 

များအား ဆက်သွယ်အေကာင်း 

ကားြခင်း၊ ေတွဆု ံေဆွးေွးြခင်း၊ 

အသိပညာေပးြခင်း၊  ပစ ည်းခွန် 

ေငေွပးေဆာင်ေစြခင်း၊ အခွန်ထမ်း 

အမည်     ေြပာင်းလဲေပးြခင်းှင့ ်

အေဆာက်အအုံများကို   တိကျ 

ေသာ လပ်ိစာနပံါတ်သတ်မှတ်ေပး 

ြခင်းတုိကုိ အဆင်ေြပစွာ ဝန်ေဆာင် 

မ ေပးလျက်ရိှသည့ြ်ပင် အခွန်ထမ်း 

စီးပွားေရး   လုပ်ငန်းရှင်များှင့ ်

ကီးကပ်တာဝန်ယ ူ     ဝန်ထမ်းတို 

အကား        မသမာမ ကိစ များ 

ေလျာ့နည်းေပျာက်ကွယ်ေစရန ်

တိုကို   ေမ ာ်မှန်းကာ  ယခုကဲ့သို 

ရာြပတ်ဌာနခဲွများကိ ုခိင်ုစည်ပင် 

သာယာအုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများ၌ 

တွဲဖက်၍ အြမန်ဖွင့်လှစ်ရန ်စီစ် 

ေနေကာင်း  သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ 

သိရသည်။ 

သတင်းှင့ဓ်ာတ်ပု-ံ ေစာသန်ိးဝင်း 

ဒီပဲယင်းမိနယ်တွင ်သဖန်းဆိပ်ဆည် ေရြဖင့ ်

ေွစပါး ဧက ၅၀၀၀၀ ှင့် အြခားသီးှံ ဧက ၇၅၀၀ စိုက်ပျိးမည်
မေတာ်မှ ဧက ၄၅၀၀၊ (MBC)မရကန်ေြမာင်းမေတာ် 

မှ ဧက ၃၀၀၀ စစုေုပါင်း ဧက ၇၅၀၀ အ ေကာင်အထည် 

ေဖာ်စိက်ုပျိးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်စိက်ုပျိးေရကိ ု

သဖန်းဆပ်ိဆည်မှ ၂၀၂၂ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၇ ရက်တွင် 

စတင်ေပးေဝသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေစွပါးှင့ ်အြခားသီးံှများ အချန်ိမစီိက်ုပျိးိင်ု 

ေရးအတွက်    ေြမဆီလ ာအာဟာရ  ြဖည့်တင်းေရး 

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊  မျိးေကာင်းမျိးသန်    မျိးေစ့ 

ကိတင်စုေဆာင်းေရးများ၊ ပိုးမ ားေရာဂါ  ကိတင် 

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိ ု  စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနှင့် ချတိ်ဆက်၍ စိုက်ပျိးနည်းပညာများ 

အကူအညီရယူိုင်ေကာင်း သိရသည်။

  သိန်းထွန်း(ဒီပဲယင်း)

မိုင်းေယာင်း   ဇန်နဝါရီ  ၈

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း) တာချလီိတ်ခိုင် မိုင်းေယာင်းမိ၌ 

ေွရာသီကာလများတွင ်ေသာက်သုံးေရအခက်အခ ဲမြဖစ်ေပ ေစေရး 

အတွက် မိုင်းေယာင်းမိ ေရေပးေဝေရးစီမံကိန်း ကွင်းဆင်းေလ့လာ 

သုံးသပ်ေရးအဖွဲမှ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်က ေရအရင်းအြမစ်များအား 

ကွင်းဆင်းရှာေဖွေလ့လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက       မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးေနြမတ်သ၏ူ ကီးကပ်မ ြဖင့ ်မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ အဖဲွဝင်(၂) 

ဦးစိုင်းဘွန်းစ ီဦးေဆာင်ေသာ မိုင်းေယာင်းမိ ေရေပးေဝေရးစီမံကိန်း 

ကွင်းဆင်းေလ့လာသံုးသပ်ေရးအဖဲွမှ လက်ရိှအသံုးြပေနသည့် စမိ့စ်မ်း 

ေရများ၊ ကန်များ၊ ဆည်များ၊ ေရတွင်းများ ေလလွင့ပ်ျက်စီးမ မရိှေစေရး၊ 

ေရရှားပါးမ  ြဖစ်ေပ လာပါက အနီးဆုံး ေရရိှိင်ုမည့ေ်နရာများ၊ ေရအရင်း 

အြမစ်များ ကိတင်ေလ့လာထားြခင်း၊ အချက်အလက်များ ြပစုထား 

ြခင်းများကိ ုကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

စိုင်းေအာင်ေဇာ်လင်း

မိုင်းေယာင်းမိ၌ ေွရာသီကာလများတွင် 

ေသာက်သုံးေရအခက်အခဲ မြဖစ်ေပ ေစေရး 

ကိတင်ေဆာင်ရက်

ြပည်တွင်း  ြပည်ပ စီးပွားေရးရင်းီှးြမပ်ံှမ လုပ်ငန်းများှင့်အတူ ဖံွဖိး 

တိုးတက်လာေသာ ရန်ကုန်မိ ြပည်လမ်းကိ ုြမင်ေတွရစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

မိုးေလဝသှင် ့    ဇလေဗဒ န်ကားမ ဦးစီး 

ဌာန၏ ထုတ်ြပန်ထားချက်များအရ ဒီဇင်ဘာလ  

အတွင်း အင်အားအသင့်အတင့်ရှိေသာ  လာနီညာ 

အဆင့်သို   ေရာက်ရှိေနပီး    ဇန်နဝါရီလတွင် 

အားအနည်းငယ်မ ှ      အားအသင့်အတင့်ရှိေသာ 

လာနီညာြဖစ်ေပ ိုင်ေကာင်း၊ အဆိုပါြဖစ်စ်တွင် 

အေရှေြမာက်မုတ်သုံေလ   အားေကာင်းမ ေကာင် ့

၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ ၂၀၂၂ ခုှစ် မတ်လ 

အထ ိြမန်မာိင်ုငအံတွင်း ညအပခူျန်ိများ ေလျာန့ည်း 

ြခင်း၊ အေအးပိြုခင်း၊ အေရှဘက်မှ ေလေပလွ  င်းများ 

တိုက်ခတ်ြခင်း၊ အချနိ်အခါမဟုတ်  မိုးရာသွန်းမ  

ြဖစ်စ်များ ပိုမိုြဖစ်ေပ လာြခင်း စသည့်ရာသီဥတု 

အေြခအေနများြဖစ်ေပ ိုင်ေကာင်း ခန်မှန်းထား 

ပါသည်။

“လာနီညာ” ဆိုသည်မှာ ေအးပီးစိုစွတ်ေသာ 

ရာသဦတြုဖစ်ပီး ယခြုဖစ်စ်မှာ သမဒု ရာ၏ ေလထ ု

အ န်းကိန်းှင့် ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်မှာ ပုံမှန် 

ထက်ေကျာ်လွန်၍   ပိုမိုေအးလာြခင်းတိုေကာင့် 

လာနီညာအဆင့်သို ေရာက်ရှိလာရြခင်းြဖစ်သည်။ 

သမုဒ ရာတွင် ြဖစ်ေပ သည်ဆုိေသာ်လည်း အဆုိပါ 

ြဖစ်စ်ေကာင့် အကျိးသက်ေရာက်မ များအေနြဖင့ ်

ြမန်မာုိင်ငံ၏ ေဆာင်းရာသီကာလအတွင်း အေရှ 

ေြမာက်မုတ်သုံေလ        အားေကာင်းလာပါသည်။ 

ထိုေကာင့် ညအပူချနိ်ေလျာ့နည်းြခင်း၊ အေအးပို 

ြခင်း၊ အေရှဘက်မှ ေလေပလွ  င်းများတိက်ုခတ်ြခင်း၊ 

အချနိ်အခါမဟုတ် မိုးရာသွန်းြခင်းတို ပိုမိုြဖစ်ေပ  

လာိုင်ြခင်း ြဖစ်ေပသည်။ 

ယခင်ှစ်များလည်း အေအးပိုခဲ့

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ကလည်း    ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

လာနီညာေကာင့် အေအးပိုမည့် ေဆာင်းရာသီတွင် ေသာက်သုံးသင့်သည့် ေရေွးကမ်း

ေပါက်ေပါက်

ေဆာင်းရာသြီဖစ်သည့် ဇန်နဝါရ၊ီ ေဖေဖာ်ဝါရလီများ 

၌ ိုင်ငံတကာ မိုးေလဝသဌာနများ၏ သခ  ျာပုံစံြပ 

ေမာ်ဒယ်များ ခန်မှန်းချက်အရ အားအသင့်အတင့်မှ 

အားေကာင်းေသာ လာနညီာအဆင့်သို ေရာက်ရိှခဲပ့ါ 

သည်။ ထိုြပင ်၂၀၁၉ ခုှစ် ေဆာင်းတွင်းကလည်း 

တတ်ုိင်ုငဘံက်မှ ေလေအးများသည် ဗယီက်နမ်၊ 

လာအို၊ ထိုင်းှင့် ြမန်မာိုင်ငံဘက်သို ဒီဇင်ဘာလ 

၇ ရက်ေနမှ ၁၃ ရက်ေနအတွင်း ြဖတ်သန်းခဲ့၍ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်ှင့် ချင်းြပည်နယ်တိုတွင ်ကျန်ေဒသ 

များထက ်အေအးပိုခဲ့ပါသည်။ 

ေဆာင်းရာသီှင် ့ေရေွးကမ်းပူပူ

ေဆာင်းရာသီေရာက်ေသာအခါ    သဘာဝ 

အေလျာက်   ခ ာကိုယ်အတွင်းတွင ် အပူခဲေနပီး 

ခ ာကိုယ်ြပင်ပ၏ အသားအေရမှာ ေအးစက်ေန 

တတ်ကသည်။      အပူအေအးမ တစွာေနထိုင်ဖို 

အတွက် လက်ဖက်ေြခာက်ေရေွးကမ်း ေသာက်ေပး 

သင့်ပါသည်။ ေရေွးကမ်းက ကိယ်ုခအံားေကာင်းမွန် 

ေစပီး  ှလုံးကျန်းမာေရးသာမက    အစာအိမ်ကို 

ေကာင်းကျိးြပသြဖင် ့ေဆာင်းရာသီတွင ်  ခံစားရ 

ေလရိှ့ေသာ အစာမေကြခင်းမှ ကာကွယ်ေပးပါသည်။ 

ေြခဖျား၊ လက်ဖျား ေအးတတ်သမူျားအတွက် နနံက် 

အိပ်ရာထ လက်ဖက်ရည်အချိ သိုမဟုတ် ေကာ်ဖီ 

တစ်ခွက် ေသာက်သုံးြခင်းထက် လက်ဖက်ရည်ကမ်း 

ပပူ ူေသာက်ြခင်းက ေဆာင်းရာသတွီင် ပိ၍ုသင့်ေတာ် 

ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ေဆာင်းရာသ ီဝမ်းချပ်တတ် 

သူများအေနြဖင် ့ေရေအး၊ ေရကျက်ေအး ေသာက် 

မည့်အစား လက်ဖက်ေြခာက ်ေရေွးကမ်းပူပူကိ ု

ေသာက်သုံးေပးြခင်းြဖင့်    ေဆာင်းတွင်းကာလ 

ပတ်လုံး ကျန်းမာစွာေနထိုင်ိုင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။

ေရေွးကမ်း လက်ဖက်ေြခာက်ေသာက်ြခင်း 

ြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကျန်းမာေရးအကျိးေကျးဇူး 

များစွာကိ ုမလွဲမေသွ ရရှိေစပါမည်။

ကိုယ်အေလးချနိ် ကျေစြခင်း

လက်ဖက်စိမ်းထဲရိှ ပိုလီဖီေနာ(polyphenol) 

ဓာတ်တစ်မျိးက ခ ာကိယ်ုဇဝီြဖစ်စ်ကိ ုသွက်လက် 

ြမန်ဆန်ေအာင် ကူညီေပးပီး တစ်ေနတာ စားသုံး 

လိက်ုေသာ အစားအစာများထကဲ ပိလု ံစွာသိေုလှာင် 

ထားသည့်အရာများကိ ုေလာင်မိက်သွားေစသြဖင့် 

ခ ာကိုယ်သွယ်လျေစပါသည်။

စိတ်ဖိစီးမ  ေလျာ့ကျြခင်း

လက်ဖက်စိမ်းထဲတွင်ပါရှိေသာ အစိမ်းေရာင ်

ဟင်းသီးဟင်းရက်မှရရှိသည့် သဘာဝသီအာနင်း 

(theanines) ဓာတ်တစ်မျိးက စိတ်မသက်သာ 

ြဖစ်ြခင်းှင့် စတ်ိမကည်လင်မ များကိ ုေလျာက့ျေစပါ 

သည်။

ကင်ဆာေရာဂါကိ ုတိုက်ထုတ်ြခင်း

ကင်ဆာေရာဂါေဗဒဆုိင်ရာ သုေတသီများက 

လက်ဖက်စိမ်းှင် ့      ကင်ဆာေရာဂါတိုအကား 

ေဆးဖက်ဝင်ပံုှင့်ပတ်သက်၍ ေလ့လာမ အမျိးမျိး 

ကို ယေနအချနိ်အထိ ေလ့လာေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ 

antioxidants (ေခ )           ခ ာကိုယ်အကျိးြပ 

ဓာတ်တိုးဆန်ကျင်ပစ ည်းများြဖင့်    ြပည့်ဝေနေသာ 

လက်ဖက်စိမ်းက ကိုယ်ခံစွမ်းအားများ  တိုးတက် 

ြမင့်မားေစပီး ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ြခင်း၊ ခ ာ 

ကိုယ်ထဲမ ှ  အဆိပ်အေတာက်များ  ဖယ်ရှားြခင်း 

စသည့်အကျိးေကျးဇူးများေကာင့် ကင်ဆာေရာဂါ 

မြဖစ်ေအာင ်ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည်။

ကိုလက်စထေရာကျေစြခင်း

လက်ဖက်ရည်ကမ်းပူပ ူ  ငါးခွက်ှင့်အထက ်

ေနစ်ေသာက်သုံးသူများမှာ LDL cholesterol 

(ေခ ) မေကာင်းေသာ  ကိုလက်စထေရာများကို 

ထထိေိရာက်ေရာက် ေလ ာ့ချေပးပီး HDL cholesterol 

(ေခ ) ေကာင်းေသာ       ကိုလက်စထေရာများကိ ု

အလိုအေလျာက်  ြမင့်တင်ေပးပါသည်။     NHS မှ 

ဆန်းစစ်မ မှတ်တမ်းများအရ လူ ၈၂၁ ဦးကုိ လက်ဖက် 

စိမ်း သုိမဟုတ် လက်ဖက်ေြခာက် ထည့်ထားသည့် 

လက်ဖက်ရည်ကမ်းပူပ ူတစ်ေနလ င် ငါးခွက် န်း 

ြဖင့် ေသာက်ေစခဲ့ပီးေနာက် ၁၁ ကမ်ိတတိ ိေလလ့ာ 

ခဲရ့ာ လက်ဖက်ရက်ထတွဲင် ပါရိှေနေသာ ကတခီျင်း 

(catechins)  ဓာတ်တစ်မျိးက    မေကာင်းေသာ 

ကိုလက်စထေရာကိုကျေစပီး ေသွးတိုးကိုလည်း 

ကျေစေကာင်း အေြဖထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။

သွားှင့် ခံတွင်းကျန်းမာြခင်း

လက်ဖက်စမ်ိးက anti-inflammatory (ေခ ) 

ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပေရာင်ရမ်းြခင်းြပဿနာများကို 

ကာကွယ်ေပးိင်ုသြဖင့် အထူးသြဖင့် ေဆာင်းရာသ ီ

တွင်  ြဖစ်တတ်ေသာ     အပူကန်လည်ေချာင်းနာ 

ေရာဂါများ၊   သွားှင့် ခံတွင်းေရာဂါများမှလည်း 

ကာကွယ်ေပးပါသည်။   အမျိးသား  ၉၄၀  ြဖင့် 

မှတ်တမ်းြပစခုဲရ့ာမှာ လက်ဖက်ေြခာက် လက်ဖက် 

ရည်ကမ်း မှန်မှန်ေသာက်သုံးသမူျားသည် လက်ဖက်  

ရည်ကမ်း        လုံးဝမေသာက်သုံးသူများထက ်

သွားှင့် ခံတွင်းကျန်းမာေရး     ပိုမိုေကာင်းမွန်က 

ေကာင်း    ေလ့လာမ တစ်ခုတွင်  ေဖာ်ြပထားပါ

သည်။

အစာေြခစနစ်ေကာင်းမွန်ြခင်း

The Cincinnati College of Medicine ၏ 

ေလ့လာချက်အရ လက်ဖက်စိမ်းထဲတွင ်ပါရှိေသာ 

အဆင့်ြမင့် ဓာတ်တိုးဆန်ကျင်ပစ ည်းများက အစာ 

ေြခစနစ်ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးိုင်သြဖင် ့ေရေွးကမ်း 

ေသာက်ြခင်းက အူမကီးေရာင်ြခင်းှင့် ဆက်စပ် 

ေသာေရာဂါများကို   သက်သာေပျာက်ကင်းေစ 

ေကာင်း သိရသည်။

အရယ်တင်ုပျိေစြခင်း

ေကာ်လာဂျင်ဆိုသည်မှာ  အေရြပားအတွက ်

ေဆာင်းရာသီေရာက်ေသာအခါ    သဘာဝအေလျာက်   

ခ ာကိုယ်အတွင်းတွင် အပူခဲေနပီး ခ ာကိုယ်ြပင်ပ၏ အသား 

အေရမှာ ေအးစက်ေနတတ်ကသည်။   အပအူေအးမ တစွာေနထိင်ု 

ဖိုအတွက် လက်ဖက်ေြခာက်ေရေွးကမ်း ေသာက်ေပးသင့်ပါသည်။ 

ေရေွးကမ်းက ကိယ်ုခအံားေကာင်းမွန်ေစပီး  ှလုံးကျန်းမာေရး 

သာမက  အစာအမ်ိကိ ုေကာင်းကျိးြပသြဖင် ့ေဆာင်းရာသတွီင်  

ခံစားရေလ့ရှိေသာ အစာမေကြခင်းမှ ကာကွယ်

 

ပိုတင်းအာဟာရတစ်မျိး ြဖစ်ပါသည်။ အေရြပား 

ထဲမှ  ေကာ်လာဂျင်များကိ ု    ဖိခွဲပစ်တတ်သည် ့

မေကာင်းေသာ free radicals များ ေှာင့ယှ်က်မ ကိ ု

လက်ဖက်စမ်ိးထရိှဲ antioxidant က ရပ်တန်ေပးိင်ု 

ပါသည်။ ထိုေကာင့် လက်ဖက်စိမ်းေရေွးကမ်း 

ပူပူက အေရြပားေလျာ့ရဲတွန် ြခင်းမှ ကာကွယ် 

ေပးကာ   အရယ်တင်ုပျိေစပါသည်။   ထိုြပင ်

ေဆာင်းရာသ ီေြခဖေနာင့်ကဲွြခင်း၊ အသားပပ်ြခင်းှင့် 

 တ်ခမ်းသားများ ေြခာက်ေသွအဖတ်လန်ြခင်းမ ှ

လည်း ကာကွယ်ေပးိုင်ပါသည်။ 

မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည ်ပိုမိုေကာင်းမွန်ြခင်း

ိုင်ငံတကာသုေတသီများ၏       ဆန်းစစ်မ  

မှတ်တမ်းများအရ Green Tea (ေခ ) ေရေွးကမ်းက 

လသူားတို၏ မှတ်eာဏ်စွမ်းရည်ှင့် ဆက်စပ်မ များ 

ရိှိင်ုေကာင်းကိ ုေအာက်ပါအတိင်ုး ေလလ့ာေတွရိှ 

ရပါသည်။

- စင်ကာပူိုင်ငံရှ ိ         Psychological 

Medicine ဌာန၏ ၂၀၀၃ ခုှစ်မှ ၂၀၁၀ 

ြပည့်ှစ်အတွင်း   ေလ့လာမ မှတ်တမ်း 

များအရ လက်ဖက်ရည်ကမ်းကိ ုရဖံန်ရခံါ 

မှ ေသာက်သုံးေသာ သက်ကီးရယ်အိမုျား 

သည်   လက်ဖက်ရည်ကမ်း      ပုံမှန် 

ေသာက်သုံးေသာ  သက်ကီးရယ်အိုများ 

ထက် သိြမင်မ စွမ်းရည် ကျဆင်းိုင်ေြခ 

ပိုများေနေကာင်း ေတွရသည်။ 

- The American Journal of Public 

Health က ထတ်ုေဝခဲေ့သာ ေလလ့ာမ အရ 

လက်ဖက်အစိုှင့်   လက်ဖက်ေြခာက ်

ှစ်မျိးရှိရာ လက်ဖက်ေြခာက ်လက်ဖက ်

ရည်ကမ်း ေသာက်သုံးြခင်းက ဦးေှာက် 

အတွက် အကျိးြဖစ်ထွန်းမ များ ရရိှေစပီး 

လက်ဖက်စိမ်း ေရေွးကမ်းေသာက်သုံး 

ြခင်းက    မှတ်eာဏ်စွမ်းရည်ကိ ု    ပိုမို 

ေကာင်းမွန်ေစေကာင်း သိရသည်။ 

- ယေနကမ ာေပ ရှိ လူအများသည ်အာုံ 

ေကာစနစ် ချိယွင်းမ ေရာဂါကို ခံစားေန 

ကရေကာင်း၊ ှစ်စ် အာုံေကာစနစ ်

ချိယွင်းမ ေရာဂါ ခံစားရသူ ၇ ဒသမ ၇ 

သန်း ဝန်းကျင်ရှိေနပီး ၂၀၅၀ ြပည့်ှစ် 

တွင် အာုံေကာစနစ် ချိယွင်းမ ေရာဂါ 

ခံစားရသူအေရအတွက်မှာ ၁၃၅ ဒသမ ၅ 

သန်းအထိ တိုးြမင့်လာိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟ ု

ခန်မှန်းထားေကာင်း၊         ထိုေကာင် ့

လူအများ ေရေွးကမ်းေသာက်သုံးေသာ 

အေလ့အထေကာင်းကို ကိးစားေမွးြမ 

သင့်ေကာင်း စသည်ြဖင့် ကမ ာ့ကျန်းမာေရး 

အဖွဲ (WHO) က       အကံြပထားပါ

သည်။

အချပ်အားြဖင့်ဆိုေသာ် ေဆာင်းရာသီတွင ်

လက်ဖက်ေြခာက် ေရေွးကမ်းေသာက်ြခင်းက ဇဝီ 

ြဖစ်စ်အတွက် များစွာအေထာက်အကြူဖစ်ေစိင်ု၍ 

လာနီညာေကာင့် အေအးပုိမည့် ေဆာင်းတွင်းရက် 

များ၌ မိသားစုဝင်များအားလုံး မြဖစ်မေန ေရေွး 

ကမ်းပူပူေလး  ေသာက်ေပးသင့်ပါသည်။   ထိုြပင ်

ေဆာင်းဥတသုာမက ရာသမီေရး သက်ရှည်ကျန်းမာ 

ေစရန်အတွက်  လက်ဖက်ရည်ကမ်းပပူကူိ ု  ေနစ် 

ငါးခွက်ထက်မနည်း ေသာက်သုံးကေစလိပုါေကာင်း 

အကံြပလိုက်ရပါသည်။         ။ 



ဇန်နဝါရီ   ၉၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

အပိုင်း(၁)

သက်ငယ်မိုး   ထရံကာ   ယိုင်နဲနဲ  

သုံးပင်အိမ်ကေလး၏     ေအာက်ထပ်၊ 

ေဆးေရာင်ြပယ်လွင့်စြပေနေသာ ခုတံန်း 

လျားေလးေပ တွင် အဘိုးအိုသည် ပိက်ုဆ ံ

များ ေရတွက်ေန၏။ ေဇာေခ းများ ြပန်ေန 

သြဖင့် တုန်ရီေနေသာ လက်ဖျားများမှာ 

ကပ်ေစးေစး ြဖစ်ေနသည်။ 

လူငယ်သည်     ဖုန်းလွယ်အိတ်ကို 

စလွယ်သိင်ုးလျက် ွားဆဲွရန် သူအမ်ိဝိင်ုး 

ထဲသို ဝင်လာ၏။ 

“ေဟး... ေမာင်ရင်ေလး မင့်ဘာသာ 

မင်းပဲ ကည့်ပီး ဆွဲသွားေတာ့ကွာ။ ငါ 

စိတ်မခိုင်လို ထွက်မေတွေတာ့ဘူးေနာ”်

“ဟုတ်..... ဟုတ်ကဲ့ အဘ”

လငူယ်သည်   တင်းကပ်ုေအာက်တွင် 

အသင့်ေတွရေသာ   ွားကိ ု   ကိးြဖည်၍ 

ဆဲွေခ ၏။ လစူမ်ိးတစ်ေယာက်၏ ဆဲွေခ  

ြခင်းကိ ုခရံသြဖင့် ွားမှာ မျက်လံုးအဝုိင်း 

သားှင့်  လန်တန်တန်  ြဖစ်ေနသည်။ 

“ဟဲ့ ွား သွားစမ်း။ ြဖန်း....”

ွားမှာ ကိးေခါက်ြဖင် ့ိုက်ချက်ှင် ့

အတူ ေကျာွတ်လျက် ေရှသုိ ကမူး ှးထိုး 

ဦးတည်သွားေလ၏။        အေဖာ်ွား 

ထွက်ခွာသွားေတာ့     စား မံြပန်ရင်း 

ဝပ်ေနေသာ      ကျန်ွားတစ်ေကာင်မှာ 

အလန်တကားထ၍ ေအာ်ြမည်တွန်ကျး 

လျက် ုန်းကန်ေနခဲ့၏။

အဘိုးအိုသည် ထိုအြဖစ်အပျက်များ 

ကို အိမ်ထရံအေပါက်ကားမှ ကည့်ြဖစ ်

ေအာင် ကည့်လိုက်မိေသးသည်။

အပိုင်း(၂)

ွားသည် လူငယ်၏ ေမာင်းှင်ရာသုိ 

ကစိမ်းကလဲ ့သွားေနရသည်။ တစ်ကိမ် 

တစ်ခါတုန်းကမ    ဤကဲ့သို   လူစိမ်း 

တစ်ေယာက်ှင့်အတ ူတစ်ေကာင်တည်း 

မသွားခဲ့ဖူး။ ညကတည်းက အိပ်မက်ဆိုး 

များ မက်၍ စိတ်ေချာက်ချားခဲ့သည်မှာ 

ယခုအထိတိုင် မြပယ်လွင့်ေသး။ လူငယ် 

၏ ဆဲဆိုကိမ်းေမာင်းသံ၊ လ ပ်ရှားမ အမူ 

အရာများကိ ုေသချာဂစုိက်ု၍ တစ်လှမ်း 

ချင်း လှမ်းေနသည်။

“ဟယ်လို....   ေကာင်ေလး။    မင်း 

ထွက်လာခဲ့ပီလား”

“ဟုတ်   အစ်ကိုကီး။     ေစာေစာပဲ 

ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ”်

“ေအးေအး   ေကာင်းတယ်။   ဒီမှာ 

အသားဝယ်မယ့်သူေတ ွလာလာေမးေန 

ကပီ။ ြမန်ြမန်သာ ေမာင်းခဲ့ေပေတာ”့

“ဟတ်ု ဟတ်ု အစ်ကိုကီး။ အဟင်း... 

ဒါနဲ  ွားပိုခက တစ်ေသာင်းခွဲ ေပးမှာမို 

လား ဟဲ...ဟဲ”

“ေအးပါကွာ ေပးပါမ့ယ်ကွ။ ေစာေစာ 

ထွက်လာတာဆိုေတာ့   ေနာက်ငါးနာရီ 

ေလာက်ဆိုရင် ေရာက်ေလာက်ပါတယ ်

ဝတ တို

ေနာ်။ ေအး ေအး ဒါပဲေနာ်။ ဒီမှာ အလုပ် 

ေတွ ပ်ေနလို”

“ဟုတ် အစ်ကိုကီး”

ွားဝယ်သူ    သားသတ်သမားဆီမ ှ

ဖန်ုးချသွား၏။ လငူယ်သည် သူအေတွးှင့် 

သူ     ပံးလိုက်ရင်း   ွားေကျာြပင်ကိ ု

တစ်ချက်နာနာ ိုက်လိုက်သည်။ 

“ဟဲ့ွား ြမန်ြမန်သွားစမ်း”

“ ှး....... ှး......”

