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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 » ၅

စာမျက်ှာ » ၈

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၁၀ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆

ထိုင်းိုင်ငံတွင် 

ေရာက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် 

အလုပ်သမားများအတွက် 

CI သက်တမ်းတိုးစခန်းများ ခိင်ုငါးခတွုင် 

ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

SARS-CoV-2 Variant Omicron 

(အိမုခီရန်) ေရာဂါပိုး ထပ်မေံတွရိှရမ ှင့်

စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ေကာင်းမွန်ေသာ 

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိုသည်မှာ . . . 

ေမတ ာစမ်းေရေအးှင့်

အိုေအစစ်မိသားစုဘဝ

စာမျက်ှာ » ၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ

လူနာသစ် ၁၅၁ ဦးေတွရှိ၊

ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ

၁ ဒသမ ၃၁ ရာခိုင် န်းရှိ

အချင်းချင်း ခိက်ုရန်ြဖစ်ပွားြခင်းသည် မေကာင်း။ ရန်ြပ  

တတ်သူတိုအလယ်တွင်   ရန်မြပဘဲေနြခင်းသည ် 

လည်းေကာင်း၊ ကေိလသာအိှပ်စက်ခရံသတူိုအလယ် 

၌   ကိေလသာ  အှိပ်အစက်မခံရဘဲေနြခင်းသည ်

လည်းေကာင်း၊ ကာမဂဏ်ုကိ ုေကာင့်ကစိက်ုကန်ုေသာ 

သတူိုအလယ်၌ ေကာင့်ကမစိက်ုကန်ုဘေဲနြခင်းသည် 

လည်းေကာင်း ချမ်းသာ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၃)

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ

မ ေလး      ဇန်နဝါရီ     ၁၂

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း     စားသုံးဆီ

ဖလူုေံစေရးအတွက်    ကျန်းမာေရးှင့ည်ွီတ်သည့ ်

ေနကာဆီများကို  စားသုံးိုင်ရန်   ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ဘ  ာှစ်ကာလတို     ေြခာက်လဘတ်ဂျက်တွင ်

ေဆာင်းေနကာ ဧက ၇၈၀၀၀ ေကျာ်ကို စိုက်ပျိး

ပီးစီးပီြဖစ်ေကာင်း       မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။ 

၇၈၅၉၉ ဧက စိုက်ပျိးပီးစီး

အဆိပုါ ကာလတိ ုေြခာက်လဘတ်ဂျက်အတွင်း 

ေဆာင်းေနကာ  စိုက်ပျိးပီးစီးသည့်ေဒသများမှာ 

မ ေလးခိုင်တွင် ၂၀၆ ဧက၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်တွင ်

၆၇၃၉ ဧက၊ ေကျာက်ဆည်ခိုင်တွင ်၁၀၇၂၆ ဧက၊ 

မိတ ီလာခိုင်တွင် ၆၃၀၆ ဧက၊ ြမင်း ခံခိုင်တွင ်

၉၄၂၈ ဧက၊ ေညာင်ဦးခုိင်တွင် ၅၀၉၁ ဧက၊ ရမည်းသင်း 

ခိုင်တွင် ၃၃၈၀၃ ဧက စုစုေပါင်းစိုက်ဧက ၇၈၅၉၉ 

ဧက စိုက်ပျိးပီးစီးပီြဖစ်သည်။

စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို  

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ေဆာင်းေနကာ ဧက ၇၈၀၀၀ ေကျာ်စိုက်ပျိးပီးစီး



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   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

ိုင်ငံေတာ်က ချမှတ်ထားေသာ ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး ဦးတည်ချက် 

များကိ ုေစင့ုကည့ပ်ါက တိင်ုးြပည်သာယာဝေြပာေရးှင့ ်စားနပ်ရကိ ာဖလူုေံပါများ 

ေရးအတွက် ေရှး ေဆာင်ရက်ထားသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံေတာ်၏ 

ဦးတည်ချက်များှင့အ်ည ီိင်ုငေံတာ်အစိုးရက ြပည်သအူားလုံး၏ စားဝတ်ေနမ ဖလူု ံ

ေရး၊ ေကျးလက်ေဒသှင့် မိြပဖွံဖိးမ ကွာဟချက ်ကျ်းေြမာင်းေရးှင့် ဆင်းရဲမ  

ေလ ာ့ချိုင်ေရးတိုကိ ုဦးစားေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့် ုိင်ငံေတာ်တာဝန်အရပ်ရပ်ကုိ 

စတင်ယသူည့အ်ချန်ိမှစ၍ ချမှတ်ထားသည့ ်ေရှလပ်ုငန်းစ်(၅)ရပ်၊ ဦးတည်ချက်(၉)

ရပ်တိုှင့်အညီ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရာ၌ တစ်ဖက်တွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ကျဆင်းေနသည့ ်ိင်ုငေံတာ်၏ စီးပွားေရးအေြခအေန ြပန်လည်ဦးေမာလ့ာ 

ပီး သွက်လက်ြမန်ဆန်ေရးအတွက် အတတ်ိင်ုဆုံး အထူးဦးစားေပးေဆာင်ရက်ေန 

သည်ကို ေတွရသည်။  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မြဖစ်ပွားမီကတည်းက   ြမန်မာိုင်ငံ 

အပါအဝင် ကမ ာ့ိင်ုငမံျားသည် ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမဲပီး ဟန်ချက်ညသီည့ ်ဖံွဖိးမ  

ပန်းတိုင်များ (Sustainable  Development  Goals-SDGs)  2015-2030 ကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန ်အတည်ြပခဲ့ကသည်။

ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်SDGs အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မ ှင့ ်ပတ်သက် 

သည့ ်အစရီင်ခစံာကိ ုကလုသမဂ  စီးပွားေရးှင့ ်လမူ ေရးဌာနသို အချန်ိမေီပးပိုထား 

သည်။ ထိုအြပင် ဖံွဖိးမ အနည်းဆံုးုိင်ငံ (LDC) အြဖစ်မှ လွတ်ေြမာက်ေရးအတွက် 

ိုင်ငံေတာ်က ေဆာင်ရက်ရမည့်ကိစ များကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့သည်။ LDC 

ိင်ုငအံြဖစ်မှ လွတ်ေြမာက်ေရးအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ စံ န်းများ ြပည့မ်ေီရး 

စီမံကိန်းများ၊      လုပ်ငန်းစ်များှင့ ်      ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ြမန်မာုိင်ငံသာမက ကမ ာ့ုိင်ငံများအားလံုး စီးပွားေရး 

ကျဆင်းေနသည်ကိ ု နားလည်ထားကသည်။  

ြမန်မာုိင်ငံသည် လယ်ယာစုိက်ပျိးေရးကုိ အေြခခံသည့်ုိင်ငံြဖစ်ပီး ေကျးလက် 

ေနြပည်သမူျားသည် စိက်ုပျိးေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများြဖင့ ်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

ြပသူများြဖစ်သည်။ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ေကျးလက်ေနြပည်သူများမှာ အများစုြဖစ်၍ 

ေကျးလက်စီးပွားေရးကိ ုြမင့်တင်ေဖာ်ေဆာင်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ ေကျးလက်ေန 

ြပည်သူများ ဝင်ေငွရရှိေရးအတွက ်အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့ ်သွင်းအားစုများ 

လံုေလာက်စွာရရိှေရးှင့် စုိက်ပျိးစရိတ်ရရိှေရးတုိကုိ စ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက် 

ေပးရမည်ြဖစ်သည်။  ေကျးလက်ေနြပည်သူများ   လူမ စီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက် မိမိတိုေဒသအလိုက် အားသာချက်ရှိသည့် ထုတ်ကုန်များကို ေကျးရာ 

တစ်ရာထုတ်ကုန်တစ်မျိး ထုတ်လုပ်ိုင်ရန် ကိးစားကရမည်ြဖစ်သည်။ 

ြပည်သူများအား  အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ   ဖန်တီးေပးပီး   ဝင်ေငွ 

တိုးတက်ရရှိေရးသည ်   အဓိကလိုအပ်ချက်ြဖစ်ရာ    ေကျးလက်ေဒသများတွင ်

အေသးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းများှင့ ် တစ်ပိုင်တစ်ိုင်   မိသားစုလုပ်ငန်းများ 

ရှင်သန်ဖံွဖိးလာေအာင် အားေပးြမင့တ်င်ေပးပီး ဝင်ေငမွျား တိုးတက်ရရိှလာေအာင် 

ေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ြပည်ပုိင်ငံများမှ ြပန်လည် 

ေရာက်ရိှလာေသာ ိင်ုငသံားများ အလပ်ုအကိင်ုရရိှေရးအတွက် ေကျးလက်စီးပွားေရး 

ကို ြမင့်တင်ေပးရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအြပင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ပိတ်ထားရ  

သည့ ်စက်ု၊ံ အလပ်ုုမံျား ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ေပးြခင်းအားြဖင့ ်ြပည်ပသိုစီးထွက်သွား 

သည့ ်ေရ ေြပာင်းလပ်ုသားများကိ ုေလ ာခ့ျိင်ုမည်။ ုိင်ငံေတာ်အစုိးရသည် ြပည်သ ူ

များအတွက် အေြခခံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ု ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှ ိ

ပီး  ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်  အမျိးသားစီမံကိန်းများကိ ု  ေရးဆွဲ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အမျိးသားစီမံကိန်းများသည ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်   ယိုင်နဲေနေသာ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား လက်ေတွကျကျ ြပန်လည်ဦးေမာ့လာေစရန် လမ်းေကာင်း 

မှန်ေပ သိုတင်ေပးသည့ ်စမီကံန်ိးများြဖစ်သည်။ ိင်ုငေံတာ်က အမျိးသားစမီကံန်ိး 

များကို  ေအာင်ြမင်ေအာင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ပီး   ြပည်သူများက 

အေြခခကံျသည့ ်စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုတက်ညလီက်ည ီကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

ိင်ုလ င် ိင်ုငံစ့ီးပွားေရး၊ ြပည်သလူထူစုီးပွားေရး ြမင့မ်ားတိုးတက်လာပီး ိင်ုငဖံွံဖိး 

တုိးတက်လာမည်မှာ အမှန်ြဖစ်သည်။ ုိင်ငံဖံွဖိးတုိးတက်ေရး၊ ေကျးလက်စီးပွား

ေကာင်းမွန်ေရးအတွက ်   ေဒသတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊   တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး 

ေကာင်းမွန်ရန် လိအုပ်သြဖင့ ်ေှာင့ယှ်က်ဖျက်ဆီးသမူျားအား ဝိင်ုးဝန်းဖယ်ရှားက 

ရမည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ြမန်မာိင်ုငတွံင် စမီကံန်ိးများကိ ုလက်ေတွကျကျ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရက်ပီး  အခက်အခအဲကျပ်အတည်းများကားမှ ဖံွဖိးတိးုတက်လာပြီဖစ် 

သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့် အဖျက်အ ရာယ်များအားေကျာ်လ ားပီး တိုင်းြပည ်

စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင်၊ ြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွားဘဝ ြမင့်မားတုိးတက် 

လာေအာင်၊ စမီကံန်ိးလပ်ုငန်းများ၊ အေြခခစံီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ အေကာင်အထည် 

ေပ လာေအာင် တက်ညလီက်ည ီလက်တဲွကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကပါရန် တိက်ုတွန်း 

အပ်ပါေကာင်း။      ။ 

ိုင်ငံ့စီးပွားြမင့်မားတိုးတက်ေရး အားသွန်ကိးပမ်း

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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၁၀၀ ၈,၀၀၀ ၆၁၈ ၄,၉၉၄,၀၀၀

MTSH ၃,၀၀၀ ၃,၀၅၀ ၁,၁၃၆ ၃,၄၁၄,၈၀၀

MCB ၇,၉၀၀ ၇,၉၀၀ ၃၀ ၂၃၇,၀၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၂ - ၁-၂၀၂၂)

FPB ၁၉,၅၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၅ ၇၉,၅၀၀

TMH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၀ ၀

EFR ၂,၉၀၀ ၂,၉၀၀ ၀ ၀

AMATA ၅,၅၀၀ ၅,၄၀၀ ၂၁ ၁၁၃,၅၀၀

(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၈၁.၆

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၆.၁ 

( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၄၀.၂

(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၉.၁၆ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  

( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၂၀.၇

( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၉.၃၆

(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၃.၂၁၀

( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၄.၆၅

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၄.၀၃၅

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၁၂

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

အဂ  လိပ်ဘာသာြဖင့် ြပ  ာန်းထားေသာ ဥပေဒများ၏ ြမန်မာဘာသာြပန်ဆိုချက် 
ထုတ်ြပန်ေကညာ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ဥပေဒဘာသာြပန်ေကာ်မရှင်

အမိန်အမှတ်    ၁ /၂၀၂၂

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၀ ရက်

(၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်)

၁။ ဥပေဒဘာသာြပန်ေကာ်မရှင်ဥပေဒပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ  ဥပေဒဘာသာြပန်ေကာ်မရှင်က  အတည်ြပသည့ ်

ေအာက်ပါအဂ  လိပ်ဘာသာြဖင့် ြပ  ာန်းထားေသာ ဥပေဒများ၏  ြမန်မာဘာသာြပန်ဆိုချက်ကို  ပုဒ်မ ၁၂ အရ ထုတ်ြပန် 

ေကညာလိုက်သည-်

 (က) The Land Customs Act 

 (ခ) The Legal Representatives Suits Act

 (ဂ) The Arbitration (Protocol and Convention) Act 

၂။ ေဖာ်ြပပါ ြမန်မာဘာသာြပန်ဆိုထားသည့ ်ဥပေဒများသည ်မူလစာမူှင့် အလားတူ အာဏာတည်ရမည်။

                ေဒါက်တာသီတာဦး

                 ဥက   

            ဥပေဒဘာသာြပန်ေကာ်မရှင်

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အေထာက်အကူြပ သင်တန်းဖွင့်ေရတာရှည ်  ဇန်နဝါရီ   ၁၂

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ေရတာရှည ်

မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

ဦးစီးဌာနသည်  ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂  ေြခာက်လ 

ဘ  ာှစ်တွင်  အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

အေထာက်အကြူပ ကတ်ိမန်ုအမျိးမျိးြပ 

လုပ်နည်း  သင်တန်းဖွင့်ပွဲအား  ဇန်နဝါရီ 

၁၁ ရက် နံနက်ပုိင်းက ခင်တန်းကီးေကျးရာ 

အပ်ုစ ု ေတာင်နကီန်ုးေကျးရာဘန်ုးေတာ် 

ကီးေကျာင်း  ဓမ ာုံ၌  ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ေရှးဦးစွာ    မိနယ်အေထွအေထ ွ

အပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန       ဒတုယိဦးစီးမှး 

ဦးစန်းဝင်းက       အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး  သင်တန်းနည်းြပ  ဆရာမ 

ေဒ ခင်ယုယုမိင်က သင်တန်းတွင်ပုိချမည့်  

သင်ခန်းစာများကိ ု  ရှင်းလင်းေြပာကား 

သည်။ ထိုေနာက်   မိနယ်ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန   မိနယ် 

ဦးစီးမှး   ဦးရန်ိင်ုွန်က  သင်ေထာက်က ူ

ပစ ည်းများေပးအပ်သည်။    အဆိုပါ 

သင်တန်းကိ ု ငါးရက်ကာဖွင့လှ်စ်သွားမည် 

ြဖစ်ပီး ခင်တန်းကီးေကျးရာအုပ်စုအတွင်း 

ရိှ ေကျးရာများမှ သင်တန်းသား သင်တန်း  

သူ    ၂၀  တက်ေရာက်လျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။                           ကိုလွင်(ဆွာ)



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂
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(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင ်ေပးပိုသည့ ်(၇၄)ှစ်ေြမာက်လွတ်လပ်ေရးေန  အခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့်သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ြမန်မာိင်ုငသံည် တိင်ုးရင်းသားအားလုံးက စစုည်းတည်ေထာင်ထားသည့ ်ြပည်ေထာင်စုိင်ုငြံဖစ်သည်ှင့အ်ည ီတိင်ုးရင်းသားစည်းလုံး 

ညွီတ်မ  ေတာင့တ်င်းခိင်ုမာေရးသည ်ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သလူထူ၏ု အမျိးသားေရးအကျိးစီးပွားပင ်ြဖစ်ပါသည။် ကိလုိနုေီခတ်က ၎င်း 

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မ ကို ပျက်ြပား၍ က န်သက်ရှည်ေအာင် ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်နည်းတူ မျက်ေမှာက်ကာလ၌လည်း ေခတ်သစ် 

ကိုလိုနီဝါဒီများက ညီေနာင်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံးညီွတ်မ ပိကွဲ၍  ြမန်မာိုင်ငံကို  ၎င်းတိုလိုသလို ြခယ်လှယ်ခွင့်ရရန် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေနဆြဲဖစ်သည်ကိ ုသတရိှိကရမည်ြဖစ်သည်။ ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်အယအူဆ၊ အယဝူါဒကဲွြပားမ တိုေကာင့် 

ြဖစ်ေပ လာခဲသ့ည့ ်ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ၊ ေသွးကဲွမ များချပ်ငမ်ိး၍ ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမသဲည့ ်ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

N
M

N
N

N
N

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

N
M

N
N

N
N

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရး

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံအစိုးရက နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအတွက် အေမရိကန်ေဒ လာှစ်သိန်း လှဒါန်း
ေနြပည်ေတာ်      ဇန်နဝါရီ    ၁၂

ြမန်မာုိင်ငံ၏ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမ ၊ ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဖာ်ေဆာင်မ တိုကို တိုးြမင့်ရန်ှင့ ်တုတ်- ြမန်မာ 

နယ်စပ်ေဒသ၌ေနထုိင်သည့် ြပည်သူများ၏ လူေနမ  

ဘဝ တိုးတက်ေရးတိုအတွက် ရည်ရယ်၍ တုတ် 

ြပည်သူသမ တိုင်ငံအစိုးရမ ှနယ်စပေ်ရးရာဝန်ကးီ 

ဌာနသို အေမရကိန်ေဒ လာ ှစ်သန်ိး ေပးအပ်လှဒါန်း 

ြခင်း အခမ်းအနားကို ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် နယ်စပ် 

ေရးရာဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားသို    နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး        ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ထွန်းထွန်းေနာင်၊   ဒုတိယဝန်ကီးများြဖစ်ကေသာ 

ဗိုလ်ချပ်ခွန်သန်ေဇာ်ထူးှင့်   ဗိုလ်မှးချပ်ဖိးသန် ၊  

ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ 

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ သံအမတ်ကီး မစ တာ 

ချန်းဟိင်ုှင့် သံံုးကုိယ်စားလှယ်အဖဲွများ တက်ေရာက် 

ကသည်။ 

ငါးသေလာက်ငါးမျိးများထိန်းသိမ်းေရးှင့် ေဈးကွက်ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၂

ငါးသေလာက်ငါးမျိးများ   ထိန်းသိမ်းေရးှင့ ်

ေဈးကွက်ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ 

ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ုဇန်နဝါရ ီ၁၁ ရက် နနံက်ပိင်ုးက 

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး    အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။ 

အလုပ်ံုေဆွးေွးပဲွတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးတင်ထွဋ်ဦးက     ြပည်တွင်း  ြပည်ပေဈးကွက ်

စားသုံးမ တွင် လူကိက်များေသာ ငါးသေလာက်ကိ ု

စနစ်တကျ ြပန်လည်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်လျက ်

ရိှေကာင်း၊ ငါးသေလာက်သည် အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျား 

တွင်လည်း  ေပါက်ပွားမ ှင့်   စားသုံးမ ရှိပီး အာရှ 

ေရြပင်မှ အရီန်၊ ပါရှန်ေကွအထ ိနယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ပီး 

သွားေနသည့် ငါးမျိးစိတ်တစ်ခုြဖစ်ကာ တချိေဒသ 

များတွင် မျိးတုံးေပျာက်ကွယ်မ များှင့် ကံ ေတွရ 

လျက်ရှိေနေသာ်လည်း     ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ ်

အတွင်းရိှ ိင်ုငအံချိတွင် ငါးသေလာက်ထန်ိးသမ်ိးမ  

ဇုန်အေနြဖင့် ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေန 

သည်ကို   ေတွရှိရေကာင်း၊  ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်

လည်း ေလ့လာမ စစ်တမ်းများအရ ငါးသေလာက ်

ဖမ်းဆီးရရှိမ နည်းပါးလာပီး   ဖမ်းဆီးရရှိသည့ ်

အေကာင်အရယ်အစား  ေသးငယ်လာလျက်ရှိရာ 

ငါးသေလာက်မျိးတုံးမ မြဖစ်ေပ ေစရန ်ေဆာင်ရက် 

ရမည့် လုပ်ငန်းအစီအစ်များ သတ်မှတ်ရန ်လိုအပ် 

ေနပီြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်    ဒုတိယဝန်ကီး  ေဒါက်တာ 

ေအာင်ကီးက ငါးသေလာက်ငါးမျိးများ ထိန်းသိမ်း 

ေရးလုပ်ငန်းကို ေဆာင်ရက်ရာတွင်  အစိုးရအဖွဲ 

အစည်းတစ်ခုတည်းက    ေဆာင်ရက်၍မရိုင်ဘ ဲ

ငါးဖမ်းဆီးသမူျားမှ ငါးစားသုံးသမူျားအထ ိထတ်ုလပ်ု 

မ    ကွင်းဆက်တွင ်      ပါဝင်သူများအားလုံးတိုက 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားရန်လိေုကာင်း၊  ပညာေပးမ  

မှာလည်း အလွန်အေရးကီးပါေကာင်း၊  စားသုံးသ ူ

များအေနြဖင့ ်ငါးသေလာက်ဥစားသုံးြခင်းကဲသ့ိုေသာ 

ငါးြပန်းတီးမ ြဖစ်ေပ ိုင်သည့်    အေြခအေနကို 

ထိန်းသိမ်းေပးကရန် လိုအပ်ပါေကာင်း ေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။

ယေနကျင်းပသည့် ငါးသေလာက်ငါးမျိးများ 

ထိန်းသိမ်းေရးှင့်   ေဈးကွက်ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ 

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲတွင်  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်   ငါးသေလာက်ငါးဖမ်း 

လုပ်သားများ၏  လူမ စီးပွားေရးဘဝစစ်တမ်းများ၊ 

ေဈးကွက်၏ ေြပာင်းလမဲ အေြခအေနများကိ ုေလလ့ာ 

ထားသည့်   သုေတသနများ၊  ငါးသေလာက်ှင့် 

ပတ်သက်၍  မျိးပွားြခင်း၊ သားေပါက်ြခင်း၊ အရယ် 

ေရာက်ြခင်း၊   ေရ ေြပာင်းကျက်စားြခင်း  စသည့ ်

ငါးသေလာက်၏   ဇီဝေဗဒ၊ ေဂဟေဗဒ ေလ့လာမ  

စာတမ်းများ၊ ဌာနှင့ ်ပဂု လကိပူးေပါင်း၍ သေုတသန 

လုပ်ငန်းများ အဆင့်ြမင့်တင်ိုင်ေရးဆိုင်ရာများကိ ု

ေဆွးေွးခဲ့ကပီး ငါးသေလာက်ငါးမျိးများ ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးှင့ ်ေဈးကွက်ြမင့တ်င်ေရးအတွက် ေရတိေုရရှည် 

လုပ်ငန်းအစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး 

ေဖာ်ထုတ်ေဆွးေွးခ့ဲကေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

ေရှးဦးစွာ        တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ 

သံအမတ်ကီး မစ တာ ချန်းဟိုင်က ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

အပစ်အခတ်ရပ်စဲမ ၊ ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ တို

ကို တိုးြမင့်ရန်ှင့ ်တုတ် - ြမန်မာနယ်စပ်ေဒသ၌ 

ေနထိုင်သည့် ြပည်သူများ၏ လူေနမ ဘဝတိုးတက် 

ေရးတိုအတွက် ရည်ရယ်၍ တုတ်ြပည်သူသမ တ 

ိုင်ငံမှ    လှဒါန်းေငွများ  ေပးအပ်လှဒါန်းရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံအစိုးရ

ကိုယ်စား ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ တုတ်သံအမတ်ကီး 

က  လ ဲေြပာင်းေပးအပ်လှဒါန်းေသာ အေမရိကန် 

ေဒ လာ ှစ်သန်ိးကိ ုြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက လက်ခ ံ

ရယူပီး    ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာှင့်   အမှတ်တရ 

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ ြပန်လည်ေပးအပ်သည်။ 

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီး ထွန်းထွန်းေနာင်က လှဒါန်းေငွများ 

ေပးအပ်လှဒါန်းြခင်းအတွက ်  ေကျးဇူးတင်စကား 

ေြပာကားကာ နယ်စပ်ေဒသများ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး 

ှင့ ် ဖံွဖိး တိုးတက်ေရး၊ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖံွဖိး 

ေရးဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည့်ကိစ ရပ်များကုိ  ရင်းီှးပွင့်လင်း 

စွာ ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။    သတင်းစ် 

 ြပည်တွင်း ြပည်ပေ ဈးကွက်စားသုံးမ တွင် လူကိက်များေသာ ငါးသေလာက်ကို စနစ်တကျ ြပန်လည်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၂

သမဝါယမှင့ ်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးလှမိုးသည်    ယမန်ေန  

မွန်းလွဲပိုင်းက     မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

ယွန်းပညာေကာလပ်ိ(ပဂု)ံှင့ ်ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ     ေဆာင်ရက်ေနမ ကို 

ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

 ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေညာင်ဦးမိရှ ိသမဝါယမ 

အသင်းစပုိင်ု အေနာ်ရထာဆစီက်ကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

ပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ဝါှင့် ဆီထွက်သီးှံ 

စိက်ုပျိးသည့ ်ေတာင်သမူျား သီးံှအထွက် န်းတိုးပွား 

ေစေရးအတွက ်လိုအပ်သည့် မျိးေစ့ှင့် သွင်းအားစ ု

များ ပံ့ပိုးကူညီေပးေရး၊ ေတာင်သူ နည်းပညာေပး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေရး၊ ေဈးကွက်ချတိ်ဆက ်

မ ကိ ုသမဝါယမအစအုဖဲွစနစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ေရးှင့ ်

သက်ဆိင်ုရာဌာနများမှ လိအုပ်သည်များ ချတ်ိဆက် 

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးရန ်မှာကားသည်။

 ယင်းေနာက် ေညာင်ဦးမိနယ် ြမင်းကပါေကျးရာ 

ရှိ ေရ ယွန်းစက်မ လက်မ ှင့်  ကုန်ထုတ်သမဝါယမ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၂

 ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန     ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးမင်းထိန်သည ်    ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများှင့ ်

အတူ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် နံနက်ပုိင်းတွင် ကျိင်းတံုမိ 

လမ်းဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံးအစည်း 

အေဝးခန်းမ၌    ဦးစီးဌာနငါးခုမှ   ဝန်ထမ်းများှင့ ်

ေတွဆု၍ံ လပ်ုငန်းလိအုပ်ချက်များကိ ုမှာကားသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

 ထိုေနာက် ဒုတိယဝန်ကီးှင့် အဖဲွသည် တာေလ- 

ပါလ ိး - ကျိင်းလပ်လမ်းအပုိင်းှင့် ြမန်မာ - လာအို 

ချစ်ကည်ေရးတံတား ကံ့ခိုင်မ ကို ြမန်မာဘက်ြခမ်း 

တံတားေပ မှ ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

 ယင်းေနာက်     ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

တာေလမိေရှာင်လမ်းေပ ရှိ     နမ့်လင်းတံတား 

စီမံကိန်း   ယာယီရှင်းလင်းေဆာင်သို   ေရာက်ရှိပီး 

တာဝန်ရှိသူများကိ ု        လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ 

မှာကားကာ   တတံားတည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့်         မိေရှာင်လမ်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ တိုကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

 ဆက်လက်၍      ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

လမ်းဦးစီးဌာန      မိုင်းဆတ်ခိုင်မ ှ     တာဝန်ယူ 

တည်ေဆာက်ေနေသာ မိင်ုးဆတ် - တာချလီတ်ိလမ်း 

ရှင်းလင်းေဆာင်သုိေရာက်ရိှပီး  မုိင်းဆတ် - တာချလီတ်ိ 

ရန်ကုန်  ဇန်နဝါရီ  ၁၂

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတဦက   (မိေတာ်ဝန်)  ဦးဗိလ်ုေဌး 

သည် ဒတုယိမိေတာ်ဝန်၊ အတွင်းေရးမှး၊ 

ေကာ်မတဝီင်များ၊ သက်ဆိင်ုရာတာဝန်ရိှ 

သူများှင့်အတူ   ယေနနံနက်ပိုင်းတွင ်

အင်းစိန်မိနယ်  စံြပချမ်းေြမ့စည်ပင ်

အိမ်ရာဝင်း၌ (Mobile Market) စနစ်ြဖင့် 

ေဈးေရာင်းေနမ ၊     ြပည်လမ်းမ ရှစ်မိုင ်

လမ်းဆုံ    ခုံးေကျာ်တံတားအဆင်းမ ှ

ေလဆိပ်လမ်းဆုံ မီးပွိင့်အထ ိလမ်းသား 

များ ြပန်လည်ခင်းကျင်းေနမ ၊ မရမ်းကန်ုး 

မိနယ်အတွင်း စံြပရပ်ကွက ်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး     စီမံ 

ေဆာင်ရက်ေနမ တိုကိ ုကွင်းဆင်းကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးလှမိုး မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ယွန်းပညာေကာလိပ်(ပုဂံ)ှင့်  

ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ  ကည့် စစ်ေဆး

အသင်းလမီတိက်၏ ြမန်မာလ့က်မ  ယွန်းထည်ပစ ည်း 

များ ထုတ်လုပ်ေနမ ကိုလည်းေကာင်း၊ ပုဂံမိသစ ်

သရီပိစ ယာရပ်ကွက်ရိှ သရီလိယ်ယာှင့ ်အေထေွထ ွ

စီးပွားေရးသမဝါယမအသင်းလမီတိက်၏ အတ်ုခွက် 

ဘုရားဆင်းတုေတာ်များှင့်   သဲပန်းချကီားချပ်များ 

ထတ်ုလပ်ုေနမ ကိလုည်းေကာင်း လှည့လ်ည်ကည့်  

အားေပးသည်။

 ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် 

အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ 

ယွန်းပညာေကာလပ်ိ(ပဂု)ံကိ ု      ကည့် စစ်ေဆးပီး 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်း 

များရရိှေရး ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ေပးရန်၊ ပုဂ လိက 

လုပ်ကိုင်လိုပါက သမဝါယမစနစ်ြဖင့် အရင်းအှီး 

ေချးေငွရရှိေရး စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးရန်ှင့် ယွန်း 

အတတ်ပညာများ စ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေစေရး တာဝန်ရိှသအူဆင့ဆ်င့မှ် ကီးကပ်ေဆာင်ရက် 

သွားရန် မှာကားသည်။

မှာကား

 ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ေကျးလက်ေဒသ    ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ

အပပူိင်ုးဇန်ုေကျးလက်ေဒသ    ေရရရိှေရးစမီကံန်ိးြဖင့ ်

ေညာင်ဦးမိနယ် ထီးပုေကျးရာအုပ်စု ဂျမ်းလီှးေကျးရာ 

၌ အိမ်ေြခ ၁၀၄ အိမ်၊  လူဦးေရ ၅၂၅ ဦးတိုအတွက် 

ေသာက်သုံးေရဖူလုံစာွရရှိေရး အကျယ် ေြခာက် 

လက်မ၊ အနက်ေပ ၁၂၀၀ ရှိ တွင်းနက်စက်ေရတွင်း 

တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းှင့ ်     ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေနမ ကို  ကည့် စစ်ေဆးပီး သတ်မှတ် 

စံချနိ်စံ န်းများှင့်အညီ           အချနိ်မီပီးစီးေရး 

တာဝန်ရိှသူအဆင့်ဆင့်မှ ကီးကပ်ေဆာင်ရက်သွား 

ရန်၊ အမ်ိသွယ်ေရတိင်ု ေရမတီာစနစ်ြဖင့ ်ေရေလလွင့် 

မ နည်းပီး ေရစမီခံန်ခဲွေကာင်းြခင်းဆိင်ုရာ ေရေပးေရး 

ေကာ်မတမီျားကိ ုလိအုပ်သည့သ်င်တန်းများေပးြခင်း၊ 

စည်းုံးေဆာင်ရက်သွားရန ်     မှာကားခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)အတွင်းရှိ  လမ်း၊ တံတားှင့် အိမ်ရာတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး
လမ်းသည ်နယ်စပ်မိတိုကိ ုဆက်သွယ်ထားသည့ ်

လမ်းတစ်လမ်းြဖစ်ပီး ကန်ုစည်စီးဆင်းမ  သွက်လက် 

ြမန်ဆန်ေစရန် အေရးပါသည့် လမ်း၊ တံတားများ 

ေကာင်းမွန်ရန်လိုေကာင်း၊       အတက်/ အဆင်း၊ 

အေကွ / အေကာက် များသည့ ်ေတာင်ေပ လမ်းြဖစ်၍ 

ယာ်အ ရာယ် ကင်းရှင်းေစေရး သတေိပးလမ်း န် 

ဆိင်ုးဘတ်ုများ စိက်ုထထူားရန်ှင့ ်လမ်းေဘးေရတ်ု 

ေြမာင်းများ စနစ်တကျ ြပလပ်ုထားရိှရန် တာဝန်ရိှသ ူ

များအား မှာကားသည်။

 ဒုတိယဝန်ကီးသည်  ယမန်ေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

မုိင်းဆတ်မိ၌ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ  

ကီးကပ်တည်ေဆာက်ေနသည့်     မိုင်းဆတ်မိ 

ေလးခန်းတဲွ ေလးထပ် ဝန်ထမ်းအမ်ိရာအား လိက်ုလ ံ

ကည့် စစ်ေဆးသည်။ ယင်းေနာက် နမ့်စန်-မိုးနဲ- 

မိုင်းတုံ-မိုင်းဆတ်လမ်း (မိုင်းဆတ်-မိုင်းတုံ) လမ်း 

အပိင်ုးေပ ရိှ သလွံင်တတံား(တာဆန်း) တည်ေဆာက် 

ေရးလုပ်ငန်းခွင်သိုေရာက်ရှိပီး တာဝန်ရှိသူများကို 

ယခုအသစ်တည်ေဆာက်ေနသည့်   တံတားသည် 

ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)ှင့်       ရှမ်းြပည်နယ ်

(အေရှပိုင်း)တိုကို ဆက်သွယ်ထားေသာ လမ်းေပ  

တွင်တည်ရိှပီး နယ်စပ်မိများကုိ အဓကိဆက်သွယ် 

သွားလာိုင်သည့်အတွက ်    အထူးအေရးပါသည့ ်

တံတားတစ်စင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊   ယခု  ၇၅  တန် 

ခံိုင်ဝန်တံတားအသစ်ကို တည်ေဆာက်ြခင်းြဖစ်၍ 

တံတားတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ သတ်မှတ် 

အချနိ်မီပီးစီးေရး၊ လုပ်ငန်းအားလုံး အရည်အေသွး 

ြပည့်မီေရး အထူးဂုြပေဆာင်ရက်ရန်လုိေကာင်းှင့ ်

လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်ရန်မှာကားပီး တတံားတည်ေဆာက်ေနမ  

လုပ်ငန်းများကိ ုလိုက်လံကည့် စစ်ေဆးသည်။

 သံလွင်တံတား (တာဆန်း)သည် ရှမ်းြပည်နယ် 

(ေတာင်ပိင်ုး)ှင့ ်(အေရှပိင်ုး) တိုကိ ုဆက်သွယ်သည့် 

နမ့စ်န်-မိုးန-ဲမိင်ုးတု-ံမိင်ုးဆတ် လမ်းေပ တွင် တည်ရိှ 

ပီး စုစုေပါင်းတံတားအရှည် ၂၆၆ ဒသမ ၈၆၁ မီတာ၊ 

ယာ်သွားလမ်းအကျယ် ၈ ဒသမ ၅ မီတာ၊ လူသွားလမ်း 

တစ်ဖက်လ င် တစ်မီတာစီပါရှိပီး တံတား၏ ယာ် 

တစ်စီးချင်း ခံိုင်ဝန်မှာ ၇၅ တန်ြဖစ်သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

 ဆက်လက်၍    ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည် 

နမ့်စန်-မိုးနဲ-မိုင်းတုံ-မိုင်းဆတ်     လမ်းမေပ ရှိ 

(လင်းေခး-မုိင်းပန်) လမ်းအပုိင်းကုိ လမ်းတစ်ေလ ာက် 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး လိုအပ်သည်များ မှာကားခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                           သတင်းစ် 

မရမ်းကုန်းမိနယ်အတွင်း ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ မိေတာ်ဝန် ကည့် စစ်ေဆး
ေရှးဦးစွာ မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည ်

နံနက် ၇ နာရီတွင်   အင်းစိန်မိနယ် 

ဖန်ချက်စက်လမ်းရှ ိစံြပချမ်းေြမ့စည်ပင ်

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဝင်း၌ ေရလျားေဈးကား 

(Mobile Market) စနစ်ြဖင့ ်ကန်ုစမ်ိး၊ ကန်ု 

ေြခာက်မျိးစုံ၊ အသားမျိးစုံှင့ ်ငါး/ပုဇွန် 

အမျိးမျိးတို ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်

ဝယ်ယူိုင်ရန ်     ေရာင်းချေပးေနမ ကို 

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးပီး ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

 န်ကားချက်များ၊ အသေိပးချက်များကိ ု

လိုက်နာ၍ ေဈးေရာင်း၊ ေဈးဝယ ်ြပလုပ် 

ကရန် လမ်း န်မှာကားသည်။

ဆက်လက်၍  မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲ 

သည် မရမ်းကုန်းမိနယ် ြပည်လမ်းမ 

ရှစ်မိင်ုလမ်းဆု ံခုံးေကျာ်တတံားအဆင်းမှ 

ေလဆိပ်လမ်းဆုံ မီးပွိင့်အထ ိလမ်းသား 

များ ပျက်စီးေနမ ကို ကတ ရာကွန်ကရစ ်

(AC)ြဖင့်    ြပြပင်ခင်းကျင်းေနမ အား 

ကည့် စစ်ေဆးပီး   လိုအပ်သည်များ 

မှာကားြဖည့ဆ်ည်း ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ယင်းေနာက်   မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲ 

သည် မရမ်းကုန်းမိနယ် (၇)ရပ်ကွက ်

ရှိ       မိနယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချပ ်

ေရးမှးုံးသို သွားေရာက်၍ မိနယ်ေန 

ြပည်သူများအတွက်   စည်ပင်သာယာ 

ဆိင်ုရာ ြပည်သူဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများ 

စုဖဲွေဆာင်ရက်မ ကိ ု ကည့် စစ်ေဆးပီး 

လိုအပ်သည်များ မှာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ မိနယ်စည်ပင်သာယာ

အပ်ုချပ်ေရးမှးက မိနယ်ဆိင်ုရာ အချက် 

အလက်များ တင်ြပမ အေပ  မိေတာ်ဝန် 

က မိနယ်ဖွံဖိးေရးအတွက ် ရပ်ကွက ်

တစ်ခအုား စြံပရပ်ကွက်အြဖစ် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်          ေဆာင်ရက်ေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍  (၇) ရပ်ကွက်အား စတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်   အတည်ြပ 

ေရးချယ်ရာ    စည်ပင်သာယာအုပ်ချပ ်

ေရးမှးှင့်     သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက ်

အုပ်ချပ်ေရးမှးတိုက  (၇)ရပ်ကွက်၏ 

လူမ စီးပွားေရးှင့်  အေြခခံအေဆာက် 

အအုံစသည့် ရပ်ကွက်ဆိုင်ရာ အချက် 

အလက်များှင် ့သက်ဆိုင်ရာဌာနများမ ှ

ြပည်သူအကျိးြပလုပ်ငန်း  ေဆာင်ရက် 

ေနမ များကိ ု         ရှင်းလင်းတင်ြပရာ 

မိေတာ်ဝန်က      စံြပရပ်ကွက်မှသည ်

မိနယ်၊  မိနယ်မှသည ်  ခိုင်၊   ၎င်းမ ှ

တိုင်းေဒသကီးတစ်ခုလုံးအထ ိ    ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင ်ေဆာင်ရက်ကရန်၊ စံြပ 

ရပ်ကွက်တစ်ခု၏    အဂ   ါရပ်ှင့်အညီ 

ရပ်ကွက်ေနြပည်သမူျား၏ လမူ စီးပွားေရး

ေကာင်းမွန်ေစေရးှင့ ်အေြခခအံေဆာက် 

အအုံများ ြပည်စုံေစေရး ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

လက်ရှိလိုအပ်ချက်အရ   ဦးလွန်းေမာင် 

လမ်း စွန်းလွန်းဂူဘုန်းကီးေကျာင်းအနီး 

လမ်းသားပျက်စီးေနေသာအပိင်ုး ေပ ၁၅၀ 

အား AC ခင်းရန်၊ ေတးုယ်လမ်း AC 

ြဖင့်  လမ်းေပါက်ဖာရန်၊  လမ်းမကီးှင့ ်

လမ်းသွယ်များ၏ လမ်း ဝဲ၊ ယာ ေရုတ် 

ေြမာင်းှင့ ်ြမက်ချွံယ်များ ရှင်းလင်းရန်၊ 

ရပ်ကွက်ေဘာလုံးကွင်း သဲဖိုြပြပင်ရန်၊ 

အရယ်ေရာက်သတူိင်ုး ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး 

ကတ်ြပားများ       ကိုင်ေဆာင်ိုင်ေရး 

သက်ဆိုင်ရာဌာနှင့် ညိ  င်းေဆာင်ရက ်

ိင်ုရန်အတွက် စနစ်တကျ စာရင်းေကာက် 

ယူသွားရန်ှင့် ရပ်ကွက်သန်ရှင်းသာယာ 

သပ်ရပ်ေရးအတွက်   စေုပါင်း သန်ရှင်းေရး 

ေဆာင်ရက်ရန်တုိကုိ မှာကားပီး လုိအပ် 

သည်များ   ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်

ေပးသည်။                          သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ  ၁၂

၂၀၂၂    ခုှစ်   တိုင်းေဒသကီးှင့ ် ြပည်နယ် 

အသက်(၂၅)ှစ်ေအာက်    (အမျိးသမီး)   ေဘာလုံး 

ပိင်ပဲွကိ ုဇန်နဝါရီ ၇ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ ေနြပည်ေတာ် 

ဝဏ သဒိ ိ ေဘာလံုးအားကစားကွင်း၌  ကျင်းပလျက် 

ရိှရာ ယေနညေနပုိင်းတွင် အားကစားှင့် လူငယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ 

ဒုတိယဝန်ကီး    ဦးမျိးလ  င်၊   တာဝန်ရှိသူများှင့ ်

ေဘာလုံးဝါသနာရှင်များ         တက်ေရာက်ကည့်  

အားေပးကသည်။

ကည့် အားေပး

ေရှးဦးစွာ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ် 

U-25 (အမျိးသမီး)ေဘာလုံးပိင်ပဲွ ပထမအဆင့အ်ပ်ုစ ု

ပတ်လည်ပိင်ပဲွ  ပဲွစ်များအြဖစ်  ဝဏ သဒိ ိေဘာလုံး 

အားကစားကွင်း ကွင်းအမှတ်(၁)၌ စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေရ ဘို   ဇန်နဝါရီ   ၁၂

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   ေရ ဘိုမိနယ်   စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှးံုးတွင် ယေနနနံက် ၉ နာရကီ စစ်ကိင်ုးတိင်ုး  ေဒသကီး  

အစိုးရ၏အစီအစ်ြဖင် ့       ေွစပါးစိုက်ပျိးမည့်ေတာင်သူများအား 

ဓာတ်ေြမသဇာေစျး န်းချိသာစွာသုံးစဲွိင်ုရန် ြဖန် ြဖးေရာင်းချခဲသ့ည်။

စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းအတွက်လိအုပ်ေသာ ဓာတ်ေြမသဇာများကိ ု

ြပည်ပမှေစျး န်းကီးြမင့်စွာြဖင် ့  ဝယ်ယူတင်သွင်းရန ်ခက်ခဲေနသည့် 

အချနိ်တွင် ြပည်တွင်းဓာတ်ေြမသဇာစက်ုံများက    ထုတ်လုပ်ေသာ   

ယူရီးယားဓာတ်ေြမသဇာများကို   လက်ငင်းေငွေချစနစ်ြဖင့် ေရာင်းချ 

ေပးလျက်ရိှပီး  ပထမအကိမ် ၂၀၂၁ ခုှစ် ုိဝင်ဘာလတွင် အကျိးေဆာင် 

ေတာင်သမူျားကိ ုယရူီးယားဓာတ်ေြမသဇာ  ၃၂၅ အတ်ိ၊ ဒတုယိအကမ်ိ 

အြဖစ် ယေနတွင် ၁၃၂၇ အိတ်ကို ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးခဲ့သည်။

ထိုအြပင ်ေရ ဘိုမိနယ် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင် ့ေွစပါး 

သီးှံ တင်း   ၁၂၀   ထွက်ရှိေရးအတွက ်  မျိးေကာင်းမျိးသန်ရရှိေရး  

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ ေြမဆီလ ာဖံွဖိးတုိးတက်ေရး သစ်စိမ်းေြမသဇာ 

များြပလပ်ုသုံးစဲွေစြခင်းများအြပင် ဓာတ်ေြမသဇာများကိ ုအချန်ိကိက်ု 

အချိးကျစနစ်တကျ ထည့်သွင်းအသံုးြပေရးစသည့် ပညာေပးလပ်ုငန်း 

များကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ယရူီးယားဓာတ်ေြမသဇာများကိလုည်း 

ဆက်လက်ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေရ ဘိုမိနယ ်

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ ဇာဇာမင်းထံမှ သိရသည်။        

ေအးြမသက်ထား

၂၀၂၂ ခုှစ် တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် အသက် ၂၅ ှစ်ေအာက် (အမျိးသမီး)ေဘာလုံးပိင်ပွ ဲဆက်လက်ကျင်းပ

ေဒသကီးအသင်းှင့ ်     ရခိုင်ြပည်နယ်အသင်းတို 

ယှ်ပိင်ကစားကရာ    ရခိုင်ြပည်နယ်အသင်းက 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအသင်းကိ ု  သုံးဂိုး-တစ်ဂိုး 

ြဖင့်လည်းေကာင်း၊   ဝဏ သိဒ ိေဘာလုံးအားကစား 

ကွင်း    ကွင်းအမှတ(်၃)၌   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အသင်းှင့်    တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအသင်းတို 

ယှ်ပိင်ကစားကရာ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအသင်း 

က တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအသင်းကို  တစ်ဂိုး-

ဂိုးမရှိြဖင့်လည်းေကာင်း    ယှ်ပိင်အိုင်ရရှိသည့ ်

ပွဲစ်များကို ကည့် အားေပးကသည်။

ဆက်လက်၍ ယေနပွဲစ်များတွင် (Women 

of the match) ဆုရရှိခဲ့ကသည့ ်   ရခိုင်ြပည်နယ ်

အသင်းမှ   ေကျာနံပါတ်(၁၇) မခင်ထက်ထက်စံှင့ ် 

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးအသင်းမှ ေကျာနံပါတ်(၁) 

ေနာ်ထရယ်ဘယ်တို  ှစ်ဦးကို ဆုေငွကျပ်  ၅၀၀၀၀  

စီအား တာဝန်ရှိသူများက ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ဇန်နဝါရီ    ၁၃  ရက်တွင်  ပထမအဆင့်အုပ်စု 

ပတ်လည်ပိင်ပဲွ ပဲွစ်များအြဖစ် မွန်းလဲွ  ၃ နာရတွီင်  

ဝဏ သဒိ ိေဘာလုံးအားကစားကွင်း ကွင်းအမှတ်(၁)၌ 

မေကွးတိင်ုးေဒသကီးအသင်းှင့ ်မ ေလးတိင်ုးေဒသ 

ကီးအသင်း၊    ဝဏ သိဒ ိေဘာလုံးအားကစားကွင်း 

ကွင်းအမှတ် (၃)၌  ရှမ်းြပည်နယ်အသင်းှင့ ် ကရင် 

ြပည်နယ်အသင်းတို    ဆက်လက်ယှ်ပိင်ကစား 

သွားကမည်ြဖစ်ပီး ေဘာလုံးဝါသနာရှင်များအေနြဖင့ ်

အခမဲ့လာေရာက ်      ကည့် အားေပးိုင်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ထိုင်းိုင်ငံတွင် ေရာက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် အလုပ်သမားများအတွက် 

CI သက်တမ်းတိုးစခန်းများ ခိုင် ငါးခုတွင် ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ  ၁၂
ထိင်ုးိင်ုငတွံင်    ေရာက်ရိှအလပ်ု 

လပ်ုကိင်ုေနသည့ ်   အလပ်ုသမား 
များအနက်   အေထာက်အထား 
မရိှသူများကုိ     တရားဝင်ေနထုိင် 
လုပ်ကုိင်ုိင်ရန် ထုိင်းုိင်ငံ စမုစခွန် 
ခိုင်၊  စမုပရာကန်ခိုင်၊  ချင်းမိုင် 
ခုိင်၊ ခ န်ဘူရီခုိင်၊ ရေနာင်းခုိင် 
တိုတွင် မည်သမူည်ဝါြဖစ်ေကာင်း  
သက်ေသခံလက်မှတ် (Certificate 
of Identity – CI)    သက်တမ်းတိုး 
စခန်း ငါးခဖွုင့လှ်စ်၍ ဇန်နဝါရ ီ၁၀  
ရက်မှ  စတင်ေဆာင်ရက်လျက ်
ရိှရာ အလုပ်သမားဦးေရ  အမျိးသား 
၄၂၆  ဦး၊  အမျိးသမီး  ၃၅၇   ဦး 
စုစုေပါင်း ၇၈၃ ဦး CI   သက်တမ်း 
တိုးစာအုပ်များ    ထုတ်ေပးခဲ့ပီး 
ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထိင်ုးိင်ုငတွံင်  ေရာက်ရိှအလပ်ု 
လုပ်ကိုင်ေနသည့ ် အလုပ်သမား 
များအနက်   အေထာက်အထား 
မရှိသူများကိ ု   တရားဝင်ေနထိုင ်
လုပ်ကိုင်ိုင်ေရးအတွက် ၂၀၁၇  
ခုှစ် မတ် ၃ ရက်မှ ၂၀၁၈ ခုှစ် 
ဇွန်    ၃၀    ရက်အထ ိ သက်တမ်း 
၄ ှစ်ြဖင့ ်ထတ်ုေပးခဲသ့ည့ ်မည်သ ူ 
မည်ဝါြဖစ်ေကာင်း  သက်ေသခံ 
လက်မှတ် (Certificate of Identity– 
CI) များသည ်၂၀၂၁ ခုှစ် မတ်  ၃ 
ရက်မှစ၍     ထုတ်ယူခဲ့သည့် 

ေနရက်မျာ းအလုိက်   သက်တမ်း 
ကုန်ဆုံးလျက်ရှိသည်။ 

ထိင်ုးိင်ုငတွံင်  ေရာက်ရိှအလပ်ု 
လပ်ုကိင်ုေနသည့ ်   အလပ်ုသမား 
များအနက်  အေထာက်အထား 
မရှိသူများကိ ု  တရားဝင်ေနထိုင ်
လုပ်ကုိင်ုိင်ရန် CI စခန်းများတွင်  
ထုိင်းအလုပ်အကုိင်ဌာန၊  လူဝင်မ  
ကီးကပ် ေရးဌာနှင့ ်ကျန်းမာေရး 
ဌာနများကလည်း ေကာင်တာများ 
ဖွင့်လှစ်၍       အလုပ်သမားများ 
အတွက် ေနထိုင်ခွင့် (Visa) ှင့် 

အလပ်ုလုပ်ကုိင်ခွင့် (Work Permit) 
ထုတ်ေပးြခင်းတိုကိ ု  ကိုဗစ်-၁၉ 

ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး န်ကား 
ချက်များှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်ေပး 
လျက်ရှိသည်။ 

ထိုကဲ့သို    CI   သက်တမ်းတိုး  
ေလ ာက်ထားသူ အလုပ်သမားများ 

အေနြဖင့် Seven Eleven ဆိုင် 
များတွင်   မိမိလက်ရှိကိုင်ေဆာင ်
ထားသည့် CI  စာအုပ်နံပါတ်ြဖင့်  
စာအုပ်ဖိုး     ဘတ်      ၃၀၀ ှင့် 
ဝန်ေဆာင်ခ ဘတ် ၁၀  စုစုေပါင်း  
ဘတ် ၃၁၀ ေပးသွင်းရန်၊   စခန်း 
အမည်၊ ရက်ချနိ်း၊ တိုကင်နံပါတ်၊ 
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း   အစရှိသည့် 
အချက်များပါဝင်သည့ ်  ေငွသွင်း 
ေြပစာရယူရန ်   (လက်ကိုင်ဖုန်း 
သိုလည်း     မက်ေဆ့ဝင်ေရာက ်
လာမည်ြဖစ်ပါသည်)ှင့ ် ရက်ချန်ိး 
ေနတွင်  စခန်းသို  မပျက်မကွက ်
သွားေရာက်ရန်၊ စခန်းသို ေရာက်ရိှ  
သည့်အခါ    ကိုယ်ေရးမှတ်တမ်း 
ြဖည့်သွင်းပီးေနာက် CI စာအုပ်  
အေဟာင်း၊  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်၊ အမ်ိေထာင်စဇုယား၊  ထိင်ုး 
အလုပ်အကိုင်ဌာနမှ   ထုတ်ေပး  
ထားသည့ ်စာရက်စာတမ်းများကိ ု
မိတ ကူး၍    CI  စာအုပ်အသစ် 
ေလ ာက်ထားရန်၊ အချက်အလက်  
များ ြပည့စ်ုမှံန်ကန်သသူည် စခန်း 
က ထုတ်ေပးသည့် CI သက်တမ်း 
တိုးစာအပ်ုှင့် ြပည်ပအလုပ်အကိင်ု 

အလပ်ုသမား သက်ေသခံကတ်ြပား 

(Overseas Worker Identification 

Card – OWIC) ကိ ုရယရူန် လိအုပ်  
ေကာင်း သိရသည်။

CI    သက်တမ်းတိုးစာအုပ်ှင့ ်
OWIC  ကတ်  ရရှိပီးသူများသည ်
စခန်းရှိ   ထိုင်းလူဝင်မ ကီးကပ ်

ေရးဌာန၏        ေကာင်တာတွင ်
ေနထိုင်ခွင့် (Visa)   ှင့်  အလုပ် 
လုပ်ကိုင်ခွင့ ်       (Work Permit)
ေလ ာက်ထားရန်     လိုအပ်ေသာ် 
လည်း Visa ှင့်  Work  Permit  
သက်တမ်းရှိသူများ       အေနြဖင့် 
ေလ ာက်ထားရန်           မလိေုကာင်း 
သိရသည်။

အကယ်၍ CI စာအပ်ုေပျာက်ဆုံး 
ြခင်း၊  ပျက်စီးြခင်းရှိပါက  ထိုင်း 
ရတဲပ်ဖဲွ၏ေထာက်ခခံျက်၊ ြမန်မာ 
သံုံး၏  ေထာက်ခံချက်ှင့်အတူ  
သက်ဆိုင်ရာ    CI   စခန်းများသို 
လာေရာက်    ေလ ာက်ထားရမည် 
ြဖစ်ပီး ခွင့်ြပချက်ရရှိချနိ်တွင ်CI  
စာအုပ်တန်ဖိုးဘတ်         ၃၀၀၊ 
ဒဏ်ေကး ဘတ် ၁၈၀  စုစုေပါင်း 
ဘတ် ၄၈၀ ကိ ု စခန်းတာဝန်ရိှသူ 
ထသံို ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ေကာင်း  
အလုပ်သမား န်ကားေရး ဦးစီး 
ဌာနမှ သိရသည်။

ထိုအတူ     OWIC   ကတ် 
ေပျာက်ဆုံးြခင်း၊     ပျက်စီးြခင်း 
ရိှပါက  ထိင်ုးရတဲပ်ဖဲွ၏ေထာက်ခ ံ
ချက်၊ ြမန်မာသံုံး၏  ေထာက်ခံ 

ချက်ှင့အ်တ ူ            သက်ဆိင်ုရာ   
CI    စခန်းများသို     လာေရာက ်

ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး   ဒဏ် 
ေကးအပါအဝင ် ဘတ် ၂၀၀ ကို  
စခန်းတာဝန်ရိှသူထံသုိ  ေပးသွင်း 
ရမည်ြဖစ်သည်။

CI   သက်တမ်းတုိးလုပ်ငန်းစ် 

များှင့ပ်တ်သက်၍  အလပ်ုသမား  
သံအရာရှိ         ဦးေအာင်ကိုေဇာ ်
(ဖုန်းနံပါတ်-     ၀၉၄၈၈၄၅၄၈၄)၊ 
အလပ်ုသမားသအံရာရိှ  ဦးရလဲင်း 
ထက် (ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၅၂၂၀၆၉၅၁)၊ 
အလုပ်သမားသံအရာရှ ိ ဦးလင်း 
ြမတ် (ဖန်ုးနပံါတ်-၀၆၅၂၂၀၆၉၅၂)၊ 
အလပ်ုသမားသံအရာရိှ  ဦးြပည့်ဖိး 
ေအာင်(ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၅၂၂၀၆၉၅၃)  
ှင့်       အလုပ်သမားသံအရာရှ ိ
ဦးေအာင်ေအာင ်   (ဖုန်းနံပါတ်-  
၀၉၉၀၅၉၂၃၅၂) တုိသုိ ဆက်သွယ် 
ေမးြမန်း  ေဆာင်ရက်ိင်ုေကာင်း 
သိရသည်။

