
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    ြပာသိုလဆန်း       ၁၃       ရက်၊    ေသာကာေန။                                                                                                                                             Friday,       14    January    2022          ၁၀၆၁၈

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

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်   ငယ်စ်က  ကုသိုလ် 

ေကာင်းမ ြပရန်  ေမ့ေလျာ့ေနခဲ့ေသာ်လည်း ေနာင် 

ကီးြပင်းလာေသာအခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရိှတုိ၏ 

အဆုံးအမကိုရ၍ မေမ့မေလျာ့ဘ ဲ ေကာင်းမ ကုသိုလ် 

ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ်အကျိးကို ရိုင်၏။ 

ထိုသို ြပုိင်ြခင်းကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ချးီမွမ်းေတာ် 

မူ၏။ ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝင်များ၊ ခိုင်၊ မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများှင့ ်မိမိမိဖများအား 

ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားစ်။

တိုင်းြပည်တစ်ခု ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ ေကာင်းမွန်ရန်၊ ဆက်သွယ်ေရးစနစ် 

လျင်ြမန်ေကာင်းမွန်ရန်၊ လ ပ်စစ်စွမ်းအားရရှိရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပီး ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ရမည်

မိမိတိုအေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်ကိုတည်ေဆာက်ရာတွင် သာယာဝေြပာေရးှင့် စားေရရိက ာဖူလုံေရးကို ရည်မှန်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ     ၁၃

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်သည် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝင်များ၊ ခိုင်၊ မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများှင့ ်မိမိမိဖများအား 

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ထားဝယ်မိရှ ိတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားသည်။                                                                             စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို  



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

      

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

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

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

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

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့် 

စာြပင ် - ေဒ ြမသီတာှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးခိုင်ဝင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၁၀၀ ၈,၂၀၀ ၄၅၀ ၃,၆၄၆,၆၀၀

MTSH ၃,၀၀၀ ၃,၀၀၀ ၁,၁၀၈ ၃,၃၂၄,၃၅၀

MCB ၇,၉၀၀ ၇,၉၀၀ ၁၂ ၉၄,၈၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၃ - ၁-၂၀၂၂)

FPB ၁၉,၅၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၀ ၀

EFR ၂,၉၀၀ ၂,၉၀၀ ၂၄ ၆၉,၆၀၀

AMATA ၅,၄၀၀ ၅,၄၀၀ ၀ ၀

(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၀၀.၂

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၂၂.၄ 

( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၅၄.၁

(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၅၀.၀၁ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  

( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၄၀.၆

( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၉.၅၉

(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၃.၅၂၂

( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၅.၉၂

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၄.၀၇၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၁၃

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြမန်မာုိင်ငံတွင် မီှတင်းေနထုိင်ကေသာြပည်သူများ လ ပ်စစ်မီးအသံုးြပရန် 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား  အြပည့်အဝရရှိေရးကိ ု   ေမ ာ်မှန်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်းရှ ိအိမ်ေထာင်စုဦးေရ  စုစုေပါင်း ၁၀ ဒသမ ၉ သန်းရှိသည့်အနက် 

လက်ရှိတွင ်အိမ်ေထာင်စု ၆ ဒသမ ၆ သန်းခန်မှာ ိုင်ငံေတာ်ဓာတ်အားစနစ်မ ှ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများ ရယသူုံးစဲွလျက်ရိှသည်။ ြပည်သမူျား လ ပ်စစ်ဓာတ်အားရရိှရန် 

အဓကိအားြဖင့ ်ေရအားလ ပ်စစ်မှထတ်ုလပ်ုပီး ထပ်မလံိအုပ်သည်များကိ ုသဘာဝ 

ဓာတ်ေငွသုံးှင့ ်အြခားဓာတ်အားေပးစနစ်များြဖင့ ်ထုတ်လုပ်ေပးလျက်ရှိသည်။

ိုင်ငံေတာ်၏ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားက  တွင် ပုံမှန်အချနိ်၌  မဂ ါဝပ် ၄၂၀၀ 

အြမင့်ဆံုးထုတ်လုပ်ုိင်သည်။ လိအုပ်ေသာဓာတ်အားကိ ုြပည်ပမှမှာယတူင်သွင်းရ 

ေသာ ဓာတ်အားေပးစက်ုမံျားမှ မဂ ါဝပ် ၇၅၀ ထတ်ုလပ်ုသည်။ ယခအုခါ ြပည်ပမှ 

တင်သွင်းရသည့် ဓာတ်ေငွေဈး န်း ေလးဆခန် ြမင့်တက်လာသည်။ ကမ်းလွန ်

သဘာဝဓာတ်ေငွစီမံကိန်းများကို ယခုကာလအတွင်း ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းြပြပင်ြခင်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သြဖင့ ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မ    မဂ ါဝပ် ၅၄၀ ေလျာ့နည်းေနသည်။ 

ထိုအြပင် ဘလီူးေချာင်း ေရအားလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်ုမံျားမှ အများြပည်သ ူ

သုံးစဲွရန်အတွက် ပိုလ တ်ေနေသာ ၂၃၀ ေကဗီွ တာဝါတိင်ုများကိ ုအကမ်းဖက်သမား 

များက အကမ်ိကမ်ိ မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးခဲေ့သာေကာင့ ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထုတ်လုပ်မ  ေလျာ့နည်းေနသည်။

ထိုေကာင့ ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပုမှံန်ရရိှေရးအတွက် ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးြမင့တ်င် 

ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် အြခားနည်းလမ်းအမျိးမျိးတုိြဖင့် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှသည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင်  သဘာဝဓာတ်ေငွ၊  ေရအား၊  ေလအားှင့ ် ေနေရာင်ြခည် 

စွမ်းအင်စသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားအမျိးမျိးကုိ ထုတ်လုပ်ုိင် 

သည်။ ယင်းတိုအနက် ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်မ ှလ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရး

စမီကံန်ိးများကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ မ ေလးတိင်ုးေဒသ 

ကီး မတိ ီလာခိင်ု သာစည်မိနယ် သေြပဝေကျးရာတွင် တည်ေဆာက်ထားေသာ 

သေြပဝ ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားေပးစက်ုံစီမံကိန်းသည် ေဒသခံ 

ြပည်သူများလုိအပ်သည့် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများကုိ ထုတ်လ တ်ေပးလျက်ရိှသည်။

ေနေရာင်ြခည်လ ပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ေရးအတွက ်     ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

လုံေလာက်ေသာ ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်ပမာဏအြပည့်အဝရရှိပီး ထုတ်လုပ်ရန် 

အတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအားစီးဆင်းသည့ ်ဆိုလာြပား 

များြဖစ်သည်။ လက်ရှိတွင ်အသုံးြပေနေသာ ဆိုလာြပားများကိ ုတုတ်ိုင်ငံှင့် 

အိ ိယိုင်ငံတိုမ ှမှာယူတင်သွငး်ပးီ ြပည်တွင်း၌လည်း ဆိုလာြပားများထုတ်လုပ် 

လျက်ရိှသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်က သေြပဝေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သံုး 

ဓာတ်အားေပးစက်ုဖွံင့ပဲွ်တွင် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က “မမိတိိုိုင်ငမှံ ထတ်ုလပ်ုလျက်ရိှသည့ ်ဆိလုာြပားများှင့ ်ြပည်ပိင်ုင ံ

များမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဆိုလာြပားများ၏ အရည်အေသွးများ  င်းယှ်၍ အရည် 

အေသွးြပည့မ်သီည့ ်ဆိလုာြပားများ ြပည်တွင်း၌ အလုအံေလာက်ထတ်ုလပ်ုိင်ုေရး 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရန”် လမ်း န်မှာကားထားသည်။

ေနေရာင်ြခည်သုံး   ဆိလုာလ ပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်ုလပ်ုမ သည်   လပ်ုငန်းစတင် 

တည်ေဆာက်ရာ၌ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ပမာဏကီးမားေသာ်လည်း စမီကံန်ိးတည်ေဆာက် 

မ  အချနိ်ကာလနည်းပါးြခင်း၊  တည်ေဆာက်ပီးေနာက်ပိုင်းတွင ်  ကုန်ကျစရိတ် 

သက်သာြခင်း စသည့်အကျိးေကျးဇူးများရိှသည်။ ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်စီမံကိန်း 

စက်ုမံျားမှ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်ုလပ်ုမ အြပင် ေကျးရာများတွင် ဆိလုာြပားများ 

သီးသန်တပ်ဆင်၍ အသုံးြပပါကလည်း ကန်ုကျစရတ်ိနည်းပါးပီး အချန်ိတိအုတွင်း 

ြပည်သူများလိုအပ်သည့ ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများကိ ုတစ်ပိုင်တစ်ိုင် အသုံးြပိုင် 

သည်။ ထိုအြပင် ေကျးရာေနအမ်ိလမ်းများမီးလင်းေရး၊ လမူ ဘဝဖံွဖိးတိးုတက်ေရး၊ 

စိုက်ပျိးမ မြဖစ်ထွန်းသည့်ေနရာများတွင ်   ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်ကိုအသုံးြပ၍ 

စိုက်ပျိးေရရရှိေရးတိုကိ ုေဆာင်ရက်ိုင်သည်။

ယခုအခါ ိုင်ငံအတွင်းေနထိုင်ကေသာ အိမ်ေထာင်စုအားလုံး၏ ရာခိုင် န်း 

၆၀ ေကျာ် လ ပ်စစ်မီးရရှိေနပီြဖစ်သည်။   လ ပ်စစ်စီမံကိန်းများကို  ှစ်စ် 

တိုးတက်တည်ေဆာက်ြခင်း၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများ ေလလွင့်ဆုံး ံးမ မရှိေအာင် 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ခိး ခေံခ တာြခင်းှင့ ်တည်ေဆာက်ထားေသာ လ ပ်စစ်စမီကံန်ိးများ 

ဖျက်ဆီးခံရြခင်းမရှိေအာင်၊ ပျက်စီးြခင်းမရှိေအာင ်ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကာကွယ်

ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းြဖင့ ်  တစ်ိုင်ငံလုံး၊  အိမ်ေထာင်စုအားလုံး၊   ြပည်သူအားလုံး 

လ ပ်စစ်မီးရရှိေရးရည်မှန်းချက်သို ေရာက်ရှိမည်ြဖစ်သည်။

သုိြဖစ်ရာ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ေပါများက ယ်ဝေသာ ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင် 

ြဖစ်သည့်  ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သံုး   ဆုိလာလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစီမံကိန်းှင့် 

အေသးစားဆိုလာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ေရးတိုကိ ုကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ရာ 

အထူးသြဖင့ ်ေကျးလက်ေဒသများတွင်    ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် 