ွားက ှာမ တ်သံြပင်းြပင်း ှစ်ချက် 

မ တ်ထုတ်လိုက်ရင်း      ေတာလမ်းေလး 

အတိုင်း အတင်းုန်းကန်သွား၏။ 

“ကိက်တယ် ကိက်တယ်။ ဟင်း...

ဒီလိုစိတ်ဆတ်တဲ့ွားမျိးမ ှ  ကိက်တာ။ 

ခရီးတွင်တာပ။ သွားထားစမ်း”

လူငယ်သည ်ဆဲဆိုကိမ်းေမာင်းရင်း 

ေတာက်တစ်ေခါက်ေခါက်ှင့် ခရီးဆက် 

ေန၏။ ွားသည် လငူယ်၏ အရပ်ိအြခည် 

ကို    တစ်ချက်ေလးမ    အြပတ်မခံ။ 

နားရက်ှစ်ဖက်ကိ ု  ေနာက်သို    ပစ်ပီး 

ဘယ်ဘက်မျက်လုံးြဖင် ့    ကည့်လိုက်၊ 

ညာဘက်မျက်လုံးြဖင် ့   ေစာင်းငဲ့ကည် ့

လိုက်လုပ်ရင်း သွားေနသည်။ လူငယ်က 

ိက်ုမည့်ဟန်ှင့် လက်ေြမာက်လိက်ုလ င် 

ွားမှာ ဖင်တွန်လျက ်ဆတ်ခနဲ  အေြပး 

သွားသည်။ ခဏေနေတာ့ ပုံမှန် မှန်မှန် 

ေလ ာက်ြပန်သည်။ ခဏခဏ ေြပးလိုက ်

မှန်မှန်ေလ ာက်လိုက်၊ ေြပးလိုက ်မှန်မှန် 

ေလ ာက်လိက်ုှင့် ခရီးဆက်ေနကသည်။

သည်လိုှင့်   သူတိုသည်  ေြမနီလမ်း 

ေလးသို ေရာက်လာက၏။ လူငယ်တွင် 

ေခ းများ စိုရ ဲလျက်။ သိုေသာ် စိတ်ေလာ 

ေနေသာေကာင် ့ွားကို ှစ်ချက်ဆင့်၍ 

ိုက်လိုက်ြပန်သည်။ 

“ေသာက်ွား      ေလးကန်ကန်နဲ ။ 

သွားထားစမ်းဆိေုန။ တယ်.... ဒွီား။ ငါ.... 

လုပ်လိုက်ရ”

ထိုအခါ ွားသည် ှး ှးရှဲရှဲလုပ်၍ 

ေရှသို    မသွားေတာ့ဘဲ   သူဘက်သို 

ဦးေခါင်းြပန်လှည့်ကာ    မာန်ေစာင်ေန 

သည်။ လငူယ်၏ လက်ထတွဲင်သာ တတ်ု 

မရိှပါလ င် ြပန်ေခွေပေတာ့မည်။ လူငယ် 

လည်း   ေဒါသအကီးအကျယ်ထွက်၍ 

မျက်ှာများ နီြမန်းလာ၏။ ွားကိးကို 

လက်မှ  လွတ်မသွားေစရန်   ေသချာ 

တင်းတင်းဆပ်ုကိင်ုရင်း  ခါးတွင်  ထိုးထား 

ေသာဓားကိ ုဆဲွထတ်ုလိက်ုသည်။ ပီးလ င် 

ွား၏ ဦးချိ ှစ်ဖက်ကို ဓားေှာင့်ြဖင့် 

ေတာက်ခန၊ဲ ေတာက်ခန ဲခပ်နာနာ ေခါက် 

ပစ်လိုက်သည်။ 

ွားမှာ   နာလွန်းလှသြဖင့်    ဦးချိကုိ 

ဘယ်ညာရမ်းရင်း   သွားများ   တက ိက ိ 

အံကိတ်ကာ မျက်ရည်များ ပိုးပိုးေပါက ်

ေပါက်ကျသည်။   ထိုေနာက်   ေကာက ်

ေကာက်လန်လန်ှင့် အတင်းုန်းကန် 

သွားေလ၏။

“ေတာက်.... အေရးထဲမှာမှ အဘိုး 

ကီးကလည်း ွားကန်ကိးကို ေကာင်း 

ေကာင်းတပ်မေပးလိုက်ဘူး။ အေဟာင်း 

ကီး    ေြပာင်းတပ်ေပးလိုက်တာပဲ။ 

မေတာ်လိုများ ြပတ်သွားရင်ေတာ ့ငါေတာ ့

ကွိင်ပဲကွာ။ ချးီပဲ......”

လူငယ်က       သည်အလုပ်တွင ်

ကျင်လည်ထားသူပီပီ ွားကို အချိသပ် 

ကာ ေချာ့ေမာ့၍ ေမာင်းေနြပန်သည်။ 

“သွားထားစမ်းပါ     ပိတ ာေကာင် 

ကီးရာ။  မင့်သခင်က  မင်းကိ ု ကန်ကိး 

အသစ်နဲ    မတန်ေတာ့လို   အေဟာင်း 

အေဆွးကီး တပ်ေပးလိုက်တာက ွသိရဲ 

လား။ က တ်...က တ်...က တ်... လိမ်လိမ် 

မာမာ သွားထားစမ်းပါကွာ”

အပိုင်း(၃)

အဘိုးအိုသည်    ေရတွက်ပီးေသာ 

ပိက်ုဆမံျားကိ ုေခါင်းအုံးကားသို ေသေသ 

သပ်သပ်ထိုးထည့်လိုက်သည်။  ဟင်းခနဲ 

သက်ြပင်းချကာ စားပဲွေပ တွင် တင်ထား 

ေသာ ွားကန်ကိးေခွေလးကုိ ကည့်ရင်း 

ညည်းတွဲတွဲစကားဆိုသည်။ 

“ငါနဲအတူတူ   ဆယ်ှစ်ဆယ်မိုး 

လုံးလုံး ုန်းကန်လာခဲ့တဲ့ မင့်အေပ မှာ 

ငါ သံေယာဇ် တွယ်မိပါတယ်။ ငါ့မှာ ည 

တုန်းကဆို တစ်ညလုံးေတာင်  အိပ်လို 

မေပျာ်ပါဘူး။ ငါ့မှာလည်း အခက်အခဲ 

ေတွနဲဆိုေတာ့ အခုလိုမျိး ွားေပါင်လှီး 

ရတာ စိတ်မေကာင်းပါဘူးကွာ။ 

အခု မင်းကိ ုေရာင်းလိုရတဲ ့ပိုက်ဆံ 

ေတွထဲကေန တန်ဖိုးနည်းတဲ့ ွားငယ် 

ေလးတစ်ေကာင် အစားထုိးြပန်ဝယ်ရမှာ 

ကွ။ မင်းကို ွားေပါင်လှီးရတဲ့အတွက် 

စိတ်မေကာင်းပါဘူးကွာ။ တကယ်ပါ....”

သူသည ်စကားဆိုရင်း ွားကန်ကိး 

ေလးကို တယုတယ ေကာက်ယူလိုက ်

သည်။ ပီးလ င် ကယ်ပါလွယ်အိတ်ကီး 

ထဲသို ေရဘူး၊ တံစ်များှင့်အတူ ေရာ 

ထည့်ကာ   ွားတစ်ေကာင်ကိ ု   ေမာင်း၍ 

တုန်တုန်ချည့်ချည့်ှင့်      ေတာထဲသို 

ထွက်သွားေလ၏။ 

အပိုင်း(၄)

စမ်းေချာင်းေလးသို အေရာက်တွင ်

လငူယ်သည် ွားအား ခဏမ  ေရတိက်ု၏။ 

ွားသည် ေရကို အေပ ယံစုပ်ယူ၍  ြဖည်း 

ြဖည်းချင်း ေသာက်သည်။ 

“ကာလိက်ုတာကွာ။ ဟိမုေရာက်ခင် 

ေသေနမှာစိုးလိုသာ ဒင်းကိ ုေရတိက်ုတာ 

သရိဲလား။ ဒွီားစတ်ုနဲေတာ ့ခက်ေနပါပ”ီ

လငူယ်သည် စတ်ိမရှည်စွာ ြမည်တွန် 

ေတာက်တီးလျက်   ွားေကျာြပင်ကို 

ေြဗာတင်လိုက်ြပန်သည်။ ထိုအချနိ်တွင် 

ေနာက်တည့်တည့်မှ ေခွးတစ်ေကာင်က 

မထင်မှတ်ပါဘဲ လ ပ်တစ်ြပက် ြဖတ်ေြပး 

သွားသည်။ ွားလည်း အလန်တကား 

ဆတ်ခန ဲခန်ုးေြပးမေိလ၏။ ေဆွးြမည့ေ်န 

ေသာ ကန်ကိးမှာ တိခနဲ ြပတ်ကျန်ခဲ့ 

သည်။ 

သည်အခါ လူငယ်မှာ ထိတ်လန်  

တုန်လ ပ်လျက်    ကေယာင်ေချာက်ချား 

ြဖစ်သွားသည်။ ေနာက်မှ စိုးရိမ်တကီး 

ွား ေြပးရာ ေနာက်သို အေြပးလိုက်သွား 

ေလ၏။ 

ွားသည် လာရာလမ်းအတိင်ုးမဟတ်ု 

ဘဲ ေတာချံ ေတာင်ကားများကိုြဖတ်၍ 

သွားသည်။ လငူယ်လည်း ထက်ကပ်မကွာ 

အေမာတေကာ လိုက်သည်။

“က တ်....က တ်....က တ်....။ ွားသိုး 

ကီးရ။ လိမ ာပါတယ်ကွ”

ွားသည် လှည့်၍ပင်မကည့်။ ေရှသို 

သာ တစ် ှးထိုး ေြပးသွားသည်။ လူငယ် 

က လိုက်ေလ၊ ွားက ေြပးေလှင် ့ခရီး 

လမ်းသည် ေနာက်ေကာင်းြပန်သွားသလိ ု

ြဖစ်ေနသည်။ 

သည်လိုှင့်     ေတာအထပ်ထပ်ကိ ု

ြဖတ်ေကျာ်ပီး အချနိ်အေတာ်ကာေသာ 

အခါ ရာထသဲိုပင် ြပန်ေရာက်လာကသည်။ 

ရာထဲတွင် ေတွရေသာ ရာသားများက 

ွားကိဝုိင်ုးက၍ူ ဖမ်းေပးကသည်။ မရပါ။ 

တချိက အစာြမက်ြဖင့် မ ားေခ ၍ ဖမ်းဖို 

စီစ်ကြပန်သည်။ ွားက ဂုပင်မစိုက်။ 

ေနာက်ဆုံး ဖမ်းမရမည့်အတတူ ူအားလုံး 

လက်ေလ ာ့ကာ ွားသွားရာေနာက်သို 

လူငယ်အား လိုက်သွားရန ်အကံေပးက 

သည်။ လငူယ်လည်း ေတာက် တစ်ေခါက် 

ေခါက်ှင့် လိုက်သွားရသည်။ 

ေနာက်ဆုံးတွင် ွားသည် သူသခင် 

အဘိုးအို အိမ်သိုပင် တန်းတန်းမတ်မတ် 

ဝင်သွား၏။ လူငယ်လည်း ွားကို ဖမ်းဖို 

မကိးစားေတာ့ဘဲ  အဘိုးအို  ေခ ရန် 

ယာထဲသို သွားေလသည်။ 

အပိုင်း(၅)

ခဏကာေတာ့ လူငယ်ှင့် အဘိုးအို 

တို    ေရာက်လာကသည်။    ွားသည် 

လူငယ်ကို    ြမင်သြဖင် ့   အဖမ်းမခံဘဲ 

အိမ်ဝိုင်းထဲတွင ်ပတ်ေြပးေနေသးသည်။ 

“က တ်....က တ်....လာ... လာ... 

လာ...    အ ေဖ့သားကီး။   လိမ ာပါတယ် 

အေဖ့သားကီးရာ”

အဘိုးအိကု ဆယ်ှစ်လုံးလုံး ေခ ဆိခုဲ ့

ေသာ    အသံုးအ န်း   စကားတစ်ခွန်းကုိ 

ေခ လိက်ုသည်ဆိလု င်ပ ဲွားမှာ ဦးေခါင်း 

ငုံလ ိး၍   ရပ်ေနေတာ့၏။  ေအးေအး 

ေဆးေဆးပင်   အဖမ်းခသံည်။    အဘိုးအိ ု

သည် ွားကိ ုချက်ချင်းမဖမ်းေသးဘ ဲထုံးစ ံ

အတိင်ုး ပခုံးပတ်လည် လည်ပင်းတစ်ဝိက်ု 

သို ပွတ်သပ်ေပးေနေသးသည်။ ွားမှာ 

မှိန်း၍    ငိမ်ေနသည်။   ပီးမ ှ  ကယ်ပါ 

လွယ်အိတ်ကီးထဲမှ ကန်ကိးေခွေလး 

ထုတ်ယူ၍ ဖမ်းလိုက်သည်။

“ကဲ...  သွားေပဦးေတာ ့အေဖ့သား 

ကီးေရ”

ေနာက်ဆုံးအကိမ်   ေခ လိုက်ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

 ပီးလ င် ညိးေရာ်ေသာ မျက်ှာထား 

ြဖင့်  လူငယ်လက်ထဲသို  ကန်ကိးစကို 

ထိုးထည့်ေပးလိုက်သည်။

“ဟဲ့ွား သွား”

ထိုအခါ  ွားသည်  ေခါင်းငိုက်စိုက ်

ချလျက် လူငယ်က ဆဲဆိုကိမ်းေမာင်း  

ေသာ်လည်း   မလန်။   ိုက်ေသာ်လည်း 

မေြပး။ ေအးေဆးတည်ငိမ်စွာ ပုံမှန်ပင် 

တေရေရထွက်ခွာသွားေလသည်။  

“ဟယ်လို... မေရာက်လာေသးဘူး 

လား ေကာင်ေလးရ။ ဒီမှာ အမဲသားဝယ ်

မယ့်သူေတွက    ပူညံပူညံလုပ်ကုန်ပီ။ 

ြမန်ြမန်သာလာေတာ ့ေဟ”

“ဗျာ...။ ဟုတ်... ဟုတ်...အစ်ကုိကီး။ 

က န်ေတာ် ေရာက်ေတာ့မှာပါဗျ”

ွားသည် ေအးေအးလလူပူင် လိက်ုပါ 

သွားေလပီ။     လူငယ်ှင့်   ွားတိုကို 

ြမင်ကွင်းမှ ေပျာက်ကွယ်သွားသည်အထိ 

လိက်ုကည့်ရင်း ေအးေအးလလူမူရိှသမှူာ 

အဘိုးအိုပင်    ြဖစ်သည်။    ြမင်ကွင်းမ ှ

ေပျာက်ကွယ်သွားသည်ှင့် တစ်ပိင်နက် 

အဘိုးအိုသည် အိမ်ေပ သို အေြပးတက ်

သွား၍ ေခါင်းအုံးကားမ ှပိုက်ဆံထုပ်ကိ ု

ထုတ်ယူလုိက်သည်။ ပီးလ င် အိမ်ေရှသို 

ဒယီးဒယိုင်ထွက်၍ အေနာက်ဘက်သို 

ေမ ာ်ေငးရင်း  “ဒီတစ်ခါသာ  လှည့်ေြပး 

လာခဲ့စမ်းပါလား။       အေဖ့သားကီးကိ ု

ငါြပန်သွားခွင့်ြပေတာ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ 

ေဟာဒီ   ပိုက်ဆံေတွအကုန် ြပန်ေပးပစ ်

လိက်ုမယ် သလိား။ လာသာ လာခဲစ့မ်းပါ 

ေလ။ လာခဲ့စမ်းပါ”

အံကိတ်ရင်း  စကားေတွ  တတွတ် 

တွတ် ေြပာေနသည်။ ေမ ာ်လင့်တကီး 

ေစာင့်စားေနသည်။

သိုေသာ်...   သိုေသာ်...   ထိုအချနိ် 

စက န် ၊ မိနစ်၊ နာရီမှစ၍ မည်သိုေသာ 

ကာလမျိးတွင်မ   ွားက ြပန်ေရာက်မလာ 

ခဲ့ေတာ့ပါ။     ။     

  ဆလိုင်းသန်းေဇာ်ဝင်း

လငူယ်သည် ဆဆဲိုကမ်ိးေမာင်းရင်း ေတာက်တစ်ေခါက်ေခါက်ှင့် ခရီးဆက်ေန၏။ ွားသည် 

လငူယ်၏ အရိပ်အြခည်ကိ ုတစ်ချက်ကေလးမ  အြပတ်မခ။ံ နားရက်ှစ်ဖက်ကိ ုေနာက်သိုပစ်ပီး 

ဘယ်ဘက်မျက်လုံးြဖင့် ကည့်လိက်ု၊ ညာဘက်မျက်လုံးြဖင့် ေစာင်းငဲ့ကည့်လိက်ုလပ်ုရင်း သွား 

ေနသည်။ လငူယ်က ိက်ုမည့်ဟန်ှင့် လက်ေြမာက်လိက်ုလ င် ွားမှာ ဖင်တွန်လျက် ဆတ်ခန ဲ 

အေြပးသွားသည်။ ခဏေနေတာ့ ပုံမှန် မှန်မှန်ေလ ာက်ြပန်သည်။ ခဏခဏ ေြပးလိုက် 

မှန်မှန်ေလ ာက်လိုက်၊ ေြပးလိုက် မှန်မှန်ေလ ာက်လိုက်ှင့် ခရီးဆက်ေနကသည်။

 



ဇန်နဝါရီ   ၉၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

လူတစ်ဦးှင့်တစ်ဦး  ေပါင်းသင်းဆက်ဆံကရာတွင်  

ိုးသားေြဖာင့်မတ်မ မရှိပါက  ထိုဆက်ဆံေရးသည ်

ေနာက်ဆံုး အမုန်းှင့်အဆံုးသတ်ရေပမည်။ သူတစ်ပါး 

ကို   လိမ်ညာ၍ရေပ မယ့်  ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ေတာ ့

လိမ်ညာ၍မရပါ။ မိမိ၏မိုးသားမ ကို မိမိသာလ င် 

အသိဆုံးြဖစ်သည်။   ိုးသားြခင်းဆိုသည်မှာလည်း 

အြခားတစ်စုတံစ်ရာ၏   တိက်ုတွန်း  းေဆာ်ြခင်းမပါ 

ဘဲ အရှိကိုအရှိအတိုင်း  ပကတိြပမူေြပာဆိုေနထိုင ်

ြခင်းပင် ြဖစ်သည်။ မဟတ်ုမှန်းသသိည်ကိ ုမဟတ်ုမှန်း 

ရဲရင့်စွာေြပာိုင်ရမည်။ ထိုေကာင့်မှန်မှန်ကန်ကန ်

ြပမေူနထိင်ုကသမူျားသာ ရရဲင့်ကသည်။ ထိသုို ရရဲင့် 

ိုင်ရန်လည်း မိမိဘက်က ိုးသားရမည်။

သတူစ်ပါးကိ ုလမ်ိညာထားသသူည် မမိလိမ်ိညာ 

ထားသည့်သူကုိ  လမ်း၌ေတွပါက  မျက်လံုးချင်းပင် 

ရဲရဲမကည့်ရဲေပ။ ပစ ည်းတစ်ခုကို  ခိုးယူထားေသာ 

ေကျာင်းသားသည ်ဆရာ၏မျက်လုံးကိ ုရင်မဆိုင်ရ ဲ

သကဲသ့ိုြဖစ်သည်။ မဟတ်ုမမှန်သည်ကိ ုြပလပ်ုေတာ ့

မည့သ်သူည် မမိကိိယ်ုတိင်ု ဦးစွာ စတ်ိဆင်းရရဲသည်။ 

“ငါလပ်ုလိက်ုတာများ ေပ သွားရင်” ဟေူသာ ေသာက 

စိတ်က အမဲတမ်းှိပ်စက်ေနေပမည်။ အိပ်ေကာင်း 

ြခင်းမအိပ်ရ စားေကာင်းြခင်းမစားရေပ။

လူတိုင်း   “ိုးိုးကျင့ ် ြမင့်ြမင့် က”ံ  ဟူေသာ 

စတ်ိြဖင့ ်ေနစ်ဘဝကိ ုြဖတ်သန်းကပါက လူအသိက်ု 

အဝန်းသည် တိုးတက်သာယာေနေပမည်။ ိုးိုးကျင့်  

ြမင့ြ်မင့်က ံစတ်ိထားြဖင့ ်လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်ခဲေ့သာ 

ပဂု ိလ်ထူးများကုိ ဗုဒ ြမတ်စွာဘုရားရှင်က “ ကုိယ်ကျင့ ်

သကိ ာှင့် ြပည့်စံုသူများ သီလရိှသူများ”ဟု ေဖာ်ထတ်ု 

ချးီကျးခဲသ့ည်။ကိယ်ုကျင့တ်ရားမေကာင်း၊ စတ်ိထား 

ြဖစင်မ မရှိသူသည ်  အှစ်မရှိေသာ   သစ်တုံးှင့် 

တူသည်။ အှစ်မရိှေသာသစ်တံုးသည် အလယ်အူေခါင်း 

အတွင်းသုိ ေရဝင်ိင်ုပီး ကာလ င် ေဆွးြမည့ပ်ျက်စီး 

သွားရသည”် ဟု ဆိုထားပါသည်။                                                   

ပုထုဇ်လူတစ်ေယာက်အတွက်  ုိးဂုဏ်သည် 

အချမ်းသာဆုံးဥစ ာဟု    ဆိုရေပမည်   “ ိုးလ င် 

စားမကုန်၊   ေကာက်လ င်စားမေလာက ်” ဟူေသာ 

ဆိုိုးရှိပါသည်။ ိုးသားစွာ ရှာေဖွထားေသာပစ ည်း 

ဥစ ာသည် ဆတက်တိုးပီး ိုးသားစွာရှာေဖွထားသ ူ

သည်လည်း  ထမင်းစားတိုင်း  လိပ်ြပာသန်သန်ှင့ ်

စတ်ိချမ်းသာစွာ စားိင်ုမည်။ မိုးေြဖာင့ေ်သာစတ်ိြဖင့ ်

ရှာေဖထွားေသာ ပစ ည်းဥစ ာကား မမေဲပ။ တစ်နည်း 

မဟုတ်တစ်နည်းှင့် ပျက်စီးဆုံး ံးရတတ်သည်။ 

တချိက မိုးေြဖာင့ေ်သာနည်းြဖင့ ်ရယခူဲေ့သာ 

ေငေွကးကုိပင် မိမိအတွက် အခွင့်အေရးဟု သတ်မှတ် 

ကသည်။ က န်ေတာ့်အြမင်ေတာ့ ဒါက မိမိမိုးသား 

ြခင်းကိ ုဖုံးကွယ်ေစရန် ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု ေလ ာေ့တွး 

ြခင်းသာြဖစ်သည်ဟ ုြမင်မိပါသည်။ 

ထိုေကာင့ ်    ဆရာကီးေရ ဥေဒါင်းက  သူ၏ 

တစ်သက်တာမှတ်တမ်းတွင် Gentleman (ဂျန်တဲလ် 

မဲန်း)ှင့ပ်တ်သက်၍ “ငါးပါးသလီသမား တစ်ေယာက် 

သည် ကံကိက်ခဲ့လ င်    ထိုက်သင့်သည်ထက်ပို၍ 

အခွင့်အေရးယူေပလိမ့်မည်။ အေက းပူမုဆုိးမဆီက 

ပစ ည်းကိ ုေဈးိှမ်ဝယ်ချင်ဝယ်လမိ့မ်ည်။ အခွင့်အေရး 

ယြူခင်းသည် ခိုးြခင်းမဟတ်ုဟဆုိုိင်ုသည်။ ဂျန်တလ်ဲ 

မဲန်းတစ်ေယာက်မူကား ထိုသိုမဟုတ်။ ထိုက်သင့် 

သည်ထက်ပို၍ အခွင့်အေရးယူရမည်ကိ ုရှက်တတ် 

သည်”ဟုဆိုထားပါသည်။

ဆရာေမတ ာရှင်(ေရ ြပည်သာ)၏ စာရတိ ပိင်ပဲွ 

စာအပ်ုတွင် “ေဆးေရာင်းချရာ၌ ယသူင့ေ်သာ အြမတ် 

ေငွထက်ပိုတင်ပီး အဆမတန်ယူြခင်းသည ်ခိုးမ ဟု 

တုိက်ုိက်မေြပာုိင်ေသာ်လည်း ုိးသားမ ကား မဟုတ် 

ေတာေ့ပ။ ိုးသားမ မပါပါက မတရားမ  ၊လမ်ိလည်မ ၊ 

ခိုးယမူ များကိ ုသွယ်ဝိက်ု၍ ကျးလွန်ြခင်းတစ်မျိးပင် 

ြဖစ်၏”ဟ ုေဖာ်ြပထားသလိ ုိုးသားေြဖာင့မ်တ်စတ်ိရိှ 

ေသာိုင်ငံက ချမ်းသာပီး ိုးသားေြဖာင့်မတ်စိတ် 

မရှိေသာိုင်ငံက  ဆင်းရဲရေကာင်းလည်း ဆရာက 

သာဓကများြဖင့ ်ေရးဖွဲထားပါသည်။ 

အွန်လိုင်းေပ တွင်  သိန်းခုနစ်ဆယ်ေကာက်ရ 

ေသာ်လည်း ပိင်ုရှင်ကိြုပန်ေပးသည့သ်တင်း၊ ရတနာ 

ပစ ည်းများ မမိကိားေပ ပါလာေသာ်လည်း ပိင်ုရှင်ထ ံ

ြပန်ေပးသည့သ်တင်းများ  ေတွရပါသည်။ ပစ ည်းကိ ု

ြပန်ေပးသူှင့် ြပန်ရသူတုိ၏ ဝမ်းသာပီတိြဖစ်ေနက 

ပုမှံာ သတင်းဖတ်သတူိုကိပုင် ထိပုတီကိ ကူးစက်လာ 

ပါသည်။ ကည်ူးဖွယ်ေကာင်းေလစွ။ ပစ ည်းကို 

ြပန်ေပးေသာ ုိးသားသူ၏နာမည်သည် ဘယ်ေနရာ 

ေရာက်ေရာက် ေနလည်းေမ း ေသလည်းေမ းေနမည် 

သာ။ မိုးသားေသာသ၏ူ နာမည်ကေတာ ့သေူရာက် 

ေလရာအရပ်တွင ်မေသခင်ကပင ်အပုပ်နံထွက်ေန 

ေပမည်။ 

ထိုေကာင့လ်ည်း  ဟားဗတ်ဆပင်ဆားက“ လ ူ

သည် သူဘဝတွင် သူေဌးြဖစ်ရန် တာဝန်မရိှေသာ်လည်း၊ 

ုိးေြဖာင့်ရန်ကား တာဝန်ရိှ၏ ။ လူတွင်အလုိအပ်ဆံုး 

အရည်အချင်းမှာ ပညာမဟတ်ု၊ စာရတိ ြဖစ်သည်”ဟ ု

ဆိထုားပါသည်။ တချိက ိုးသားေသာနည်းလမ်းြဖင့ ်

ေငရှွာပီး   ချမ်းသာသွားကေပမယ့ ်တချိကေတာမ့ိုး 

ေြဖာင့်ေသာနည်းလမ်းြဖင့ ်ကီးပွားရန ်အကံထုတ် 

ေနကသည်။

မိုးေြဖာင့ေ်သာသတွူင် ရှက်ြခင်း၊ ေကာက်ြခင်း 

ရှိမည်မဟုတ်။ သူေတာ်ေကာင်းတရား ခုနစ်ပါးတွင် 

ပါဝင်သည့်  ဟိရိဩတ ပ ဟူေသာ  မေကာင်းမ ကို 

ြပရန်ရှက်ြခင်း၊ ေကာက်ြခင်း   တရားှစ်ပါးသည်

  ညိမ  င်းြပာညိ ေတာင်တန်းအို

  သစ်ပင်ေတာတန်း စိမ်းစိမ်းစို။

  ေတးသံချိတဲ့ ေကျးငှက်များ

  ြမးထူးလို ေပျာ်ပါး။

  စပါးပင်များ ရိတ်ပီးချနိ်

  လယ်ကွင်းတစ်ဆုံး ိုးြပတ်လိမ်။

  ထိန်ထိန်ညီးညီး ေဆာင်းေနဖျန်း

  ြမေငွေတာေတာင်လ မ်း။

  ငိမ်းချမ်းပါလို သာသာယာ

  အညာနယ်က ေကျးေတာရာ။

  ှင်းြဖာြဖာနဲ ြပာသိုလ

  ပဲများကီးသန်လှ။

  စိမ်းစိုြမြမ ကိုင်းခင်းေတွ

  ေချာင်းေဘးှစ်ဖက် ုလိုေဝ။

  ြမန်မာ့ေရေြမ အလှဆုံး

  ြပာသိုလဝယ်  ပါဦး။

  ေြမာက်ြပန်ေလက ှင်းနံဖုံး။    ။

ေမာင်စာချစ်

  အမ  က်ကစ သတိြပဖွယ်

  စနစ်တကျ စွန်ပစ်မယ်။

  မီးအ ရာယ် အသိမှတ်သား

  ကျင့်သုံးကမယ် မှတ်လိုထား။

  တူညီကိးစား လိုက်နာကာ

  ကိတင်ကာကွယ် ြပင်ဆင်ပါ။

  မီးဖိုေချာင်မှာ မီးကျန်များ

  သတိထားပီး ငိမ်းစိုလား။

  မီး  ထားတဲ့ အမ  က်ေတွ

  ေရေလာင်းဖိုအတွက် မေမ့နဲေလ။

  သတိြပေပ လ ပ်စစ်များ

  မထိခိုက်ေအာင် သုံးစိုလား။

  အသိတရား ရှိမှသာ

  ေဘးရန်ကင်းလို စိတ်ချမ်းသာ။

  ပွင့်လင်းရာသီ ေရာက်ပီမို

  မီးေဘးကာကွယ် သတိြပစို။     ။

မင်းသူရိန(်သာကီွယ်)