အလားတူ CI   သက်တမ်းတိုး 
ထုတ်ေပးေရးစခန်း     (စမုစခွန်)    
ဖန်ုးနပံါတ်-         ၀၆၅၂၀၅၅၉၆၀၊ 
၀၆၅၂၀၅၅၉၆၁၊ CI  သက်တမ်းတိုး 
ထုတ်ေပးေရးစခန်း    (စမုပရာ 
ကန်)  ဖန်ုးနပံါတ်- ၀၆၅၂၀၅၅၉၆၄၊ 
၀၆၅၂၀၅၅၉၆၅၊ CI သက်တမ်းတိုး 
ထုတ်ေပးေရးစခန်း     (ချင်းမိုင)် 
ဖုန်းနံပါတ်-     ၀၆၅၂၀၅၅၉၆၈၊ 
၀၆၅၂၀၅၅၉၆၉၊ CI  သက်တမ်းတိုး 
ထုတ်ေပးေရးစခန်း      (ခ န်ဘူရီ) 

ဖုန်းနံပါတ်-        ၀၆၅၂၀၅၅၉၆၂၊ 

၀၆၅၂၀၅၅၉၆၃၊ CI သက်တမ်းတိုး 

ထုတ်ေပးေရးစခန်း    (ရေနာင်း) 
ဖုန်းနံပါတ်-    ၀၆၅၂၀၅၅၉၆၆၊ 
၀၆၅၂၀၅၅၉၆၇ တိုသို  ဆက်သွယ် 
ေမးြမန်းိုင်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေရ ဘိုမိနယ်တွင် ေွစပါးစိုက်ပျိးမည့်

ေတာင်သူများအား ယူရီးယားဓာတ်ေြမသဇာ

ေစျး န်းချိသာစွာ ြဖန်ြဖးေရာင်းချ

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၂

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအထက်ပိုင်း၊      ကချင်ြပည်နယ်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်၊    ချင်းြပည်နယ်ှင့ ်      ကယားြပည်နယ်တိုတွင ်

ေနရာကျဲကျဲှင့် ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးေအာက်ပုိင်း၊ 

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ မေကွးတိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ တနသ  ာရီတိုင်း 

ေဒသကီး၊ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်ှင့ ်မွန်ြပည်နယ်တိုတွင်  

ေနရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချန်းရာိုင်သည်။                     မိုး/ဇလ

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက် ခန်မှန်းချက်



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ုိင်ငံေတာ် အကီးအကဲတစ်ဦး၏ ပညာေရးေလာက တုိးတက် 
ေစရန် စတ်ိဝင်စားမ ှင့် ေစတနာေပ လွင်ေစသည့်အြပင် နမ့်ိကျေသာ 
ပညာေရးစနစ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန် အချက်ေပးမိန်ခွန်းပင် ြဖစ်သည်။ 
ယခုအခါ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်တွင်  တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ 
ေအာင်ြမင်ခဲ့ေသာ    ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအတွက ်  ေဆး 
တက သိလ်ုအပါအဝင် တက သိလ်ုအသီးသီးကိ ုတက်ေရာက်သင်ကား 
ခွင့်ြပဖို ေရးချယ်ေနချနိ်တွင် အချနိ်မီမိန် ကားသွားေသာ   မိန်ခွန်း 
ြဖစ်သြဖင် ့တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင် ့လိုက်နာမှတ်သားရေပမည်။ 

ေဆးတက သိုလ်ပညာေရးစနစ်

ရန်ကုန်ေဆးတက သုိလ်သည် ကမ ာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၁၁၃၇၄  
အဆင့်တွင်  ေရာက်ရိှေနရာ ရန်ကန်ုေဆးတက သိလ်ု၏ ဝင်ခွင့်ေရးချယ် 
ေရးစနစ်မှအစ ေဆးတက သုိလ်ပညာေရးစနစ် ြပင်သင့်သလား၊  မြပင်သင့် 
သလားဆိုသည်မှာ ေမးခွန်းထုတ်စရာပင ်မလိုေတာ့ပါ။

တက သိုလ်ဝင်တန်း ၁၀ တန်း   (Grade 11) တွင်   သိပ ံတွဲ၌ 
ြမန်မာစာ၊ အဂ  လပ်ိစာ၊ သခ  ျာ၊ ဓာတေုဗဒ၊  ပူေဗဒ၊ ဇဝီေဗဒ  ပါဝင်ပီး 
ဆရာဝန်တစ်ေယာက်၏ အေရးအကီးဆုံး ေဖာင်ေဒးရှင်းအတ်ုြမစ်ြဖစ် 
သည့်    2nd MB  တွင် အဓိကဘာသာသုံးဘာသာမှာ     Anatomy 
(ခ ာေဗဒ)၊  Physiology (ဇီဝကမ ေဗဒ)၊   Biochemistry  (ဇီဝ 
ဓာတုေဗဒ ) ပါဝင်ေနေပရာ ေဆးတက သိုလ်တက်ေရာက်သင်ကား
မည့်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် ဇီဝေဗဒဘာသာရပ်ကို 
စိတ်ဝင်စားမ ၊ ဝါသနာပါမ ရိှသူြဖစ်ရမည့်အြပင်   ယင်းသို စိတ်ဝင်စား 
မ ၊ ဝါသနာပါမ ရှိေသာ ေကျာင်းသားများသည ်၁၀ တန်း (တက သိုလ် 
ဝင်တန်းစာေမးပွ)ဲတွင် ဇီဝေဗဒဘာသာရပ်ကိ ုအနည်းဆုံးရမှတ် ၉၀ 
ရသူှင့် ေဆးတက သိုလ်သင်ကားေရးအတွက် ပတ်သက်ဆက်စပ ်
ေသာ ဘာသာရပ်များြဖစ်သည် ့အဂ  လိပ်စာသည်လည်း  အနည်းဆုံး 
ရမှတ် ၇၀ ှင့်  ဓာတုေဗဒဘာသာရပ်တွင်လည်း  အနည်းဆုံးရမှတ် 
၈၅   မှတ်အထက်ရေသာ   ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများကိုသာ 
ေဆးတက သိုလ် ဝင်ခွင့်စာေမးပွ ဲေြဖဆိုခွင့်အတွက ်အေြခခံမူအြဖစ ်
ထည့်သွင်းသတ်မှတ်သင့်ပါသည်။ 

ေဆးတက သိလ်ုတွင် သင်ကားရမည့် ဘာသာရပ်များ၏ အေြခခ ံ
အဂ  လိပ်စာ၊ ဓာတုေဗဒ၊  ဇီဝေဗဒ  ဘာသာရပ်များကိ ု   ၁၀  တန်း 
ကတည်းက စိတ်ဝင်စားမ ၊ ဝါသနာပါမ ၊ ထူးခ န်မ ရှိသူကို  ေရးချယ် 
သင့်သည်။ ယင်းတက သိလ်ုများှင့်ပတ်သက်ေသာ အေြခခဘံာသာရပ် 
တစ်ခုချင်းရမှတ်ကိ ုအဓိကသတ်မှတ်မှ သင့်ေတာ်ေပမည်။

ထိုအြပင ်   ဆရာဝန်ဘွဲအတွက်     ိုင်ငံြခားတိုင်းြပည်တွင ်
သွားေရာက်သင်ကားပါက သိန်း  ၁၀၀၀ မှ  သိန်း ၄၀၀၀ ခန်အထိ 
ကုန်ကျိုင်သလို နည်းပညာတက သိုလ်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တွဲများ၊ 
စက်မ အင်ဂျင်နီယာဘွဲများအတွက်လည်း   သိန်းရာေပါင်းများစွာ 
ကုန်ကျမှ    ရရှိမည့်ဘွဲများြဖစ်သည်ကိုလည်း   တက သိုလ်ဝင်ခွင် ့
သတ်မှတ်ေသာ တာဝန်ရှိသူများက သတိြပမိဖိုလိုပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်က ေကျာင်းသားအတွက ် စိုက်ထုတ်ကုန်ကျေငွှင် ့
ယင်းေကျာင်းသားမ ှ   ဘွဲရပီး   ြပည်သူအတွက ်  ထိုက်သင့်ေသာ 
အကျိးြပမ ရရှိမည့်   ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူကိုသာ ေရးချယ် 
သင်ကားခွင့်ြပသင့်ပါသည်။   ေရးချယ်မ    မှားယွင်းေသာစနစ်ကိ ု
ကျင့်သုံးမိပါက   မေဖာ်ြပိုင်ေသာ   ဆုံး ံးမ ကို  ကံေတွရမည ်
ြဖစ်သည်။ ဆင်းရဲချိတဲ့ေသာ   တိုင်းြပည်အတွက ်   ိုင်ငံေတာ်၏  

ေပးဆပ်မ က ကီးမားြခင်းကို အသိအမှတ်ြပသင့်သလို ိုင်ငံေတာ် 
အတွက်အကျိးြပမည့်   လူငယ်များအတွက်  လမ်းေကာင်းမှန ်
တက သိုလ်သို      ေရာက်ရှိေအာင်ပိုေဆာင်ေပးရမည် ့   တာဝန်ကို 
သက်ဆိင်ုရာတက သိလ်ုတာဝန်ရိှသမူျားက ေကျပွန်ဖုိ လိအုပ်ပါသည်။

ကမ ာတစ်ဝန်းရိှ လငူယ်များသည် ကိယ်ုဝါသနာပါရာ ပညာရပ် 
ကိ ုလွတ်လပ်လွယ်ကူစွာ  သင်ယူုိင်ခွင့်ရိှချန်ိတွင်  တက သုိလ်ဝင်ခွင့် 
စုစုေပါင်းရမှတ်ကိ ု  မူတည်ပီး သတ်မှတ်ထားေသာတက သိုလ်သာ 
တက်ေရာက်သင်ကားခွင့်ြပေနသည့် ပညာေရးစနစ်မှာ စ်းစားစရာ 

ရှိေနပါသည်။ လူငယ်များ၏ ဝါသနာပါမ ကို  ကန်သတ်ချပ်ချယ်မ  

မြပသင့်ပါ။
တပ်မေတာ် ေဆးတက သုိလ်ဗုိလ်ေလာင်းတက်ေရာက်ခွင့်ရရန ်

အဂ  လိပ်စာှင့် ဇီဝေဗဒ  ှစ်ဘာသာကို ဝင်ခွင့်စစ်ေဆးသည့်စနစ ်
ကျင့်သုံးေနသည်မှာ   ကာပီြဖစ်သလိ ု  တက သိုလ်ဝင်ခွင့်စာေမးပွ ဲ
အမှတ်မည်မ ပင် ရေစကာမ ူ ဝင်ခွင့်စစ်ေဆးသည် ့  အဂ  လိပ်စာှင့် 

ိင်ုငေံတာ်၏ ပညာေရးေလာကအတွက် သမိင်ုးမှတ်တမ်းဝင် ထူးြခားမ ေပ ထွက်လာခဲပ့ါပ။ီ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊  ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်က ိင်ုငေံတာ်စမီ ံ
အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီအစည်းအေဝး (၁၈/၂၀၂၁) ၌ နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားရာတွင ် “အဂ  လိပ်စာ၊ ဇီဝေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ ဘာသာရပ်များတွင ်  အမှတ်ေကာင်းသူများကိ ုေဆးတက သိုလ်ဝင်ခွင့် စာေမးပွ ဲ
ေြဖဆိုခွင့်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး ထိုသို ေဆးတက သိုလ်သို တက်ေရာက်ပညာသင်ကားရာတွင်လည်း ပညာသင်ေထာက်ပံ့ေကးေပး၍ ေကျာင်းတက်ခွင့်ေပးသွားမည်ြဖစ်ကာ  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ် အနည်းဆုံး 
ဆယ်ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သွားရန ်ဝန်ခံကတိလက်မှတ်ေရးထိုးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်တာဝန်မထမ်းေဆာင်လိုသူများအေနြဖင့ ်ပညာသင်ကားေရးစရိတ ်ိုင်ငံေတာ်သို ြပန်လည်ေပးေချ 
ရမည်ြဖစ်ေကာင်း” ထည့်သွင်းမိန် ကားခဲ့ပါသည်။ 

 တပ်မေတာ် ေဆးတက သိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းတက်ေရာက်ခွင့်ရရန် တက သိုလ်ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲ အမှတ် 
မည်မ ပင်ရေစကာမ ူဝင်ခွင့်စစ်ေဆးသည့် အဂ  လပ်ိစာှင့် ဇဝီေဗဒဘာသာရပ်ရမှတ်သည်  သတ်မှတ် 
သည့်အဆင့်မမီပါက တက်ေရာက်ခွင့်ရမည်မဟုတ်ပါ။

 ယင်းစနစ်ကျင့်သုံးေနေသာ တပ်မေတာ်ေဆးတက သိလ်ုမှ ဘဲွရဆရာဝန်များတွင် အထူးကဆုရာဝန် 
ကီးများ၊ သမားေတာ်ဆရာဝန်ကီးများ Member of Royal Colleges အသိအမှတ်ြပ 
အဖွဲဝင် ဆရာဝန်ကီးများ များစွာေပ ထွန်းေနြခင်းက ေဆးပညာသင်ကားရာတွင် လိုအပ်သည့် 
အေြခခဘံာသာရပ်များ(အဂ  လပ်ိစာ၊ ဇဝီေဗဒ)  ကိ ုဝင်ခွင့်ေြဖဆိရုာတွင်ရရိှေသာ   သတ်မှတ်ချက် 
အမှတ်များှင့် ေဆးပညာကို  စိတ်ဝင်စားြခင်းရှိမ အေပ အေြခခံသည့် ေကာင်းမွန်ေသာစနစ် 
ကျင့်သုံးြခင်း၏ အေြဖပင်ြဖစ်

ေကာင်းမွန်ေသာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိုသည်မှာ . . . 
သိန်းြမင့်ေကျာ်

ဇီဝေဗဒဘာသာရပ ်  ရမှတ်သည်  သတ်မှတ်သည့်  အဆင့်မမီပါက 
တက်ေရာက်ခွင့်ရမည ်မဟုတ်ပါ။

ယင်းစနစ်ကျင့်သုံးေနေသာ   တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်မှ 
ဘွဲရဆရာဝန်များတွင ်   အထူးကုဆရာဝန်ကီးများ၊   သမားေတာ် 
ဆရာဝန်ကီးများ Member of Royal Colleges အသအိမှတ်ြပအဖဲွဝင် 
ဆရာဝန်ကီးများ များစွာေပ ထွန်းေနြခင်းက ေဆးပညာသင်ကား 
ရာတွင် လိုအပ်သည့်အေြခခံဘာသာရပ်များ(အဂ  လိပ်စာ၊ ဇီဝေဗဒ)  
ကို ဝင်ခွင့်ေြဖဆိုရာတွင်ရရှိေသာ   သတ်မှတ်ချက်အမှတ်များှင့် 
ေဆးပညာကို စိတ်ဝင်စားြခင်းရှိမ အေပ အေြခခံသည့် ေကာင်းမွန် 
ေသာစနစ် ကျင့်သုံးြခင်း၏အေြဖပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဝါသနာပါမ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ဖွင့်လှစ်ေသာ ရန်ကုန်ေဆးတက သိလ်ု 
(၁)၊ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ် (၂)၊ မ ေလးေဆးတက သိုလ်၊ မေကွး 
ေဆးတက သိုလ်၊ ေတာင်ကီးေဆးတက သိုလ်၊  ရန်ကုန် သွားေဆး 
တက သိလ်ု၊ မ ေလး သွားေဆးတက သိလ်ုတိုတွင်   တက်ေရာက်ေသာ 
ေဆးတက သိုလ်ေကျာင်းသားဘဝတွင ်သာမန်အဆင့် ေဆးေကျာင်း 
သားြဖစ်ခ့ဲေသာ်လည်း အနာဂတ်တွင် သမားေတာ်ကီးများ၊ အထူးကု 
ဆရာဝန်ကီးများ ြဖစ်ခဲသ့မူျား၊ ေကျာင်းသားဘဝတွင် စာေတာ်ခဲေ့သာ် 
လည်း ကုသေရးပိုင်းတွင ်  အားနည်းသူများ၊  ေကျာင်းသားဘဝတွင ်
စာေတာ်ခဲသ့လိ ုသမားေတာ်ဆရာဝန်ကီးများ၊ အထူးက ုဆရာဝန်ကီး 
များ Member of Royal Colleges အသိအမှတ်ြပအဖွဲဝင ်ဆရာဝန် 
ကီးများအြဖစ ်   ကုသေရးတွင ်     နာမည်ေကျာ်   ဆရာဝန်ကီး 
ေြမာက်ြမားစွာေပ ထွက်ခဲ့ရာ ယင်းြဖစ်စ်တိုင်းတွင ် “ဝါသနာပါမ ” 
စကားလုံးသည ်အေရးပါသည့်အခန်းက  မှ  ပါဝင်ေနပါသည်။

ြမန်မာအဘိဓာန်တွင်     ဝါသနာ/ဝါသှနာ/န - စွဲမဲေနေသာ 

အေလအ့ကျင့်။ [ ပါ၊ ဝါသနာ ] ေဖာ်ြပထားေပရာ ဝါသနာပါမှ  ပညာရပ် 
အေပ   စိတ်ဝင်စားစွာ   စွဲမဲေသာအေလ့အကျင့်ြပြခင်းများသည ်
အထူးကုဆရာဝန်ကီးများ ၊ သမားေတာ ်ဆရာဝန်ကီးများတိုင်းတွင် 
ရိှေနသည့် အကျင့်လက ဏာအား ြငင်းုိင်မည်မဟုတ်ေပ။ ထုိေကာင့် 
ဝါသနာပါေသာ ေကျာင်းသားလူငယ်များအတွက် ေဆးတက သိုလ ်
ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲကိ ုအဂ  လိပ်စာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ  ေြဖဆိုေရးစနစ ်
ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ြခင်းကိ ုကိဆိုရမည်ြဖစ်သည်။

ြပည်သူများ ကျန်းမာေရးအတွက ် ေဆးကုသမ   သွားေရာက ်
ခယံတူတ်ေသာ   ိင်ုငမံျား၏ ေဆးတက သိလ်ုများတည်ရိှမ ှင့ ်ကမ ာ ့
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိ ုတင်ြပလိုပါသည်။ 

မေလးရှားိုင်ငံတွင် ေဆးတက သိုလ်စုစုေပါင်း ၃၂ ေကျာင်း 
ရှိသည်။ ယင်းိုင်ငံတွင ်ထိပ်ဆုံးရပ်တည်ေနေသာ Asian Institute 
of Medicine, Science and Technology သည် ကမ ာအ့ဆင့သ်တ်မှတ် 
ချက် ၅၄၀၅ ြဖစ်ပါသည်။ ထိုင်းိုင်ငံတွင ်medical program -23 
institutions ရှိပီး ထိပ်ဆုံးရပ်တည်ေနေသာေကျာင်းမှာ Mahidol 
University  ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတက သိလ်ု၏ ကမ ာအ့ဆင့သ်တ်မှတ်ချက် 
မှာ ၅၄၉ ြဖစ်ပါသည်။ 

အိ ိယိုင်ငံတွင် Medical College ၅၄၂ ေကျာင်း ရှိပါသည်။ 
All India Institute of Medical Science, New Delhi သည် ထိပ်ဆုံး 

ရပ်တည်ေနေသာ တက သိလ်ုြဖစ်ပီး ယင်းတက သိလ်ု၏ ကမ ာအ့ဆင့် 
သတ်မှတ်ချက်မှာ   ၈၇၃  ြဖစ်ပါသည်။  စင်ကာပူိုင်ငံတွင ်ေဆး 
တက သိလ်ု ှစ်ေကျာင်းရိှပါသည်။ ယင်းိင်ုငတွံင် ထပ်ိဆုံးရပ်တည်ေန 
ေသာ ေဆးတက သိုလ်မှာ National University of Singapore - 
Yong Loo Lin school of medicine ြဖစ်ပီး ကမ ာအ့ဆင့သ်တ်မှတ်ချက် 
၁၈ ရှိပါသည်။

ယင်းိင်ုင ံေဆးတက သိလ်ုများှင့ ်မမိတိိုိုင်ငရိှံေဆးတက သိလ်ု 
များ ကမ ာအ့ဆင့သ်တ်မှတ်ချက် ကွာေဝးေနသည်ကိ ုေတွရေပသည်။ 
ယင်းသို အဆင့သ်တ်မှတ်ချက် ကွာေဝးရြခင်းများတွင် ယင်းိင်ုငြံခား 
ေဆးတက သိလ်ုများသည် ကမ ာန့ာမည်ေကျာ် ေဆးတက သိလ်ုများမှ 

သင်ိုး န်းတမ်း၊ သင်ကားမ နည်းစနစ်၊ သင်ကားေရး ဆရာ ဆရာမ 
များ၊ ေဆးကသုေရးစက်ပစ ည်းများြဖင့ ်ယင်းကမ ာန့ာမည်ေကျာ်ေဆး 
တက သုိလ်များှင့် မိမိုိင်ငံအတွင်းမှာပင် အကျိးတူပူးေပါင်းဖွင့်လှစ် 
ေနကြခင်းအချက်တစ်ချက ်ပါဝင်ေနသည်ကို ေတွရှိရေပသည်။

ထိုေကာင့ ် ေဆးပညာတိုးတက်ဖိုဆိလု င်   ြပည်သမူျား အားကိုး 
စရာတစ်ခုြဖစ်ေနေသာ    ပုဂ လိကေဆးုံများ   ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပသလိ ု
ပုဂ လိကေဆးတက သိုလ်များကိုလည်း    ကမ ာ့နာမည်ေကျာ်   ေဆး 
တက သုိလ်များှင့် ပူးေပါင်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပုိင်ေရးကုိ ေဆာင်ရက်သင့် 
ပါသည်။   ယင်းပုဂ လိကေဆးတက သိုလ်ဘွဲရဆရာဝန်များအတွက ်
အလုပ်သင်ဆရာဝန်ဆင်းရန်အတွက်လည်း    ိုင်ငံြခားတိုင်းြပည ်
များတွင် ဖွင့လှ်စ်သင်ကားေနေသာ  ေဆးတက သိလ်ုများ၏ နည်းစနစ် 
များကိ ုအတယုေူစြခင်းြဖင့ ်ေကာင်းမွန်ေသာအေြဖတစ်ခ ုလွယ်ကစွူာ 
ရိုင်ေပသည်။ 

ယင်းသို ပဂု လကိ ေဆးတက သိလ်ုများ ဖွင့လှ်စ်သင်ကားိင်ုလ င် 
ိုင်ငံအတွင်းရှ ိေဆးပညာဝါသနာပါေသာ လူငယ်များှင် ့ိုင်ငံြခား 

ေဆးတက သုိလ်များတွင် ေဆးပညာဝါသနာပါ၍ မိမိပုိင်ေငွေကးြဖင့် 
ေဆးပညာသွားေရာက်သင်ကားေနေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ
များအတွက်လည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အေထာက်အကြူဖစ်ေစသလိ ု
ိုင်ငံေတာ်အတွက်လည်း ိုင်ငံြခားသို ေငွေကးစီးဆင်းမ  အထိုက ်
အေလျာက် သက်သာေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

ယခုအခါ IT ှင့်ပတ်သက်ေသာဘွဲများ၊   နည်းပညာဆိုင်ရာ 
ဘွဲများှင့ ်    စီးပွားေရးှင့်ပတ်သက်ေသာဘွဲများကိ ု    ိုင်ငံြခား 
တက သိုလ်များှင့်ချတိ်ဆက်၍   ယင်းတက သိုလ်များ၏ သင်ိုး 
 န်းတမ်း၊ သင်ကားေရးနည်းစနစ်၊ သင်ကားေရးဆရာများြဖင့ ်KMD 
Institution၊ Auston University ၊ Gusto University ၊ Victoria 
University college ၊ KBTC University ၊ Info Myanmar University 
စသည့်ပုဂ လိကေကျာင်းများ     ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပပီး     ြပည်တွင်းမှပင ်
ိုင်ငံြခားတက သိုလ်ဘွဲယူိုင်ေရးအတွက ်     ဖွင့်လှစ်သင်ကားေန 
သည်ကို   ြမင်ေတွရြခင်းသည ်  ပညာေရးေလာကတိုးတက်ေစြခင်း 
အတွက် အေထာက်အကရူေနသလိ ုပဂု လကိေဆးတက သိလ်ုဖွင့်လှစ် 
ိင်ုေရးအတွက်လည်း နည်းလမ်းေကာင်းများ ရရိှေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေကာင်းမွန်ေသာ  ေြပာင်းလမဲ စနစ်များ    ချမှတ်ေဆာင်ရက်ိင်ု 
ေရးအတွက် လက်လှမ်းမီသေရ  အကံြပေရးသား တင်ြပလိုက်ရ 
ပါသည်။         ။



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

“ေနကာကို စတင်စိုက်ပျိးချနိ်မှ ရိတ်သိမ်းချနိ်အထိ သက်တမ်း 

ရက် ၈၀ ရိှပါတယ်။ ေတာင်သူေတွအေနနဲ  ေနကာကုိ သီးထပ်သီးညပ် 

အြဖစ် ဝင်ေငတွိုးပွားေစဖိုအတွက် စိက်ုပျိးကပါတယ်။ ေနကာ တစ်ဧက 

အထွက် န်း ပျမ်းမ အေနနဲ  ၂၆ တင်းခန်  ထွက်ရှိတယ်။ ေနကာက  

သက်တမ်းတုိပါတယ်။ တိုင်းေဒသကီးအတွင်း  စားသုံးဆီဖူလုံေစေရး 

အတွက်  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနကေနပီးေတာ့  ဘ  ာှစ်အလိုက်၊ 

ဆီထွက်သီးှံအမျိးအစားအလိုက် မျိးေကာင်းမျိးသန်များရရှိေရး၊   

စိက်ုပျိးေရးနည်းပညာများ၊ ရတ်ိသမ်ိးချန်ိလွန် နည်းပညာများ ြဖန် ြဖး 

ေပးလျက်ရှိပါတယ်။  ဆီထွက်သီးှံများ စိုက်ပျိးကရာ ေနကာအြပင ်

ေြမပဲ၊ ှမ်း၊ ပန်းှမ်းနဲ  ဆီမုန်ညင်းများကိုလည်း စိုက်ပျိးကပါတယ”် 

ဟု   မ ေလးတိုင်းေဒသကီး   စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ  ဦးစီးအရာရှ ိ

ေဒ တိုးတိုးဝင်းက ေြပာသည်။

၂၃ မိနယ်တွင ်စိုက်ပျိးထားရှိ

 အဆိုပါေဆာင်းေနကာကိ ုခိုင်ခုနစ်ခိုင်ရှ ိမိနယ် ၂၃ မိနယ် 

တွင် စိုက်ပျိးထားရှိေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီးအတွင်း စားသုံးဆီဖူလု ံ

ေစေရးအတွက ်   ှစ်စ်   စိုက်ပျိးေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ 

ေနကာဆီသည် ကျန်းမာေရးှင့ ်ညီွတ်ကာ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်

ေနကာဆကီိ ုစားသုံးြခင်းေကာင့ ် အကျိးေကျးဇူးများအေနြဖင့ ် ှလုံး 

ေသွးေကာကျ်းေရာဂါ၊  အာုံေကာေရာဂါ၊ ှလုံးေရာဂါ၊ ကင်ဆာ 

ေရာဂါ စသည့်  ေရာဂါများကိုလည်း  ကာကွယ်ေပးိုင်ေကာင်း သိရ 

သည်။

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ရန်ကုန်     ဇန်နဝါရီ     ၁၂

ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု ထန်းတပင်မိနယ်တွင် ပန်းခင်းစမီခံျက် 

ြဖင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမရှိေသးသည့် ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာေန 

ြပည်သူများှင် ့ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားများကိ ု(အခမဲ)့ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာအပ်ုစမုျားှင့် အေြခခပံညာ 

ေကျာင်းများအေရာက် လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီး 

ဌာန မိနယ်ဦးစီးမှးံုးမှ ဝန်ထမ်းများက ကွင်းဆင်းြပလပ်ုေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိရာ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းက  အထက (ကျေတာ)၊ 

အထက (ခွဲ) အတွင်းေရေကျာ်ှင့် အထက(ခွဲ)ကျိက နာ အေြခခံပညာ  

ေကျာင်း သုံးေကျာင်းတိုရှ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၃၀၄ ဦးတိုအား 

ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားများ ေနချင်းပီး ေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ကွင်းဆင်းြပလပ်ုေဆာင်ရက်ေပးရာတွင်လည်း ထန်းတပင်မိနယ် 

ဦးစီးမှးုံးမ ှ မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးခင်ေဆွှင့်ဝန်ထမ်းများက အထက 

(ကျေတာ)ေကျာင်းတွင ်  အသက် ၁၀ ှစ်ြပည့်  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားေလ ာက်ထားသည် ့    ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၁၂၅ ဦး၊ 

အထက (ခွဲ) အတွင်းေရေကျာ်ေကျာင်းတွင ်    အသက် ၁၀ ှစ်ြပည့် 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား    ေလ ာက်ထားသည် ့    ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ ၁၃၄ ဦးှင့် အထက(ခွဲ)ကျိက နာေကျာင်းတွင် အသက် 

၁၀ ှစ်ြပည့်   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား   ေလ ာက်ထားသည့်  

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၄၅ ဦး စုစုေပါင်း အေြခခံပညာေကျာင်း 

သုံးေကျာင်းတိုတွင ်ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ေလ ာက်ထားသည် ့ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၃၀၄ ဦးတိုအား ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား 

စိန်ရတု ြပည်ေထာင်စုေနအထိမ်းအမှတ် လူငယ်ှင့် စာေပပွဲေတာ်ကျင်းပေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၂

စန်ိရတ ုြပည်ေထာင်စေုနအထမ်ိးအမှတ် လငူယ် 

ှင့် စာေပပွဲေတာ်   ကျင်းပေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ

ညိ  င်းအစည်းအေဝးကို  ယေန  မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန စုေဝး 

ခန်းမ၌  ကျင်းပရာ  အစည်းအေဝးသို   လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီဥက    ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဦးရဲတင့်၊ ဒုတိယဥက   များြဖစ်ကေသာ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေဇာ်ဝင်း၊ 

အားကစားှင့် လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီး   ဦးမျိးလ  င်၊   ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဝင ်

ဦးြမင့်စိုး၊   လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ  အတွင်းေရးမှးှင့ ်

လုပ်ငန်းေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ    တက်ေရာက်က 

သည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ေရှးဦးစွာ  လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက     ဒုတိယ 

ဝန်ကီး  ဦးရဲတင့်က  လူငယ်ှင့် စာေပပွဲေတာ် 

ခင်းကျင်းြပမ များကို ပွဲေတာ်သို လာေရာက်သည့ ်

ေကျာင်းသားများ၊ မိဘများသာမက ိုင်ငံတစ်ဝန်း 

မှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ ြပည်သူများပါ 

ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် သရိှိိင်ုေအာင် ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ပဲွေတာ်ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိင်ု 

ေရးအတွက် လပ်ုေဆာင်ရမည်များကိ ုညညိိ  င်း  င်း 

ြဖင့်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးကရန ် ေမတ ာရပ်ခံ 

လိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ဒတုယိဥက   များြဖစ်ကေသာ ဒတုယိ 

ဝန်ကီး  ဦးေဇာ်ဝင်းှင့ ်  ဦးမျိးလ  င်၊ ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီဝင ်ဦးြမင့်စိုးတိုက ေနြပည်ေတာ်အတွင်းရှိ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုများ  

ဖိတ်ကားေရး၊ ြပခန်းတစ်ခု၏ ဝင်ဆံ့ိုင်မ အင်အား 

ှင့ ်ြပသချန်ိများ အပါအဝင် ပဲွေတာ်တွင် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ   ေပျာ်ရ င်စွာ   ဆင် ဲိုင်ေရးတိုှင့် 

စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းေဆွးေွးကသည်။ 

ယင်းေနာက် လပ်ုငန်းေကာ်မတ ီအတွင်းေရးမှး 

ြပန်ကားေရးှင့ ်     ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေအးက ယ်က လူငယ်ှင့ ်

စာေပပွဲေတာ် ကျင်းပေရးအတွက ်ေဆာင်ရက်မည့ ်

အစီအမံများကို ရှင်းလင်းတင်ြပပီး တက်ေရာက ်

လာကသူများက ပွဲေတာ်ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင ်

ေရးအတွက် က  အလိက်ု ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။

ေဆွးေွးတင်ြပချက်များအေပ      လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီဥက   ှင့် ဒုတိယဥက   များက ြဖည့်စွက ်

ေဆွးေွးမှာကားခဲ့သည်။ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနက (၇၅) ှစ်ေြမာက် 

စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနကိ ု   ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာ 

အားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီ၏ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ  ှစ်ပတ်လည်ေန  

အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် လည်းေကာင်း    စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စုေနအထိမ်းအမှတ ်လူငယ်ှင့် စာေပ 

ပွဲေတာ်ကို ေနြပည်ေတာ ်ဝဏ သိဒ ိအားကစားကွင်း 

၌ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ ေနစ် နံနက် 

၉ နာရီခွဲမှ ညေန ၅ နာရီအထိ ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ  

စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီ      ကျင်းပသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ပဲွေတာ်တွင် ေလေကာင်းပညာရပ်ဆိင်ုရာ သပ်ု 

ြပသြခင်း၊ သမုိင်းဝင် စာချပ်စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်း 

များ ခင်းကျင်းြပသြခင်း၊ အားကစားလ ပ်ရှားမ  ြပခန်း၊ 

ကာတွန်းဓာတ်ပုံြပခန်း ြပသြခင်း၊ ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

သပိ ံှင့ ်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနတိုမှ ြပခန်းများ ခင်းကျင်းြပသြခင်း၊  ြမန်မာိင်ုင ံ

ရဲတပ်ဖွဲ  ယာ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး  ြပခန်း၊ 

ကေလးငယ်တစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲများအြဖစ် စကားပုံ 

ဆက်၊ အုပ်ဆက်၊ ေဆးေရာင်ြခယ်၊ အိမ်ေဆာက် 

ကစားြခင်း၊ အဖဲွလိက်ုပိင်ပဲွများအြဖစ် ထပ်ုဆီးတိုး၊ 

အာလူးေကာက်၊   ခါးလှည့်ကွင်း၊    ဆန်ေကာရက်၊ 

ခုံဖိနပ်စီး၊ ခွက်နင်း၍ လမ်းေလ ာက်ြခင်း၊ ေဘာလုံး 

ညပ်လမ်းေလ ာက်ြခင်းပိင်ပွဲများ၊  ေဖျာ်ေြဖပွဲများ 

စသည်ြဖင့ ် စည်ကားသိက်ုမိက်စွာ ကျင်းပသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                       သတင်းစ်

ထန်းတပင်မိနယ်၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၃၀၄ ဦးအား ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားများ ေဆာင်ရက်ေပး

၃၀၄ ကတ်တိုကိ ုေနချင်းပီး ြပလပ်ုေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကသည်။ ပန်းခင်း 

စီမံချက်ြဖင့်      ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားေဆာင်ရက်ေပးေနမ  

အေြခအေနများှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၏ အေရးကီးပုံှင့် 

စနစ်တကျ ကိင်ုတွယ်ထန်ိးသမ်ိးရန် လိအုပ်ပုမံျားကိလုည်း ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသူများအား  အသိပညာေပးေဆာင်ရက်ခဲ့ကေကာင်း  သိရ 

သည်။

ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင် ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပား ေဆာင်ရက်ေပးေနမ အေြခအေနများကုိလည်း မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဥက     ဦးေကျာ်ေဇယျာလင်းှင့်  မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဝင်များက ကည့် အားေပးေဆာင်ရက်ခ့ဲကသည်။ မိနယ် 

အတွင်း ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ြပလုပ် 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းကုိ ၂၀၂၁ ခုှစ် ေမ ၃ရက်မှစတင်၍ ြပလုပ်ေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရသည်။      ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

ငဖဲ     ဇန်နဝါရီ    ၁၂

မေကွးတုိင်းေဒသကီး ငဖဲမိနယ် ေတာင်ေပ ေဒသ 

လင်းတဲေကျးရာ၌  ေကာ်ဖီစိုက်ဧက  ၇၀၀  ေကျာ်ရှိပီး 

စုိက်ပျိးမ ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းကာ ေကာ်ဖီသီးများ စတင်   

ခူးဆွတ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ လင်းတဲေကျးရာ၌ အ  ချင်းတုိင်းရင်းသား 

များ ေနထုိင်ကကာ ေဒသခံေတာင်သူများက လက်ဖက်၊ 

ေထာပတ်၊ ကမ လာ၊ ေမျာက်ငို၊ နာနတ်၊ ဝဥ၊ က ဲေကာ၊ 

ပိ ဲ၊ ငုတ်၊ ငှက်ေပျာ စသည့် ှစ်ရှည်သီးှံပင်များှင့် 

ေကာ်ဖီကိ ုတွဲဖက်စိုက်ပျိးကသည်။

“တစ်ရာလံုးအေနနဲ ေကာ်ဖီစုိက် ဧက ၇၀၀ ေကျာ် 

၈၀၀ ေလာက်ရိှပါတယ်။ ေကျးရာကထွက်တ့ဲ ေကာ်ဖီေစ့ 

ေတွကို  နတ်ေရကန် (ေကာ်ဖီ ခံ)၊ ေရနံေချာင်းမိနယ ်

ရာငံမိနယ်နဲ  နီးစပ်ရာကုမ ဏီေတွကို  တစ်တင်းကို  

ေငွကျပ် ၁၀၀၀၀  န်းအထိ တင်ပိုေရာင်းချရပါတယ်။ 

လင်းတေဲကျးရာအေနနဲ  ေကာ်ဖေီစတ့န်ချန်ိ ၁၀၀၀ ေကျာ် 

ထွက်ိုင်ပီး  ေတာင်သူေတွလည်း  လူမ စီးပွားဘဝပိုမိ ု

ဖံွဖိးတုိးတက်လာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အရင်ှစ် ကုိဗစ်-၁၉   

ေရာဂါကာလေတကွ ေကာ်ဖေီဈးကျဆင်းပီး ြပည်ပလိင်ုး 

လည်းပိတ်တဲ့အတွက် ေဈးေကာင်းမရကဘဲ အခုှစ် 

မှာေတာ့ ေဈးေကာင်းရလို အဆင်ေြပကပါတယ်”ဟု 

လင်းတဲေကျးရာမှ   ေကာ်ဖီစိုက်ေတာင်သူ   ဆလိုင်း 

သိန်းိုင်ဦးက ေြပာသည်။        

မယု(ငဖဲ)

ငဖဲမိနယ်၌ ေကာ်ဖီစိုက်ဧက ၇၀၀ ေကျာ် 
စိုက်ပျိးေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်း



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊  ၂၀၂၂

(၁၂-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန

၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည်  “ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုး 

ဗီဇေြပာင်း  ေရာဂါပိုးေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းလုပ်ငန်း”  များကို 

စ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ြမန်မာိင်ုငသံို ြပည်ပိင်ုငမံျားမှ 

ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ် (Relief Flight) များြဖင့ ်ြပန်လည်ဝင်ေရာက် 

လာသမူျားတွင် SARS -CoV-2 Variant Omicron (အိမုခီရန်) ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိမ များှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ  အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီသတင်းထုတ်ြပန်ေပးလျက်ရှိပါသည်။

၂။ ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ြပည်ပိုင်ငံများမှ  ြပန်လည် 

ေရာက်ရိှလာ၍ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရိှသမူျား၏ ဓာတ်ခဲွနမနူာများ 

အနက် ကိဗုစ်-၁၉ မျိးိုးဗဇီေြပာင်း ေရာဂါပိုးေတွရိှိင်ုသည့ ်သသံယ 

ြဖစ်ဖွယ ်   ဓာတ်ခွဲနမူနာများအား     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   မျိးိုးဗီဇ 

စစ်ေဆးြခင်းကိ ုအမှတ်(၁)  တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး ခုတင်(၁၀၀၀)

တွင် (၁၂-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနက ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ SARS-CoV-2 Variant 

Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပုိးကုိ ဓာတ်ခဲွနမူနာ (၂)ခုတွင် ေတွရိှရပါ 

သည်။

၃။ အဆုိပါအုိမီခရန်ေရာဂါပုိးေတွရိှသူ ြမန်မာိင်ုငသံား (၂)ဦးမှာ 

Relief Flight များြဖင့်  အိ ိယိုင်ငံမှ  ဝင်ေရာက်လာသူများ 

ြဖစ်ပါသည်။

၄။ အိုမီခရန်ေရာဂါပိုးေတွရှိသူများအား သတ်မှတ်ေဆးုံကီး 

များတွင် သီးသန်ထားရှိကာ ကုသေစာင့်ေရှာက်မ များ ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိပီး  ၎င်းတိုှင့် ေလေကာင်းခရီးစ်တွင်  အတူလိုက်ပါ 

လာသည့်  ခရီးသည်များအားလည်း  အသွားအလာကန်သတ်ြခင်း 

(Strict Quarantine) ှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးမ များအား အထူး 

အားြဖည့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

၅။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ မျိးိုးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်း လုပ်ငန်း 

စ်များှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုြခင်းလပ်ုငန်း 

များအား ပိမုိအုရိှန်ြမင့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း သတင်းထတ်ုြပန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။                            ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

SARS-CoV-2 Variant Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပိုး ထပ်မံေတွရှိရမ ှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

  ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၂ 

လူမ ဝန်ထမ်း၊   ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ် ြပန်လည် 

ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန   လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီး 

ဌာန၏ ြမန်မာုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ အမျိးသမီးေကာ်မတ ီ

အဖွဲဝင်    အမျိးသမီးအဖွဲအစည်းများအတွက ်

Gender၊ CEDAW၊ NSPAW၊  UNSCR 1325 အွန်လိင်ုး 

အသပိညာေပးသင်တန်းဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ု ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်    ကျင်းပရာ   သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို    

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ေဒါက်တာသက်သက်ခုိင်၊

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊    န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ 

တာဝန်ရိှသမူျား၊ ြမန်မာုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ  အမျိးသမီး 

ေကာ်မတီဝင ်အမျိးသမီးအဖွဲများမ ှဥက   များှင့် 

အတွင်းေရးမှးများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနပီြဖစ်

သင်တနး်ဖွင့်ပွဲတွင်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

က    လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည ် ကေလးသူငယ်၊ 

အမျိးသမီး၊ သက်ကီးရယ်အို၊ မသန်စွမ်းသူများ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးှင့ ်

လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစသည့ ်   လူမ ေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ု ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်   ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး အမျိးသမီးဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်း 

အေနြဖင့ ်  ပဋိပက အတွင်း   လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

အကမ်းဖက်မ   တားဆီးကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ ပူးတဲွ 

ေကညာချက် (Joint Communique on Prevention 

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှကျင်းပခဲ့သည့် Gender ၊ CEDAW ၊ NSPAW၊ UNSCR 1325 အသိပညာေပး အွန်လိုင်းသင်တန်း ဖွင့်လှစ်

and Response to Conflict Related Sexual 

Violence)ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်   ပဋိပက  

အတွင်း  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ   တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးှင့် တုံြပန်ေဆာင်ရက်ေရး  ဆိုင်ရာ 

အမျိးသားအဆင့်ေကာ်မတီှင့ ်လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ

တိုကိ ုဖဲွစည်းထားပီး လပ်ုငန်းစမီခံျက်ကိ ု အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေနပ ီြဖစ်ပါေကာင်း၊  ထိုြပင်  အမျိးသမီး 

များှင့် အမျိးသမီးငယ်ရယ်များအေပ   ကျား၊ မ 

အေြခြပ   အကမ်းဖက်မ များကုိ   ထိေရာက်စွာကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ေပးိုင်ရန်အတွက်      အမျိးသမီး 

များအေပ   အကမ်းဖက်မ  တားဆီးကာကွယ်ေရး 

ဥပေဒ(မူကမ်း) ေရးဆွဲြခင်း၊ တစ်ေနရာတည်းတွင် 

ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ုိင်သည့်စင်တာ  (OSWSC)များ 

ဖွင့လှ်စ်ြခင်း၊  Help Line ဝန်ေဆာင်မ များကိ ုအားလုံး 

အကျံးဝင် လက်လှမ်းမေီစေရးအတွက် တယ်လဖီန်ုး 

ြဖင့သ်ာမက Viber Message ပိုြခင်း၊ Helpline-DSW 

Facebook Page Messenger မှတစ်ဆင့် Message 

ေပးပိုတိုင်ကားိုင်ေရးအတွက်  စီစ်ေဆာင်ရက ်

ထားပါေကာင်း၊ ကိတင်ကာကွယ်ေရးှင့ ်ကာကွယ် 

ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးလပ်ုငန်းများအေနြဖင့ ် အမျိးသမီး 

များ  စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားေစရန်  အိမ်တွင်းမ  

သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း  ၁၁ ေကျာင်း၊ 

လူမ ေရးအရ       အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်

ေစာင့ေ်ရှာက်မ လိအုပ်ေသာ အမျိးသမီးများအတွက် 

အမျိးသမီးများဖွံဖိးတိးုတက်ေရးဌာန    ှစ်ခု၊ 

အမျိးသမီး  သက်ေမွးအတတ်ပညာသင်ေကျာင်း 

ေလးခုှင့် အမျိးသမီးများ ြပစုေစာင့်ေရှာက်ေရးှင့် 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဌာန  တစ်ခုတိုကို   ဖွင့်လှစ်ပီး

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးလျက်ရှိပါေကာင်းှင့ ်  

ယခုသင်တန်းတက်ေရာက်ကသည့်   အမျိးသမီး 

အဖဲွ အစည်းများမှ  သင်တန်းသား   သင်တန်းသူများမှာ  

ြမန်မာိင်ုင၏ံ ေဒသအသီးသီးမှ အဖဲွဝင်များြဖစ်သည့ ်

အတွက်    အမျိးသမီးများဖွံဖိးတိးုတက်ေရးကို  

ယခထုက်ပိုပီး     ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးိင်ုမည်ဟ ု

ေမ ာ်လင့်ပါေကာင်း၊   သင်တန်းသား သင်တန်းသူ 

များအေနြဖင့လ်ည်း  ေလလ့ာရသမ  ဗဟသုတုများကိ ု

မမိတိိုအဝန်းအဝိင်ုးအတွင်း  ထပ်ဆင့မ် ေဝေပးြခင်း၊ 

အခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံေနရသည့်    အမျိးသမီး 

များှင့် မိန်းကေလးငယ်များအား ကူညီကာကွယ ်

 န်းပိုေပးြခင်း၊  မိမိတို၏  လုပ်ငန်းများတွင်လည်း  

ကျား၊ မ ေရးရာအား   ထည့သွ်င်းစ်းစားေဆာင်ရက် 

ြခင်းတိုြဖင့်   အမျိးသမီးအခွင့်အေရးရရှိမ    ပိုမို

ြမင့်မားသည့်ိုင်င ံ  ြဖစ်ေစရန်အတွက ်    ဝိုင်းဝန်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးကရန ် ေြပာကားသည်။ 

ှစ်ရက်တာဖွင့်လှစ်မည်

သင်တန်းတွင်     ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ 

အမျိးသမီးေကာ်မတီအဖွဲဝင်   အမျိးသမီးအဖွဲ 

အစည်းများမ ှ သင်တန်းသား သင်တန်းသူ  ၃၆ ဦး 

ပါဝင်တက်ေရာက်ကပီး သင်တန်းကာလမှာ ယေနမှ 

ဇန်နဝါရ ီ၁၃ ရက်အထ ိ  ှစ်ရက်တာ  ဖွင့လှ်စ်မည်ြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ဟားခါး    ဇန်နဝါရီ     ၁၂

ချင်းြပည်နယ်  ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီ   လုပ်ငန်းညိ  င်း 

အစည်းအေဝးကို   ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက 

ဟားခါးမိ   ချင်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး  အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ    ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ဦးငွန်ဆန်းေအာင်      တက်ေရာက်အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။ 

အမှာစကားေြပာကား

အစည်းအေဝးတွင ်ချင်းြပည်နယ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီ 

ဥက     ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်ဦးငွန်ဆန်းေအာင်က 

မိနယ်အလိုက်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးသုံးေဆးဝါးှင့ ်  ေဆးပစ ည်း 

လိုအပ်ချက်များ   ေတာင်းခံပီး   ြပည်နယ်ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရး၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှ ြဖည့်ဆည်းေပး 

ုိင်မည့်အေြခအေန၊ ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွမှ ဝယ်ယူ 

ြဖည့ဆ်ည်းေပးရမည့ ်ေဆးဝါးှင့ ်ေဆးပစ ည်းလိအုပ် 

ချက်များကိ ု  တင်ြပရန်လိုေကာင်း၊ ချင်းြပည်နယ ်

အတွက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်   ခွင့်ြပရန်ပုံေင ွ

များြဖင့ ်တင်ဒါေခ ယူပီး  တင်ဒါေအာင်ကမု ဏမီျားမှ 

ဝယ်ယူသည့်ေဆးဝါးှင့်     ေဆးပစ ည်းများကို 

သက်ဆိုင်ရာမိနယ်များသို     ပိုေဆာင်ိုင်ေရး 

ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊  ထန်တလန် 

ချင်းြပည်နယ် ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီ  

လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ
မိနယ် ဇဖဲိင်ုေကျးရာအတွက် လိအုပ်သည့ ်ေဆးဝါး 

ပစ ည်းများ  ေထာက်ပံ့ေပးရန်လိုေကာင်း၊  ဦးတည် 

အုပ်စုအလုိက်  ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ကိ ု

ရာခိုင် န်းြပည့် ထိုးှံိုင်ေရးှင့်    ထပ်ေဆာင်း 

ကာကွယ်ေဆး (Booster Dose) ထိုးံှိင်ုေရးအတွက် 

စီမံချက်များ ေရးဆွဲရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ဟားခါး 

မိနယ်တွင်    ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးေတွရှိမ  န်း  သိသိ 

သာသာေလျာ့နည်းလာေကာင်း      ေတွရသည့ ်

အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး

လုပ်ငန်းများတွင ်     အဘက်ဘက်မ ှ    ဝိုင်းဝန်း 

ေဆာင်ရက်သည့် ပုဂ ိလ်၊ အဖဲွအစည်းများအားလံုးကုိ 

ေကျးဇူးတင်ေကာင်း  အမှာစကားေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ဟားခါးမိနယ် လထူကုျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ ေကာ်မတီဥက        သိက ာေတာ်ရ 

ဆရာေတာ်  ေဒါက်တာစတီဗင်လျန်ဟုပ်လိန်းက 

ဟားခါးမိနယ်  ခ န်ကျံးေကျးရာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ အေြခအေနများှင့ ်ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ထိုေနာက်  အစည်းအေဝးသို  တက်ေရာက ်

လာကသည့ ်ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားက ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်မ အေြခအေန၊      ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ှင့်  ဆက်လက်ထိုးှံိုင်ရန် 

စီစ်ေဆာင်ရက်ထားရိှမ အေြခအေန၊ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံမ အေြခအေန၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ အသိ 

ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ၊  ဗီိင်ုးများြဖန်ေဝ 

မ အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ယင်းေနာက် ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များအေပ  

လုံ ခံေရးှင့်နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး   ဗိုလ်မှးကီး 

ဟန်ဝင်းေအာင်၊      သယံဇာတေရးရာဝန်ကီး 

ဦးေကျာ်ငိမ်း၊ ြပည်နယ်ဥပေဒချပ် ဦးဆွန်ဒုတ်ကျင့်၊ 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ           အတွင်းေရးမှး 

ဦးေမာင်ေမာင်ဆန်းှင့်        ဟားခါးတပ်နယ်မ ှ

ဗိုလ်မှးကီးေစာထွန်းတိုက     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  

ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ စာရင်းဇယားများ ေရးသွင်းရာ 

တွင်  အချက်အလက်မှန်ကန်ေရး၊ ပလက်ဝမိတွင ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ်ထိုးှံေပးေနမ ှင့် 

ဆက်လက်ထိုးှံိုင်ေရး အစီအမံေတာင်းခံရန်ကိစ ၊ 

အလှရှင်များ၏   လှဒါန်းေငွြဖင့်   ဝယ်ယူသည့် 

ေအာက်ဆီဂျင်အိုးများ   ေရာက်ရှိပါက   ဟားခါး 

ြပည်သူေဆးံုကီးသုိ စနစ်တကျ လ ဲေြပာင်းေရးှင့် 

Mask Campaign ှင့်  ကိုဗစ်-၁၉  အသိပညာေပး 

လပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုမြပတ် ေဆာင်ရက်ေရး 

တိုကို    အကံြပေဆွးေွးကပီး    ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်က  လိုအပ်ချက်များကို  ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးကာ နိဂုံးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ေမာ်လမိင ်ဇန်နဝါရီ ၁၂
မွန်ြပည်နယ်       အစိုးရအဖွဲ 

ဝန်ကီးချပ်ဖလား ၁၀ မိနယ် 
အသက် ၂၅ ှစ်ေအာက်အမျိးသား၊ 
အမျိးသမီး        ြမန်မာသ့ိင်ုးပိင်ပဲွ 
ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် 
၈ နာရကီ ေမာ်လမိင်မိဖက်တန်း 
ရပ်  ြပည်နယ်အားကစားခန်းမ 
တွင်ကျင်းပသည်။

ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း
မွန်ြပည်နယ်      ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေဇာ်လင်းထွန်းက      ိုင်ငံ        
တစ်ုိင်ငံဖံွဖိးေရးသည်  အနာဂတ် 
တာဝန်များ ပခုံးေြပာင်းတာဝန်ယ ူ
မည့်လူငယ်၊လူရယ်များကျန်းမာ
ကံခ့ိင်ုေရး၊   အရည်အချင်းြပည့ဝ် 
ေရးှင့်   စိတ်ဓာတ်ေရးရာြမင့်မားေရး၊  
ဘက်စုံေထာင့်စုံမှအရည်အေသွး
ြမင့်တင်ေပးရန်   လိုေကာင်း၊ 
ြမန်မာ့သုိင်းပညာရပ်ကုိ    ြမန်မာ့ 
ိုးရာအေမွအှစ် ပညာတစ်ရပ် 
အြဖစ်     အေလးအနက်ထား 

ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်ေစလို 

ေကာင်း၊  ြမန်မာ့ိုးရာ သိင်ုးပညာ 
ရပ်ကိ ု     မေပျာက်ပျက်သွားေစေရး 
ပညာရှင်အချင်းချင်း စည်းလုံး 
ညီွတ်စာွ ဝုိငး်ဝနး်ထိနး်သိမး် 
ေစာင့်ေရှာက်   ေစလိုေကာင်း 
ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍           ြပည်နယ် 
ဝန်ကီးချပ်ှင့်     အဖွဲသည်          
အားကစားသမားများ၏ အားကစား 
သစ ာအဓိ  ာန်ရတ်ဆုိမ ှင့် ပိင်ပဲွဝင်     
တစ်ဦးချင်းအလုိက်    သုိင်းပညာ 
ရပ်များ  သုပ်ြပမ ကို  ကည့်  
အားေပးသည်။
အဆိုပါြမန်မာ့သိုင်းပိင်ပွဲကို 

မွန်ြပည်နယ် ၁၀ မိနယ်မှပိင်ပွ ဲ
ဝင်အားကစားသမား ၆၀ တိုက 
အမျိးသား၊အမျိးသမီး တစ်ဦးချင်း 
ဓားတစ်လက်ပိင်ပဲွှင့် အမျိးသား၊ 
အမျိးသမီးအုပ်စုအလိုက်   ၆၃   
ေမာင်းပညာစ်တုိကုိ ပါဝင်ယှ်ပိင် 
ကမည်ြဖစ်သည်။

မွန်ြပည်နယ်အေနြဖင့ ်ြမန်မာ့ 
အားကစား   အဆင့ ်အတန်း          
တိုး တက်ြမင့်မားေစေရး   အမျိး 
သားေရး တာဝန်တစ်ရပ်အြဖစ ်
ခံယူ၍ အားကစားနည်းအလိုက ်
ဆပ်ေကာ်မတမီျား၏         တက်က  
စွာ       ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်မ ၊ 
အားကစားသမားများ၏    ဇွဲ၊ 
စတ်ိဓာတ်၊ လုံလြဖင့ယှ််ပိင်ြခင်း 
တိုသည်   ကာယစွမ ်းပကား  
သာမက    စိတ်ဓာတ်စွမ်းပကား 
ြမင့်တင်ေပးသြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါေကာင့် ကန်သတ်ချက်များ 
ရှိေသာ်လည်း အားကစားက   
ြမင့်မားေရးကိုြပည်နယ ်  အစိုးရ 
အဖဲွက   အဆင့်မအီားကစားကွင်း 
ှင့်    အားကစားဥယျာ်များ 
တည်ေဆာက်ေပးပီး   လငူယ်ှင့်   
အားကစားက  အလိုက် အထူး 
အေလးေပး        ပံပ့ိုးကညူေီဆာင် 
ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း     သိရ 
သည်။        ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)မင်းဘူး ဇန်နဝါရီ ၁၂