ုိင်ငံေတာ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစနစ်ကိ ုများစွာအေထာက်အကြူပပီး ိင်ုငစံီးပွား 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး၊ ြပည်သမူျား လူမ စီးပွားဘဝတုိးတက်ြမင့်မားေရးအတွက် များစွာ 

အေထာက်အကူြပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

ြပည်သူများ လ ပ်စစ်မီးရရှိေရးကိးပမ်းေဆာင်ရက်

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်း ပညာသင်ေကျာင်းများ၌  ေကျာင်းအေြခြပသင်တန်း (၃/၂၀၂၂) ဖွင့်လှစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၁၃

လူမ ဝန်ထမ်း၊    ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရး  ဝန်ကီးဌာန 

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည ်    ရန်ကုန်၊ 

မ ေလး၊ ေမာ်လမိင်၊ ပုသိမ်၊ ေတာင်ငူ၊ 

ြမစ်ကီးနား၊  ဖျာပုံ၊  စစ်ေတွ၊   ရာငံှင့် 

ထားဝယ်မိတိုတွင်   အမ်ိတွင်းမ သက်ေမွး 

လုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများ  ဖွင့်လှစ် 

ထားရိှကာ  စက်ချပ်သင်တန်းများ(အမျိး 

သမီးဝတ်၊ ကေလးဝတ်၊ အမျိးသားရှပ်၊ 

တုိက်ပံု၊ ကုတ်အက   ျ)ီ၊ လက်မ သင်တန်း၊ 

မုန်မျိးစုံြပလုပ်နည်းသင်တန်း၊   အစား 

အစာချက်ြပတ်နည်းသင်တန်းှင့် ပန်းအလှ 

ြပင်သင်တန်း       စသည့်သင်တန်းများကုိ 

ဘ  ာှစ်တစ်ှစ်လ င်  သင်တန်းအပတ် 

စ် ရှစ်ခု၊ အပတ်စ် တစ်ခုလ င် ေြခာက် 

ပတ်ကာ သင်ကားေပးလျက်ရှိသည်။

အဆုိပါ  အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်း 

ပညာသင်ေကျာင်းများ၌ သင်တန်းအပတ် 

စ် (၃/ ၂၀၂၂) ကို ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ လမ်း န်ချက်များ 

ှင့်အညီ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်မှ ေဖေဖာ်ဝါရီ 

၁၈ ရက်အထိ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေတာင်ငူ၌ မိတ်ကပ်၊ ဆံပင်၊ ဆံထံုး အလှြပင်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်
ေတာင်ငူ   ဇန်နဝါရီ   ၁၃

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး   ေတာင်ငူမိ၌ 

ခုိင်အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွမှ   ကီးမှး၍  

မိတ်ကပ် ၊  ဆံပင် ၊  ဆံထံုး အလှြပင်သင်တန်း 

ကုိ   မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး

ဌာန  နတ်သ င်ေနာင်ခန်းမတွင် ယေနနံနက် 

၉ နာရီခဲွက ဖွင့်လှစ်သည်။

ေရှးဦးစွာ  သင်တန်း၌  ေတာင်ငူခုိင် 

အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွဥက     ေဒ သဇင်မျိး 

က သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရြခင်း  ရည်ရယ်ချက်အား 

ရှင်းလင်းေြပာကားပီး   သင်တန်းနည်းြပ 

မိတ်ကပ်ပညာရှင်  ကုိဦးက   မိတ်ကပ် 

လိမ်းြခယ်ရာတွင်   အသံုးဝင်သည့်   ပါဝင် 

ပစ ည်းများအား  ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍     သင်တန်းနည်းြပက

မိတ်ကပ်လိမ်းြခယ်နည်း       အဆင့်ဆင့် 

ြပလုပ်နညး်များ၊ ဆံထံုးထံုးဖွဲနညး်များ  

အား တက်ေရာက်ကသည့် ခုိင်ှင့်မိနယ် 

အဆင့် အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွဝင် သင်တန်း 

သား ၃၀   ှင့်အတူ  လက်ေတွသုပ်ြပ 

ေလ့ကျင့်မ များ  ြပလုပ်ခ့ဲကပီး  သင်တန်း 

ကာလအေနြဖင့်  ဇန်နဝါရီ ၁၃ မှ  ၁၄ 

ရက်အထိ  ှစ်ရက်တာ  ြပလုပ်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ခုိင် (ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်အား တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ကိုက ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

 တပ်မေတာ်သည် ြပည်သူကားမှေပါက်ဖွားလာခဲြ့ခင်းပင်ြဖစ်သည့အ်တွက်  ြပည်သတူို 

လိုလားေတာင့်တေနရသည့်  ပါတီစုံဒီမိုကေရစီလမ်းေကာင်းေပ ၌  ခိုင်ခိုင်မာမာ         

ေလ ာက်လှမ်းိင်ုေရးေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ယခင်တပ်မေတာ်အစုိးရလက်ထက် ဒမီိကုေရစ ီ

မကူးေြပာင်းမီကာလများတွင် ိုင်ငံတကာတွင်ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် ဒီမိုကေရစီ 

ကျင့်သုံးပုံများကို ေလ့လာပီး  ဒီမိုကေရစီြပြပင်ေြပာင်းလဲမ အဆင့်ဆင့်ကို ပုံေဖာ်ခဲ့ရ

 ၂၀၀၈ ခှုစ်တွင် မေဲပးပိင်ုခွင့ရိှ်သ၏ူ ၉၂ ဒသမ ၁၈ ရာခိင်ု န်းေကျာ် ေထာက်ခမံ ြဖင့် 

ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ(၂၀၀၈ ခှုစ်)ကိ ု အတည်ြပခဲ့ပီး  ြပည်သတူိုလိလုားေတာင့တ် 