  ိုးသားြခင်းတန်ဖိုး

ေအာင်ေသွး(ြမစ်သား)

ိုးသားေြဖာင့်မတ်သမူျားတွင်သာရိှေသာ အြမတ်ဆုံး 

ဥစ ာသာ  ြဖစ်ပါသည်။ သူတစ်ပါးက  မေကာင်းမ ကို 

ြပလပ်ုရန် မမိကိိေုသွးေဆာင်ပါေသာ်လည်း  ိုးသား 

ေြဖာင့်မတ်သူသည ်  မြပလုပ်ိုင်ေကာင်း   ရဲဝံ့စွာ 

ေြပာေပလမိ့မ်ည်။ မမှန်ကန်ေသာ လပ်ုရပ်ြဖစ်ေကာင်း 

ကိလုည်း ကျိးေကာင်းခိင်ုလုစွံာ ရှင်းြပေပလမိ့မ်ည်။   

ုိးသားေြဖာင့်မတ်သူသည်              ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ် 

မလမ်ိညာိင်ုသမ  သတူစ်ပါးကိလုည်း လှည့စ်ားမည် 

မဟုတ်ေပ။

အချပ်ဆုိရေသာ် လူတစ်ေယာက်မည်မ  ချမ်းသာ 

သည်ြဖစ်ေစ၊ ရာထူးဂုဏ်ေတွ အထပ်ထပ်ရှိပါေစ 

ိုးသားေြဖာင့်မတ်မ မရှိလ င်  လူအများက ထိုသူ၏ 

ေရှတွင်သာ ဟန်ေဆာင်၍ ချးီမွမ်းစကားေတေွြပာပီး 

သူ၏တန်ဖိုးရှိပုံကို ရတ်ြပေနပါလိမ့်မည်။ သိုေသာ် 

ထိုသူ၏ ကွယ်ရာမှာေတာ ့သူတန်ဖိုးသည် အလိုလို 

ကျဆင်းသွားမည်ြဖစ်သည်။ ုိးသားေြဖာင့်မတ်သူ၏ 

တန်ဖုိးကေတာ့ မျက်ေမှာက် မျက်ကွယ်မေရး သတင်း 

ေမ းေနပါမည်။ တန်ဖိုးများစွာ ထိက်ုတန်ေနေပမည်။ 

ထိုေကာင့်  ိုးသားေြဖာင့်မှန်ြခင်းြဖင့်   ဘဝကို   

တည်ေဆာက်ပီး တန်ဖုိးရိှေသာလူတစ်ေယာက်အြဖစ် 

ရပ်တည်ေနထုိင်ကပါစုိဟု တုိက်တွန်းရင်း ...။         ။ 

  အမှားမှန် ဆုံးြဖတ်တတ်

    န်ြပအပ် ထိုအရာ။

  တန်ဖိုးဝင် ရတနာအစစ်က

  ထုဆစ်ပညာ။

  အေမှာင်ခွင်း အလင်းပါ

  ကိုယ်ချမ်းသာ စိတ်ချမ်းေြမ့။

  ဘဝ,ဝယ် ရလဒ်ေကာင်းကို

  ထိန်းေကျာင်းလိုေတွ။

  ပညာကို သင်ကားေပး

  လူငယ်ေလးတို မှတ်ယူေလ။

  ကီးေသာအခါ ေနာင်တမရ

  လှပပါေစ။

  ပျင်းရိေသာ အချနိ်ေတွ

  ေရှာင်ကမေသွ လူငယ်များ။

  သုတ ရသစာ

  ဖတ်ကပါ လိုက်နာြပကွယ်

  ေတွး ေစသား။

  ပညာကို သင်ယူမှ

  ကိုယ့်ဘဝ သာယာမည်။

  ေလာကအလယ် တင့်တယ်မဲ

  ေအာင်ပွဲလှမ်းချ။ီ

  ပညာရှိ အေတွးသည်

  လမ်းေကာင်းဆီ တည့်မတ်။

  အမှား မေရာက်ေစ

  ပညာေတွ လက်ဆင့်ကမ်းကွယ်

  ေအးချမ်းစိတ်ဓာတ်။   ။

ဖိးထက(်ေရစကိ)

တန်ဖိုးရှိေသာ ရတနာမီးေဘးကာကွယ် သတိြပမယ်

ြပာသိုအလှ

မိုးေြဖာင့ေ်သာသတွူင် ရှက်ြခင်း၊ ေကာက်ြခင်း ရိှမည်မဟတ်ု။ သေူတာ်ေကာင်းတရား 

ခုနစ်ပါးတွင်ပါဝင်သည့် ဟိရိဩတ ပ ဟူေသာ မေကာင်းမ ကုိြပရန် ရှက်ြခင်း၊ ေကာက်ြခင်း   

တရားှစ်ပါးသည် ိုးသားေြဖာင့မ်တ်သမူျားတွင်သာရိှေသာ အြမတ်ဆုံးဥစ ာသာ  ြဖစ်ပါ 

သည်။ သတူစ်ပါးက  မေကာင်းမ ကိြုပလပ်ုရန် မမိကိိေုသွးေဆာင်ပါေသာ်လည်း  ိုးသား 

ေြဖာင့မ်တ်သသူည် မြပလပ်ုိင်ုေကာင်း ရဝဲံစွ့ာေြပာေပလမိ့မ်ည်။ မမှန်ကန်ေသာလပ်ုရပ် 

ြဖစ်ေကာင်းကိလုည်း ကျိးေကာင်းခိင်ုလုစွံာ ရှင်းြပေပလမိ့မ်ည်။  ိုးသားေြဖာင့မ်တ်သသူည် 

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မလိမ်ညာိုင်သမ  သူတစ်ပါးကိုလည်း လှည့်စားမည်မဟုတ်ေပ။



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၂၄ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၂၀ ရာခိုင် န်းရှိ

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

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၀,၃၁၁) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၂၄) ဦးေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၂၀) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၁၂၂,၉၅၄) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး  ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၃၁,၉၂၅) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၁၉၃) ဦးြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၉,၉၅၀) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့်ရရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် ထပ်မံေသဆုံးသူ (၂) ဦးရှိသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၂၉၀) ဦးရှိပါသည်။

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

တစ်ဝန်းတွင် (၈-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန ၊ (၁၇:၀၀) နာရီအချနိ်အထိ အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း 

(၅၅၂,၁၉၁) ဦးှင့် ေသဆုံးသူ (၁၁၅) ဦးရှိပီး ကမ ာ့ေဒသအသီးသီးရှ ိိုင်ငံ/ ေဒသေပါင်း (၁၅၀) 

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
(၈-၁-၂၀၂၂) 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 ၄၂၆၅၆၆၆ ၄၁၁၅၇၄၇ ၁၄၄၁၂၇

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၉၃၆၈၇၅ ၂၇၈၂၇၂၃ ၅၂၁၃၅

၃။ မေလးရှား ၂၇၈၀၀၈၀ ၂၇၀၈၇၃၉ ၃၁၆၄၄

၄။ ထိုင်း ၂၂၆၁၀၃၉ ၂၁၉၁၂၆၂ ၂၁၈၁၃

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၈၇၆၃၉၄ ၁၄၈၈၀၃၈ ၃၄၁၁၇

၆။ ြမန်မာ ၅၃၁၉၂၅ ၅၀၉၉၅၀ ၁၉၂၉၀

၇။ စင်ကာပူ ၂၈၃၉၉၁ ၂၇၇၇၅၉ ၈၃၇

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၅၉၁ ၁၁၇၀၀၃ ၃၀၁၅

၉။ လာအို ၁၁၇၉၅၆ ၁၁၀၄၃၆ ၄၃၀

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၅၉၇ ၁၅၃၅၀ ၉၈

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၆၀၄၆၄၄၂၆ ၄၂၁၇၂၂၅၁ ၈၅၈၃၄၆

၂။ အိ ိယ ၃၅၃၆၈၃၇၂ ၃၄၄၁၂၇၄၀ ၄၈၃၄၆၃

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၄၅၀၂၂၂ ၂၁၅၆၇၈၄၅ ၆၁၉၈၇၈

၄။ ဗိတိန် ၁၄၁၉၃၂၂၈ ၁၀၆၆၈၆၄၈ ၁၄၉၇၄၄

၅။ ြပင်သစ် ၁၁၅၁၁၄၅၂ ၈၄၅၂၁၇၀ ၁၂၅၂၀၆

၆။ ုရှား ၁၀၆၃၄၆၀၃ ၉၆၆၆၁၆၁ ၃၁၅၄၀၀

၇။ တူရကီ ၉၈၅၀၄၈၈ ၉၂၄၆၈၆၆ ၈၃၃၈၈

၈။ ဂျာမနီ ၇၄၅၈၃၉၆ ၆၆၉၂၇၀၀ ၁၁၄၄၉၁

၉။ စပိန် ၇၁၆၄၉၀၆ ၅၁၄၅၈၈၀ ၈၉၉၃၄

၁၀။ အီတလီ ၇၀၈၃၇၆၂ ၅၂၇၀၉၉၄ ၁၃၈၆၉၇

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

ေညာင်ေရ    ဇန်နဝါရီ   ၈

ေဒသတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ြဖစ်ပွားမ  ကိတင်ကာကွယ်တားဆီးိုင ်

ေရးအတွက်  ပါးစပ်ှင့်  ှာေခါင်းစည်း  

စနစ်တကျတပ်ဆင်အသုံးြပေရး လူထု 

အသိပညာေပး လ ပ်ရှားေဆာင်ရက်မ ကို 

ယေနနံနက် ၈ နာရီက ရှမ်းြပည်နယ ်

ေညာင်ေရ မိ   စည်ပင်သာယာေရးဌာန 

ကီးကပ်မ ေအာက်ရှိ     လွတ်လပ်ေရး 

ေကျာက်တိုင်ကွင်းအတွင်း ဖွင့်လှစ်ထား 

သည့် ယာယီေဈး၌ ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း 

ေညာင်ေရ မိ လွတ်လပ်ေရးေကျာက်တိုင်ကွင်း ယာယီေဈး၌ 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပး 

သိရသည်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်

အဆိပုါ လထူအုသပိညာေပးလ ပ်ရှား 

မ ကို မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   

ဦးိင်ုဦးှင့ ်အဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆိင်ုရာများ၊ 

လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများမ ှ     ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး    ကျန်းမာေရးဌာနမှ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါှင့ ်ဗဇီေြပာင်းအိမုခီရန် 

ှင့ ်ဒယ်တာဗိင်ုးရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  

သတြိပကိတင်ကာကွယ်ေရး အသပိညာ 

ေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ၊      မိနယ် 

စည်ပင်သာယာေရးဌာနမ ှ    ပါးစပ်ှင့် 

ှာေခါင်းစည်းများ အခမဲြ့ဖန်ေဝေပးခဲ့က 

ပီး ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရး 

ဦးစီးဌာနမှ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက ်

ြဖစ်ပွားမ  တားဆီးကားကွယ်ေရးအတွက် 

လုိက်နာေဆာင်ရက်ရမည့် နည်းလမ်းကုိ 

ြမန်မာဘာသာ၊  ပအိုဝ်းဘာသာ၊  ရှမ်း 

ဘာသာများြဖင့ ်အသိပညာေပး  းေဆာ် 

ြခင်း လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်ခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။         

စိုင်းအယ်ဘဲ



ဇန်နဝါရီ   ၉၊  ၂၀၂၂

သရက် 

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး သရက်မိရိှ အသက် ၁၈ ှစ်အထက် ြပည်သ ူ

များအား  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်းများကို     

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ ြပည်သူများ   ကျန်းမာေရးအသိြဖင့ ်

လာေရာက်ထိုးှံေနကသြဖင့ ် ြပည်သူကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက 

ဇန်နဝါရီ  ၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ြပည်ေတာ်ေအးရပ်ကွက်ရှိ 

ဆင်ြဖေတာ်ဘုရားဓမ ာံုတွင်  ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထုိးံှ 

ေပးလျက်ရှိသည်။

ေဆးထိုးှံေပးြခင်းလုပ်ငန်းများကို  သတ်မှတ်စုရပ်များတွင ်

ခိုင်ှင့် မိနယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ  

တုံြပန်ေရးေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်မ ြဖင့် ေဆးထိုးှံရန်ကျန်ရှိေနသူ 

များအား  ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်အထိ 

လာေရာက်ထိုးှံသူ ၄၃၃၁၇ ဦးအား ေဆးထိုးှံပီးစီးခဲ့ေကာင်း 

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။      ေဇာ်ထက် (သရက်)

မာန်ေအာင် 

ရခိုင်ြပည်နယ ်မာန်ေအာင်မိနယ်တွင ်အသက် ၁၈ ှစ်အထက် 

ြပည်သူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ပ မအသုတ် 

(ဒုတိယ) အကိမ် ထိုးှံေပးြခင်းကိ ုမိနယ်ြပည်သူေဆးု ံေဆးထိုး 

စုရပ်တွင် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီမှ ညေန ၃ နာရီထိ ထိုးှံေပး 

လျက်ရှိသည်။

ပုံမှန်ကျန်းမာေရးအေြခအေနရှိသူများကိုသာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ထုိးံှေပးပီး မိနစ် ၃၀ ခန်  ေစာင့်ကည့်ကာ ထုိးံှေပး 

လျက်ရှိရာ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရာသို ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊ 

စာေရးဝန်ထမ်းများက ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း   

သိရသည်။                                                 သိန်းေဖ (ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်

ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင် သဃ  န်းက န်းမိနယ်တွင် အသက် ၄၀ ှင့် 

အထက် ြပည်သူများှင့် အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ဒုတိယအကိမ် 

ကာကွယ်ေဆးမထိုးှံရေသးသည့ ် ြပည်သ ူ၆၇၈ ဦးတိုအား ဆ/က             

ရပ်ကွက ်ကျိက ဆံဘုရားဝင်းအတွင်းရှ ိဓမ ဗိမာန်ေတာ်၌ ဇန်နဝါရီ 

၇ ရက် နနံက် ၈ နာရကီ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ဒတုယိ 

အကိမ် ထိုးှံေပးသည်။

ထိုသို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးြခင်းကိ ုမိနယ် 

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်အုပ်စုများအလုိက် ေနစ် 

ထိုးှံေပးလျက်ရှိေကာင်း မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမ ှ       

သိရသည်။                                                   စ ာမိုး(ြပန်/ဆက်)

နမ တူ

ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိုင်း) နမ တူမိနယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ        

ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးေကာ်မတအီေနြဖင့ ်ဦးတည်အပ်ုစမုျားအလိက်ု 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ ဇန်နဝါရီ 

၇ ရက်တွင် ပန်ဟုိက်ရပ်ကွက်ရိှ မိေတာ်ခန်းမ၌ အသက် ၁၈ ှစ်ှင့် 

အထက် ြပည်သ ူ၅၅၀ ဦးအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ

ထိုးှံေပးသည်။

နမ တူမိနယ်တွင ်ဦးတည်အုပ်စုများအလိုက ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ ယမန်ေနညေနပိုင်းအထိ

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသည့် ေဒသခံြပည်သူ ၆၅၄၉ ဦး၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၉၀၂ ဦး၊ ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထိုးှံပီး 

သည့် ေဒသခံြပည်သ ူ၆၅၀၆ ဦးှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၂၀၀ 

ဦး စုစုေပါင်းကာကွယ်ေဆးထုိးံှပီးသည့်  ြပည်သူများှင့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၁၄၁၅၇ ဦးရိှေကာင်း မိနယ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ေရးေကာ်မတ ီတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမ ှသိရသည်။

 လူေမာ် (ြပန်/ဆက်)

တုံတာ

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး) တုတံာမိတွင် အသက် ၁၂ ှစ်ှင့အ်ထက် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် ညေန ၃ နာရီက တုံတာမိ အေြခခံပညာအထက ်

တန်းေကျာင်းတွင ်ဆက်လက်ထိုးှံေပးသည်။

ထိုသိုထိုးှံေပးရာတွင ်သက်ဆိုင်ရာ အေြခခံပညာေကျာင်းများမ ှ

တာဝန်ရိှသမူျား၊ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသမူျားက ကာကွယ် 

ေဆးမထိုးှံမီ ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းတာေပးြခင်း၊ ေသွးေပါင်ချနိ ် 

တုိင်းတာေပးြခင်းှင့် ေသွးတွင်းေအာက်ဆီဂျင်ပါဝင်မ  တုိင်းတာေပး 

ြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်ေပးပီး ပုမှံန်အေနအထားရိှမှသာ ကာကွယ်ေဆး 

ကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထားေသာ  န်ကားချက်များ 

ှင့အ်ည ီထိုးံှေပးခဲေ့ကာင်းှင့ ်အသက် ၁၂ ှစ်အထက် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူစုစုေပါင်း ၂၀ တိုအား ထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 လ  င်လ  င်ငိမ်း(ြပန်/ဆက်)

ေကျာက်ဆည်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေကျာက်ဆည်မိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  

ကူးစက်ြပန်ပွားမ မရှိေစေရးအတွက် မိနယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ           

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ တံုြပန်ေရးေကာ်မတီဦးေဆာင် 

မ ြဖင့် ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ ဇန်နဝါရီ 

၈ ရက် နနံက် ၉ နာရကီ စတတု အသတ်ု ဒတုယိအကမ်ိတွင် ကာကွယ် 

ေဆးထိုးပီးသူေပါင်း ၂၀၆၄၇ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ေကျာက်ဆည်မိနယ်တွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ 

ထိုးှံရာတွင် ြပည်သူများအဆင်ေြပေစေရးအတွက် စမာ၊ မင်းစု၊ 

သံရာ၊ ေဖျာက်ဆိပ်ပင်၊ ေဒွးလှ၊ ရဲရာ ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲ

တိုှင့် မိေတာ်ခန်းမတိုတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုး 

စရုပ်များအြဖစ် ေနရာခဲွပီး မိနယ်အေထေွထ ွအပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

မှ ဝန်ထမ်းများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊ 

ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များ၊ ရပ်ကွက်/ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊ 

လူမ ေရးအသင်းအဖဲွဝင်များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။                                        သက်ေမာင(်ေကျာက်ဆည)်

ြပည်သူများှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကျန်းမာေရး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပး

သရက်

ေကျာက်ဆည်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၈

တိုင်းေဒသကီးှင့်   ြပည်နယ်အသီးသီးတို၌ သံဃာေတာ်များ၊   

သာသနာွ့ယ်ဝင်သလီရှင်များ၊ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များအပါအဝင် 

လူမျိးမေရး ဘာသာမေရး အသက် ၄၀ အထက်  ေဒသခံြပည်သူများ၊ 

အကျ်းသား အကျ်းသူများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊  တုိင်းရင်းသားလက်နက် 

ကိင်ု အဖဲွများ၊ နာတာရှည်ေရာဂါအခရိှံသမူျား၊     ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၊ 

ယာယီတိုက်ပွဲေရှာင်စခန်းများအတွင်းရှ ိြပည်သူများ၊ အသက် ၁၂ ှစ် 

အထက် အေြခခံပညာအလယ်တန်းှင့် အထက်တန်းအဆင့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ စသည့်ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ တပ်မေတာ်မ ှ

ေဆးအဖွဲများ၊  ြပည်သူေဆးုံများမှ  ဆရာဝန်များ၊ သူနာြပများ၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများက ကာကွယ်ေဆး

ထိုးြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ု ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုသို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်ှင့် ယေနတွင် 

ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပုိင်း)အတွင်းရိှ မိနယ် ကုိးမိနယ်တုိ၌ ေဒသခံ 

ြပည်သ ူ၃၁၆၄ ဦး၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး မိတ်မိနယ်ှင့ ်ပုေလာ 

မိနယ်တို၌ ေဒသခံြပည်သူ ၇၂၅၀၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ေြမာက်ဥက  

လာပမိနယ်ှင့် ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်တို၌ ေဒသခံြပည်သူ 

၃၉၀၀၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ မိနယ် ၂၆  မိနယ်တို၌ 

ေဒသခြံပည်သ ူ၂၁၅၈၆ ဦး၊ ရခိင်ုြပည်နယ်အတွင်းရိှ မိနယ် သုံးမိနယ် 

တို၌ ေဒသခြံပည်သ ူ၇၅၉၅ ဦး၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ ခိင်ု 

ခုနစ်ခုတုိမှ ေဒသခံြပည်သူ ၉၄၃၆ ဦး၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ေတာင်ငူမိ 

ှင့ ်ထန်းတပင်မိနယ်တုိ၌ ေဒသခြံပည်သ ူ၁၂၅၀ တိုကိ ုတပ်မေတာ်မှ 

ေဆးအဖွဲများက ြပည်သူေဆးုံများမှ ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာဝ့န်ထမ်းများှင့် ပူးေပါင်း၍ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးသည်။ 

ထိုအတ ူေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိလုည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်များ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ

ကာကွယ်ေဆးများ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ ဇန်နဝါရီ  ၇  ရက်ှင့်  ယေန  

တွင် ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပုိင်း) မဘိမ်းမိှင့် မန်တံုမိတုိ၌ ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသ ူ ၂၁၂  ဦးှင့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ မိနယ် ၂၆ 

မိနယ်တို၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၆၈၅ ဦးတိုကို တပ်မေတာ်မှ 

ေဆးအဖွဲများက  ြပည်သူေဆးုံများမှ ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာဝ့န်ထမ်းများှင့်ပူးေပါင်း၍ ကိဗုစ်- 

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးသည်။

ထိုသို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းစစ်ဌာန 

ချပ်များမှ တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်ကည့် အားေပးပီး လိုအပ် 

သည်များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။     

သတင်းစ်

ကသာ   ဇန်နဝါရီ   ၈

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ကသာမိနယ်  စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနသည်  

စပါးအထွက် န်းတိုးတက်ေရး၊ သီးထပ်စွမ်းအားြမင့်မားေရးအတွက်

ယေနနံနက်ပိုင်းက ကသာမိနယ ်လမ်းခွေကျးရာအုပ်စ ုပင်းမလွတ ်

ေကျးရာတွင်  လယ်သီးထပ်ေဆာင်းေြမပဲ  စံြပစိုက်ပျိးြခင်းှင့် 

ကွင်းသုပ်ြပပွဲြပလုပ်ခဲ့သည်။

ကွင်းသုပ်ြပပွဲသို ကသာမိနယ ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမှး

ဦးကိုေလး၊    ေကျးရာသစ်လ ပ်ရှားမ စီမံကိန်းေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ၊   

ဝန်ထမ်းများှင့်ေတာင်သူများ စုစုေပါင်း  ၃၀ တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ေအးြမသက်ထား

ကသာမိနယ်၌ လယ်သီးထပ်ေဆာင်းေြမပဲ 

စံြပစိုက်ပျိး   ြခင်းှင့် ကွင်းသုပ်ြပပွဲြပလုပ်



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ကသာမိ၌ စာေရးဆရာအသင်း 

လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ကသာ  ဇန်နဝါရီ  ၈

စစ်ကုိငး်တုိငး်ေဒသကီး  ကသာမိတွင် စာေရးဆရာအသငး် 

လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ုယေနမွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲက ကသာ 

ခိုင် ြပန်ကားေရးှင် ့ ြပည်သူဆက်ဆံေရးုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်   ကသာမိစာေရးဆရာအသင်းနာယက 

ဦးချစ်မိင်က အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍   ကသာမိစာေရးဆရာအသင်းဥက     ဦးဘေမာင် 

(ကိုဘ-ကသာ)ှင့် အတွင်းေရးမှး ဦးခင်ေမာင်ေလး (ေမာင်ေလး-

ကသာ)တိုက အသင်း၏ေဆာင်ရက်ရမည့် ေရှလုပ်ငန်းစ်များအား 

ေဆွးေွးတင်ြပကပီး ဘ  ာေရးမှးဦးခင်ေမာင်ဦး(ဦးရဲ-ကသာ)က 

အသင်း၏  ဘ  ာေရးှင့်ပတ်သက်၍   ေဆွးေွးကေကာင်း  သိရ 

သည်။                                                                       နန်းထွန်းေမ

ပွင့်ြဖ   ဇန်နဝါရီ   ၈

မေကွးတိုင်းေဒသကီး   ပွင့်ြဖမိနယ်တွင် 

တစ်ကိမ်မ   ကာကွယ်ေဆးမထိုးှံရေသးသည့ ်

ေဒသခြံပည်သမူျားကိ ု ယေနမွန်းလဲွပိင်ုးက  ေဆးထိုး 

စုရပ် ေလးေနရာတွင် ကျန်းမာေရး ဝန်ထမ်းများက 

သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီ စနစ်တကျ 

ဆက်လက်ထိုးှ ံ  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း        

ပွင့်ြဖမိနယ ် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံး

မှ သိရသည်။ 

ေဒသခံြပည်သူများအား  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကင်းေဝးေစေရးအတွက ်ေဆးထိုးစုရပ ်ေလးေနရာ         