မေကွးတိုင်းေဒသကီး မင်းဘူးမိနယ်ရှ ိကမ်း

နလီ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင်လပ်ုငန်းမှ စိက်ုဧက ၇၅၀ ေကျာ် 

အကျိးြဖစ်ထွန်းိုင်မည့်  ၂၁၃ ကီလိုဝပ် ဆိုလာ 

ဓာတ်အားေပးစနစ်ကို  ယမန်ေန   နံနက်ပိုင်းက  

ကမ်းနီလ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင်ုံးဝင်းအတွင်း၌ စတင် 

အသုံးြပဖွင့်လှစ်လိုက်ေကာင်း    မင်းဘူးခိုင ်

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စမီခံန် ခဲွေရးဦးစီးဌာန 

မှ သိရသည်။

အဆိုပါ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ုယမန်ေန  နံနက် 

၉ နာရီခဲွက ကမ်းနီလ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင်ံုးဝင်းအတွင

်း၌ ကျင်းပခဲရ့ာ    မေကွးတိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် 

ဦးတင့လွ်င်၊ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးများှင့ ်တာဝန်ရိှ 

သူများက တက်ေရာက်ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့ကသည်။

အကျိးြပဧရိယာ ၇၅၇ ဧက

အဆိပုါ ၂၁၃ ကလီိဝုပ် ဆိလုာဓာတ်အားေပးစနစ် 

ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့သည့်အတွက် အကျိးြပဧရိယာ 

၇၅၇ ဧကအနက် လ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင်စနစ်မှ ၂၀၂၁-

၂၀၂၂ ခှုစ်တွင် မိုးစပါး ၁၈၆ ဧကှင့ ်အြခားသီးံှဧက 

၅၀၀ တိုကို စိုက်ပျိးေရြဖန်ေဝေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့

ေကာင်း၊ ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင ်ဆိုလာစနစ် 

ကို    တပ်ဆင်သုံးစွဲိုင်သည့်အတွက်   လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားသုံးစွဲမ ကို ေလ ာ့ချိုင်မည့်အြပင် မီတာ

ယူနစ်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာြခင်းှင့် စိုက်ပျိးေရ 

ရယူရာတွင်လည်း စ်ဆက်မြပတ်  ြဖန်ေဝေဆာင ်

ရက်ေပးိုင်ြခင်းတိုအတွက ်       ေတာင်သူများ၏ 

လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးက  ကို များစွာအေထာက်

အကူြပုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း မင်းဘူးခုိင် ဆည်ေြမာင်း 

ှင့ ်ေရအသုံးချမ စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသ ူ

တစ်ဦးက ေြပာကားသည်။   

တိုင်းေဒသကီး

(ြပန်/ဆက်)

ြမစ်ကီးနား ဇန်နဝါရီ ၁၂

(၇၅) ှစ်ေြမာက်    စိန်ရတု     

ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနား 

တွင် ေနြပည်ေတာ်၌ ဗိလ်ု သဘင် 

အခမ်းအနားအတွက်  ကချင် 

ြပည်နယ် မှ  ဆင်ယင်ြပသသွားမည့ ်

အလှြပယာ်   သုံးစီးအတွက် 

ြပည်နယ်တိုင်းရင်းသားေရးရာ 

ဝန်ကီး ဦးေဆာင်သည့် ဝန်ထမ်း 

များအား တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း 

အခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၉ 

နာရတွီင်  ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွံုး 

မလိခခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ြပည်ေထာင်စု၏ 

အှစ်သာရကို ေဖာ်ကျး

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်  ဦးခက် 

ထိန်နန်က (၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားကို 

ြပည်ေထာင်စု၏ အှစ်သာရှင့် 

ြပည့ဝ်စွာ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ရာ 

မိမိတိုြပည်နယ်မှ ဆင်ယင်ြပသ 

သွားမည့် အလှြပယာ် သုံးစီး 

အတွက် သတ်မှတ် န်ကားချက် 

အတိုင်း   မိမိတို ြပည်နယ်၏ 

အထင်ကရေနရာများ၊ ိုးရာဓေလ ့

ထုံးစံများှင့်  ေဒသထွက်ကုန် 

ပစ ည်းများကို    ြပည်နယ်၏ 

အထိမ်းအမှတ်ကုိ ေပ လွင်ေစပီး 

ြပည်ေထာင်စု၏ အှစ်သာရကို 

ေဖာ်ကျးိုင်သည့်   ယာ်များ 

ြဖစ်ေစေရး၊   အေကာင်းဆုံးှင့ ်

ဂုဏ်သိက ာရိှရိှြပသုိင်ေရး ဝုိင်းဝန်း 

ကိးပမ်း     ေဆာင်ရက်သွား            

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း တိက်ုတွန်းမှာ 

ကားသည်။

ထိုေနာက်  တက်ေရာက်လာက 

သည့်  ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊ 

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက 

ေနြပည်ေတာ်တွင်   ြပင်ဆင် 

ေဆာင်ရက်သွားမည့် ကိစ ရပ် 

များ၊ ယာ်တစ်စီးချင်းစီအလိုက ်

သတ်မှတ်ထည့သွ်င်း ေဖာ်ြပရမည့ ်

ဆင်ယင်မ များအတွက် ေဆာင်ရက် 

သွားမည့်     လုပ်ငန်းများကို 

အသီးသီး အကံြပ  ြဖည့်စွက ်

ေဆွးေွးတင်ြပကရာ ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်က  လိုအပ်သည့် 

အုပ်ချပ်ေရးှင့်  ေထာက်ပံ့ေရး 

ဆိုင်ရာ   ကိစ ရပ်များအေပ  

ဦးေဆာင်တာဝန်ယူမည့်  ြပည်နယ် 

တိုင်းရင်းသားေရးရာ ဝန်ကီးှင့် 

ဌာနဆုိင်ရာများအကား ချတ်ိဆက် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ုိင်ေရး ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း     သိရ 

သည်။        ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

မင်းဘူးမိနယ် ကမ်းနီလ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင်လုပ်ငန်းမှ 

၂၁၃ ကီလိုဝပ် ဆိုလာဓာတ်အားေပးစနစ်ဖွင့်လှစ်

ြမန်မာ့ိုးရာသိုင်းပညာရပ်ကို မေပျာက်ပျက်သွားေစေရး ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း

ကချင်ြပည်နယ်မှ 

ဆင်ယင်ြပသသွားမည့် 

အလှြပယာ်များအတွက် 

တာဝန်ေပးအပ်

ဘားအံမိ၌ ြပည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၏ 

လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ
ဘားအံ  ဇန်နဝါရီ  ၁၂

ကရင်ြပည်နယ်  ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်ြပည်နယ်အဆင့ ်     

ဌာနဆိုင်ရာများ၏  (၁/၂၀၂၂)   လုပ်ငန်းညိ  င်း 

အစည်းအေဝးကိ ု       ယေန  နံနက် ၁၀ နာရီက   

ဘားအံမိ ဇွဲကပင်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးတွင်    ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေစာြမင့ဦ်းက  မိရာများ တိုးချဲရာတွင် စိက်ုပျိးေြမ 

များ  မေပျာက်ပျက်ေအာင ် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက ်

ကရန်၊ ေကျးရာရပ်ကွက်များ  စည်ကားလာေစေရး 

အများှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ်ေဈးကိ ု ေကျးရာရပ်ကွက် 

များအတွင်း  ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး  ေဆာင်ရက်ေပးရန်၊   

စိက်ုပျိးရန်ခွင့ြ်ပထားေသာ လယ်ေြမများကိ ု အြခား 

နည်းေြပာင်း၍  အသံုးြပေဆာင်ရက်ေနမ များအေပ      

တာဝန်ရှိသူများက ဥပေဒစည်းမျ်းစည်းကမ်းများ

ှင့အ်ည ီထန်ိးသမ်ိးကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ရန်၊   အမ်ိရာ 

စမီကံန်ိးများအေကာင်းြပ၍ ရယထူားေသာ  ေြမများ 

ေပ တွင်  လုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိပါက 

အေရးယသွူားရန်ှင့ ် ေြမကိအုကျိးရိှစွာ အသုံးချိင်ု 

ရန်အတွက်  ေြမယာစီမံခန်ခွဲမ ကို  စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်သွားရန်၊    ကားလမ်းနယ်နိမိတ်များ 

အတွင်းကျးေကျာ်ေနထုိင်သူ များြပားလာြခင်းေကာင့ ်

တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်ိင်ုေရး 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ကရန်၊  တည်ေဆာက် 

ေရးလပ်ုငန်းများကိ ု သတ်မှတ်အရည်အေသွး  စခံျန်ိ 

စံ န်းများှင့်အညီ အချနိ်မီပီးစီးိုင်ေရး ကီးကပ ်

ေဆာင်ရက်ကရန် လမ်း န်အမှာစကား ေြပာကား 

သည်။

ထိုေနာက်            ြပည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ 

အကီးအကဲများက   ယခင်အပတ်အစည်းအေဝး 

ဆံုးြဖတ်ချက်များအေပ   လုိက်နာေဆာင်ရက်ပီးစီး

မ အေြခအေနများကို    ေဆွးေွးရှင်းလင်းတင်ြပခဲ ့

ကပီး ကရင်ြပည်နယ် ဝန်ကီးများှင့် ြပည်နယ် 

အဆင့်     ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများက  ထပ်ဆင့် 

ရှင်းလင်း ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ယင်းေနာက်    ြပည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ 

အကီးအကဲများက    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်

လုပ်ငန်းစ်များအား     ေဆွးေွးတင်ြပခဲ့ကပီး 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က မိရာသန်ရှင်းသာယာလှပ 

ေရးအတွက် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့ ်  ေဒသခံ 

ြပည်သူများပူးေပါင်း၍     စုေပါင်းသန်ရှင်းေရး 

ေဆာင်ရက်ကရန ်လမ်း န်မှာကားကာ နိဂုံးချပ် 

အမှာစကား ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်

 (ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ကိယု့ဇ်ာတခိျက်ေက  အညာေြမကိ ုြပန်ရေတာ့ 

ဆရာကီးသန်ိးေဖြမင့ေ်ရးတဲ ့ “အညာြပန်”  ဝတ ကိ ု

သတိရမိပါတယ်။      ဆရာကီးသိန်းေဖြမင့်က 

ဘတုလင်သားပါ။ ဘတုလင်မိက မုရံာကေန ေရဦး 

ဘက်ဆက်သွားရင ်ဘုတလင်ကို ေရာက်ပါတယ်။ 

ဆရာကီးကေတာ ့“အညာြပန်” ကိ ုသတုေတေွရာ၊ 

ရသေတေွရာ စုေံအာင်ေရးထားေတာ ့ဖတ်လိုမဝိင်ု 

ဘူး။ ဖတ်ေနတ့ဲသူ မျက်လံုးထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း 

ေပ လာေအာင်ကိ ုေရးဖဲွထားတာကိုး။ က န်ေတာ်က 

ေတာ့ မုံရာဇာတိ၊  မုံရာသားဆိုေပမယ့ ်     ဇာတိ 

ြပန်ေရာက်တဲ ့အကမ်ိအေရအတွက်ကလည်းနည်း၊ 

မိတ်ေဆွအေပါင်းအသင်းကလည်း နည်းဆိုေတာ့ 

ေရးစရာက မများလှပါဘူး။

ဦးဆုံးတမ်းတမိတာက မိဘှစ်ပါး

ေရးစရာမများလှေပမယ့် ဇာတိေြမကုိ တစ်ေခါက် 

ဆိုတစ်ေခါက်ေရာက်ေတာ့     ခံစားချက်ကေတာ ့

သူတကာလို    ခံစားမိတာေတာ့   အတူတူပါပဲ။ 

သူလည်းေလ ေလာကီသားလိုပါ.့.. ဆိုတာလိုေပါ့။ 

ဇာတိချက်ေက     ေမွးရပ်ေြမကိုသွားမယ်ဆိုေတာ ့

စိတ်ထဲ ဦးဆုံးတမ်းတမိတာက မိဘှစ်ပါးကိုပါ။ 

အခုအချနိ် မိဘေတွရှိေနရင် သိပ်ေကာင်းမှာပဲလို 

တမ်းတလွမ်းဆွတ်မိတယ်။  မိဘေတ ွ ရိှေနေစချင် 

လိုက်တာ။  ေဖေဖနဲေမေမတိုသာ   ရှိေနေသးရင ်

က န်ေတာ်ြပန်လာမယ်ဆိတုာနဲ  ေပျာ်ေနလိက်ုမယ့် 

ြဖစ်ြခင်း။         က န်ေတာ်ေရာက်မယ့်အချနိ်ကို 

လည်တဆန်ဆန်နဲ  ေမ ာ်ေနကမှာ ေသချာတယ်။ 

ေြပာထားတဲ့အချနိ်များ   မေရာက်လိုရှိရင်လည်း 

စတ်ိေတပွေူနကမှာ။ ထိင်ုလိက်ု၊ ထလိက်ုနဲ။ အဒဲါဆိ ု

ေဘးကလူေတွလည်း အငိမ်ေနရမှာမဟုတ်ဘူး။ 

တတွတ်တွတ်နဲ  ေြပာလိုဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ 

တစ်ခါကဆိ ုေမေမ က န်ေတာ့ဆ် ီဘရုားဖူးရင်း 

အလည်လာကတယ်။ က န်ေတာ့်ညီမတစ်ဝမ်းကွဲ

သူတမူနဲ လာကတာ။ က န်ေတာ်ုံးသွားေနတဲအ့ချန်ိ 

ဆို   ြပဿနာမရှိဘူး။     ုံးဆင်းချနိ်ေရာက်လို 

ြပန်မေရာက်လာေသးရင် မရေတာ့ဘူး။ က န်ေတာ့် 

အမျိးသမီးကိုလည်း  ေမးခိုင်း၊    သူတူမကိုလည်း 

ဗျစ်ေတာက်ဗျစ်ေတာက်နဲ  ေြပာေနေတာတ့ာ။ ညမီ 

လပ်ုတဲသူ့က အေဒ ့အေကာင်းသိေတာ့ ကွယ်ရာမှာ. . . 

ဘာမှမဟုတ်ဘူး၊    သူသားြပန်မေရာက်ေသးလို 

က န်မတုိကုိ ြပဿနာရှာေနတာ. . . ကည့်ေန သူသား  

ြပန်ေရာက်ရင် ဘာမှမဟုတ်ေတာ့ဘူးရယ်. . . လို 

ေမတ ာစမ်းေရေအးှင့ ်အိုေအစစ်မိသားစုဘဝ

သိန်းထွန်း (IR)  
က န်ေတာ့်အမျိးသမီးကို ေြပာပီး ရယ်ေနတာေပါ့။ 

အဒဲလီိပုါဆိ။ု အင်းေပါေ့လ. . . ဒါေကာင့ ်ေြပာကတာ 

မိဘေမတ ာဆိုတာ တု  င်းမဲ့လို။  

အခုလိုများ   မုံရာကိ ု  က န်ေတာ်ြပန်လာမယ် 

ဆိုလိုကေတာ့   ေရာက်တာနဲစားဖို    က န်ေတာ် 

ကိက်တတ်တဲ့ အညာဟင်းေတ ွချက်ထားကမှာ။ 

ထမင်းစားရင်ေတာင် ဟင်းေတွထည့်ေပးရင်း ငါ့သား 

စား. . . မင်းက ဟိမှုာ အညာဟင်းစားရမှာမဟတ်ုဘူး၊ 

ေရာက်တုန်း အဝသာစား. . .  လိုလည်း ေြပာဦးမှာ။

ေဖေဖကေတာ့ သူသားြပန်လာရင် ကည့်ပီး 

တပံး ပံးနဲ ေပါ့။ ေဖေဖ၊ ေမေမ ကိက်တတ်တဲ့ 

စားစရာပါလာရင် စားလည်းစား. . .  က န်ေတာ့သ်ား 

ဝယ်လာတာဗျ၊ စားကပါဦးလို က ားလည်းက ားက 

မှာ။    သူတိုတစ်ေတွ    အသက်ေတွကီးသွားက၊ 

က န်ေတာ်တိုတစ်ေတွ အသက်ေတွ ကီးသွားက 

ေပမယ့်  မိဘေတွက  သားသမီးကိ ု  ကေလးလိုပ ဲ

ထင်ေနကတုန်း။ ချစ်တာေလျာ့မသွားဘူး၊ ဂုစုိက် 

တာလည်း ေလျာ့မသွားကဘူး။ ဆရာေရ တုိင်ွန်  

နက်နက် ကိုယ်ချင်းစာသိလာတဲ့အချနိ်မှာ မိဘ 

ေတကွ မရိှေတာဘ့ူးေလ။ ဒအီတွက် အစားထိုးစရာ 

မရိှခဲဘ့ူး။ ေြဖသမ့်ိစရာ မေတွခဲဘ့ူး။ ဘဝကံကမ ာက 

ဒီေလာက်ပဲေပးခဲ့တာ ထင်ပါရဲ။

မိဘေမတ ာ

အခုဆို   ဇာတိေြမကို   ြပန်သာြပန်ခဲ့ရတယ် 

ေဖေဖနဲေမေမတို မရှိေတာ့ဘူး။ အိမ်ထဲဝင်လိုမှ 

ေဖေဖ က န်ေတာ်ြပန်ေရာက်ပီ၊  ေမေမ က န်ေတာ် 

ြပန်ေရာက်ပလီို သတူို စတ်ိချမ်းသာေအာင် မေြပာရ 

ေတာ့ဘူး။   ေတွကံဆုံကွဲ   ဘဝဓမ တာေတွကို 

နားလည်လက်ခံေပမယ့ ် မိဘေတွနဲပတ်သက်ရင ်

ေတာ ့တမ်းတလွမ်းရတာေတာ့  အခအုချန်ိအထပိ။ဲ 

ေြဖလို  မေြပိုင်တာကိ ု   ကိုယ်တိုင်ပဲနားလည်မ ိ

တယ်။ ဒါေကာင့ ်မဘိနဲပတ်သက်လာရင် ေနာင်တ 

ရကမှာကိ ုစိုးရိမ်မိလာတယ်။ အေကွအေကာက်၊ 

အတက်အဆင်းေတနွဲ ကမ်းတမ်းတဲ ့ေလာကဓေံတ ွ

ထဲမှာ မိဘေမတ ာအရိပ်ေလာက် ဘယ်ေနရာက 

များ ပိုပီးေအးြမဦးမလဲ။  ဒါေကာင့်လည်း မိဘ 

ထွက်ေြပးသွားခဲ့တယ်။   တကယ်တမ်းကေတာ့ 

သူထင်သလို ြဖစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ ေလာကဓံရဲ အထု 

အေထာင်းေတွ၊ ုိက်ပုတ်မ ေတွကို မခံုိင်တ့ဲအချန်ိ 

မှာ အိမ်ကိုပဲ ြပန်ေရာက်လာခဲ့ပါတယ်။    ေနပူထဲ 

ေရာက်မ ှအရိပ်ရဲတန်ဖိုးကိ ုပိုနားလည်သလိုပါပဲ။ 

မိဘေမတ ာနဲ   မိသားစုဘဝေတွဟာ   ကိုယ်တိုင် 

ုန်းကန်ရတဲ့အချနိ်မှာ        ပိုလိုနားလည်လာရပါ

တယ်။

ချစ်ကတဲ့ပုံစံေတ ွမတူတတ်က

မိဘနဲသားသမီးအကား   ချစ်ကတဲ့ပုံစံေတွ 

မတတူတ်ကေပမယ့ ်မဘိဆိတုာကေတာ ့သားသမီး 

အေပ  ချစ်ကတာချည်းပါပ။ဲ ချစ်တာကိ ုထတ်ုေြပာ 

တတ်၊ ြပတတ်တဲမ့ဘိေတရိှွသလိ ုသားသမီးကိခုျစ် 

ေကာင်း မြပတတ်ကတဲမ့ဘိေတလွည်း ရိှကတာပ။ဲ 

ေသချာတာကေတာ့   မိဘေတွ   ေက းေမွးြပစု 

ေစာင့်ေရှာက်လာလို    ကိုယ်လည်း   လူဘဝထဲ 

ရပ်တည်ရှင်သန်ိင်ုတာ မဟတ်ုလား။ မဘိဝတ ရား 

ဆိတုာနဲ    င်းယှ်ရင်ေတာ ့လိတုာလည်း ရိှိင်ုသလိ ု

ပိုတာလည်း ရှိကမှာေပါ့။     မိဘေတွ   ဝတ ရား 

ေြပာေတာ ့ကိယ်ုကိယ်ုတိင်ုေရာ  သားသမီးဝတ ရား 

ြပည့်စုံရဲလား ြပန်ကည့်မိတယ်။ ြပည့်စုံတဲ့သူေတ ွ

ရှိသလို မြပည့်စုံတဲ့သူေတွလည်း ရှိမှာေပါ့။ အေြခ 

အေန အေကာင်းအရပ်ရပ်ေတ ွမတူိင်ုကဘူးေလ။ 

တစ်ခုေတာ့ရှိတာေပါ့။  မိဘကို မရှိလိုမေက းေမွး 

မေစာင့်ေရှာက်ိုင်တာ ြဖစ်တတ်ေပမယ့် မိဘကို 

ေက းေမွးြပစုိုင်ပါလျက ်မျက်ကွယ်ြပထားတတ ်

တဲ့ သားသမီးမျိးလည်း ေတွရြပန်တယ်။ ဒါေပမဲ့ 

ြမန်မာ့ဓေလ့မှာေတာ့   မိဘနဲသားသမီးကေတာ့ 

အများအားြဖင့ ်ရင်အုပ်မကွာရှိတတ်က၊ ေနတတ် 

ကတယ်။

အထူးသြဖင့် ြမန်မာ့ဓေလ့ မိသားစုအသုိက်အဝန်း 

ဆုိတာက အြခားုိင်ငံေတွက မိသားစုဓေလ့စုိက် 

ေတွနဲ  မတူညီတာေတွ ရှိပါတယ်။ အသက်အရယ် 

မေရး မဘိနဲအတ၊ူ မသိားစနုဲအတ ူေနတတ်ကတာ 

မျိးေပါ။့ မတ်ိေဆတွစ်ေယာက်ေြပာဖူးတာ သတရိမ ိ

တယ်။ မိတ်ေဆွက စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း 

မိသားစုလိုက ်  အဲဒီမှာပဲေနေနတာ။   သူသားက 

စင်ကာပမှူာပ ဲေမွးတယ်။ သကူ ဒကီိခုဏြပန်လာရင်း 

ေြပာရှာတယ်။               

      စာမျက်ှာ  ၁၁ သို 

ငယ်စ်ေတာင်ေကျး  ကေလးဘဝကေနစလို  ကိယု့မ်သိားစနုဲ 

ကိယ်ုြဖစ်တဲအ့ထ ိ မဘိရဲေမတ ာရပ်ိေအာက်  ြမန်မာ့ိုးရာမသိားစ ု

ဓေလေ့တနွဲ ကီးြပင်းလာရေတာ ့ဇာတေိြမက မဘိအမ်ိေရာက်ရင် 

ေနစ်လက်ဆုစံားေနကျ  ထမင်းဝိင်ုးေလး၊  ညေနတိင်ုးထိင်ုေနကျ 

မိသားစုစကားဝိုင်းေလး၊ ေွးေထွးတဲ့  မိသားစုအသိုက်အဝန်း 

ေလး. . .   မဆုံးိင်ုတဲ ့လွမ်းစရာဘဝေတကွ အသစ်ြဖစ်ရြပန်ပေီပါ။့ 

ငယ်စ်က ေတွကံခစံားခဲရ့တဲ ့မသိားစေုတဆွိတုာ ေမတ ာဓာတ် 

ေတ၊ွ ခွင့လ် တ်ြခင်းေတ၊ွ နားလည်ြခင်း၊ ေပးဆပ်ြခင်းဆိတုဲ ့မသိားစ ု

ေှာင်ကိးေတွနဲ ရစ်ဖွဲလိုထားတာကိုး

‘

‘

ေရးပီး ေဒ ကည်ေအာင်သီဆုိထားတ့ဲ “မိဘေမတ ာ”  

သခီျင်းထကဲလိ ုငယ်ရယ်တန်ုးကေတာ ့မဘိေမတ ာ 

ကို  သတိမထား၊  အေလးမထားတတ်ကေပမယ့ ်

ကိုယ်တိုင်မိဘြဖစ်လာတဲ့အခါ     မိဘေမတ ာကို 

ပိုသိလာရတယ်။  ကိုယ်ချင်းစာတတ်လာတယ်။ 

ဒါေပမဲ့    ကိုယ်တိုင်မိဘေမတ ာကို   ေလးေလး 

ေမတ ာကို စုန်ေရနဲ    င်းကတာပဲေလ။ 

ဒီလိုေအးြမလုံ ခံတဲ ့  မိဘရဲအရိပ်ေအာက်က 

မိသားစုအသိုက်အဝန်းဆိုတာ     ဘဝအတွက် 

ေအးချမ်းလှပါတယ်။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတွ 

ေကာင့်ြဖစ်လာတဲ့ ေသာကအပူေတွနဲ  ေလာက 

က ာရထမှဲာ မသိားစဘုဝေတဆွိတုာက  အိေုအစစ် 

ေလးတစ်ခုလုိပါပဲ။ မိသားစုသံေယာဇ်ေှာင်ကိး 

လိုဆိေုပမယ့ ်ြဖစင်လှတဲ ့မဘိရဲေမတ ာရပ်ိေအာက် 

မှာ ေအးြမမ ၊ သာယာချမ်းေြမ့မ ေတွ ကိန်းေအာင်း 

ေနကပါတယ်။ မသိားစတုိင်ုးမှာ သာယာချမ်းေြမမ့  

ေတွရှိကတယ်လိုမဆိုိုင်ေပမယ့ ်     မိဘေမတ ာ 

ဆိုတာကေတာ့  တု  င်းမဲ့ပါပဲ။      ဒါေကာင့်လည်း 

ကိုယ်ကိုယ်တိုင ်မိသားစုအတွင်းမှာ ဦးေဆာင်လာ 

ရတဲအ့ချန်ိမှာေတာ့ တစ်ချန်ိက မိဘေတွလက်ေအာက် 

က မိသားစုဘဝေတွကိ ုတမ်းတေနမိတတ်တယ်။

တစ်ခါက   အိမ်မှာေနရတာ   အဆင်မေြပလို၊ 

မေပျာ်လို                အိမ်ကထွက်ေြပးသွားတဲ ့

သတူစ်ေယာက် ေတွဖူးပါတယ်။  ဘဝအေတွအကံ 

နည်းေသးတဲ့ သူဘဝမှာ မိသားစုအတွင်းက မိဘ 

ေတရွဲေြပာဆိဆုုံးမမ ေတ၊ွ မသိားစအုကျပ်အတည်း 

ေတ၊ွ ေမာင်ှမညအီစ်ကိုကား အဆင်မေြပမ ဆိတုာ 

ေတဟွာ သူအတွက်ေတာ့ သိပ်ကုိကီးမားတယ်လုိ 

ထင်ခဲ့ပုံပါ။  ဒီေတာ့မိဘေတွရဲ   ေြပာဆိုဆုံးမတာ 

ေတ၊ွ မသိားစအုကျပ်အတည်းေတကွ ကင်းလွတ်ပီး 

မိမိဘာသာ  လွတ်လွတ်လပ်လပ်ေနမယ်၊    မိမိ 

ဘာသာ  ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ    အိမ်ကေန 



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

  စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ငါ့ကွာ ဟုိမှာေနတာ ေငွေရးေကးေရး၊ ေနထုိင်ေရး၊ 

အလုပ်အကိုင်       အားလုံးအဆင်ေြပတယ်ကွာ။ 

ဒါေပမဲ့ ငါ့မှာ ငါ့သားသမီးေတွကို  ဆုံး ံးသလို 

ခံစားရတယ်လို ေြပာရှာပါတယ်။  ဒီမှာလို   မိဘနဲ  

သားသမီး ေွးေထွးမ ၊ ေမတ ာေှာင်ကိး၊ ေြပာဆို 

ဆုံးမရတာ၊  ေလးစားမ ဆိုတာေတွ    နည်းပုံ 

ေပါက်ပါရဲ။ သူတိုဆီမှာက ကိုယ့်သားသမီးဆုံးမ 

တာေတာင်  ဒီမှာလို  ေြပာဆိုဆုံးမလိုမှမရတာ။ 

သူတိုဆီမှာက  အသက်  (၁၈)  ှစ်ြပည့်ရင ်  သူတို 

ေြခေထာက်ေပ သတူို ရပ်တည်ေနကတာကိုး။ မဘိ 

နဲသားသမီးကား ဥပေဒကီးက ြခားလိုေနပါပီ။

ဥမကွဲသိုက်မပျက်ေနထိုင်

ဒီမှာကေတာ့ အိမ်ေထာင်ကဲွတာေတာင်မှ မိဘ 

နဲသားသမီး ဥမကဲွသိက်ုမပျက် ေနထိင်ုတတ်တာကိုး။ 

မဘိနဲသားသမီး၊ ညီအစ်ကုိေမာင်ှမအချင်းချင်းကား 

ေြပာဆိုဆက်ဆံမ ေတွ၊   ပဲ့ြပင်ဆုံးမမ ေတွဆိုတာ 

ဥပေဒဆိုတာထက်    အစ်အလာဓေလ့ေတွနဲပဲ 

ေနကတာမဟတ်ုလား။ က န်ေတာ်တို မသိားစမှုာဆိ ု

ေဖေဖ၊ အေမတိုထက် အစ်ကိုကီးကိ ုပိုေကာက်ရ 

တယ်။ အငယ်ေတ ွအြမင်မေတာ်ရင် သကူပ ဲေြပာဆိ ု

ဆုံးမတာ။   ညပိုင်းစာကျက်ချနိ်ဆို  အစ်ကိုကီး 

အိပ်ချနိ်ထိ  စာကျက်ရတာ၊   အိပ်ချင်ရင်ေတာင ်

အစ်ကိုကီး   အိပ်၊ မအိပ်  ခိုးကည့်ရေသးတယ်။ 

တစ်ခါတေလ       သူအိပ်ရာဝင်သွားပီဆိုပီး 

ဝမ်းမသာေသးနဲဦး။  လူကသာ အိပ်ရာထဲေရာက ်

ေနတာ မအိပ်ေသးဘူးဗျ။         အိပ်ရာထဲကေန 

က န်ေတာ်တိုစာကျက်တာကို နားေထာင်ေနတာ၊ 

ေမာင်ှမတစ်ေတွ စာကျက်သံမကားရေတာ့ဘူး 

ဆိရုင် ညေီလး. . . အပ်ိငိက်ုေနတာလားလို ေမးတတ် 

ပီး  ကပျာကယာနဲ  မငုိက်ပါဘူး. . .  သခ  ျာတွက်ေန 

တာလို ညာေြပာရတယ်။ 

အမှန်က လကူ အပ်ိငိက်ုလို သွားရည်များေတာင် 

ကျလိုေလ။ အစ်မကီးေတွဆိုလည်း  အစ်ကိုကီး 

ေြပာရင ်တစ်ခွန်းပဲ။ အစ်ကိုကီးက အငယ်ေတွကို 

အဒဲလီိုကပ်မတ်သွားေတာ ့မဘိက သားသမီးအငယ် 

ေတွအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုေတာ့ဘူး။ လိုအပ်လို 

ိုက်ှက်ဆုံးမစရာရှိရင်ေတာင်  အစ်ကိုကီးကပဲ 

ဆုံးမတာ။ မိဘေတွက ိုက်ဆုံးမစရာ၊ ေအာ်စရာ၊ 

ေငါက်စရာ မလိုဘူး။ ေနာက်တစ်ခု အစ်ကိုကီးက 

အကီးပီသတယ်။ ေကျာင်းစရိတ်ကို မိဘေတွက 

ေပးေပမယ့် အေတာ်အတန်လိုတဲ့ မုန်ဖိုးကေတာ့ 

အစ်ကိုကီးဆီက ေတာင်းလိုက်တာပဲ။ အစ်ကိုကီး 

ကလည်းေပးတယ်။ မုန် ဖုိးေပးရင် ေြပာေသးတယ်။ 

ညီေလး သုံးေတာ့သုံး၊    မြဖန်းေတာ့မြဖန်းနဲက ွ

တဲေ့လ။ အလဲိမုသိားစ ုအသိက်ုအဝန်းနဲ  ေနသားကျ 

လာေတာ့ မိဘေမတ ာ၊ မိဘအိမ်ဆိုတာက ဘဝမှာ 

အေွးေထွးဆုံးေနရာေတပွ။ဲ အခလုိ ုြပန်လာရေတာ ့

မိဘေတွ၊ အစ်ကုိကီး အစ်မကီးေတွကုိ လွမ်းမိတာ 

အမှန်ပါပ။ဲ အရင်ကလိ ုမသိားစစုုစံုလံင်လင် ေတွချင် 

လိုက်တာ၊ စကားေတွ ေြပာချင်လိုက်တာ။ 

ခက်တာက လဆူိတုာက ေရကည်ရာ ြမက်ရုာ 

ေနကရ၊ အလပ်ုအကိင်ုရှာေဖရွေတာ ့မသိားစေုတနွဲ  

ေသတစ်ပန်သက်တစ်ဆံုး အတူတူေနလုိကလည်း 

မြဖစ်ြပန်ဘူး။          အချနိ်တန်အရယ်ေရာက်လို 

အိမ်ေထာင်ရက်သားေတွကျေတာ ့   ခွဲခွာသွားက 

ြပန်ေရာ။     ဒီလို      မိသားစုဘဝြဖစ်စ်ေတွဟာ 

ကိယ့်ုမသိားစတုစ်ခတုည်းမှာပ ဲ       ြဖစ်ေနတာေတာ ့

မဟတ်ုပါဘူး။ မသိားစတုိင်ုးလိလုိပုါပ။ဲ ဒေီတာလ့ည်း 

ကိယု့ ်မဘိနဲ ခဲွလာရပ၊ီ မသိားစနုဲ  ခဲွလာရပဆီိေုတာ ့

ကမ်းတမ်းတဲ ့ဘဝက ာရခရီးေလ ာက်ကရပေီပါ။့ 

အဲဒီအချနိ်မှ မိဘရဲေမတ ာ၊ မိဘရဲအရိပ်အာဝါသ၊ 

မိသားစုဘဝေတွကို ပိုသိလာတယ်၊ ကိုယ်ချင်းစာ 

တတ်လာတယ်။ မဘိေတဟွာ သားသမီးေတအွေပ  

ဘယ်ေလာက်အနစ်နာခံ   ေပးဆပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ 

ကိယ်ုနဲ  င်းယှ်သိလာရတယ်။ ဒီေတာ့ ကုိယ့်မသိားစ ု

ကိုလည်း မိဘေတွ သွန်သင်ေြပာဆိုဆုံးမခဲ့သလို 

သားသမီးေတကွိ ုလက်ဆင့်ကမ်းဖုိ ကိးစားရေတာ ့

တယ်။

ေမတ ာေတွ ပိုပီးလ မ်းမိုးေနမှာ

ဒလီိ ုမသိားစဓုေလထ့ုံးစေံတမှွာ လက်ဆင့က်မ်း 

ယူသင့်တဲ့ အကျင့်စိုက်ေတွရှိသလိ ုေခတ်နဲအညီ 

ေြပာင်းလဲသင့်တဲ့အချက်ေတွလည်း     ရှိတာေပါ့။ 

ေနရာတကာ ေရှးအစ်အလာေတအွတိင်ုး လိက်ုေန 

လိုမရသလိ ုအားလုံးကိ ုေခတ်မေီနလိုလည်း မရိင်ု 

ဘူးထင်တာပဲ။         ဒူးေနရာဒူး ေတာ်ေနရာေတာ် 

ြဖစ်မယ်ဆိုရင ် ြမန်မာ့ဓေလ့မိသားစုဘဝေတွဟာ 

ဥပေဒေတွထက် ေမတ ာေတွ ပိုပီးလ မ်းမိုးေနမှာပါ 

ပဲ။           အဲဒါကပဲ ချစ်စရာြမန်မာ့မိသားစုဓေလ့လုိ 

ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။   ကည့်ေလ မိဘေတွများ 

သားသမီးေတွ အသက်ဘယ်ေလာက်ကီးကီး၊ ရာထူး 

ေတွဘယ်ေလာက်ကီးကီး၊ ေငွေတ ွဘယ်ေလာက် 

ရှိရှိ ေရချိးတာကစ၊  အစားအေသာက်ေလးကစ 

သားသမီးေတွအေပ  ဂုစိုက်တတ်၊ ေြပာဆိုဆုံးမ 

တတ်ကတာ။ သားသမီးကလည်း မဘိကေြပာတယ် 

ဆိုရင် ေလးေလးစားစား ိုိုေသေသ “ဟုတ်ကဲ့” 

ေတာေ့ြပာတာပ။ဲ က ဲဘယ်ေလာက်ချစ်စရာေကာင်း 

တဲ့ ြမန်မာ့ိုးရာမိသားစုဓေလ့ေတွလဲ။

ငယ်စ်ေတာင်ေကျး   ကေလးဘဝကေနစလို 

ကိုယ့်မိသားစုနဲကိုယ်ြဖစ်တဲ့အထိ  မိဘရဲေမတ ာ 

ရိပ်ေအာက်    ြမန်မာ့ိုးရာမိသားစုဓေလ့ေတွနဲ  

ကီးြပင်းလာရေတာ ့ဇာတေိြမက မဘိအမ်ိေရာက်ရင် 

ေနစ်လက်ဆုံစားေနကျ ထမင်းဝိုင်းေလး၊ ညေန 

တိင်ုး ထိင်ုေနကျ မသိားစစုကားဝိင်ုးေလး၊ ေွးေထွး 

တဲ့  မိသားစုအသိုက်အဝန်းေလး. . .   မဆုံးိုင်တဲ့ 

လွမ်းစရာဘဝေတွက     အသစ်ြဖစ်ရြပန်ပီေပါ့။ 

ငယ်စ်က ေတွကံခစံားခဲရ့တဲ ့မသိားစေုတဆွိတုာ 

ေမတ ာဓာတ်ေတ၊ွ ခွင့လ် တ်ြခင်းေတ၊ွ နားလည်ြခင်း၊ 

ေပးဆပ်ြခင်းဆုိတ့ဲ မိသားစုေှာင်ကိးေတွနဲ  ရစ်ဖဲွ 

လိုထားတာကိုး။   ေမတ ာေတနွဲ  တည်ေဆာက်ထား 

တဲ့  မိဘအိမ်ေလးထဲမှာ မိဘေတွမရှိေတာ့ေပမယ့ ်

မိဘရဲ ေမတ ာေတွ၊   အေငွအသက်ေတွ၊    ဆုိဆံုးမ 

စကားေတွ ရှိေနပါလိမ့်ဦးမယ်။   ထမင်းစားပွဲမှာ 

ထိုင်ရင်း ေမေမများ ဟင်းလာထည့်ေပးမလားလို 

လည်း ေမ ာ်ေနမိတယ်။ အခုလုိေဆာင်းရာသီမှာဆုိ 

ေဖေဖက မနက်အေစာကီးထပီး သားသမီးေတွ 

အတွက် ထန်းြမစ်လည်း ဖုတ်ေပးထားဦးမှာ။ သား 

သမီးေတ ွအပ်ိရာကထလာရင်          စားဖိုကအဆင်သင့။်  

လွမ်းလိုက်တာ။

ေအာ်  အခုေတာ့လည်း. . .   ဘဝခရီးကမ်းမှာ 

ပင်ပန်းွမ်းွယ်လာတဲ့  သူတစ်ေယာက်အတွက် 

မဘိရဲေမတ ာစမ်းေရကိ ုတမ်းတမေိနဆ၊ဲ လွမ်းဆွတ် 

မိေနဆဲပါ။ မိသားစုအိုေအစစ်ေလးမှာ  ခဏတာ 

ြဖစ်ြဖစ် နားလိုက်ချင်၊ ဘဝအေမာေတွ ေြဖသိမ့် 

လိုက်ချင်ပါရဲ။ ကိုယ့်လိုပဲ အြခား အြခား မိဘေတွ၊ 

မိသားစုေတွဆိုတာလည်း  ေပျာ်ရ င်ကည်ူးဖွယ ်

မိသားစုေတွ ြဖစ်ေနကမယ်ထင်ပါရဲ။ မိသားစုေတွ 

ေပျာ်ရ င်ေနကတာ၊ ညအီစ်ကိေုမာင်ှမေတ ွေပျာ်ရ င် 

ေနကတာကိုေတွရင ်     မိဘေတွလည်းကည့်ပီး 

ကည်ူးေနကမှာ ြမင်ေယာင်မိပါေတာ့တယ်။     ။ 

ေညာင်ဦး ဇန်နဝါရီ  ၁၂

မ  ေလးတိုင ်းေဒသကီး  ပုဂံ- 

ေညာင်ဦး  ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ  

နယ်ေြမအတွင်းရှိ ေရကန်ကီးများ 

တွင် ေဆာင်းခိုငှက်များ လာေရာက် 

ကျက်စားလာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ပုဂံ-ေညာင်ဦး   ေရှးေဟာင်း 

ယ်ေကျးမ ဇုန်ရှိ  ေရကန်ကီးများ 

ေရြပည့်ေရလ ံသည်အထိ    ေရဝင် 

ေရာက်ခဲ့ရာ  ယခုှစ်ေဆာင်းရာသီ 

အထိ ေရများမခန်းေြခာက်ဘဲ ေဆာင်းခုိ  

ငှက်များ     လာေရာက်ကျက်စားခဲ ့

ြခင်းြဖစ်ိုင်ေကာင်း    ပုဂံေဒသခံ 

ဦးေနဝင်းေမာင်က ေြပာသည်။

ေညာင်ဦးမိနယ် ပုဂံ-ေညာင်ဦး 

ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမရှိ 

ေရှးေရကန်များြဖစ်သည့ ်  အလံပုဂံ 

ကန်၊ အလယ်ကန်၊ ေလးေထာင့က်န်၊ 

ေညာင်လက်ဖက်ကန်၊  ဖိုးသူေတာ် 

ကန်ေခ  စူဠာမဏိကန်၊ ဦးကျည်ေပွ 

ကန်၊   ေရ နန်းရင်ေတာ်ကန်ေခ  

ထန်ိကန်၊ ေရ ထီးကန်၊ မန်ကျည်းကန်၊ 

ေဇယျသွပ်ကန်၊ မဂ  လာကန်၊ ဖွားေစာ 

ကန်(မွန်တိန်း)၊    ကိုေမာက်ကန်၊       

ကန် သစ်ကန်၊ ကန်စွန်းေတာ်ဘန်ုးကီး 

ေကျာင်းကန်၊ မကူန်၊ မရဲကန်၊ အတ်ု 

ဖုတ်ကန်၊ ဆည်ကန်၊  ကန်သစ်ကီး၊ 

ေကျာက်ိုးကန်၊ ေတာင်ေကျာင်းကန် 

ှင့ ်ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမရိှ  

ေသာက်သံုးေရကန်ကီး၊ ေရကန်ငယ် 

များ ေရြပည့်လ ံေနေကာင်း သိရပီး  

ေဆာင်းခိုငှက်များ     ေရှးေဟာင်း 

ယ်ေကျးမ နယ်ေြမ  ေကာင်းကင ်

ြဖတ်ပျသံန်းချနိ်      ေရရှိသည့ ်

ေရကန်ကီးများသို    စူးစမ်းဆင်း 

သက်၍ ခရီးတစ်ေထာက်နားသည ်

လည်း ြဖစ်ိုင်ေကာင်း     ပုဂံမိ  

ေလာကန ာ   ေဘးမဲ့ေတာဥယျာ် 

အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေရ ေဌးေအာင်က 

သုံးသပ်ေြပာကားသည်။

ေဆာင်းခိုငှက်များ   လာေရာက ်

ခိုနားသည့်   ေရကန်ကီးများသည ်

ယခင်ှစ်များက    ေရဝင်ေရာက်မ  

မရိှဘ ဲယခှုစ်တွင်မှသာ ေရကန်များ 

ေရရှိေနကာ    ေဆာင်းခိုငှက်များ 

လာေရာက်ခိုနားြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေရကက်အုပ်များ၊ ခုစုပ်၊ ခုတုတ် 

ငှက်အုပ်များ၊  တင်ကျးီငှက်အုပ်များ 

ှင့် ေရကျးီကန်းများ၊ ေရပိန်ညင်း 

ငှက်တိုကိ ုခွဲြခား၍ရပီး အြခားငှက ်

များအား   အတိအကျမေြပာိုင  ်

ေကာင်း၊   ငှက်ကည့ ်     တယ်လီ 

ကင်မရာများြဖင့်သာ    အေြဖေပး 

ိုင်မည်ြဖစ်ကာ      ပုဂံ-ေညာင်ဦး 

ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမရှိ  

ေရကန်များတွင်   ေဆာင်းခုိငှက်များ 

လာေရာက်ခိုနားမ    အများအြပား 

ေတွရေကာင်း ငှက်ဝါသနာရှင် ဦးေန 

ဝင်းေမာင်က ေြပာသည်။

 ကိုထိန်

 (၇၅)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေနတွင် 

အလှြပယာ်များြပသိုင်ရန် ေဆွးေွး

စစ်ကိုင်း ဇန်နဝါရီ ၁၂

စစ်ကိင်ုးမိ၌  (၇၅) ှစ်ေြမာက် စန်ိရတြုပည်ေထာင်စ ု

ေနအခမ်းအနားတွင် စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးကုိယ်စားြပ 

အလှြပယာ်များ ြပသိင်ုရန် လပ်ုငန်းညိ  င်းေဆွးေွးပဲွ 

ကို ယမန်ေနနံနက် ၁၀ နာရီက ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲုံးတွင ်ကျင်းပသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး တိုင်းရင်းသားလူမျိးေရးရာ

ဝန်ကီး ဦးစိုင်းိုင်ိုင်ေကျာ်က ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်း 

အနားတွင် အလှြပယာ်သုံးစီးြဖင့ ်  ြပသသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ အမှတ်(၁) ယာ်အေနြဖင့်  တိုင်းေဒသကီး 

ကိုယ်ြပြပသသွားမည်ြဖစ်ပီး  အမှတ် (၂) ယာ်အေနြဖင့်   

တုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ   အထင်ကရထုတ်ကုန်များ၊ 

သမိုင်းဝင် ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်များ ေဖာ်ကျးထား 

သည့ ်ယာ်ြဖစ်ပီး အမှတ် (၃)  ယာ်သည် တိင်ုးရင်းသား 

ိုးရာ  အမှတ်အသားများကုိ    ေဖာ်ကျးထားသည့်ယာ် 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍   ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးဆန်းထွန်းစန်ိက   စစ်ကိင်ုးမိတွင်  အလှြပယာ်သုံးစီး        

တည်ေဆာက်ြပြပင်ေနမ အေြခအေနများကိ ုအေသးစတ်ိ 

ရှင်းလင်းေဆွးေွးပီး           တက်ေရာက်လာကသည့ ်

ဌာနဆိင်ုရာ  လုပ်ငန်းေကာ်မတအီသီးသီးတုိက အကြံပ 

ေဆွးေွးတင်ြပခ့ဲကရာ တင်ြပချက်များအေပ  တုိင်းေဒသကီး 

တုိင်းရင်းသားလူမျိးေရးရာဝန်ကီးှင့် ခိုင်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးအဖဲွ  ဥက   တုိက  လုပ်ငန်းေအာင်ြမင်ေရး ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။   

 ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ပုဂံ-ေညာင်ဦး ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ ဇုန်အတွင်းရှိ ေရကန်ကီးများတွင်

ေဆာင်းခိုငှက်များ လာေရာက်ကျက်စားမ များလာ

 ေကျာက်ကီး  ဇန်နဝါရီ   ၁၂

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေကျာက်ကီးမိနယ် ြမန်မာ ့

လယ်ယာဖံွဖိးေရးဘဏ်မှ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဆာင်းရာသ ီ

စုိက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွများကုိ ယေနနံနက် ၁၀ နာရ ီ

က စတင်ထုတ်ေချးေပးလျက်ရှိသည်။

ေဆာင်းရာသ ီ

စိုက်ပျိးစရိတ ်

ေချးေငွ ထုတ်ေချး

ယေနတွင် မိနယ်အတွင်း နတ်သကွံင်းေကျးရာ 

အုပ်စုရှိ ေတာင်သူ ၂၀၇ ဦးတိုအား ေဆာင်းရာသီ 

စိုက်ပျိးဧက ၁၅၁၂ ဧကအတွက် ေချးေငွ ကျပ် 

၁၅၁၂၀၀၀၀၀ အား ထုတ်ေချးေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး 

ေကျးရာအုပ်စု ခုနစ်အုပ်စုရိှ ေဆာင်းရာသ ီစုိက်ပျိး 

ဧက ၅၀၀၀ ကို တစ်ဧကလ င် ကျပ် ၁၀၀၀၀၀  န်း 

ထတ်ုေချးေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း မိနယ်ြမန်မာ့

လယ်ယာဖံွဖိးေရးဘဏ်မန်ေနဂျာ ေဒ စ ာလွင်က 

ေြပာသည်။                

                 ကိုသားကီး



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

တိုကျိ    ဇန်နဝါရီ    ၁၂

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၁၃၀၀၀ ရိှလာခဲ့ပီး ယင်းအေရ 

အတွက်သည် စက်တင်ဘာ ၉ ရက် ေနာက်ပိုင်း 

ပထမဆုံးအကိမ်အြဖစ ်ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ    တစ်ေသာင်းေကျာ်ရှိလာြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း ယေန  အင်န်အိတ်ချ်ေကသတင်းတစ်ရပ် 

အရ သိရသည်။

ဂျပန်ိုင်ငံ၏    မိေတာ ်  တိုကျိတွင်လည်း 

ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် တစ်ရက်တည်းမှာပင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၂၁၉၈ ဦး ထပ်မေံတွရိှေကာင်း၊ 

ယင်းအေရအတွက်သည် ဇန်နဝါရ ီ၁၁ ရက် ကူးစက်မ  

ထက် ှစ်ဆြမင့်တက်လာေကာင်း၊   လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ပတ်အတွင်းှင့်     င်းယှ်ပါက   ငါးဆေကျာ် 

ြမင့်တက်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း   တိုကျိမိေတာ ်

အစိုးရက အတည်ြပေြပာကားသည်။

အိုဆာကာခိုင်တွင်လည်း ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် 

တွင် ေနစ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၇၁၁ 

ဦး    ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့်    အဆိုပါခိုင်၌ 

စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်ေနာက်ပုိင်း ေနစ် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ  တစ်ေထာင်ေကျာ်ရှိလာြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထုိြပင် အုိကီနာဝါခုိင်၌လည်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၆၄၄ ဦး   ထပ်မံေတွရှိခဲ့ေကာင်း၊ 

ယင်းအေရအတွက်သည ်  အဆိုပါခိုင်၏   ေနစ် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  ဒတုယိအကမ်ိအြမင့ဆ်ုံး 

အေြခအေနသို   ေရာက်ရှိလာခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဂျနီီဗာ    ဇန်နဝါရီ    ၁၂

ကမ ာ့စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်မ သည် ကုိဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါှင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမ များေကာင့် ပီးခဲ့ 

သည့်ှစ်အတွင်းက ၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်းရှိခဲ့ရာမှ 

ယခှုစ်တွင် ၄ ဒသမ ၁ ရာခိင်ု န်းသို ကျဆင်းမည်ဟ ု

ကမ ာ့ဘဏ်က     ခန်မှန်းထားေကာင်း    ယေန  

အင်န်အိတ်ချ်ေက သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။

အေမရကိန်ိင်ုင၏ံ စီးပွားေရးဖံွဖိးတိးုတက်မ  

သည်လည်း ပီးခဲ့သည့်ှစ်အတွင်းက ၅ ဒသမ ၆ 

ရာခိင်ု န်းရိှခဲရ့ာမှ ယခှုစ်တွင် ၃ ဒသမ ၇ ရာခိင်ု န်း 

သို ကျဆင်းမည်ဟ ုေမ ာ်လင့်ရေကာင်းှင့ ်တုတ် 

ုိင်ငံ၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ သည် ပီးခဲ့သည့် 

ှစ်က ၈ ဒသမ ၀ ရာခိုင် န်းရှိရာမှ    ယခုှစ်တွင် 

၅ ဒသမ ၁ ရာခိုင် န်းသို  ကျဆင်းဖွယ်ရှိေကာင်း 

ကမ ာစ့ီးပွားေရးအလားအလာဆိင်ုရာ  ထတ်ုြပန်ချက် 

အရ သိရသည်။

ဥေရာပဇန်ု၏  စီးပွားေရးဖံွဖိး တိုးတက်မ သည် 

ယခင်ှစ်က ၅ ဒသမ ၂ ရာခိုင် န်းရှိခဲ့ရာမှ ယခုှစ် 

တွင် ၄ ဒသမ ၂ ရာခိုင် န်းသို    ကျဆင်းမည်ဟ ု

ေမ ာ်လင့်ရေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

လန်ဒန်    ဇန်နဝါရီ    ၁၂

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်း 

များချိးေဖာက်ပီး  ယမန်ှစ်  ေမ ၂၀ ရက်က လူစု 

လူေဝးြဖင့ ်  အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ေသာ    ဗိတိန် 

ဝန်ကီးချပ် ေဘာရစ်ဂ န်ဆင်အား ရာထူးမှ တ်ုထွက် 

ေပးရန် အတိုက်အခံများက ေတာင်းဆိုခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ထိုြပင်   ဗိတိန်အစိုးရက  ချမှတ်ထားသည့် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ စည်းမျ်းများအား ချိးေဖာက် 

ခဲသ့ြဖင့ ်ဂ န်ဆင်၏ပါတြီဖစ်ေသာ  ကွန်ဆာေဗးတစ် 

ပါတဝီင်အချိကလည်း ၎င်းအား ရာထူးမှ တ်ုထွက် 

ေပးရန်အလားတူ ေတာင်းဆိုခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ဝန်ကီးချပ်ဂ န်ဆင်သည် ယခလုက်ရိှအချန်ိတွင် မမိ ိ

အမှားကုိ ဝန်ခံပီး ေတာင်းပန်မ ြပလုပ်ပါက လက်ရိှ 

အေြခအေနတင်းမာမ များ ေလျာက့ျသွားိင်ုေကာင်း 

ကွန်ဆာေဗးတစ်ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦးက ေြပာကား 

သည်။

အဆိုပါ    အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့သည့်အတွက ်

မမိစိတ်ိမေကာင်းြဖစ်မေိကာင်း ဂ န်ဆင်က ပါလမီန် 

၌ ေတာင်းပန်စကား ေြပာကားခဲ့သည်။ 

အဆုိပါအခမ်းအနားသုိ ဂ န်ဆင်ှင့ ်၎င်း၏ဇနီး 

ကယ်ရီတိုသည ်       အြခားဝန်ထမ်းများှင့်အတ ူ

တက်ေရာက်ခဲ့ပီး ဂ န်ဆင်၏ အတွင်းေရးမှး မာတင် 

ေရးိုးက ၎င်းအခမ်းအနားအတွက် ဖတ်ိကားြခင်းကိ ု

အီးေမးလ်ြဖင့ ်   ေပးပိုခဲေ့ကာင်း   အိင်ုတဗီနီယူးစ်က 

ေြပာကားသည်။   အထက်ပါအေကာင်းအရာှင့ ်

ပတ်သက်ပီး ေြဖရှင်းေြပာကားရန ်    ဂ န်ဆင်၏ 

ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူက ြငင်းဆိုခဲ့သည်။

ကိုးကား - စီဂျတီီအင်န်

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ဘူဒါပက်စ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၂

ဟန်ေဂရီိင်ုငသံည် ၂၀၂၂ ခှုစ် 

အတွင်း ကျင်းပမည့ ်အေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲကို ဧပ ီ၃ ရက်တွင် 

ကျင်းပရန်     ဟန်ေဂရီသမ တ 

ဂျာိုစ်အက်ဒါက     ဆုံးြဖတ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်းက ကျင်းပ 

ခဲသ့ည့ ်   ယခင်ေရးေကာက်ပဲွတွင် 

လက်ရှိဝန်ကီးချပ ်ဗစ်တာေအာ် 

ဘန်၏ Fidesz ပါတီှင့် ၎င်း၏ 

ွန်ေပါင်းပါတီြဖစ်သည့် ခရစ်ယာန် 

ဒီမိုကရက်တစ ်  ြပည်သူပါတီတို 

သည် မဲရလဒ်  စုစုေပါင်း၏  ၄၉ 

ဒသမ ၂၇ ရာခိုင် န်းအထိ အိုင် 

ရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ဒမီိကုရက်တစ်ွန်ေပါင်းပါတ၊ီ 

ေဂျာ့ဘစ်ပါတီ၊ ဟန်ေဂရီအစိမ်း 

ေရာင်ပါတီ၊ ဟန်ေဂရီဆုိရှယ်လစ် 

ပါတီတုိအပါအဝင် ဟန်ေဂရီုိင်ငံ 

၏    အဓိက  အတိုက်အခံပါတီ 

ေြခာက်ခုတိုသည် အိုင်ရရှိေရး 

အခွင့်အလမ်းများ      ပိုမိုရရှိေရး 

အတွက်   ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မ ီ

ွန်ေပါင်းအဖဲွ ဖဲွစည်းရန် ဆံုးြဖတ် 

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ဟန်ေဂရီုိင်ငံ၌ ိုင်ငံေရးပါတ ီ