သည့် ဒီမိုကေရစီလမ်းေကာင်းေပ သို  ေရာက်ရှိေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပးခဲ့

 ေရှဖုံးမှ

အဆုိပါ ေတွဆံုပဲွသုိ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီအဖွဲဝင်   ဗိုလ်ချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း၊ 

မန်းငိမ်းေမာင်၊  ေကာင်စီတွဲဖက်အတွင်းေရးမှး 

ဒုတိယဗုိလခ်ျပ်ကးီ ရဲဝင်းဦး၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

များြဖစ်ကသည့်   ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊    ဦးလှမိုး၊ 

ဦးခင်ေမာင်ရ၊ီ ဦးေအာင်သန်းဦး၊  ဦးခင်ရ၊ီ ေဒါက်တာ 

ွန်ေဖ၊  ဦးေရ ေလး၊   တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်  ဦးြမတ်ကို၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှ

တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊  ကမ်းိုးတန်းေဒသ 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး  ဗိုလ်ချပ်ေစာသန်းလ  င်၊  

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝင် ဝန်ကီးများ၊  ခိုင်၊ 

မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများှင့် တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ဦးစွာ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ကိုက   

ေဒသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊     ေရထွက် 

သယံဇာတများ    ထုတ်လုပ်ေရးှင့်  ေမွးြမေရး 

ေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခအေန၊ တိင်ုးေဒသကီးအတွင်း 

မိနယ်အလုိက် ေရေပးေဝေရးစီမံကိန်းများ ေဆာင်ရက် 

ထားရှိမ ှင့်    ေရချိေရသန်ဖူလုံစွာသုံးစွဲိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ  အေြခအေန၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

ငါးေလလံေဈးှင့် ေရထွက်ပစ ည်းကုန်ေချာထုတ်လုပ် 

မည့ ် စက်မ ဇန်ုတည်ေဆာက်ရန်  လျာထားစမီကံန်ိး 

ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေန၊  လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

သုံးစဲွမ ှင့ ်ေရအားလ ပ်စစ်စမီကံန်ိးများရိှ ဓာတ်အား 

ေပးစက်ုမံျားကိ ုစ်ဆက်မြပတ် ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးပီး 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများကိ ုြဖန်ေဝသုံးစဲွိင်ုမည့အ်ေြခ 

အေနှင့ ် ေလအားလ ပ်စစ်စမီကံန်ိးများ  ေဆာင်ရက် 

ေနမ အေြခအေန၊ ဟုိတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေန၊  ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာ  အချက်အလက်များ၊  ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်

အသက်အရယ်ြပည့်မီသ ူိုင်ငံသားတိုင်း ိုင်ငံသား

စိစစ်ေရးကတ်ြပားများရရှိေစေရး ေဆာင်ရက်ေနမ  

အေြခအေန၊  တိုင်းေဒသကီးဖွံဖိးတိးုတက်ေရး 

အတွက် ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနှင့်  ေရှဆက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည့်အေြခအေနများကိ ု ရှင်းလင်း 

တင်ြပသည်။

တင်ြပချက်များှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်ေထာင်စု

ဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့ ်ဗိလ်ုချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း၊ 

ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဦးလှမုိး၊ ဦးခင်ေမာင်ရီ၊ ဦးေအာင်သန်းဦး၊ 

ဦးခင်ရီ၊   ေဒါက်တာွန် ေဖ၊   ဦးေရ ေလးှင့ ် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