ခဲွ၍ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးြခင်း 

ကို မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၏ ဦးေဆာင်မ ြဖင့် 

မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနံုး ဗုိလ်ဥတ မ 

ရန်ကုန်  ဇန်နဝါရီ  ၈

ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင် အင်းစိန်မိနယ် 

သန်ရှင်းသာယာလှပေစေရးှင့် မိုးရာသီတွင ်

ေရကီးေရလ ံမ မြဖစ်ေပ ေစရန်၊ ေရစီးေရလာ 

ေကာင်းမွန်ေစရန်ှင့်  ေချာင်း၊ ေရေြမာင်းများ 

ပိတ်ဆိုမ ေကာင် ့     ြခင်များေပါက်ပွားမ မရှိ 

ေစရန်၊  အင်းစိန်မိနယ် ရာမအေရှရပ်ကွက်ရိှ 

ကသွယ်ေချာင်း    ေရေြမာင်းကီးကိ ု   ေရစီး 

ေရလာ ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက ်ဇန်နဝါရီ  

၆ ရက် ညေနပိင်ုးတွင် အင်းစန်ိမိနယ် စည်ပင် 

သာယာအုပ်ချပ်ေရးမှး၏    ကီးကပ်မ ြဖင့် 

မိနယ်စည်ပင်သာယာပတ်ဝန်းကျင်သန်ရှင်း 

ေရးဌာနတုိမှ ဝန်ထမ်း  ၁၀ ဦး၊ ေရစီးေရလာမှ  

၁၀ ဦး၊ စည်ပင်ပန်းဥယျာ်ဝန်ထမ်း ငါးဦးှင့် 

မိနယ်စည်ပင်သာယာဝန်ထမ်း ငါးဦး စုစုေပါင်း 

ဝန်ထမ်း ၃၀  တိုြဖင့် အဆိပုါ  ေချာင်းေရေြမာင်း 

အတွင်း၌ အမ  က်များ ရှင်းလင်းဆယ်ယူ သန်ရှင်း 

ေရးများ  ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊   ေချာင်း 

ေရေြမာင်း  ေဘးဝဲယာရှိ အမ  က်ချံွယ်များ  

ှင့် ေြမပုမံျားကိ ုသန်ရှင်း  ရှင်းလင်းဆယ်ယြူခင်း 

များ ြပလုပ်ကပီး ထွက်ရှိလာသည် ့ ချံွယ်၊ 

အမ  က်၊   ေရချည်းများကိ ု    ထိန်ပင်အမ  က်          

ကုန်းသို   စည်ပင်အမ  က်သိမ်းကားြဖင် ့ စနစ် 

တကျ သန်ရှင်းပုိေဆာင်ြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ကသည်။

အင်းစိန်မိနယ်၌   မိုးရာသီကာလတွင ်

ေရကီးေရလ ံမ မြဖစ်ေပ ေစရန်    အဓိက 

ေချာင်းေြမာင်းများြဖစ်ေသာ     ေဖာ့ကန် 

ရပ်ကွက်ရှိ  ရာမေချာင်း၊  ရာမအေရှရပ်ကွက ်

ရှိ  ေပါက်ေတာေချာင်း   တိုကိုလည်း  ေရစီး 

ေရလာ ေကာင်းမွန်ေအာင ်သန်ရှင်းရှင်းလင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ုဆက်လက်ပီး 

ြပလုပ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း မိနယ် 

စည်ပင်သာယာအုပ်ချပ်ေရးမှးထံမ ှ    သိရ 

သည်။  

ဉာဏ်ဟိန်း 

အုပညာ

ကင်မီဆိုးကို သတိရေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့ကတဲ့ 

ဂျန်ဟယ်အင်နဲ ဂျဆီူး
လတ်တေလာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ေတာင်ကိုရီးယားမင်းသမီး 

ကင်မီဆိုးကိ ုသတိရေကာင်း သူနဲအတူ  Snowdrop ဇာတ်လမ်းတွဲ 

ပ်ုရှင်မှာ ပါဝင်သပ်ုေဆာင်ခဲ့ကတဲ ့မင်းသား ဂျန်ဟယ်အင်နဲ  မင်းသမီး 

ဂျဆူီးတုိက လူမ ကွန်ရက်မီဒီယာေပ မှာ ေဖာ်ြပခ့ဲေကာင်း စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ 

ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

 ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်မှာ ဂျဆီူးနဲ   ဂျန်ဟယ်အင်တိုဟာ  သူတိုရဲ 

အင်စတာဂရမ်စာမျက်ှာေတေွပ မှာ ကင်မဆီိုးနဲအတ ူိက်ုကူးထားတဲ ့

ဓာတ်ပုံေတွကိ ုေဖာ်ြပခဲ့ကပါတယ်။ ယင်းေနမှာ ကင်မီဆူးရဲ အသုဘ 

အခမ်းအနား ြပလုပ်ခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

အမ ာသမီးေလးေတွ ေမွးဖွားခဲ့တဲ့ ဆန်းယူရီ
ေတာင်ကုိရီးယားမင်းသမီး ဆန်းယူရီဟာ လတ်တေလာမှာ ရင်ေသွး 

ေလးေတ ွေမွးဖွားခဲ့ပီး အမ ာေလးေတြွဖစ်ကာ မန်ိးကေလးေတြွဖစ်က 

ေကာင်း စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

မင်းသမီးရဲ ေဖျာ်ေြဖေရးေအဂျင်စီက ဆန်းယူရီအေနနဲ ရင်ေသွးေလး 

ေတွကို ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်က ေမွးဖွားခဲ့ေကာင်း ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်မှာ 

ထုတ်ြပန်ခ့ဲပါတယ်။ ေကေပါ့ပ်ကယ်ပွင့်တစ်ဦးလည်းြဖစ်တ့ဲ ဆန်းယူရီ 

ဟာ Fin.K.L ေတးဂီတအဖွဲဝင်ေတွအနက ်ပထမဆုံး မိခင်ြဖစ်လာသ ူ

တစ်ဦးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

 ေအဂျင်စရီဲ ေြပာကားချက်အရ ဆန်းယရူရီဲ ရင်ေသွးေလးေတကွိ ု

ဆိုးလ်မှာရှိတဲ့ ေဆးုံတစ်ုံမှာ ေအာင်ြမင်စွာ ေမွးဖွားခဲ့တာြဖစ်ပီး 

လက်ရှိမှာ မိခင်ေရာ ကေလးေတွပါ ကျန်းမာေကာင်းလည်း  သိရပါ 

တယ်။ ဆန်းယူရီဟာ  သူနဲချစ်သူေတွအြဖစ်  အချနိ်အေတာ်ကာ 

လက်တွဲလာခဲ့တဲ့    ချစ်သူေဂါက်သီးကစားသမားတစ်ဦးြဖစ်တဲ့ 

အန်ဆန်ဟွန်းနဲ  ၂၀၁၇ ခုှစ် ေမလအတွင်း လက်ထပ်ခဲ့တာြဖစ်ပီး 

လတ်တေလာ ေမွးဖွားခ့ဲတ့ဲ အမ ာေလးေတွဟာ သူတုိေမာင်ံှအတွက် 

ပထမဆုံး ရင်ေသွးေလးေတွလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ခန်းမ၊ လယ်ကိင်ုးေကျးရာနဗိ ာန်(တ)ေကျာင်းတိုတွင်              

သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ စနစ်တကျ 

ထုိးံှ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း  သိရသည်။ 

ကာကွယ်ေဆးလာေရာက်ထိုးှံကသူများ အဆင် 

ေြပစွာထိုးှံိုင်ေရးအတွက်   မိနယ်အေထွေထွ 

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ ဝန်ထမ်းများှင့ ် ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းအဖဲွဝင်များက လိအုပ်သည်များကိ ု ပူးေပါင်း 

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးကေကာင်း သိရပီး   ယေန    

မွန်းလွဲပိုင်းတွင်   ေဆးထိုးစုရပ်  ေလးေနရာ၌  

ပထမအကိမ်   ကာကွယ်ေဆး လာေရာက်ထိုးှံသ ူ  

၇၄၈  ဦး၊    ဒတုယိအကမ်ိ ကာကွယ်ေဆး လာေရာက် 

ထိုးှံသူ ၃၂၅ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။  

ခင်ဝါဝါလ  င်(ြပန်/ဆက်)

ပွင့်ြဖမိနယ်၌ ေဒသခံြပည်သူများ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကင်းေဝးေစရန် 

ကာကွယ်ေဆး ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိ

အင်းစိန်မိနယ်၌ ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေရး ေဆာင်ရက်

မိုင်းယု  ဇန်နဝါရီ  ၈

ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း) မိုင်းယုမိတွင ် ြပည်သူများအေနြဖင့ ်

အြပင်ထွက်သွားလာပါက မြဖစ်မေန ှာေခါင်းစည်းများ စနစ်တကျ 

တပ်ဆင်သွားလာမ ရှိေစရန်   ဌာနဆိုင်ရာပူးေပါင်းအဖွဲြဖင့် ယေန  

နနံက်ပိင်ုးက မိလမ်းဆုေံနရာ၌  ှာေခါင်းစည်းများ  ေပးေဝခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

မိင်ုးယုမိတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး၊ 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက    ဦးေအာင်ြပည့်ဖိး၏ ကီးကပ်မ ြဖင့် ေထွ/အုပ်၊ 

ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ရဲတပ်ဖဲွ၊ ြပန်/ဆက်၊ စုိက်ပျိးေရး၊ မီးသတ်ှင့် 

ေမာ်ေတာ်ယာ်ဂတ်ိမှးတို ပါဝင်၍ အပတ်စ်ကီးကပ်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပီး  ှာေခါင်းစည်းမတပ်ထားသူများအား ှာေခါင်းစည်းတစ်ခုစီ 

ေပးေဝခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။                          မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

မိုင်းယုမိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး ှာေခါင်းစည်းများ  ေပးေဝ

ေအးြပည့ ်- စုစည်းသည်



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့် ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန ်အမိန်မထုတ်သင့် 

ေကာင်း ထုေချေစရန်  အေကာင်းကားစာေကာင်း ထုေချေစရန်  အေကာင်းကားစာ
(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်  -၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်  -၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၆၇ ှင့် ဆက် ယ်သည့်၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၆၇ ှင့် ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် -၃၈၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် -၃၈
GREEN CIRELE CO.LTD                            ှင့် ဦးလှမျိးဦး

(၎င်း၏ကိုယ်စားမန်ေနဂျာေဒ ဇင်မာလ  င်ဦး)

(ဒီကရီအိုင်ရသူ)  (တရား ံး)(ဒီကရီအိုင်ရသ)ူ  (တရား ံး)

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကာ့မှးမိနယ်၊ သြပစမ်းေကျးရာ၊ 

ငှက်ေအာင်စမ်းအပိုင်၊ အမှတ်(၄၉)ေန တရား ံး ဦးလှမျိးဦး (ယခု 

ေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၆၇ တွင်ကျရိှသည့ ်ဒကီရကီိ ု

အတည်ြပလပ်ုရန် ဤုံးေတာ်တွင် တရားိင်ု GREEN CIRELE CO.LTD 

(၎င်း၏ကိုယ်စားမန်ေနဂျာ ေဒ ဇင်မာလ  င်ဦး)က ေလ ာက်ထားသည ်

ြဖစ်၍ မည့်သည့်အေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလုပ်ေစရန ်အမိန်ကို 

မထုတ်သင့်ေကာင်း၊    အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င်     ြပ၍ေချဆိုရန် 

သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊   ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

အေကာင်းြပေချဆိုိင်ုသ ူအခွင့ရ်ကိယ်ုစားလှယ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ ၂၀၂၂ခှုစ်၊ 

ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသုိလကွယ်ေန  ) မွန်းမတည့်မီ 

၁၀ နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ေစ။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၇)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ် 

ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

         (ယ်ွယ်ဝင်း)         (ယ်ွယ်ဝင်း)

         ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)         ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

         ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး         ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

 မဟာေဆးဝက  ဘာဆရာေတာ် မဟာေဆးဝက  ဘာဆရာေတာ်

သက်ေတာ်(၈၄)ှစ်ြပည့်သက်ေတာ်(၈၄)ှစ်ြပည့်

ဝိဇာတေမွးေနမဂ  လာအလှေတာ်ဝိဇာတေမွးေနမဂ  လာအလှေတာ်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ နံသာကန်ုးရပ်ကွက်၊ မဟာေဆးဝက  ဘာ အာလိန် 

ငါးဆင့်ေကျာင်းတုိက်ကီး၏ ပဓာနနာယက၊ အဂ မဟာကမ   ာနာစရိယ၊ ဘဒ  အဂ ဓမ ၏ သက်ေတာ် 

(၈၄)ှစ်ြပည့် ဝိဇာတေမွးေနမဂ  လာအလှေတာ်ကုိ ၁၃၈၃ ခုှစ် ြပာသုိလဆန်း (၁၀)ရက်၊ ၂၀၂၂ 

ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်ေနတွင် ေကျာင်းတိုက်ကီးအတွင်း၌ ကျင်းပပါမည်။ ဝိဇာတေမွးေန  

အလှေတာ်တွင် အုဏ်ဆွမ်း၊ ေနဆွမ်းများဆက်ကပ်ပီး၊ ပရိသတ်များအား ေက းေမွးပီးပါက 

(၁၈၂၄)ကိမ်ေြမာက် သိမ်ဆင်းမည်ြဖစ်ရာ သိမ်ဆင်းများေလာင်းလှုိင်ပါသည်။[ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၅၅၈၅၅][ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၅၅၈၅၅]

ဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ
ကျိက်ထိုမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်ကျိက်ထိုမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဘုရားပွဲေတာ်ကာလအတွင်း ဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ထီးိုး 

ေစတီေတာ် ေရ ဆိုင်းအေရာင်းဌာနအတွက ်ေဂါပကအဖွဲမ ှ (၁၁
၂ "x၁၁

၂ ")ပတ်လည် 
ေရ ဆုိင်းရာဆုိင်း(၃၀၀၀၀)ကိ ုတင်ဒါစနစ်ြဖင့် ပထမအကိမ် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
ေရ ဆိုင်း တင်ဒါေပးသွင်းလိုသူများသည ်ေရ ဆိုင်းေပးသွင်းခွင့်ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေထာက်အထားများပူးတဲွလျက် ၈-၂-၂၀၂၂ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ 
ေဂါပကအဖွဲုံး၊ ကင်မွန်းစခန်းသို ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်
 (က) စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိရမည-်
 (ခ) လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ရှိရမည်။ 
 (ဂ) အခွန်စည်းကပ်မ  အေထာက်အထားတင်ြပရာတွင် အမ်ိေထာင်ဦးစီး(သို) 

ဇနီးတို၏အမည်ေပါက်သာြဖစ်ရမည်။ 
 (ဃ) ေရ ဆုိင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဝင်ေငွခွန်ေဆာင်ပီးေကာင်း ေြပစာကုိ ၂၀၁၇-

၂၀၁၈ ခှုစ်ှင့ ်၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခှုစ် ေဆာင်ပီးေကာင်း ေြပစာမရူင်း/မတိ  
(သိုမဟုတ်) “အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်းေထာက်ခံချက်”“အခွန်ကင်းရှင်းေကာငး်ေထာက်ခံချက်” မူရင်းှင့် မိတ  
တင်ြပရမည်။ 

 (င) (၁၁
၂ "x၁၁

၂ ") ပတ်လည်ေရ ဆိုင်းရာဆိုင်း(၁)ဆိုင်း နမူနာတင်ြပရမည်။ 
 (စ) အိမ်ေထာင်စုစာရင်းမူရင်း တင်ြပရမည်။ 
၂။  ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းထားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များသည် ၁၀-၂-၂၀၂၂ ရက်၊ 
နနံက်(၁၀)နာရတွီင် ေဂါပကအဖဲွံုး၊ ကင်မွန်းစခန်းသုိ လာေရာက်ကပါရန် အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 
    တင်ဒါေကာ်မတီ    တင်ဒါေကာ်မတီ
    ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ    ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာနသမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန

ေကညာချက်ေကညာချက်
သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ကီးကပ်မ  

ေအာက်ရှိ သမဝါယမှင့် စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ်(သန်လျင်)၏ 
၃-၂-၂၀၂၂ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ရန် ေကညာထားသည့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
ပညာသင်ှစ် ပထမှစ်သင်တန်း(ဒတုယိှစ်ဝက်)ဖွင့လှ်စ်မည့ရ်က်အား 
ထပ်မံေကညာသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာနသမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာနသမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန

သမဝါယမဦးစီးဌာနသမဝါယမဦးစီးဌာန

ေကညာချက်ေကညာချက်
သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန၊ သမဝါယမ 

ဦးစီးဌာနကီးကပ်မ ေအာက်ရိှ သမဝါယမေကာလိပ်(ေဖာင်ကီး)၏ 

(၃-၂-၂၀၂၂)ရက်တွင် ဖွင့လှ်စ်ရန် ေကညာထားသည့ ်၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ပညာသင်ှစ်၊ ပထမှစ်သင်တန်း(ဒုတိယှစ်ဝက်)ဖွင့်လှစ်မည့ ်

ရက်အား ထပ်မံေကညာသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သမဝါယမဦးစီးဌာနသမဝါယမဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 
အမှတ်-၄၀၊ ေြမကွက်အမှတ-်၈၈၅/က၊ ဧရိယာ ေပ(၂၀x၆၀)ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ တစ်ထပ် 
အမ်ိှင့တ်ကွ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ဂရန်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ခင်မာလ  င် မှတ်ပုတံင်အမှတ် 
[၁၄/ဝခမ(ုိင်)၁၅၁၅၁၉]ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ အိအိုိင် မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်[၁၄/မမက(ိုင်)၁၇၀၅၇၆]ကိုင်ေဆာင်သူမှ ေရာင်းဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမ၊ အမ်ိှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုသ ူမည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမရူင်း ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း၊ ကန်ကွက်မည့သ် ူမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင ်(LLB, C.B.L)                                              ေဒ ဇင်သူမျိး (LLB)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၂၀၆)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၄၅၀၃)
အမှတ်-၂၄၊ ပထမထပ်၊ အေရှဗဟိုလမ်း၊ ဆရာစံေြမာက/်ေရှရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ Ph;09400400993

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

 ရန်ကုန်မိမ ှ 

‘‘ဆူးေလဘရုားလမ်းနဲ  ကမ်းနားလမ်းတစ်ေလ ာက်မှာ 

ေရကီးေရလ ံတာေတွြဖစ်မှာစိုးလို  ေရမလ ံေရးအတွက်ကိ ု  

ဆူးေလဘုရားလမ်းတစ်ေလ ာက် ကီလုိဝပ် ၉၀ ရိှတ့ဲ ေရစုပ်ပန်  

တပ်ဆင်ပီးသလို   အမှတ် (၁၀) ေရတံခါး၊  ဆူးေလြမစ ်

ထွက်ေပါက်မှာလည်း တစ်နာရကီိ ုေရဂါလန် သုံးသန်ိးစပ်ုထတ်ု 

ိုင်တဲ့ ြမင်းေကာင်ေရ ၁၂၅ ေကာင်အားရှိတဲ ့ ပန်တပ်ဆင်  

ေနတာဟာ ခုဆုိရင်  ေရစုပ်ပန်တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းများပါ  

ေဆာင်ရက်ပီးစီးေနပြီဖစ်ပါတယ်။ မိုးေရစကုန် တည်ေဆာက် 

ပီးစီးသွားပီဆိုရင်ေတာ ့မိုးရာသီကာလ ှစ်စ်ြပည်သူေတွ 

ကံေတွေနကရတဲ ့ ေရကီးေရလ ံြဖစ်ေပ မ    မရှိေတာ့မှာ 

ြဖစ်ပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတ ီ

အင်ဂျင်နီယာဌာန   (ေရစီးေရလာစီမံခန်ခွဲမ )    ဦးစီးအရာရှိ 

ေဒ မိုးမိုးေအးက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်၌ ရှင်းြပသည်။ 

ရန်ကုန်ြမစ်အတွင်းစီးဆင်း

အဆိုပါ  ေရဂါလန်တစ်သိန်းဆံ့ဝင်မည့ ် ေရစုကန်မှာ    

 အာရှဖလားပိင်ပွဲမှ

၂၀၂၁ ခှုစ်  ိဝုင်ဘာဒတုယိပတ်တွင် စတင်ေလက့ျင့ခ်ဲ့ပီး  

ပိင်ပွဲမတိုင်မ ီ    ိုင်ငံတကာေြခစမ်းပွဲများ၊   ဖိတ်ေခ  

ပိင်ပွဲများကစားရန ် ကိးပမ်းခဲ့ေသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉  

ကပ်ေရာဂါအေြခအေနေကာင့ ်သွားေရာက်ိင်ုြခင်းမရိှဘ ဲ

ေလ့ကျင့်မ ြပလုပ်ပီး ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာအမျိးသမီးအသင်းသည်   ၂၀၂၁  ခုှစ် 

ေအာက်တုိဘာလလယ်က  ယှ်ပိင်ကစားသည့်   အာရှ 

ဖလားေြခစစ်ပွဲမတိုင်မီကလည်း ိုင်ငံတကာေြခစမ်းပွဲ 

များ  ကစားရြခင်းမရှိဘ ဲ   ယှ်ပိင်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။   

ြမန်မာအမျိးသမီးအသင်းသည ်     အာရှဖလားပိင်ပွဲ 

ယှ်ပိင်ရန်     ဇန်နဝါရ ီတတယိပတ်တွင်     အိ ိယိင်ုငသံို    

သွားေရာက်မည်ြဖစ်သည်။

၂၀၂၂   အာရှဖလား   အမျိးသမီးပိင်ပွဲေနာက်ဆုံး 

အဆင့်ကို ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်မှ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၆ ရက်အထိ 

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး  ြမန်မာအသင်းသည ်အုပ်စု (ဂ)တွင် 

လက်ရှိချန်ပီယံ  ဂျပန်၊ ေတာင်ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ ်

အသင်းတိုှင့်      အုပ်စုကျပ်အတွင်း    ကျေရာက်ေန 

သည်။  

ကိုညီေလး

 ဖီဖာရဲ တစ်ှစ်တာမှ

ုိင်ငံတကာဆုဖလားမရရိှခ့ဲတ့ဲ  မှတ်တမ်း 

ဆိုးကိုလည်း   အဆုံးသတ်ိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ပါ 

တယ်။ အဒဲလီိ ုစွမ်းေဆာင်ိင်ုခဲတ့ာေကာင့ ် 

အသက် ၃၄ ှစ်အရယ်ရှိ   တိုက်စစ်မှး 

မက်ဆီဟာ ပီးခဲ့တဲ့လအတွင်းက  ကမ ာ့ 

အေကာင်းဆုံးကစားသမားကိ ု   ေပးအပ် 

ချးီြမင့်တဲ ့     ဘလွန်းဒီေအာဆုကိုလည်း 

ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

အဂီျစ်တိက်ုစစ်မှး  မိဟုာမက်ဆာလာ 

ကေတာ့     ယခုပရီမီယာလိဂ်ပိင်ပွဲမှာ 

သွင်းဂိုးစုစုေပါင်း ၁၆ ဂိုးနဲ   ပရီမီယာလိဂ ်

ရဲ  ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူိုင်ခဲ့တဲ ့  ကစား 

သမားအြဖစ် မှတ်တမ်းဝင်ထားတာြဖစ်ပါ 

တယ်။  ဒါေကာင့်   ဖီဖာရဲတစ်ှစ်တာ 

အေကာင်းဆုံးကစားသမားဆကုိ ုဒကီစား 

သမားသုံးဦးထဲက        ဘယ်သူရရှိမလ ဲ 

ေစာင့်ကည့်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဖီဖာရဲ  တစ်ှစ်တာအေကာင်းဆုံး 

အမျိးသမီးကစားသမား      ဆန်ခါတင် 

စာရင်းမှာေတာ ့ဆမ်ကာ၊  ဂျန်နဖီာဟာမိဆုိ ု

နဲ  အလက်ဇီးယားပူတယ်လက်စ်တုိ ပါဝင်  

ေနပီး ဩစေတးလျတိက်ုစစ်မှး ဆမ်ကာ 

ဟာ  ၂၀၂၁   ခုှစ်အတွင်းက   ချယ်လ်ဆီး 

အမျိးသမီးအသင်းနဲအတူ   အမျိးသမီး 

စူပါလိဂ်ဖလားကိ ု      ရယူေပးိုင်ခဲ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။   ဟာမိဆုိနုဲ      ပတူယ်လက်စ်  

တိုကေတာ့    ဘာစီလိုနာအသင်းနဲအတူ  

အမျိးသမီးချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကိ ု   ရယူ 

ေပးိုင်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဖီဖာရဲ    တစ်ှစ်တာအေကာင်းဆုံး 

ဆေုတကွိ ုိင်ုငလံက်ေရးစင်အသင်းေတမှွ  

နည်းြပေတွ၊    အသင်းေခါင်းေဆာင်ေတွ၊ 

သတင်းစာပညာရှင်ေတနွဲ ပရသိတ်ေတကွ  

မဲေပးေရးချယ်ခဲ့တာြဖစ်ပီး     ဆုေပးပွဲကိ ု

ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်မှာ ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံ 

ဇူးရစ်မိမှာ ကျင်းပသွားမှာြဖစ်တယ်လို 

သိရပါတယ်။                           ေငွကယ်

အလျားေပ ၇၀၊ အန ံ၃၃ ေပ ှင့ ်အနက် ခနုစ်ေပရိှပီး မိုးရာသ ီ

ကာလအတွင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရာသွန်းချနိ်ှင့် ြမစ်ေရ 

တက်ချန်ိ တိက်ုဆိင်ုပါက ရန်ကန်ုမိလယ်တွင် ယာယေီရကီး 

ေရလ ံမ  ြဖစ်ေပ ေလ့ရှိြခင်းေကာင့ ်မိုးေရများအား ယာယီ 

သိေုလှာင်ိင်ုရန်အတွက် တည်ေဆာက်ေနြခင်းလည်းြဖစ်ရာ 

လမ်းေပ မှေရများအား    ေရစုကန်အတွင်းအကျယ်သုံးေပ 

ပတ်လည်ရှိေသာ သံပန်း Manhole ရှစ်ေပါက်ြဖင့ ်ေရစီးဝင ်

ေစ၍ ယာယီေရစုသိုေလှာင်ပီး မဟာဗ လလမ်းရှိ  ယခင် 

ေြမေအာက်ေရေြမာင်းမှတစ်ဆင့ ်       မဟာဗ လပန်း ခံ 

အတွင်း၌ရှိေသာ   အနက်ငါးေပရှိသည့ ်     ေရေြမာင်းသို   

စီးဆင်းေစမည်ြဖစ်ကာ  အမှတ် (၁၀) ေရတံခါး  ဆူးေလ 

ဘုရားလမ်း  ြမစ်ထွက်ေပါက်မှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်ြမစ်အတွင်း  

ေရများစီးဆင်းိုင်ရန ်   တည်ေဆာက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း    

သိရသည်။

သတင်း- ပွင့်သစ ာ

 ဓာတ်ပုံ- စိုးြမင့်ေအာင်

သက်ရှိကမ ာ ရှင်သန်ဖို 

အိုဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစို



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၆၂၊ ဧရယိာ 

(၄၀'x ၆၀') ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၃၆၂)၊ သမုန(၂)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ 
မိနယ်၊ ဦးအန်ေထာ်နီ [၁၂/သကတ(ုိင်)၁၂၃၁၉၈]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက် ဦးအန်ေထာ်နီ (အစ်ကို/ ဦးေလး)သည် လူပျိကီးဘဝြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 
ေဒ စန်းစန်း(အစ်မ/အေဒ )သည် အပျိကီးဘဝြဖင့ ်လည်းေကာင်း၊ ဦးယူဂျင်တင်ထွန်း 
(အစ်ကုိ/ဦးေလး)သည် လူပျိကီးဘဝြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဦးဖီးလစ်စံထွန်း (အစ်ကုိ/ဦးေလး) 
သည် လူပျိကီးဘဝြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေဒ သင်းသင်း(ညီမ/အေမ)ှင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်း 
ဦးသန်ဇင် (ဖခင်)တို အသီးသီးကွယ်လွန်ကသြဖင့် အမည်ေပါက်၏ ညီှင့် တ/ူတူမများ 
ေတာ်စပ်သူများြဖစ်ေသာ ဦးနီကလပ်နာသန်း [၁၂/သကတ(ုိင်)၁၂၃၁၉၉]၊ ေဒ ဇင်ေမာ် 
ေမာ် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၇၁၃၉]၊ ဦးခိုင်ေဇာ်ဦး [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၇၅၃၄]၊ ဦးေကျာ် 
လင်းဦး [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၉၀၄၉၃]တိုမှ အမည်ေပါက်၏ ညီှင့်တူ/တူမများေတာ်စပ ်
ေကာင်း ကတိသစ ာြပလ ာ/ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်းများ၊ 
ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာသြဖင့ ်
ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၂၄၅၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၂၄၅
ဦးေဝဖိး                                 ှင့် ၁။ Wa Company Limited 
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ် ၂။ ဦးရှင်းသန်ေဇာ်ေဇာ်
ဦးေကျာ်ဇင်ေအာင)်  ၃။ ေဒ ခင်စ ာလင်း
တရားလို               တရားပိင်များတရားလို               တရားပိင်များ
 ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ဝန်မင်း 

လမ်း၊ အမှတ် (၂/ဘ)ီေန  Wa Company Limited (၁)တရားပိင် (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိ)ူ
သိေစရမည်။