တစ်ခအုေနြဖင့ ်    ပါလမီန်အတွင်း 

ဝင်ေရာက်ခွင့်ရရိှရန်အတွက် ဆ မဲ 

စုစုေပါင်း၏  ငါးရာခိုင် န်းရရှိရန် 

လိုအပ်မည်  ြဖစ်ေကာင်းလည်း 

သိရသည်။    ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ပံယမ်း    ဇန်နဝါရီ    ၁၂

ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံသည် အသံထက်ြမန် 

ေသာ ဒုံးကျည်တစ်စင်းကုိ   ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် 

ေအာင်ြမင်စွာ စမ်းသပ်ပစ်လ တ်ခဲ့ပီး ယင်းဒုံးကျည ်

စမ်းသပ်ပစ်လ တ်မ ကို    ထိပ်တန်းေခါင်းေဆာင် 

ကင်ဂျအံန်ှင့ ်အြခား ထပ်ိတန်းအရာရိှများကိယ်ုတိင်ု    

တက်ေရာက်ကည့် ခဲ့ကေကာင်း  ိင်ုငပံိင်ုကိရုီးယား 

ဗဟို သတင်းေအဂျင်စ ီ(ေကစီအင်န်ေအ)က ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။

ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ေရးသိပ ံ 

အကယ်ဒမီေကျာင်းက ြပလုပ်သည့် အသံထက်ြမန် 

ေသာ အဆိုပါဒုံးကျည်   စမ်းသပ်ပစ်လ တ်မ သည် 

ယခုှစ်အတွင်း ဒုတိယအကိမ်ေြမာက် ပစ်လ တ် 

ြခင်းြဖစ်သည်။

အဆိုပါ   ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လ တ်မ သည်    

ြပည်တွင်း တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသည့ ်အသံထက် 

ြမန်ေသာ   လက်နက်စနစ်၏   နည်းပညာဆိုင်ရာ 

သတ်မှတ်ချက်အားလုံးကို   ေနာက်ဆုံးအေနြဖင့် 

အတညြ်ပရန်ရည်ရယ်ေကာင်း ေကစီအင်န်ေအက 

သတင်းေဖာ်ြပထားသည်။

ေခါင်းေဆာင်ကင်ဂျံအန်သည ်        အဆိုပါ 

ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လ တ်မ ကည့် စ် ိင်ုငေံတာ်၏ 

ကာကွယ်ေရးစွမ်းပကားကိ ုဆက်လက်ြမင့်တင်ရန ်

အမျိးသားကာကွယ်ေရးသိပ ံအား တိုက်တွန်းလိုက် 

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ဗိတိန်ဝန်ကီးချပ် ေဘာရစ်ဂ န်ဆင်အား ရာထူးမှုတ်ထွက်ေပးရန ်အတိုက်အခံများ ေတာင်းဆို

ကမ ာ့စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ  ၄ ဒသမ ၁ ရာခိုင် န်း

ကျဆင်းမည်ဟ ုကမ ာ့ဘဏ် ခန်မှန်း

ဟန်ေဂရီိုင်ငံ၌ ဧပီ ၃ ရက်တွင် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲ ကျင်းပမည်

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်ေနာက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကိမ်အြဖစ်

ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ တစ်ေသာင်းေကျာ် ရှိလာ

ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံက အသံထက်ြမန်ေသာဒုံးကျည် စမ်းသပ်ပစ်လ တ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ကမ  ာတစ်ဝန်း
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၃၁၄၄၀၅၄၂၀ ဦး

ေသဆုံးသူ

၅၅၂၃၇၅၈  ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ

၂၆၁၈၇၈၁၄၄ ဦး

ဂျနီီဗာ  ဇန်နဝါရီ   ၁၂

လာမည့သ်တီင်းေြခာက်ပတ်မှ ရှစ်ပတ်တာကာလအတွင်း 

ဥေရာပတိုက်တစ်ဝန်းရှ ိ     လူဦးေရ၏ထက်ဝက်ေကျာ်သည ် 

အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်                 ကူးစက်ခရံဖွယ်ရိှသည်ဟ ု   

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက သတိေပးထားေကာငး် ယေန  

အင်န်အိတ်ချ်ေက သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။

အဆိုပါ ကူးစက်ြမန်အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်သည ်

အေနာက်ဥေရာပတွင် ကူးစက်မ အများအြပား ြဖစ်ပွားလျက ်

ရှိေသာ  ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ြဖစ်ေကာင်းှင့်   လက်ရှိတွင ်

ေဘာ်လ်ကန်ေဒသသိုလည်း     ကူးစက်ပျံှံလျက်ရှိေကာင်း 

ဥေရာပေဒသဆိင်ုရာ  န်ကားေရးမှး ဟန်ကလဂုျ်က ဇန်နဝါရ ီ

၁၁ ရက်တွင် ြပလပ်ုသည့ ်သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတွင် ေြပာကား 

ခဲ့သည်။

သိုရာတွင်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးများသည ်

ကူးစက်ခရံသမူျားအား         အလွန်အမင်းဖျားနာြခင်းမှ    အကာ

အကွယ်ေပးိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေသဆုံးမ ကိလုည်း ေလ ာခ့ျ 

ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဥေရာပေဒသဆိုင်ရာ  န်ကားေရးမှး 

ဟန်ကလုဂျ်က ေြပာကားသည်။

ထိုေကာင့် ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

အရှိန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ရန ်ဥေရာပေဒသဆိုင်ရာ  န်ကား 

ေရးမှး ဟန်ကလုဂျ်က          ဥေရာပိုင်ငံအများအြပားအား 

ေတာင်းဆိုထားေကာင်းသိရသည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ပါရီ   ဇန်နဝါရီ   ၁၂

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၃၆၈၁၄၉  ဦး ထပ်မ ံ

ေတွရှိသြဖင့ ်ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါစတင် 

ြဖစ်ပွားပီးေနာက်ပိုင်း ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကူးစက်မ အြမင့်ဆံုး စခံျန်ိတင်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

ြပင်သစ်ိင်ုင ံြပည်သူကျန်းမာေရးေအဂျင်စကီ 

ထုတ်ြပန်သည့် ေနာက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ 

လက်ရိှတွင် ြပင်သစ်ုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံရမ ေကာင့ ်ေဆးုံတက်ေရာက်ကုသမ ခံယူလျက် 

ရှိသူ ၂၃၃၇၁ ဦးရှိေကာင်းှင့ ် ၃၉၆၉ ဦးသည် 

အထူးကပ်မတ်ကသုေဆာင်များ၌ ေဆးဝါးကသုမ ခ ံ

ယူလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ြပင်သစ်ိင်ုင၌ံ စာသင်ေကျာင်းများတွင် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၅၀၀၀၀ ခန်ေတွရှိြခင်း 

ေကာင့ ်စာသင်ေကျာင်းေပါင်း ၁၀၀၀၀ ေကျာ်အား 

ပိတ်ထားရေကာင်း          ြပင်သစ်ပညာေရးဝန်ကီး 

ဘလန်ကွာက ြပင်သစ်မီဒီယာများအား ေြပာကား 

သည်။

ြပင်သစ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေြပာကား 

ချက်အရ ုိင်ငံသား ၅၃ သန်းေကျာ်သည် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

ှင့်  ယင်းအေရအတွက်သည ်ိုင်ငံ့လူဦးေရ၏ ၈၀ 

ရာခိုင် န်းနီးပါးရှိေကာင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင ်

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေရ ၂၉ သန်းေကျာ် ထိုးှံေပးပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                               ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ် 

ဂျကာတာ  ဇန်နဝါရီ   ၁၂

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံသည ်ိုင်ငံအတွင်း အိုမီခရန် 

ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်မ များြမင့တ်က်လာြခင်း 

ကို  ထိန်းချပ်ိုင်ရန်အတွက်  ိုင်ငံသားများအား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအပိေုဆာင်းထိုးံှမ  

ကို ယေနစတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။ 

ိင်ုငအံတွင်းရိှ ေဒသ ရကျန်းမာေရးစင်တာများ 

၌ ယေနတွင်    ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

အပိုေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူရန်   ေစာင့်ဆိုင်းေနေသာ 

သက်ကီးရယ်အုိ အများအြပားကို ေတွြမင်ရသည်။ 

မမိသိည် ယခအုချန်ိတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှံမ  ခံယူခဲ့ပီးြဖစ်၍ အိုမီခရန် 

ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်မည့အ်ေရးမှ လွတ်ကင်း 

ခ့ဲပီး ေရာဂါခုခံုိင်စွမ်းများလည်း တုိးတက်လာမည် 

ဟု  ယံုကည်ေကာင်း  အသက်   ၇၇ ှစ်အရယ်ရှိ 

ေနာ်လာနီက ေြပာကားသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်း

ထိုးံှြခင်းြဖင့ ် မမိ၏ိမသိားစအုား အဆိပုါဗဇီေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ြခင်းမ ှ          ကာကွယ်ိုင်မည်ဟ ု

ယုံကည်ေကာင်း  အသက် ၆၂ ှစ်အရယ်ရိှ  ဝါတကီ 

လည်း ေြပာကားသည်။

 ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး

အပိုေဆာင်းထိုးှံရာ၌    Sinovac ၊ AstraZeneca၊  

Pfizer  ှင့ ်Zifivax ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

များအား သံုးစဲွထုိးံှေပးလျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။ 

ိင်ုငအံတွင်း ေဖေဖာ်ဝါရီ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက် 

ခံရသူအေရအတွက် အြမင့်ဆုံးသိုေရာက်ရှိလာိုင ်

ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး လူဟက်ပန်ဂါတန်က 

ေြပာကားသည်။                 ကိုးကား-စီအင်န်ေအ 

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ေဒသ ရအစိုးရအဖဲွက ခန်မှန်းေြပာကား 

သည်။ ထိသုို လပ်ုငန်းခွင်မှ ပျက်ကွက်မည့ ်

သူများမှာ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရ 

သူများ  သိုမဟုတ်   ေရာဂါပိုးရှိသူှင့ ်

အနီးကပ်ေနထိုင်ခဲ့သူများ ြဖစ်သည်။ 

အစားထိုးတာဝန်ေပးအပ်ိုင်ရန်

ထိုြပင် ၎င်းအလုပ်ပျက်ကွက်မည့ ်

လုပ်သားများေနရာ၌ အစားထိုးတာဝန ်

ေပးအပ်ိုင်ရန်   အေရးေပ လုပ်ငန်းစီမံ 

ချက်များ ကိတင်ေရးဆဲွ ေဆာင်ရက်သင့ ်

ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာကုမ ဏီများအား 

တိကုျိေဒသ ရအစိုးရအဖဲွက ေြပာကား 

သည်။  ိုင်ငံအတွင်းရှ ိအေရးကီးေသာ 

အများြပည်သူ   သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

လုပ်ငန်းများ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် 

လပုင်န်းလည်ပတ်မ ပုိင်း၌ အဟန်အတား 

များ ြဖစ်လာိင်ုသြဖင့ ်အေရးေပ စမီခံျက် 

များ     ကိတင်ေရးဆွဲေဆာင်ရက်သင့ ် 

ေကာင်းှင့ ်     အဆိုပါစီမံချက်များှင့ ်

သက်ဆိုင်သည့် ေဆွးေွးပွဲများကျင်းပ 

ြခင်းြဖင့ ်အကအူညမီျားေပးအပ်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း တိုကျိမှတာဝန်ရှိသူများက 

ေြပာကားသည်။ 

တိုကျိေဒသ၌   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  

ကူးစက်မ များ ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် 

ကျန်းမာေရး          ေစာင့ေ်ရှာက်မ စနစ်ကိ ု

သာမက လမူ ေရးဆိင်ုရာအခမ်းအနားများ 

ှင့်   စာသင်ေကျာင်းများကိုပါ  လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ  ေှာင့်ေှးေစြခင်း  စသည့်   

အကျိးသက်ေရာက်မ များ   ြဖစ်လာေစခ့ဲ 

ေကာင်း တိကုျိမိေတာ်ဝန်   ကိကုယီရူကီိ ု

က ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဥေရာပတိုက်တစ်ဝန်းရှိ လူဦးေရ၏ထက်ဝက်ေကျာ် အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရဖွယ်ရှိ

ဘာလင်  ဇန်နဝါရီ  ၁၂

ဂျာမနီိုင်ငံ၌ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် ေနစ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၈၀၄၃၀ အထိ 

စခံျန်ိတင်ြမင့တ်က်လာခဲေ့ကာင်း ယေနသတင်းများ 

အရ သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်ဂျာမနီိုင်ငံ၌ ိုင်ငံ့လူဦးေရ၏ ၇၂ 

ရာခိုင် န်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  

ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ၃၆ ဒသမ ၈ 

ရာခိုင် န်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

တတိယအကိမ်အပိုေဆာင်းထိုးှံမ    ခံယူပီးြဖစ ်

ေကာင်း     ဂျာမနီကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

သိုရာတွင် ဂျာမနီိုင်ငံ၌ ိုင်ငံ့လူဦးေရ၏ ၂၁ 

သန်းေကျာ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

ထိုးှံမ ခံယူြခင်းမရှိေသးေကာင်း သိရသည်။ 

ဂျာမနီိင်ုငသံည် စာသင်ေကျာင်းများ ပတ်ိထား 

ြခင်းကိ ုေရှာင်ရှားိုင်ရန်အတွက ်အသက် ၁၂ ှစ်မှ 

၁၇ ှစ်အရယ်ကေလးငယ်များအား ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးရန ်စီစ်လျက်ရှိပီး 

စာသင်ေကျာင်းများ၌ ှာေခါင်းစည်းမဝတ်မေနရ 

စည်းမျ်းများအပါအဝင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

စည်းကမ်းချက်များကိ ုမကာေသးသည့သ်တီင်းပတ် 

အတွင်းက ြပန်လည်တင်းကျပ်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ြပင်သစ်ိင်ုင၌ံ တစ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

သုံးသိန်းေြခာက်ေသာင်းေကျာ်ြဖင့ ်ေနစ် ကူးစက်မ စံချနိ်တင်

ဂျာမနီိုင်ငံ၌ ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ

ရှစ်ေသာင်းေကျာ်အထ ိစံချနိ်တင်ြမင့်တက်

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှံမ  စတင်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်တိုကျိမိရှ ိကုမ ဏီများမှဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင် ပျက်ကွက်ိုင်

တိုကျိ   ဇန်နဝါရီ   ၁၂

ဂျပန်ိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကူးစက်မ များ ြမင့တ်က်ေနသြဖင့ ် တိကုျိ 

မိရိှ ကမု ဏမီျား၌ အလပ်ုလပ်ုကိင်ုေနသ ူ

ဝန်ထမ်း ၁၀ ရာခိင်ု န်းေကျာ်ခန် လပ်ုငန်း 

ခွင်    ပျက်ကွက်ိုင်ေကာင်း    တိုကျိ 



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ  ၁၂

တရားမဝင်   ကုန်သွယ်မ  

တိက်ုဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ

၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရား 

မဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ု ဥပေဒှင့် 

အည ီထေိရာက်စွာ တားဆီးအေရး 

ယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ 

ဇန်နဝါရ ီ၁၁ ရက်တွင် မရမ်းေချာင် 

အမဲတမ်း  စစ်ေဆးေရးစခန်း 

ပူးေပါင်းအဖွဲက Toyota Hiace 

ယာ်ှစ်စီးေပ မှ  ခရီးသည်ပစ ည်း 

များှင့်အတူ             ေရာေှာ 

သယ်ေဆာင်လာေသာ တရားဝင် 

စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 

တစ်စုံတစ်ရာ တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိ 

သည့် လ ပ်စစ်ေရေွးအိုး ၃၉၀ ၊ 

ဖိနပ်အစုံ  ၅၈၀၊ လ ပ်စစ်ဒယ်အိုး 

၁၀၀၊   ေခါင်းလိမ်းဆီဘူး ၅၈၀ 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုး           ေငွကျပ် 

၇၉၁၅၀၀၀) ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ ့

သည်။

သိမ်းဆည်းရမိ

အလားတူ   စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီး  တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး   အထူးအဖွဲ၏ 

စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်   တိုင်းေဒသကီး 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင်၍ 

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊ ေတာိုင်းတိရစ  ာန်များှင့် လူသုံးကုန်ပစ ည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၂

ေနာင်ချိမိနယ်တွင် ေငကွျပ်သန်ိး ၃၀၀၀ 

တန်ဖိုးရိှ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပားများ ဖမ်းဆီး 

ရမခိဲေ့ကာင်း ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွမှ သရိသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်း 

ေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် ညေန ၅ နာရီခွဲ 

တွင် ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း) ေနာင်ချိမိ 

အဝင် အိရုယီမ်တယ်တိုးဂတ်ိအနီးတွင် လား  း 

မှ မ ေလးသုိ ရဲမင်းေအာင်(ခ)ကုိငယ် ေမာင်းှင် 

ပီး   လ မ်းမိုး(ခ)ကိုစိုင်း  လိုက်ပါလာသည့ ်

Land Cruiser ေမာ်ေတာ်ယာ်ကို သတင်း 

အရရှာေဖရွာ ယာ်ေပ မှ ေဒသကာလတန်ဖုိး 

ေငွကျပ်သိန်း ၃၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပား ေြခာက်သိန်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး 

စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ သိမ်းဆည်းရမိ 

ေနာင်ချိမိနယ်၌ ေငွကျပ်သိန်း ၃၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ

စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပားများအား ရှမ်းြပည်နယ် 

(ေြမာက်ပိုင်း)မှ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးသို 

သယ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရှိရသြဖင့ ်

၎င်းတို ှစ်ဦးအား ဥပေဒအရအေရးယထူားရိှပီး 

ကွင်းဆက်ြပစ်မ            ကျးလွန်သူများအား 

ဆက်လက်စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်လျက်ရိှေကာင်း  

သိရသည်။                    

               သတင်းစ်

ပူးေပါင်းအဖဲွက  ကေလးဝမိနယ် 

၌ ေတာိုင်းတိရစ ာန်မျိးစုံ    ၈၂ 

ေကာင် (  ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၂၀၀၀၀၀၀၀)ကိုလည်းေကာင်း၊ 

ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် ပူးေပါင်း 

အဖွဲက       ကေလးမိနယ်တွင ်

(လိုင်စင်မဲ)့  Toyota   Alphard 

ယာ်တစ်စီး  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွ 

ကျပ် ၅၀၀၀၀၀၀) ကုိလည်းေကာင်း  

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ထိုအြပင် ယေနတွင် ပဲခူးတုိင်း 

ေဒသကီး တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏  စီမံ 

ခန်ခွဲမ ြဖင့်         တိုင်းေဒသကီး 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင်၍ 

ပူးေပါင်းအဖွဲများြဖင့ ်   ပဲခူး၊ 

ေတာင်ငှူင့ ်သာယာဝတခီိင်ုများ 

အတွင်းရိှ ကိးဝုိင်းသစ်ေတာများ 

အတွင်း       တရားမဝင်သစ်များ 

ထုတ်လုပ်လျက်        ရိှေကာင်း 

သတင်းအရ  ဝင်ေရာက်စစ်ေဆး 

ခဲ့ရာ တရားမဝင်သစ်မျိးစုံ  ၄၅ 

ဒသမ ၀၀၉ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေင ွ

ကျပ် ၆၈၃၃၅၄၀)  ကိ ု သမ်ိးဆည်း 

ရမိခဲ့သည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရက်

သိုပါ၍ ဇန်နဝါရ ီ၁၁ ရက်တွင် 

မရမ်းေချာင် အမဲတမ်းစစ်ေဆး 

ေရးစခန်း    ပူးေပါင်းအဖွဲက 

ဖမ်းဆီးရမသိည့ ်လသူုံးကန်ုပစ ည်း 

ေလးမျိး (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၇၉၁၅၀၀၀)ကို  အေကာက်ခွန် 

ဦးစီးဌာန၏ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ 

အရလည်းေကာင်း၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုး 

ေဒသကီးမှ   ဖမ်းဆီးရမိသည့ ်

ေတာိုင်းတိရစ ာန် ၈၂ ေကာင် 

(ခန်မှန်း          တန်ဖိုးေငွကျပ ်

၂၀၀၀၀၀၀၀)ှင့်ပတ်သက်၍ ဇီဝ 

မျိးစံုမျိးကဲွှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်း 

ေရးနယ်ေြမများ     ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ 

အရလည်းေကာင်း၊ ယေနတွင် 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးမှ ဖမ်းဆီး 

ရမိသည့်   လိုင်စင်မဲ့ယာ်တစ်စီး 

(ခန်မှန်း           တန်ဖိုးေငွကျပ ်

၅၀၀၀၀၀၀)ကို ပိုကုန်သွင်းကုန ်

ဥပေဒအရလည်းေကာင်း၊ ပဲခူး 

တိင်ုးေဒသကီးမှ ဖမ်းဆီးရမသိည့ ်

သစ်မျိးစုံ ၄၅ ဒသမ ၀၀၉ တန် 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုး       ေငွကျပ် 

၆၈၃၃၅၄၀)ကိ ုသစ်ေတာဦးစီးဌာန 

၏    လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ 

လည်းေကာင်း          အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း  သိရ 

သည်။                     သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၂

သယံဇာတှင့်  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနသည် တရားမဝင်သစ်ှင့် သစ်ေတာထွက်ပစ ည်းများ 

ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးေရးကို  ြပည်သူပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့်  လူထု  

အေြခြပ ေစာင့်ကပ်ကည့် သတင်းပုိစနစ် (Community Monitoring 

and Reporting System- CMRS)  အပါအဝင်   နည်းလမ်းမျိးစုံြဖင် ့

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဇန်နဝါရ ီ၃ ရက်မှ ၉ ရက် 

အထ ိေနြပည်ေတာ်၊ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနများ 

မှ ေပးပိုလာေသာ စာရင်းများအရ တရားမဝင်က န်း ၁၀၉ ဒသမ ၉၆၃၈ 

တန်၊ သစ်မာ ၃၇ ဒသမ ၆၄၁၄ တန်၊ အြခား ၁၃၂ ဒသမ ၅၂၂၇ တန် 

စုစုေပါင်း ၂၈၀ ဒသမ ၁၂၇၉ တန်၊ တရားခံ ၃၀၊ ယာ်/ယ ရား ၁၉ စီး 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း၊    သိမ်းဆည်းရမိမ များအနက်   အများဆုံး 

သိမ်းဆည်းရမိမ မှာ ဇန်နဝါရီ ၄  ရက်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

ပုသိမ်ခိုင် ေရကည်မိနယ ် ကုန်းြပင်ဘိနယ ်ေရနံသာ-ဂွကားလမ်း 

မိုင်တိုင်အမှတ ်(၁၉) အနီးတွင်  တရားမဝင်က န်းခွဲသား ၃၅၅ ေချာင်း 

(၅၃ ဒသမ ၆၇၈၄ တန်)၊  ယာ်ေလးစီးတိုကိ ုပိုင်ရှင်မဲ့သိမ်းဆည်းရမိ

ခဲေ့ကာင်း  သရိသည်။                                                                            သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၂

တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီးထိန်းချပ်ေရးအတွက် ေရပူှင့် 

မရမ်းေချာင ်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းတိုကိ ုဌာနဆိုင်ရာပူးေပါင်း 

အဖွဲများြဖင့ ်၂၀၁၇ ခုှစ် မတ် ၁ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက ်

ခဲ့ပီး ဇန်နဝါရ ီ၁၁ ရက်တွင် မ ေလး-မဆူယ် ြပည်ေထာင်စလုမ်းမကီး 

တစ်ေလ ာက် ကုန်သွယ်မ ယာ် ပိုကုန်  ၃၄၂ စီး၊ သွင်းကုန် ၁၀၈ စီး၊ 

ရန်ကုန်-ြမဝတီလမ်းမကီးတစ်ေလ ာက် ကုန်သွယ်မ ယာ် သွင်းကုန် 

၃၃၁ စီး ကုန်စည်များ သယ်ယူပိုေဆာင်လျက်ရှိသည်။ 

သိမ်းဆည်းရမိ

အဆိုပါစစ်ေဆးေရးစခန်းများက   တင်သွင်း/တင်ပိုေသာ 

ကန်ုပစ ည်းများကုိ စစ်ေဆးမ များ  ြပလုပ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဇန်နဝါရီ 

၁၁  ရက်တွင်  ေရပူအမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းကတားဆီးမ  ှစ်မ   

ခန်မှန်းတန်ဖိုးကျပ်  ၇ ဒသမ ၉၁၅ သန်းတန်ဖိုးရိှ တရားဝင်စာရက်စာတမ်း 

တစ်စုတံစ်ရာတင်ြပိင်ုြခင်းမရိှ Electric Kettle (C/O-Thai) 390 Nos၊ 

Raining Slipper 350 Pairs၊  Man Slipper 230 Pairs၊ Cooking Pan 

(C/O-Thai) 100 Nos၊ Herbal Silky Hair coat (C/O- Thai) 580 

Nos တိုကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။         

        သတင်းစ်

ရဲမင်းေအာင်ှင့ ်လ မ်းမိုးတိုအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့ ်

အတူ ေတွရစ်။

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်  တရားမဝင ်  လူသုံးကုန်ပစ ည်းများကိ ု

ေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များမှ 
တရားမဝင်သစ်များ သိမ်းဆည်းရမိ

တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီးထိန်းချပ်ေရးေဆာင်ရက်



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

 ရန်ကုန်    ဇန်နဝါရီ   ၁၂

၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 

တို၌ မီးေလာင်မ  ၂၁၀၇ ကိမ်ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး ခန်မှန်း 

ေငွကျပ ်၃၃ ဘီလီယံေကျာ ်ဆုံး ံးခဲ့ေကာင်း ြမန်မာ

ိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲဌာနချပ်မ ှသိရသည်။

မီးေလာင်မ ြဖစ်စ်တိုတွင် ကချင်ြပည်နယ်၌ 

၈၁ ကိမ်၊ ကယားြပည်နယ်တွင် ၁၉ ကိမ်၊ ကရင ်

ြပည်နယ်တွင် ၃၃ ကမ်ိ၊ ချင်းြပည်နယ်တွင် ၃၈ ကမ်ိ၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးတွင ်၃၀၁ ကိမ်၊ တနသ  ာရီ 

တိုင်းေဒသကီးတွင် ၈၅ ကိမ်၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် 

၇၁ ကမ်ိ၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးတွင် ၁၉၄ ကမ်ိ၊ မေကွး 

တိုင်းေဒသကီးတွင ်၂၁၀၊  မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

တွင် ၂၄၅ ကိမ်၊ မွန်ြပည်နယ်တွင် ၁၃၂ ကိမ်၊ 

ရခိင်ုြပည်နယ်တွင် ၆၄ ကမ်ိ၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

တွင် ၃၁၀၊ ရှမ်းြပည်နယ်တွင ်၁၇၃ ကိမ်၊ ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီးတွင ်၁၄၂ ကိမ်ြဖင့ ်စုစုေပါင်း ၂၁၀၇ 

ကိမ် ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး မီးေလာင်မ ေကာင့် ၁၀၅ ဦး 

ေသဆုံး၍ ၁၅၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင ်  ိုင်ငံတစ်ဝန်းမီးေလာင်မ  

၂၁၃၉ ကမ်ိြဖစ်ပွားခဲ့ပီး ၇၅ ဦးေသဆုံး၍ ၂၂၀ ဒဏ်ရာ 

ရရှိကာ ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၆ ဘီလီယံေကျာ ်

ဆုံး ံးခဲ့သည်။ 

မီးေလာင်မ ကိုစွမ်းစွမ်းတမံြငိမ်းသတ်ခဲ့ကသည့ ်မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များကိ ုေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၂

မေကွးှင့ ်စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိမိနယ်အချိ၌ 

ပညာေရးဝန်ထမ်း တစ်ဦး၊ ဌာနဆုိင်ရာဝန်ထမ်း သံုးဦးှင့် ၎င်းတုိ၏ 

မသိားစဝုင် ှစ်ဦးတိုကိ ု အကမ်းဖက်အဖဲွများက ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင် 

သွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွား

ထိုသိုအကမ်းဖက်ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်ြခင်းများ     ြပလုပ် 

လျက်ရှိရာ   ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်    နံနက် ၄ နာရီတွင်    အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်းခွ(ဲဦးေှာက်) မှ အထက်တန်းြပဆရာြဖစ်သ ူ

လယ်ကန်းေကျးရာေန ဦးရဲဝင်းသန်(၂၄)ှစ် (ဘ)ဦးဝင်းိုင်သည ်

ြမစ်ကီးနားမိသို   သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန ်  ဦးေအာင်ဖုန်း 

ေမာင်းှင်ေသာ 1H/1649 “ေအာင်ေဇယျ”ခရီးသည်တင်ယာ်ြဖင့ ်

ထီးလင်း-ေပါက်-ပခုက ကားလမ်းအတိုင်း လိုက်ပါစီးနင်းလာစ ်

အကည်ဘန်းေကျးရာ  ေဒသအေခ  ေချာက်(၃)   ေချာက်အနီး 

အေရာက်၌  PDF အမည်ခံ  အကမ်းဖက်အဖွဲအင်အား ၃၀ ခန်က 

ေမာ်ေတာ်ယာ်အား ရပ်တန်ခိင်ုးခဲ့ပီး ဦးရဝဲင်းသန်အား ယာ်ေပ မှ 

ဆွဲချကာ ငဆငး် -တိ ေကျးရာသာွး ေတာလမး်အတုိငး် ဖမး်ဆီး 

ေခ ေဆာင်သွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အလားတူ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကနီ 

မိနယ်   ဝယာေကျးရာေန   အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ

အငယ်တန်းစာေရးများြဖစ်သည့် ဦးရာဇာေအာင်(၃၀)ှစ် (ဘ)

ဦးeာဏ်ထွန်းှင့် ဦးမျိးေအာင ် (၅၉)ှစ်တိုသည် လစာေငွများှင့ ်

မသန်စွမ်းေထာက်ပံေ့ငမွျား ထတ်ုယ၍ူ ကနီမိမှ ြပန်လည်ထွက်ခွာ 

လာစ် ဝယာေကျးရာလမ်းခဲွအေရာက်၌ PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက် 

အဖဲွက ဦးရာဇာေအာင်ှင့် ဇနီးေဒ သင်းသင်းေဌးတုိအား လစာေငွ 

ကျပ် ၁၈၆၀၀၀၊  ဦးမျိးေအာင်ှင့ ်သမီးြဖစ်သ ူမတင်ွယ်လ  င်တို 

အား  မသန်စွမ်းသူ ၂၉ ဦးအတွက် ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်၁၀၅၆၀၀၀ 

တိုှင့်အတူ ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အလားတူ    ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်    နံနက် ၁၀ နာရီတွင် 

ကေလးမိနယ် သာသနာေရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းြဖစ်သ ူ ဦးမျိးြမင့ ်

သည်  မိတ ီလာခိုင်  သာသနာေရးမှးုံးသို  ေြပာင်းေရ တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် ကေလးမိမှ မိတ ီလာမိသုိ “ေရ လွင်ြပင်” 

ခရီးသည်တင်ယာ်ြဖင့် ထွက်ခွာသွားလာစ် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် 

နံနက် ၆ နာရီခွဲတွင်   စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး    တန်ဆည်မိနယ် 

ေတာင်ေကျာင်းေကျးရာအနီးအေရာက် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက် 

အဖွဲက အဆိုပါေမာ်ေတာ်ယာ်အား တားဆီးကာ ယာ်ေပ တွင် 

စီးနင်းလိက်ုပါလာသ ူခရီးသည် ၁၀ ဦးအနက် ဦးမျိးြမင့အ်ား ဖမ်းဆီး 

ေခ ေဆာင်သွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အထက်ပါြဖစ်စ်များမ ှပညာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ 

ဝန်ထမ်းများှင့ ်၎င်းတို၏ မသိားစဝုင်များအား အကမ်းဖက်ဖမ်းဆီး 

ေခ ေဆာင်သွားခဲသ့ည့ ်အကမ်းဖက်အဖဲွများအား လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များက နယ်ေြမခံတပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများှင့ ်ပူးေပါင်း၍ လုံ ခံ 

ေရးလပ်ုငန်းစ်များှင့အ်ည ီစုစံမ်းရှာေဖမွ များ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မေကွးှင့ ်စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိမိနယ်အချိ၌ ပညာေရးဝန်ထမ်း တစ်ဦး၊ 

ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်း သုံးဦးှင့ ်၎င်းတို၏ မသိားစဝုင် ှစ်ဦးတိုကိ ုအကမ်းဖက်အဖဲွများက ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်

ြမန်မာိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲသည ်      မီးေဘး 

အ ရာယ်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီ  တံုြပန်ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်၊   ိုင်ငံေတာ် 

ှင့ ်ြပည်သ၏ူ အသက်အုိးအိမ်စည်းစိမ်ကုိ ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ရန်၊  မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏   ြပည်သူ  

ကျိက်မေရာ   ဇန်နဝါရီ   ၁၂

မွန်ြပည်နယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန၏ 

ကီးကပ်မ ြဖင့် ေမာ်လမိင်ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနမှ ေကာင်းမွန်ေသာေရသတ ဝါ

ပွင့်ြဖ    ဇန်နဝါရီ    ၁၂

စလင်းမိနယ်အတွင်း တရားမဝင ်

ငါးဖမ်းဆီးမ မရိှေစေရး ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

ြခင်းှင့် ဇီးြဖပင်ေကျးရာ ေရလုပ်သား 

များအား ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး 

ပညာေပးေဟာေြပာပဲွ ေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ု

ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် နံနက်ပုိင်းက    မေကွး 

ခိင်ု ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှး ဦးမျိးုိင်၊ မင်းဘူး 

ခိုင် ခိုင်ဦးစီးဌာနတာဝန်ခံ ဦးသိန်း 

ကိုကိုထွန်းတိုက ကွင်းဆင်းသွားေရာက ်

ပီး  ေချာက်မိနယ်  လက်ပကံ န်းေကျးရာ 

ေရလုပ်သားများှင့ ်       စလင်းမိနယ ်

ဇီးြဖပင်ေကျးရာ    ေရလုပ်သားများ၏ 

ေမ ာပိက်ုချက်အထက်ေအာက် နယ်နမိတ်ိ 

သတ်မှတ်ညိ  င်းေဆွးေွးြခင်းှင့ ်    ငါး 

သယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး   လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေမွးြမေရးကျင့်စ်(GAqP) အသိပညာေပး 

ေဟာေြပာပဲွကုိ         ကျိက်မေရာမိနယ် 

ဘာဘူကုန်းေကျးရာရှ ိ     ဦးစိုးကိုကို၏ 

ငါးကန်ေနရာ၌ ယေနနံနက် ၁၀ နာရီခွဲ 

တွင် ကျင်းပသည်။

လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝ

အဆိပုါေဟာေြပာပဲွတွင် ေမာ်လမိင် 

ခိင်ုဦးစီးမှး ဦးလှမင်းေဇာ်က ငါးေမွးြမ 

ြခင်းဆိုင်ရာ   ဥပေဒ၊   လယ်ယာေြမ၊ 

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ေြမိင်ုးှင့်ပတ်သက်၍ 

အြခားနည်း သုံးစွဲခွင့်ေလ ာက်ထားရာ၌ 

လိုအပ်ေသာ     အချက်အလက်များကိ ု

လည်းေကာင်း၊  ဒုတိယဦးစီးမှး ေဒ စုစု 

ကည်က (ေကာင်းမွန်ေသာ ေရသတ ဝါ 

ေမွးြမေရးကျင့်စ)်ှင့် ပတ်သက်သည့် 

အချက်အလက်များကို  လည်းေကာင်း 

ေြပာကားခဲ့ပီး ေဟာေြပာပဲွသို ငါးေမးွြမ 

ေရးလုပ်ငနး်ရှင်    ၂၀ တက်ေရာက်၍ 

လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန် ေဝေပးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

 ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် မီးေလာင်မ ေကာင့ ်ခန်မှန်းေငွကျပ် ၃၃ ဘီလီယံေကျာ ်ဆုံး ံးခဲ့ 

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများအေပ  အားကုိးယံုကည်မ  

ရရှိလာေစရန်ှင့်       မီးသတ်တပ်ဖွဲဌာနချပ်မ ှ

အိင်ုတနီည်းပညာြဖင့ ်မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရး 

အတွက်   191 Report app ကို    ေရးဆွဲထားရာ 

download ရယူပီး မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရး

လုပ်ငန်းစ်တိုတွင်   ြမန်မာိုင်ငံမီးသတ်ဦးစီးဌာန 

ှင့်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်   ကိဆိုဖိတ်ေခ  

လျက်ရှိသည်။

မီးသတ်ဦးစီးဌာနသည် ြပည်သလူထူ၏ုအသက် 

အုိးအိမ်ပစ ည်းများ၊  ိင်ုငေံတာ်အတွင်းရိှ  ကန်ုထတ်ု 

အရင်းအှီးများကို မီးေဘးအ ရာယ်မှ တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းစ်ှင့ ်သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

အပါအဝင် အြခားေသာေဘးအ ရာယ်များ ကျေရာက် 

ရာ၌ အေရးေပ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ

ကို တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ရန်  ရည်ရယ်ချက်ထား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ အသွင်သဏ ာန်ှင့ ်အှစ် 

သာရှစ်မျိး တိုးတက်ေြပာင်းလဲရန ်ကိးပမ်းမ ြဖင့် 

ပိုလန်ိုင်ငံထုတ်     အဆင့်ြမင့်မီးသတ်ယာ/်စက် 

ပစ ည်းကိရိယာများကို ြဖည့်တင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး  

မီးေဘးလုံ ခံေရးကိ ု အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီကာကွယ် 

ေစာင့ေ်ရှာက်လျက်ရိှသည်။ မီးေဘးကိတင်ကာကွယ် 

ေရးသည် မီးသတ်ဦးစီးဌာနတစ်ခတုည်း၌ တာဝန်ယ ူ

ထမ်းေဆာင်ရသည်မဟတ်ုဘ ဲအများြပည်သူတုိတွင် 

လည်း     တာဝန်ကိုယ်စီရှိကရာ   ဝိုင်းဝန်းလက်တွ ဲ

ေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပီး ၂၀၂၁ ခုှစ်၌ 

ိင်ုငတံစ်ဝန်းမီးေလာင်မ တွင် ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် 

၃၃ ဘီလီယံေကျာ် ဆုံး ံးခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံ 

မီးသတ်တပ်ဖွဲဌာနချပ်မ ှသိရသည်။

သတင်း - ညိမ်းသူ (သတင်းစ်)၊ ဓာတ်ပုံ - ကူး  

စလင်းမိနယ်၌ ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး ပညာေပးေဟာေြပာ

ကျိက်မေရာမိနယ်၌ ေကာင်းမွန်ေသာေရသတ ဝါ

ေမွးြမေရးကျင့်စ ်အသိပညာေပးေဟာေြပာ



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး တန်ဆည်မိနယ်၌ အမျိးသား ေလးဦးက ေသနတ်ြပခိမ်းေြခာက်၍ ေငွှင့် ေရ ထည်များ လုယက်ယူေဆာင်

ဥပေဒေဘာင်တွင်း ေနထိုင်ြခင်း 

ေဘးကင်းရန်ကွာ လွန်ချမ်းသာ

ကယားြပည်နယ ်လွိင်ေကာ်မိအတွင်း KNPP အဖွဲှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲများက 

ဂျနီီဗာကွန်ဗန်းရှင်းများှင် ့အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒတိုအရ စစ်ရာဇဝတ်မ များ ကျးလွန်

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၁၂

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး မင်းကင်းမိနယ်အတွင်း လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ တပ်ဖဲွဝင်များ 

သည် ယေနနံနက် ၈ နာရီခွဲခန်တွင် ဇနဗျင်းေကျးရာအဝင်သို ေရာက်ရှိစ် အကမ်းဖက်သမားများက  

လက်နက်ကီး/လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်    စတင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သြဖင့ ်  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

ြပန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ အကမ်းဖက်သမားများသည ်ေြမာက်ဘက်သိုဆုတ်ခွာထွက်ေြပးသွားခဲ့သည်။

ြဖစ်စ်ေနရာတစ်ဝိက်ုအား လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက အေသးစတ်ိစစ်ေဆးခဲရ့ာ အကမ်းဖက်သမား 

များ၏ ပစ်ခတ်မ ေကာင့ ်ေသဆုံးခဲ့သည့် အသက် ၁၀  ှစ်အရယ်  ေမာင်ေအာင်ေကျာ်ဟိန်း ကို အဆိုပါ 

ေကျးရာရိှ ေနအိမ် တစ်လံုးအတွင်း၌ ေတွရိှခ့ဲသြဖင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှပီး လံုခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက နယ်ေြမလံုခံေရးလုပ်ငန်းများ တုိးြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။

 သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၂
ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)    ရာငံမိနယ်၌ 

အေသးစားေချးေငွလုပ်ငန်း (PACT MYANMAR) မှ  
ေချးေငွေကာက်ယူမ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနစ် 
အမျိးသား ေြခာက်ဦးက ေသနတ်ြပခိမ်းေြခာက်၍ 
ေငွကျပ်သိန်း ၄၀ ေကျာ ် လုယက်ယူေဆာင်သွားခဲ့ 
ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ  

၄၅ မိနစ်တွင် ွားဘန်းကီးေကျးရာေန မအိအိမွန်  
၃၂ ှစ် (ဘ)ဦးြမေသာင်း၏ေနအမ်ိတွင် အေသးစား 
ေချးေငွလုပ်ငန်း(PACT MYANMAR)မှ  ကွင်းဆင်း 
တာဝန်ခံြဖစ်သည့်  ရာမရပ်ကွက်ေန  ထက်ေအာင်  
၃၂ ှစ် (ဘ)ဦးစံေဌးှင့်   တစ်ရပ်ကွက်တည်းေန 
မတင်မျိးဦး ၃၉ ှစ် (ဘ)ဦးေမာင်စံတုိသည် ေချးေင ွ
ေကာက်ယူမ လုပ်ငန်းများ     ေဆာင်ရက်ေနစ ် 

တူမီးေသနတ်များ   ကိုယ်စီကိုင်ေဆာင်ထားေသာ 
အမျိးသား  ေြခာက်ဦးက   ဆိုင်ကယ်  သုံးစီးြဖင့ ်
ေရာက်ရိှလာပီး ေချးေငွကျပ်သိန်း ၄၀ ှင့် မတင်မျိးဦး 
ကိုင်ေဆာင်သည့ ်ဖုန်း ှစ်လုံး၊  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပား  တစ်ခု၊   ယာ်ေမာင်းလိုင်စင ်  တစ်ခု၊ 
ေကျာပိုးအတ်ိ ှစ်လုံးတိုကိ ုေသနတ်ြပခမ်ိးေြခာက်၍  
လုယက်ယူေဆာင်ကာ   ွားဘန်းကီးေကျးရာ၏ 
ေြမာက်ဘက်သို    ဆိုင်ကယ်ေမာင်းှင်ထွက်ေြပး 

သွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။
ထိုကဲ့သို ေသနတ်ြပခိမ်းေြခာက်၍  ေငွများ 

ကိ ု လယုက်မ ကျးလွန်ခဲသ့ည့ ်အကမ်းဖက်သမား  
များအား ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီး၍ ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရး 
ယူိုင်ေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက အေသးစိတ် 
ပိတ်ဆိုရှာေဖွမ များ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက ်
ရှိေကာင်း သိရသည်။                         သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ   ၁၂

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး တန်ဆည်မိနယ်၌ အမျိးသား ေလးဦးက 

ေသနတ်ြပခမ်ိးေြခာက်၍ ေငှွင့ ်ေရ ထည်များအား လယုက်မ ကျးလွန် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက ်ညေန ၄ နာရီခွဲတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီး တန်ဆည်မိနယ်  မဟာမိင်ရပ်ကွက်ေန  ဆရာဝန်အငမ်ိးစား 

ြဖစ်သ ူဦးတင်ေရ  ၇၇ ှစ် (ဘ) ဦးသန်းေမာင်၏ ေနအမ်ိအား အမျိးသား  

ေလးဦးက ေသနတ်ြပခိမ်းေြခာက်၍ ေငွှင့် ေရ ထည်များကို လုယက် 

ယူေဆာင်သွားခဲ့ေကာင်း    သတင်းအရ   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ ညေန ၄ နာရီတွင် ဦးတင်ေရ ၏ သမီးြဖစ်သ ူ 

မစိုးစိုး ၄၇ ှစ်သည် အဆိုပါ ေနအိမ်အတွင်းရှိေနစ် ေသနတ်ကိုယ်စီ 

ကိုင်ေဆာင်ထားသည့ ်  အမျိးသား  ေလးဦးသည ် ဆိုင်ကယ်များြဖင့ ်

ေရာက်ရှိလာပီး ဖခင်ြဖစ်သ ူေဒါက်တာတင်ေရ  ရှိ/မရှိ ေမးြမန်းကာ  

မစိုးစိုး ကိုင်ေဆာင်ထားသည့ ် I-Phone 6 Plus  တစ်လုံး၊ ေငွကျပ် 

၅၀၀၀၀၀၊ ေနအိမ်အေပ ထပ်ရှိ  ေငွ ၄၅၀၀၀၀ ကျပ်၊ ပလက်တီနမ် 

လက်စွပ် ေလးကွင်း၊   စိန်လက်စွပ် တစ်ကွင်း၊   ပလက်တီနမ်ဆွဲကိး  

တစ်ကုံး၊ သံုးေရာင်ြခယ်ဆဲွကိး တစ်ကံုး၊ သံုးေရာင်ြခယ်လက်စွပ် တစ်ကွင်း 

(စစုေုပါင်း တန်ဖိုးေငကွျပ် ၆၃၁၀၀၀၀ ခန်)၊ ေဒါက်တာတင်ေရ အမည်ြဖင့ ် 

ဘဏ်စာအုပ် တစ်အုပ်၊ ေဒ ခင်ချိသက်အမည်ြဖင့် ဘဏ်စာအုပ် တစ်အုပ်၊ 

ေမြမတ်ေကျာ ်အမည်ြဖင့ ်ဘဏ်စာအုပ် တစ်အုပ်တိုကို  ေသနတ်ြပ 

ခမ်ိးေြခာက်လယုက်ယေူဆာင်ကာ ဆိင်ုကယ်များ ေမာင်းှင်ထွက်ေြပး 

သွားခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထိုကဲ့သို   ေသနတ်ြပခိမ်းေြခာက်၍   ေငွှင့်   ေရ ထည်များကိ ု

လုယက်မ ကျးလွန်ခဲ့သည့် အကမ်းဖက်သမားများအား ေဖာ်ထုတ် 

ဖမ်းဆီး၍ တရားဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူုိင်ေရး လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များက အေသးစတ်ိပတ်ိဆိုစစ်ေဆးမ များ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။                                                  သတင်းစ်

အကမ်းဖက်သမားများ၏ ပစ်ခတ်မ ေကာင့် 

မင်းကင်းမိနယ် ဇနဗျင်းေကျးရာရှိ ကေလးငယ် တစ်ဦး ေသဆုံး

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) ရာငံမိနယ်၌ 
အေသးစားေချးေငလွပ်ုငန်း (PACT MYANMAR) မှ ေချးေငေွကာက်ယူမ 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေနစ် အမျိးသား ေြခာက်ဦးက 
ေသနတ်ြပခိမ်းေြခာက်၍ ေငွကျပ်သိန်း ၄၀ ေကျာ် လုယက်ယူေဆာင်

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၁၂

ကယားြပည်နယ ်   လွိင်ေကာ်မိ    မိုင်းလုံး 

ရပ်ကွက်ရိှ အစုိးရနည်းပညာတက သုိလ် (GTU)ှင့် 

ဗဒု ဥယျာ်တစ်ဝိက်ု KNPP အဖဲွှင့ ်PDF အမည်ခ ံ

အကမ်းဖက်အဖဲွများ  စမ့်ိဝင်ေရာက်ရိှေနေကာင်း  

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများကုိ မလုိလား၊ လက်မခ ံ

သည့် ေဒသခံြပည်သူများ၏  သတင်းေပးပိုချက ်

အရ  ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက ်မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များက  သွားေရာက်၍ ေဖာ်ထတ်ုေချမ န်း 

ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ   အကမ်းဖက ်

ေသာင်းကျန်းသူအဖွဲများသည ်လူေနအေဆာက် 

အဦများ၊ အစိုးရအေဆာက်အဦများှင့် ဘာသာေရး 

ဆိုင်ရာအေဆာက်အဦများကိ ု    အကာအကွယ် 

ရယူ၍လည်းေကာင်း၊  ရပ်ကွက်အတွင်းရှိေဒသခ ံ

များအား   အ ရာယ်အတွင်းမှေဘးကင်းရာသို 

သွားလာခွင့်ြပရမည့်အစား လသူားတတံိင်ုးအြဖစ်  

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ၏    ပစ်ခတ်မ ေအာက ်

ေရာက်ရိှေစခဲရ့ာ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များကလည်း 

လူသားတံတုိင်းအြဖစ် အသုံးြပခံရသည့် အြပစ်မ့ဲ 

ြပည်သူများ     ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမ    မရှိေစြခင်းငှာ 

အတတ်ုိင်ဆံုးရန်သူ ပစ်မှတ်များကုိသာ အနည်းဆုံး 

ပစ်အားအသုံးြပ၍   ြပန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက ်

ခဲ့သည်။ 

ထုိသုိထိေတွမ ရိှေနစ်အတွင်း ဇန်နဝါရီ ၁၁  

ရက် မွန်းလဲွပိင်ုးှင့် ယေနနနံက်ပိင်ုးတိုတွင် KNPP  

အဖဲွှင့ ်PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်အဖဲွများသည် 

လိွင်ေကာ်အကျ်းေထာင်အတွင်းရိှ အကျ်းသား 

အကျ်းသမူျား ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှေစပီး  မိအတွင်း 

၌ ဖိဖုရြဲဖင့် ဆပူမူ များြဖစ်ေစေရးအတွက်   လေူန 

ရပ်ကွက်များအတွင်း ေနရာ သုံးေနရာခဲွ၍ လက်နက် 

ကီး/ လက်နက်ငယ်များြဖင် ့  အကျ်းေထာင်အား  

အေကာင်းမဲ ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သြဖင် ့ လုံ ခံေရး  

တပ်ဖွဲဝင်များက အကျ်းသားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရရှိမ မရှိေစေရး  မိမိကိုယ်မိမ ိ ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင် ့

အတွင်းမှ ြပန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ဇန်နဝါရီ  ၁၁ ရက်  

ညေနပိုင်းှင့် ယေန    မွန်းလွဲပိုင်းတိုတွင ်   အပစ် 

အခတ်ရပ်တန်လျက် အေနာက်ဘက်ှင့်အေရှေတာင် 

ဘက်သို ဆုတ်ခွာသွားခဲ့သည်။ ထိုသို  အကမ်းဖက ်

အပ်ုစှုင့် လက်နက်ကုိင်ေသာင်းကျန်းသူများ ဆုတ်ခွာ 

မ ကို  သိလ င်သိချင်း  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

ဆုတ်ခွာရာ လမ်းေကာင်းတစ်ေလ ာက်  လက်နက် 

ကီး၊ ေလေကာင်းပစ်ကူများြဖင် ့ ပိုင်းြဖတ်ပစ်ခတ ် 

ခဲ့သည်။ 

ထိုြပင် KNPP အဖဲွှင့ ်PDF အမည်ခအံကမ်းဖက် 

အဖွဲများသည ်ယေန  မွန်းလွဲပိုင်းတွင်လည်း  မ ံြပာ 

ေကျးရာ၊ ဘာဒိေုကျးရာ၊ ဘရုားြဖေကျးရာများဘက်မှ 

စိုက်ခင်းများှင် ့   လမ်းေကာင်းများကိုအသုံးြပ၍  

အင်အားအလံုးအရင်း  ထပ်မံြဖည့်တင်းလာခ့ဲသြဖင့်  

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက ေလေကာင်းပစ်ကူများ၊ 

လက်နက်ကီးပစ်ကူများြဖင် ့   ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ 

သြဖင့် အကမ်းဖက်အဖဲွများ ဖိဖုရြဲဖင့် ေတာင်ဘက် 

ှင့် အေနာက်ဘက်သို ဆတ်ုခွာထွက်ေြပးသွားခဲသ့ည်။ 

ြဖစ်စ်များတွင ် ေဒသခံြပည်သူများ   ထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရရှိမ မရှိဘဲ အစိုးရအေဆာက်အဦတချိှင့် 

အကျ်းေထာင်မှ  အိပ်ေဆာင်တချိ  ထိခုိက်ပျက်စီး 

ခဲ့သည်။ 

KNPP အဖဲွှင့ ်PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်အဖဲွ 

များ၏ အဆိပုါလပ်ုရပ်များသည် စစ်ေရးှင့်သက်ဆိင်ု 

ေသာ  ပစ်မှတ်များမဟုတ်ဘဲ   ဘာသာေရးှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် အေဆာက်အဦ၊ ပညာေရးဆိုင်ရာ 

အေဆာက်အဦများှင့် လူေနရပ်ကွက ်အေဆာက် 

အဦများကုိ  အကာအကွယ်ရယူ   ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက် 

ခဲ့ြခင်း၊ တိုက်ပွဲတွင် ေဒသခံြပည်သူများကိ ုအသက် 

အ ရာယ်ဇုန်မှကင်းလွတ်ေအာင် ထွက်ခွာခွင့်ြပရမည့်  

အစား လူသားတံတိုင်းအြဖစ ်အသုံးချခဲ့ြခင်း၊ လုံ ခံ

ေရးတပ်ဖွဲဝင်များအေနြဖင် ့  စစ်ေရးရည်ရယ်ချက ်

အတွက် အသုံးြပထားြခင်းမရိှေသာ စစ်ဘက်ပစ်မှတ် 

မဟုတ်သည့် အြပစ်ေက းေခ းြဖင့်ဆပ်လျက်ရိှေသာ 

အကျ်းသား  အကျ်းသူ  ရာဂဏန်းမ ရှိသည့် 

နယ်ဘက်အကျ်းေထာင်ကိ ုရည်ရယ်ချက်ရိှစွာြဖင့် 

ဦးတည်တုိက်ခုိက်ြခင်းြဖစ်၍  ဂျနီီဗာကွန်ဗန်းရှင်းများ 

ှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာဥပေဒတုိအရ စစ်ရာဇဝတ်မ    

(War Crime)    ကျးလွန်ရာေရာက်ပီး    အဆိုပါ 

စစ်ရာဇဝတ်မ များအတွက်      အကမ်းဖက်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒ၊ ရာဇသတ်ကီးှင့်သက်ဆိင်ု 

ရာ တည်ဆဥဲပေဒများြဖင့် ၎င်းတိုအေပ  ထေိရာက် 

စွာ အေရးယူုိင်ေရး  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ်

ကယားြပည်နယ ်လွိင်ေကာ်မိအတွင်း KNPP အဖွဲှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲများက 

စစ်ေရးရည်ရယ်ချက်အတွက ်အသုံးြပထားြခင်းမရှိေသာ စစ်ဘက်ပစ်မှတ်မဟုတ်သည့ ်အေဆာက်အဦ

များအား အကာအကွယ်ရယူြခင်း၊ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ြခင်းများ ကျးလွန်ခဲ့သည့် ြဖစ်စ်ေနရာြပပုံ



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ  ၁၂

ေဒသတွင်းစားနပ်ရကိ ာဖလူုေံရး

ှင့် ြပည်သူများ၏ စားေသာက်ေရးကုိ  

အေထာက်အကူ  ြဖစ်ေစရန်အတွက ်

ယေနတွင်      အေနာက်ေတာင်တိုင်း 

စစ်ဌာနချပ်    တိုင်းမှး    ဗိုလ်ချပ် 

ေအာင်ေအာင်ှင့်  အဖွဲဝင်များသည ်

ဖျာပုံမိရိှ နယ်ေြမခံတပ်၏  စုိက်ပျိးေရး 

ှင့်       ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများအား 

သွားေရာက်ကည့် ၍    တာဝန်ရှိသူ 

များှင့ ် ေတွဆုကံာ  ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ  

လုပ်ငန်းများ ရာ န်းြပည့်ေဆာင်ရက ်

ုိင်ေရးှင့် လုိအပ်သည်များ ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်း      ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                      သတင်းစ်

ပုသိမ်   ဇန်နဝါရီ  ၁၂

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး သမဝါယမသင်တန်းေကျာင်း (ပုသိမ်) ၌ 

လက်မှတ်ရစာရင်းေရး၊ စာရင်းကိင်ုှင့ ်စာရင်းကိင်ုကွန်ပျတာသင်တန်း 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို  ဇန်နဝါရီ ၁၀  ရက်က သင်တန်းေကျာင်း 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌    ကျင်းပခဲ့ရာ   သမဝါယမသင်တန်းေကျာင်း  