ေအးထွန်းတိုက သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာနများအလိက်ု 

ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများကို    ြပန်လည် 

ရှင်းလင်းေြပာကားရာ၌ မိတ်၊ ထားဝယ်၊ ေကာ့ေသာင်း၊ 

ဘုတ်ြပင်းတိုတွင ်ေလေကာင်းလိုင်းများ ြပန်လည် 

ေြပးဆွဲခွင့်ြပေပးထားသည့်အေြခအေန၊  ရထား 

ပိုေဆာင်ေရးတွင် ခရီးသည်များပိုမိုလိုက်ပါိုင်ေစ

ေရးှင့်  ကုန်စည်စီးဆင်းမ များ  ပိုမိုြမန်ဆန်ေစေရး 

တိုအတွက် လမ်းေကာင်းသစ်များကိ ုသေုတသနြပ 

ေရးချယ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်    အေြခအေန၊ 

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးအတွင်း ပုိေဆာင်ဆက်သွယ် 

ေရးဆိုင်ရာ    လိုအပ်ချက်များကိ ု အဆင့်ြမင့်တင ်

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည့ ်အေြခအေန။

ရှင်းလင်းေြပာကား

 တိုင်းေဒသကီးအတွင်း  ေြမသယံဇာတများ 

ေပါက ယ်ဝစွာရှိသည့်အတွက်  ေဒသှင့်ကိုက်ညီ 

သည့်  စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ၊  စက်မ  

လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန 

များှင့်   ေပါင်းစပ်ညိ  င်း၍    ေအာင်ြမင်ေအာင ်

လုပ်ေဆာင်ိုင်မည့်အေြခအေန၊   ငါးသယံဇာတ 

ထတ်ုယမူ တွင် သဘာဝအတိင်ုး  ထတ်ုယြူခင်းအြပင် 

ေဈးကွက်မှလက်ခံိုင်သည့်   သဘာဝအတိုင်း 

ေလှာင်၍    ေမွးြမသည့်နညး်စနစ်ြဖင့်   ေမွးြမ     

ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး လုပ်ေဆာင်ေနသည့်အေြခအေန၊ 

ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွားဘဝဖွံဖိး

တိုးတက်ေရး၊ ဝင်ေငွတုိးတက်ေရးအတွက် အေသးစား၊ 

အလတ်စားလုပ်ငန်းများ    လုပ်ေဆာင်ိုင်ေရး 

နည်းပညာမ ေဝေပးြခင်းများ၊     အရင်းအှီးများ 

မတည်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းများ  လုပ်ေဆာင်ေပး 

လျက်ရိှသည့် အေြခအေန၊ တုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ 

ေြမေပ ၊ ေြမေအာက်၊  ေရြပင်၊ ေရေအာက်သယဇံာတ 

များှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်ေကာင်းမွန်မ အေြခ 

အေနများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းေရးှင့ ်အဏ ဝါ 

ေဂဟစနစ် ပျက်ယွင်းမ မရိှေစေရး ိင်ုငေံတာ်အဆင့် 

ြဖင့် စနစ်တကျစီမံခန်ခွဲ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်

အေြခအေန။

 တိင်ုးေဒသကီးအတွင်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများကိ ု

ေပးေဆာင်ရသည့် ဓာတ်အားခှင့် ကုိက်ညီစွာသံုးစဲွ 

ိင်ုေရး၊ ုိင်ငံအဝန်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများကုိ အြပည့် 

အဝြဖန် ြဖးိုင်ေရးတိုအတွက် လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထုတ်ယူိုင်မည့ ်  စီမံကိန်းများကိ ု  ေဆာင်ရက်ေန 

သည့် အေြခအေန၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူ

အင်အားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ပန်းခင်းစီမံချက်ကို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံချက်အြဖစ ် ေဆာင်ရက်၍   အသက် 

အရယ်ြပည့မ်သီ ူိင်ုငသံားတိင်ုး  ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး

ကတ်ြပားများရရိှေစေရး အြခားဝန်ကီးဌာနများှင့် 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိမ အေြခအေန၊ 

ထားဝယ်တက သိလ်ု၊ မတ်ိတက သိလ်ုတိုတွင် ယခင် 

သင်ကားေပးလျက်ရှိသည့ ်  ဘာသာရပ်များအြပင ်

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ    ဘာသာရပ်ှင့်  ဥပေဒဆိုင်ရာ 

ဘာသာရပ်များကုိပါ သင်ကားေပးုိင်ေရး ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှသည့ ်အေြခအေနှင့ ်ေဒသှင့က်ိက်ုညသီည့ ်

ေရထွက်သယံဇာတထုတ်ယူြခင်း၊  ထိန်းသိမ်းြခင်း 

လုပ်ငန်းများကုိ အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်အတွက်  

အဏ ဝါသိပ ံဘာသာရပ်  ေလ့ကျင့်ေရးစခန်းတစ်ခ ု

ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည့ ်အေြခအေန။

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအတွင်း    လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်မ များ ေကာင်းမွန်ေရးအတွက ် လမ်းှင့် 

တတံားများကိ ုအဆင့ြ်မင့တ်င်ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိသည့်အေြခအေနှင့်    ေကျးလက်လမ်းတံတား 

များကို ဦးစားေပးအေနြဖင့် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှ 

သည့် အေြခအေန၊ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တတိယလ  င်း 

ကာလအတွင်း တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအေနြဖင့ ်

ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ေပ ခဲ့မ အေြခအေနှင့်  လက်ရှိ 

အချန်ိတွင် တစ်ုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာြဖင့် ေရာဂါပိုး 

အတည်ြပလနူာေတွရိှမ  န်းကိ ုေလ ာခ့ျိင်ုခဲ့ပီးြဖစ် 

သည့် အေြခအေန၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ စတုတ လ  င်း 

ြဖစ်ေပ မ ကို   ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ေရးအတွက ်

တစ်ုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာြဖင့်  ကာကွယ်ေဆးထုိး 

လုပ်ငန်းများကိ ု အင်တိုက်အားတိုက ် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး   တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအတွင်း           

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံ ပီးစီးမ အေြခအေနများှင့ ် 

ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားကသည်။

မဲမသမာမ များြဖစ်ေပ ခဲ့

ထိုေနာက်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က ေဒသဖံွဖိးတိးုတက် 

ေရးှင့ပ်တ်သက်၍ ေဆွးေွးေြပာကားရာတွင် ပီးခဲ ့

သည့်  ေရးေကာက်ပွဲကာလတွင ်   မဲမသမာမ များ 

ြဖစ်ေပ ခဲ့သည့်အတွက်  ိုင်ငံေရးအရ  အေရးေပ  

အေြခအေန ေကညာခဲရ့ပီး ိင်ုငေံရးအေြပာင်းအလ ဲ

များ  ြဖစ်ေပ ခဲ့ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   တပ်မေတာ် 

အေနြဖင့ ်ထိကုဲသ့ိုမစဲာရင်းမှားယွင်းမ များကိ ုေြဖရှင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးရန်  မည်သိုပင်ေြပာဆိခုဲေ့သာ်လည်း 

တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့်    ေြဖရှင်းေဆာင်ရက ်

ေပးခဲ့ြခင်းမရှိခဲ့ေကာင်း။

တပ်မေတာ်သည် ြပည်သူကားမှ ေပါက်ဖွားလာ

ခဲ့ြခင်းပင်ြဖစ်သည့်အတွက်    ြပည်သူတိုလိုလား 

ေတာင့တ်ေနရသည့ ် ပါတစီုဒံမီိကုေရစလီမ်းေကာင်း 

ေပ ၌ ခိင်ုခိင်ုမာမာေလ ာက်လှမ်းိင်ုေရး ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ပီး ယခင်တပ်မေတာ်အစိုးရလက်ထက် ဒမီိကုေရစ ီ

မကူးေြပာင်းမီကာလများတွင်  ိုင်ငံတကာတွင ်

ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့ ်ဒီမိုကေရစီကျင့်သုံးပုံများကိ ု

ေလ့လာပီး       ဒီမိုကေရစီြပြပင်ေြပာင်းလဲမ  

အဆင့်ဆင့်ကို ပုံေဖာ်ခဲ့ရေကာင်း၊  ၂၀၀၈ ခုှစ်တွင် 

မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ ၉၂ ဒသမ ၁၈ ရာခိုင် န်းေကျာ် 

ေထာက်ခမံ ြဖင့ ်ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ(၂၀၀၈ ခှုစ်)

ကို  အတည်ြပခဲ့ပီး  ြပည်သူတိုလိုလားေတာင့်တ 

သည့် ဒီမိုကေရစီလမ်းေကာင်းေပ သို  ေရာက်ရှိ 

ေအာင် လပ်ုေဆာင်ေပးခဲေ့ကာင်း၊  ဒမီိကုေရစပီထမ 

သက်တမ်းကာလ သမ တ ဦးသန်ိးစန်ိ ဦးေဆာင်သည့် 

အစိုးရအေနြဖင့ ်ိုင်ငံေရး၊  စီးပွားေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး 

အကျပ်အတည်းများ၊ ြပင်ပုိင်ငံများ၏ ဖိအားေပးမ  

များှင့ ်လက်နက်ကိင်ုပဋပိက များအကား ခက်ခက် 

ခဲခဲြဖင့် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ရေကာင်း။

ယုံကည်မ နည်းပါးလာ

၂၀၁၅ ခှုစ် ေရးေကာက်ပဲွ၌ NLD ပါတ ီအိင်ုရရိှ 

ခဲ့ပီး ိုင်ငံေတာ်ကို အုပ်ချပ်ခဲ့ရာတွင်  မဲဆွယ်စည်း

ုံးစ်ေြပာကားချက်များ၊  ကတိကဝတ်များကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မ အားနည်းချက်ှင့် 

အပ်ုချပ်ေရးဆိင်ုရာ လိအုပ်ချက်များေကာင့ ်ြပည်သ ူ

လထူအုေနြဖင့ ်ေရးေကာက်တင်ေြမာက်သည့ ်အစိုးရ 

အေပ  ယုံကည်မ နည်းပါးလာပီး No Vote လ ပ်ရှားမ  

များ ြဖစ်လာသည်ကိ ုေတွရှိကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့် NLD အစိုးရအေနြဖင့်  ေရးေကာက်ပွဲ 

အတွက်   စိုးရိမ်ပူပန်မ များ  ြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း၊ 

ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလ  ၂၀၁၉ ခုှစ်၊   ရန်ကုန် 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီေရးေကာက်ပဲွ 

လုပ်သည့်အခါတွင် ဆ မဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှသူ၏ ၁၄ ရာခုိင် 

 န်းခန်သာ မဲေပးခဲ့ပီး လူဦးေရ ၁၀၀ လ င် ၁၄ ဦး 

ခန်သာ မဲေပးခဲ့သည်ကိ ု  ေတွရှိေကာင်း၊  ထိုကဲ့သို 

No Vote လ ပ်ရှားမ များ ြဖစ်ေပ လာြခင်းြဖင့ ် တရား 

မ တသည့်  ေရးေကာက်ပဲွြဖစ်မည်မဟုတ်ဘဲ  ဆ မ ဲ 

ေပးသူများအေနြဖင့် မိမိတိုဆ ှင့် ကိုက်ညီသည့ ်

ေရးေကာက်ခံအစိုးရကို  ရရှိိုင်မည်မဟုတ်သြဖင့ ်

မိမိအေနြဖင့် ေရာက်သည့်ေနရာတိုင်းတွင် ဆ မဲ 

များေပးကရန ်တိုက်တွန်းေြပာကားခဲ့ေကာင်း။

NLD အစိုးရအေနြဖင့်  ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ 

ြဖစ်ေပ ေနသည့် No Vote လ ပ်ရှားမ များ၊ ရန်ကုန် 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေရးေကာက် 

ပွဲအေတွအကံများအရ  ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ပါတီစုံဒီမို 