 သင့်အေပ ၌    တရားလိုက  ‘(၂၀-၆-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ   ှစ်ဖက်သေဘာတူ 
ကတိစာချပ်ပါအတိုင်း  ြပန်လည်ေပးအပ်ရန ် သေဘာတူညီခဲ့သည့်အတိုင်း  ေငွကျပ် 
၇၆၅၆၀၀၀၀/-(ကျပ်ခနုစ်ရာေြခာက်ဆယ့င်ါးသန်ိးေြခာက်ေသာင်းတတိ)ိှင့ ် နစ်နာေကး 
ေငကွျပ်၂၃၄၄၀၀၀၀/- (ကျပ်ှစ်ရာသံုးဆယ့်ေလးသိန်းေလးေသာင်းတိတိ) စစုေုပါင်းေင ွ
ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀၀၀/- (ေငကွျပ်သန်ိးတစ်ေထာင်တတိ)ိရလိမု ’ ဟ ုေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည် 
ြဖစ်၍  သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်
စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင့်ကိုယ်စားလှယ ်ုံးအခွင့်အမိန်ရ ေရှေန 
ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့် စပ်ဆိုင်သည့် အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ(၁၁)ရက် 

(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၁၁ ရက)်၊ မွန်းမတည့်မ ီ(၁၀)နာရီတွင် အထက်ကအမည ်
ေရးသားပါရိှသူ တရားလုိစဲွဆုိချက်ကုိ ထုေချရှင်းလင်းရန် ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ 
၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ  အထက်ဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင်  သင်မလာမေရာက ်           
ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရား 
လိုက ကည့် လိုသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်
စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်
သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာသွင်း 
လိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၇)ရက်ေန  ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

      (ေကသီခိုင်)      (ေကသီခိုင်)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၄)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၄)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက်ေကာင်းဂုဏ်ြပလ ာအထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက်ေကာင်းဂုဏ်ြပလ ာ
 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၄)ရက်၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနတွင် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်၊ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီ၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်(၁/၂၀၂၂)ြဖင့် ေဒါက်တာမင်းသန် (ခ)မင်းေဌး [ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ နယ်စပ်ေရးရာ ေဒါက်တာမင်းသန် (ခ)မင်းေဌး [ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ နယ်စပ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန] ဝန်ကီးဌာန] အား “သဒ မ ေဇာတိကဓဇ”“သဒ မ ေဇာတိကဓဇ” ဘဲွတံဆိပ် ချးီြမင့်အပ်ှင်းသည့်အတွက် မိသားစုှင့်ထပ်တူ အထူးလိှက်လဲှဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် 

သာသနာ့အကျိး၊ ိုင်ငံ့အကျိးတိုကိ ုဆတက်ထမ်းပိုး ေဆာင်ရက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်း၍ ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။

         ဦးဝင်းလ  င် - ေဒ ွယ်ဝင်းဦးဝင်းလ  င် - ေဒ ွယ်ဝင်း

         သား ဦးမင်းရဲထွဋ် - သမီး ေဒ ထက်စ ီလ  င်         သား ဦးမင်းရဲထွဋ ်- သမီး ေဒ ထက်စ ီလ  င်

         ေြမးေလး ေမာင်ရဲထက်ဦး         ေြမးေလး ေမာင်ရဲထက်ဦး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊  သန်လျင်ကယ်စင်အိမ်ရာ၊   

ကယ်စင်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွင်းရှ ိ City Loft၊ တိုက်အမှတ် CL3(B1)၊ 
အခန်းအမှတ်(၃၁၀)၊Type(Studio)၊ Area (၃၁၂)Sqft ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းတိက်ုခန်း 
တွင် ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရိှေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား တိက်ုခန်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးလှေဖ[၆/တသရ(ိင်ု)၀၁၃၇၂၀]ထမှံ 
အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  
ေဖာ်ြပပါကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ
စာချပ်စာတမ်းများှင့်အတူ ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးေအာင်သူရစိုး[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၅၄၉၅]ဦးေအာင်သူရစိုး[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၅၄၉၅]
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၉၈၁၊ ၀၉-၉၇၀၀၀၀၁၁၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၉၈၁၊ ၀၉-၉၇၀၀၀၀၁၁၀

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၅၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၅၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ-်(ည/၁၁)၊ ေထာပ်ိုင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-် လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်(ည/၁၁)၊ ေထာ်ပိုင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-် 
၃၀၉(က)၊ ေဒ တင်ရီ အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ထွက်ရှိထားေသာ ၃၀၉(က)၊ ေဒ တင်ရီ အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ထွက်ရှိထားေသာ 

အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်

 ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ထပ် လူေနအေဆာင်တို၏ ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ထပ် လူေနအေဆာင်တို၏

ပိုင်ဆိုင်မ အရပ်ရပ်အေပ  ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းပိုင်ဆိုင်မ အရပ်ရပ်အေပ  ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာရှိ အိမ်ေြမအား ပါမစ်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်

ေဒ တင်ရီထံမ ှစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင် ့ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သ ူ
ပိုင်ရှင ်ေဒ ဝင်းဝင်းမာ[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၄၅၄၅၄]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေနေအာင်ကို[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၄၂၇၀]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ ်
တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အမ်ိေြမပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်ပီး ပိင်ုေရးဆိင်ု 
ခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုယေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း အမ်ိေြမပိင်ုဆိင်ုခွင့ ်အေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်အတူ က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
   လ ဲအပ် န်ကားသူ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   လ ဲအပ် န်ကားသူ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ဦးေနေအာင်ကို  ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B,D.B.L)   ဦးေနေအာင်ကို  ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B,D.B.L)
   [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၄၂၇၀]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၅၂)   [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၄၂၇၀]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၅၂)
အမှတ်-၁၁၈၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း၊ အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ ်လမ်း ၊ အမှတ်-၁၁၈၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း၊ အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ ်လမ်း ၊ 
ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊  ဗဟန်းမိနယ်။ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ။ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊  ဗဟန်းမိနယ်။ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ။
    ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉    ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေရဥက ံရပ်ကွက်၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ အမှတ်-၂၂၆/ခဟု ေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၂၀x ၆၀) ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ (၂)ထပ် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် ရန်ကုန်မိ၊ 
မိရာအိုးအိမ်ှင့ ်ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးသန်းဦးအမည်ြဖင့ ်ပါမစ်ေြမအမျိးအစားြဖစ်ပီး ဦးသန်းဦးထံမှ  
ဦးကည်ဝင်းက အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး ၎င်းထံမှ အရပ်ကတိစာချပ် အဆက်ဆက်တုိြဖင့် ေနာက်ဆံုး ေဒ သန်းသန်း 
ေမာ်[၁၂/ကမတ(ိုင်) ၀၅၃၆၆၅] မှ တရားဝင ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေကာင်းှင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  သေဘာတူချက်အရ 
ေရာင်းဖိုးေင ွသေဘာတူထားသည့်အေပ ၌ ဝယ်ယူသူ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ဝင်းသူဇာ[၁၄/အဂပ(ိုင်)၁၄၇၀၁၅]က  ေရာင်းဖိုးေင ွ
အေပ တွင် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ု၂၄-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်ေကာင်း  အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည် ့ပစ ည်း 
စာရင်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်မ များအတွက် ကန်ကွက်လိုသူများသည ်ဤေကညာပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၁၅) ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ (သိုမဟုတ်)ဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်၍  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ 
အကယ်၍  ဤေကာ်ြငာပါကန်ကွက်မ အေကာင်းအား  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ဥပေဒှင့်အညီ  တရားဝင ်
ဆက်လက်အတည်ြပေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ   ေဒ ကည်ကည်လ  င် (LL.B)လ ဲအပ် န်ကားသူ   ေဒ ကည်ကည်လ  င် (LL.B)
ေဒ ဝင်းသူဇာ   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၀၁)ေဒ ဝင်းသူဇာ   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၀၁)
[၁၄/အဂပ(ိုင်)၁၄၇၀၁၅]  အမှတ်(၂၃၁)၊ ငုဝါလမ်း၊ ေစာ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊[၁၄/အဂပ(ိုင်)၁၄၇၀၁၅]  အမှတ်(၂၃၁)၊ ငုဝါလမ်း၊ ေစာ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊
    အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၅၆၆၃၁၅    အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၅၆၆၃၁၅

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၆၆၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၆၆
ဦးစိုးဝင်း ှင့် ၁။ ဦးမျိးသူရေအး
   ၂။ ဦးေအာင်ေကျာ်စိန်
တရားလို                     တရားပိင်များတရားလို                     တရားပိင်များ
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄/၂)ရပ်ကွက်၊ ဇင်ေယာ် 

လမး်၊ အမှတ်(၁၁၈/၂)ေန (၁)တရားပိင်ဦးမျိးသူရေအး(ကန်ထုိက်တာ)  
(UNITED BROTHERS Co.,Ltd)(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။ 

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက  “(၁၇-၁၂-၂၀၁၄)ရက်  ှစ်ဦးသေဘာတူ  “(၁၇-၁၂-၂၀၁၄)ရက်  ှစ်ဦးသေဘာတူ  
တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ပါ ပဋိညာ်အတိုင်း ေပးသွင်းရန် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ပါ ပဋိညာ်အတိုင်း ေပးသွင်းရန ်
ေနာက်ဆုံးအရစ် ကျန်ရိှေငအွားလက်ခ၍ံ အေရာင်းအဝယ်ြပသည့တ်ိက်ုခန်းအား ေနာက်ဆုံးအရစ် ကျန်ရိှေငအွားလက်ခ၍ံ အေရာင်းအဝယ်ြပသည့တ်ိက်ုခန်းအား 
လက်ေရာက်ေပးအပ်ေစလိုမ ” လက်ေရာက်ေပးအပ်ေစလိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင ်
ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပ 
ေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊  ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇန်နဝါ 
ရီလ (၂၇)ရက် (၁၃၈၃ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၁၁ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီ 
တွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချ ရှင်းလင်းရန ်
ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင်  အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် 
ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 
၎င်းြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထုေချ 
တင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင် 
လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လုိက် 
ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလုိလ င် အမ မဆုိင်မီ     ေလးရက်က တင်သွင်း 
ရမည်။ 

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ (၆)ရက် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

    (ခင်သ ာ)(ခင်သ ာ)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၁)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၁)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ပျ်းမနားမိ ၊  ပညာ့ပန်းတိုင် 

ကိယ်ုပိင်ု အထက်တန်းေကျာင်း Grade 
(9)တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ အဖ 
(ဦးေကျာ်စွာ)၏ သမီး မအိသက်မှး 
ခင်(ခ)မအိမ့်သက်မှးခင်သည် တစ်ဦး 
တည်းြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၁၊ ေြမကွက်အမှတ ်
၇၁၅၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၇၁၅)၊ 
ကံ့ေကာ်လမ်း၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (ဦးြမင့ဦ်း AA-060014)
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှား စာချပ်(ဂရန်)
ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးြမင့်ဦးထံမှ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်အမှတ်-၃၈၉၁/ ၂၀၀၇(၁၁-
၉-၂၀၀၇)ြဖင့် ဝယ်ယူသူ ေဒ ေအးတင်[၁၂/
သဃက(ုိင်)၀၁၃၈၈၃]မှ ဂရန်မူရင်း၊ ိုင်ငံ 
သား စိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်မတိ မှန်တုိတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာ 
ြခင်းအား တရားဝင်   ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၄၄၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၄၄
ေဒ မွန်မွန်ေအး           ှင့်         ၁။ WA COMPANY Ltd 

          ၂။ ဦးရှင်းသန်ေဇာ်ေဇာ်

          ၃။ ေဒ ခင်စ ာလင်း

တရားလို          တရားပိင်များတရားလို          တရားပိင်များ

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ဝန်မင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၂/ဘ)ီ ေန (၁) တရားပိင် WA COMPANY LIMITED  (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိ

သူ သိေစရမည်။

 သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု (၂၀-၆-၂၀၁၉)ရက်ေနစဲွပါ “ှစ်ဖက်သေဘာတ ူ

ကတိစာချပ်” ပါအတိုင်း ြပန်လည်ေပးအပ်ရန် သေဘာတူညီခဲ့သည့်အတိုင်း  

၃၈၂၈၀၀၀၀/-(ကျပ်သံုးရာရှစ်ဆယ့်ှစ်သိန်းရှစ်ေသာင်းကျပ်)ှင့် နစ်နာေကးေငွ 

ကျပ် ၁၁၇,၂၀၀၀၀/- (ကျပ်တစ်ရာတစ်ဆယ့ခ်နုစ်သန်ိးှစ်ေသာင်းတတိ)ိအပါအဝင် 

စစုေုပါင်းေငကွျပ် ၅၀၀,၀၀၀၀၀/-(ကျပ်သန်ိးငါးရာ)ရလိမု  ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည် 

ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကား 

အရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ 

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၁ရက်  (၁၃၈၃ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၁၁ ရက်) မွန်းမ 

တည့်မီ ၁၀နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချ 

ရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင ်အထက်ပါေနရက်တွင ်သင် 

မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့ ်

မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချ 

တင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင် 

လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ 

သင်က ထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၇ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

       (လွင်လွင်ေဌး)       (လွင်လွင်ေဌး)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၆)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၆)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

မီးေဘးေရှာင် မီးေဘးေရှာင ်

မေလာင်ခင်တားမေလာင်ခင်တား

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၂၀)၊ အမှတ် ၁၁၆ A၊ ေြမညီထပ် (လက်ယာေခါင်းရင်းခန်း)ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၂၀)၊ အမှတ် ၁၁၆ A၊ ေြမညီထပ ်(လက်ယာေခါင်းရင်းခန်း)

ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၁၂    x ၄၀)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ေြမအပါအဝင် ပိုင်ဆိုင်မ  (၇) ဦးှင့်ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၁၂    x ၄၀)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ေြမအပါအဝင် ပိုင်ဆိုင်မ  (၇) ဦးှင့်

 ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက် ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
၁။    အထက်ရည် န်းလပ်ိစာေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းှင့ေ်ြမကိ ုအပိင်ုေရာင်းချသ ူေဒ ကျင်ေအး [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၁၁၈၈၇]က တရားဝင်ေရာင်းချ 
လ ဲေြပာင်းခွင့်ရှိေကာင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိြပ၍  ေရာင်းချမည်ဟုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဦးခင်ေမာင်သန် [၁၂/ပဘတ(ိုင်) 
၀၃၀၂၈၆] ဝယ်ယူရန် သေဘာတူပီး တိုက်ခန်းှင့် ေြမတန်ဖိုးေငွ၏  တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။
၂။   ထိုတိုက်ခန်းှင့် ေြမေရာင်းချလ ဲေြပာင်းြခင်းကိ ုမည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို 
ေကာ်ြငာထည့သွ်င်းပါရိှသည့ေ်နမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း ဖန်ုးြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ လကူိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဥပေဒှင့်အည ီတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးမျိးချစ် (LL.B) စ်-၁၅၈၄၅ဦးမျိးချစ် (LL.B) စ်-၁၅၈၄၅
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ေရ စံြမတ် Law Firm General Serviceေရ စံြမတ် Law Firm General Service
အမှတ်(၃၁) (ေြမညီထပ်)၊ (၉)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၂၆၅၂၄၁၄ အမှတ်(၃၁) (ေြမညီထပ)်၊ (၉)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၂၆၅၂၄၁၄ 

၁
၂



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၆၈၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၆၈
 ဦးထွန်းေရ  ှင့်  ၁။ ဦးမျိးသူရေအး

    ၂။ ဦးေအာင်ေကျာ်စိန်

 တရားလို    တရားပိင်များ တရားလို    တရားပိင်များ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊    (၁၄/၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဇင်ေယာ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၈/၂)ေန (၁) တရားပိင်ဦးမျိးသရူေအး (ကန်ထိက်ုတာ) 

(UNITED BROTHERS CO., Ltd) (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက   “ (၁၇-၁၁-၂၀၁၄) ရက်ေန    ှစ်ဦးသေဘာတ ူ

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ပါ ပဋိညာ်အတိုင်းေပးသွင်းရန ်ေနာက် 

ဆုံးအရစ်ကျန်ရှိေငွအား လက်ခံ၍  အေရာင်းအဝယ်ြပသည့်  တိုက်ခန်းအား 

လက်ေရာက်ေပးအပ်ေစလိမု ” ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍  သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ 

၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ

ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၇)ရက် 

(၁၃၈၃ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ်(၁၁)ရက်) ေန  မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် အထက် 

အမည်ပါသူ တရားလုိ၏ အဆုိလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက် 

ရမည်။ ၎င်းြပင ်  အထက်ပါေနရက်တွင ်  သင်မလာေရာက်၊  ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် 

သင့မ်ျက်ကွယ်တွင်   ြငင်းချက်များကိ ု  ထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။   ၎င်းြပင် တရားလိကု 

ကည့် လိုသည့်   စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်  သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်

စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် 

သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာ 

တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ(၆)ရက်ေန  ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ခင်သ ာ)(ခင်သ ာ)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၁) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၁)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၆၉၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၆၉
 ေဒ ေအးေအးေဆွ ှင့်  ၁။ ဦးမျိးသူရေအး

(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်ဦးေကျာ်လ  င်) ၂။ ဦးေအာင်ေကျာ်စိန်

 တရားလို    တရားပိင်များတရားလို    တရားပိင်များ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊    ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊   (၁၄/၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဇင်ေယာ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၈/၂)ေန (၁) တရားပိင် ဦးမျိးသရူေအး (ကန်ထိက်ုတာ) 

(UNITED BROTHERS CO., Ltd) (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “ (၂၆-၈-၂၀၁၄) ရက်ေန  ှစ်ဦးသေဘာတူ      

တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ပါ ပဋိညာ်အတုိင်းေပးသွင်းရန် ေနာက်ဆံုး 

အရစ်ကျန်ရိှေငွအား လက်ခံ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပသည့် တုိက်ခန်းအား လက်ေရာက် 

ေပးအပ်ေစလိမု ” ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် 

စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စား 

လှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၇)ရက် (၁၃၈၃ခုှစ်၊ 

ြပာသိုလဆုတ်(၁၁)ရက်) ေန  မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ 

တရားလို၏အဆိုလ ာကို  ထုေချရှင်းလင်းရန်  ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။      

၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်၊ ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ် 

တွင် ြငင်းချက်များကုိ  ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။  ၎င်းြပင် တရားလုိက ကည့် လုိသည့် 

စာချပ်စာတမ်းများှင့်  သင်က  ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း 

အစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။  သိုမဟတ်ု  သင့က်ိယ်ုစားလှယ် 

ေရှေနလက်တွင ်  ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။  သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် 

အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ(၆)ရက်ေန  ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ခင်သ ာ)(ခင်သ ာ)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၁) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၁)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၆၇၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၆၇
 ဦးေကျာ်ြမတ်သ ူ                ှင့် ၁။ ဦးမျိးသူရေအး

(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်ေဒ လှသူဇာဝင်း)  ၂။ ဦးေအာင်ေကျာ်စန်ိ

 တရားလို    တရားပိင်များတရားလို    တရားပိင်များ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊   (၁၄/၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဇင်ေယာ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၈/၂)ေန (၁) တရားပိင်ဦးမျိးသရူေအး (ကန်ထိက်ုတာ) 

(UNITED BROTHERS CO., Ltd) (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “ (၂၆-၈-၂၀၁၄) ရက်ေန  ှစ်ဦးသေဘာတူ       

တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ပါ ပဋညိာ်အတိင်ုးေပးသွင်းရန် ေနာက်ဆုံး 

အရစ်ကျန်ရိှေငွအား လက်ခံ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပသည့် တုိက်ခန်းအား လက်ေရာက် 

ေပးအပ်ေစလိမု ” ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် 

စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စား 

လှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၇)ရက် (၁၃၈၃ခုှစ်၊ 

ြပာသိုလဆုတ်(၁၁)ရက်) ေနမွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ 

တရားလုိ၏ အဆုိလ ာကုိ ထုေချရှင်းလင်းရန် ံုးေတာ်သုိ လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် 

အထက်ပါေနရက်တွင ်သင်မလာေရာက်၊ ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ်

ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ် 

စာတမ်းများှင့ ်    သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်   စာချပ်စာတမ်းအစ 

ရိှသည်တုိကုိ  သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိမဟုတ်  သင့်ကုိယ်စားလှယ် 

ေရှေနလက်တွင ်  ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။  သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် 

အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ(၆)ရက်ေန  ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ခင်သ ာ)(ခင်သ ာ)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၁) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၁)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၀၃)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀)
စတုရန်းေပရိှေသာေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်
မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် (၁)ဦးဘြမင့်[၁၂/ 
ဥကတ(ိင်ု)၀၈၇၃၆၉]၊ (၂)ေဒ အန်ုး[ု၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၈၅၈၈၅]အမည်ြဖင့ ်
တည်ရိှေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ကီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ အမည်ေပါက် 
ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်အဆက်အစပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယထူားေသာ ေဒ ဥမ ာခိင်ု 
[၉/တသန(ိင်ု)၁၃၇၆၈၀]မှ ၎င်းေြမကွက်အား လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိေုကာင်း 
ေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေပးကတိစာချပ်ြဖင့ ်
တန်ဖိုး၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို    စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံ 
ေသာအေထာက်အထား     စာချပ်စာတမ်းများှင့်တက ွ   က ်ုပ်ထံသို 
(လူကိုယ်တိုင)် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပီး    ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကစိ ရပ်အား  ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 
ဦးခင်ေမာင်ဦး(B.A,R.L)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၃၂၉)  ဦးခင်ေမာင်ဦး(B.A,R.L)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၃၂၉)  

အမှတ်(၂၂၄)၊ (၄-လ ာ)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၂၄)၊ (၄-လ ာ)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၈၄၀၁၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၁၁၄၂ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၈၄၀၁၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၁၁၄၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုဆံပ်ိကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၇၉)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၇၄၁)၊ အကျယ်အဝန်း (ဝ.၀၅၅ဧက)ရိှ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်သည် ဦးသန်ေဇာ် 
ေထွး (YDE-၁၀၈၀၂၄) ဂရန်အမည ်အမည်ေပါက်ြဖစ်ပီး အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် အဆင့် 
ဆင့်ဝယ်ယူခဲ့ရာ ယခုလက်ရှိ ေနာက်ဆုံးဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့သ ူဦးမင်းဗိုလ ်[၁၂/စခန 
(ိုင်)၀၂၈၅၁၉]က အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံလျက် ၎င်း ခံေြမအား 
ေရာင်းချမည်ဟကုမ်းလှမ်းမ အေပ  က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ ြမင့ြ်မင့[်၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၅၄၆၈၆] 
မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် သေဘာတသူည့အ်တွက်  ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား 
စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာစာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်၍ ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆိပုါေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒ 
ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၆၃၅/၁၁-၉-၁၅)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၆၃၅/၁၁-၉-၁၅)
အမှတ် (၄၁၅)၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ (၄၀) ရပ်ကွက်၊အမှတ် (၄၁၅)၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ (၄၀) ရပ်ကွက်၊
ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-428029715,09-969986803Ph:09-428029715,09-969986803

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ပုဇွန်ေတာင်ဥယျာ်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ် (၉)၊ 

အခန်း-၂၀၃/၂၀၄ ေန ေဒ ေမာ်ေမာ် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၅၄၃၁]၏  န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၈၆၊ ေြမကွက်အမှတ်- ၈.V
1.B ၊ 

ဧရိယာ(ဝ.၂၂၅)ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ် (၆/E)၊ သုခဝတီလမ်း၊ 
(၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ လူေနအိမ် အပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊  မိြပစီမံကိန်း 
ှင့ေ်ြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာန၊ မိေြမစာရင်းတွင် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေမာ်ေမာ်[၁၂/ရကန(ိင်ု) 
၀၂၅၄၃၁] ှင့်  ေမာင်ှမများ၏  အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပါသည်။ 
အေမဆွိင်ုေမာင်တစ်ဦးြဖစ်သ ူ ဦးမျိးေကျာ် [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၂၀၂၀၂] သည်လည်း အဆိပုါ 
အိမ်တွင ် ေနထိုင်ခဲ့ပီး  (၂-၈-၂၀၂၁)ရက်က ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါေြမှင့် အိမ်အား 
ေဒ ေမာ်ေမာ်အပါအဝင် ကျန် ေမာင်ှမများအားလုံး၏ အတအိလင်း (စာြဖင့)် သေဘာတညူမီ  
ရရိှြခင်းမရိှဘဲ  မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ  ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊  ေပးကမ်းြခင်း၊ 
အပါအဝင် မည်သည့လ် ဲေြပာင်းမ ကိမု   ြပလပ်ုခွင့မ်ရိှေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။    

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေမေမလွင် ေဒ စုလ  င်ေထွး ေဒ ေမေမလွင ် ေဒ စုလ  င်ေထွး
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၉၇၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၅၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၉၇၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၅၃)

အခန်း (၁)၊ ေြမညီထပ်၊ အမှတ်-၄၈/၅၀၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အခန်း (၁)၊ ေြမညီထပ်၊ အမှတ်-၄၈/၅၀၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၅ ၃၄၁၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၉၇၁၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၅ ၃၄၁၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၉၇၁၀

ဦးဝင်းထွဋ်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၆၉၉၄၉]ှင့် ဦးဝင်းထွဋ[်၁၂/မရက(ိုင်)၁၆၉၉၄၉]ှင့် 
အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၈)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်-၈၁၅၊ 
ေြမညထီပ်(ေြခရင်းခန်း)ေန ဦးစိင်ုးကာခမ်း[၁၃/လရန(ိင်ု)၁၃၈၃၇၈]၏ လ ဲအပ်ခန်ထား 
 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ဦးဝင်းထွဋ်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၆၉၉၄၉]ှင့ ် 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏အမ သည်ြဖစ်သ ူဦးစိုင်းကာခမ်းှင့်ဦးဝင်းထွဋ်တိုသည ်တစ်ရပ်ကွက ်
တည်း ေနထိုင်သူများြဖစ်သည့်အြပင် က ်ုပ်အမ သည် ပိုင်ဆိုင်ေသာ ကားများအား 
ဦးဝင်းထွဋ်မှ ဝယ်ယေူပးြခင်း၊ ြပန်လည်ေရာင်းချေပးြခင်းတို ြပလပ်ုေပးဖူးသြဖင့ ်ယုံကည် 
စတ်ိချ၍ (၁၀-၁၀-၂၀၂၁)ရက်တွင် က ု်ပ်အမ သည်ပိင်ုဆိင်ုေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ်အမှတ်-
7I/4826 MITSUBISHI CANTER FE70EB(TRUCK)အမျိးအစား (အြဖေရာင်)ယာ်အား 
ဦးဝင်းထွဋ်မ ှေရာင်းချေပးမည်ဆိုကာ ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့်အတူ ယာ်ပိုင်ဆိုင်မ စာမှတ် 
စာတမ်းမူရင်းများအား ရယူသွားပီးေနာက ်ယေနအချနိ်ထိ အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘ ဲ
တိမ်းေရှာင်ေနပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ဦးဝင်းထွဋ်အေနြဖင့ ်က ်ုပ်အမ သည် ပိုင်ဆိုင်သည့ ်
ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့အ်တ ူယာ်ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများအား ဤေကညာချက် 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်အမ သည်ထံသို အြမန်ဆံုးြပန်လည်အပ်ံှပါရန် 
ှင့် အပ်ှံြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ထိုြပင် အဆိုပါကားအား က ်ုပ်အမ သည်မသိရှိဘဲ 
ဝယ်ယလူက်ဝယ်ထားရိှပါက နစ်နာမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ဝယ်ယသူ၏ူတာဝန်သာြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၇၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၇၄၂)
အမှတ်-၆၂၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်-၆၂၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၄၂၉၈၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၄၂၉၈၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၂F)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(V၁၄၄)၊ ဧရယိာ(၁၃၇၅)စတရုန်းေပ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၄၅)၊ (၈၉)လမ်း၊ ကန်/

ေနာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ် ေမာင်ေအးေဖ အမည်ေပါက် ှစ်(၉၀)

ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူဦးေအးေဖ(ဖခင်/ခင်ပွန်း)ေတာ်စပ်သ ူကွယ်လွန်သြဖင့ ်

၎င်း၏ဇနီး ေဒ စန်ိစန်ိ[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၇၈၈၄]ှင့ ်သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ သင်း 

သင်းေအး[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၇၄၅၀]၊ ဦးဖိးေအး[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၇၈၇၈]၊ ေဒ ှင်းေအး 

[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၀၃၉၇၈]၊ ေဒ ယမင်းေအး[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၀၃၉၇၉]တိုပူးတဲွ၍ သားသမီး 