(ပုသိမ်) ေကျာင်းအုပ်ှင့် တာဝန်ရိှသူများ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသူ 

များ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

အဆိုပါသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် သမဝါယမသင်တန်း 

ေကျာင်း(ပသုမ်ိ) ေကျာင်းအပ်ုက အဖွင့အ်မှာစကား ေြပာကားခဲေ့ကာင်း 

ှင့် သင်တန်းကာလမှာ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်မှ ဧပီ ၂၂ ရက်အထိြဖစ်ပီး 

သင်တန်းသား သင်တန်းသူ ၄၃ ဦးကို  သင်ကားပိုချေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                    သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ ၁၂ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်အတွင်းရှ ိစံြပေကျးရာများ 

Smart Village အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ စံြပ 

ေကျးရာအြဖစ် ေရးချယ်ထားေသာ ပျ်းမနားမိနယ် က န်းဦးေကျးရာ 

တွင် ေကျးရာသူ ေကျးရာသားများ၊ လူငယ်လူရယ်များကို အေြခခံ 

စာရင်းေရး၊  စာရင်းကိုင်ပညာများ  က မ်းကျင်တတ်ေြမာက်ေစရန်ှင့ ် 

စာရင်းေရး၊ စာရင်းကိုင်ပညာြဖင့ ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပိုင်ရန ်

ရည်ရယ်၍ အေြခခစံာရင်းေရး၊ စာရင်းကိင်ုသင်တန်းကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုး 

တွင် က န်းဦးေကျးရာ၌  ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

အဆိပုါ သင်တန်းဖွင့်ပဲွသုိ သမဝါယမဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသမူျား၊   

တိုင်းေဒသကီးအဆင့်/  မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ 

ေကျးရာမ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ သင်တန်းနည်းြပများှင့ ်သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

သတင်းစ်

 ေကျာဖုံးမှ

ြမက်မျိးကွ ဲ၅၆ မျိး၊ ပရေဆးပင ်၃၉ မျိးရှိပီး ိုတိုက်သတ ဝါ ၁၃ မျိးှင့် ငှက်မျိးစိတ ်၂၄၁ မျိးရှိေကာင်း 

မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။

ကိးဝိုင်းအကျယ်ပတ်လည ်ဧရိယာမှာ ၁၀၄ မိုင်၊ ကိးတွင်းဧရိယာမှာ  ဧက ၆၆၀၀၀ ေကျာ်ရှိရာ  

ကိးဝုိင်း၏ ထိစပ်ရာနယ်ေြမသည် ကန်ဘလူမိနယ်၌  ၂၁၉၀၈ ဧကတည်ရိှပီး ေကာလင်းမိနယ်အတွင်း 

၄၄၀၉၂ ဧက ရှိေကာင်း သိရသည်။                                                                                    လူေလး

 အာရှဖလားမှ

ဦးဘိုဘိုေအာင်၊   ေဒ သူဇာေထွး၊    ဂိုးနည်းြပ- 

ဦးယ်မင်းေအာင်၊ အသင်းဆရာဝန်-  ေဒါက်တာ 

ယုန ာထွန်း၊  အေကာက မ်းကျင်- ဦးလွင်ဦးကို၊  

Media officer- ဦးေအာင်ေသာ်ဖိး၊ Video Analyst- 

ဦးြမတ်စိုးသ၊ူ Security Officer -   ေဒ ဆြုပည့စ်ုေံအာင်၊ 

အားကစားသမားများအြဖစ် ဂိုးသမား- ေမဇင်ွယ်၊  

ဇူးလတ်နဒီ၊ ခုိင်ဇာဝင်း၊ ေနာက်တန်း- ေအးေအးမိုး၊ 

ချစ်ချစ်၊ ခင်မျိးဝင်း၊ ြဖြဖဝင်း၊ ဇွန်ယယုဦး၊ နန်ဇူးဇူး 

ထက်၊   အိအိေကျာ်၊   ခင်သန်းေဝ၊  အလယ်တန်း- 

သင်းသင်းယ၊ု ခင်မိမုိထွုန်း၊ ခင်မာလာထွန်း၊ ၊ ဝင်းဝင်း၊ 

ေနာ်ထက်ထက်ေဝ၊   ေရှတန်း-  ဝင်းသိဂ   ထွန်း၊ 

စန်းေသာ်ေသာ်၊ ခင်မိုးေဝ၊ ြမတ်ုိးခင်၊ ဂျလိင်ုေကျာ်၊ 

ှင်းပွင့်ေအးှင့ ်  ုုတို   ပါဝင်ကသည်။   ြမန်မာ 

အမျိးသမီးအသင်းသည ်     အာရှဖလားေြခစစ်ပွ ဲ

ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည့ ်ကစားသမားအများစပုါဝင်လာပီး  

ေလးဦးသာ ေြပာင်းလဲခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည်

၂၀၂၂ အာရှဖလားအမျိးသမီးပိင်ပွဲ ေနာက်ဆုံး 

အဆင့်ကို ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်မှ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၆ ရက် 

အထိ အိ ိယိုင်ငံ၌  ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး   အသင်း 

စုစုေပါင်း ၁၂ သင်း  ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။  အုပ်စု 

ခွဲေဝထားမ အရ  အုပ်စု (က) တွင်  အိမ်ရှင်အိ ိယ၊ 

တုတ်၊ တုတ်(တိုင်ေပ)၊ အီရန်၊ အုပ်စု (ခ) တွင်   

သစေတးလျ၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အုပ်စု 

(ဂ) တွင် လက်ရှိချန်ပီယံဂျပန်၊ ေတာင်ကိုရီးယား၊ 

ဗီယက်နမ်ှင့် ြမန်မာအသင်းတို ပါဝင်ေနသည်။ 

ကိုညီေလး

 မန်ယူအသင်းမှ

ဒါ့ြပင် အခုှစ်ေဘာလုံးရာသီအတွင်းမှာ မန်ယူအသင်းနဲအတူ 

ပရမီယီာလဂ်ိပဲွစ်ေတမှွာ  အခအုချန်ိအထ ိကနဦးပဲွထွက်ကစားသမား 

အြဖစ် ပါဝင်ကစားခွင့်မရရှိေသးတာလည်းြဖစ်ပါတယ်။  အခုရာသီ 

ကုန်မှာ    စာချပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာြဖစ်တာမို  စပါးအသင်းဟာ 

ကွင်းလယ်ကစားသမား လင်ဂတ်ကိ ုအလွတ်ေြပာင်းေရ ေကးနဲ  ေခ ယ ူ

ိုင်ဖိုလည်းရှိေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကွင်းလယ်ကစားသမား လင်ဂတ်ဟာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေဘာလုံးရာသ ီ

ရဲ ဒတုယိရာသဝီက်အတွင်းမှာ  ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းဆ ီ အငှားစာချပ်နဲ   

သွားေရာက်ကစားခ့ဲရာမှာ ပဲွစ် ၁၆ ပဲွမှာ သွင်းဂုိး ကုိးဂုိးအထိ သွင်းယူ  

ိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

လက်ရိှအချန်ိမှာ မန်ယအူသင်းက လင်ဂတ်ကိ ုစာချပ်သက်တမ်း 

တိုးဖို မေသချာတာေကာင့ ်စပါးအသင်းနည်းြပ  ကွန်တကီ  အသင်းကိ ု 

အေကာင်းဆုံးြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန် ကွင်းလယ်ကစားသမား 

လင်ဂတ်ကိ ုေခ ယူဖို ဆ ြပင်းြပေနတာြဖစ်ပါတယ်။ 

ေငွကယ်

ေဒသတွင်းစိုက်ပျိးေမွးြမေရး ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများ ရာ န်းြပည့်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးေဆာင်ရက်

ဆရာကီး ကာတွန်းေမာင်စိန်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

စာတည်း

ကန်ကီးေထာင့ ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၂

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ကန်ကီးေထာင့်မိနယ ် ဝါးဒူးေကျးရာ 

အုပ်စု အေနာက်စုကီးေကျးရာတွင ်ြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်း အတိုးရေငွ 

ကျပ် ၁၅ သန်းှင့် ြပည်သူထည့်ဝင်ေင ွ၆ ဒသမ ၅၈ သန်း စုစုေပါင်း  

၂၁ ဒသမ ၅၈ သန်းြဖင့် ေကျးရာတွင်း သုည ဒသမ ၄  ေကဗွီလိုင်း 

သွယ်တန်းြခင်းေဆာင်ရက်ပီးစီး၍ ယမန်ေန   ညေန ၄ နာရီတွင် 

လ ပ်စစ်မီးလင်းေရးဖွင့်ပွဲကိ ုြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။     ၂၂၂

သမဝါယမသင်တန်းေကျာင်း(ပုသိမ်)တွင် လက်မှတ်ရစာရင်းေရး၊ 

စာရင်းကိုင်ှင့ ်စာရင်းကိုင်ကွန်ပျတာသင်တန်း ဖွင့်လှစ်

ြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်း အတုိးရေငွြဖင့်

ေကျးရာလ ပ်စစ်မီးလင်းေရး ေဆာင်ရက်ပီးစီး

ပျ်းမနားမိနယ် က န်းဦးေကျးရာ၌ 

အေြခခံစာရင်းေရး၊ စာရင်းကိုင်သင်တန်းဖွင့်လှစ်

အားကစားြမင့်တင်စိတ်လန်းရ င် ဆန်ကျင်မူးယစ်ေဆး



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၂

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ကာကွယ်ေဆးထိုးှံြခင်းသည ်

အဓကိအခန်းက  တွင် ပါဝင်သည့ ်လပ်ုငန်းတစ်ရပ် 

ြဖစ်ေသာေကာင့်   တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ ်

အသီးသီးတို၌ သံဃာေတာ်များ၊ သာသနာ့ွယ်ဝင် 

သီလရှင်များ၊      ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ 

အပါအဝင် လူမျိးမေရး ဘာသာမေရး အသက် ၄၀ 

အထက်    ေဒသခံြပည်သူများ၊   အကျ်းသား 

အကျ်းသူများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊  တိုင်းရင်းသား

လက်နက်ကိုင်အဖွဲများ၊ နာတာရှည်ေရာဂါအခံရှိ 

သူများ၊ ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၊ ယာယီတိုက်ပွဲ 

ေရှာင်စခန်းများအတွင်းရှ ိြပည်သူများ၊ အသက် ၁၂  

ှစ်အထက် အေြခခပံညာအလယ်တန်းှင့ ်အထက် 

တန်းအဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ စသည့်   

ဦးတည်အုပ်စုများ   သတ်မှတ်၍   တပ်မေတာ်မ ှ

ေဆးအဖွဲများ၊ ြပည်သူေဆးုံများမ ှဆရာဝန်များ၊ 

သနူာြပများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်ေစတနာ ့

ဝန်ထမ်းများက ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းလုပ်ငန်းများ 

ကို ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုသို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် 

ှင့် ယေနတွင် ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)အတွင်း 

ရှိ မိနယ် ၁၄ မိနယ်တို၌ ေဒသခံြပည်သ ူ၄၆၈၉ 

ဦး၊ ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)အတွင်းရှိ မိနယ် 

ေလးမိနယ်၌ ေဒသခြံပည်သ ူ၁၂၆၉ ဦး၊ မွန်ြပည်နယ် 

ှင့် ကရင်ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ မိနယ် ၁၁ မိနယ် 

တို၌ ေဒသခံြပည်သူ ၄၂၄၁ ဦး၊ တနသ  ာရီတိုင်း 

ေဒသကီး၊ မိတ်မိှင့ ်ပုေလာမိနယ်တို၌ ေဒသခံ 

ြပည်သ ူ ၂၃၂၀၊   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ

မိနယ် ေလးမိနယ်တုိ၌ ေဒသခံြပည်သူ ၂၈၈၇ ဦး၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ     မိနယ် ၂၆  

မိနယ်တို၌ ေဒသခံြပည်သူ ၄၂၅၅၃ ဦး၊ ရခိုင် 

ြပည်နယ်အတွင်းရိှ မိနယ် ေလးမိနယ်တို၌ ေဒသခ ံ

ြပည်သ ူ၂၅၁၅ ဦး၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

ရှိ  ခိုင်  ခုနစ်ခုတိုမှ  ေဒသခံြပည်သ ူ ၇၂၁၀  ှင့် 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊          ေတာင်ငူမိနယ်တို၌ 

သံဃာေတာ် ှစ်ပါး၊  ေဒသခံြပည်သူ ၈၅၀ တိုကို 

တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွများက ြပည်သူေဆးုမံျားမှ 

ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင် ့  ပူးေပါင်း၍  ကိုဗစ်-၁၉ 

 ေရး    ဇန်နဝါရီ     ၁၂

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသ ေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ကာကွယ် ေဆးထိုးှံြခင်းသည် အ ေရးကီးသည့် 

အခန်းက  ြဖစ်သည့်အြပင် အိုမီခရန် ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ် ေရး 

အတွက်  ေရးမိနယ်အတွင်း အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ကာကွယ် 

ေဆးထိုးရန် ကျန်ရိှ ေနသမူျားအား ယ ေန  နနံက်ပိင်ုးက   ေရးမိ သရီနိ ာ 

ရပ်ကွက ်ဓမ ာုံ၌ ဆက်လက်ထိုးှ ံေပးလျက်ရှ ိသည်။

အဆိုပါ ကိုဗစ-် ၁၉  ေရာဂါကာကွယ ်ေဆးကို မိနယ်စီမံအုပ်ချပ ် 

ေရးအဖွဲမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မိနယ်ကျန်းမာ ေရးဦးစီးဌာနမှ ဆရာ 

ဆရာမများ၊  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ပရဟိတအဖဲွများမှ ကာကွယ်ေဆး     

လာ ေရာက်ထုိးံှသူများအား အပူချန်ိတုိင်းတာ ေပးြခင်း၊ ေသွး ေပါင်ချန်ိ 

ှင့်  ေသွးတွင်း ေအာက်ဆဂီျင် စစ် ေဆးြခင်းများကိ ု ေဆာင်ရက် ေပးလျက် 

ရှိသည်။ ကိုဗစ်- ၁၉ မျိးဗီဇ ေြပာင်း အိုမီခရန် ေရာဂါအား မိမိမိနယ်၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် မိသားစုအတွင်း အြပည့်အဝကာကွယ်မ ြပိုင်ရန် 

အတွက် ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ် ေဆးအား မပျက်မကွက် လာ ေရာက်ထိုးံှ  

ကျိ လီ    ဇန်နဝါရီ    ၁၂

ရခိုင်ြပည်နယ ်သံတွဲခိုင် ကျိ လီမိ၌ ရပ်ကွက/်ေကျးရာအုပ်စ ု

များမ ှအသက် ၁၈ စှ်င့်ှအထက် ြပည်သူများအား ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှြခင်းကုိ ယေနနံနက် ၉ နာရီမှ မွန်းလဲွ ၃ နာရီအထိ  

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ ေဆးထုိးစုရပ်၌ 

ဒုတိယအကိမ် ထိုးှံေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကျိ လီမိအတွင်းရှိ ရပ်ကွက/်ေကျးရာအုပ်စုများမ ှအသက ်၁၈ 

ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူ စုစုေပါင်း ၂၆၆ ဦးကို (Phase-5)Sinovac 

(CoronaVac)ဒုတိယအကိမ် ထိုးှံေပးလျက်ေကာင်း သိရသည်။                                                         

ခိုင်မိုးမင်း(ြပန်/ဆက်)

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ၌

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးသည်။ 

ထိုအတ ူေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိလုည်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ထိုးံှေပးလျက် 

ရိှရာ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်ှင့် ယေနတွင် ရှမ်းြပည်နယ် 

(ေြမာက်ပိုင်း) ေကျာက်မဲမိှင့် မူဆယ်မိတို၌ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ ၂၅၆ ဦး၊ ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်းရှိ   မိနယ် ၂၆ မိနယ်တို၌ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၇၂၈ ဦး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး 

ထန်းတပင်မိနယ်၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၆၂၈ 

ဦးတိုကို တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖွဲများက ြပည်သူ  

ေဆးုမံျားမှ ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ပူးေပါင်း၍ 

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးသည်။

ထိသုို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကိ ုသက်ဆိင်ုရာ 

တုိင်းစစ်ဌာနချပ်များမှ တာဝန်ရိှသူများက သွားေရာက် 

ကည့် အားေပးပီး    လိုအပ်သည်များ    ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေရးမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ ်ေဆးထိုးရန်ကျန်ရှိသည့်

အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအား ဆက်လက်ထိုး ှံေပးလျက်ရှိ

ေပးကရန် အသိပညာ ေပး  း ေဆာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို  ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိ ေကာင်း သိရသည်။                  

ခင်သိမ့်သိမ့်ရည(်ြပန်/ဆက်)

အိမ်မဲမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံပီးသူ ၉၀၆၄ ဦးရှိပီြဖစ်
အိမ်မဲ   ဇန်နဝါရီ   ၁၂

ဧရာဝတီ      တိုင်းေဒသကီး  

အိမ်မဲမိနယ ်မိုးကုတ်ဝိပဿနာ 

အဖဲွခဲွ အမှတ်စ် (၂၉)၌   မိနယ် 

အတွင်း          ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ် ကျန်ရှိသူ 

များကို       တာဝန်ရှိသူများက 

ယေနတွင် ဆက်လက်၍   ဒတုယိ 

အကိမ်ေြမာက် ထိုးှံေပးလျက ်

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆးများကိ ု   ယေန  နံနက်ပိုင်း 

တွင်    သဖန်းပင်ဆိပ်ေကျးရာ၊ 

ေချာင်းဖျားေကျးရာ၊  စာြဖဆိပ် 

ေကျးရာ၊     ခတ ိယေကျးရာှင် ့  

မွန်းလွဲပိုင်းတွင် သရက်ပင်ကွင်း 

ေကျးရာ၊   အိမ်မဲကီးရပ်ကွက်၊ 

ေညာင်ငူေကျးရာ၊      အိုင်ကီး 

ေကျးရာတိုမ ှ   ြပည်သူများအား 

ထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ   ေဆးထိုးစုရပ်များ၌ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့်     

အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီ၊         

ဌာနဆိင်ုရာများ၊ ကျန်းမာေရးဦးစီး 

ဌာန၊   မိနယ်    ကက်ေြခနသီနူာြပ 

တပ်ဖဲွ၊ လူမ ေရးအသင်းအဖဲွများ၊  

တာဝန်ရှိသူများက   ကာကွယ် 

ေဆးထိုးံှရာ၌      အဆင်ေြပေချာေမွ 

ေစေရးအတွက်     ပါဝင်ကူညီ 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကေကာင်း သရိ 

သည်။ 

အိမ်မဲမိနယ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ထုိးရန် 

လျာထားဦးေရ ၁၆၂၆၂၆ ဦးရှိပီး 

ယေနအထ ိကာကွယ်ေဆးထိုးပီး 

သ ူ၉၉၀၆၄ ဦးရိှေကာင်း    မိနယ် 

ကိုဗစ်-၁၉    ထိန်းချပ်ေရးှင့် 

အေရးေပ တံုြပန်ေရးေကာ်မတီမှ 

သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ကျိ လီမိ၌ အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက်
ြပည်သူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေဆးဒုတိယအကိမ် ထိုးှံေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၂

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကသုေရးပစ ည်းများအား ေရေကာင်း၊ ဆပ်ိကမ်း၊ နယ်စပ်ဂတ်ိအသီးသီး 

မှ ေနစ် လွယ်ကေူချာေမွစွာ စစ်ေဆးထတ်ုေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် 

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမ ှBactetial/ Viral Breathing System Filter 

အခု ၂၄၀၊ Pneumatic Tube System ၂၇၉၇ ခု၊ ေဆးဝါးမျိးစုံ ၅၂ မျိး 

စုစုေပါင်း(၁၈၆၆၂၉ ဒသမ ၆၅ ကီလိုဂရမ)်၊ နယ်စပ် (ချင်းေရ ေဟာ်)

တွင် ကုမ ဏီ ငါးခုမှ SAI Vitamin C Injection အခု ၃၁၄၄၀၊ Glucose 

Injection ၇၂၉၆ ခ၊ု PAI B12 Injection အခ ု၂၂၈၀၊ PAI Furo Injection 

အခ ု၃၂၀၊ Disposable Mask ၃၀၀၀ ကလီိဂုရမ်တိုကိ ုထတ်ုေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 
ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်
သူသည် သတင်းများကုိ ဆက်လက် 

စုေဆာင်းရင်း  တစ်ရက်ှစ်ရက်ကာ 
သွားသည်။ ထိုအခါ တစ်ဦးေသာသူက 
သတင်းစကားတစ်ခုကို   ေပးသည်။ 
၎င်းမှာ ေဖေဖ ေမေမတို၏သတင်းေတာ ့
မဟုတ်။   ေရနံေချာင်းသို    ခင်ခင်ကီး 
ြပန်ေရာက်လာသည်ဆိုေသာသတင်း။

ယင်းသတင်းကိ ု      ကားရသည့ ်
အတွက် ေမာင်ေမာင်ဦး တန်ုလ ပ်ရသည် 
အမှန်ပင်။ သုိရာတွင် သ ူသက်ြပင်း  က် 
မသိည်။ ထိမုန်ိးကေလးှင့ပ်တ်သက်၍ 
ရင်ထမှဲာ ေအးသွားသလိ ုခစံားရသည်။ 
တစ်ဆက်တည်းမှာပင ် ဗုတ်သုတ်ခ 
အေြခအေနတွင် ထိမုသိားစတုို အဘယ် 
သို   ရိှရှာပါလိမ့်   ေတွးေတာပူပန်ရြပန် 
သည်။
သူစိတ်ထဲမှာ   ေသချာလာေသာ 

အရာတစ်ခုရှိသည်။  ခင်ခင်ကီးအား 
သူဖခင်များက ဝှက်ထားသည်ဟေူသာ 
အေတွးအထင်ြဖစ်သည်။ ယင်းအေတွး 
အထင်    မှန်ကန်ေနပီဟု  တွက်ဆမိ 
သည်။

မ ေလးတွင်   ဆက်လက်ေနထိုင် 
၍လည်း   အေကာင်းမထူးေတာ့ပီ။ 
စိုးရိမ်ပူပန်ရြခင်းကိုလည်း ပိုမိုခံစား 
လာရသည်။ သိုြဖစ်၍ ေမာင်ေမာင်ဦး 
မ ေလးမှထွက်ခွာရန ်   စိတ်ဆုံးြဖတ် 
လိုက်သည်။

အသွားအလာမလွယ်ကူ။ လမ်းခရီး 
များမှာလည်း   အဆက်ြပတ်ေနသည်။ 
တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသို   ေတာက် 
ေလ ာက်သွား၍ မရိုင်။ 

ေမာင်ေမာင်ဦးသည်  တစ်ခါတစ်ရံ 
ေြခကျင်၊ တစ်ခါတစ်ရံ ရရာယာ်ကို 
စီးနင်းလျက ်ေရနံေချာင်းသို မေရာက် 
ေရာက်ေအာင်ြပန်မည်ဟ ု  သ ိ  ာန်ချ 
ထားသည်။ 

သိုြဖင့ ်  သူသည်   မီးတဟုန်းဟုန်း 
ေတာက်ေလာင်ေနေသာ မ ေလးမိကိ ု
ေကျာခိုင်းခဲ့သည်။        မ ေလးမှ 
ေကျာက်ဆည်၊   ေကျာက်ဆည်မ  ှ
မတိ ီလာ၊ မတိ ီလာမှသည် ေရနေံချာင်း။ 
သည်လမ်းေကာင်းအတိင်ုး သလူိက်ုပါခဲ ့
သည်။

ကိတင်ဆုံးြဖတ်ချက်ချထားသည့ ်
အတုိင်းပင် ြဖစ်သည်။ လမ်းမှာ အခက် 
အခဲအမျိးမျိးှင့်   ကံရဆုံရသည်။ 
ေလတှစ်တန်၊    လှည်းတစ်တန်၊    ကား 
တစ်တန်ှင့ ်အဆင့ဆ်င့ ်စီးနင်းလိက်ုပါ 
လာခဲ့ရသည်။

အဆုံးတွင်မ ူသသူည် ေရနေံချာင်းကိ ု

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

“ေမာင်ေမာင်ဦး ေနာက်ဆုံးြမင်ေတွခဲ့ရေသာ ေရနံေြမကား ကျက်သေရြပည့်ဝသည့် ေရနံေြမ၊  

အသက်ဝင်လ ပ်ရှားေနသည့် ေရနံေြမ။ သည်ေြမအှံတွင်ပင် ရက်ကန်းချည်

ရက်ယှက်ထားသည်ြဖစ်ေသာ ပိုက်လုံးတန်းများ အသွယ်သွယ် အတန်းတန်းရှိသည်။ 

မိုးမိုးမတ်မတ် ထိုးထိုးေထာင်ေထာင်ြဖစ်ေနသည့ ်  ြငမ်းစင်များ၊  ေရနဂံါလန် သန်းေပါင်းများစွာဆံေ့သာ

သိုေလှာင်ကန်များ၊ အဆက်မြပတ်လ ပ်ရှားေနသည့် ေမာင်းတံများ၊  ြဖေဖွးေသာေခါင်းတိုင်များှင့်   

ေကာင်းကင်သို  သွယ်ွဲစွာ ပျတံက်ေနတတ်သည့် ေရေွးေငွများ၊ မီးခိုးတန်းများြဖင့် 

ြပည့်ှက်လျက်ရှိခဲ့သည်။ ပျားပန်းခပ်သည့်ပမာ လ ပ်လ ပ်ရရ သွားလာလုပ်ကိုင်ေနေသာ

 လုပ်သားများကို ေတွခဲ့ရသည်။ မအုိမင်းေသာ ေရနံေြမ၊ မရပ်နားေသာ ေရနံေြမ...”

ြပန်လည်ြမင်ေတွရေလသည်။
ေရနံေချာင်းကို ြမင်ရေလေတာ့လည်း 

သူရင်မှာ မေကာင်းိင်ု။ ေရနေံချာင်းကား 
အေြပာင်းလဲကီး    ေြပာင်းလဲခဲ့ေလပီ 
တကား။

အဂ  လိပ်တိုသည် ေရနံေြမကိ ုအလွန် 
စနစ်ကျစွာ      ဖျက်ဆီးထားခဲ့ေကာင်း 
ေတွရသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦး ေနာက်ဆုံးြမင်ေတွခဲရ့ 
ေသာ ေရနံေြမကား ကျက်သေရြပည့်ဝ 
သည့်  ေရနံေြမ၊  အသက်ဝင်လ ပ်ရှားေန 
သည့် ေရနံေြမ။ သည်ေြမအှံတွင်ပင် 
ရက်ကန်းချည ်ရက်ယှက်ထားသည်ြဖစ ်
ေသာ ပိုက်လုံးတန်းများ အသွယ်သွယ် 
အတန်းတန်းရှိသည်။ 

မိုးမိုးမတ်မတ် ထိုးထိုးေထာင်ေထာင ်
ြဖစ်ေနသည့်   ြငမ်းစင်များ၊   ေရနံဂါလန် 
သန်းေပါင်းများစွာဆံ့ေသာ   သိုေလှာင် 
ကန်များ၊ အဆက်မြပတ်လ ပ်ရှားေနသည့် 
ေမာင်းတံများ၊  ြဖေဖွးေသာ  ေခါင်းတိုင် 
များှင့်   ေကာင်းကင်သို  သွယ်ွဲစွာ 
ပျတံက်ေနတတ်သည့် ေရေွးေငွများ၊ 
မီးခိုးတန်းများြဖင့် ြပည့်ှက်လျက်ရှိခဲ့ 

သည်။ ပျားပန်းခပ်သည့ပ်မာ လ ပ်လ ပ်ရရ 

သွားလာလပ်ုကိင်ုေနေသာ လပ်ုသားများ 
ကိ ုေတွခဲရ့သည်။ မအိမုင်းေသာ ေရနေံြမ၊ 
မရပ်နားေသာ ေရနံေြမြဖစ်ခဲ့သည်။

ယခ ုသူြမင်ေတွေနရသည်ကား ယင်း 
သိုမဟုတ်ေချပီ။  ေရနံေြမသည် အနာ 
တရြဖစ်ေနေသာ    သားေကာင်သဖွယ ်
ြဖစ်သည်။ ကည့်ေလရာရာ အပျက်အစီး 
များဖုံးလ မ်းေနသည်။

ကျိးပဲ့ယိုင်နဲေနေသာ  ြငမ်းစင်၊ ငိမ် 
သက်ေနေသာ ေမာင်းတ၊ံ ေပါက်ကဲွလွင့စ်် 
ကာ မီးခိုးအထွူက်ေနသည့ ်ေရနသံိေုလှာင် 
ကန်၊   ပျက်စီးေကာက်ေကွးေနေသာ 
ပိုက်လိုင်းများ၊     အရာအားလုံးသည ်
အနိ  ာုကံိ ုေဆာင်ယလူျက်ရိှသည်။ ေရန ံ
ေြမ၏ အသေရမှာ ပျက်ြပယ်လျက်ရိှသည်။ 
အလုပ်သမားများကိုလည်း  ြမင်ေတွရ 
ြခင်းမရှိေလေတာ့။ ငိမ်သက်တိတ်ဆိတ် 
ေနသည့ ်ေရနံေြမအြဖစ်သုိ စေုတေရာက် 
ရှိေနခဲ့ပီြဖစ်သည်။

ေရနံေြမကို စစ်မုန်တိုင်း ြဖတ်ေကျာ်ခဲ ့
သည်။ စစ်မီးတညီးညီး ေလာင်က မ်းခဲ့ 
သည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ပျက်စီးယိုယွင်း

ေနေသာ   ေရနံေြမကိုကည့်ကာ   ရင်မှာ 

နာကျင်လာသည်။ ှေြမာတသြခင်းကို 
ခံစားေနရသည်။ 

မိအတွင်းသို ေရာက်လာေသာအခါ 
တွင်လည်း  မိမှာ မိပျက်ကီးပမာြဖစ ်
ေကာင်း ေတွရေလသည်။ မုိးမုိးမတ်မတ် 
ထိုးထိုးေထာင်ေထာင်ြဖစ်ေသာ မီးက မ်း 
မီးအမ်ိတိင်ုများ၊        ြပာပုအံတြိဖစ်ေနေသာ 
ရပ်ကွက်များ၊ ဗုံးဒဏ်ေကာင့် ပိပျက ်
လျက်ရှိေသာ တိုက်တာများြဖင့် မိမှာ 
တန်ဆာဆင်ထားဘိသည်သို   ရှိသည်။ 
မိအတွင်း လ ပ်ရှားသွားလာသ ူအနည်း 
အပါးသာရှိသည်။    များေသာအားြဖင့ ်
မျက်ှာထား   တင်းမာလှေသာ     ဂျပန် 
စစ်သားများကိသုာ ေတွေနရသည်။ လသူ ူ
များသည် ဘုရားတန်ေဆာင်း ေကျာင်း 
ကန်များတွင်သာ စုေဝးေနထိုင်လျက်ရှိ 
ကေလသည်။

မိအတွင်း ဝင်လာေလေလ အပျက် 
အစီးများကို ေတွရေလေလြဖစ်သည်။ 
သတင်းစကားများကိလုည်း ပိပုိ ုြပည့စ်ုစွံာ 
ကားေနရသည်။

သစ်တစ်ေပွ     လ ပ်စစ်စက်ုံကီးကိ ု
သံုးမရေအာင် အဂ  လိပ်တုိက ဖျက်ဆီးထား 
ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ကီးမားေလးလံ 
လှေသာသံမဏိဘီးကီးကို ေလးပိုင်းြဖစ ်
သွားေအာင ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။ 

အပျက်အစီးများကိ ုြမင်ေတွရေလေလ 
ေမာင်ေမာင်ဦးမှာ   စိတ်မငိမ်ိုင်ေအာင ်
ြဖစ်ရေလေလရိှသည်။   ဒကု သည်များကိ ု
ြမင်ရေလေလ   ေမေမှင့ ်ေဖေဖအတွက်    
ပူပန်လာရေလေလ   ြဖစ်သည်။   ဘုရား 
သိကားမလုိ ေမေမတုိ မိမှာပင်ရိှေနပါေစ 
ဟု ဆုေတာင်းသည်။

အများအားြဖင့်  လူတိုသည်  မိကို 
စွန် ခွာကသည်။    ေတာရာများတွင ်
ခိေုအာင်းေနေလရိှ့ကသည်။ ယခမု ူဂျပန် 
သည် ေရနံေချာင်းကို သိမ်းပိုက်ကပီး 
ြဖစ်သည်။ တိုက်ပွဲများ ပီးခဲ့ပီြဖစ်သည်။ 
ထိုေကာင့ ်အချိသည် သည်မိသို ြပန် 
လာကသည်။

လမ်းအတိင်ုး ေလ ာက်လာခဲေ့သာအခါ 
ေရ ကာငုံကို ြဖတ်ရသည်။ သည်တွင် 
ေရနံသာကိုကည့်မိသည်။   ေရနံသာကို 
ြမင်ရေလလ င် သူရင်မှာ လ ပ်ရှားရသည်။ 
အိမ်မှာ အပျက်အစီးကားမရှိ။ သိုရာတွင် 
အမ်ိတွင် ဂျပန်စစ်သားများက ဝင်ေရာက် 
ေနရာယူလျက်ရိှေကာင်း ေတွရေလသည်။

ခင်ခင်ကီး မိသိုြပန်ေရာက်လာခဲသ့ည် 
ဟု ဆိုသည်။ ယခုအခါမျိးတွင် မိ၌ 
ခင်ခင်ကီးတို မရှိိုင်ေကာင်းကား ထင် 
ရှားသည်။ သတူိုသည်လည်း စစ်ေြပးေနရ 
လိမ့်မည်ပင ်ထင်သည်။

အပျက်အစီး   အယိုအယွင်းများကို 
ကည့လ်ျက် တြဖည်းြဖည်း ေလ ာက်လာ 
ခဲ့သည်။    ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်   မိမ 
ရပ်ကွက်သို ေရာက်လာသည်။

ထိုေနရာတွင် လူသူအများအြပားကို 
ေတွရသည်။ အထူးသြဖင့် ဂျပန်စစ်သား 
များကို ြမင်ေနရသည်။

“ေဟး ... ဖိုးေမာင်ေမာင်ဦး”
လူတစ်ေယာက်သည် စက်ဘီးေပ မှ 

ဆင်းလာသည်။ သသူည် ပုပံန်းမကျေသာ 

အဝတ်အစားကို   ဝတ်ဆင်ထားသည်။ 
ုတ်တရက်တွင ်  ေမာင်ေမာင်ဦး   သူကို 

မမှတ်မိ။
“ေဟ့ေကာင်၊ ငါပါကွ၊ ေကျာ့ေမာင်ပါ”
သည်ေတာ့မှပင ်ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်

ေကျာ့ေမာင်ကိ ုအမှတ်ရသည်။ သူသည် 

ေကျာ့ေမာင်အား       ဝမ်းသာအားရ 
လှမ်းဖက်လိုက်သည်။

“ဟေကာင်၊ နင်မေသေသးဘူးေနာ်၊ 

ဗံုးမထိဘူးေနာ်၊ အေြမာက်မမှန်ဘူးေနာ်”
ထုံးစအံတိင်ုး ေကျာ့ေမာင်က အရ န်း 

ေဖာက်လျက်ှင့ ် တ်ဆက်သည်။
“ဇာတာထဲမှာ အသက်တစ်ရာ့ှစ်ဆယ် 

ေကျာ် ရှည်ေစေသာ်လို ပါေနတာပဥဲစ ာ။ 
ဗုံးဘယ်ထိမလဲ၊ ဒါထက် ေနစမ်းပါဦး။ 
နင်က ဘယ်လိုြဖစ်ေနတာလ”ဲ

“ြမင်တဲအ့တိင်ုးပေဲလ။ အယတူမ်ိးလို 
နတ်စိမ်းြဖစ်ေနတာ။  ဒီလိုကွ။  ငါတို 
အိမ်ကို   ဗုံးက   ဒါိုက်ဟစ်ကျတာ။ 
အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ ည်းေတွ မီးေလာင်ကုန် 
ပါေလေရာ။   ဒါနဲပဲ  ရရာအဝတ်ကို 
ေကာက်ဝတ်ထားရတာ”

“ဟုတ်လား။  နင့်ုပ်နင် မှန်ထဲမှာ 
ြပန်မကည့ဘ်ူးလား ဖိုးေကျာရ့ာ။ နင်နဲ  
ဒီအဝတ်အစားနဲ  ဘာဆိုင်လိုတုံး”

ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်   ေကျာ့ေမာင ်
ကည့်ကာ ရယ်ေနသည်။ ေကျာ့ေမာင ်
ကလည်း    ရယ်စရာပင်။     သူသည် 
ေဟာင်းွမ်းေပကျေံနေသာ စစ်အက   ျ ီ
ှင့် စစ်ေဘာင်းဘီကိ ုဝတ်ထားသည်။ 
စစ်ဝတ်စစ်စားမှာ သူ၏ ကံလှီေသး 
ေကွးေသာ ကုိယ်ခ ာှင့်စာပါက များစွာ 
ကီးေနသည်။ ပွေယာင်းေယာင်းြဖစ်ေန 
သည်။ လူကီးအဝတ်အစားကိ ုကေလး 
ဝတ်ေပးထားသည်သို ြဖစ်သည်။

“ဒါထက်၊ ငါ့ေဖေဖတို ေမေမတို ရှိမှ 
ရှိကေသးရဲလား ေကျာ့ေမာင”်

ေမာင်ေမာင်ဦးသည်  ယခမှုပင် သတ ိ
ရလာသလို ေကာက်ကာငင်ကာ ေမး 
သည်။

“ရှိပါေသးတယ်။        တေလာကပဲ 
စိန်ပန်းပင်ေကျာင်းတိုက်ထဲမှာ ေတွခဲ့ 
ေသးတယ်” 

“အဲ့ဒီကို သွားကရေအာင”် 
“သွားတာေပါ့။ မသွားခင် တစ်ခုခု 

လုပ်ကရေအာင”် 
“ဘာလုပ်ဦးမလိုလ”ဲ 
“မင်း ဆာေက ေသာက်ဖူးသလား 

ေမာင်ေမာင်ဦး” 
“ဟင့အ်င်း   ဆာေကဆိတုာ  ဘာလ”ဲ
“ဂျပန်အရက်တစ်မျိးပဲ။ က မ်းပစ် 

ေအာင်ြပင်းတယ်ေမာင”် 
“ဟုတ်လား။ ငါ တစ်ခါမှ မြမည်းဖူး 

ေသးဘူး”
“ဒါြဖင့်  လာကွာ။  ြမည်းစမ်းကည့ ်  

ရေအာင် ငါ့မှာ ငပုေတွဆီကရထားတဲ ့
ပုလင်းတစ်လုံးရှိတယ”်

“ငပုဆိုတာက ဘယ်သူလဲကွ”
“ငပဆုိတုာ ဂျပန်ကိေုခ တာ။ မင့မှ်ာ 

ဂျပန်နဲပတ်သက်လို ဘာမှဗဟုသုတ 
မရှိေသးပါလား    ေမာင်ေမာင်ဦး။          
ေလ့လာကည့်ဦးေပါ့ကွာ။ ဆာေကက 
ြပင်းသေလာက်   ငပုေတွကလည်း 
ရက်စက်တယ်ေမာင်။     ေအးေလ၊ 
မကာခင်  မင်း  ကိယ်ုေတွ  ေတွရပါလမိ့် 
မယ်”
သိုြဖင့်      ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်

ေကျာေ့မာင်၏   စက်ဘီး ဘားတန်းေပ မှ 
လိုက်ပါလာခဲ့သည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     



ဇန်နဝါရီ  ၁၃၊  ၂၀၂၂

အုပ်ထိန်းသူဝတ တို
မိုးခေရ (ေရ ကျင်)

 အေရှ အေနာက် ေတာင် ေြမာက်ပါ 

 “တိုြပည်ေထာင်စု” မှာ။

 ဝိုင်းဝန်းပတ်ချာ ေနထိုင်က 

 တိုင်းရင်းသား စုံစွ။ 

 အေရှဘက်က ရှမ်းကာကွယ် 

 လုံ ခံ ပါေပတယ်။ 

 ကယား ယှက် ယ်ပါဝင်လို 

 ကချင်သားချင်းတို။ 

 အေနာက်ဘက်မို ရခိုင်မှာ 

 ေစာင့်ေရှာက် ေနထိုင်ကာ။ 

 ချင်းေတွဝင်ပါ ကူတွဲက 

 လုံ ခံ ခိုင်မာလှ။ 

 ေတာင်ဘက်ကျေတာ့ ကာကွယ်ရာ 

 ဗမာေသွးစည်းပါ။ 

 ညီညာေပတယ် ကရင်များ 

 မွန်ေတွလက်တွဲထား။ 

 ေြမာက်ဘက်တစ်လ ား အားမာန်ချ ီ

 ကချင်စည်းလုံးသည်။ 

 တွဲဖက်ညီညီ ေသွးသားမို 

 ဗမာပါဝင်လို။ 

 တိုင်းရင်းသားတို စည်းလုံးညီ 

 အလယ်ြမန်မာြပည်။ 

 ေနထိုင်ပါသည် ညီေနာင်များ 

 ဗမာှံအြပား။ 

 တိုင်းရင်းသားတို ပိုင်ဆိုင်ရာ 

 ြပည်ေထာင်စု ေခ ပါ။ 

 ကျးမလာနဲ တစ်လက်မ 

 ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်က။

 တိုများကလည်း သူတိုေြမ 

 မကျး မေကျာ်ေပ။ 

 ငါတိုေြမကို တည်ေစမ  

 “ြမန်မာ” ြပည်ေထာင်စု။ 

 သမိုင်း ေမာ်ကွန်းြပ။    ။ 

 

က န်မ . . .  ဒဝီါတွင်း    သာသနာေ့ဘာင်ဝင်ခဲပ့ါ 

တယ်။

အဲဒီေနက . . . 

အင်းေလး မိုင်းေသာက်ေြမာက်ေစျးပါးရာက 

ေဒ ခင်စိုးဝင်းတို အုဏ်ဆွမ်း၊ ေနဆွမ်းလာလှတဲ့ 

ေနေပါ့။

အုဏ်ဆွမ်း ကာဆံချက.် . . 

ေနဆွမ်းချနိ်မှာ တစ်ပါးတည်းေအးေအးလူလူ

ေလးေလ ာက်လာချနိ်မှာပဲ      ကိုရင်ေလးှစ်ပါးကိ ု

ေတွလိုက်ရတာ။

ကိုရင်ငယ်ေလး ှစ်ပါး          အိုးစုေကျာင်းနဲ  

မနီးမေဝး ကမ်းပါးယေံလးမှာ ေြခတဲွလဲွချထိင်ုကစား 

ေနကတာ။

“ကိုရင်တို. . . ဆယ်နာရီခွဲပီးပီဘုရား. . .

သွားကေတာ့ေလ. . . ေနာက်ကျေနပါ့မယ်”

လက်အုပ်ချေီလ ာက်လိုက်ေတာ့

“ဆယ့်တစ်နာရီမှ...”တဲ့။

“ဓမ ာုံမှာ ဘုရားကိ ုေနဆွမ်းကပ်ရဦးမှာေလ 

ကိုရင်ရဲ. . .သွားကေတာ.့ . .”

ကိုယ်ကသာေြပာေနတာ       သူတိုအာုံက 

ကိုယ့်ဆီမှာမရှိကေတာ.့ . .။

တစ်ပါးနဲတစ်ပါး     မျက်ှာချင်းဆိုင်ကည့်ပီး 

အြပန်အလှန် အိုင်မခံအ ံးမေပးပုံစံနဲ  ကုန်းေအာ် 

ေနကပါေတာ့တယ်။

“ရေကာက်   ရေကာက်    ကိုရေကာက်....

ယပက်လက်ေလး ယပက်လက်ေလး

ကကီးေြပာင်းြပန်ေရး...................”

ေသာ်....

သူတိုစာဆိုေနကတာပါလား...

ကိုယ်ေနတဲ့ေကျာင်းရဲေခါင်းရင်းမှာ   မနက်၊ 

ေနလယ်၊ ညေန   စာဆိုစာသင်ေနသံေတွကားခဲ့ရ။ 

ဒီအသံေလးေတွေပါ့...

အတန်းလိုက် တစ်ေကျာင်းစီခွဲသင်တဲ့ထဲမှာ 

ဒီအဖွဲက အသံအကျယ်ဆုံး။

“ဟယ်..

ကိုရင်တိုက ေတာ်လိုက်တာ..

တပည့်ေတာ်က မရဘူးဘုရား..

ရချင်လိုက်တာ...” 

အမှန်တရားကိေုြပာလိက်ုတာပါ။ အဒဲစီာေလး 

ေတွမရဘူးေလ..တကယ်ကိုရချင်သိချင်ေနတာ...။

“ေအး...ေအး...ေနာက်ကျေနရင်ေတာ့ ဦးဇင်း 

ေတွ ဆူေတာ့မှာပဲ”

ေြပာလည်းေြပာ ဆက်ထွက်လာခ့ဲေတာ့ ှစ်ပါး 

လုံးက ေြပးလိုက်လာကပါတယ်။

“ဆရာေလး..ဆရာေလး” တဲ့..

ဘုရားလိုထူးပီးလှည့်ကည့်မိေတာ့

တစ်ပါးက ေြပာပါတယ်။

“ဆရာေလးက စာမရဘူးလား..”တဲ့။

“စာမဆိုတတ်ဘူးလား”တဲ့..။

လမ်းေလ ာက်ေနရင်းကပဲ    လက်အုပ်ချလီို 

ြပန်ေြပာမ.ိ.

“တင်ပါ့. . .မရဘူးဘုရား. . .”ဆိုေတာ့ ေနာက် 

တစ်ပါးက. . .စ်းစ်းစားစားေလးေြပာပါတယ်. . .။

“စာတတ်မှ ရမယ်ေနာ့ ဆရာေလး. . .”တဲ့. . .။

ုတ်တရက် ဘာြပန်ေြပာရမှန်းမသိြဖစ်ေနချန်ိ 

မှာပဲ

“ကိုရင်သင်ေပးမယ”်

ေသာ်. . .တင်ပါဘ့ရုား. . .တင်ပါဘ့ရုားဆိေုတာ့

“လိုက်ဆို”တဲ့..။

အဲ. . . ကိုယ့် ှးကိုယ်ပတ်ေနေပါ.့ . .။

ေအးေလ. . . ဆိ.ု.ဆိေုတာလ့ည်း လိက်ုဆိလုိက်ု 

တာေပါ့...။

ဆွမ်းစားေဆာင်သွားတဲ့လမ်းေလးမှာ သံပိင် 

ေအာ်ပီး တိုင်ေပးေနလိုက်တာ..။

“ရေကာက.်.ရေကာက.်.ကိုရေကာက”်

“ရေကာက.်. ရေကာက.်.ကိုရေကာက”်

“ရထားစီးလို ခရီးေရာက.် . .”

“ရထားစီးလို ခရီးေရာက.် . .”

“ပွဲခင်းေရာက်ခါ ေပျာ်စရာ”

“ပွဲခင်းေရာက်တာ ေပျာ်စရာ”

“မဟုတ်ဘူး..

ပွဲခင်းေရာက်ခါ ေပျာ်စရာ”

“တင်ပါ့ဘုရား

ပွဲခင်းေရာက်ခါ ေပျာ်စရာ”

“ရဟတ်စီးကမှာ”

“ရဟတ်စီးကမှာ”

“ရနံ ြဖာတဲ ့ေရေမ းေလး”

“ရနံ ြဖာတဲ ့ေရေမ းေလး”

“ဝယ်သွားကစိုေလး”

“ဝယ်သွားကစိုေလး”

သုံးေခါက်လိုက်ဆိုရပါတယ.်..။

ပီးေတာ ့ြပန်ဆိုြပရပါတယ.်.။

မှားတာကို ဝိုင်းေအာ်ြပင်ေပးပါတယ.်.။

ဆရာှစ်ပါး တပည့တ်စ်ပါး သုံးပါးရဲအသေံတ ွ

က ေတာင်ကမ်းပါးယံကိ ုပဲ့တင်ထပ်လိုေပါ.့ . .။

ဆွမ်းစားေဆာင်ရိှရာကိဆုင်းတဲအ့တ်ုေလကှား

နားေရာက်ေတာ့..။

“ညေနကျရင်   ဦးဇင်းေမာင်တူးကိုေြပာေပး 

မယ်ေနာ်”တဲ့။

ုတ်တရက်           ဘာေြပာတာပါလိမ့်ဆိုပီး 

နားမလည်လိုက.်..    မျက်ခုံးပင့်ပီး   ေကာင်ကည့ ်

ေနစ်မှာပဲ ထပ်ေြပာလာတာက..

“စာတတ်မှေနာ့ ဆရာေလး..”တဲ့။

ေသာ်...သတူိုဆရာဆမှီာ ကိယု့က်ိေုကျာင်းအပ် 

ေပးကမလိုပါလား..။

တ်ုတရက် ပံးစစိြိဖစ်သွားမရိင်းက လက်အပ်ု 

ချလီို တင်ပါ့ဘုရား. . .တင်ပါ့ဘုရား. . . ေြပာလိုက်မ ှ

သတူိုေကျာင်းဘက်ကိ ုအေြပးတက်သွားကပါေတာ့ 

တယ်...။

ေသာ် .. အသက်  (၆၆)   ှစ်    ြပည့်မည့်လမှာ 

န ီဓမ ာ စာစသင်ရပါေတာ့မယ.်.။

ကိုယ့်ရဲအုပ်ထိန်းသ ူကိုရင်ှစ်ပါးက ကိုယ့်ကို 

ေကျာင်းအပ်ေပးမှာေပါ့ေလ..။

အေတွးနဲသေဘာေတွကျပီး ပံးေစ့ေစ့ြဖစ်ေန 

မိပါေတာ့တယ်..။

ညေနပိုင်းမှာေတာ ့       အဲဒီကိုရင်ေလးှစ်ပါး 

တကယ်လာေခ ပါတယ်.။

“ကိရုင်ေရ ကိရုင်တိုဆရာကိ ုအရင်ေြပာြပလိက်ု 

ပါဦးဘုရား”ဆိုေတာ့           ေြပးထွက်သွားကတာ။ 

ြပန်ေပ မလာကေတာ့ပါ..။

ခြုပန်ေတွး ခသုေဘာေတကွျ     တကယ့က်ိရုင် 

ေလးေတွ    သူတစ်ပါးကို  စာေတွတတ်ေစချင်တဲ့ 

ေစတနာရှိကပါတယ.်.။

သူတိုေြပာသွားတာေလးေလ..         နားထဲ 

ကားေယာင်ေနမိဆ.ဲ.