ကေရစီေရးေကာက်ပဲွတွင် အုိင်ရရိှေရးှင့် ပတ်သက်၍ 

စုိးရိမ်ပူပန်မ များြဖစ်ေပ ခ့ဲပီး ေရးေကာက်ပဲွမတုိင်မီ 

ပါတီများ၏  မဲဆွယ်စည်းုံးေရးေဆာင်ရက်မ များ 

တွင်လည်း    အမိန်အမျိးမျိးထုတ်ြပန်ခဲ့ေကာင်း၊ 

ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များေကညာသည့်အချနိ်တွင ်

မြဖစ်ိင်ုသည့ ်မသက  ာဖွယ်ရာ မရဲလဒ်များ ထွက်ေပ  

လာခဲ့သည်ကို  ေတွရှိခဲ့ရေကာင်း၊  တနသ  ာရီတိုင်း 

ေဒသကီး                              စာမျက်ှာ ၄ သို 



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

တစ်ခုတည်းအတွင်း၌ပင်  မဲမသမာမ ြပိုင်သည့ ်

မဲစာရင်းေပါင်း   ၃ သိန်း  ၄ ေသာင်းေကျာ်ရှိခဲ့ပီး 

ထိအုထတွဲင် အသက် ၁၀၀ ှစ်အထက် ၇၀၈ ဦးအထ ိ

ပါဝင်ေနသည်ကုိ စိစစ်ေတွရိှရေကာင်း၊  ထုိေကာင့် 

တပ်မေတာ်မှ မဲစာရင်းများအား က မ်းကျင်ကွန်ပျတာ 

ပညာရှင်များြဖင့်     စိစစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာတွင ်

မဲမသမာမ ြပိုင်သည့်    မဲစာရင်းများေတွရှိရပီး 

သတင်းများထတ်ုြပန်ခဲေ့ကာင်း၊ ထိသုို မစဲာရင်းများ 

ကီးမားစွာ  ကွဲလွဲေနမ များကို  ေြဖရှင်းေဆာင်ရက ်

ေပးရန်   တာဝန်ရှိသူအဖွဲအစည်းအဆင့်ဆင့်သို 

အကမ်ိကမ်ိတင်ြပခဲေ့သာ်လည်း ေြဖရှင်းေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်းမရှိသည့်အြပင ်   ိုင်ငံေတာ်၏အာဏာကိ ု

အဓမ ရယရူန် ကိးပမ်းလာခဲေ့သာေကာင့ ်ိင်ုငေံတာ် 

ကိ ုအေရးေပ အေြခအေနအြဖစ် ေကညာကာ ယာယ ီ

သမ တ၏ တာဝန်လ ဲအပ်ချက်အရ  တပ်မေတာ်က 

ိုင်ငံေတာ်၏ တာဝန်များကို  တာဝန်ယူထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ေနြခင်းသာြဖစ်

မိမိတိုအေနြဖင့်     ိုင်ငံေတာ်၏အာဏာကို 

သမ်ိးယြူခင်းမဟတ်ုဘ ဲပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ခိင်ုမာမ  

ရှိေစေရး   ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ေနြခင်းသာြဖစ ်

သြဖင့်      ိုင်ငံေတာ်၏တည်ဆဲဥပေဒြဖစ်သည့ ်

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ  (၂၀၀၈ ခုှစ်)အတိုင်းသာ 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထုိေကာင့် 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စကီိ ုဖဲွစည်းရာတွင် 

တပ်ဘက်၊ အရပ်ဘက်   မ တေအာင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး 

အစိုးရအဖွဲ၊  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်  ြပည်နယ်အဆင့် 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီများဖဲွစည်းရာတွင် အရပ်သား 

များြဖင့် အရပ်ဘက်အုပ်ချပ်ေရးကုိသာ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေစခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်စီမံ  

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့်  ေရှလုပ်ငန်းစ် ၅ ရပ်၊ 

ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး ဦးတည်ချက် ၉ ရပ် 

ချမှတ်၍ ိင်ုငေံတာ်ကိ ုဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန် 

ကိးပမ်းလပ်ုေဆာင်လျက်ရိှေကာင်း၊ ေရှလပ်ုငန်းစ် 

၅ ရပ်တွင်   ပါဝင်သည့်  ပထမအချက်ြဖစ်ေသာ               

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကိ ု ြပန်လည် 

ဖဲွစည်းပီး မစဲာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လပ်ုေဆာင်သင့ ်လပ်ုေဆာင်ထိက်ုသည်များကိ ုဥပေဒ 

ှင့် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မည် ဆိုသည့်အတိုင်း 

မဲစာရင်းမှားယွင်းမ များှင့်  ပတ်သက်၍  ဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

အခက်အခဲမျိးစုံကားမှ

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါှင့ ်ပတ်သက်၍ ကာကွယ်ေရး 

လပ်ုငန်းများသည် အလွန်အေရးကီးပီး မမိတိိုအေန 

ြဖင့်   တတိယလ  င်းြဖစ်ေပ ခဲ့သည့်  ဇူလိုင်လှင့ ်

ဩဂုတ်လတုိတွင် အခက်အခဲမျိးစံုကားမှ ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ခဲရ့ေကာင်း၊ လူအသက်ထက် အေရးကီး 

တာ ဘာမှမရှိသည့်အတွက ် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

အခက်အခဲ၊ ကာကွယ် ကုသထိန်းချပ်ေရး ေဆးဝါး 

များ၊ ပစ ည်းများ စသည့် အခက်အခဲေပါင်းစုံကားမ ှ

က့ံ က့ံခံေဆာင်ရက်ခ့ဲရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ကာကွယ် 

ေဆးရရှိေရးအတွက ် ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင ်

အိ ိယမှ မှာယူထားခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း အိ ိယ 

ိုင်ငံတွင်  ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များ   များြပားလာသည့ ်

အတွက် ေရာက်ရှိခဲ့ြခင်းမရှိခဲ့ေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ်

ကာကွယ်ေဆးရရှိေရးအတွက် ိုင်ငံေပါင်းစုံှင့ ်

ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  

လပ်ုငန်းများကိ ုရည်မှန်းေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့ ်အတိင်ုး 

ဒဇီင်ဘာလကန်ုတွင် ၅၀ ရာခိင်ု န်းေကျာ်အထ ိထိုးံှ 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း။