/ခင်ပွန်း ေတာ်စပ်ေကာင်း အေမွဆက်ခံြခင်းဥပေဒအရ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်

ပါေကာင်းှင့ ် မိမိတိုမှလွဲ၍ အြခားအေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့ ်ရှိသူ မည်သူတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်မ  မကျန်ရစ်သည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ကတိသစ ာြပလ ာ၊ ေထာက်ခံ 

ကျမ်းကျနိ်လ ာများ၊ ဂရန်မူရင်း၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရစာရင်းတိုတင်ြပ၍ 

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 

တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်“သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်
စွန်လ တ်ြခင်း”စွန်လ တ်ြခင်း”

ရန်ကန်ုမိ၊     မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ 
ေထာက်ကန်၊ ပခဲူးလမ်းရပ်ကွက် 
ေန ဦးကီးေမာင်[၁၂/မဂဒ(ိုင်) 
၀၄၁၄၁၉]-ေဒ ဝင်းတင် [၁၂/မဂဒ 
(ိုင်)၀၄၁၀၅၈]တို၏သားကီး  
ေမာင်စိုးမင်းထွဏ်းသည် မိဘ 
များ၏ ဆိဆုုံးမမ ကိ ုနားမေထာင် 
ဘဲ အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲ ေအာင် 
ြပလုပ်ပီး   ေနအိမ်မှ   ထွက်ခွာ 
သွားသြဖင့ ်    ယေနမှစ၍ သား 
အြဖစ်မှ စွန်လ တ်လိုက်ေကာင်း 
ှင့် ၎င်းှင့ ်ပတ်သက်သည့်ကိစ  
အဝဝကို တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပး 
မည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိ 
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

             (မိဘများ)             (မိဘများ)
ဦးကီးေမာင်-ေဒ ဝင်းတင်ဦးကီးေမာင-်ေဒ ဝင်းတင်

           ေထာက်ကန်           ေထာက်ကန်

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



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ကွန်ဒို(သစ်)/တိုက်ခန်းများ ေရာင်းမည် (ေနရာေကာင်း)ကွန်ဒို(သစ်)/တိုက်ခန်းများ ေရာင်းမည ်(ေနရာေကာင်း)
၁။ စမ်းေချာင်း၊ မဂ  လာလမ်း၊ (1250)Sqft, 6.F၊ က န်းပါေကး MBR(1),BR(1) 

ြပင်ဆင်ပီး၊ လူေနခွင့်ကျပီး၊ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း အသစ် ။  (၁၄၃၀)သိန်း

၂။ စမ်းေချာင်း၊ ရန်ေအာင်လမ်း၊ (1380) sqft, 4.F က န်းပါေကး၊ MBR(1),BR(1) 

A/C(2)၊ ြပင်ဆင်ပီး၊ ေပကျယ်တိုက်ခန်းသန်။  (၉၅၀)သိန်း

၃။ စမ်းေချာင်း၊ ပန်း ခံလမ်း၊ ေပ(15x45) 2.F, က န်းပါေကး အိပ်ခန်း(1) ,A/C(1) 

သံပန်းဆန်းရှိတ်ြပည့်၊ ြပင်ဆင်ပီး၊ အသင့်ေန တိုက်ခန်းသန်။  (၆၃၀)သိန်း

၄။ စမ်းေချာင်း၊ သီရိလမ်း၊ ေပ (121
2

x50) 4.F, ပါေကး၊ ေက ြပား၊ အိပ်ခန်း (1)၊ 

သံပန်းဆန်းရှိတ်ြပည့်၊ ြပင်ဆင်ပီး၊ အသင့်ေနတိုက်ခန်းသန်။ (၄၃၀)သိန်း

(ဆက်သွယ်ရန်) ဖုန်း-09-5185350,09-5661127(ဆက်သွယ်ရန်) ဖုန်း-09-5185350,09-5661127

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မင်းလမ်း၊ အမှတ်(၇၈)

ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ၊ (၆)ထပ်တိုက်၏စတုတ ထပ် (၅လ ာ-ဘီ)၊ 
အကျယ်အဝန်း(၁၅x၄၅)ေပ၊ (၆၇၅)စတုရန်းေပရှိ ေရမီတာ၊ လ ပ်စစ်မီတာအပါအဝင ်
တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား ယခေုရာင်း 
ချသူ ေဒ ဥမ ာထွန်း [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၃၀၆၂၄]မှ အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်
မိမိတစ်ဦးတည်းဝယ်ယူလက်ေရာက် ပုိင်ဆုိင်ထားေကာင်း၊ ပုိင်ဆုိင်မ အ ပ်အရှင်းကင်း 
ရှင်းေကာင်း၊ ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက်  အဆိုပါတိုက်ခန်း၏ ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ ်
တစ်ေဒသအား ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ တုိက်ခန်းပုိင်ဆုိင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ  ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်
ယေနေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
ေကာင်း သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက  ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်ေအာင်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဥမ ာဖိးေဒ ဥမ ာဖိး
LL.BLL.B

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)
အမှတ်(၁၈)၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၈)၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၅၁၆၉၈၀ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၅၁၆၉၈၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်

 ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ သံသုမာလမ်း၊ ချမ်းသာဂုဏ်ေရာင ်

ကွန်ဒို၊ ‘ေရ ချမ်းသာ’ (၁၆)ထပ် အေဆာက်ဦ၏ (၁၅၅၀) စတုရန်းေပရှိ 

Zero အမျိးအစား အခန်းြဖစ်ေသာ (၁၆) ထပ်၊ အခန်းအမှတ်- (၁၆-၀၃) 

ဟုေခ တွင်ေသာ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းှင့် ပတ်သက်သည့် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ယခုေရာင်းချသူ ေဒ ေကသီဦး [၁၂/ဒဂန 

(ိင်ု)၀၁၇၉၂၇]က မမိတိရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း၊   အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း 

ေကာင်းှင့ ်ြပန်လည်လ ဲ ေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ 

ေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းသည်ကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ     

စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 

(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက် 

သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင ်

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ ရတနာေွးေဒ ရတနာေွး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၉၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၉၄၇)

အမှတ်(၄၀၈)၊ ြမတ်ေလး(၅)လမ်း၊ (၂၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ အမှတ်(၄၀၈)၊ ြမတ်ေလး(၅)လမ်း၊ (၂၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-780800070, 09-253327213ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-780800070, 09-253327213

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ (၆)နံပါတ်ရပ်ကွက်၊ ထွန်းမင်း 

ေကျာ်ေအာင်လမ်း၊ အမှတ်(၁၀)ေန ဦးြမင့်စိုး [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၀၇၇၃၁]-
ေဒ တင်လှ [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၀၇၇၃၂]တို၏  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးြမင့်စိုး-ေဒ တင်လှတို၏သမီးြဖစ်သူ မအိအိဖိး 
ေကျာ်[၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၈၇၂၂၈]သည် မဘိ၏ဆိဆုုံးမမ အား နားမေထာင်ဘ ဲ
၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှထွက်ခွာသွားပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ 
သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ် စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်း၊ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ ်
ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း 
ှင့် ၎င်းြပမူလုပ်ေဆာင်ေသာကိစ ရပ်များသည် မိသားစုှင့်ပတ်သက ်
စပ်ဆိုင်ြခင်း လုံးဝမရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဥမ ာဝင်း [LL.B,WIPO(Switzerland)]ေဒ ဥမ ာဝင်း [LL.B,WIPO(Switzerland)]
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၄၆၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၄၆၅)

အမှတ်(၂)၊ ဦးရင်ေမာင်လမ်း၊ (၆)နံပါတ်ရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်၊ အမှတ်(၂)၊ ဦးရင်ေမာင်လမ်း၊ (၆)နံပါတ်ရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်(၈၇)၊ ကျန်စစ် 

သားလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၉)၊ ေြမအကျယ်(အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ) 
မိရာှင့အ်ိုးအမ်ိဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ ချမှတ်ေပးေသာ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား 
ေြမကွက်ှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုပါမစ်အမည်ေပါက်သ ူ
ဦးေမာင်ေမာင[်၁၂/လမန(ိုင်)၀၈၃၆၁၀]ထံမှ အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတ ိ
စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလာခဲသ့ ူေဒ ဝင်းသတီာ[၉/မရတ(ိင်ု)၁၁၄၁၃၅]
မှ ၎င်းလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း 
ေကာင်း ဝန်ခံထုတ်ေဖာ်ကမ်းလှမ်းလာ၍ က ်ုပ်၏မိတ် ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်  
စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ် 
အား ကန်ကွက်လိုပါက စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်
ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်ေကျာ် 
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

   ေဒ ေအးြမသွယ်(LL.B,D.B.L) ေဒ လှဝင်းွယ် (ဥပေဒဘွဲ)   ေဒ ေအးြမသွယ(်LL.B,D.B.L) ေဒ လှဝင်းွယ် (ဥပေဒဘွဲ)
   (စ်-၁၃၇၆၉)(၂၀၁၇)  (စ်-၉၆၈၉)(၂၀၁၄)   (စ်-၁၃၇၆၉)(၂၀၁၇)  (စ်-၉၆၈၉)(၂၀၁၄)

ေရှေနများနားေနခန်း၊ မိနယ်တရားုံးဝင်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေရှေနများနားေနခန်း၊ မိနယ်တရားုံးဝင်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၇၂၁၀၁၊ ၀၉-၂၅၀၀၅၀၈၈၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၇၂၁၀၁၊ ၀၉-၂၅၀၀၅၀၈၈၄

‘‘ေဒ ဇာြခည်ထုိက်(ဘ)ဦးခင်ေမာင်ထုိက်[၁၂/တမန(ုိင်)၀၉၉၉၅၃] ‘‘ေဒ ဇာြခည်ထုိက်(ဘ)ဦးခင်ေမာင်ထုိက်[၁၂/တမန(ုိင်)၀၉၉၉၅၃] 

အမှတ်(၁၀)၊ ေအာင်ဘာေလလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀)၊ ေအာင်ဘာေလလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိှင့် အများသိေစရန်ေကညာချက်”ရန်ကုန်မိှင့် အများသိေစရန်ေကညာချက”်
 ေဒ ညိညိဦး [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၄၈၉၀၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်
ေဒ ညိညိဦး အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ေသာ 3H/4573 Honda Fit GE6 -2009 (GRAY) 

ေမာ်ေတာ်ယာ်အား ေဒ ဇာြခည်ထိုက်မ ှေငွကျပ်(၄)သိန်း စေပ ေငွေပးအပ်၍ (၁)လလ င် 
ေငွကျပ် (၄)သိန်းြဖင့် ေမာ်ေတာ်ကား ငှားရမ်းလုိေကာင်း ဦးေအာင်ေဇာ်မင်း [၉/လဝန(ုိင်) 
၀၇၉၆၀၁]မှ တစ်ဆင့က်မ်းလှမ်းေြပာဆိလုာေသာေကာင့ ်ဦးေအာင်ေဇာ်မင်းှင့ ်ေဒ ဇာြခည် 
ထိုက်တို၏ ေြပာဆိုမ များကို ယုံကည်၍ (၁၇-၉-၂၀၂၁) ရက်ေနစွဲြဖင့ ်“ှစ်ဦးသေဘာတူ  “ှစ်ဦးသေဘာတူ 
ေမာ်ေတာ်ကားငှားရမ်းြခင်းကတစိာချပ်” ေမာ်ေတာ်ကားငှားရမ်းြခင်းကတစိာချပ်” ချပ်ဆိ၍ု (၁)လြခင်းေပးစနစ်ြဖင့ ်ေဒ ဇာြခည်ထိက်ု 
အား ေဒ ညိညိဦးပိုင် ေမာ်ေတာ်ယာ်အား ငှားရမ်းခဲ့ပါသည်။ ဦးစိုးေအာင် [၁၂/တတန 
(ုိင်)၀၀၉၉၂၃]မှလည်း ေဒ ဇာြခည်ထုိက်အား ယံုကည်စိတ်ချရန်ှင့် ၎င်းမှအာမခံေကာင်း 
ေြပာဆုိ၍စာချပ်၌ အသိသက်ေသအြဖစ် လက်မှတ်ေရးထုိးေပးခ့ဲပါသည်။ ေဒ ဇာြခည်ထုိက် 
မှာ ေဒ ညိညိဦးထံမှ ေမာ်ေတာ်ကား ငှားရမ်းရယူပီးေနာက ်(၁၇-၉- ၂၀၂၁)ရက်ှင့် (၁၇-
၁၀-၂၀၂၁) ရက်တွင်သာ ေမာ်ေတာ်ကား ငှားရမ်းခေငွ (၁)လ လ င်ေငကွျပ်(၄)သန်ိးစေီပးအပ်ခဲ့ပီး 
(၁၇-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် ေပးအပ်ရမည့ ်ေမာ်ေတာ်ကားငှားရမ်းခေငွများ လာေရာက်ေပး 
အပ်ြခင်းမရိှသည့အ်တွက် (၁၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ေမာ်ေတာ်ကား လာေရာက် 
အပ်ံှရန် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ခဲပ့ါေသာ်လည်း ေဒ ဇာြခည်ထိက်ုမှ လာေရာက်အပ်ံှြခင်း 
မရိှဘဲ အဆက်အသွယ်ြပလုပ်၍မရ၊ ေရှာင်တိမ်းေနပါသြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်ြပည့ေ်ြမာက်သည့ ်(၁၆-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနာက်ဆုံးထား၍ ေဒ ညိညိဦးထမှံ ေမာ်ေတာ် 
ကား ငှားရမ်းြခင်း ကတိစာချပ်ြဖင့် ငှားရမ်းရယူထားေသာ ေမာ်ေတာ်ကားှင့်ပတ်သက်၍ 
အြမန်ဆုံးလာေရာက်အပ်ှံေြဖရှင်းေပးပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့် 
အညီ တရားစဲွဆုိေဆာင်ရက်သွားေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း ေဒ ဇာြခည်ထုိက်ှင့် အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
    ေဒ သူသူမင်း(LL.B, D.B.L) (စ်-၁၂၉၆၅)     ေဒ ြမင့်ြမင့်သိန်း(LL.B)(စ်-၆၉၂၆)    ေဒ သူသူမင်း(LL.B, D.B.L) (စ်-၁၂၉၆၅)     ေဒ ြမင့်ြမင့်သိန်း(LL.B)(စ်-၆၉၂၆)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
        ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၆၇၇၈၄၂၊ ၀၉-၇၆၃၁၆၁၂၅၅        ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၆၇၇၈၄၂၊ ၀၉-၇၆၃၁၆၁၂၅၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် အမှတ်-၅/ကဘံဲ၊့ ေြမကွက် 

အမှတ်-၅၂/ခ၊ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်၊ အလျား ၉၀ ေပ x အနံ ၅၅ ေပ(ဧရိယာ ဝ.၁၁၄ 
ဧက) ရှိ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ ်(၆)၊ မိုးေကာင်းလမ်းသွယ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်ဟ ု
ေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့မ်ျားအား အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ဦးရိှန်ဝင်း 
[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၁၇၇၆] (ဘ) ဦးစိန်ဝင်း၏ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်စာအမှတ ်
(VI ၁၁၅၇၀/၂၀၀၇)ရရှိသူ ေဒ ဥမ ာေကျာ် [၁၀/မလမ(ိုင်)၁၄၃၁၉၁] (ဘ) ဦးချစ် 
ေကျာ်က ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ၍ေရာင်းချသြဖင့ ်က ်ု၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ပုိင်ဆုိင်မ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇) ရက်အတွင်း အေထာက် 
အထားမူရင်းခုိင်လံုစွာြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ု ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေ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

ဖခင်အမည်မှန်ှင့် ဖခင်အမည်မှန်ှင့် 
ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်

ရန်ကုန် မိ ၊  လ  င်သာယာမိ 
နယ်ေန ဦးသက်ိုင်စိုး-ေဒ ရည်မွန် 
ငိမ်းတို၏သမီး မှင်းြမတ်သူ၏  ေမွး   
သက ရာဇ်အမှန်မှာ   (၁၃-၈-၂၀၁၀) 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ထားဝယ်ခိုင်၊ သရက်ေချာင်း 

မိနယ်၊ ပိန်းေတာရာ၊ အထက (ခွဲ) 

ပိန်းေတာ Grade-8 မှ ေမာင်ေသာ် 

မျိးေအာင်၊ Grade-7မှ မခေရြဖ၊  

Grade- 2 မှ ေမာင်ေဝယေံအာင်တို၏  

ဖခင်၊  ဦးဘိဘုိေုအာင်၏   အမည်မှန် 

မှာ ဦးေအာင်ဗိုလ်ဗိုလ ် [၁၀/မလမ 

(ိုင်)၁၇၁၅၁၆] ြဖစ်ပါသည်။

ြပည်မိ၊ ေလးဆူဓာတ်ေပျာ်ေရ ဆံေတာ်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး

မဟာေဆးပ  ာန်းရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ပွဲကီး
 ြပည်မိနယ်ှင့ ်တကွ    ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင်               

ေဘးအ ရာယ်ဟသူမ  မကပ်မေရာက် ကင်းစင်လွင့ေ်ပျာက်ရန်ှင့ ် ဗဒု သာသနာေတာ်၏ 

အဆအီှစ်ြဖစ်ေသာ (မဟာပ  ာန်း-အဘဓိမ ာေဒသနာေတာ်ကီး) ေနလပမာ ဝင်းပထွန်း 

ေတာက် ေကာင်းကျိးေရာက်ေစရန် ရည်သန်၍ ေဂါပကအဖွဲဩဝါဒါစရယိ ဆရာေတာ်ကီး 

များကီးမှး၍  သံဃာေတာ်အရှင်သူြမတ်(၇၂)ပါးှင့် မဟာေဆးပ  ာန်းရတ်ဖတ်ပူေဇာ ်

ပဲွကီးကုိ ဤေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ရင်ြပင်ေတာ်ရိှ ြမတ်စွယ်ေတာ်တုိက်တွင် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ 

ြပာသိလုြပည့ေ်န )(တနဂ  ေေွန ) နနံက် ၆နာရမှီ (ြပာသိလုြပည့ေ်ကျာ် ၃ ရက်)(ဗဒု ဟူးေန ) 

နံနက် ၆နာရီထိ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက် နံနက် ၆နာရီမှ ၁၉ ရက်ေန  နံနက် 

၆နာရီအထိ (၃)ရက်ှင့် (၃)ညတုိင်တုိင် စ်ဆက်မြပတ် ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်မည်ြဖစ်ရာ  က ေရာက် 

ကည်ညိနာယူကပါရန်ှင့ ်ရတ်ဖတ်ချးီြမင့ေ်တာ်မူကမည့ ် သဃံာေတာ်အရှင်သြူမတ်များ 

အတွက် ဆွမ်း၊ ခဖွဲယ်-ေဘာဇ် ဒါတဗ ဝတ အစစုတုိုကိ ုလှဒါန်းကသုိလ်ု ပါဝင်ေတာ်မူက 

ပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကား  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

သတိြပရန်

ရင်ြပင်ေတာ်ေပ ှင့် ေဂါပကအဖွဲုံးမှ မည်သည့်ေနရာတွင်မ  

မဟာေဆးပ  ာန်းပွဲအတွက်  အလှခံမထားပါ

                                                        ေဂါပကအဖွဲ

                                                        ြပည်မိ

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ ်(၂)၊ ဗိုလ်ဘစိုး (၆)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်၄၅၈၊ ဦးေသာင်းအမည်ြဖင့် 
မှတ်သားတည်ရိှေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပ အကျယ် ှစ်(၆၀) ပါမစ်ေြမကွက်ထမှဲ 
တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာ ဒဂံုမိသစ်အေရှပုိင်းမိနယ်၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ဘစုိး (၆)
လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၄၅၈/ခ) ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း၊ (၂၀x၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်၏ ေခါင်း 
ရင်းြခမ်း (၁၀x၆၀) ေပအကျယ်ရှ ိေြမကွက်အလွတ်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံ 
စားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုပါမစ်မူရင်းခွဲှင့ ်ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းြဖင့ ်အဆင့်ဆင့်ဝယ်
ယထူားသမူျားထမှံတစ်ဆင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှပီး လွတ်လပ်စွာြပန်လည်ေရာင်းချပိင်ု 
ခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိသု ူေဒ သင်းသင်း [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၅၀၂၀၀]ထမှံအပီး 
အပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာေဒ ငုမွန်ဖိးသူ[၁၂/ဒဂရ 
(ိုင်)၀၁၄၈၁၉]က ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ခံေြမကွက်၏ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့် ပတ်သက်၍ 

အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက် 
အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း မူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ် ူ
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝေဝခိုင်(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.P.L, D.M.L)ေဒ ေဝေဝခိုင်(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.P.L, D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၂၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၂၉)
အမှတ်(၃၅/ခ)၊ သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃၅/ခ)၊ သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၈၆၁၈၊ ၀၉- ၇၈၉၄၈၇၃၂၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၈၆၁၈၊ ၀၉- ၇၈၉၄၈၇၃၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၇)၊ 

စွမ်းအင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၇၈)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း  (၄၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ေြမကွက် 
ှင့ေ်နအမ်ိသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစ ီ
မံခန် ခဲွမ ဌာန၌ ေဒ တင်တင်ဝင်းှင့် ေဒ ရီရီဝင်းတုိ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန် 
အြဖစ် တည်ရိှပီး ေဒ ရရီဝီင်းမှ တရားဝင်လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ 
ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို 
အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက   အေရာင်းအဝယ်ကို   
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ ဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်   
ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးချမ်းမွန်(LL.B)၊ (စ်-၁၆၄၄၇)ေဒ ေအးချမ်းမွန်(LL.B)၊ (စ်-၁၆၄၄၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အခန်း(၂/အီး)၊ ေဆးုံဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အခန်း(၂/အီး)၊ ေဆးုံဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၅၈၉၅၂၃ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၅၈၉၅၂၃

ေရာင်းမည်ေရာင်းမည်
အေြပးစက်

(Second hand)
၄ သိန်းခွဲကျပ်

Ph - 09-5411674

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

ြပည်တွင်းေရာင်းဝယ်ေရးှင့်သစ်စက်ဌာနြပည်တွင်းေရာင်းဝယ်ေရးှင့်သစ်စက်ဌာန

(၄/၂၀၂၁-၂၀၂၂)ကိမ်ေြမာက် စက်မ ကုန်ကမ်းသစ်လုံး/ခွဲသား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကညာြခင်း(၄/၂၀၂၁-၂၀၂၂)ကိမ်ေြမာက ်စက်မ ကုန်ကမ်းသစ်လုံး/ခွဲသား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကညာြခင်း

၁။    ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ြပည်တွင်းေရာင်းဝယ်ေရးှင့ ်သစ်စက်ဌာနမှ စက်မ ကုန်ကမ်း က န်း/သစ်မာ သစ်လုံး/က န်း/သစ်မာ သစ်လုံး/

ခဲွသားများ တန်(၁၃၈၈၇)ခန်  ခဲွသားများ တန်(၁၃၈၈၇)ခန်  ကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ COVID-19 ကိတင်ကာကွယ်ေရး 

အတွက် သတ်မှတ်ထားသည် ့စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီလိုက်နာကျင့်သုံးလျက ်ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ကိကုန်း 

သစ်ေတာဝင်း၊ ေတာ်ဝင်ခန်းမ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိင်ုး အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ 

စနစ်ြဖင့် ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

(အထူး)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ - ၁၉/၂၀-၁-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၈:၀၀ နာရီမှ စတင်မည်

  - ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း/ေြမာက်ပိုင်း)/တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး/

    စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး(အေရှ)/မ ေလးတိုင်းေဒသကီး/ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊

     ေနြပည်ေတာ်/ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး/

၂။    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း 

web-site  ြဖစ်ေသာ www.mte.com.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ၍လည်းေကာင်း၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၃၇၂၀၂၃၊ 

၀၁-၃၇၂၆၈၈၊ ၀၂-၄၀၇၀၃၇၁ များတွင် လည်းေကာင်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကျင်းပေရးေကာ်မတီအိတ်ဖွင့်တင်ဒါကျင်းပေရးေကာ်မတီ

ြပည်တွင်းေရာင်း/စက်ြပည်တွင်းေရာင်း/စက်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂု(ံအေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၂)၊ 

ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၅၄)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx 
၆၀ေပ)ရှိ ဦးတင်ဦး အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် အမည်ေပါက်ထမှံတစ်ဆင့ ်အရပ် 
ကတိအဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးထွန်းကိုကို 
လတ်[၈/ရနခ(ိင်ု)၀၆၉၈၇၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေဌးေဌးသက် 
[၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၆၃၂၉]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းေကးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့် 
က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ ်
လွန်သွားပါက အပီးသတ်ေငွေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ်  ပိုင်ဆိုင်ေရး 
ကိစ များကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သူဇာငိမ်း ေဒ ခင်သူဇာငိမ်း 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁) 

အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀

“တစ်ဦးတည်းမူပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ြဖစ်ေကာင်း“တစ်ဦးတည်းမူပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ြဖစ်ေကာင်း

 အသိေပးေကညာြခင်း” အသိေပးေကညာြခင်း”
 ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ေတာင်ကီးမိနယ်၊  ေညာင်ြဖစခန်းရပ်ကွက်၊ 

စံြပလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၈)တွင်  ေနထိုင်ေသာ ဦးခွန်ြပည့်ဖိးေမာင(်ဘ) ဦးတင်ေမာင ်[၁၃ 
တကန(ိင်ု)၂၁၆၁၇၄]သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တဆံပ်ိအား ရန်ကန်ုမိ 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့် အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင ်
ြဖစ်ပါသည-်

 အထက်ေဖာ်ြပပါ   အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားြဖင့်  “လက်ဖက်ေြခာက်၊  “လက်ဖက်ေြခာက်၊ 
လက်ဖက်စိ၊ု အေကာ်စုှံင့ ်စားေသာက်ကန်ုအမျိးမျိး” လက်ဖက်စုိ၊ အေကာ်စံုှင့် စားေသာက်ကုန်အမျိးမျိး” တိုကိ ုOnline System မှြဖစ်ေစ၊ 
ဆိင်ုခန်းများဖွင့လှ်စ်၍ြဖစ်ေစ၊ လက်လ/ီလက်ကား ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်းတုိတွင် ြမန်မာ 
ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ ထုတ်လုပ်ြဖန်ချေိရာင်းချအသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆိ ုမှီြငမ်းတုပသုံး 
စွဲြခင်း၊ အမည်စာသားပုံစံတူထုတ်လုပ်ြခင်း၊    ဆင်တူယိုးမှားတုပြပလုပ်သုံးစွဲြခင်း၊ 
တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန ်အသိေပးတားြမစ ်
ပါသည်။ မှီြငမ်းတုပ သုံးစွဲမည်ဆိုပါက တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆိုအေရးယူ 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးခွန်ြပည့်ဖိးေမာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးခွန်ြပည့်ဖိးေမာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ချိဝင်းမာ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၀၉)ေဒ ချိဝင်းမာ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၀၉)

အမှတ်(၆၈)၊ မေကွးလမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ အမှတ်(၆၈)၊ မေကွးလမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၉၃၃၅၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၉၃၃၅၇

ကုန်ပစ ည်းလုပ်ငန်း တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသား အများသိေစရန်ကုန်ပစ ည်းလုပ်ငန်း တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသား အများသိေစရန်

အသိေပး၊ သတိေပး ေကညာချက်အသိေပး၊ သတိေပး ေကညာချက်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ ေညာင်ပင်ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ စက်မ ဇုန်ရပ်၊ ေမာ်လမိင-်ဘားအံကားလမ်းမကီး၊ 

အမှတ် (၂၁၂) တွင် ေနထုိင်သူ (ဘ) ဦးေမာင်သန်း၏သား က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးခင်ဝင်း [၆/ကသန(ုိင်)၀၆၀၁၉၁]၏ 

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် အသိေပး၊ သတိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးခင်ဝင်းသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကန်ုပစ ည်းလပ်ုငန်းတဆံပ်ိ၊ အမည်၊ အမှတ်အသားကိ ုေမာ်လမိင်မိ၊ 

စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်အမှတ် (၁၉၃/၂၀၂၀)ြဖင့ ်ဥပေဒှင့အ်ည ီမှတ်ပုတံင်သွင်း 