“စာတတ်မှေနာ့ ဆရာေလး..”တဲ့..။     ။ သူရေဇာ်

ငါတိုေြမကို တည်ေစမ 



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊  ၂၀၂၂

မုဿဝင်းေမာ် 

တိုင်းရင်းသားိုးရာစကားပုံ ပုံြပင်များ
မင်းသက်တင် 

ဆလုံတိုင်းရင်းသား ိုးရာအစားအစာဆလုံတိုင်းရင်းသား ိုးရာအစားအစာ
 ဆလုံတိုင်းရင်းသားတိုသည ်ပင်လယ်ြပင်ှင့ ်

ပင်လယ်ရှိက န်းများေပ တွင်   လှည့်လည်သွားလာ 

ေနထိုင်ကေသာဓေလ့မျိးြဖင့ ်      ဘဝကိုရှင်သန ်

ြဖတ်သန်းကသမူျားြဖစ်ရာ အစားအစာများမှာလည်း 

ပင်လယ်မှရေသာ အစားအစာများှင့ ်က န်းများေပ မှ 

ရရှိေသာ အစားအစာများသာ ြဖစ်ေပသည်။

ေရှးကာလအချန်ိက  မီးကုိအသံုးမြပတတ်က 

ေသးသြဖင့ ်  ငါးကိုအစိမ်းလိုက်စားကေကာင်းှင့ ်

ဖဆပလအစုိးရလက်ထက်မှစ၍  မီးကိအုသုံးြပလာ 

တတ်သည့်အခါ      ငါးကိုအစိမ်းမစားကေတာ့ဘ ဲ

ချက်ြပတ်စားကေကာင်း မှတ်သားဖူးပါသည်။ 

ေကျာက်ေဆာင်များတွင်    တွယ်ကပ်ေနသည့် 

ခရင်းကိုြဖင့ ်   အစိမ်းလိုက်အတိုင်းသာ  စားေနက 

ေသးပီး အစမ်ိးလိက်ုြဖစ်ေစ၊ သပ်ု၍ြဖစ်ေစ၊ ရရိှေသာ 

သီးှံများှင့် ေရာေှာေကာ်ေလှာ်၍ြဖစ်ေစ စားက  

သည်။ 

ယခုေနာက်ပုိင်းတွင်    ကူးလူးဆက် ယ်မ များ 

ရှိလာြခင်းှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်မ များ ထွန်းကား 

လာသြဖင့ ်“ထမင်း”ကိ ုအဓကိထားကာ စားလာက 

ေတာ့သည်။   ထမင်းစားရာတွင ်   မနက်မိုးလင်း 

တစ်ကမ်ိ၊ ေနမွန်းမတည့မ် ီတစ်ကမ်ိ၊ ညမိုးချပ်တွင် 

တစ်ကိမ် တစ်ေနလ င်   သုံးကိမ်၊   ေလးကိမ်ခန်  

စားလာကသည်။ 

ဆလံုတုိင်းရင်းသားတုိ၏ ဟင်းလျာများအြဖစ် 

ခရင်းကုိ အစိမ်းလုိက်ြဖစ်ေစ၊ သုပ်၍ြဖစ်ေစ၊ ေရ ဖံုသီး 

ှင့ ်ေရာေှာေကာ်ေလှာ်၍ြဖစ်ေစ၊ ကဏန်းကုိ ဟင်းချိ 

ချက်၍ြဖစ်ေစ၊ ပငူ ေခ  ေကျာက်ပုိးကုိသုပ်၍ြဖစ်ေစ၊ 

အကန်း ေခ    ငါးကို အေကာင်လိုက်ကင်၍ြဖစ်ေစ၊ 

ငါးကို ပအုန်းရည် ေခ  ထန်းရည်ချ်ြဖင့ ်   ြပတ်၍ 

အကံေကာင်းလ င်တစ်ချက် 

အေနေကာင်းလ င်တစ်သက် 

ဟိုး...   ေရှးေရှးတုန်းကေပါ့ကွယ်။ 

တစ်ေနမှာ  ေတာဘရုင်ေကသရာဇာ 

ြခေ  သ့မင်းကီးဟာ     ေတာတွင်းမှာ 

သွားလာရင်း        ေရဆာလာတယ်။ 

ေနကလည်းြမင့်လာချန်ိဆုိေတာ့ ေရက 

ပိဆုာလာပီး စတ်ိလည်းတိလုာေတာတ့ာ 

ေပါ့။ အဲဒီအချနိ်မှာပဲ  ေတာင်ေအာက ်

နားမှာ        သာယာလှပတဲေ့ရကန်ကီးကိ ု

လှမ်းြမင်လိုက်ရသတဲ့။ 

“အလို .. ဟိုေရှက ေရကန်ကီးက 

သာယာလိက်ုတာ၊    ကာမျိးစုကံလည်း 

ဖူးပွင့်ေနေသး၊  ေကျးငှက်တိုကလည်း 

ေပျာ်ြမးေနကလို        ကည်ူးစရာ 

ေကာင်းလုိက်တာ။  ေရ သမင်ေလးေတွ၊ 

ယန်ုငယ်ေလးေတ၊ွ ဒရယ်ေတ၊ွ ေချေတ၊ွ 

ဆတ်ေတွနဲ     ေတာတွင်းသတ ဝါေတွ 

အေတာ်များများ ရှိေနကတာပဲ။”

ေကသရာဇာြခေ  သမ့င်းက သေဘာ 

ေတွကာ       ေတာင်ကုန်းေပ ကေန 

လှမ်းြမင်ေနရတဲ ့     ေရကန်ကီးဆီကိ ု

ဒန်ုးဆိင်ုးသွားေတာတ့ာေပါ။့ ြခေ  သမ့င်း 

လာတာသလိိက်ုရတဲ ့ေရ ေကျးေလးေတ ွ

က  ေရကန်ကီးဆီကိ ု အေြပးသွားပီး 

မိတ်ေဆွေတွကို သတင်းပိုရှာတယ်။ 

“အေဆွတို      ြခေ  သ့ကီးအေြပး 

လာေနတယ်၊ ေရှာင်ရှားကေပေတာ”့ 

ေရကန်ကီးအပါးမှာ ေပျာ်ရ င်ြမးထူး 

ေနကတ့ဲ သတ ဝါေတွအားလံုး ေဘးလွတ် 

ရာကို ထွက်ေြပးကေတာ့တာေပါ့။ 

ေရှးယခင်ကာလများက ဆန်ရှားပါးမ ေကာင့် ဆလုံတိုင်းရင်းသားတိုမှာ က န်းများေပ မှရရိှေသာ “ဆလံုအေခ  လအန်း၊ ဘုဘွန်း၊ ေက းဥများ ေကျာက်ေဆာင်များတွင် တွယ်ကပ်ေနသည့် ခရင်းများ ပင်လယ်မှ 

ရရှိေသာ ခုများ၊ ကမာေကာင်များ၊ ငါးများကိုသာ စားသုံးကေလ့ရှိသည်။ 

ြဖစ်ေစ၊ ကနစိုးသီးှင့်ဆင်တူသည့ ်ကသွပ်သီး ေခ  

အချ်သီးှင့ ်ပစွုန်ငါးပကိိေုထာင်း၍ြဖစ်ေစ စားေလရိှ့ 

ေကာင်း “ဆလုတံိင်ုးရင်းသားတို၏ လမူ စီးပွားဘဝ” 

စာအုပ်မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ 

ထုိအြပင် အရှည် ရှစ်လက်မခန်ရိှကာ လံုးပတ် 

မှာ လက်ညိးလုံးခန်ရှိသည့ ်  တီေကာင်ပုံသဏ ာန် 

မျိးရိှေသာ “သပဲလပ်ုေကာင်ကိ ုအစမ်ိးလိက်ုြဖစ်ေစ၊ 

လက်သုပ်သုပ်၍ြဖစ်ေစ၊  ချက်ြပတ်ေကာ်ေလှာ်၍ 

ြဖစ်ေစ စားကပီး ေရစစ်ချန်ိတွင်မှရရိှေသာ တအမ်း ေခ  

ေရြဖးေကာင်ကိ ုအစမ်ိးလိက်ုြဖစ်ေစ၊ ေကာ်ေလှာ်၍ 

ြဖစ်ေစ အမျိးမျိးြပလပ်ုစားေသာက်ကေလရိှ့သည်။ 

ဆလုံတိုင်းရင်းသားတိုသည ်   က န်းေပ တွင် 

ေနချနိ်များ၌    ကုန်းလိပ်၊ ေရလိပ်၊ လိပ်ဥများှင့် 

ေမျာက်တိုကိ ုဟင်းစားအြဖစ်ရှာေဖွကာ ချက်ြပတ် 

စားကသည်။        ပင်လယ်ကမ်းစပ်ှင့်မနီးမေဝးရှ ိ

ေရအနက် သုံးလ၊ံ ေလးလခံန်  ေနရာများတွင် ေရငပ်ု 

ပီးဖမ်းရသည့် နန်းေမ ာ့၊ ဘဂျေီမ ာ့၊ ေမ ာ့ြဖ၊ ေမ ာ့နီ၊ 

ဝက်ေမ ာ့၊ ကင်းေမ ာ့တိုကိုြပတ်ပီး    ကျပ်တင် 

အေြခာက်လှန်းကာ စားကသည်။ 

ထုိေနာက် ေတာထဲမှရေသာ အသီးအရက်များ 

ကိုလည်း ငါးှင့်ေရာ၍ြဖစ်ေစ၊ ေက းဥတူး၍ြဖစ်ေစ၊ 

သေ  ဘာသီးကို  အေြခာက်လှန်း၍ြဖစ်ေစ၊    ငါးကို 

အေြခာက်လှန်း၍ြဖစ်ေစ စားသုံးကေလ့ရှိသည်။ 

မိုးရာသကီာလေရာက်ေသာအခါ ဆန်ကိဝုယ်ယ ူ

စားသုံးရန် မလွယ်ကူေသာအချနိ်၌ က န်းများေပ  

တွင် ေပါက်ေနသည့် ေက းပင်မှေက းဥကို ထမင်း 

အြဖစ်ချက်၍လည်းေကာင်း၊  ေက းဥကို  ဓားြဖင့ ်

ပါးပါးလှီးကာ အေစးများထွက်သွားေစရန ်ဆားငန် 

ေရတွင်   တစ်ညစိမ်ပီးမ ှ     ထမင်းကဲ့သိုချက်၍ 

လည်းေကာင်း စားကေကာင်း သမိင်ုးမှတ်တမ်းများ  

အရ သိရသည်။ 

ယင်းတိုသည ်ဆလုံတိုင်းရင်းသားတို၏ ိုးရာ 

အစားအစာများသာြဖစ်ပီး ယခုအချနိ်တွင် ကူးလူး 

ဆက်ဆံရာေဒသှင့်  လူေနမ ဘဝများ    တိုးတက် 

ေြပာင်းလဲလာမ များအရ အစားအစာများမှာလည်း 

ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ တိုးတက်ေြပာင်းလဲမ များရှိလာမည ်

ြဖစ်ေကာင်း တင်ြပလိုက်ရေပသည်။      ။

ဆလုံသမီးပျိများ ေကျာက်ေဆာင်များ၌တွယ်ကပ်ေနေသာ “ခရင်း”များကို ခွာေနစ်။

“ဟင်      ဘာေတွြဖစ်ေနတာလဲ၊ 

ဘာလိုများ   ုန်းရင်းဆန်ခတ်ထွက်ေြပး

ေနကတာပါလိမ့်။         ဒီေနေတာ့ 

အထူးအဆန်းပါပဲလား” 

ေရကန်ကီးအတွင်းက ကာရက်ကီး 

ေပ မှာထိင်ုေနတဲ ့ ဖားသငူယ်က ဝန်းကျင် 

ကိုကည့်ေနရင်း တီးတိုးဆိုလိုက်တယ်။ 

ေပျာ်စရာေရကန်ကီးဟာ     ုတ်တရက် 

တတ်ိဆတ်ိ     ေြခာက်ကပ်သွားေတာတ့ာ 

ေပါ့။ 

“ဪ.. အေမွးစုတ်ဖွား၊ ပါးစပ်က 

ပဲပဲ၊ အစွယ်ကေဖွးေဖွးနဲ  အေကာင်ကီး 

တစ်ေကာင်ပဲ၊        ဒီေကာင်ကီးလာလို 

ငါမ့တ်ိေဆေွတ ွထွက်ေြပးကန်ုကတာပ”ဲ 

ဖားေလးက            ေရစပ်နားကို   

တြဖည်းြဖည်းချ်းကပ်လာတဲ ့ြခေ  သမ့င်း 

ကိ ုြမင်လိက်ုတဲအ့ခါ သေဘာေပါက်သွား 

ပီး  စိတ်ဆုိးမာန်ဆုိးေလသံနဲ   ေအာ်ဟစ် 

ေြပာဆိုလိုက်တယ်။ 

“ေဟ့ေဟ့          ငါ့ပိုင်နက်ထဲကိ ု

ဘယ်ေကာင် ကျးေကျာ်လာတာလ၊ဲ အခ ု

ရပ်လိုက”်

“ဒီေတာတစ်ခုလုံးရဲ  ေကသရာဇာ 

ြခေ  သ့မင်းပဲဆိုတာ မသိေရာ့သလား”။ 

“မင်းကလည်းြခေ  သမ့င်း၊ ငါကလည်း 

ဖားမင်းပဲ၊     ဒါေကာင့်   ငါ့ပိုင်နက်ကို 

ငါခွင့်မေပးဘ ဲလာခွင့်မြပဘူး။”

“ေဟ ့ဖားသူငယ်၊ အေကာင်ေသးေသး 

နဲ ရာရာစစကွာ၊  ငါလိ ုေကသရာဇာြခေ  သ ့

မင်းကိုများ ဘာမှတ်ေနလဲ။” 

“ေတာ်တန်တတ်ိ၊ အပိေုတေွြပာမေန 

နဲ  ထွက်သွားစမ်း။” 

အေကာင်ေသးေသး    ဖားသူငယ်က 

ေကသရာဇာြခေ  သ့မင်းကုိ   မေလးမစား 

ေြပာရပါ့မလားဆုိပီး ြခေ  သလ့ည်ဆံေမွး 

ေတွ    ေထာင်ထလာကာ    ေဒါသအိုး 

ေပါက်ကွဲေတာ့တာေပါ့။  ြခေ  သ့မင်းဟာ 

အားယူပီး         ပါးစပ်ကိုဟလိုက်ရာ 

ကျယ်ေလာင်တဲ ့   ဟိန်းေဟာက်သံကီး 

ေပ ထွက်လာပါေရာ။ ဖားသငူယ်ကေတာ ့

ြခေ  သ့ကီး     အားယူလိုက်ကတည်းက 

ေရထဲကို ငုပ်လ ိးေနလိုက်တာေပါ့။ 

“ဘာမဟုတ်တ့ဲေကာင်ေလး ခုေတာ ့

နားကွဲေသပီမဟုတ်လား” 

ြခေ  သ့ကီးက ြမည်တွန်ေတာက်တီး 

ကာ  ေကျနပ်တဲ့ဟန်နဲ     ေရေသာက်ဖို 

ြပင်ေလရာ ဖားသူငယ်က  ေဒါသတကီး 

ေအာ်ဟစ်လိုက်ြပန်တယ်။ 

“ဒီေနရာကေန  ထွက်သွားဆိုတာ 

မသွားေသးဘူးလား ဟင်း”

ကာရက်ေပ မှာ        မာန်ပါပါ 

ဟန်အြပည့န်ဲထိင်ုရင်း ေအာ်ေြပာလိက်ု 

သံေကာင့ ် ြခေ  သ့ကီးက   ပိုပီးေဒါသ 

ထွက်လာကာ အားယူပီး       ထပ်မံ 

ဟန်ိးေဟာက်လိက်ုြပန်တာေပါ။့ ြခေ  သ ့

ကီးအားယူေနစ်မှာပဲ  ဖားသူငယ်က 

ေရထဲကို ငုပ်လ ိးသွားတာေပါ့ကွယ်။ 

“မင်းလည်းြခေ  သ့မင်း၊   ငါလည်း 

ဖားမင်း၊ ဒေီနရာက ချက်ချင်းထွက်သွား”

ဖားသူငယ်ရဲအသံက      ထပ်မံ 

ထွက်ေပ လာလုိက်၊          ြခေ  သ့ကီးက 

ဟန်ိးေဟာက်လုိက်နဲ အချန်ိေတွ အေတာ် 

လင့်လာတဲ့အခါ        ြခေ  သ့ကီးမှာ 

ေမာဟိက်ုလာြခင်း၊  ပိမုိဆုာေလာင်လာ 

ြခင်း၊ ပုိမုိေဒါသြဖစ်လာြခင်းတုိေကာင့် 

ထပ်ကာထပ်ကာ   ဟိန်းေဟာက်ေတာ ့

တာေပါ။့   ဒလီိနုဲပ ဲ  အချန်ိေတွကာလာတဲ ့

အခါ ဆင်ြခင်တရားမ့ဲပီး ေဒါသကီးရှာ 

တဲ့     ြခေ  သ့ကီးခမျာ       ေအာ်ဟစ် 

ဟိန်းေဟာက်ရလွန်းလို    အဆုတ်ကွဲ၊ 

ရင်ကွဲကာ     ေသပွဲဝင်ရေတာ့တာေပါ ့

ကွယ်။ ဖားသငူယ်ကေတာ ့ကာဖက်ကီး 

ေပ မှာထိုင်ရင်း ပံးေနေတာ့သတဲ့။ 

သားတိုသမီးတို၊  ေမာင်တိုမယ်တို 

လည်း “အကံေကာင်းလ င်တစ်ချက်၊ 

အေနေကာင်းလ င်တစ်သက်”  ဆိုတဲ့ 

တိုင်းရင်းသားေသွးချင်းတိုရဲ  စကားပု ံ

ေတွထဲက     ြမန်မာိုးရာစကားပုံလာ 

ြဖစ်စ်သာဓကကိ ု   အေကာင်းြပပီး 

ဘဝမှာ         ဆင်ြခင်တရားအသပွိားကာ 

ေလာကကို      အလှဆင်ိုင်ကသူများ 

ြဖစ်ကပါေစကွယ်။          ။ 



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၅၁ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၃၁ ရာခိုင် န်းရှိ

(၁၂-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ိင်ုေရးအတွက် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထားေသာ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးဆိင်ုရာ စည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျလိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ပီး 

ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် လုိအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၂-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၁,၅၂၉) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၅၁) ဦးေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၃၁) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၁၆၄,၆၇၉) ခုအား  စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၅၃၂,၅၅၃) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ (၃၃၄) ဦးြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၅၁၀,၈၀၆) ဦး ေဆးုံ 

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

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၂၉၇) ဦးရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍  ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၁၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန  

အထ ိလူဦးေရစုစုေပါင်း (၂၁,၁၅၉,၂၃၃) ဦးအား ထိုးှံေပးပီးြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်အြပည့် ထိုးှံ 

ပီးစီးသ ူ(၁၆,၉၉၆,၈၀၈) ဦးှင့် ပထမအကိမ်ထုိးံှပီးစီးသူ (၄,၁၆၂,၄၂၅) ဦးရိှပီြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ 

(၁၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ  ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  အကိမ်ေရစုစုေပါင်း 

(၃၈,၁၅၆,၀၄၁) ကိမ်ထိုးှံပီး ြဖစ်ပါသည်။

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

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကိ ုမျက်ြခည်မြပတ် ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရိှကာ ေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ် 

ေရးလုပ်ငန်းများကို အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်၍ သီးသန်  

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

ှင့ ်ေအာက်ဆဂီျင်အပါအဝင် ေဆးှင့ေ်ဆးပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ီှး ယ်ဝန်ကီးဌာန 

များ၊ ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၊  အလှရှင်များ၊  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းစသည့ ်လပ်ုငန်းများကိ ုဘက်ေပါင်းစုမှံ အရိှန်အဟန်ုြမင့တ်င် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။ 

 •   သိုြဖစ်ပါ၍ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ မိဘြပည်သူများအေနြဖင့ ်

အလွန်အမင်းစုိးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းမြပဘဲ တစ်ဦးချင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေြခခံ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကုိ တိကျစွာလုိက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရိှသူများအေနြဖင့် 

နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို  ချက်ချင်းသတင်းေပးပိုြခင်း၊ အလှည့်ကျရရှိလာသည့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  မပျက်မကွက် အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်

ကျန်ရှိသူများကို  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ရန်အတွက်  ကျန်းမာေရးဌာနသို  ဆက်သွယ် 

ပိုေဆာင်ေပးြခင်း စသည်တိုကို မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍ ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက အားသွန်ခွန်စိုက်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်လုပ်ငန်းများကိ ုကျရာက  မှ 

တက်က စွာ ပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန်  အသိေပးတုိက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၁၂-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၈၀၉၇ ၄၁၁၆၉၆၂ ၁၄၄၁၅၀

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၀၅၈၆၃၄ ၂၇၉၇၈၁၆ ၅၂၆၅၄

၃။ မေလးရှား ၂၇၉၂၀၃၅ ၂၇၂၀၃၉၉ ၃၁၇၂၃

၄။ ထိုင်း ၂၂၉၂၂၉၀ ၂၂၀၄၁၃၅ ၂၁၈၇၂

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၉၃၀၄၂၈ ၁၅၉၆၉၆၀ ၃၄၇၈၇

၆။ ြမန်မာ ၅၃၂၅၅၃ ၅၁၀၈၀၆ ၁၉၂၉၇

၇။ စင်ကာပူ ၂၈၇၂၄၃ ၂၇၉၉၂၃ ၈၃၈

၈။ လာအို ၁၂၁၄၃၆ ၁၁၃၆၀၅ ၄၆၄

၉။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၆၈၄ ၁၁၇၀၄၃ ၃၀၁၅

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၇၅၀ ၁၅၃၈၁ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၆၃၃၉၀၈၇၆ ၄၂၆၄၁၈၅၂ ၈၆၃၈၉၆

၂။ အိ ိယ ၃၆၀၇၀၅၁၀ ၃၄၆၃၀၅၃၆ ၄၈၄၆၅၅

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၆၃၀၁၄၂ ၂၁၆၂၆၈၃၆ ၆၂၀၈၂၁

၄။ ဗိတိန် ၁၄၇၃၂၅၉၄ ၁၀၉၄၅၈၇၄ ၁၅၀၆၀၉

၅။ ြပင်သစ် ၁၂၅၇၃၂၆၃ ၈၆၇၁၉၆၉ ၁၂၆၀၅၉

၆။ ုရှား ၁၀၇၀၂၁၅၀ ၉၇၅၈၃၆၄ ၃၁၈၄၃၂

၇။ တူရကီ ၁၀၁၁၇၉၅၄ ၉၃၉၄၀၈၉ ၈၃၉၈၀

၈။ အီတလီ ၇၇၇၄၈၆၃ ၅၅၀၀၉၃၈ ၁၃၉၅၅၉

၉။ ဂျာမနီ ၇၆၃၁၄၅၃ ၆၈၃၆၆၀၀ ၁၁၅၂၇၄

၁၀။ စပိန် ၇၅၉၂၂၄၂ ၅၂၀၀၀၅၄ ၉၀၃၈၃

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အေြခအေန
(၁၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ  ၁၂

စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုနကိ ု  ဂဏ်ုြပေသာအား 

ြဖင့်   “တူယှ် ဲေပျာ် ဂီတပွဲေတာ”်  သီချင်းဆိုပိင်ပွဲ 

အုပ်စု(၄)   ဒုတိယပဲွစ်ကုိ    ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် 

(ေသာကာေန) ညတွင်  ြမန်မာအ့သှံင့်ပ်ုြမင်သံကား 

မှ တိုက်ိုက ်Live ိုက်ကူးထုတ်လ င့်မည်။  

အဆိုပါပွဲစ်၌    တိုင်းရင်းသားပိင်ပွဲဝင်များ 

ြဖစ်ကသည့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးမှ ဝင်းမုိးေအာင်၊ 

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးမှ ေရဂျနီား ၊ ကယားြပည်နယ်မှ 

အိမ့်သရဖူ၊  မ ေလးတိုင်းေဒသကီးမ ှ   ေဝေဝဖိး၊ 

ချင်းြပည်နယ်မှ ေရဗက ာ၊  ကချင်ြပည်နယ်မှ  အဂျံး၊ 

ေနြပည်ေတာ်မှ စိုင်းလင်း၊  မေကွးတိုင်းေဒသကီးမ ှ

ြမတ်ိုးစံှင့်  ကရင်ြပည်နယ်မှ    ေစာရဲရဲတိုက  

ယှ်ပိင်သီဆိုကမည်ြဖစ်ပီး    ြမန်မာ့အသံှင့် 

ပ်ုြမင်သံကား   ေခတ်ေပ ေတးဂတီအဖဲွက  တီးခတ် 

ေပးမည်ြဖစ်ကာ  ဒုတိယအကိမ်အြဖစ်  ဇန်နဝါရီ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ  ၁၂

 သတုေဝြဖာသရီေိဂဟာ မသိားစုပိင်ပဲွ အသပိညာေပးအစအီစ် (Family Quiz) ပဲွစ်(၄၉)ကိ ုဇန်နဝါရ ီ

၁၄ ရက်တွင်   ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားမ ှ ဆက်လက်ထုတ်လ င့်မည်ြဖစ်သည်။ 

အဆိပုါ ပဲွစ် (၄၉)၏ ကိဗုစ်-၁၉ ဆိင်ုရာ အသပိညာေပး အစအီစ်ကိ ုေတးသရှံင် ရထဲိက်ုှင့ ်ယ်လတ် 

တိုက တင်ဆက်ကမည်ြဖစ်ပီး  လူရ င်ေတာ်အသင်းှင့် ကိုလူေချာတိုအဖွဲမ ှမိသားစုများက ပါဝင်ယှ်ပိင် 

ကမည်ြဖစ်ရာ ယင်းပိင်ပွဲများကိ ုဇန်နဝါရီ ၁၄ ၊ ၁၅၊ ၁၆ ရက်များတွင ်ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား၏ 

MRTV HD မှ ညေန ၆ နာရီ သတင်းအပီးတွင ်ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                                                                           

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ  ၁၂

(၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနကို 

ကိဆုိဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့်  ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင် 

သံကားှင့ ်  ြမန်မာိုင်ငံလူရ င်ေတာ်အသင်း(ဗဟို)

တိုပူးေပါင်းပီး          “စိန်ရတုြပည်ေထာင်စု 

လူရ င်ေတာ်ဖလား”  လူရ င်ေတာ်ပိင်ပွ ဲပွဲစ်(၂)ကို 

ဇန်နဝါရ ီ ၁၅ ရက် (စေနေန) ည ၈ နာရ ီသတင်းအပီး 

တွင် ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား၏ MRTV-HD 

Channel မှ  ထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်သည်။

“တူယှ် ဲေပျာ် ဂီတပွဲေတာ်” သီချင်းဆိုပိင်ပွ ဲအုပ်စု (၄)ဒုတိယပွဲစ် ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကားမ ှတိုက်ိုက ်Live ြပသမည်
၁၆ ရက် (တနဂ  ေွေန) နံနက် ၁၀ နာရီခဲွတွင် ထပ်မံ 

ထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်သည်။ 

“တူယှ် ဲေပျာ် ဂီတပွဲေတာ”် သီချငး်ဆုိပိင်ပွဲ 

တွင်  ေနြပည်ေတာ်ှင့် ြပည်နယ်ှင့် တုိင်းေဒသကီး 

တိုမှ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိ ုေမာင်ှမသုံးဦးစီြဖင့ ်

စုစုေပါင်း  ၄၅ ဦးတိုက အဖွဲ  ငါးဖွဲခွဲ၍  အုပ်စုပွဲစ် 

၁၀ ပွဲကို  ရန်ကုန်မိ ြပည်လမ်းရှ ိ  ြမန်မာ့အသံှင့် 

ုပ်ြမင်သံကားတွင်လည်းေကာင်း၊  ေနာက်ဆံုးပဲွစ် 

သုံးပွဲကိ ု ရန်ကုန်မိြပည်သာယာရှ ိ ြမဝတီမီဒီယာ 

စင်တာတွင် လည်းေကာင်း ၂၀၂၁ ခုှစ် ုိဝင်ဘာ ၂၆ 

ရက်မှစပီး အပတ်စ်ေသာကာေနညတိင်ုးမှာ    Live 

ိုက်ကူးထုတ်လ င့်ြပသခဲ့ရာ    ေဖေဖာ်ဝါရီ  ၆ ရက် 

(တနဂ  ေွေန ) ညအပါအဝင်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁ ရက် 

အထ ိအပတ်စ် ေသာကာေနညတိင်ုး သဆီိယှု်ပိင် 

ကမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ယင်းပိင်ပွဲတွင ်ဟာသမဂ  လာ ေရ ဆိုင်းေတာ် 

အဖွဲ တီးခတ်မ ှင့်အတူ   လူရ င်ေတာ်များြဖစ်က 

သည့်  ေရ ကျား၊   ေရ ေကာငး်၊    ဖိးေကျာ်ှင့ ်

ေပါက်ေကျာ်တုိ က  ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်သည်။

အဆိုပါပိင်ပွဲကို      ဇန်နဝါရီ    ၁၉ ရက် 

(ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲ   National News  

အဂ  လပ်ိဘာသာသတင်းအစအီစ်အပီးတွင် ဒတုယိ 

အကိမ်    ထမ်မံထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                        သတင်းစ်  

“စိန်ရတု ြပည်ေထာင်စု လူရ င်ေတာ်ဖလား” လူရ င်ေတာ်ပိင်ပွဲ ပွဲစ်(၂) 

ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား၌  ြပသမည်

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပွဲ အသိပညာေပးအစီအစ်

လူရ င်ေတာ်အသင်းှင့် ကိုလူေချာအဖွဲတိုမှ မိသားစုများ ပါဝင်ယှ်ပိင်မည်

အုပညာ ေအးြပည့် - ေရးသားသည်

ေတာင်ကိုရီးယား   အမျိးသားေတးဂီတအဖွဲ  Super Junior 

ပရိသတ်ေတွအတွက် သတင်းေကာင်းတစ်ခုကေတာ့ တစ်ချနိ်က 

ေကျာ်ကားခဲတ့ဲ ့အဖဲွရဲ ေတးသခီျင်း တစ်ပဒ်ုြဖစ်တဲ ့U ရဲ ေတးဗဒီယီိကုိ ု

ြပန်လည်ဆန်းသစ်ထတ်ုလ င့မှ်ာြဖစ်ေကာင်း လတ်တေလာမှာ ထတ်ုြပန် 

ခ့ဲတယ်လုိ စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

၂၀၀၆ ခုှစ်အတွင်း  ထွက်ရှိခဲ့တဲ့  အဆိုပါ ေတးသီချင်းကို 

ြပန်လည်ဆန်းသစ်ကာ ေတးဗီဒီယုိသစ်ကုိ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်မှာ စတင် 

ထုတ်လ င့်မှာြဖစ်တယ်လို   သိရပါတယ်။   ဒီလိုထုတ်လ င့်တာဟာ 

Remastering လို  အမည်ရတဲ ့ ပေရာဂျက်တစ်ခအုြဖစ်  ထတ်ုလ င့ြ်ခင်း 

ြဖစ်ပီး အဆိုပါအစီအစ်ဟာ  အက်စ်အမ်အင်တာတိန်းမန်နဲ  ယူကျ 

အကား ပူးေပါင်းဖန်တီးမ တစ်ခုြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။ 

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ   ေကျာ်ကားတဲ့  မင်းသမီးတစ်ဦးြဖစ်သူ 

ဆန်းရယ်ဂျင်ရဲ  ုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲသစ်ကို  မကာမ ီ ထုတ်လ င့်ြပသ 

ေတာ့မှာြဖစ်ပါတယ်။   လတ်တေလာမှာ    အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲ 

ုပ်ရှင်အတွက ် ဇာတ် န်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနားြပလုပ်ခဲ့ပီး  လာမယ့် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း    ယင်းဇာတ်လမ်းတွဲကိ ု    စတင်ထုတ်လ င့် 

ေပးမှာြဖစ်ေကာင်း   စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ   ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ 

သိရပါတယ်။

ဆန်းရယ်ဂျင်ဟာ အဆိပုါ ဇာတ်လမ်းတဲွသစ်မှာ အဓကိအမျိးသမီး 

ဇာတ်ေကာင်အြဖစ် ပါဝင်ထားပါတယ်။ ယင်းဇာတ်လမ်းတဲွဟာ အသက် 

၄၀ ြပည့ေ်တာမ့ယ့ ်အမျိးသမီးသုံးဦးအေကာင်းကိ ုပုေံဖာ်ထားတာြဖစ်ပီး 

39 လို ယာယီအမည်ေပးထားပါတယ်။  ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို  လာမယ့် 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၆ ရက်မှာ စတင်ထုတ်လ င့်မှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ယင်းဇာတ်လမ်းတွဲမှာ   ဆန်းရယ်ဂျင်နဲတွဲဖက်ကာ   အဓိက 

အမျိးသားဇာတ်ေဆာင်အြဖစ် မင်းသားယွန်ဝူးဂျင်  ပါဝင်သပ်ုေဆာင် 

မှာပါ။ အဆိုပါ ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ အထက်တန်းဒုတိယှစ်မှာ စတင် 

ဆုံေတွခဲ့ကတဲ ့သူငယ်ချင်းသုံးဦးရဲ သံေယာဇ်ကိုလည်း ထည့်သွင်း 

ဆန်းရယ်ဂျင်ရဲုပ်ရှင်သစ ်လာမည့်လအတွင်း ြပသမည်

Super Junior ရဲ ေတးသီချင်း U  ကို 

ြပန်လည်ဆန်းသစ်ထုတ်လ င့်မည်

ပုံေဖာ်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။   

ဒါ့အြပင်     သူတိုေတွရဲ   

ေနစ်ဘဝ    လ ပ်ရှားမ  

ေတွနဲ        အချစ်ေရး 

အေကာင်းအရာေတွ 

ကိလုည်း        ထည့သွ်င်း 

ဖန်တီး     ထားတယ်လို 

သိရပါတယ်။

39 မှာ   ဆန်းရယ်ဂျင်ရဲ     

သူငယ်ချင်းေတွအြဖစ ်    မင်းသမီး  

ဂ န်မီဒိုနဲ  ကင်ဂျယွီန်းတုိက တဲွဖက်ပါဝင်ထားပါတယ်။  ဆန်းရယ်ဂျင် 

ပါဝင်ထားတဲ့  ဇာတ်ေကာင်ကေတာ ့ ဂန်းနမ်းမှာ  ေဆးခန်းဖွင့်ထားတ့ဲ 

အေရြပားဆရာဝန်တစ်ဦးြဖစ်ပီး   ဂ န်မီဒိုကိုေတာ့  မင်းသမီးြဖစ်ဖိုရာ  

တိတ်တဆိတ်အိပ်မက်မက်ေနတဲ့     ေကျာင်းဆရာမတစ်ဦးအြဖစ ်

ေတွြမင်ရမှာပါ။    ကင်ဂျယွီန်းကေတာ ့  အလှကန်ုပစ ည်း အေရာင်းဌာန 

ရဲ  မန်ေနဂျာအြဖစ် ပါဝင်ပုံေဖာ်ထားပါတယ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၆/H ကိကန်ုး၊ ေြမကွက်အမှတ်-
၅/ဆ/၇၊ ဧရိယာ(၀.၂၃၇)ဧက၊ ေြမကွက ်
တည်ေနရာအမှတ်(၁၉/E)၊ ချစ်ရိပ်မွန် 
လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ် 
(ဦးဘရှင်)အမည်ေပါက် B(အိမ်ရာေြမ 
သတ်မှတ်)ေြမအား အပိုင်ေပးစာချပ  ်
အမှတ်-၈၀၂/၇၆(၂၈-၁၀-၇၆)၊ အရပ်ကတိ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ ရန်ကုန်ေြမာက်
ပုိင်းခုိင်တရားံုး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-
၂၇၃/၁၅ြဖင့် သီးြခားသက်သာခွင့်အက ်
ဥပေဒပဒ်ုမ-၁၂အရ ကတပိဋညိာ်အတိင်ုး 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ် မှတ်ပံုတင်စာချပ် 
ချပ်ဆို၍    အမည်ေပါက်သည်အထိ 
ေဆာင်ရက်ေပးေစလိုမ ၏ ၂၄-၂-၂၀၁၆ 
ရက်စဲွပါ စရီင်ချက်ှင့ဒ်ကီရ၊ီ တရားမဇာရ ီ
မ အမှတ်-၃၇/၂၀၁၆ြဖင့် ဘီလစ်ခန်အပ ်
ေကာင်း     အမိန် ချမှတ်လိုက်သည့ ်
၂၁-၆-၂၀၁၆ရက်စွဲပါ တရားုံးေနစ် 
မှတ်တမ်းှင့် ထုံးပုံကျအပီးသတ်အမိန်  
၂-၁၁-၂၀၂၁ရက်စဲွြဖင့် ဘီလစ် ခန်အပ် ေကာင်း 
ဌာနသို အေကာင်းကားစာတိုတင်ြပ၍ 
ဘီလစ်ေဒ ြမဖူးအိမ်[၁၂/အစန(ိုင ်) 
၁၁၁၁၉၆]မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ  ်
ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက"်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၂၉၆)၊ (အလျားေပ ၄၀xအနံေပ ၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)
စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်တက ွယင်းေြမေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်
(အေရှပုိင်း) မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ဖုိးဝင်း(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၂၉၆)ဟုေခ တွင်ေသာ 
ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်များအားလုံးကို     ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ
ေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာန(မိေြမစာရင်း)တွင် အမည်ေပါက်သ ူ
ဦးမင်းဟန် [၁၂/သဃက(ုိင်)၀၁၀၁၃၄]မှ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း 
ေကာင်း၊ ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖုိးေငွများအနက်မှ ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားမရူင်း 
များြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၄၇)
တိုက်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၂၀၂-ေအ)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၃၆)လမ်းတို၊ တိုက်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၂၀၂-ေအ)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၃၆)လမ်းတို၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၇၇၈၀၉၄ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၇၇၈၀၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်င-၁၂)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-(၄၂၅)၊ (အလျား ၆၀ေပ x အန ံ၆၀ေပ) ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့တ်ကွ ယင်းေြမေပ ရိှ 
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ချယ်ရ(ီ၃)လမ်း၊ အမှတ်(၄၂၅)ဟေုခ တွင် 
ေသာ အကျိးခံစားခွင့်များအား ဗိုလ်မှးစံလွင်(MYGN-၀၀၈၃၁၀)/ [၁၃/ဝယန(ိုင်) 
၀၀၅၆၇၈]မှ အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်အား 
အမည်ေပါက်ထံမ ှအရပ်ကတိအဆင့်ဆင့်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူထားသ ူဦးရှီးိုးချနိ ်
[၉/မရတ(ိုင်)၁၀၆၁၀၆]မှ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်းေကာင်း၊ ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွက အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွများအနက်မှ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်း 
များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၄၇)
တိုက်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၂၀၂-ေအ)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၃၆)လမ်းတို၊ တိုက်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၂၀၂-ေအ)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၃၆)လမ်းတို၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၇၇၈၀၉၄ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၇၇၈၀၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈/က)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၃၄၉)၊ ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်တကွ ယင်းေြမေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ 
ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၈/က)ရပ်ကွက်၊ မ လမ်း၊ အမှတ်(၃၄၉/က)ဟု ေခ တွင် 
ေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်များအား ဦးေအာင်ဆန်း[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၆၇၄ 
၃၁]၊ ပါမစ်အမည်ေပါက်ထံမ ှအေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိအဆင့်ဆင့်စာချပ်များြဖင့ ်
ဝယ်ယူထားသူ ဦးြပည့်ဖိးေအာင်[၁၄/မအပ(ုိင်)၃၀၁၆၀၈]မှ လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ပီးေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချလုိေကာင်း 
ကမ်းလှမ်းလာ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွများ 
အနက်မှ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသု ူ
များရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၄၇)
တိုက်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၂၀၂-ေအ)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၃၆)လမ်းတို၊ တိုက်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၂၀၂-ေအ)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၃၆)လမ်းတို၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၇၇၈၀၉၄ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၇၇၈၀၉၄

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း

ကန်ဘလူ မိနယ်  အထက(၁ ) ၊ 

နဝမတန်းမှ မအိချိဇင်၏ဖခင်အမည ်

ဦးဆန်းပို[၅/ကဘလ(ိုင်)၁၂၄၂၇၅]ှင့် 

ဦးဆန်းဗုိလ်မှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးဆန်းပို(ခ)ဦးဆန်းဗိုလ်ဦးဆန်းပို(ခ)ဦးဆန်းဗိုလ်

ဦးစည်သူ[၁၁/ကဖန(ိုင်)၀၃၇၃၈၃]ှင့် အများသိေစရန်ဦးစည်သူ[၁၁/ကဖန(ိုင်)၀၃၇၃၈၃]ှင့် အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၈၉)ဟေုခ တွင်ေသာ ေပ(၄၀x၆၀) အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးစည်သအူမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမကွက်ှင့ေ်နအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား (၁၂-၈-၂၀၂၁) ရက်စဲွ 

ပါ ေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ်စရန်ေပး ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဦးစည်သမှူ က ု်ပ်၏အမ သည် 

အား ေရာင်းချခဲပ့ါသည်။ (၁၂-၁-၂၀၂၂)ရက်တွင် အပီးသတ်ကျန်ေငေွပးေချ၍ အပီးသတ် 

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန ်သေဘာတူခဲ့ကေသာ်လည်း ဦးစည်သူ (ေရာင်းချသ)ူအား 

ဆက်သွယ်၍မရသြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

ဆက်သွယ်ေပးပါရန်ှင့် အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ဆက်သွယ်ြခင်း 

မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ဦးစည်သူှင့် 

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝါဝါထွန်း(LL.B)ေဒ ဝါဝါထွန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၆၃/၂၇-၆-၂၀၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၆၃/၂၇-၆-၂၀၁၉)

အမှတ်(၁၂၅၆)၊ ဗိုလ်ချိလမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၁၂၅၆)၊ ဗိုလ်ချိလမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-422381900,09-259094794Ph:09-422381900,09-259094794

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိေဟာင်းအေနာက ်

ရပ်ကွက်၊ ကယ်စင်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ် 
B-1၊ အခန်းအမှတ်(၁၁၅)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၅၁၁)စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိတုိက်ု 
ခန်းှင့်တုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ အမည်ေပါက် 
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သ ူေနာ်ေဖါရှားို[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၀၈၀၄]ထံမှ က ်ုပ်က 
ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ထိုေကာင့ ်ယင်းကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို 
လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက ်
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ေဇာ်ထွန်းဦးေအာင်ေဇာ်ထွန်း
[၁၂/လသန(ြပ)၀၀၀၅၅၁][၁၂/လသန(ြပ)၀၀၀၅၅၁]

အမှတ်(၄၄၂)၊ ၈ ဘီ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၄၂)၊ ၈ ဘီ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သားအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်-၁၇၊ ဒထုပ် A ၊ ပန်း ခလံမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်ေန 

က န်မ ေဒ ခင်ေမာ်သက်[၃/ဘအန(ိုင်)၀၁၅၆၇၁]၏ သားြဖစ်သူ 

ေမာင်ထက်ေအာင်[၃/ဘအန(ိုင်)၂၇၂၃၈၀]သည်  မိခင်၏ဆိုဆုံးမမ ကို 

နားမေထာင်ဘဲ အကိမ် ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပမူေသာေကာင့  ်

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည်။ ၎င်းှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်

ကိစ ရပ်များကိ ုတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

မိခင်မိခင်

ေဒ ခင်ေမာ်သက်ေဒ ခင်ေမာ်သက်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၄/ဆင်ြဖရှင်ရပ်၊ ဆင်ြဖရှင် 

ရပ်ကွက်ရှ ိတပ်ကပ်ကီးစံေရ ြမင့် (ကိုယ်ပိုင်အမှတ်၊ တ-၅၀၀၅၁)၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် 

[၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၈၁၁၉]၊ အဖအမည် ဦးတင်ေအာင ်အမည်ေပါက ်ပါမစ်ေြမကွက ်

အမှတ်၊ ပစ(င)၆၇၆၁၊ အမည်ေပါက်(ကွယ်လွန်)၏ တရားဝင်အေမွခံဇနီး ြဖစ်သူ 

ေဒ တင်မိုးခိင်ု မှတ်ပုတံင်အမှတ် [၉/မထလ(ိင်ု)၁၇၆၃၇၄]၊ အဖအမည် ဦးေစာမူးလယ် 

မှ တရားဝင်အေမွခံဇနီးြဖစ်ေကာင်း တရားံုးကျမ်းကျန်ိဆုိချက်မူရင်း၊ ေြမကွက်ဖုိးေပးသွင်း 

ချလန်မိတ ၊ တပ်ကပ်ကီးစံေရ ြမင့်ေသဆံုးြခင်းလက်မှတ်မိတ ၊ ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက် 

အဦပုံများ တင်ြပပီး ၎င်း၏အမည်ြဖင့ ်ေြမငှားစာချပ်ချထားေပးပါရန ်ေလ ာက်ထား 

လာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ 

တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်

သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ ်

ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များှင့်အညီ ေြမငှားစာချပ ်

ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 

လိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်- ၁၄/ဆင်ြဖရှင်ရပ်၊ 

ဆင်ြဖရှင်ရပ်ကွက်ရှ ိဒု - အရာခံဗိုလ် စာ/ ေရးဝင်းတင့ ်(ကိုယ်ပိုင်အမှတ်၊ ၅၆၈၆၂၆)၊ 

မှတ်ပုံတင်အမှတ် [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၁၀၀၉]၊ အဖအမည် ဦးေသာင်းေရ  အမည်ေပါက် 

ပါမစ်ေြမကွက်အမှတ်  ပစ(B) ၄၀၈၊ အမည်ေပါက်(ကွယ်လွန်)၏ တရားဝင်အေမွခံ ဇနီး 

ြဖစ်သူ ေဒ သီသီေဆွ  မှတ်ပံုတင်အမှတ်[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၃၆၁၈၂]၊ အဖအမည် ဦးလှေမာင် 

မှ တရားဝင်အေမခွြံဖစ်ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျန်ိဆိခုျက်မရူင်း၊ ေြမကွက်ဖုိးေပးသွင်း 

ချလန်မိတ ၊ အမည်ေပါက်၏ ေသဆုံးြခင်းလက်မှတ်မိတ ၊ ေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက် 

အဦပုံများ တင်ြပပီး ၎င်း၏အမည်ြဖင့ ်ေြမငှားစာချပ်ချထားေပးပါရန ်ေလ ာက်ထား 

လာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ 

တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်

သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ ်

ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များှင့်အညီ ေြမငှားစာချပ ်

ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိက်ု 

သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
 ေနြပည်ေတာ်၊ တပ်ကန်ုးမိနယ်၊ 

လက်ပန်ေကျးရာေန (ဘ) ဦးလှဝင်း 
ေအာင်၏သမီး မငိမ်းငိမ်းအိ(ခ) 
မေမသ  ကန်သည်   တစ်ဦးတည်း 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၃၅-ရပ်ကွက်၊ 

ကန်သာယာ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၇၇)ရှိ (၁၉ေပ x ၅၄ေပ)၊ အခန်း (B2)၊ 
ပထမထပ်အား လက်ရှိပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ခင်ြမတ်ချိ [၁၂/မရက(ိုင်)၀၀ 
၂၂၄၇]၏ ကိယ်ုစားလှယ်ြဖစ်သ ူေဒ ြမတ်ြမတ်သင်း [၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၁၉၁၀၉]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဟိန်းြမတ်ထွဋ်ှင့် ေဒ စီစီလွင်တိုက 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ် 
ြပလပ်ုသည့တ်ိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 
ြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                    လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

ဦးစိုးတင့်ဦးစိုးတင့်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၃၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၃၅)

(စီးပွားေရးဥပေဒှင့် ိုင်ငံတကာဥပေဒဒီပလိုမာ)(စီးပွားေရးဥပေဒှင့ ်ိုင်ငံတကာဥပေဒဒီပလိုမာ)
အမှတ် -၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း၊အမှတ် -၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၄၀၂၂ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၄၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်ခိုင်၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ငုတ်ေကာင်းမိ၊ 

နံသာပေုကျးရာအပ်ုစ၊ု ကွင်းအမှတ် -(၆၇၉)၊ ကွင်းအမည်- နံသာပ ု(ြပင်)၊ ဦးပိင်ုအမှတ် 

-N-၇၈၊ ဧရိယာ (၁၅.၃၇)ဧကရှိသည့်အနက်မ ှတရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ဧရိယာ 

(၅)ဧကခန်ှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ဧရာဝတီတုိင်း ေအးချမ်း 

သာယာေရးှင့် ဖွံဖိးေရးေကာင်စီ၏ (၁၈-၃-၂၀၁၁)ရက်စွဲပါစာအမှတ ်၄/၁၂-၂ / ဦး၆ 

စက်ုံေြမအြဖစ ်ခွင့်ြပမိန်ရသ ူေဒ ေဌးေဌးမွန် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၂၇၈၃၄]ထံမှ စာချပ် 

စာတမ်းမှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးေဇာ်ြမင့်ထူး [၁၃/

တကန(ိုင်)၁၉၇၆၆၀]က ြပန်လည်ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းသြဖင့် က ်ုပ် 

မိတ်ေဆွက ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်တို 

ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးေအာင် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဇာနည်ှင်း (LL.B, D.B.L, D.I.L)  ေဒ ခင်ြပည့်(LL.B, D.B.L)ေဒ ဇာနည်ှင်း (LL.B, D.B.L, D.I.L)  ေဒ ခင်ြပည့(်LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၈၅၅)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၀၄၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၈၅၅)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၀၄၈)

Libran Legal GroupLibran Legal Group
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ဦးြမတ်ကုိ [၁/မကန(ုိင်)၁၀၃၁၇၆]ှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းဦးြမတ်ကုိ [၁/မကန(ုိင်)၁၀၃၁၇၆]ှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေတာင်တန်းလမ်း၊ အမှတ် 

(၇၁)ေန ေဒ ချိွယ်အုန်း [၁၂/လမတ(ိုင်) ၀၃၀၅၄၀] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးြမတ်ကိုှင့် ေဒ ချိွယ်အုန်းတိုသည် ြမန်မာလူမျိး၊ ဗုဒ ဘာသာဝင်များ 

ြဖစ်ကပီး (၂၀၀၉)ခှုစ်မှစ၍ တရားဝင်အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိင်ုခဲရ့ာ 

သမီးှစ်ဦးထွန်းကားခဲပ့ါသည်။ ဦးြမတ်ကိသုည် (၁၂-၅-၂၀၁၇) ရက်ေနတွင် အမ်ိေပ မှ 

ဆင်းသွားပါသည်။ ထိေုနမှစ၍ ေဒ ချိွယ်အန်ုးှင့ ်သမီးှစ်ေယာက်အား အေကာင်းမဲ ့

စွန်ပစ်ခ့ဲပီး (၄)ှစ် ေကျာ်သည်အထိ အဆက်အသွယ်ြပလုပ်ြခင်း၊ လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်း 

ေနထိင်ုြခင်း၊ အမ်ိေထာင့တ်ာဝန်များကိ ုလင့ဝ်တ ရားှင့အ်ည ီြပမေူဆာင်ရက်ြခင်းများ 

လုံးဝပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုေကာင့် စွန်ပစ်ြခင်းခံရသူ ေဒ ချိွယ်အုန်းအေနြဖင့် 

စွန်ပစ်သူ ဦးြမတ်ကိုအား လင်ေယာက်ျားအြဖစ ်ေပါင်းသင်းရန ်ဆ မရှိေတာ့သြဖင့ ်

ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ ယေနမှစ၍ လင်မယားအြဖစ်ြပတ်စဲေကာင်း 

ဦးြမတ်ကိ ု[၁/မကန(ိုင်)၁၀၃၁၇၆]ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ပတ ြမားမျိးဝင်း  ေဒ စန်းချိဦး (LL.B,DBL)ေဒ ပတ ြမားမျိးဝင်း  ေဒ စန်းချိဦး (LL.B,DBL)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၆၉၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၇၀)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၆၉၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၇၀)

အမှတ်-၄၆၄၊ အခန်း (၂/၄)၊ အင်းစိန်လမ်းမကီး၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။အမှတ်-၄၆၄၊ အခန်း (၂/၄)၊ အင်းစိန်လမ်းမကီး၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

ရန်ကုန်မိ၊ အေရှဒဂုံမိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ သဇင်(၄)လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ အေရှဒဂုံမိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ သဇင်(၄)လမ်း၊ 

အမှတ်(၆၂၄)၊ ေပ (၄၀x၆၀) ဂရန် ေြမှင့် ယင်းှင့် အမှတ်(၆၂၄)၊ ေပ (၄၀x၆၀) ဂရန် ေြမှင့် ယင်းှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ေရမီးအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်ှင့ ်

စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်းစပ်လျ်း၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာတွင်တည်ရှိသည့် ဂရန်ေြမကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သူ 

ဦးရဲေနာင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၉၅၂၁] ထံမှ အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွ 

ေဒ စ ာစိုး [၁၂/ဗဟန(ိုင်) ၁၀၄၄၄၀]က စရန်ေငွအချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း  ကန်ကွက်လုိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံု 

ေသာ တရားဝင်စာချပ်စာတမ်းများြပ၍ က ု်ပ်ထ ံကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အပီးအပိုင် အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ  

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

က ်ုပ်မိတ်ေဆွေဒ စ ာစိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-က ်ုပ်မိတ်ေဆွေဒ စ ာစိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

စစ်ကိုင်း-ဦးေငွသန်း (LL.B)စစ်ကိုင်း-ဦးေငွသန်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

(စ်-၂၇၇၄/၈၄)(စ်-၂၇၇၄/၈၄)

အမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမလ ာ အခန်း-၁၀၁(E) ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမလ ာ အခန်း-၁၀၁(E) ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၇၆၅၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၇၆၅၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၁၀/မိမေြမာက်ရပ်၊ 

သခုဒပီရပ်ကွက်မှ ေြမဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၃၃၁၄၇)၏ ေြမချပါမစ် 

(စလစ်)မူရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက် ေဒ ကကမာ[၁၂/

ဥကတ(ိုင်)၁၁၉၃၂၃]၊ အဖအမည် ဦးေမာင်လတ်မှ ေြမချပါမစ်(စလစ်)မိတ မှန် 

ထုတ်ေပးပါရန် ေြမချပါမစ်(စလစ်)မူရငး်ေပျာက်ဆံုးေကာငး် တရားံုးကျမး်ကျနိ ်

ဆိခုျက်မရူင်း၊  ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခကံတြိပချက်မရူင်း၊  ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးှင့ ်ရစဲခန်း 

ေထာက်ခံချက်မူရင်းများတင်ြပပီး ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူ 

များအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ 

အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပ 

စီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနသုိ ဤေကညာချက်ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက 

ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမချပါမစ်(စလစ်)မိတ မှန်ေလ ာက်ထားလာမ  

အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးေကာင်းြမတ်ေနဝင်း[၁၂/ပဇတ 

(ိင်ု)၀၃၆၉၇၈]ကိင်ုေဆာင်ေသာ သေ  ဘာ 
သားလုပ်သက် မှတ်တမ်းကတ်(SID) 
CDC-109589 သည်ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပး 
ပါရန်။                   Ph:09-790908474Ph:09-790908474

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

သစ်ေတာမှန်လ င်      အသုံးဝင်၊      အစ်ထာဝရ         ထိန်းသိမ်းကသစ်ေတာမှန်လ င်      အသုံးဝင်၊      အစ်ထာဝရ         ထိန်းသိမ်းက



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၆၈)၊ (အလျား ၄၀ေပ 

x အနံ ၆၀ေပ) အကျယ်ရှိ ပါမစ်အမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 
(၁၃၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၆၈)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ မိရာှင့်အိုး
အိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ေြမချပါမစ်၌ ဦးသန်းြမင့်(ဘ) ဦးစိန်ေဌး(ISN -၀၆၉၅၈၁)အမည်ေပါက်ေကာင်း၊ ၎င်းထံမှအဆက်စပ် 
စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ေရာင်းသူ ေဒ ေနာ်ေအးမျိးဝင်း [၁၂/သဃက(ုိင်)၀၃၇၀၅၁]မှ ဝယ်ယူလက်ေရာက်ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊ 
ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ နန်ှင်းထက်ထက်ထွန်း [၁၄/ပတန 
(ိုင်)၂၁၁၉၃၅]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤပါမစ်ေြမကွက ်
အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီပီးဆုံးသည်အထိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-     
ေဒ စုစုငိမ်း LL.B., D.B.L., D.I.L.ေဒ စုစုငိမ်း LL.B., D.B.L., D.I.L.

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉
အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမ၊ (၄)လ ာ(A)၊ အမှတ်(၇၁) 

ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ေရာင်းသ ူဦးကိုကိုိုင ်[၁၂/အစန(ိုင်)၁၆၄ 
၅၀၁]မှ “(၁၀-၄-၂၀၁၃)ရက်စွဲပါ ေြမပိုင်ရှင်ှင့ ်ကန်ထိုက်တာတို အေဆာက်အဦသစ်ေဆာက်လုပ်ရန ်ှစ်ဦးသေဘာတူ 
ကတစိာချပ်၏ေနာက်ဆက်တဲွသေဘာတကူတစိာချပ်” အရ ကန်ထိက်ုတာရပိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ တိက်ုခန်းကိ ုေရာင်းချြခင်းြဖစ် 
ေကာင်း၊ ေြမရှင်အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ေရးထုိးေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စမီခံန် ခဲွခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိကုမ်း 
လှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးသန်ိးိင်ု [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၂၅၅၁၃]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုစုငိမ်း LL.B., D.B.L., D.I.L.ေဒ စုစုငိမ်း LL.B., D.B.L., D.I.L.
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
 တိုက်ကီးမိနယ်၊ ဟိန်းထက်

ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်း၊ 
ဒသမတန်းမှ  ေမာင်သက်ေနာင ်
ထွန်း၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေစာ 
ေမာင်ေမာင်ချိ ြဖစ်ပါသည်။

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ တိုးချဲ(၁)

လမ်း၊ တုိက်အမှတ်(၁၆၆၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ေဆာက်လုပ်ဆဲ (၆)ထပ်တုိက် 

အေဆာက်အဦ၏ တတိယထပ်၊ (၄-လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်း အလျား(၁၈ေပ)

x အနံ(၅၄)ေပရှိ အခန်းမှာေြမရှင ်ေဒ စိန်မိင်[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၄၉၇၂၅]

အမည်ေပါက်သည့်ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပီး 

ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု

အပိင်ုေရာင်းချသ ူဦးအန်ုးတင်[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၄၈၁၇၁]မှ (၂၆-၃-၂၀၁၄)

ေနစွဲပါ အေမွခွဲေဝမ သေဘာတူကတိစာချပ်အရ  ေြမရှင်ေဒ စိန်မိင်၏    

သားတစ်ဦးအေနြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုလာြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ 

အေပါင်အံှမှစ၍ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ထတ်ုေဖာ်ဝန်ခေံရာင်းချခဲသ့ြဖင့ ်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူကန်ထိုက်တာ ဦးေဇာ်မင်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၀ 

၄၅၃] (မဘိေမတ ာေဆာက်လပ်ုေရး)မှ အဆိပုါတိက်ုခန်း၏ ေရာင်းဖိုးေငမွျား 

အား အေြပအေကျေပးေချလျက် ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ 

အထက်ေဖာ်ြပပါတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေဇာ် 

မင်း တစ်ဦးတည်းသာလ င်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေဇာ်မင်း 

မသိရှိဘ ဲအဆိုပါတိုက်ခန်းအား ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ 

လှဒါန်းြခင်း၊ ေပးကမ်းထားြခင်း၊ အာမခံအြဖစ်တင်သွင်းြခင်းတို မြပလုပ ်

ပါရန်ှင့ ်ြပလပ်ုခဲပ့ါက တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇာ်မင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေဇာ်မင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)

အမှတ်-၁၀၁၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃-မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၀၁၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃-မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 09-778434507၊ 09-772766716သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 09-778434507၊ 09-772766716

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ရသာုံလမ်း၊ 

အမှတ်(၇၂၂/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးေအးေမာင ်[၁၂/မရက(ိုင်)၀၈၁၆၆၂]ပါမစ် အမည် 
ေပါက် ေပ(၂၀x၆၀)ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအား လက်ရှိပိုင်ဆိုင ်
ထားသူ ဦးသန်ဇင်ေအာင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၂၇၆၄၆]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွသည် အပီး 
အြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 
လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
သည့်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အရပ်ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ေဒ ခင်စန်းဝင်း (LL.B,DBL,DML,DIL)ေဒ ခင်စန်းဝင်း (LL.B,DBL,DML,DIL)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၀၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၀၉)

အမှတ်(၉၉၄/က)၊ ပညာ(၁၃)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၉၉၄/က)၊ ပညာ(၁၃)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၁၁၂၇၊ ၀၉-၈၈၃၀၂၈၁၇၁ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၁၁၂၇၊ ၀၉-၈၈၃၀၂၈၁၇၁

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ထူပါုံ(၁၉)လမ်း 

အေနာက်၊ တုိက်အမှတ်(၁၄၆/က)ဟုေခ တွင်ေသာ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက် 

အဦ၏ တတိယထပ်၊ (၄-လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်း အလျား(၁၈)ေပxအနံ(၅၄)ေပရိှ 

အခန်းမှာ ေြမရှင ်ဦးတိုးြမင့ ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၁၉၃၆၂]အမည်ေပါက်သည့ ်

ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ တုိက်ခန်းြဖစ်ပီး ယင်းတုိက်ခန်းှင့်ပတ် 

သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အပုိင်ေရာင်းချသူ ကန်ထ 

ုိက်တာဦးေဇာ်မင်း[၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၀၀၄၅၃] (မိဘေမတ ာေဆာက်လုပ်ေရး)

မှ (၁၇-၆-၂၀၂၀)ေနစွဲပါ ေြမရှင်ှင့်ကန်ထိုက်တာတိုှစ်ဦးသေဘာတူချပ ်

ဆိေုသာ အခန်းေပးအခန်းယ ူတိက်ုေဆာက်လပ်ုြခင်း ကတစိာချပ်အရ ကန်ထ 

ိုက်တာတစ်ဦးအေနြဖင့ ်ပိုင်ဆိုင်လာြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ

ေကာင်း၊ အေပါင်အံှမှစ၍ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ထတ်ုေဖာ်ဝန်ခေံရာင်းချ 

ခ့ဲသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးအုန်းတင် [၁၂/သကတ(ုိင်)၀၄၈၁၇၁]မှ 

အဆိပုါ တိက်ုခန်း၏ ေရာင်းဖိုးေငမွျားအား အေြပအေကျေပးေချလျက် ဝယ်ယ ူ

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးအုန်းတင် တစ်ဦးတည်းသာလ င် ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 

ှင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးအုန်းတင် မသိရှိဘဲ အဆိုပါတိုက်ခန်းအား ေရာင်းချ 

ြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ ေပးကမ်းထားြခင်း၊ အာမခံ 

အြဖစ် တင်သွင်းြခင်းတုိမြပလပ်ုပါရန်ှင့် ြပလပ်ုခဲပ့ါက တည်ဆဥဲပေဒများှင့ ်

အည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

ဦးအုန်းတင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးအုန်းတင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)

အမှတ်(၁၀၁)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀၁)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-778434507၊ 09-772766716ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-778434507၊ 09-772766716

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇)

ရပ်ကွက်၊ ရာဇသူရ(၁၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၀၉/ခ) ဟုေခ တွင်ေသာ 

ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်ရှိ ဦးအုန်းသွင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၈၉၅၄၂]အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်ကိ ုအရပ်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်လက်ရိှ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူ

ဦးသန်းစုိး[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၂၀၄၆၅] တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည် 

ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ အြိဖေအာင်[၁၂/

ဒဂတ(ိင်ု)၁၀၃၃၃၆]မှ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ု

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ 

စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည် 

အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

   ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း)(LL.B) ေဒ မိုးယုွယ်   ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း)(LL.B) ေဒ မိုးယုွယ်

   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)

  Ph:09-954280932  LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,  Ph:09-954280932  LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,

  အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO(Switzerland)  အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO(Switzerland)

  (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09-420080932  (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09-420080932

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင(်၆)လမ်း၊ တတိယ 

ထပ်(ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ အမှတ်(၅၈/က)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂.၅'x၅၀')ရှိ ေနအိမ် 

တိုက်ခန်းအား မိသားစုစီမံမ စာချပ်ြဖင့ ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ေသာ တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူ

ေဒ စန်းစန်းေအး[၁၂/လမန(ုိင်)၀၀၁၄၀၄]မှ တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 

ဝန်ခံကတိြပသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခိုင်သဇင်ဝင်း[၅/ခဥတ(ိုင်) 

၀၇၃၉၂၃]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းများှင့်တက ွေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက် 

အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

   ေဒ သွယ်သွယ်စိုး ေဒ ကည်ကည်စမ်း   ေဒ သွယ်သွယ်စိုး ေဒ ကည်ကည်စမ်း

   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၃၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၇၈)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၃၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၇၈)

အမှတ်(၉/၁၁)၊ (၀၀၄)ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ အမှတ်(၉/၁၁)၊ (၀၀၄)ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၄၂၀၂ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၄၂၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ် ၆/H ကိကုန်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်

၅/ဆ/၆၊ ဧရယိာ ၀.၂၃၇ ဧက၊ ေြမကွက်တည် 
ေနရာအမှတ်-၁၉/E၊ ချစ်ရိပ်မွန်လမ်း၊ (၃)
ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်(ဦးဘရှင်) အမည် 
ေပါက် B (အိမ်ရာေြမသတ်မှတ်ေြမ)အား 
အပုိင်ေပးစာချပ်အမှတ်-၈၀၂/၇၆ (၂၈-၁၀-
၁၉၇၆)၊ အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ 
ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ တရားမ 
ကီးမ အမှတ်၂၇၃/၂၀၁၅ြဖင့် သီးြခားသက ်
သာခွင့် အက်ဥပေဒပုဒ်မ၁၂ အရ ကတိပဋိ 
ညာ်အတိင်ုး ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်မှတ် 
ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆို၍ အမည်ေပါက်သည် 
အထ ိေဆာင်ရက်ေပးေစလိမု ၏ ၂၄-၂-၂၀၁၆ 
ရက်စဲွပါ စီရင်ချက်ှင့် ဒီကရီ၊ တရားမဇာရီမ  
အမှတ်-၃၇/၂၀၁၆ြဖင့် ဘီလစ်ခန်အပ်ေကာင်း 
အမိန်ချမှတ်လုိက်သည့် ၂၁-၆-၂၀၁၆ ရက်စဲွ 
ပါ တရားုံးေနစ်မှတ်တမ်းှင့် ထုံးပုံကျ 
အပီးသတ်အမိန် ၊ ၂-၁၁-၂၀၂၁ ရက်စွဲြဖင့ ်
ဘီလစ်ခန်အပ်ေကာင်း ဌာနသို အေကာင်း 
ကားစာတိုတင်ြပ၍ ဘီလစ် ေဒ ြမဖူးအိမ ်
[၁၂/အစန(ိင်ု)၁၁၁၁၉၆]မှ အေရာင်းအဝယ် 

စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ေနာင်ိုး(၃)လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ေနာင်ိုး(၃)လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်

အမှတ်-၁၁၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၅၈)ရိှ အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀)စတုရန်းေပရိှအမှတ်-၁၁၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၅၈)ရိှ အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀)စတုရန်းေပရိှ

 ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့် ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်

 ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 အထက်ရည် န်းလိပ်စာပါ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ 

ေဒ ချိေလးေအာင် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၂၁၇၂၀၃]မှ အရပ်ကတ ိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလာေသာ ေဒ ကည် 
ကည်ေအး အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမအမျိးအစားြဖစ်ပီး ယေနတိင်ု၎င်းတစ်ဦးတည်း ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းှင့ ်အြခားအေမစွား 
အေမွခံ၊ အေပါင်အံှ အ ပ်အရှင်းမှစ၍ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းထားြခင်းတုိမှ လံုးဝကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက် ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေပ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ လွင်မာ[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၀၁၆၀၂]မှ အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားမူရင်း စာရက်စာတမ်းများြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မည့် 
သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ လွင်မာ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ လွင်မာ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)
အမှတ် -၁၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် -၁၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-09-778434507, 09-772766716ဖုန်း-09-778434507, 09-772766716

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃-မာန်ေြပ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၆၂၉)၊ ဧရိယာ(အလျား၁၀၃ေပxအနံ ၈၆ေပ/၉၂ေပ)၊ (၀.၂၁)

ဧက၊ (၉၁၆၇ စတုရန်းေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 

တည်ရိှေသာ အမှတ်(၁၆၂၉)၊ ယမုနံာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 

တိုှင့ပ်တ်သက်၍ အမည်ေပါက် Green River Company Limited ထမှံ ဦးေဇယျာ 

ထွန်း[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၄၀၈၀၈]ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေသာအိမ်ှင့ ်ေြမကွက်ကိ ု

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်သြဖင့ ်ကန်ကွက်လိ ု

သမူျားသည် ဤေကညာသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ 

ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ စာရက်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက ်

ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ြပလပ်ုေတာမ့ည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ စန်းစန်းဝင်း(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၂၁၇၂)ေဒ စန်းစန်းဝင်း(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၂၁၇၂)

B.A(LAW) LL.B(Advocate), D.B.L,D.M.L, D.I.L,D.A.Psy.B.A(LAW) LL.B(Advocate), D.B.L,D.M.L, D.I.L,D.A.Psy.