ေဆာင်ရက်ပီးြဖစ်ပါသည-်

အထက်တွင် တိကျေသချာစွာေဖာ်ြပထားေသာ ကုန်ပစ ည်းလုပ်ငန်း တံဆိပ်၊ အမည်၊  အမှတ်အသားမှာ    

“Mr. Kin” မစ တာကင် အသားလုံးလုပ်ငန်း “Mr. Kin” မစ တာကင် အသားလုံးလုပ်ငန်း တံဆိပ်၊ အမည်၊  အမှတ်အသားြဖစ်ပီး ဦးခင်ဝင်းက  ပန်းချပီညာှင့် 

အုသုခုမ ရသပညာရပ်တိုြဖင့် eာဏပစ ည်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ဖန်တီး ထုတ်လုပ်ထားေသာ ကုန်ပစ ည်း 

လုပ်ငန်းသုံး တံဆိပ်၊ အမည်၊ အမှတ်အသားြဖစ်ပါသည်။

အသားလံုးအမျိးမျိးတုိအား ပလတ်စတစ်အတ်ိအမျိးမျိး၊ ဘူးအမျိးမျိး၊ စေတကာအမျိးမျိးတုိတွင် ေဖာ်ြပပါ 

ကုန်ပစ ည်းလုပ်ငန်း တံဆိပ်၊ အမည်၊ အမှတ်အသားကို ထုပ်ပိုး၊ ိုက်ှိပ်၊ ကပ်ှိပ်ကာ ေမာ်လမိင်မိှင့်တက ွ       

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံးတွင ်ြဖန်ချ၊ိ အသုံးြပေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ထိုေကာင့် အဆိုပါကုန်ပစ ည်းလုပ်ငန်း၊ တံဆိပ်၊ အမည်၊ အမှတ်အသားကို မှီြငမ်းကာ တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ 

သွယ်ဝိက်ု၍ ြဖစ်ေစ၊ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖစ်ေစ၊ မည်သည့ပ်ုစံြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ဆင်တူယုိးမှားြဖစ်ေစ၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား 

ြဖစ်ေစ၊ အြခားေသာနည်းလမ်းများြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တုပြပလုပ်ြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊ သုံးစွဲြခင်း၊ ြဖန်ချြိခင်း၊ 

တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းတိုမြပလပ်ုရန် တားြမစ်ပါေကာင်းှင့ ်ဤတားြမစ်ချက်ကိမုလိက်ုနာဘ ဲေဖာက်ဖျက် 

ကျးလွန်ပါက ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရးယ ူတရားစွဲဆို ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး၊ သတိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးခင်ဝင်း [ ၆/ကသန(ိုင်)၀၆၀၁၉၁] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -ဦးခင်ဝင်း [ ၆/ကသန(ိုင်)၀၆၀၁၉၁] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

ဦးေဇာ်ဝင်းဦးေဇာ်ဝင်း

B. A.(Law)., LL. B., D. B. L.,D. M. L., P. G. D. A. PsyB. A.(Law)., LL. B., D. B. L.,D. M. L., P. G. D. A. Psy

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၄၅)

အမှတ်( ၂ ) သူဇာလမ်း၊ ေညာင်ဝိုင်းရပ်ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိအမှတ်( ၂ ) သူဇာလမ်း၊ ေညာင်ဝိုင်းရပ်ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ

ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၇၂၁၀၈၅၊ ၀၉-၉၅၄၅၅၅၅၃၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၇၂၁၀၈၅၊ ၀၉-၉၅၄၅၅၅၅၃၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ ် (၁၆/တိုးချဲ)၊ ဂ မာလမ်း၊ အမှတ်-၃၀၄၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ (၄၀x၆၀)ရိှေသာ ခေံြမကွက်အား တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၊ လ ဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချ 

ခွင့ရိှ်သ ူေဒ ှင်းှင်းသွင် [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၀၃၂၈၈] ထမှံ ၎င်း၏ အမည်ေပါက် 

ေြမငှားစာချပ် ှစ် (၆၀)ဂရန် မရူင်းှင့အ်တ ူက ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးိင်ုေဆာင် 

ထန် [၄/မတပ(ိင်ု)၀၃၆၅၀၉] က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထား 

ပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက် 

စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးိုင်ေဆာင်ထန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးိုင်ေဆာင်ထန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ချိဝင်းမာ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၀၉)ေဒ ချိဝင်းမာ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၀၉)

အမှတ်(၆၈)၊ မေကွးလမ်း၊ (၂၀) ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ အမှတ်(၆၈)၊ မေကွးလမ်း၊ (၂၀) ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၃၅၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၃၅၇

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကာ်ြငာအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကာ်ြငာ
၁။   ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်မှ အသံုးြပရန် မလုိအပ်ေတာ့သည့် ပစ ည်း 
အေဟာင်းြဖစ်ေသာ သတံိင်ုကအီေဟာင်းများ၊ ဘက်ထရီအုိးအေဟာင်းများ၊  
ဖန်ပလုင်းအေဟာင်းများ၊ အက်စ်တလင်း ဓာတ်ေငွအုိးအေဟာင်းများ၊ Wire 
Sling ှင့်  ဆက်စပ်သံထည်ပစ ည်းအေဟာင်းများအား လက်ရှိမျက်ြမင ်
အေြခအေနအတိုင်း ၁၁-၂-၂၀၂၂ ရက်  (၁၃:ဝဝ)နာရီတွင် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 
စနစ်ြဖင့် ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည်။
၂။     တင်ဒါပုစံှံင့ ်တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကိ ုြမန်မာဆ့ပ်ိကမ်းအာဏာပိင်ု၊ 
ဗဟိပုစ ည်းထန်ိးဌာန၊ ကမ်းနားလမ်း(ဗိလ်ုတေထာင်ဘရုား အေနာက်ဘက်၊ 
ကွန်ကရစ်လမ်း၊ Toll Gate အနီး) ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင ်
၁၂-၁-၂၀၂၂ ရက်မှ  ၉-၂-၂၀၂၂ ရက်အထိ ံုးဖွင့်ရက်/ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ် 
ဝယ်ယူိင်ုပီး အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက တယ်လဖီန်ုးအမှတ်၊ ၀၁- ၈၆၁၀၂၃၀ 
တိုသို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

“ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ (၂၇)လမ်း (အလယ်)၊ 

အမှတ်(၁၁၂)၊ (ေြမညီထပ်/ ညာဘက်ြခမ်း)၊ (အလျား ၁၂၁
၂
ေပ x အနံ ၅၀ေပ) 

အကျယ်ရိှ တုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး” တိုအား စာချပ် 

အဆက်စပ်ြဖင့် တရားဝငလ်က်ဝယ်ထားရိှပုိငဆုိ်ငသူ် ဦးရရှစ်အာမတ် [၁၂/

ပဘတ(ိင်ု)၀၀၁၉၀၆]ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် 

စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ် 

ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက က ု်ပ်ထသံို ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက် 

စာတမ်း၊ အေထာက်အထားမူရင်းှင့် တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်၍ 

ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဇင်မာမင်းေဒ ဇင်မာမင်း

LLB, D.B.L, D.I.LLLB, D.B.L, D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)

အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် ၆၆/အင်းဝအမ်ိရာ၊ ေြမကွက် 
အမှတ် B -၄၇ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ် 
(B -၄၇) အင်းဝအမ်ိရာ (TOSTA)၆၆ ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိင်ုး ဦးေဇာ်မင်း [၁၂/ကမရ 
(ိင်ု)၀၃၉၄၃၅]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှား  
ဂရန်ေြမအား ဂရန်ေြမအမည်ေပါက ်ဦးေဇာ် 
မင်း [၁၂/ကမရ(ိုင်) ၀၃၉၄၃၅]ကွယ်လွန်၍ 
ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ စမ်းစမ်းဦး [၁၂/မဂတ(ိုင်) 
၀၀၅၂၁၆]မှ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်
ေကာင်းှင့် တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးြဖစ်ေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ် -၁၁/၈၉၂/၂၀၂၁ (၈-
၁၁-၂၀၂၁) အသသိက်ေသ (၂)ဦး ၏ေထာက်ခ ံ
ကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦး 
ေရစာရင်း၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ 
လာသြဖင့် ေြမြပင်ကွငး်ဆငး်စစ်ေဆးရာ 
ထရံကာ၊ ဓနိမိုး အေစာင့်တဲအိမ်(၁)လုံးရှိပီး၊ 
အေစာင့ ်ေနထိုင်ြခင်းအတွက် တာဝန်ယူ 
ေကာင်း   ဝန်ခံကတိြပတင်ြပ၍  ပိုင်ဆိုင်/ 
အေရာင ်းေ ြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ  
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ   အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း    ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက     လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ ်
ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(ဆ/က)၊ သမာဓ(ိ၃)

လမ်း၊ အမှတ်(၇)၊ (၂)ခန်းတဲွ(၅-ထပ်)တိက်ု၏(ဒတုယိထပ်)၊ (တတယိလ ာ)(ေြခရင်းခန်း)
ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေဒ ေချာစု[၁၂/
သဃက(ိုင်)၁၅၇၇၀၉]မှ  ပိုင်ဆိုင်ပီး၊   ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊  အ ပ်အရှင်းတစ်စုံ
တစ်ရာမရိှကင်းရှင်းပါေကာင်းဝန်ခပံါသြဖင့ ်ဦးထိက်ုေဝေအာင်[၉/မကန(ိင်ု)   ၁၂၀၉၆၀]
မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ ်ေနမှ 
(၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဆက်သွယ် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်   သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင်   ကန်ကွက်သူမရှိပါက 
ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 
  န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
 ဦးထိုက်ေဝေအာင် ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B) ဦးထိုက်ေဝေအာင ် ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
  ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊   ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 
  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၅)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၅)၊ 

ခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၂၁)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား၄၁'xအနံ၆၀')၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၂၁)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား၄၁'xအနံ၆၀')၊ 

ဧရယိာ(၀.၀၅၆)ဧက၊ (၂၄၆၀)စတရုန်းဧရယိာ(၀.၀၅၆)ဧက၊ (၂၄၆၀)စတရုန်းေပရိှ ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိ၊ မိြပေြမစမီခံန် ခဲွ 

မ ဌာန၊ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးတင်လ  င်(BV-၀၃၂၇၀၁)အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိေသာ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး၊ ဦးတင်လ  င် ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်၍ ၎င်းေြမကွက်ှင့ ်

ေြမကွက်ေပ ရှိ ေရမီးအြပည့်အစုံပါ တစ်ထပ်အုတ်ညပ်တိုက်တွင် လက်ရှိေနထိုင်သူ 

ြဖစ်ေသာ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ေစာရီ[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၄၄၄၂၂]မှ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်

ဆိုင်သူြဖစ်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း 

ဝန်ခံကတိြပလျက် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလုိေကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ် 

သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငထွမှဲ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း(၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်

က ်ုပ်ထံသို    ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။    သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထိ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 

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

တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈U10 ရပ်ကွက်၊ တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈U10 ရပ်ကွက်၊ 

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် -ည၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၆၃၁/ဘီ -က)၊ ေြမဧရိယာ (ေပ ၂၀x ေပ၆၀)၊ (၀.၀၂၇၅)ဧက၊ ှစ်(၆၀)

ေြမငှားဂရန်ဟုေခ တွင်ပီး  ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ဧရာ 

(၁၃)လမ်း၊ အမှတ်(၆၃၁/ဘီ - က) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်အမည်ေပါက ်

ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ယ်ယ်ေအး [၁၂/ဥကမ(ိင်ု) 

၂၄၃၀၁၉]ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယူရန်ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ 

ေြမှင့် အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို 

ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား မရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 

ေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့ ်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသက်ိုင်ဦး [LL.B, LL.M, MRes (Law), D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး [LL.B, LL.M, MRes (Law), D.B.L]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)

အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ထပ်)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ထပ်)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊

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

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနနယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန

နယ်စပ်ေဒသှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ နယ်စပ်ေဒသှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ 
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ နယ်စပ်ေဒသှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ 
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ အိ ိယသမ တိုင်ငံ၏ ပ မအကိမ်အေထာက်အပံ့
ရန်ပုံေငွြဖင့ ်ချင်းြပည်နယ်ှင့ ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသအတွင်း နယ်စပ် 
ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ြမန်မာိင်ုငသံားလပ်ုငန်းရှင် 
များထံမ ှြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ ေလ ာက်လ ာပုစံမံျားှင့ ်စည်းကမ်းချက်များကိ ု၁၀-၁-၂၀၂၂ 
ရက်ေနမှ စတင်၍ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများကိ ု၂၁-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန  
၁၆:၃၀ နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ ြပန်လည်တင်သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများ ေရာင်းချမည့်လိပ်စာှင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်း 
ရမည့်လိပ်စာမှာ ုံးအမှတ်(၄၂)၊ နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ နယ်စပ်ေဒသှင့်    
တိုင်းရင်းသားလူမျိးများဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်ြဖစ်ပီး 
အေသးစိတ်သိရိှလုိေသာ အချက်များကုိ ဖုန်းနံပါတ် -၀၆၇-၄၀၉၄၀၂  သုိ ဆက်သွယ် 
စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါေကာင်းှင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန Website (www. 
moba. gov. mm)တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။
၄။ တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်အား သီးြခားထုတ်ြပန်ေကညာသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
  တင်ဒါဗဟိုေကာ်မတီတင်ဒါဗဟိုေကာ်မတီ
  နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန  နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန
  ုံးအမှတ်(၄၂)၊ ေနြပည်ေတာ်   ုံးအမှတ်(၄၂)၊ ေနြပည်ေတာ် 

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀

ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံးဒဂုံမိသစ ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၄၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၄
 ေဒ သ ာခိုင် ှင့်  ဗိုလ်ကီးမင်းေသာ်
 အမှတ်-၈၂- သံလွင်လမ်း၊   အမှတ်-၂၀၇၊ ေြမတုိင်းလမ်း၊ 
 ၉- ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်   ၄၅- ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်
 (အေရှပိုင်း)မိနယ်။    (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။
    (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ
 (တရားလို)    (တရားပိင်) (တရားလို)    (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၄၅- 
ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းလမ်းအမှတ-်၂၀၇ ေန ဗိုလ်ကီးမင်းေသာ ်(ယခုေနရပ် 
လိပ်စာမသိ)သိေစရမည်။

သင့်အေပ တရားလို ဦးေကျာ်စိုးထက်က ကတိပဋိညာ်အတိုင်း 
ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပံုတင် စာချပ်ချပ်ဆုိေပးေစလုိမ  
ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်း 
အမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်ကုိ  ေချပေြပာဆုိုိင်သူ 
သင်၏ကိယ်ုစားလှယ်၊ ုံးအခွင့အ်ရေရှေနြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ  
ှင့် စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ 
၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၈) ရက် (၁၃၈၃-ခုှစ်၊ 
ြပာသုိလဆုတ် (၁၂) ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀:ဝဝ) နာရီတွင် အထက်အမည် 
ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိ၏ု စဲွဆိခုျက်ကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ဤုံးေတာ်သို 
လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သေိစရမည်မှာ အထက်ကဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက် 
တွင် သင်မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များ 
ကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။  ၎င်းအြပင် တရားလုိက ကည့် လုိသည့် စာချပ်စာတမ်း 
များှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပအဆိြုပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ု
သင်ှင့ ်အတယူေူဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟတ်ု သင်၏ ကိယ်ုစားလှယ် 
ေရှေန လက်တွင် ထည့အ်ပ်ပိုလိုက်ရမည်။  သင်က ေချလ ာတင်သွင်းလိလု င် 
အမ မဆိုင်မီ (၄) ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂-ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ (၇) ရက်တွင် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (ေအာင်ေကျာ်သူ)(ေအာင်ေကျာ်သ)ူ
 မိနယ်တရားသူကီး မိနယ်တရားသူကီး
 ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံး ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ် မတ်လအထိ(၆)လ ဘ  ာေရးှစ် 

အတွင်း ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၏ ေငွလုံးေငွရင်းရန်ပုံေငွြဖင့ ်ေနြပည်ေတာ်-တပ်ကုန်း 

အမှတ် (၁)လမ်း (ခွာညိပန်းအဝိင်ုး မှ သတ သတ ာဟဘရုားထ)ိ  ိင်ုလွန် ကတ ရာခင်းြခင်း 

လုပ်ငန်းှင့် သံလွင်လမ်းေပ ရိှ (ဘဲကုန်းလမ်းဆံုမှ ပန်းခင်းလမ်းဆံုထိ) ုိင်လွန်ကတ ရာ 

ခင်းြခင်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့ ်Lot (၄) ခုခွဲ၍ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ၍ 

ြမန်မာိင်ုငသံားလပ်ုငန်းရှင်များအား အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖတ်ိေခ အပ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါများကိ ုေအာက်ပါအတိင်ု ေရာင်းချေပးမည်ြဖစ်ပီး အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက 

ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊ ၀၉- ၇၇၇၇၇၇၄၈၅ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်း 

ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား)

  ေရာင်းချမည့်ေနရာ  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

    ေကာ်မတီ

 (ခ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ -  ၁၀-၁-၂၀၂၂ ရက်မှ ၂၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ထိ

  ေရာင်းချမည့်ရက ်  ုံးချနိ်အတွင်း

    ၉:၃၀ နာရီမှ ၁၆: ၃၀ နာရီ ထိ

    (ုံးပိတ်ရက်များမပါ)

 (ဂ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ၂၄-၁-၂၀၂၂ ရက်

  ေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ေနရက ် ၉:၃၀ နာရီမှ ၁၆:၃၀ နာရီထိ

တင်ဒါေကာ်မတတင်ဒါေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် ၁၃၃ ၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်၁၃၃ ၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၂၄/က)၊ အလျား (၂၀)ေပ၊ အနံ(၆၀) ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်အမှတ(်၂၂၄/က)၊ အလျား (၂၀)ေပ၊ အနံ(၆၀) ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ 

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ အိုလံပစ်ဟိုတယ်ေန ေဒ ဇာလီေမာ်ဦး 

[၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၂၁၂၇၁] ကိင်ုေဆာင်သ ူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 

ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ဇာလီေမာ်ဦး၏ အေမွဆက်ခံပုိင်ခွင့်ရိှေသာ ရန်ကုန်မိ၊ 

ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် -၁၃၃၊ သေရေခတ ရာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၂၂၄/က)၊ အလျား(၂၀)ေပ၊ အနံ (၆၀)ေပ ရှိ ေြမကွက်အကျယ်အဝန်းှင့် ယင်းေြမကွက ်

ေပ ရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှလည်း စီမံခန်ခဲွခွင့်ရိှပီး ၎င်း၏ခွင့်ြပချက် တစ်စံုတစ်ရာမရိှဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ 

ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်လှဒါန်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့ ်

ှင့်ပတ်သက်၍ လ ဲေြပာင်းြခင်းများမြပလုပ်ရန် က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

အကယ်၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ 

ေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦးအား က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ န်ကားချက်မပါရိှဘ ဲေရာင်းချြခင်း၊ 

ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်လှဒါန်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ှ်င့ ်

ပတ်သက်၍ လ ဲေြပာင်းြခင်းများ ြပလုပ်ခ့ဲပါက တည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရးယူေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၈၁၈၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၈၁၈၈)

အမှတ်(၄၉)၊ အထက်မ ေလးလမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက် ၊ အမှတ်(၄၉)၊ အထက်မ ေလးလမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက ်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၇၉၈၁၄၁၅၁၀၊ ၀၉- ၇၈၆၉၃၀၅၁၂ဖုန်း-၀၉- ၇၉၈၁၄၁၅၁၀၊ ၀၉- ၇၈၆၉၃၀၅၁၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်၊  ၁၀/မိမေြမာက်ရပ်၊ 

သုခဒီပရပ်ကွက်မ ှ ေြမဧရိယာ (၀.၁၁၀) 

ဧကရှိ ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက ်

အမှတ်(ပ-၂၁၇၁၁)၏ ေြမငှားစာချပ်မရူင်း  

ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့် ေြမကွက်အမည ်

ေပါက် ေဒ တင်ေရ (ဘ) ဦးဘိုးုံ[၁၂/

မရက(ိုင်)၀၃၀၆၃၉]မှ ေြမငှားစာချပ ်

မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း    တရားုံး 

ကျမ်းကျန်ိဆိခုျက်မရူင်း၊      မှတ်ပုတံင်ှင့် 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်းမိတ ၊     ကိုယ်တိုင် 

ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်း၊     ရပ်ကွက ်

ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊  ရဲစခန်းေထာက်ခံ 

ချက်မူရင်းတင်ြပပီး  ှစ်(၃၀)ေြမငှား 

စာချပ်မိတ မှန် ထုတ်ေပးပါရန်ေလ ာက် 

ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများ 

အေနြဖင့်  တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ် 

စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ 

အေထာက်အထားခိုင ်လုံစ ွာတင်ြပ၍ 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 

ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၃၀)

ရက်အတွင်း   လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ေကာင်းှင့်   သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ကန်ကွက်မ မရှိပါက   ဌာန၏လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများှင့်အညီ ေပျာက်ဆုံးသွား 

ေသာ ှစ်(၃၀) ေြမငှားစာချပ်မူရင်းအား 

ပယ်ဖျက်၍   ေြမငှားစာချပ ်   မိတ မှန် 

ေလ ာက်ထားလာမ အား    ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အဂ  ပူလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၅)ရှိ (၆)လ ာ(ေအ)(ေခါင်းရင်းခန်း)ဟုေခ တွင်ေသာ (၁၂.၅'x၅၀')
အကျယ်ရိှ တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ု 
ထားသူ ေဒ ခင်ဇာဇာ[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၉၀၄၀၃]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ထုိတုိက်ခန်း 
အေပ  ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုမာေသာအေထာက်အထားမရူင်း 
စာရက်စာတမ်းများှင့်တကွ ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံး 
သည့်တိုင် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စုြမတ်ငိမ်း(LL.B,DIPL)ေဒ စုြမတ်ငိမ်း(LL.B,DIPL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၂၉၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၂၉၆)
အမှတ်-၃၂၈၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၂၈၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၇၆၅၁၃၄သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၇၆၅၁၃၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၂)၊ 

ရတနာ(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၁၅)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ (အလျား၄၀ေပx 

အနံ၆၀ေပ) ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်စာချပ် အမည်ေပါက် (JC Associates Company Ltd)

ေြမကွက်မ ှ(ေြခရင်းြခမ်း)  (အလျား၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ)    ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေဒ စ ာဝင်း[၈/ခမန(ိုင်)၁၉၅၂၄၄]က ဝယ်ယ ူ

ပိင်ုဆိင်ုထားေကာင်းှင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသည့အ်တွက် 

က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းေြမ 

ကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 

မည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား၊ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်         

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသိန်းဟန်(LL.B,DBL)ဦးသိန်းဟန်(LL.B,DBL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၃၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၃၁)

 ေဒ အိေရ စင်(LL.B,DBL,DIL) ဦးရဲမျိးမင်းေကျာ်(LL.B,DBL,DIL) ေဒ အိေရ စင်(LL.B,DBL,DIL) ဦးရဲမျိးမင်းေကျာ(်LL.B,DBL,DIL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၇၁၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၈၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၇၁၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၈၂၁)

ုံးခန်း-အမှတ်(၄၉၃)၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ုံးခန်း-အမှတ်(၄၉၃)၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၆၁၄၁၉၅၊ ၀၉-၇၆၉၀၈၆၉၄၁ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၆၁၄၁၉၅၊ ၀၉-၇၆၉၀၈၆၉၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇)အေရှ၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊  ေအာင်သေြပ (၄)လမ်းအေရှ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၃၆/က)၊ 

အကျယ်အဝန်းေပ (၂၀x၆၀)ရိှ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီတွင် 

ေဒ စန်းစန်းဝင်းှင့် ဦးသန်းဝင်းအမည်ေပါက် ှစ် (၆၀)ေြမငှားဂရန်ထွက်ရှိ 

ထားေသာ ေြမှင့်ေနအိမ် (၂)လုံး (မီတာ)အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အားလုံးအား   ေြမငှားဂရန်အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူ   ေဒ စန်းစန်းဝင်း [၁၂/

သကတ(ိုင်)၀၄၃၅၈၇] TKA-017491ှင့်   ပူးတွဲအမည်ေပါက်သ ူ  ဦးသန်းဝင်း 

(ကွယ်လွန်)၏ ဇနီးေဒ ြဖြဖေအာင ်  [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၀၃၁၀]တိုမှ   ၎င်းတို 

တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိေကာင်း   ကတိြပဝန်ခံလျက်ေရာင်းချရန ်

ကမ်းလှမ်းလာမ အေပ   က ု်ပ်မိတ်ေဆွ  ေဒ ဇာဇာမိုး [၁၄/ငပတ(ုိင်)၁၆၆၉၉၁]

မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချ၍   ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းပစ ည်းေြမအိမ်ှင့်ပတ်သက်ပီး 

ကန်ကွက်လုိပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍(၇)ရက်အတွင်း  တရားဝင် 

ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤေြမှင့်အိမ ်

အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးြပတ်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝမာေထွး (LL.B)ေဒ ေဝမာေထွး (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၉၈)

ဖုန်း-၀၉၄၄၂၉၁၂၂၉၇၊ ၀၉-၆၈၀၀၀၈၅၁၅ဖုန်း-၀၉၄၄၂၉၁၂၂၉၇၊ ၀၉-၆၈၀၀၀၈၅၁၅

အမှတ်(၄၇)၊ ေခါင်းရင်းခန်း၊ (၇)လ ာ၊ (၈၇)လမ်း၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊            အမှတ်(၄၇)၊ ေခါင်းရင်းခန်း၊ (၇)လ ာ၊ (၈၇)လမ်း၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊            

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ြခင်းအား ကန်ကွက်တားြမစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းြခင်းအား ကန်ကွက်တားြမစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ဦးဝင်းကိုေဌး[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၉၀၃၈] အမှတ် (၄၇)၊ 

(၈၇)လမ်း၊ တုိက်အေဆာက်အဦတည်ရိှသည့်ေြမပုိင်ရှင်က ေအာက်ပါအတုိင်း ေကညာ 

ပါသည်။

အထက်ေခါင်းစီးပါ တိက်ုခန်းသည် (၁၈-၃-၂၀၁၁) ရက်စဲွပါ စာချပ်ြဖင့ ် ဦးေမာင် 

ေမာင်တင်ဆိုသူကို ေရာင်းချခဲ့ရာ တိုက်ခန်းကို ပိတ်ထားပီး ကာလရှည်ကာေနသူမဲ့

ထားရိှသည့အ်တွက်  ေြမရှင်ြဖစ်သကူ ပျက်စီးယိယွုင်းေနမ များကိ ု ြပင်ဆင်ေပးခဲရ့ပါသည်။ 

ကန်ုကျစရတ်ိများကိ ုတစ်စုတံစ်ရာထတ်ုေပးြခင်းမရိှဘ ဲ တိက်ုခန်းလခများကိ ုကာလရှည် 

ကာစွာ   ေပးေချြခင်းမြပဘဲ  ပျက်ကွက်ေနပါသည်။ တုိက်ခန်းကုိ   လူပုဂ ိလ်အမည်ြဖင့်  

ဝယ်ယထူားပီး ကမု ဏကီ ဝယ်ယထူားသကဲသ့ို  အေှာင့အ်ယှက်ေပးြခင်း၊ ဝယ်ယထူားသ ူ 

ဦးေမာင်ေမာင်တင်ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ြခင်းမရိှဘ ဲ လအူမျိးမျိးကိေုစလ တ်၍ တိက်ုခန်း 

လ ဲေြပာင်းြခင်းအေပ    လက်မှတ်ေရးထိုးေပးပါရန ်  အတင်းအကျပ်ေတာင်းဆိုမ များ 

ြပလုပ်လာပါသည်။ အထက်ပါ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍  ေြမပိုင်ရှင်က စိုက်ထုတ် 

ကုန်ကျထားေသာ ေငွေကးများ ပျက်ကွက်ေနေသာလခများကို  ေကျလည်ေအာင ်

 ေြဖရှင်းမ မြပပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းကိ ုလ ဲေြပာင်း ေရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ 

ေပးကမ်းြခင်းတုိှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူမ  ေဆာင်ရက်ြခင်းမြပပါရန် တားြမစ်ပါသည်။ 

လိုက်နာြခင်းမရှိဘ ဲ  ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါက ြပလုပ်သူများ၏ တာဝန်သာြဖစ်ပီး တည်ဆဲ 

ဥပေဒများှင့်အည ီေဆာင်ရက်သွားမည်ဟ ုေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ ဥမ ာဝင်း ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး ေဒ အိသ ာေအာင် ေဒ ဥမ ာဝင်း ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး ေဒ အိသ ာေအာင်

 စ်-၁၃၈၇၁ စ်-၅၀၆၉၂ စ်-၅၄၀၆၀ စ်-၁၃၈၇၁ စ်-၅၀၆၉၂ စ်-၅၄၀၆၀

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနများ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

ဦးရဲွဲချန်ထွန်း( Edwin Chan Htoon) (ခ) ဦးဝင်းထွန်းဦးရဲွဲချန်ထွန်း( Edwin Chan Htoon) (ခ) ဦးဝင်းထွန်း

အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန သတိုးမဟာသေရစည်သ ူ (ဦးချန်ထွန်း - ဝဏ ေကျာ်ထင် 

ေဒ ခင်ခင်သန်ိး)တို၏ သား၊ ကေလာမိ၊ ငါးှစ်ေကာင်ေကျာက်တိက်ုေန (ဦးေမာင် 

ေမာင် - ေဒ ွန်ွန်)တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဝန်ထမ်း 

ကီးများ(၂)ရပ်ကွက်၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၉/၃၃၉)ေန ေဒ သင်းသင်း (Martha 

Maung Maung)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးဇာလီဝင်းထွန်း - ေဒ ေအမီေမာင်၊ 

ေဒ ေမဓါဝင်းထွန်း (လ/ထ န်မှး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် သန်ရှင်းေရး 

ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ)ီ - ဦးမျိးမင်းေဇာ်၊ (ေမာင်တူ 

ရိန်ဝင်းထွန်း)တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ (ဦးရဲထွန်း)- ေဒ ဥမ ာေမာ်၊ ေဒ စ ာခင်- 

Mr. Wes Kingsley ၊ (ဦးရယ်ဂျခီျန်ထွန်း)၊ (ဦးဖရက်ချန်ထွန်း) -ေဒ ေအးေအးရီ၊ 

ေဒ ခင်သူဇာချန်ထွန်း - Mr. Kenneth Zaw Win၊ ေဒ ြမမာလာချန်ထွန်း - Mr. 