WIPO, DL (101), (201) (317) Switzerland(Geneva).WIPO, DL (101), (201) (317) Switzerland(Geneva).

အမှတ်(၂၀၉/ဃ)၊ ဘူတာုံလမ်း၊ ကန်ဘဲ့(၁၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၂၀၉/ဃ)၊ ဘူတာုံလမ်း၊ ကန်ဘဲ့(၁၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၁၂၀၆၊ ၀၉-၉၇၄၇၃၅၆၈၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၁၂၀၆၊ ၀၉-၉၇၄၇၃၅၆၈၆

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၇၁)ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ ်

စွာ(၆)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၀၇)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမ အမျိးအစား 
(၄၀ေပx၆၀ေပ)၊ (၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတရုန်းေပအကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ဦးစန်းလွင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၆၇၈၈]က 
ဂရန်အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး ယခု ေရာင်းချသူ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ်[၁၂/လကန(ုိင်) 
၁၆၀၀၆၈]က ဂရန်အမည်ေပါက်ထံမှ  အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ်ကတိ 
စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူလက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
အြပည့်အဝရိှေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကုိ 
က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
အြဖစ် စရန်ေငွတချိအဝက်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ ်
သည်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ယင်းေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်တုိှင့်ပတ်သက်၍ အကျိး 
ခံစားခွင့်များရှိသည်ဟုအဆိုရှိသူ  မည်သူမဆို  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း၊ 
အေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်  မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ 
တရားုံးအမန်ိဒကီရမီရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ံုးလုပ်ငန်းကိစ ရပ် 
များကို ဥပေဒှင့်အည ီအေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင ်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

သမီးအြဖစ်မှ အပီးအြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းသမီးအြဖစ်မ ှအပီးအြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း

 မတင်လှ(ခ) စသရာေဘဂမ်ှင့် အများသိေစရန် မတင်လှ(ခ) စသရာေဘဂမ်ှင့ ်အများသိေစရန်
က ု်ပ်၏ အမ သည်ြဖစ်သူ ေဒ စိန်ု (ခ)ေဒ ူရ်ဂျဟန်း [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၃၈၅၈၄]၊ 

အမှတ်-၃၅၁၊ မ လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူ၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကညာအပ်ပါသည်။

က ်ုပ်၏အမ သည်ှင့် ခင်ပွန်း ဦးဂျာဖရ်အာမက်(ခ) ဦးေမာင်လှတိုတွင် 
သားသမီး(၁၀)ဦး ထွန်းကားခဲပ့ါသည်။ ခင်ပွန်း  ဦးဂျာဖရ်အာမက်(ခ) ဦးေမာင်လှသည် 
(၃-၇-၂၀၁၉)ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခ့ဲပီးေနာက် ဒုတိယသမီးြဖစ်သူ မတင်လှ (ခ) စသရာ 
ေဘဂမ် [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၈၁၁၇၅]က မခိင်ှင့ေ်မာင်ှမများကိ ု ြပဿနာအမျိးမျိးရှာ၍ 
အေမွေဝစု ခွဲေဝေပးရန် ေတာင်းဆိုသြဖင့ ်  ြမန်မာမွတ်စလင်မ်သာသနာ့ပညာရှင ်
များအဖဲွချပ်သုိ ဓမ သတ်ေမးြမန်းရယူခ့ဲပီး မတင်လှရသင့်သည့် ေဝစုေဝပံုှင့် မိခင် 
ေဝစုထဲမှ ၎င်းအတွက်  အေမွအြဖစ်သတ်မှတ်သည့်ေဝပုံကိုပါ ထည့်သွင်းလျက ်
(၁၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်တွင် အေမေွဝစ ုအပီးအြပတ် ခဲွေဝေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။မတင်လှ 
(ခ) စသရာေဘဂမ်သည ်  မိခင်ှင့်ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအား စိတ်ဆင်းရဲ၊ ဂုဏ် 
သကိ ာကျေစရန်ှင့ ်ပတ်ဝန်းကျင်၌ အရှက်သကိ ာရေစရန် အကမ်ိကမ်ိြပမ ူေြပာဆိ ု
ြခင်း၊  အေမခဲွွေဝေပးပီး ေနာက်ပိင်ုးတွင်လည်း ကျန်းမာ ေရးမေကာင်းသည့ ်မခိင်ကီး 
အား အမျိးမျိးကုိယ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပလုပ်ြခင်း၊   မိခင်၏ေြပာဆုိဆံုးမမ ကိ ုမနာ 
ခံဘဲ ိုင်းပျစွာ ေြပာဆိုဆက်ဆံြခင်းများေကာင့ ်မတင်လှ (ခ) စသရာေဘဂမ်အား   
မိခင်ြဖစ်သူက သမီးအြဖစ်မ ှ  အပီးအြပတ ်အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်း 
၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့မ်ည်သည့က်စိ ကိမု  မခိင်ှင့ေ်မာင်ှမများက လုံးဝတာဝန်ယ ူ
မည်မဟုတ်ေကာင်း၊ ေနာက်ေနာင် မိခင်ှင့်ေမာင်ှမများအား  တစ်စုံတစ်ရာ 
ြပဿနာြပလပ်ုပါက ဥပေဒအရထေိရာက်စွာ အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း မတင်လှ 
(ခ)စသရာေဘဂမ်ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
   လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ   လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
   ေဒ စိန်ု (ခ) ေဒ ူရ်ဂျဟန်း ဦးမျိးြမင့်ေအာင်LL.B   ေဒ စိန်ု (ခ) ေဒ ူရ်ဂျဟန်း ဦးမျိးြမင့်ေအာငL်L.B
  [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၃၈၅၈၄]                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈)  [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၃၈၅၈၄]                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈)
                           အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊                            အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ 
              ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။               ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
                    ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉-၉၅၅၁၆၉၄၁၉                    ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉-၉၅၅၁၆၉၄၁၉

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာင်းြမ 

မိ ၊ အထက(၄) ၊ သတ မတန်း(က) ၊ 
ေကျာင်းဝင်အမှတ် (၁၄၀၂၈) တွင် ပညာ 
သင်ကားေနေသာ ေမာင်ြမင့်ြမတ်သူ၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးသက်ိင်ုထွန်း [၁၃/
ကမန(ိုင်)၁၀၁၉၆၃]ြဖစ်ပါေကာင်း။

 ဦးသက်ိုင်ထွန်းဦးသက်ိုင်ထွန်း

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်င)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၇၅၁၁၂ )၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀) (၁၂၀၀ စတုရန်းေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ [အမှတ်(၇၅၁၁၂ )၊ ွယ်နီ(၁၄)လမ်း၊ (င)ရပ်ကွက်၊ 
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ] ေြမေပ ေြမေအာက ်အကျိးခံ
စားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍  တရားဝင ် ပိုင်ဆိုင် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးဆန်းလ  င် (ဘ)ဦးေမာင် 
ေအးေကျာ်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၁၁/မဥန(ိုင်)၀၉၄၁၉၂]ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ က ်ုပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဟန်ဇာလင်း (ဘ)ဦးေမာင်ဦး[၇/ဖမန(ိင်ု)၁၇၇၇၃၆]ကိင်ုေဆာင်သမှူ 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါအေရာင်း 
အဝယ်ြပလပ်ုြခင်းအား မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက က ု်ပ်ထံသုိခုိင်လံုေသာ 
စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများမရှိပါက ဤပစ ည်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ ်
ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ရတနာေငွခိုင်(LL.B)ေဒ ရတနာေငွခိုင်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၅၁၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၅၁၉)
B-7,R-0501,Golden City Condominium, ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ B-7,R-0501,Golden City Condominium, ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Ph:09-403671020,09-964437911Ph:09-403671020,09-964437911

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေကွမအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(I)၊ အခန်းအမှတ် 

(၃၀၄)ကို ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးမိုးေဇာ်ဦး[၁၃/ကတန(ိုင်)၀၀၈၁၆၇]ထံမှ 
ဦးမျိးဇင်သန် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၅၆၈၅]သည် ြပန်လည်ဝယ်ယူပီး ၎င်း 
အမည်ြဖင့ ်တိက်ုခန်းအမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ 
ထုတ်ေပးရန်မသင့်ေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ
(၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပ 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ
မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေရဆင်းစိုက်ပျိးေရးတက သိုလ်ေရဆင်းစိုက်ပျိးေရးတက သိုလ်

ပထမှစ်ဝင်ခွင့်ထပ်မံေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းပထမှစ်ဝင်ခွင့်ထပ်မံေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ေရဆင်းစုိက်ပျိးေရးတက သုိလ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် စုိက်ပျိးေရးသိပ ံဘဲွ (B.Agr.Sc.)၊ (၅)ှစ် သင်တန်း 

 အတွက် ၂၀၂၀ြပည့်ှစ ်တက သိုလ်ဝင် စာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူများ ေလ ာက်ထားိုင်သည်။

၂။  ေလ ာက်ထားသူသည-်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ)  ၂၀၂၀ြပည့်ှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင ်ြမန်မာစာ၊ အဂ  လိပ်စာ၊ သခ  ျာ၊ ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ 

ဘာသာတွဲြဖင့ ်ေအာင်ြမင်သူြဖစ်ပီး၊ တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင ်စုစုေပါင်းအမှတ် (၃၆၀)ှင့်အထက် 

ရရှိသူြဖစ်ရမည်။

 (ဂ) ကွင်းလက်ေတွလပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်၍ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်းှင့ ်ေကျာင်းအပ်ံှ 

  ချနိ်တွင် သက်ဆိုင်ရာတက သိုလ်တွင်ရှိ တိုက်နယ်ေဆးုံ၌ စစ်ေဆးခံရမည်။

 (ဃ) တက သိုလ်မှ ချမှတ်ေသာစည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာိုင်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ အမျိးသားဦးေရ (၁၅၀)ြပည့မ်ရီန်အတွက် ထပ်မလံိအုပ်သည့ ် အမျိးသား (၈၃)ဦးှင့ ်အမျိးသမီးဦးေရ (၁၅၀) 

 ြပည့်မီရန်အတွက ်ထပ်မံလိုအပ်သည့ ်အမျိးသမီးဦးေရ (၂၅)ဦး စုစုေပါင်း (၁၀၈)ဦး လက်ခံသွားပါမည်။

၄။ ပထမှစ်ဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာကို မိမိအစီအစ်ြဖင့ ်(A4-size) ကွန်ပျတာိုက်၍ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။

၅။  ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေထာက်အထားများ ပူးတွဲတင်ြပရမည-်

 (က) တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်ြမင်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာေကျာင်းအုပ်ကီး၏ ေထာက်ခံချက်(မိတ ) 

  (ေကျာင်းအပ်သည့်အချနိ်တွင ်မူရင်းတင်ြပရမည)်

 (ခ)  အမှတ်စာရင်း (မိတ ) (ေကျာင်းအပ်ှံချနိ်တွင ်မူရင်းတင်ြပရမည)်

 (ဂ)  မိဘှစ်ပါး၏ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ(်မိတ )

 (ဃ) လိုင်စင်ဓာတ်ပု ံ(၃)ပုံ (ေကျာင်းအပ်ချနိ်တွင ်ေပးအပ်ရန်)

၆။ ေလ ာက်လ ာကိ ုအမှတ်စ်(၅)ပါ အေထာက်အထားများှင့အ်တ ူ၂၈-၁-၂၀၂၂ရက် (ေသာကာေန) ေနာက်ဆုံး 

 ထား၍ ေကျာင်းသားေရးရာဌာန၊ ေရဆင်းစိက်ုပျိးေရးတက သိလ်ု၊ ေဇယျာသရီိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်သိုလပ်ိမ၍ူ 

 စာတိုက်ေသတ ာအမှတ် ၁၅၀၁၃ (သိုမဟုတ်)  Email  လိပ်စာ  student_affairs@yau.edu.mm  သို Scan 

 ဖတ်၍ ေပးပိုေလ ာက်ထားရန်ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစိတ်စံုစမ်းေမးြမန်းလုိပါက  အထက်ပါ Email လိပ်စာ/  

 ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၆၅၁၂ တိုြဖင့် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

၇။  အချက်အလက်များ မှန်ကန်မ မရှိပါက ထည့်သွင်းစ်းစားမည ်မဟုတ်ပါ။ 

၈။  ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းှင့ ်ေကျာင်းဖွင့်မည့်အချနိ်ကိ ုထပ်မံအသိေပးေကညာမည်ြဖစ်သည်။

                                                     ေလ ာက်လ ာနမူနာပုံစံ  ေလ ာက်လ ာနမူနာပုံစံ  

ေရဆင်းစိုက်ပျိးေရးတက သိုလ်ေရဆင်းစိုက်ပျိးေရးတက သိုလ်

ပထမှစ်ဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာပထမှစ်ဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာ

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူများအတွက်သာ)(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူများအတွက်သာ)

၁။  အမည်(အြပည့်အစု)ံ________________ကျား/မ_______ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ_်_________

၂။  ေမွးသက ရာဇ် (ခုှစ်၊ လ၊ ရက်)__________________ ရရှိသည့်အမှတ်စုစုေပါင်း__________________

၃။ တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲခုံအမှတ_်__________ေအာင်ြမင်သည့်ခုှစ_်________စာစစ်ဌာန__________

၄။  လူမျိး________________ိုင်ငံသား_______________ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ__________________

၅။  အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ (အြပည့်အစုံ)_________________________________________________

၆။  ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ/Email/ဖုန်းနံပါတ်_______________________________________________

၇။  ဖခင်အမည်________ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ_်________ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်__________

 မိခင်အမည်________ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ_်_________ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်_________

၈။  ဝန်ခံချက်

 အထက်ေဖာ်ြပအချက်များသည ်မှန်ကန်ပါသည်။

 ____________________            ____________________  

 မိဘ/အုပ်ထိန်းသူလက်မှတ ်    ဝင်ခွင့်ေလ ာက်သူလက်မှတ်

 ရက်စွဲ_______________

လိုင်စင်

ဓာတ်ပုံ

ကပ်ရန်

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

ပွဲုံအေဆာက်အအုံအြမန်ေရာင်းမည်ပွဲုံအေဆာက်အအုံအြမန်ေရာင်းမည်
အင်းစိန်မိနယ်၊    တညင်းကုန်း  လက်ကားေဈးကီး 

(တညင်းကုန်းသစ်သီးဝလံ၊  ဟင်းသီးဟင်းရက်ှင့ ်    ပန်းမာန် 

လက်ကားေဈးကီး)၊ ေရ ြပည်သာတံတားလမ်းှင့် ပုလဲလမ်း 

ေထာင့်၊ အြပင်တန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေလးထပ်ခွဲအေဆာက်အအုံ၊ 

ဓာတ်ေလှကားပါ၊ (KBZ ဘဏ်ှင့်ကပ်လျက်)၊ (BCC ေလ ာက်ထားဆဲ)

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးအမှတ်(၄၆)၊ ေြမာင်းြမ 

(၅)လမ်း၊ အမှတ်(၄၂၃)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိေသာ (လက်ယာဘက်ြခမ်း)
ခံေြမကွက်အား ဦးတင်ဦးအမည်ေပါက်ေြမချပါမစ်ှင့်အတ ူဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်း 
များြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိသူ ဦးေမာင်ကီး[၁၁/ပတန(ိုင်) 
၀၄၆၄၁၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးဟန်သန်ိး[၁၃/နဆန(ိင်ု)၀၄၁၁၂၁]က အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်၍  ကန်ကွက်လိပုါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

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

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၃၅၇ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၃၅၇

“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
“ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃/ရန်ေြပ)ရပ်ကွက်၊ ရန်ေြပ(၉)လမ်း၊ တုိက်အမှတ် 

(၁၉)၊ ပထမထပ်(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်းအားြဖင့် ေပ(၁၅x၅၅) ရှိသည့် 

တိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်တပ်ဆင်ထားေသာ လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရစက် 

ေမာ်တာအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး”ကိ ုတရားဝင်လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ု၍ 

လွတ်လပ်စွာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိပီး တိုက်ပိုင်ရှင်/ေြမပိုင်ရှင်လည်းြဖစ်သူ 

ေဒ ေအးေအးေမာ်[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၀၁၆၁၃]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူသည ် “(၇-

၁-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်စရန်ေပးကတိစာချပ်” 

ချပ်ဆုိ၍ ဝယ်ယူခ့ဲပီး အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာတုိက်ခန်း၏ တန်ဖုိးေငွများအနက် 

စရန်ေငွအချိကို    ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။       အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ခိင်ုမာေသာပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း/စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထား(မူရင်း)များအား ယူေဆာင်၍ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင် 

က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်တင်ြပိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်ချက်မရှိပါက 

တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၆၁၇၃/၂၀၁၉)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၆၁၇၃/၂၀၁၉)

အမှတ်(၉၉/၁၀၁)၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်းှင့် မလ ကုန်းလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၉၉/၁၀၁)၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်းှင့ ်မလ ကုန်းလမ်းေထာင့်၊ 

ကျားကွက်သစ်(စံြပ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ကျားကွက်သစ(်စံြပ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၅၃၇၀၇၈၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၆၉၀၄ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၅၃၇၀၇၈၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၆၉၀၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မင်းတပ်လမ်း၊ အမှတ် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မင်းတပ်လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၃၁/ခ)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉)၊  ေြမကွက်အမှတ်(၃၃၁)၊ (၃၃၁/ခ)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉)၊  ေြမကွက်အမှတ်(၃၃၁)၊ 

အကျယ်အဝန်း (အလျားေပ ၄၀xအနံေပ ၆၀)ရှိ ဗိုလ်မှးေထွးြမင့် အမည်ေပါက် ပါမစ် အကျယ်အဝန်း (အလျားေပ ၄၀xအနံေပ ၆၀)ရှိ ဗိုလ်မှးေထွးြမင့ ်အမည်ေပါက် ပါမစ် 

ေြမကွက်မှ (အလျားေပ ၂၀xအနံေပ ၆၀)ရှိ ေြမှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးေြမကွက်မ ှ (အလျားေပ ၂၀xအနံေပ ၆၀)ရှိ ေြမှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

တိုကို တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံ 

ကတိြပသူ ဦးမျိးခန်ေထွး[၇/ရကန(ိုင်)၀၅၀၉၄၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 

ေဒ ခင်ေအး[၁၂/ရကန (ိုင်)၀၄၆၀၈၈]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ 

တချိတစ်ဝက်ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစပီး (တစ်ပတ်) (၇ရက်)အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်

က ု်ပ်ထံသုိြဖစ်ေစ/က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ ြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ပီးဆုံး 

ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်လင်းေအး  ေဒ မင်းမင်းစုေဒ ခင်လင်းေအး  ေဒ မင်းမင်းစု

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၃၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၀၂၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၃၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၀၂၉)

အခန်း(၃)၊ (၇-လ ာ)၊ Strand Condo၊ အခန်း(၃)၊ (၇-လ ာ)၊ Strand Condo၊ 

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့်ဘဏ်လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့်ဘဏ်လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၂၁၈၅၊ ၀၉-၅၁၄၅၅၆၁ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၂၁၈၅၊ ၀၉-၅၁၄၅၅၆၁

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ ေလယာ် 

ကွင်းတည်ေဆာက်ေရးတွင် အသုံးြပရန်လိုအပ်ေသာ "CGX Arro Flight Procedure CGX Arro Flight Procedure 

Design Software အဆင့်ြမင့ ်တင်ြခင်းှင့ ် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း" လုပ်ငန်းအားDesign Software အဆင့်ြမင့ ်တင်ြခင်းှင့ ် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း" လုပ်ငန်းအား 

ြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်ေဆာင်ရက်လိပုါ၍ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများေပးသွင်းရန် ဖတ်ိေခ အပ်ပါသည်။

၂။ အိတ်ဖွင့ ်တင်ဒါစည်းကမ်းှင့ ် ေလ ာက်လ ာပုံစံများအား ၁၄-၁-၂၀၂၂၁၄-၁-၂၀၂၂ရက်မှစ၍ 

ုံးချနိ်အတွင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး ၂၁-၁-၂၀၂၂၂၁-၁-၂၀၂၂ရက်တွင ်တင်ဒါအေရာင်းပိတ်ပီး ၁၄-၂-၁၄-၂-

၂၀၂၂၂၀၂၂ရက် (၁၅:၀၀)နာရအီတွင်း တင်ဒါများေနာက်ဆုံးထား ြပန်လည်တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ တင်ဒါအချက်အလက်များှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်စုံစမ်းေမးြမန်းလိုပါက 

ုံးချန်ိအတွင်း ဖန်ုးနပံါတ်၊ ၀၁-၅၃၃၀၀၉၊ ၀၁-၅၃၃၀၃၀ လိင်ုးခဲွ-၅၂၁သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 

ိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)ေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)

ေလဆိပ်လမ်း၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေလဆိပ်လမ်း၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ အြမန်ေရာင်းမည်အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ အြမန်ေရာင်းမည်
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ (ကန်သာယာ၊ 

စိန်ေဂဟာမျက်ှာချင်းဆိုင်)၊ (၃၈'x၆၀')၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်၊ 

(၄၄၀) ပါဝါမီတာပါ၊ ှစ်ထပ်တိုက်ခံအိမ်။

အထူးေဈး န်းြဖင့် အြမန်ေရာင်းမည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-(၈၅)၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-(၈၅)

[ြမန်မာုိင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒပုဒ်မ-၄၃၀(ဆ)အရေလ ာက်ထားသည့်အမ ][ြမန်မာုိင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒပုဒ်မ-၄၃၀(ဆ)အရေလ ာက်ထားသည့်အမ ]

HLAING MIN THEIN TRADING CO.,LTDHLAING MIN THEIN TRADING CO.,LTD

(လ  င်မင်းသိန်း ေရာင်းဝယ်ေရး ကုမ ဏီလီမိတက်)(လ  င်မင်းသိန်း ေရာင်းဝယ်ေရး ကုမ ဏီလီမိတက်)

[၎င်း၏ကိုယ်စား တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူ[၎င်း၏ကိုယ်စား တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူ
မန်ေနဂျာ-ဦးေအာင်ေအာင]် -------------------- ေလ ာက်ထားသေလ ာက်ထားသူ

အမှတ်-၇၃/၈၃၊ အခန်း(၄၀၇)၊ (၄-လ ာ)၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊

(၄)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ဘိုကေလးေဈး 

လမ်း၊ အမှတ်-၇၃/၈၃၊ (၄-လ ာ)၊ အခန်း(၄၀၇) တွင် တည်ရိှေသာ HLAING MIN THEIN 

TRADING CO.,LTD (လ  င်မင်းသိန်း ေရာင်းဝယ်ေရးကုမ ဏီလီမိတက်)က ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ 

ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒပုဒ်မ-၉၇အရ ှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတင်ြပရန ်

ပျက်ကွက်မ အတွက် ပုဒ်မ-၄၃၀(စ)အရ ကုမ ဏီ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမ ှပယ်ဖျက်ြခင်း 

ခံရသြဖင့် ယင်းဥပေဒပုဒ်မ-၄၃၀(ဆ)အရ ကုမ ဏီအမည်အား မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင ်

ြပန်လည်ေဖာ်ြပေပးပါရန် ေလ ာက်ထားချက်ရိှသြဖင့ ်အဆိပုါေလ ာက်ထားချက်အေပ  

အကျိးစီးပွားသက်ဝင်သည်ဟ ုအဆိုရှိသူ ခပ်သိမ်းတိုအား အဆိုပါအမ တွင် ၎င်းတို 

(လာေရာက်ေလ ာက်ထားဆိင်ုဆိရုန် သင့ေ်လျာ်မည်ဟ ုအထင်ရိှလ င်)ဆိခုဲေ့သာ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၈)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၁၂ ရက်) နံနက် (၁၀)နာရီ၌ 

မမိတိိုကိုယ်တိင်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊ မမိတိိုက ေနရာတကျ အမန်ိေပးထားသ ူကိယ်ုစား 

လှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာင်း လာေရာက်ဆိင်ုဆိရုန်ှင့ ်မ ခင်းမှတ်တမ်း 

များကိုကည့် ရန် ယခမုန်ိကားဆင့ဆ်ိလုိက်ုသည်။ ၎င်းကဲသ့ို လာေရာက်ြခင်း တစ်ခခု ု

မရှိ ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် ဤုံးေတာ်ကဆိုခဲ့ေသာ HLAING MIN THEIN TRADING CO., 

LTD (လ  င်မင်းသန်ိး ေရာင်းဝယ်ေရးကမု ဏလီမီတိက်)၏ ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆး 

ေဆာင်ရက်ပီးလ င် ၎င်းအမ အေကာင်းအရာတွင ်စီရင်ချက်ချမှတ်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာစာထုတ်ဆင့်လိုက်သည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၀)ရက်ေန  ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ် ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (စုစ ာဝင်း)   (စုစ ာဝင်း)

   တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)   တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)

   ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး   ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ ေအာင်စ  ကာလမ်း၊ အမှတ်(၄၀၇/က) ေြမကွက်ေပ ရိှ 

(၆)ထပ်တိက်ု အေဆာက်အဦ၏ (၄)လ ာ၊ ဧရယိာေပ(၁၈x၅၄)အကျယ်အဝန်းရိှ ေရ၊ မီးစုတံိက်ုခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်တိုအား လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ အေမွဆိုင်၊ အေပါင်အှံ၊ အ ပ်အရှင်း၊ ကင်းရှင်းပီး တရားဝင ်
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးတင်ေမာင်ေမာင်အုန်း[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၇၄၂၃]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း 
မရိှပါက တရားဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဝဖိးေကျာ်(LL.B)ဦးေဝဖိးေကျာ(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၀၀၅)(၂၀-၁-၂၀၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၀၀၅)(၂၀-၁-၂၀၂၁)

အမှတ်(၁၀၈/၁၁၀)၊ (၃)လ ာ(ေခါင်းရင်း)၊ (၃၈)လမ်း(ေအာက်)၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀၈/၁၁၀)၊ (၃)လ ာ(ေခါင်းရင်း)၊ (၃၈)လမ်း(ေအာက်)၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၁၉၆၃၆၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၁၉၆၃၆၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၉၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

၂၅၃၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၂၅၃၊ ဗုိလ်ဇင်ေယာ်လမ်း၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ် 
(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေဒ ြမြမေရ [AKB -၂၀၀၁၂၆၊ ၁၁/ကတန(ိုင်)၀၀၉၆၀၉] 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်(ဂရန်)ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက ်ေဒ ြမြမေရ  
ကွယ်လွန်၍ ၎င်း၏တစ်ဦးတည်းေသာ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးေအာင်ေကျာ်သာ [၁၁/ကတန 
(ုိင်)၀၀၉၆၀၈]မှ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် အြခားအေမွဆက်ခံမည့်သူတစ်ဦး
တစ်ေယာက်မ မရိှေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်း၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ရန်ှင့် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဒက ိဏခိုင်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေရ ကာပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၄/ေရ ကာပင်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၁၇)၊ ဧရိယာ(၀.၀၉၀)ဧကရိှ ဦးဝင်းဦး 
အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်၏ ေြမေပးမန်ိမရူင်းေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ဦးဝင်းဦး(ဘ) 
ဦးေရ ေဘာ် [၉/ညဥန(ိင်ု) ၀၃၄၉၈၁]မှ ေြမေပးမန်ိမတိ ၊ ဇမ သရီိမိနယ်စည်ပင်သာယာ 
တရားံုး၏ ေြမေပးမိန်ေပျာက်ဆံုးေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်(၂၁၄၉/၂၀၂၁)၊ ပတ်ဝန်းကျင် 
အသသိက်ေသ(၃)ဦး ေထာက်ခခံျက်၊ ေြမေပးမန်ိ ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ေရ ကာပင်ရပ်ကွက် 
အပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက်ခခံျက်၊ အမှတ်(၁)မိမရစဲခန်းေထာက်ခခံျက် မရူင်းများတင်ြပ၍ 
ေြမေပးမိန်မိတ မှန် ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင် ပုိင်ဆုိင်မ  
စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ ရက်ေပါင်း (၃၀)အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာနမှ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ 
ှင့်အညီ အဆုိပါေြမေပးမိန်မရူင်းကုိ ပယ်ဖျက်ပီး ေြမေပးမိန်  မိတ မှန် ထုတ်ေပးသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်သည်။မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ လွတ်လပ်ေရးလမ်း၊ 

အမှတ်(၂) တုိက်(စီ) (ေြမညီမှန်ခန်း)ဟု ေခ တွင်ေသာ (၁၃.၅'x၆၀') အကျယ် 
ရိှ တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားသ ူ 
ဦးေဇာ်ဝင်း[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၂၆၁၉၅]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းေကးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ထုိတုိက်ခန်း အေပ  ပုိင်ေရး 
ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခုိင်မာေသာ အေထာက်အထားမူရင်းစာရက်စာတမ်း 
များှင့်တကွ ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် ကုန်ဆံုးသည့်တုိင် 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီပီးေြမာက ်
ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ စုြမတ်ငိမ်း(LL.B.,DIPL) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၂၉၆)ေဒ စုြမတ်ငိမ်း(LL.B.,DIPL) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၂၉၆)
အမှတ်-၃၂၈ (ဒုတိယထပ်) မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊အမှတ်-၃၂၈ (ဒုတိယထပ်) မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၇၆၅၁၃၄သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၇၆၅၁၃၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊  ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 28-E1 ၊  ေြမကွက်အမှတ် (၁၁၄၃)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၉)၊  ေြမာင်းြမလမ်း၊ က န်းလယ်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 
ဦးသိန်းေအာင် [၁/မကန(ုိင်)၀၅၂၅၁၅]၊  (AA-၀၇၇၈၃၃)  အမည်ေပါက် ဂရန်ရိှေြမပုိင် 
ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးသန်ိးေအာင်သည် (၂၄-၇-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်
၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ေအးြမင့[်၁၂/စခန(ိင်ု)၀၂၁၁၇၈]မှ တရားဝင် ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း 
၎င်းမှလွဲ၍ အြခားအေမွဆက်ခံမည့်သူမရှိေကာင်း ဒဂုံမိနယ်တရားုံးတွင ်၂၅-၁၁-
၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်  ြပလပ်ုေသာ ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ အမည်ေပါက် စာချပ်တိုကိုတင်ြပ၍  ေဒ ေအးြမင့်ထံမ ှ
အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၄၈၉၂/၁-၇-၂၀၂၁)ြဖင့ ် ရရိှသ ူေဒ စ ာေအာင် 
[၁၂/စခန(ိုင်) ၀၂၀၀၉၇]မှ ပါဝါေပးသူ သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်း ပါဝါုပ်သိမ်းြခင်း 
မရိှေကာင်း ဒဂုံမိနယ်တရားုံးတွင် ၂၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ြပလပ်ုေသာ ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာတိုကိ ုတင်ြပ၍ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန်ှင့ ်အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုေြမရာဇဝင်ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။                                                   ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၀) 

ရပ်ကွက်၊ ဇမ ေအး(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၂၆/ခ) ဦးုိင်ထွန်းေဇာ် အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်  ေပ(၂၁x၆၀)  အိမ်ှင့် ခံ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု လက်ရှိ 

ပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးုိင်ထွန်းေဇာ်[၁၂/တမန 

(ိုင်)၀၇၄၈၄၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ လွင်မာိုင်[၁၂/သကတ(ိုင်) 

၁၈၉၅၂၅]သည် အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချ

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၅)ရက် 

အတွင်း     တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ  က ်ုပ်ထံသို 

ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်သည့်ေနရက်အထိ ကန်ကွက် 

မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေနြခည်ဦး(LL.B)ေဒ ေနြခည်ဦး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၀)

အမှတ်(၇၃၁)၊ ေရ ပုပ ါးလမ်း၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(ေတာင်)အမှတ်(၇၃၁)၊ ေရ ပုပ ါးလမ်း၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(ေတာင်)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၉၂၄၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၉၂၄၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း 
ေနြပည်ေတာ်၊ ဒက ိဏခုိင်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေရ ကာပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ် (၄/ေရ ကာပင်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၉၂၃)၊ ဧရယိာ (၀.၀၈၂)ဧကရိှ ဦးစန်းမင်း အမည်ေပါက် 
ပါမစ်ေြမကွက်၏   ေြမေပးစလစ်မူရင်းေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်  ဦးစန်းမင်း  (ဘ)ဦးစိုးြမင့ ်
[၉/လဝန(ိုင်)၁၄၆၀၁၂]မှ ေြမေပးစလစ်မိတ ၊ ဇမ သီရိမိနယ်စည်ပင်သာယာတရားုံး၏ 
ေြမေပးစလစ်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာမှတ်ပုံတင်အမှတ်(၁/၂၀၂၂)၊ ပတ်ဝန်းကျင် 
အသိသက်ေသ(၃)ဦး ေထာက်ခံချက်၊ ေြမေပးစလစ်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ေရ ကာပင်ရပ်ကွက ်
အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်၊ အမှတ်(၁)မိမရဲစခန်းေထာက်ခံချက် မူရင်းများတင်ြပ၍ 
ေြမေပးစလစ်မတိ မှန် ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  
စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမန်ိဒကီရမီျား အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ ်
ရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ အဆိုပါ ေြမေပးစလစ ်
မရူင်းကိ ုပယ်ဖျက်ပီး ေြမေပးစလစ်မတိ မှန် ထတ်ုေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 
လိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”
ကွယ်လွန်သူ အပျိကီး ေဒ နီလာ [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၅၂၆၃] ဝယ်ယူ 

ပိင်ုဆိင်ုခဲေ့သာ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၃၀)ေအာက်လမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ်-၃၇(ေအ)၊ ေြမညထီပ်၊ ဝဘဲက်တိက်ုခန်းကိ ုအေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုသ ူ

များြဖစ်ကေသာ မိခင် ေဒ ကျင်သန်း၊ အစ်မ၊ ညီမှင့် ေမာင်များက အပီးအပိုင ်

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းချက်အရ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယ ူ

ရန်  စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ထိုအခန်း၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ှင့ ်စပ်လျ်း၍ အကျိးသက်ဆိုင်သည်ဟ ုအဆို 

ရိှသမူျားအေနြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက တုိက်ခန်းအပီး 

အပိင်ု အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိဆုက်လက်ချပ်ဆိကုာ တိက်ုခန်းကိ ုလက်ေရာက် 

ရယူမည်ြဖစ်ေကာင်း သက်ဆိုင်သူများသိေစရန ်ေကညာလိုက်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဖတင်(B.Sc, H.G.P, R.L)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၀၃၃/၁၉၈၅)ဦးေဖတင်(B.Sc, H.G.P, R.L)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၀၃၃/၁၉၈၅)

အမှတ်(၄၂)၊ ၂၈-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၄၂)၊ ၂၈-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း -၀၁- ၈၂၅၃၇၆၁ဖုန်း -၀၁- ၈၂၅၃၇၆၁

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
Leads Myanmar Paper Co.,Ltd.၏ Export တင်ပုိထားေသာ 

၂၀၁၉ ခုှစ် ED 200030424430,200030531641, 200041303460 
(၃)စုံေပျာက်ဆုံးသွားပါ၍ ေတွရှိပါက ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်အား 
ဆက်သွယ်ေပးပါရန်။ ေကျးဇူးဆပ်ပါမည်။

ဖုန်း-၀၉-၇၆၆၁၂၃၄၁၇ဖုန်း-၀၉-၇၆၆၁၂၃၄၁၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၄၆-သစ်ထည်)၊ ေြမကွက်အမှတ်-A ဗ၊ ေြမအကျယ်အဝန်း အလျား 
(၈၀')xအန(ံ၆၀')၊ စတုရန်းေပ (၄၈၀၀)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧကရိှ ေဒ ေစာြမ 
သတီာရိှန် (ဘ)ဦးသန်းရိှန် [၁၂/ကမရ (ိင်ု)၀၅၇၆၂၀]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုအမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်ပီး က ်ုပ်ထံသို ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသြဖင့် အပိုင်ဝယ်ယူရန ်
ေရာင်းေကးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေဒ ေစာြမသတီာရိှန် 
ကိယ်ုစား ေဒ ေမစသုန်ိးထသံို ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အဆိပုါအေရာင်း 
အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍   ကန်ကွက်လိုပါက   ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင် မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ဦးြမင့်ဦး[၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၅၆၄၂]ဦးြမင့်ဦး[၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၅၆၄၂]
အမှတ်(၄၇/၅၇)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ ေြမာက်ဒဂုံ။အမှတ်(၄၇/၅၇)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ ေြမာက်ဒဂုံ။
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(၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ်  ေကးမုံသတင်းစာ (စာ-၂၄)တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ (၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ်  ေကးမုံသတင်းစာ (စာ-၂၄)တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ 

ဦးေအးကည်၏ လ ဲအပ်ချက်အရ ဦးေအးကည်၏ လ ဲအပ်ချက်အရ 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ခင်မာမာ(စ်-၁၃၄၃၈၆)၏ “စိတ်တိုင်းကျ” တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ခင်မာမာ(စ်-၁၃၄၃၈၆)၏ “စိတ်တိုင်းကျ” 

(Seit Taing Kya)လက်ဖက်ရည်ဆုိင် (စားဖွယ်စံုှင့်အေအးမျိးစံု)ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (Seit Taing Kya)လက်ဖက်ရည်ဆုိင် (စားဖွယ်စံုှင့်အေအးမျိးစံု)ကုန်အမှတ်တံဆိပ် 

သတိေပးေကညာချက်အေပ  ရှင်းလင်းသတိေပးေကညာြခင်းသတိေပးေကညာချက်အေပ  ရှင်းလင်းသတိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)ရပ်ကွက်၊ ကေမ ာဇရိပ်သာ၊ (အမှတ်-၁၇/E)၊ 

ေဒ ခိုင်ခိုင်ဝင်း [၁၂/မဂတ(ိုင်) ၀၈၀၁၀၂]ှင့် ေမာင်ှမများ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကညာ 

သည်မှာ-

အထက်အေကာင်းအရာပါ “စိတ်တိုင်းကျ” လက်ဖက်ရည်ဆိုင်(စားဖွယ်စုံှင့်အေအးမျိးစုံ)

ဟေူသာ တဆံပ်ိအမည်အမှတ်သားြဖင့ ်စားေသာက်ကန်ုလပ်ုငန်းသည် (ကွယ်လွန်သ)ူဦးေအာင်ထိက်ု 

[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၁၅၇၂၆]က သက်ဆိင်ုရာုံးဌာနများ၌ ဦးေအာင်ထိက်ုအမည်ြဖင့ ်လပ်ုငန်းလိင်ုစင်ရယ ူ

ြခင်း၊ အခွန်ေငေွပးေဆာင်ြခင်းများြပလပ်ုပီး စတင်သုံးစဲွလပ်ုကိင်ုခဲေ့သာ အမည်တဆံပ်ိအမှတ်အသား 

ှင့် လုပ်ငန်းြဖစ်ပါသည်။ ဦးေအာင်ထုိက်သည် (၂၃-၉-၂၀၁၆)ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခ့ဲပီးေနာက် ၎င်း၏ 

အေမဆွက်ခသံမူျားြဖစ်ကေသာ ေဒ ခိင်ုခိင်ုဝင်းှင့ ်ေမာင်ှမများက ယေနတိင်ု စ်ဆက်မြပတ်လပ်ုကိင်ု 

ေနကပါသည်။

ဦးေအးကည်သည် ဦးေအာင်ထိက်ု မကွယ်လွန်မကီတည်းက “စတ်ိတိင်ုးကျ”လက်ဖက်ရည်ဆိင်ု 

လပ်ုငန်းတွင်ပါဝင်ေသာ ၎င်း၏ပိင်ုဆိင်ုမ ေဝစအုားလုံးကိ ုထတ်ုယခူဲ့ပီးြဖစ်သည့အ်ြပင် “စတ်ိတိင်ုးကျ” 

အမည်ြဖင့ ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လုပ်ငန်းသည ်၎င်းှင့်မသက်ဆိုင်ေတာ့ေကာင်း စာချပ်စာတမ်းြဖင့ ်

အတိအလင်း လက်မှတ်ေရးထိုးဝန်ခံခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ထိုက်ကွယ်လွန်သည်ကို အေကာင်းြပ၍ ဦးေအးကည်က “စိတ်တိုင်းကျ”အမည် 

တံဆိပ်အမှတ်အသားှင့် လက်ဖက်ရည(်အေအး၊ မုန်မျိးစုံ)လုပ်ငန်းကို ၎င်းတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်မ  

ရေစရန်ရည်ရယ်ပီး စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးေတာ်၌ မိမိတိုအား အသိမေပးဘ ဲမှတ်ပုံတင်သွင်း 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ယင်းကိစ ကိ ု(၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ ေကညာချက်ပါရှိမှ 

သာလ င် သိရှိရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွများအေနြဖင့ ်ကွယ်လွန်သူ ဦးေအာင်ထိုက်၏ 

အေမွဆက်ခံမ အခွင့်အေရးအရ “စိတ်တိုင်းကျ” အမည်တံဆိပ်အမှတ်အသားှင့် လက်ဖက်ရည ်

(စားဖွယ်စုံ)လုပ်ငန်းကို မိမိတိုပိုင်ဆိုင်အသုံးြပခွင့်အတွက ်စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ုံးေတာ်၌ 

မှတ်ပုံတင်သွင်းထားပီးြဖစ်ပါသည်။  သိုြဖစ်ပါ၍  (၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ 

(စာ-၂၄)တွင်ပါရှိေသာ ဦးေအးကည်ှင့် ၎င်း၏တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် 

မှတ်ပုံတင်သွင်းထားေကာင်း  ေကညာချက်ကိ ုဤေကညာချက်ပါရှိပီးေနာက ်ရက်သတ (၂)ပတ် 

အတွင်း ြပန်လည်ပယ်ဖျက်ုပ်သိမ်းမ ြပေပးရန် သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

ဦးသန်းစိုး(ထွန်း) ေဒ မူယာ ဦးေဇာ်ေဇာ်ိုင်ေအာင်ဦးသန်းစိုး(ထွန်း) ေဒ မူယာ ဦးေဇာ်ေဇာ်ိုင်ေအာင်

B.A(Eco),H.G.P,R.L.,D.B.L LL.B,Dip:in Business Law LL.BB.A(Eco),H.G.P,R.L.,D.B.L LL.B,Dip:in Business Law LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၅၄၉၃) (စ်-၆၆၆၀) (စ်-၁၁၄၆၁)(စ်-၅၄၉၃) (စ်-၆၆၆၀) (စ်-၁၁၄၆၁)

အမှတ်(၁၇၅/ဘီ)၊ ပထမထပ်၊ (၃၈)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၇၅/ဘီ)၊ ပထမထပ်၊ (၃၈)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၆၃/ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၆၃/

စက်မ ဇန်ု)၊ ေရ ေတာင်ကား(၄)လမ်း၊ ေြမကွက် အမှတ်(၉၂၃)၊ (အလျား ၄၀'xအန ံစက်မ ဇန်ု)၊ ေရ ေတာင်ကား(၄)လမ်း၊ ေြမကွက် အမှတ်(၉၂၃)၊ (အလျား ၄၀'xအန ံ
၆၀')၆၀')၊ အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေရ၊ မီး၊ 
မတီာ(၂)လုံး၊ ဖန်ုးအပါ ှစ်ထပ်အတ်ုညပ်တိက်ုအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးကိ ုရန်ကုန်မိ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ေရာင်းသ ူ
ဦးဘေအး[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၆၅၆၂]ဦးဘေအး[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၆၅၆၂] အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိပီး ၎င်းမ ှ
တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း 
ပါေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ ေရာင်းချလိေုကာင်း  ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငထွမှဲ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ   ပီးေြမာက်သည်အထ ိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၁)
တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ (၄၈)(U10)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ (၄၈)(U10)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂  (ေအာက်တိုဘာလ မှ မတ်လအထိ)   (၆)လဘ  ာေရးှစ်၊ 
လ ပ်စစ်ှင့စွ်မ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငန်း၊ အပူ
စွမ်းအင်သုံးစက်ုံများဌာနလက်ေအာက်ရှိ ဓာတ်အားေပးစက်ုံများအတွက ်
CCTV System (10 Sets) (1 Lot)(ြမန်မာကျပ်ေငွ)ြဖင့် (DDP At Site)(DDP At Site)ဝယ်ယူရန် 
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူလိုပါသည်-

 (က) Tender No.13/ အပူစွမ်းအင်သုံးစက်ုံများအတွက ်CCTV System 1 Lot

  EPGE/2021-2022 (10 Sets)ဝယ်ယူြခင်း။

၂။ ဝယ်ယူမည့်နည်းပညာစံချန်ိစံ န်းအဆုိြပလ ာ (Technical Proposal)ှင့် 
ေဈး န်းအဆုိြပလ ာ (Financial Proposal) တိုအား သီးြခားစီချပ်ိပိတ်၍ တင်ဒါ 
ပတ်ိရက်၏ (၁၃:၀၀)နာရ ီေနာက်ဆုံးထား၍ (လကူိယ်ုတိင်ု) (လကူိယ်ုတိင်ု)လာေရာက်တင်သွင်း 
ရမည်။
၃။ တင်ဒါပိတ်ရက် -   ၂၆-၁-၂၀၂၂ ရက်၊ (၁၃:၀၀)နာရီ
၄။ တင်ဒါပုစံအံား (၁၄-၁-၂၀၂၂)ရက်မှစတင်၍ ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက်စုစံမ်း 
ဝယ်ယူုိင်ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန ဝက်ဆုိဒ်(www.moee.gov.mm)(www.moee.gov.mm) 
တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
 (ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉) (ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးိုင်ဝင်းလွင်[၁၂/သကတ 

(ိုင်)၁၆၉၆၁၉] ကိုင်ေဆာင်ေသာ 

သေ  ဘာသားစာရက်စာတမ်းများ 

ြဖစ်ေသာ (4 tickets, SSA/DSA, 

CDC)သည်   ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၆၅၈၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၆၅၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၄၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၈၄)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ေပ ၄၀x အနံ ေပ၆၀) 
ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ေြမပါမစ်အမည်ေပါက် 
ဦးလှေငွမ ှတရားဝင်လက်ရှိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတိြပသည့် ဦးလှေငွ [၆/ကသန(ိုင်)၀၀၁၀၉၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ ေြမကွက်တန်ဖိုး၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု စရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အား 
ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ (မရူင်း) 
အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ချယ်ရီစမ်း(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၁၂၆၄)ေဒ ချယ်ရီစမ်း(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၁၂၆၄)

LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L, DL-101LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L, DL-101
WIPO(Switzerland)WIPO(Switzerland)
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၆၆၇၆ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၆၆၇၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနီကုန်း(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ 

ေဈးလမ်း၊ အမှတ်(၁၃) ၅ လ ာ(B)၊ ဧရိယာ ေပ(၁၅x၆၀)အခန်းှင့် ယင်း 

တိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးကိပုိုင်ဆိင်ု၍ ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း 

ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေဇာ်လင်းထွန်း [၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၂၇၄၂၂]ထမှံ က န်ေတာ် 

ဦးထွန်းထွန်းြမင့ ်[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၃၉၀၈] ကိင်ုေဆာင်သသူည် အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ ်

ပါသည်။

ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့် 

ရိှသ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ရ်က်မှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးထွန်းထွန်းြမင့်ဦးထွန်းထွန်းြမင့်

အမှတ်(၁၂)၊ ၁၃၃ လမ်း ၊ ၆လ ာ (A)၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၂)၊ ၁၃၃ လမ်း ၊ ၆လ ာ (A)၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09-961711715တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09-961711715

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ကီးပွားေရးေြမာက်ပိုင်း)ရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ကီးပွားေရးေြမာက်ပိုင်း)ရပ်ကွက်၊

တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၀၉/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ တစ်ခန်းတည်း တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၀၉/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ တစ်ခန်းတည်း 

RC (၆)ထပ်တိုက်၏ (တတိယထပ်) (၄)လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈x၅၂)ခန်ရှိ RC (၆)ထပ်တိုက်၏ (တတိယထပ်) (၄)လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈x၅၂)ခန်ရှိ 

BCC အပါ  RC တိုက်ခန်းBCC အပါ  RC တိုက်ခန်း
အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ 

ဦးေအာင်ြမတ်သက ်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၅၂၇၂] ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ှင်းယုယုေထွး 
[၁၂/တမန(ုိင်)၀၀၂၅၉၂]က အပီးအပုိင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး ေဒ ြဖြဖထွဏ်း(အထက်တန်းေရှေန)ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး ေဒ ြဖြဖထွဏ်း(အထက်တန်းေရှေန)
(စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၁၆၃၅၆) (စ်-၃၂၁၅၆)(စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၁၆၃၅၆) (စ်-၃၂၁၅၆)

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

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

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
စိုင်းကိုကို   [၅/ကလတ(ိုင်) 

၀၉၄၇၁၈]   CDC  No. 91399 
ကိုင်ေဆာင်ေသာ သေ  ဘာသား PSC 
& RB လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရှိပါက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၀၅၆၈၀၂၉ဖုန်း-၀၉- ၇၉၀၅၆၈၀၂၉



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဗဟုိလမ်း၊ တုိက်အမှတ်(၁၀၀)၊ (၅-လ ာ/ B)၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၁၈x 

၆၀)ရိှ တုိက်ခန်းကုိ အေပျာက်စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူရန် လက်ရိှတရားဝင်ပုိင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ေဒ ချိချိခုိင် [၁၁/ကဖန 

(ိင်ု)၀၄၄၈၈၀] သို က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆမှွ စရန်ေင ွေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငေွပးေချထားြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်၍ မည်သူမဆိုကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် 

ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံလာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

 ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ် 

စာချပ် ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအးြမင့်ရီ               ေဒ စိုးစိုးြမင့်   ဦးသိန်းွန်ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ              ေဒ စိုးစိုးြမင့ ်  ဦးသိန်းွန်

B.Sc, DA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL         LL.B(စ်-၁၀၀၆၃)           BA,HGP, R.L, DBL, DML, DILB.Sc, DA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL         LL.B(စ်-၁၀၀၆၃)           BA,HGP, R.L, DBL, DML, DIL

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)

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

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

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇/B နံသာကုန်း၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(-)၊ ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇/B နံသာကုန်း၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(-)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၃/ဆ-၂.C၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၈၉)ဧကရှိ B (အိမ်ရာေြမသတ်မှတ်)ေြမကွက်အမှတ-်၁၃/ဆ-၂.C၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၈၉)ဧကရှိ B (အိမ်ရာေြမသတ်မှတ)်

 အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

 အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုပါေြမကွက်၏ 

အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ ဦးေအာင်သန်းြမင့်ှင့် ေဒ သင်းသင်းေဇာ်တုိက ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ 

သြဖင့ ်၎င်းထံမ ှက ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်မာသည့် စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားှင့်တက ွ    

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိခဲ့ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ပီးြပတ်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးစိုးပိုင်     ေဒ တင်တင်ညိ ဦးစိုးပိုင ်    ေဒ တင်တင်ညိ

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၈၈)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၈၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၈၈)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၈၉)