Douglas၊ (ဦးေဇယျာချန်ထွန်း)- ေဒ စဝ်ဟိန်းဆိုင်တို၏ ညီ/ေမာင်/အစ်ကို၊        

ေြမး  ၆  ေယာက်တိုအဘိုးသည ် ၇-၁-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) မွန်းလွဲ ၁၂:၁၅ နာရီ 

တွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

က င်းကျန်ရစ်ေသာ ုပ်ကလာပ်ကုိ ၉-၁-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ် ေကွကီးသသုာန်သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး 

ရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

 [၉-၁-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် စည်ပင်အိမ်ရာှင့် မွန်းလွဲ 

၁နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ် ြပည်သူေဆးုံကီး(ခတုင် -၁၀၀၀)တိုမှ ကားများထွက်ပါ 

မည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ခင်တီတီေဒ ခင်တီတီ
(တိုင်းဦးစီးမှး)(ငိမ်း)(တိုင်းဦးစီးမှး)(ငိမ်း)

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်
 ရန်ကန်ုမိ၊ အမှတ်(၅၇)၊ ဖိုေြမလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်ေန ဦးမျိးသန် ( န်ကားေရးမှး 

-ငိမ်း၊ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန)- ေဒ ခင်စ ာစုိးတုိ၏မိခင်၊ ဦးေကျာ်ဦး - ေဒ စန်းစန်းြမင့်၊ ဦးေဖတင်- 
ေဒ မ ြမင့်တို၏အေဒ ၊ ခင်ရတနာမျိးသန် ၊ ေအာင်ေအာင်မင်းသူ၊ ရီသ ာမင်းသူ၊ အာကာမင်းသူ၊ 
ေမ းပျံမင်းသတူို၏ အဘွားသည် ၇-၁-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) နနံက် ၁၀:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၉-၁-၂၀၂၂ (တနဂ  ေေွန) မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ 
ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးတင်ဘုန်း(ခ) Marcus ဖိုးဝန်ဦးတင်ဘုန်း(ခ) Marcus ဖိုးဝန်

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန ေဒ ေအာလစ်ချိ၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးမင်း 

မင်း-ေဒ မာယာဘုန်း (အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန)၏ ေမွးသဖခင ်ဦးတင်ဘုန်း(ခ) Marcus  

ဖိုးဝန် အသက်(၈၄)ှစ်သည် ၇-၁-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) နံနက် ၆:၄၅ 

နာရတွီင် ခရစ်ေတာ်၌ အပ်ိေပျာ်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သ ူ

မိသားစုှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်ဝန်ထမ်းများ

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၉၃)၊ အကျယ်-

၆၀ေပ x ၆၀ေပ (ဧရယိာ -၀.၀၈၂ဧက)ရိှေသာ ေြမကွက်သည် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ မလူပိင်ုရှင်ထမှံ 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ယခုအခါ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းဌာနမ ှ

ထတ်ုေပးေသာ ေြမငှားစာချပ် (ှစ်၆၀ဂရန်)တွင် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သအူမည်ြဖင့ ်(၂၁-၁၁-၂၀၁၆)

ရက်ေနကပင ်ဂရန်အမည်ေပါက်ရရှိထားေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။

ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးတစ်စုံတစ်ရာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆပါက ပိုင်ဆိုင် 

ေကာင်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်ထံသုိြဖစ်ေစ ဤသတင်းစာ 

ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ လပ်ုေဆာင်ဖွယ်ရာ 

များကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေကျာ်ဒင် LL.B (စ်-၇၃၃၁) ေဒ ေအာင်ေကျာ်မ LL.B (စ်-၁၂၅၈၈) ဦးေကျာ်ဒင ်LL.B (စ်-၇၃၃၁) ေဒ ေအာင်ေကျာ်မ LL.B (စ်-၁၂၅၈၈)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၈၃)၊ ၃ လ ာ၊ အခန်း(၁၃/၃) ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၃)၊ ၃ လ ာ၊ အခန်း(၁၃/၃) ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း -၀၉- ၅၄၀၂၇၇၄၊ ၀၉- ၇၉၉၁၅၈၅၈၄ဖုန်း -၀၉- ၅၄၀၂၇၇၄၊ ၀၉- ၇၉၉၁၅၈၅၈၄

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးတင်ဘုန်း(ခ)Marcus ဖိုးဝန်ဦးတင်ဘုန်း(ခ)Marcus ဖိုးဝန်

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန    အမဲတမ်း 

အတွင်းဝန် ဦးမင်းမင်း-ေဒ မာယာဘုန်း၏ ေမွးသဖခင် ဦးတင်ဘုန်း(ခ)

Marcus ဖိုးဝန် အသက်(၈၄)ှစ်သည် ၇-၁-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) နံနက် 

၆:၄၅ နာရတွီင် ခရစ်ေတာ်၌ အပ်ိေပျာ်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သ ူ

မိသားစုှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ

ြမန်မာကုန်သွယ်မ ြမင့်တင်ေရးအဖွဲြမန်မာကုန်သွယ်မ ြမင့်တင်ေရးအဖွဲ

စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနစီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

တွံေတးမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိသစ်ဧရိယာအတွင်း စနစ်တကျေနထိုင်ိုင်ရန်တွံေတးမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိသစ်ဧရိယာအတွင်း စနစ်တကျေနထိုင်ိုင်ရန်
ြပန်လည်ေနရာချထားသည့် အုပ်စု(RA-2)၊ အကွက်အမှတ်(တ-၀၃)၊ ြပန်လည်ေနရာချထားသည့ ်အုပ်စု(RA-2)၊ အကွက်အမှတ်(တ-၀၃)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၀၀၃၄)၊ ေြမဧရိယာ(၆၀ေပx၆၀ေပ)ေြမကွက်အား ေြမကွက်အမှတ(်၀၀၃၄)၊ ေြမဧရိယာ(၆၀ေပx၆၀ေပ)ေြမကွက်အား 

ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
အထက်ပါေြမကွက်အား ရန်ကုန်(ေတာင်ပိုင်း)ခိုင် အေထွေထွ 

အပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ယာယေီြမေပးမန်ိအမှတ်(၃၅၂၇/၂၀၂၀)အရ တရားဝင် 
ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးသဟီဝင်းကိ[ု၁၂/လမန(ိင်ု)၁၄၄၉၁၀]ထမှံ ဦးဘန်ုးေဝြမင့[်၁၂/
ကမရ(ိင်ု)၀၅၆၈၈၂]က အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုမာေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများ 
ှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဘုန်းြမင့်(ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan)(LL.B)ဦးဘုန်းြမင့(်ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan)(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)
အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၃၃၉၃၉၊ ၀၉-၇၈၉၈၇၇၇၉၉၊ ၀၉-၇၇၇၇၉၇၉၁၁ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၃၃၉၃၉၊ ၀၉-၇၈၉၈၇၇၇၉၉၊ ၀၉-၇၇၇၇၉၇၉၁၁

ေဒ ခင်စန်းြမင့်ေဒ ခင်စန်းြမင့်

ဒု-ဦးစီးမှး(ငိမ်း)ပိုဆက်ဦးစီးဌာနဒု-ဦးစီးမှး(ငိမ်း)ပိုဆက်ဦးစီးဌာန

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်
အမှတ်-(၂၁၆)၊ ဝဇီရာ (၁)လမ်း၊ (စ) ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ေန 

(ဦးထွန်းရှင်-ေဒ ခင်ွန် ) တို၏သမီး၊ (ဦးကံွန်-ေဒ ဖွားေတာ်)တို၏ သမီးေခ းမ၊ 

ဦးေမာင်ေမာင်တုိး၏ ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး၊ ဦးသန်ဇင်ေကျာ်-ေဒ ြမတ်သီရိတုိးတုိ၏မိခင်၊  

မထက်အိရ န်းေဝ၊ ေမာင်ဘုန်းြမတ်ေတဇ တုိ၏အဘွား၊ (ဦးတင့်ေအာင်)၏ ညီမ၊ ဦးသန်း 

ဝင်း၊ (ဦးသန်းေအာင်)တုိ၏အစ်မ ေဒ ခင်စန်းြမင့သ်ည် ၇-၁-၂၀၂၂ (ေသာကာေန) နနံက် 

၁၁:၃၀ နာရခီန်တွင် ေြမာက်ဥက လာပေဆးု ံ၌လူကီးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

၉-၁-၂၀၂၂  (တနဂ  ေွေန )မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သိုပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၃-၁-၂၀၂၂ ရက်တွင် အထက်ပါေနအိမ်၌       

ပင့် သဃံာများအားလှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းပီး အမ အတန်းေပးေဝမည်ြဖစ်ပါ 

ေသာေကာင့ ်ရက်လည်ဆွမ်းေက း    တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန်   ညိးငယ်ေသာ 

စိတ်ထားြဖင့ ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

(၂၄)ှစ်ြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း(၂၄)ှစ်ြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး စိန်ေအာင်(ငိမ်း)ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး စိန်ေအာင်(ငိမ်း)
တု  င်းမမီေသာ အန ေကျးဇူးရှင် ဖခင်ကီးကွယ်လွန်ခ့ဲတာယေန ၉-၁-၂၀၂၂ ရက်မှာ (၂၄)ှစ် 

တိတိ ြပည့်ခဲ့ပါပီ။ ကီးမားလှေသာ ေဖေဖရဲ ေကျးဇူးတရားများကိ ု  ယေနထက်တိုင်တစ်ေနမှ 
ေမမ့ရပါ။ ေပးဆပ်၍ မကန်ုိင်ုတဲ ့ေဖေဖရဲ ေအးြမလှေသာ ေမတ ာတရားေကျးဇူးများကိ ုရည်စူးပီး 
ေနစ်၊ လစ်၊ ှစ်စ် ြပလုပ်ခဲ့သည့ ်အလှဒါနများ၊ ယေန  (၂၄)ှစ်ြပည့်မှာ ှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွား 
ရိပ်သာှင့် သဃ  န်းက န်းရတနာပံုရိပ်ငိမ် ဘုန်းေတာ်ကီးသင် ပညာေရးေကျာင်းတွင် ြပလုပ်သည့် 
အလှဒါန၊ ေကာင်းမ ကုသိုလ် အစုစုများကိ ုေဖေဖ့အား အမ ေပးေဝပါသည်။

ြမင့်ြမတ်ေအးချမ်းေသာ ဘုံဘဝမှာ သာဓုေခ ပါ ေဖေဖ..........
ချစ်ဇနီး သီရိသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်သိန်းှင့်ချစ်ဇနီး သီရိသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်သိန်းှင့်

                                                                             ချစ်သားသမီး၊ ေြမးတစ်စု                                                                             ချစ်သားသမီး၊ ေြမးတစ်စု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ပါေမာက ေဒါက်တာေစာြမရီပါေမာက ေဒါက်တာေစာြမရီ

ပါေမာက (ငိမ်း)၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊ ေဆးတက သိုလ်(၂) ရန်ကုန်ပါေမာက (ငိမ်း)၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊ ေဆးတက သိုလ်(၂) ရန်ကုန်

ဓမ ေဇာတိဝိပဿနာရိပ်သာဓမ ေဇာတိဝိပဿနာရိပ်သာ

ဥက   ၊ ရက ိတပညာေရးေဖာင်ေဒးရှင်းဥက   ၊ ရက ိတပညာေရးေဖာင်ေဒးရှင်း

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိုလ်ချိ (၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၃/စီ)ေန         

ေဆးတက သိလ်ု(၂) ရန်ကန်ု၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊ ပါေမာက (ငမ်ိး)၊ ပါေမာက ေဒါက်တာ 
ေစာြမရသီည် ၅-၁-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလဲွ ၁၂:၃၀ နာရတွီင် ဗဟိစုည်အထူးကေုဆးု၌ံ 
(၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် 
ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

    ပါေမာက ချပ်    ပါေမာက ချပ်
  ေဆးတက သိုလ် (၂) ရန်ကုန်  ေဆးတက သိုလ် (၂) ရန်ကုန်

    ေဆးဝါးတက သိုလ်- ရန်ကုန်(ပူးတွဲတာဝန်)    ေဆးဝါးတက သိုလ်- ရန်ကုန်(ပူးတွဲတာဝန်)
    ပညာရှင်၊ ေဆးဝါးတက သိုလ် -ရန်ကုန်    ပညာရှင်၊ ေဆးဝါးတက သိုလ် -ရန်ကုန်

     ဒုတိယပါေမာက ချပ်၊ ဆရာ/ ဆရာမများှင့် ဝန်ထမ်းများ     ဒုတိယပါေမာက ချပ်၊ ဆရာ/ ဆရာမများှင့ ်ဝန်ထမ်းများ
       ေဆးတက သိုလ် (၂) ရန်ကုန်၊ ေဆးဝါးတက သိုလ် - ရန်ကုန်       ေဆးတက သိုလ် (၂) ရန်ကုန်၊ ေဆးဝါးတက သိုလ် - ရန်ကုန်

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

ဦးလှထွန်းဦးလှထွန်း

ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း(ငိမ်း)ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း(ငိမ်း)

အသက်(၈၇)ှစ်အသက်(၈၇)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ (၉)လမ်း၊ အမှတ်(၅၀)၊ ေြမညီ 

ထပ်ေန (ဦးပု - ေဒ လီလီ)တုိ၏သား၊ [ေဒ တင်တင်လ  င်၊ (ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း-ငိမ်း)] 

၏ခင်ပွန်း၊ (ဦးဝင်းသိန်း - ေဒ ေအးကည)်တို၏ အစ်ကို၊ ဦးသန်းဝင်း [နယ်လှည့်စာရင်း 

စစ်ုံး၊ ရန်ကန်ု(က)၊ (ကကေင)ွ] - ေဒ မုိမုိသွင်၊ ေဒ သန်းသန်းေဌး (Seven O Two mart)

(ကကေင ွ- ငမ်ိး)တို၏ ေမွးသဖခင်၊ ဦးညညီဝီင်း၊ ေဒ ေသာ်ေသာ်ဝင်း (ရန်ကန်ုအေဝးသင် 

တက သိလ်ု-ြမန်မာစာဌာန)တို၏ ဘကီး၊ ကိြုမတ်ေကာင်းထက်၊ မသက်ထားေဆ၊ွ မေစာ 

ယုန ၊  ေမာင်ရှိန်းထက်၊  ေမာင်ဇွဲထက်တို၏  အဘိုး  ဦးလှထွန်းသည် ၆-၁-၂၀၂၂ 

(ကာသပေတးေန ) နံနက် ၅:၂၀ နာရီတွင် လူကီးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

ယင်းေန  ညေန ၄နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ် ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ 

ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

[ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၁၂-၁-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) တွင် အထက်ပါေနအိမ်သုိ 

ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အေကာင်းြပရန်ေပးသည့်အေကာင်းကားစာအေကာင်းြပရန်ေပးသည့်အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် ၁၂၉၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် ၁၂၉
 ၁။ ေဒ ြဖြဖေကျာ ် ှင့်  ၁။ ဦးေအးကိုကို
 ၂။ ေဒ ကကြမင့်ဦး(ကိုယ်တိုင်ှင့ ်  ၂။ ဦးြမင့်ဦး
 (၁) ေလ ာက်ထားသူအတွက်
 အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ)်
 ေလ ာက်ထားသူများ   ေလ ာက်ထားခရံသမူျားေလ ာက်ထားသူများ   ေလ ာက်ထားခံရသူများ

 စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ မုံရာမိနယ်၊ သလ ာရပ်ကွက်၊ သာစည်လမ်း၊ 
အမှတ် ၁၆၇ ေန ေလ ာက်ထားခံရသ ူ(၁) ဦးေအးကိုကိ ု(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ
သိေစရမည်။

 အထက်အမည်ပါ ေလ ာက်ထားသကူ ဤုံးသို တရားမကျင့ထ်ုံးဥပေဒအမန်ိ 
၂၁၊ နည်းဥပေဒ -၅၈ အရ ပညတ်ဝရမ်းခွာေပးရန်ေလ ာက်ထားလာသည့်အေကာင်း 
ှင့် ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ သင်ကဤေလ ာက်လ ာအတိုင်း အမိန်မချသင့ ်
ေကာင်း အေကာင်းြပရန်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက် ၊(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသုိလဆုတ် 
၁၂ ရက်)ေန  မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေရှေနြဖစ်ေစ 
ဤုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ မလာေရာက်ခဲ့လ င် အဆိုပါ ေလ ာက်ထားချက်ကို 
သင့်မျက်ကွယ်တွင ်တစ်ဖက်သတ်ကားနာစစ်ေဆးဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

 ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၇ ရက်ေန၊ ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
အမိန်ဆင့်စာခလွတ်။
--------------ရရှိပီး
 (လွင်လွင်ေဌး)လွင်လွင်ေဌး)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၆) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၆)
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ် -၁၇၊ ေြမကွက်အမှတ ် -၈၃၊ တမ ဝတီလမ်း၊ 

အကျယ်အဝန်း(အလျား ၄၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ)အကျယ်ရှိ ေဒ ြမြမစိန် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၂၀၀၉၂]အမည်ေပါက်ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုအဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်လက်ဝယ်ထားရှ ိပိုင်ဆိုင်ပီး 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသ ူေဒ ထားရ ီ[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၀၃၇၃၂]ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင် 

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့ ်ေနအမ်ိအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများှင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကန်ုဆုံးသည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ စ ာေအာင်ေဒ စ ာေအာင်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၂၇)

အမှတ်(၂၁)၊ ဥဿဖယားလမ်း၊ ကျိက ဆံရပ်ကွက်၊အမှတ်(၂၁)၊ ဥဿဖယားလမ်း၊ ကျိက ဆံရပ်ကွက်၊

ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၁၁၅၀၇။ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၁၁၅၀၇။

“ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကာ်ြငာြခင်း”“ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း”
“ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ ၄- လမ်း၊ အမှတ် 

(၆၁၊ ၆၃၊ ၆၅) ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမကွက်ေပ တွင် တည်ေဆာက်ထားသည့ ်

(၃) ခန်းတဲွ၊ (၈)ထပ်တိက်ု၏ ဒတုယိထပ် (၃-လ ာ) (ေခါင်းရင်းြခမ်း) (တိက်ုကိ ု

မျက်ှာမူ၍ကည့်လ င် ညာဘက်ြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၅ေပ x ၅၀ေပ)

ရိှသည့် တုိက်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတုိက်ခန်းေပ ၌ စဲွကပ်တပ်ဆင်ပါရိှေသာ 

ေရာင်းချရာတွင ်ပါဝင်မည့်ပစ ည်းများှင့်တက ွအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အားလုံး”ှင့် ပတ်သက်၍  လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီးလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်

ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေအးေအးသိန်း [၁၀/သဖရ(ိုင်)၀၁၂၀၂၀] 

ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသ ူ

များရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 

စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများယူေဆာင်၍ က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက် 

ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ ်

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဇင်တင် (LL.B)ေဒ သဇင်တင် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၆၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၆၉၃)

ေဒ ယွန်းနဒ ီ(LL.B) (စ်-၅၁၄၅၃)     ဦးထွန်းထွန်းိင်ု (LL.B) (စ်-၄၉၂၁၁)ေဒ ယွန်းနဒ ီ(LL.B) (စ်-၅၁၄၅၃)     ဦးထွန်းထွန်းိင်ု (LL.B) (စ်-၄၉၂၁၁)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်-၄၁(က)၊ အခန်းအမှတ်(၁-ဒီ)၊ ပထမထပ်၊ ေတာ်ဝင်မိုးစ ာကွန်ဒို၊ အမှတ်-၄၁(က)၊ အခန်းအမှတ်(၁-ဒီ)၊ ပထမထပ်၊ ေတာ်ဝင်မိုးစ ာကွန်ဒို၊ 

မိုးစ ာလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မိုးစ ာလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၇၉၀၀၁၇ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၇၉၀၀၁၇



ဇန်နဝါရီ   ၉၊   ၂၀၂၂

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

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို  

ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး   

အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ရန်ကုန်မိ၌ ေရဂါလန် တစ်သိန်းဆံ့ ေရစုကန် 

တည်ေဆာက်မ  အေချာသပ်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်
ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၈

မိုးရာသကီာလ  ရန်ကုန်မိတွင်းရိှ   ြပည်သမူျား ှစ်စ်ကံေတွေနကရေသာ ေရကီးေရလ ံမ များ မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာန (ေရစီးေရလာစီမံခန်ခဲွမ )မှ ရန်ကုန်မိ ေကျာက်တံတားမိနယ် 

မဟာဗ လလမ်းရှိ ရန်ကုန်မိေတာ်ခန်းမအတွင်း၌  ပထမဦးဆုံး  ေရဂါလန်  တစ်သိန်းဆံ့ ေရစုကန်(RC Ground Tank)

တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်းကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယခအုခါ ေရစကုန်တည်ေဆာက်မ လပ်ုငန်း ၈၇ ရာခိင်ု န်း ေဆာင်ရက်ပီးစီး 

ေနပြီဖစ်၍ အေချာသပ်လပ်ုငန်းများဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတမှီ သရိသည်။ 

စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၃ သို   

ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီဂါကလပ်  ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းမှ  ပိုလန်တိုက်စစ်မှး 

လီဝန်ဒိုစကီး၊ ြပင်သစ်ပထမတန်းကလပ ်ပီအက်စ်ဂျအီသင်းမ ှ  အာဂျင်တီးနား 

တိက်ုစစ်မှး လယွီန်နယ်မက်ဆနီဲ  အဂ  လန်ပရမီယီာလဂ်ိကလပ် လဗီာပူးအသင်းမှ 

အီဂျစ်တိုက်စစ်မှး မိုဟာမက်ဆာလာတိုဟာ  ကမ ာ့ေဘာလုံးအဖွဲချပ(်ဖီဖာ)က 

ေပးအပ်ချးီြမင့်မယ့် တစ်ှစ်တာအေကာင်းဆံုးကစားသမားစာရင်းမှာ ဆန်ကာတင် 

ေရးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို သိရပါတယ်။

ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီဂါသွင်းဂိုး ၄၁ ဂိုးအထိသွင်းယူ

တိက်ုစစ်မှး လဝီန်ဒိစုကီးဟာ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်အတွင်းက ဖဖီာရဲ တစ်ှစ်တာ 

အေကာင်းဆုံးကစားသမားဆုကိ ု  ရရှိခဲ့သူြဖစ်ပီး  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေဘာလုံးရာသ ီ

အတွင်းမှာ ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီဂါသွင်းဂိုး  ၄၁ ဂိုးအထိသွင်းယူိုင်ခဲ့တာေကာင့ ်

၁၉၇၁-၇၂ ေဘာလုံးရာသီအတွင်းက ဘွန်ဒက်လီဂါမှာ စံချနိ်တင်ဂိုးသွင်းယူိုင်

ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှး ဂတ်မူလာရဲဂိုးသွင်းစံချနိ်ကိ ုေကျာ်ြဖတ်ိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

အခဖုဖီာရဲ တစ်ှစ်တာအေကာင်းဆံုးကစားသမားဆုအတွက် ဆန်ကာတင် 

ေရးချယ်ခံခ့ဲရတ့ဲ တုိက်စစ်မှး မက်ဆီကေတာ့ ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်းက အာဂျင်တီးနား 

အသင်းကို ကိုပါအေမရိကဖလားရရှိေအာင ်စွမ်းေဆာင်ေပးခဲ့ပီး အာဂျင်တီးနား 

အသင်းနဲအတူ                                            စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၁ သို   

ဖီဖာရဲ တစ်ှစ်တာအေကာင်းဆုံးကစားသမားစာရင်းတွင်

လီဝန်ဒိုစကီး၊ မက်ဆီနဲ ဆာလာတို ဆန်ကာတင် ေရးချယ်ခံရ

အာရှဖလားပိင်ပွဲယှ်ပိင်မည့် 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အမျိးသမီးအသင်း 

လူစာရင်းကို ရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ြပန်မည်
ရန်ကုန်  ဇန်နဝါရီ  ၈

ြမန်မာလ့က်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်းသည် ၂၀၂၂ အာရှဖလား 

အမျိးသမီးပိင်ပဲွ ေနာက်ဆုံးအဆင့ယှ််ပိင်မည့ ်အပီးသတ်လစူာရင်း 

ကို ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ြပန်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အမျိးသမီးအသင်းသည် ပဏာမကစား 

သမား ၂၇ ဦးြဖင့ ်  ေလ့ကျင့်လျက်ရှိပီး  ကစားသမားေလးဦးသာ 

ေလ ာ့ချရမည်ြဖစ်သည်။  ယင်းပဏာမကစားသမားများတွင  ်

တိုက်စစ်မှး ဝင်းသိဂ   ထွန်းမှာ အိ ိယကလပ် ဂိုကူလမ်အသင်းတွင ်

သွားေရာက်ကစားေနသြဖင့် ၂၆ ဦးြဖင့်သာ ေလ့ကျင့်ေနြခင်းြဖစ်ပီး 

၎င်းမှာ  အိ ိယိုင်ငံသို   ေရာက်ရှိမှသာ   အသင်းှင့်ပူးေပါင်းမည ်

ြဖစ်သည်။ ြမန်မာအမျိးသမီးအသင်းသည ် အာရှဖလားေနာက်ဆုံး 

အဆင့်အတွက်                          စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၃ သို   

စာမျက်ှာ » ၁၅

စာမျက်ှာ » ၁၆

စာမျက်ှာ » ၁၃

ယေနဖတ်စရာ

သာသနာ့အေရ ခံကာ သံဃာ့ဝိနည်းှင့်အညီကျင့် ကံေနထိုင်ြခင်းမရှိဘဲ သာသနာညိးွမ်းေစရန် 

လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး စ့်ကိုင်မိ ြပည်ေတာ်သာေကျာင်းတိုက်မှ 

ဦးဇဝန(ခ)ဇာနည်ကိုကိုအား ဖမ်းဆီးရမိ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ေမလေနာက်ပိုင်း ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ စံချနိ်တင်

အကမ်းဖက်သမားများက မိနယပ်ညာေရးမှးုံး

ှင့် အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်းတိုအား 

လက်လုပ်မိုင်းများ အသုံးြပ၍ အကမ်းဖက်မ 

လုပ်ရပ်များ လုပ်ေဆာင်