အမှတ် -၁၀/၁၂ (ပထမထပ်)၊ အခန်းအမှတ် -၁၀၄(အီး)၊ ၃၅-လမ်းတို (ေအာက်)၊ အမှတ် -၁၀/၁၂ (ပထမထပ်)၊ အခန်းအမှတ် -၁၀၄(အီး)၊ ၃၅-လမ်းတို (ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၉၆၃၉၊ ၀၉-၄၄၃၁၀၈၀၂၂ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၉၆၃၉၊ ၀၉-၄၄၃၁၀၈၀၂၂

ဆက်သွယ်ေပးပါရန်အသိေပးြခင်းဆက်သွယ်ေပးပါရန်အသိေပးြခင်း
သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း(ုံးချပ)်၏  အငိမး်စားဝနထ်မး်များ 

ြဖစ်ေသာ ယခင် ဗုိလ်တေထာင်သတင်းစာတုိက်မှ ဦးြမေသာင်း ပံုိှပ်က မ်းကျင် 

(၄)ပုြံပင် (အငမ်ိးစား)၊ ဦးစန်ိ ပုိှံပ်က မ်းကျင်(၃)ေဖာင်ဖဲွ (ကွယ်လွန်)၏ဇနီး 

ေဒ သန်းေအးှင့် ုံးချပ်မှ ဦးခင်ဝင်း ုံးအုပ်(ကွယ်လွန်)၏ဇနီး ေဒ ခင်ခင် 

ေလးတို(၃)ဦးသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ှစ်အတွင်း ကျန်ရိှေနေသာ အငမ်ိးစားပင်စင် 

လစာများအား လာေရာက်ထုတ်ယူြခင်းမရှိေသးပါသြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ဆက်သွယ်ပါရန် အေကာင်းကား 

ပါသည်။           သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း(ုံးချပ်)  သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း(ုံးချပ်)

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန်-၅၊  နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန်-၅၊  နည်းဥပေဒ-၂၀)

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် တရားုံးေတာ်ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၀၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၀
၁။ ဦးေအာင်ဝှက် - - - - - - - - - - - - -၁။ ဦးေအာင်ဝှက ် - - - - - - - - - - - - - တရားလိုများတရားလိုများ

၂။ ေဒ သန်းွန်၂။ ေဒ သန်းွန်               

               ှင့်  
ဦးစိုးတင့်      - - - - - - - - - - - - - - -          တရားပိင်ဦးစိုးတင့်      - - - - - - - - - - - - - - -          တရားပိင်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၀)ရပ်ကွက်၊ 

ေဗဒါလမ်း၊ အမှတ်(၆၆)ေန ဦးစိုးတင့် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက ''ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အပီး 

အပိင်ု အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိ ု မှတ်ပုတံင်စာချပ်ချပ်ဆိေုပး ေစလိမု '' ေလ ာက် 

ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် စပ်လျ်း၍ အေရးကီး 

သည့ ် စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေရှေန 

ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၈) ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၁၂ 

ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀:ဝဝ)နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာ 

ကိ ုထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်အထက်ကဆိုခဲ့ 

သည့ေ်နရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက် 

များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း 

များှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို 

သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေန 

လက်တွင် ထည့ ်အပ်လိက်ုရမည်။ သင်က ထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ ီ

ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။            (ချိဧကရီေဆွ)(ချိဧကရီေဆွ)

               တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)               တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၅၂)လမ်း၊ အမှတ်-၅၆ေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ြဖြဖြမင့် [၁၂/လမန(ိုင်) 

၀၉၆၈၉၃] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း သိေစအပ်သည်မှာ-
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ အမှတ်-၂၆ အတွင်းရှိ အကျယ် 

အဝန်း(အလျား၂၂.၅ေပxအနံ၃၀ေပ) ေြမကွက်ှင့်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ တရားဝင်လက်ရိှ ပုိင်ဆုိင်သူြဖစ်ေကာင်း 
ေြပာဆိဝုန်ခသံည့ ်ေဒ ခင်ြမထမှံ  ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့အ်ထက်ပါ 
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူက သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း မူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသိုြဖစ်ေစ၊ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွထံသိုြဖစ်ေစ ဤေကညာပါသည့်ရက်မ ှ(၇) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ထိသုိုသတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား တရားဝင်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက် ေဆာင်ရက် 
မည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ 

   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးဇင်ေမာင်ေမာင်       ေဒ ငိမ်းဆုလ  င်  ဦးမင်းသိုက်စိုး ဦးဇင်ေမာင်ေမာင ်       ေဒ ငိမ်းဆုလ  င်  ဦးမင်းသိုက်စိုး
 (စ်-၁၃၀၁၁)             (စ်-၁၂၉၉၈)          (စ်-၄၈၆၃၄) (စ်-၁၃၀၁၁)             (စ်-၁၂၉၉၈)          (စ်-၄၈၆၃၄)
                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ   အထက်တန်းေရှေန                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ   အထက်တန်းေရှေန

အမှတ် -၂၈၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ(၁၈) လမ်း၊ ၃/၅  ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။အမှတ် -၂၈၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ(၁၈) လမ်း၊ ၃/၅  ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၀၊ ေြမကွက်အမှတ် ၁၂၁ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၂၁)၊ ဗိလ်ုေတ 
ဇလမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက ်
ပိုင်း)မိနယ်၊ (ေဒ ြမတင်) [၆/ထဝန(ိုင်) 
၀၁၈၆၀၈] အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀)ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန)်ေြမအား အမည်ေပါက ် ေဒ ြမ 
တင် (မိခင်)ှင့် ဦးစိုးစိုး (ဖခင်)တို အသီးသီး 
ကွယ်လွန်သြဖင့ ် သမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ ဥမ ာ 
စိုး [၆/ထဝန(ုိင်)၀၁၈၆၀၉]၊ ေဒ ငိမ်းေအးစု 
[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၂၅၇၅]တိုမှ ဂရန်မူရင်း၊ 
မိခင် ေဒ ြမတင်၏ေသစာရင်း၊ ဖခင် ဦးစိုးစိုး 
ေသဆုံးေကာင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး 
ေထာက်ခံစာ၊ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး 
ဦးစီးဌာန ေထာက်ခံစာ၊ ေသစာရင်း ရှာေဖွမ 
ေတွရှိေကာင်း တိုင်းြပည်သူကျန်းမာေရး 
ဦးစီးဌာန၏ ြပန်ကားစာ၊ မိမိတိုမှတစ်ပါး 
ကတိ ိမသားသမီးေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခား 
သားသမီးေသာ်လည်းေကာင်း တစ်ဦးတစ် 
ေယာက်မ  ေမွးစားခဲ့ ြခငး်မရှိပါေကာငး်၊ 
မိမိတုိ(၂) ဦးသာလ င် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်း 
ကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 
စာရင်းတို တင်ြပ၍ ပိုငဆုိ်ငေ်ကာငး် စာချပ် 
ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွငး်  ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာငး်ှင့  ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၂၅၊ ေြမကွက်အမှတ-်၄၁၅၊ (အလျား ၄၁ေပxအနံ ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ 
(၀.၀၅၆)ဧကအကျယ်အဝန်းရိှေြမကွက်၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)
မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၅၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၁၆၊ (အလျား 
၄၁ေပxအန၆ံ၀ေပ)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၆)ဧကအကျယ်အဝန်းရိှေြမကွက်(၂-ကွက် 
တဲွ တစ်ဆက်တည်းရိှ) ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်များအပါအဝင် ယင်းေြမ 
ကွက်များေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ 
ြပည်ေထာင်စလုမ်း အမှတ်-၄၁၅/၄၁၆ ဟ ုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦှင့် 
အတ ူအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား မမိကိိယ်ုတိင်ု တရားဝင်အမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်ပီး စီမံခန်ခွဲေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ သင်း 
သင်းခုိင်[၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၀၀၉၀၅]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ 
က စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ  ေြမကွက်များှင့် ယင်းေြမကွက်များေပ ရိှ အေဆာက် 
အဦအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိ၏ အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားများယေူဆာင်၍ က ု်ပ်တိုထသံို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ 
ေြမကွက်များှင့ ်အေဆာက်အဦတို၏ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
အပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်သူရ(ေြမာင်းြမ)                         ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B)ဦးေမာင်ေမာင်သူရ(ေြမာင်းြမ)                         ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B)
LL.B, A.G.T.I(EP), D.B.L, D.M.L      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၃၂)LL.B, A.G.T.I(EP), D.B.L, D.M.L      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၃၂)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၀၈)
ေဒ ချယ်ရီလ  င် (LL.B)                                           ဦးစိုးလွင်ဦး(LL.B)ေဒ ချယ်ရီလ  င် (LL.B)                                           ဦးစိုးလွင်ဦး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၆၁)      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၉၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၆၁)      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၉၈၁)
အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၃၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၃၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ 

၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅

ဦးေအာင်လင်းဦး                ှင့်  ေဒ ခင်ခင်ဝင်း

တရားလို   တရားပိင်တရားလို   တရားပိင်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၆/၁၂)ရပ်ကွက်၊ ချင်းတွင်း 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၁/ခ)ေန ေဒ ခင်ခင်ဝင်း(ယခုေနရပ်လိပ်စာ-မသိ) သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလုိက “မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြပလုပ်ချပ် 

ဆိုေပးေစလိုမ ” ြဖင့် ေလ ာက်ထားစဲွဆုိချက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ 

၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ

သင့်ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ 

ရက် (၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ြပာသိလုကွယ်)ေန  မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀)နာရတွီင် အထက်အမည် 

ပါရိှသ ူတရားလိ၏ုအဆိလု ာကိ ု ထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ 

၎င်းအြပင် သင်သေိစရမည်မှာ အထက်ကဆိခုဲသ့ည့ ်ေနရက်တွင်သင်မလာေရာက်  

ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာတွင်ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် 

တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပ အမီှြပ 

လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ု  သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 

သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ် ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ 

သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၇)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (စုစုမာ)   (စုစုမာ)

    မိနယ်တရားသူကီး    မိနယ်တရားသူကီး

   လမ်းမေတာ်မိနယ်တရားုံး   လမ်းမေတာ်မိနယ်တရားုံး

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၀)၊ ေအးေမတ ာလမ်း၊ 

အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်ေန ဦးေဒ လာ(ခ) ဦးွားကီး(ခ) ဦးြမင့်သန်း [၁၂/သလန(ိုင်)၀၇၇ 
၃၀၀] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏သမီးြဖစ်သူ မစုသ ာ[၁၂/သလန(ုိင်)၁၆၆၄၉၈]သည် က ု်ပ် 
မိတ်ေဆွ၏အုပ်ထိန်းမ ေအာက်တွင် ေနထိုင်သူတစ်ဦးြဖစ်ပီး မိဘှင့်သားသမီးကား 
မြပလုပ်သင့်ေသာကိစ ရပ်အား ြပလုပ်ေဆာင်ရက်လုိက်ြခင်းေကာင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 
သည်  လူပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဂဏ်ုသကိ ာကျဆင်းရပါေသာေကာင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆအွား 
ေစာ်ကားသ ူမစသု ာကိ ုယေနမှစ၍ အေမစွားအေမခွသံမီးအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ် 
လိုက်ပါေကာင်း၊ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည့်ေနမှစ၍ မစုသ ာသည် က ်ုပ်၏ 
မတ်ိေဆ ွပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှေသာ ေနအမ်ိ၊ ေြမကွက်များတွင် ေနထိင်ုြခင်း၊ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ရှာေဖထွားေသာ ေငေွကးြဖင့ ်စားေသာက်ြခင်းများ မြပလပ်ုရန်၊ က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွေငြွဖင့ ်
ဝယ်ထားေသာ ပစ ည်းများအားလုံးှင့်လည်း မသက်ဆိုင်ေတာ့ပါေကာင်း၊ ၎င်းှင့ ်
ပတ်သက်သည့် ကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိသ ာဝင်းေမာင် [LL.B(Q), LL.M]ေဒ အိသ ာဝင်းေမာင ်[LL.B(Q), LL.M]
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၁၇၀၆ (၁၅-၁၂-၂၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၁၇၀၆ (၁၅-၁၂-၂၀၁၆)

အမှတ်(က/၂၂)၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်းသွယ်၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။အမှတ်(က/၂၂)၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်းသွယ်၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။
Ph: 09-795282398, 09-254036672Ph: 09-795282398, 09-254036672

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေအးေအးေဆွ [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၂၉၃၉]၏ 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေအးေအးေဆွှင့် ဦးေဌးဝင်းေအာင(်ခ) ဦးေဌးဝင်းှင့ ်(၃-၇-

၂၀၂၀)ရက် တရားဝင် အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စခဲဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ မေရ မေြပာင်း 
ိုင်ေသာ ပစ ည်းခန်းအြဖစ ်အမှတ်(၄၉၀/က)၊ နိေြဂာဓလမ်း၊ ၈/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ ဟုေခ တွင်ေသာ (အလျားေပ ၂၀x အနံေပ၆၀)ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
လူေနအိမ်အေဆာက်အဦှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကျန်ရှိခဲ့ရာ (၂-၇-၂၀၂၀)ရက်တွင် 
သက်ဆိုင်ရာ လူကီးများေရှထံ လူမ ညိ  င်းသေဘာတူညီချက်အရ အဆိုပါအိမ်ှင့်ေြမကို 
ေရာင်းချြခင်းမြပရေသးမီှကာလတွင် မည်သူမ  ေနထုိင်ြခင်းမြပဘဲ ေသာ့ခတ်ထားရန် သေဘာ 
တူညီထားခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

 အဆိုပါအိမ် ခံေြမဥပစာှင့ ်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသေဘာတူညီချက ်တစ်စုံ 
တစ်ရာပါဝင်ြခင်းမရိှဘဲ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ 
ေပါင်ံှြခင်းှင့ ်အြခားတစ်နည်းနည်းအရ လ ဲေြပာင်းေပးကမ်းြခင်း၊ အာမခတံင်သွင်းြခင်း မြပရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ေဆာင်ရက်ခဲပ့ါက ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိေုဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ဇင်မာမျိးြမင့်          ဦးေကျာ်သူြမင့် (LL.B)ေဒ ဇင်မာမျိးြမင့ ်          ဦးေကျာ်သူြမင့ ်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၆၃၂)           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၁၁၁/၂၇-၆-၂၀၁၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၆၃၂)           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၁၁၁/၂၇-၆-၂၀၁၃)
အမှတ်(၉၈၇)၊ ရတနာပုံ(၁၀)လမ်း၊  အမှတ်(၉၈၇)၊ ရတနာပုံ(၁၀)လမ်း၊  အမှတ်(၉၈၇)၊ ရတနာပုံ(၁၀)လမ်း၊  အမှတ်(၉၈၇)၊ ရတနာပုံ(၁၀)လမ်း၊  
(၉)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊                  (၉)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၉)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊                  (၉)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph: 09-42372629  Ph: 09-420010569Ph: 09-42372629  Ph: 09-420010569

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၆) ဟုေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တုိက် အေဆာက်အဦ၏ စတုတ  

ထပ်၊ ၅လ ာ(ယာဘက်ြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၁    ေပ x ၅၀ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် 

တကွ ေရမီးစံုအပါအဝင် ဆက် ယ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 

တုိက်ခန်းပုိင်ရှင်များြဖစ်ကသည့် ဦးေမာင်ေမာင်ုိင် [၁၁/ရဗန(ုိင်)၀၅၄၃၅၅]ှင့် 

ဦးေမာင်သန်ိး [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၁၁၈၀၃၃]တိုမှ ေြမရှင်ှင့ ်ကန်ထိက်ုတာသေဘာတ ူ

စာချပ်အရ ကန်ထိက်ုတာရပိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ တိက်ုခန်းြဖစ်၍ ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ 

စမီခံန်ခဲွခွင့ရိှ်ေကာင်း ဖွင့ဟ်ဝန်ခကံတြိပေြပာဆိ၍ု က ု်ပ်၏မတ်ိေဆသွို ေရာင်းချ 

ရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူီပီး စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

ေရာင်းချသူများထ ံေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်သည့် စာချပ် 

စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းများှင့်အတူ က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၆၈)

အမှတ်-၁၂၉၇/ေအ၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်-၁၂၉၇/ေအ၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈

၁
၂



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ အေရှရန်ကင်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ေအာင်လမ်းသွယ် 

(၅)လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၂၈၁/စ)၊ အခန်း(၅)ေနထိင်ုသ ူေဒ ခင်လှြမတ်သ ူ[၁၂/ရကန(ိင်ု) 

၀၇၃၀၇၈]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများ 

သိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အဿက(၂၁)လမ်း၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၆၁၅(က+ခ)၊ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထား 

ေသာ(၂)ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်၊ တိုက်အမှတ်-၆၁၅(က+ခ)၊ ပထမထပ်(ေြခရင်းခန်း)၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၇x၅၄)ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်

ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးစိုးဝင်း(ဘ)ဦးေအးရှိန် [၁၂/ကမန(ိုင်)၀၇၂၇၈၅]မှ လက်ရှိထား 

ပိင်ုဆိင်ု၍ စမီခံန်ခဲွပိင်ုခွင့၊် ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ 

ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်း 

ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၃)ရက်အတွင်း 

ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်လှြမတ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခင်လှြမတ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးေအးေမာ် ေဒ အိအိခိုင်  ေဒ စီစီဝင်းေဒ ေအးေအးေမာ် ေဒ အိအိခိုင်  ေဒ စီစီဝင်း

(LL.B,D.B.L,WIPO)  (LL.B)   (LL.B)(LL.B,D.B.L,WIPO)  (LL.B)   (LL.B)

(စ်-၇၆၀၇)  (စ်-၁၆၀၇၅)  (စ်-၂၂၇၃၆)(စ်-၇၆၀၇)  (စ်-၁၆၀၇၅)  (စ်-၂၂၇၃၆)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ  အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ  အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၄၉)၊ အခန်း(၅)၊ လမ်း(၄၀)(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၉)၊ အခန်း(၅)၊ လမ်း(၄၀)(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၃၂၆၆၄၄၊ ၀၉-၂၆၆၂၅၁၂၆၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၃၂၆၆၄၄၊ ၀၉-၂၆၆၂၅၁၂၆၆

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း(၉/၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း(၉/၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget)
၁။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ(၁)ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လ(၃၁)ရက် 

အထိ (၆)လအတွက် ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းမ ှေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ပစ ည်းအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်တင်ဒါေခ ယူလိုပါသည်-

 (က) Woven Polypropylene Bags (WPP-Bags)(200,000 Bags)

၂။ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါပုစံမံျားကိ ု၁၃-၁-၂၀၂၂ ရက်မှစ၍ လ ပ်စစ်ှင့စွ်မ်းအင် 

ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံ ဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ဘ  ာေရး 

ဌာန(ေနြပည်ေတာ်)ှင့်   အမှတ်(၁)ေရနံချက်စက်ုံ(သန်လျင်)တွင် 

လာေရာက်ဝယ်ယူိင်ုပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာနဝက်ဆိဒ်ု(www.

moee.gov.mm)တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအား ၁၄-၂-၂၀၂၂ရက် မွန်းတည့် ၁၂:၀၀ နာရီတွင် 

ေနာက်ဆုံးထား၍   စီမံေရးဌာန၊   ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ 

ံုးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်(သုိမဟုတ်) အမှတ်(၁) ေရနံချက်စက်ံု (သန်လျင်) 

သို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်တင်သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၁၁၂၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၁၀၈ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၁၁၂၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၁၀၈

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနစိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ်(မီနီဘတ်ဂျက်)တွင် ေဆာင်ရက် 

မည့ ်ေအာက်ပါတည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများအား ြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်ေဆာင်ရက် 

လိုပါသည်-

 စ် အေကာင်းအရာ တည်ေဆာက်မည့်ေနရာစ် အေကာင်းအရာ တည်ေဆာက်မည့်ေနရာ

 ၁။ ေကျာင်းသား/သူအိပ်ေဆာင်  စုိက်ပျိးေရးသိပ (ံပျ်းမနား)၊

  (၁၇၃'x၃၂' x၂၂.၅')(၂)ထပ်ေဆာင် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

  RC (အတွင်းေရ၊ အတွင်းမီး၊ (ေနြပည်ေတာ်)

  မိလ ာ Apron & Drain  

  အပါအဝင်(၂)လုံး 

၂။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် -  ၁၂-၁-၂၀၂၂ ရက်မှ 

   ၂၈-၁-၂၀၂၂ရက်ေနအထိ

   (ုံးချနိ်အတွင်း)

၃။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ -  စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန၊  ေထာက်ပံြ့ဖည့ ်

   တင်းေရးဌာနခွဲ၊ ုံးအမှတ်(၄၃)၊  

   ေနြပည်ေတာ်

၄။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်ရက် -  ၃၁-၁-၂၀၂၂ရက်၊ (၁၃:၀၀)နာရီ

၅။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန (ေထာက်ပံ့ြဖည့်တင်းေရး 

ဌာနခဲွ) ုံးအမှတ်(၄၃)၊  ေနြပည်ေတာ်တွင် ုံးချန်ိအတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်၍ 

လည်းေကာင်း၊ ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၀၂၁၀၊ ၀၆၇-၄၁၀၅၁၈ တိုသို ဆက်သွယ်၍ 

လည်းေကာင်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနစိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄/၂)ရပ်ကွက်၊ မိင်တန်းသာလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၂၁/၂)၊ ဒုတိယထပ်(၃-လ ာ)၊ 

(ေခါင်းရင်းခန်း)တိုက်ခန်းသည် ေြမရှင်ြဖစ်သူ ေဒ ခင်ေလးြမင့်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၁၅၉၄]ပိုင်ဆိုင်ေသာ ြမင်သာစုေပါင်းအိမ်ရာ 
ေြမကွက်ေပ တွင် ေြမရှင်ှင့်ကန်ထိုက်တာများြဖစ်သူ ေဒ ေကသီလှ[၁၂/လမန(ိုင်)၀၁၅၅၁၇]+ေဒ ထားထားြမင့်[၇/ဒဥန(ိုင်) 
၀၁၃၃၆၇]တို ှစ်ဦးသေဘာတူ (၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်တိုက ်အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ရာမ ှကန်ထိုက်တာ ေဒ ထားထားြမင့် အကျိး 
ခစံားခွင့ရ်ရိှထားေသာ တိက်ုခန်းြဖစ်ပါသည်။ ေဒ ထားထားြမင့ထ်မှံ ဦးစိုးဟန်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၁၅၂၀၈]က ဝယ်ယခူဲ၍့၊ ဦးစိုးဟန်ထမှံ 
ေဒ ထားပပထိုက[်၂/ဖဆန(ိုင်)၀၀၇၁၃၀]က ၁၂-၅-၂၀၁၈ရက်တွင ်ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ေဒ ထားပပထိုက်ထံမ ှေဒ ထွန်းပပေအး[၅/
ယမပ(ိုင)်၀၃၁၂၀၄]၏ကိုယ်စား ဦးေအာင်မျိးဆန်း[၁၂/ဥကတ(ိုင)်၁၀၁၅၇၃]က (၁၅-၆-၂၀၂၁)ရက်တွင် ဝယ်ယူ၍ လက်ရိှပုိင်ဆုိင် 
လျက်ရှိပါသည်။ တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးေအာင်မျိးဆန်းထံမ ှေဒ ြမင့်ြမင့်ခင[်၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၇၆၉၃]က 
အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ  ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများ ခိုင်လုံစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရှိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမင့်ြမင့်ခင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြမင့်ြမင့်ခင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မာလာ(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)

(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)
တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်၁၁)၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ေစာေနာင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၆၃၂)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ စတုရန်းေပ(၂၄၀၀)၊ (၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင ်

သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဦးeာဏ်ရှိန်ဖိး(ဘ)ဦးလှြမင့[်၁၄/ကခန(ိုင်)၀၀၇၇၇၇]အမည်ြဖင့ ်

မှတ်သားထားပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ကုိ အမည်ေပါက်ပီး လက်ရိှပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ဦးeာဏ်ရိှန်ဖိးထံမှ ေဒ ေအးေအးလွင် 

[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၇၁၃၀]က ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများ 

ရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားမူရင်းများ ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးေအးလွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေအးေအးလွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

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

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

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

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

လှည်းကူးမိနယ်တရားုံးေတာ်လှည်းကူးမိနယ်တရားုံးေတာ်
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၆၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၆

ေဒ ေအးကလျာရ ီ ှင့် ဦးေဇာ်မျိးဦး
(တရားလို)   (တရားပိင်)(တရားလို)   (တရားပိင)်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊  လှည်းကူးမိနယ်၊  ေညာင်ကန်ုးေကျးရာ၊ 

ေညာင်ကုန်းဘုန်းကီးေကျာင်းဝင်းအနီး အမှတ်-မရှိေန ဦးေဇာ်မျိးဦး 
(ယခု ေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည-်

တရားလုိက လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲေပးေစလုိမ  ေလ ာက်ထား 
တရား စဲွဆုိသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ (သုိတည်းမဟုတ်)၎င်းအမ  
ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးေသာစကားအရပ်ရပ်ကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ 
သင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်ရ ေရှေနြဖစ်ေစ (သိုတည်း 
မဟုတ်) ၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့ပ်ါ၍ြဖစ်ေစ၊ (၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 
၂၄ ရက်) (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသုိလဆုတ် ၈ ရက်) မွန်းမတည့် (၁၂:၀၀)နာရ ီ
တွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုစွဲချက်ကို ထုေချ 
ရှင်းလင်းရန ်ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်သင်သိေစရမည်မှာ 
အထက်က ဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င်   
သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်
တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထုေချ 
တင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ  သင်ှင့အ်တ ူ 
ယေူဆာင်လာရမည်။  သိုတည်းမဟတ်ု သင့ ်ကိယ်ုစားေရှေနလက်တွင်  
ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။  သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ  
မတိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၀)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးေပးလိုက်သည်။                                  
   (ဇင်ေဝယံပိုင်)   (ဇင်ေဝယံပိုင)်
   မိနယ်တရားသူကီး   မိနယ်တရားသူကီး
   လှည်းကူးမိနယ်တရားုံး   လှည်းကူးမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၃၉၄/ေအ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 

(၃၉၄/ေအ) ၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)

ရပ်ကွက်၊    ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ဦးတင်ကိုကို[၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၀၀၂၁]

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် 

ေပါက်    ဦးတင်ကိုကို[၁၂/လသန(ိုင်) 

၀၁၀၀၂၁](ခင်ပွန်း)သည် (၂၉-၇-၂၀၂၁)

ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ ြမြမေအး 

[၉/မခန(ိုင်)၁၂၄၉၅၁]မှ ဇနီးေတာ်စပ် 

ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်- ၁၁/ 

၂၅၉၂/၂၀၂၁(၂၄-၁၁-၂၀၂၁)၊ ေသစာရင်း၊ 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊     ဦးတင်ကိုကို 

အမည်ေပါက် ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 

ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူး 

ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင ်

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတုိင်း   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၂၃၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၂၃
မာဃမင်းကုမ ဏီလီမိတက် ှင့်  ဦးေစာေဌးဝင်း

(၎င်း၏ကိုယ်စားအေထွေထွမန်ေနဂျာ

ဦးမျိးေကျာ)်

(တရားလို)  (တရားပိင်)(တရားလို)  (တရားပိင)်

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ လယ်ေဝးမိနယ်၊ သာဝတ ိ/ေရေကျာ်ရပ်ကွက်၊ 

ြမနန်းစိက်ုပျိးေရးေဆးဆိင်ုေန တရားပိင် ဦးေစာေဌးဝင်း(ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိ

သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက  “ကုန်ဖိုးေက းကျန်ေငွကျပ် ၃၁၃၈၁၇ဝဝိ/-“ကုန်ဖိုးေက းကျန်ေငွကျပ ်၃၁၃၈၁၇ဝဝ/ိ-

(ကျပ်သုံးရာတစ်ဆယ့်သုံးသိန်းှင့် ရှစ်ေသာင်းတစ်ေထာင့်ခုနစ်ရာတိတိ)ှင့် (ကျပ်သုံးရာတစ်ဆယ့်သုံးသိန်းှင့် ရှစ်ေသာင်းတစ်ေထာင့်ခုနစ်ရာတိတိ)ှင့် 

ကတအိတိင်ုးေပးဆပ်ရန် ပျက်ကွက်သြဖင့ ်နစ်နာေကးေငကွျပ် ၁ဝဝဝဝဝဝဝ/ိ-ကတိအတုိင်းေပးဆပ်ရန် ပျက်ကွက်သြဖင့် နစ်နာေကးေငွကျပ် ၁ဝဝဝဝဝဝဝိ/-

(ကျပ်သန်ိးတစ်ရာတတိ)ိ၊ စစုေုပါင်းေငကွျပ် ၄၁၃၈၁၇ဝဝ/ိ (ကျပ်ေလးရာတ့စ်ဆယ့် (ကျပ်သန်ိးတစ်ရာတတိ)ိ၊ စစုေုပါင်းေငကွျပ် ၄၁၃၈၁၇ဝဝ/ိ (ကျပ်ေလးရာတ့စ်ဆယ့ ်

သုံးသိန်းှင့် ရှစ်ေသာင်းတစ်ေထာင့်ခုနစ်ရာကျပ်တိတိရလိုမ ”သုံးသိန်းှင့် ရှစ်ေသာင်းတစ်ေထာင့်ခုနစ်ရာကျပ်တိတိရလိုမ ” ေလ ာက်ထားစွ ဲ

ဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍  သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ 

အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင့်ကိုယ်စားလှယ်၊ 

ုံးအခွင့အ်မန်ိရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့အ်ချက် 

များကို   ေချပေြပာဆိုိုင်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက ်   ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀)ရက်၊  (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၄ ရက်ေန ) 

မွန်းမတည့မီ် (၁၀)နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရိှသူ တရားလုိစဲွဆုိချက်ကုိ 

ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ 

အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင်  သင်မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့် 

ကွယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့်  

လိုသည့်  စာချပ်စာတမ်းများှင့်  သင်က  ထုေချတင်ြပ  အမှီြပလိုသည့ ်

စာချပ်စာတမး်အစရှိသည်တိုကုိ သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိတည်း 

မဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ် ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က 

ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၅) ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ချစ်ကိုကို) (ချစ်ကိုကို)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)

 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ဒီကရီအတည်ြပရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်းထုေချရန် ဒီကရီအတည်ြပရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်းထုေချရန ်

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  -၂၀၊ နည်းဥပေဒ -၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  -၂၀၊ နည်းဥပေဒ -၂၂)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၂၁၃ှင့် ဆက် ယ်သည့်၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၂၁၃ှင့် ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် -၂၇၇၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် -၂၇၇

ကေမ ာဇဘဏ်လီမိတက်  ၁။ ေဒ စုစုလွင်

(၎င်း၏ကိုယ်စား တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသ ူ ှင့် ၂။ ဦးေအးချိ

ကေမ ာဇဘဏ်လီမိတက် ေရ ဘုံသာဘဏ်ခွဲ(၁)

တာဝန်ခံ)

           ဒီကရီအိုင်ရသူ  တရား ံးများ           ဒီကရီအိုင်ရသ ူ  တရား ံးများ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ 

ေမဓာဝီလမ်း၊ အမှတ်(၂၅၀)ရပ်ေန ၁။တရား ံး ေဒ စုစုလွင်၊ ၂။ တရား ံး 

ဦးေအးချိ (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

 ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၂၁၄ တွင် ကျရှိသည့ ်ဒီကရီကိ ု

အတည်ြပလုပ်ိုင်ရန ်ဤုံးေတာ်တွင ်တရားိုင်က ေလ ာက်ထားသည ်

ြဖစ်၍ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလုပ်ေစရန ်အမိန်မထုတ် 

သင့ေ်ကာင်း အေကာင်းတစ်ခခုရိှုလ င် ေချဆိေုစရန် သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ 

ကိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ (သိုမဟတ်ု) ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ေဖေဖာ် 

ဝါရီလ ၁၀ရက် (၁၃၈၃ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၁၀ရက်)ေန  မွန်းမတည့်မီ 

၁၀:၀၀ နာရီတွင် ဤုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ခင်ွန်ရှင်) (ခင်ွန်ရှင်)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၃) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၃)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

{}

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၈၆၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၈၆

အာရှစိမ်းလန်းမ ဖွံဖိးေရးဘဏ်အများှင့ ်---------------- တရားလို
သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက်
(၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ ်ေဒ ုုလွင်)
             ှင့်
Ned Kelly Company Limited ---------------- တရားပိင်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေရ ေတာင်ကားရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ပုလဲ 
လမ်း၊ အမှတ်(၂၀)(ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိေန တရားပိင် Ned Kelly Company 
Limited သိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိ ုအာရှစမ်ိးလန်းမ ဖံွဖိးေရးဘဏ် အများှင့သ်က်ဆိင်ု 
ေသာကုမ ဏီလီမိတက်(၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ် ေဒ ုုလွင်)က ေပးဆပ်ရန် 
သေဘာတထူားသည့ ်ဘဏ်အတိုးေငှွင့တ်ကွ ဘဏ်ေချးေငအွေမရကိန်ေဒ လာ 
၈၈၆,၀၁၆.၄၈ ရလိမု  ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ 
သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု
ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင့်ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်း 
မဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်းသည့် အချက်များကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူတစ်ဦး 
တစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ၊  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၇)ရက် 
(၁၃၈၃ ခှုစ်၊ တပိုတဲွလဆန်း ၇ ရက်၊ တနဂ  လာေန) မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀)နာရတွီင် 
အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသ ူတရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် 
ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆုိခ့ဲသည့် 
ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ်ြငင်းချက ်
များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့စ်ာချပ်စာတမ်း 
များှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို 
သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိတည်းမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေန 
လက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်ကထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ ီ
(၄)ရက်က တင်သွင်း ရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၁) ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ြမတ်ခိုင်ဝင်း) (ြမတ်ခိုင်ဝင်း)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

[အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇(၁)(၂)][အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇(၁)(၂)]

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၃၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၃

ကွယ်လွန်သူ ေဒ ြမြမဝင်းကျန်ရှိေသာပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ ကွယ်လွန်သူ ေဒ ြမြမဝင်းကျန်ရှိေသာပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ 

ဦးေအာင်ြမင့ ်         ----------------------------- ေလ ာက်ထားသူ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၂)ရပ်ကွက်၊ 

အင်းယားမိင်လမ်း၊ အမှတ်-၄၃/၁၂(ေအ)ေန ဦးေအာင်ြမင့က် ၎င်းေနရပ်လပ်ိစာ 

တွင်  အမဲေနထိုင်ခဲ့ပီး  လွန်ခဲ့သည့် (၁၁-၈-၂၀၂၁)ရက်တွင်  ကွယ်လွန်သူ 

ေဒ ြမြမဝင်း၏ ေမာင်အရင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အေမွထိန်းလက်မှတ်ရထုိက်ေကာင်း 

စစ်ေဆးေပ ေပါက်၍ (၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး 

ေတာ်မှ အေမွထိန်းလက်မှတ်စာထုတ်ေပးခ့ဲသည်။ ဦးေအာင်ြမင့်သည် (၇-၁-၂၀၂၂) 

ရက်တွင် ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ု တရားုံးေတာ်၌ ၎င်းလက်ရိှထန်ိးသမ်ိးထားေသာ 

အေမွထိန်းလက်မှတ်ပါ ပစ ည်းများအား အေမွဆက်ခံခွင့်အက်ဥပေဒပုဒ်မ- 

၃၀၇(၁)(၂)အရ စီမံေဆာင်ရက်ခွင့်ြပပါရန ်ုံးေတာ်သိုေလ ာက်ထားလာသည်။

၎င်းအမ အေရးတွင် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ကန်ကွက်ရန် သက်ဆိုင် 

သည်ဟုထင်ြမင်လ င်  မိမိကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  နည်းလမ်းတကျ 

အခွင့်အာဏာလ ဲအပ်ထားေသာ ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ (၂၄-

၁-၂၀၂၂)ရက် နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် ဤုံးေတာ်သို လာေရာက်ရန်ဆင့်ဆို 

လိုက်သည်။ အဆိုပါေနရက်တွင် လာေရာက်ရန်ပျက်ကွက်လ င် တရားုံးက 

ေလ ာက်ထားသူ ဦးေအာင်ြမင့်၏ ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆးကားနာ၍ 

စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၂)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (တင်ြမ) (တင်ြမ)

 ခိုင်တရားသူကီး ခိုင်တရားသူကီး

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

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

ေဒ ဥမ ာ(ခ) ေဒ ေအးေအးြမင့်ေဒ ဥမ ာ(ခ) ေဒ ေအးေအးြမင့်
အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဖိုေြမရပ်ကွက်၊ ဖိုေြမလမ်း၊ အမှတ်(၄၉/က)၊ 

ေြမညီထပ်ေန (ဦးချစ်-ေဒ လှတင်)တို၏ သမီး၊ (ဦးေဖတင့်-ေဒ အမာ)တို၏ သမီးေခ းမ၊ 

(ဦးေကျာ်မင်း)၏  ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ (ဦးချစ်ေဆ)ွ- ေဒ တင်တင်ေဝ၊ (ဦးခင်ေမာင်ချိ-ေဒ အန်ုး 

ြမင့)်၊ (ဦးမင်းိင်ု-ေဒ သသီ)ီတို၏ ညမီ၊ ေဒ ေဆေွဆ၊ွ (ဦးေကျာ်မင်း)၊ (ဦးရန်ေနာင်)-ေဒ ေအးမစိ၊ံ 

(ဦးရန်ေအာင်)၊ (ဦးစိုးဝင်း)-ေဒ ှင်းေအးတို၏ အစ်မ၊ ေဒ ခင်ေအးေကျာ်(လဝက)၊ ေဒ ဝင်း 

မင်းေဌး (Apex Word)တို၏ ချစ်လှစွာေသာေကျးဇူးရှင်ေမွးသမခိင် ေဒ ဥမ ာ(ခ)ေဒ ေအးေအးြမင့ ်

သည် ၁၁-၁-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၁၃-၁-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ 

မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေန ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတုိအား ညိးငယ်စွာ 

ြဖင့ ်ဖတ်ိကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူ 

အားရည်စူး၍ ၁၇-၁-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) နနံက် ၇ နာရမှီ ၁၁ နာရအီထ ိရက်လည်ဆွမ်းေက းတရား 

ေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ညိးငယ်ေသာစတ်ိထားြဖင့ ်ဖတ်ိကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ဖျာပုံမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)ဖျာပုံမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

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

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

လမ်းသွယ(်၂)၊  အိမ်အမှတ်(၄)ေန  ဖျာပုံမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)၏ 

ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယကကီး၊  သက်ကီးကန်ေတာ့ခံ  ဗိုလ်မှးချပ် 

တင့ေ်ဆ(ွငမ်ိး)သည် ၅-၁-၂၀၂၂ ရက် နနံက် ၂:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်၇-၁-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် မဂ  လာဒုစံစ်သခ   ျိင်း၌ 

သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသင်းဝင်များကိ ုအသေိပး အေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။                                                       အမ ေဆာင်အဖွဲ

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်းအထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း
ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ(ငိမ်း) တပ်မ(၇၇)၊ ဝန်ကီး(ငိမ်း) အမှတ်(၁)၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာန၏ 

ဈာပနအခမ်းအနားတွင် ေမတ ာြဖင့် ကူညီေဖးမခဲ့ကပါေသာ  ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့် ဇနီး ေဒ ကကလှ၊ 

ဦးချစ်ုိင်(ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး)ှင့် ဇနီး၊ ရန်ကုန်တုိင်းစစ်ဌာနချပ် တုိင်းမှး၊ တပ်မ(၇၇) တပ်မမှး၊ 

မဂ  လာဒုံတပ်နယ်မှး၊  မကွယ်လွန်မီ  အထူးဂုစိုက်ကပ်မတ်ကုသေပးခဲ့ေသာ အမှတ်(၂)

တပ်မေတာ်ေဆးုံ (ခုတင်-၅၀၀)မှ တပ်မှး ဗိုလ်မှးချပ်ေဇာ်မျိးဟန်ှင့် ပါရဂူဗိုလ်မှးကီး 

ေဒ ဥမ ာေစာ၊ စစ်ဘက်နယ်ဘက်ှင့ ်စက်မ (၁)မှ လပ်ုေဖာ်ကိင်ုဖက်များ၊ ၎င်းတို၏ သားသမီးများ၊ 

MAJA ှင့် ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးုံမ ှနာယကများ၊ သားတပည့်ဗိုလ်ချပ်ကီးခင်ွန်(ငိမ်း)ှင့် 

သမီးေဒါက်တာခင်ဝင်းေရ မိသားစု၊ ေဇကမ ာဦးခင်ေရ ၊ ဦးစိန်လွင် (Damco)၊ ဦးေအးေမာင ်

(ပိုေကာင်း)၊ ဦးရဲြမင့် (ေရ ေတာင်)၊ ိုင်ငံရပ်ြခားမှ တတ်စွမ်းသမ  ကူညီစီစ်ေပးခဲ့ကေသာ 

သားသမီးှင့ေ်ြမးများ၊ ဦးကည်ဝင်း-ေဒ တင်တင်ဝင်း၊ ဦးေစာထွန်း - ေဒ ခင်ေဝလှ၊ ကျန်ရိှေသာ 

ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟှင့် ေကျးဇူးတင်ထိုက်သူများအားလုံကိ ုအထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း။

ဘိုးဘိုးကီး၏ ေမတ ာှင့် ေကျးဇူးတရားကိုဘိုးဘိုးကီး၏ ေမတ ာှင့် ေကျးဇူးတရားကို

သတိရလျက် ကျန်ရစ်သူမိသားစုသတိရလျက် ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ၂၉-လမ်း(အထက်)၊ 

အမှတ် -၁၈၉၊ ပထမထပ်(ယာ)ေန ဦးအာပ်အ ပ် [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၀၆၀၅]
ှင့်  ေဒ ခင်စိုးြမင့် [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၁၃၅၃]တို၏ အငယ်ဆုံးသမီးြဖစ်သူ 
မဂျလိင်ုမိုး (အဖ-ဦးအာပ်အ ပ်) [၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၃၉၃၃၃]ကိင်ုေဆာင်သသူည် 
မဘိများ၏ ဆိဆုုံးမမ ကိ ုမနာခဘံ ဲမဘိများစတ်ိဆင်းရေဲစေသာ ကစိ ရပ်များအား 
အကိမ်ကိမ်အခါခါြပလုပ်ခဲ့ပါသြဖင့်  ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ် 
စွန်လ တ်လိက်ုပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် မဂျလိင်ုမိုးမှြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်ကစိ အဝဝ 
သည် မသိားစှုင့ ်သက်ဆိင်ုြခင်းမရိှသည့အ်ြပင် မည်သည့က်စိ ကိမု  ေြဖရှင်းေပး 
မည်မဟုတ်ေကာင်း မဂျလိုင်မိုးှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးချ ရာဦးချ ရာ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၂၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၂၉)
B.Sc(Phy;), H.G.P, M.A (Business Law) , P.G.D.L, LL.B(Q)B.Sc(Phy;), H.G.P, M.A (Business Law) , P.G.D.L, LL.B(Q)

D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.B.S, D.A.Psy, D.A.ED.B.L, D.M.L, D.I.L, D.B.S, D.A.Psy, D.A.E
အမှတ် -၃၃/၄၉၊ Strand Condominium (1အမှတ် -၃၃/၄၉၊ Strand Condominium (1stst Floor)  Floor) 

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
Ph-09- 5161378, 09- 965161378Ph-09- 5161378, 09- 965161378

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိရာှင့် အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ဦးခင်ေမာင်ြမင့်  (YNG-ဝဝ၄၆၂၆) အမည်ေပါက်သည့် 

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ မင်းဘူးလမ်း၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၀၀)၊ ေြမဧရိယာ 
(၄၀x၆၀)ေပ အကျယ်အဝန်းရိှသည့ ်ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ကီးထမှဲ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ (၁၀x၆၀)ေပ  အကျယ်အဝန်း 
ရှိသည့် ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ  အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ဦးမျိးြမင့်သိန်း [၁၂/မဂတ(ုိင်) 
၀၇၀၈၄၈] က တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်ြပန်လည်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုအဆိြုပလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းခဲရ့ာ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကလည်း ဝယ်ယူရန် သေဘာတူခဲ့ပါသည်။ ထိုေကာင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ ်
ြပသည့် ပစ ည်း၏တန်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုမ ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထသုိံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်ဝင်းိုင်ဦးေဇာ်ဝင်းိုင်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၂၈၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၂၈၀)
PangLong Lawfirm (Professional Legal Solutions)PangLong Lawfirm (Professional Legal Solutions)

အမှတ်-(၅၁/က)၊ အေနာ်မာ(၂)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၂၀၁၀၀၈အမှတ်-(၅၁/က)၊ အေနာ်မာ(၂)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၂၀၁၀၀၈

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ န ဝန်လမ်း၊ စမ်းေချာင်း(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၀)တွင် ေနထုိင်သူ ေဒ လျန်ဇဝုန် [၁၂/စခန(ုိင်) 

၀၆၂၁၇၁]ကို ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည-်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ လျန်ဇဝန်ုသည် ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ေရ ေသာင်ယံမိနယ်၊ ေကျးရာအပ်ုစအုမည်- ဂျင်းေချာင်း 

ေကျးရာ၊ အမှတ်/လမ်း(ေလ ာက်ထားဆ)ဲ၊ ဧရိယာ (၁၁.၀)ဧကရှိေြမကွက်ှင့် ထိုေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို 
(၇-၃-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ  ှစ်ဦးသေဘာတူ  ေြမကွက်အပီးအပိုင ်  အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ချပ်ဆို၍  ပိုင်ဆိုင်မ စာမှတ်စာတမ်း 
များှင့ ်ေြမကွက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးဖိးဇာနည်ဝင်း [၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၀၄၈၇၃]သည် ေရာင်းချခဲသ့ြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ လျန်ဇဝန်ု 
သည် ေြမကွက်ကိ ု(၇-၃-၂၀၁၉)ရက်မှစ၍ ယေနအချနိ်ထိ တရားဝင ်လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသည်။

သိုြဖစ်၍  အဆိုပါေြမကွက်အတွင်း  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ  ေဒ လျန်ဇဝုန်၏ခွင့်ြပချက်ရယူြခင်းမရှိဘဲ မည်သူတစ်ဦး 
တစ်ေယာက်မ  ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိင်ုြခင်း၊ ခံစည်းိုးခတ်ြခင်း၊ စာရက်စာတမ်းများအား  အတြုပလပ်ု၍ လမ်ိလည်ေရာင်းချြခင်း၊ 
ေပါင်ံှြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းများြပလပ်ုပါက ြဖစ်ေပ လာေသာကစိ ရပ်များသည် ြပလပ်ုသမူျား၏တာဝန်သာြဖစ်ပီး 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေမာ်ေမာ်ခင်ေဒ ေမာ်ေမာ်ခင်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၃၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၃၆)
တိုက်(၂၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ ရန်ေအာင်လမ်းသွယ် (၇)၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၂၉၉၅၈၊ ၀၉- ၄၃၀၉၅၄၈၆တိုက်(၂၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ ရန်ေအာင်လမ်းသွယ ်(၇)၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၂၉၉၅၈၊ ၀၉- ၄၃၀၉၅၄၈၆

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

ေဒ တင်ေဌး (တံတားမိ) ေဒ တင်ေဌး (တံတားမိ) 
အသက် (၉၀)အသက် (၉၀)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တံတားမိေန (ဦးအုန်းေမာင်-ေဒ လှကည်) 
တို၏သမီး၊  ရန်ကုန်မိ၊  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  အမှတ်(၅၀)၊  ေမတ ာလမ်း၊ 
သရီရိတနာရပ်ိသာေန  (ဦးလှကည်)၏ဇနီး၊ (ေဒါက်တာဦးေအာင်ကိကုိ)ု-ေဒ ခင် 
ေစာဝင်း၊   ေဒါက်တာဦးေဌးိုင်(ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကီး)-ေဒ နီနီလတ်၊ 
ဦးသက်ေဇာ်ဦး (Director, Three Infinity Company Limited)-ေဒ ေဆေွဆြွမတ် 
(Managing  Director, Three Infinity Company Limited)တို၏မိခင်ကီး၊ 
ကိုေကျာ်ထင်လင်း(Assistant Project Manager, Capital Construction Co., 
Ltd)၊ ကိမုျိးေဇယျာ(Sunrise Marine)-မစလုတ်ိင်ု(Architect )၊ မေသာ်ဇင်မင်း 
(Assistant Engineer)၊ မစုပုိပုိုိင်(ေခတ -Osaka)၊ မပွင့်သက်ေဇာ်(ေခတ -USA)
တို၏အဘွား၊ ေမာင်eာဏဘုန်းိုင်၏အဘွား ေဒ တင်ေဌး(တံတားမိ)သည် 
၁၂-၁-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလွဲ ၂:၁၅ နာရီတွင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်၁၆-၁-၂၀၂၂ (တနဂ  ေေွန) နနံက် ၉:၃၀ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို 
ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် မည်ြဖစ်ပါေကာင်း  ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ  ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများ 
အား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၈:၃၀ နာရီ 
တွင် ထွက်ပါမည်။)                                                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးဆန်းထွန်း
အသက်(၇၇)ှစ်

မေကွးမိ၊ ေအာင်ေစတနာ(၂)လမ်းေန ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ခင်ပွန်း၊ ကိုဇာနည်-မယ်မွန်ေအး၊ ကိုလူေသာ်ထွန်း-မခိုင်ဇင်ဦး၊ မရ န်းလဲ့ေအး တို၏ 

ချစ်လှစွာေသာ ဖခင်၊ မေရ ရည်လင်းလက်၊ မြပည့်ြပည့်ဖိးက ယ်၊ မြမသွန်းေဟသာ 

(သဲသဲ)တို၏အဘိုး ဦးဆန်းထွန်း အသက်(၇၇)ှစ်သည် ၁၁-၁-၂၀၂၂ရက ်မွန်းလွဲ ၂:၄၅ 

နာရီတွင် လံုှးေရာဂါြဖင့် ုတ်တရက် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁-၂၀၂၂ 

ရက် ညေန ၃ နာရီတွင် သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်းရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ  

အေပါင်းအား ညိးငယ်စွာြဖင့ ်အသိေပးအပ်ပါသည်။                           ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်   ေသွး   ြဖင့်   အ   သက်   ကယ်   ပါ



ဇန်နဝါရီ   ၁၃၊   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

ယေနဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ  ၁၅ စာမျက်ှာ  ၁၆

ချပ်သင်းေဘးမဲ့ေတာ၌ ေရ သမင်ေကာင်ေရ ၁၀၀၀ ေကျာ် ထိန်းသိမ်းထား
ကန်ဘလူ    ဇန်နဝါရီ    ၁၂

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကန်ဘလူခိုင ်ချပ်သင်းေဘးမဲ ့

ေတာရိှ ေရ သမင်ေကာင်ေရ ၁၀၀၀  ေကျာ်ကိ ုေဘးမဲေ့တာဝန်ထမ်း 

များက   ကင်းလှည့်ထိန်းသိမ်းေပးေနေကာင်း   ချပ်သင်း 

ေဘးမဲ့ေတာအုပ်ချပ်ေရးမှး  ဦးဝင်းိုင်ထံမ ှသိရသည်။

“ချပ်သင်းေဘးမဲေ့တာမှာ သမင်ေကာင်ေရ  ၁၀၀၆ ေကာင် 

ရှိပါတယ်။ ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ခုှစ်  ဧပီလေလာက်က   စာရင်း 

ေကာက်ထားတာပါ။ ှစ်စ် မတ်လနဲ  ဧပီလေတွမှာ သမင် 

စာရင်းေကာက်ယေူလရိှ့ပါတယ်။ အရင်ထက်စာရင် အေကာင်ေရ 

တိုးလာတယ်”ဟု ဦးဝင်းိုင်က ေြပာကားသည်။

ချပ်သင်းေဘးမဲေ့တာအေနအထားသည် ေြမြပန် အင်တိင်ုး 

ရက်ြပတ ်ေြခာက်ေသွေတာအမျိးအစားြဖစ်ပီး သစ်ပင်မျိးကွဲ 

၁၁၁ မျိး၊ ချံပင်မျိးကွ ဲ၂၇ မျိး၊ ွယ်ပင် ၄၁ မျိး၊ ပင်ေပျာ့မျိးကွ ဲ

၇၁ မျိး၊                             စာမျက်ှာ ၁၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၂

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖဲွ၏ (၁၁)ကိမ်ေြမာက် 

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိ ုဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးံုး စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

အဆုိပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွသုိ တက်ေရာက်ရန် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ သတင်း 

မီဒီယာများအား ဖိတ်ကားထားေကာင်း သိရသည်။                        သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၂

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖဲွ၏ (၁၁)ကိမ်ေြမာက် 

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိ ုဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင်  ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးံုး စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပဲွကိ ုြမန်မာအ့သှံင့်ပ်ုြမင်သံကား (MRTV)၊ MRTV 

News Channel ၊ MWD Channel ၊  MWD Variety Channel ၊ MITV ၊  MOI Website ၊  

MOI Youtube ၊ MRTV Website ှင့် ြမန်မာ့အသံေရဒီယို၊  သဇင် FM ၊ မ ေလး 

FM ၊ ပ ဝတီ FM ၊ ေရ  FM ၊ ပတ ြမား FM ၊ ချယ်ရီ FM ှင့် ပုဂံ FM တိုမှ တိုက်ိုက် 

(LIVE) ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                  သတင်းစ် 

စပါးအသင်းဟာ အခုေွရာသီအေြပာင်းအေရ ကာလအတွင်း မန်ယူအသင်းမ ှ

အဂ  လန်ကွင်းလယ်ကစားသမား လင်ဂတ်ကိ ုေခ ယဖူို စီစ်ေနတယ်လုိ သရိပါတယ်။

ကုန်ဆုံးမှာြဖစ်

အသက် ၂၉ ှစ်အရယ်ရိှ ကွင်းလယ်ကစားသမား လင်ဂတ်ရဲ လက်ရိှမန်ယအူသင်းနဲ 

ချပ်ဆိုထားတဲ့ စာချပ်သက်တမ်းကလည်း အခုေဘာလုံးရာသီကုန်မှာ ကုန်ဆုံးမှာ 

ြဖစ်တယ်လို သရိပါတယ်။ ကွင်းလယ်ကစားသမား လင်ဂတ်ဟာ အမ်ိကွင်းအိုးထရက်ဖိုဒ် 

မှာ အက်စတွန်ဗလီာအသင်းကိ ုအိင်ုရရိှခဲတ့ဲ ့အက်ဖ်ေအဖလား တတယိအဆင့ပဲွ်စ်မှာ 

လူစားဝင်ကစားသမားအြဖစ် ေလးမိနစ်သာ ပါဝင်ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့သူလည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။

စာမျက်ှာ ၁၇ ေကာ်လံ ၃ သို 

အာရှဖလား အမျိးသမီးပိင်ပွဲ 

ေနာက်ဆုံးအဆင့်အတွက် 

ြမန်မာအသင်း 

အပီးသတ်လူေရးချယ်

ိင်ုငေံတာ်စမီအုံပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထတ်ုြပန်ေရးအဖဲွ၏ 

(၁၁) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပမည်

ိင်ုငေံတာ်စမီအုံပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထတ်ုြပန်ေရးအဖဲွ၏ 

(၁၁) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ

တိုက်ိုက်ထုတ်လ င့်ြပသမည်

ရန်ကုန်    ဇန်နဝါရီ   ၁၂

၂၀၂၂ အာရှဖလား အမျိးသမီးပိင်ပွ ဲ

ေနာက်ဆုံးအဆင့်ယှ်ပိင်ရန်   ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင်  အမျိးသမီးအသင်းသည ်

အပီးသတ်ကစားသမား ၂၃ ဦး ေရးချယ် 

လိုက်ပီြဖစ်သည်။

ြမန်မာအမျိးသမီးအသင်း နည်းြပချပ် 

ဦးတင်ြမင့်ေအာင်သည ်  ပဏာမကစား 

သမား ၂၇ ဦးြဖင့် ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်မ များ

ြပလုပ်ခဲ့ပီး အပီးသတ်ကစားသမား ၂၃ 

ဦးကို ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ 

ြခင်းြဖစ်သည်။ အာရှဖလားပိင်ပဲွယှ်ပိင် 

မည့်   ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်  အမျိးသမီး 

အသင်းတွင် အပ်ုချပ်သ ူ- ေဒ ြမတ်ြမတ်ဦး၊ 

နည်းြပချပ် -      ဦးတင်ြမင့်ေအာင်၊ 

လက်ေထာက်နည်းြပ - ဦးခင်ေမာင်ေထွး၊ 

စာမျက်ှာ ၁၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

မန်ယူအသင်းကွင်းလယ်ကစားသမား လင်ဂတ်ကို 

ေွရာသီကာလတွင်ေခ ယူရန် စပါးအသင်းစီစ်

မေကွးှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ မိနယ်အချိ၌ 

ပညာေရးဝန်ထမ်း တစ်ဦး၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း သုံးဦးှင့် 

၎င်းတို၏ မိသားစုဝင် ှစ်ဦးတိုကို အကမ်းဖက်အဖွဲများက 

ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်

ကယားြပည်နယ် လွိင်ေကာ်မိအတွင်း

KNPP အဖွဲှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲများက 

ဂျနီဗီာကွန်ဗန်းရှင်းများှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာဥပေဒတိုအရ

စစ်ရာဇဝတ်မ များ ကျးလွန်