မိမိတိုိုင်ငံသည ်စိုက်ပျိးေမွးြမေရးကိ ုအဓိက 

လုပ်ကိုင်ပီး  အေြခခံရှိသည့်   တိုင်းြပည်ြဖစ်သည့ ်

အတွက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို  အရှိန်အဟုန် 

မြပတ် ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင်လုပ်ေဆာင်ေပးလျက် 

ရှိေကာင်း၊ တိုင်းြပည်တစ်ခု ဖွံဖိးတိးုတက်ေရး 

အတွက်  လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ ေကာင်းမွန်ရန်၊ 

ဆက်သွယ်ေရးစနစ် လျင်ြမန်ေကာင်းမွန်ရန်၊ လ ပ်စစ် 

စွမ်းအားရရှိရန်   လိုအပ်မည်ြဖစ်ပီး  ပညာေရး၊ 

ကျန်းမာေရး ေကာင်းမွန်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်   ပတ်သက်၍  ယခုှစ်သည် 

စိန်ရတု ြပည်ေထာင်စုေနြဖစ်ပီး ၂၀၂၃ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီ 

လ ၄ ရက်ေနသည်   စိန်ရတုလွတ်လပ်ေရးေန  

ြဖစ်သည့အ်တွက် စန်ိရတအုကိကာလြဖစ်ေကာင်း၊ 

၇၅ ှစ်တာကာခဲ့ပီြဖစ်သည့ ်ိုင်ငံေတာ်၏ အချပ် 

အြခာအာဏာ ပုိမုိခုိင်မာေစေရးှင့် တုိင်းြပည်ဖံွဖိး

တိုးတက်ေရးတိုတွင်    ငိမ်းချမ်းေရးရရှိရန်မှာ 

အေရးကီးေကာင်း၊   ိုင်ငံေရး၊  တိုင်းရင်းသားေရး၊ 

ဘာသာေရးအရ ပဋပိက များ ြဖစ်ေပ ခဲရ့ြခင်းြဖစ်ပီး 

မမိတိိုေလ ာက်လှမ်းေနသည့ ်ပါတစီုလံမ်းေကာင်းကိ ု

ေလ ာက်လှမ်းရာတွင် တစ်ေယာက်တစ်မျိးြဖစ်ေန၍ 

ရမည်မဟုတ်ဘဲ ိုင်ငံသားတိုင်း တူညီသည့်အခွင့ ်

အေရးရရှိရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခှုစ်)တွင်လည်း ိင်ုငသံားတစ်ဦးချင်း 

၏  ရပိုင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍  အတိအလင်းြပ  ာန်း

ထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းြခင်းမရိှပါက မှန်ကန် 

မ တသည့်   ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်ိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ 

ငိမ်းချမ်းေရးတွင်   လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်း 

အားလုံး   ဥပေဒှင့်အညီ    ပါဝင်လာမှသာလ င် 

မျိး၊ ေြမ၊ ေရ၊ နည်း ေကာင်းမွန်ပါက ေအာင်ြမင်ိင်ုမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ မျိးေကာင်းရမည်၊  ေြမကိုစနစ်တကျ 

ြပြပင်ရမည်၊ သဘာဝ ေြမဩဇာများကိ ုထတ်ုလပ်ု၍ 

နည်းစနစ်တကျသုံးစွဲိုင်ရမည်၊   အထွက် န်း 

ေကာင်းမွန်မည့ ်မှန်ကန်သည့ ်စိက်ုနည်းစနစ်များကိ ု

အသုံးြပရမည ်ြဖစ်ပီး ေမွးြမေရးေဆာင်ရက်သည ်

ြဖစ်ေစ၊  စိုက်ပျိးေရးြဖစ်ေစ  အဓိက လိုအပ်ချက် 

တစ်ခြုဖစ်သည့ ်ေကာင်းမွန်သည့ ်ေရအရင်းအြမစ်များ 

ရရှိေအာင်လည်း   ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း။

ေရထွက်လုပ်ငန်းှင့်  ပတ်သက်၍  အဓိကထား 

ေဆာင်ရက်ကသည်ြဖစ်ေသာ်လည်း အြခား ကက်၊ 

ဝက်၊ အမဲ၊ ဆိတ် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း 

နည်းလမ်းစနစ်တကျြဖင် ့ ေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက 

ေဒသစီးပွားေရးကိ ုအေထာက်အကူြဖစ်ေစိုင်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊   ေဒသတွင်းဖူလုံေရးကိ ု  ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်ပီး  ထိုမှတစ်ဆင့်  ေအးခဲအသားငါးှင့် 

အသားေြခာက်များကိ ု  ြပည်ပိုင်ငံများသို  တင်ပို 

ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး  ေဈးကွက်ရှာ  ေဆာင်ရက်ကေစ 

လိေုကာင်း၊ တင်ပိုိုင်ေရးအတွက်လည်း ေရေကာင်း 

အတွက်ပင်ြဖစ်သည့်အတွက် အခွင့်အေရးကို ရရှိ 

ေအာင်ယူကေစလုိေကာင်း၊ အစုိးရေကာင်းေစလုိြခင်း 

မဟုတ်ေကာင်း၊  စစ်တမ်းများအရ  ၂၀၀၇-၂၀၀၈ 

ခှုစ် ပညာသင်ှစ်တွင် ေကျာင်းစတင်တက်ေရာက်သ ူ

ဦးေရ ၁ ဒသမ ၅ သန်း ရှိပီး တက သိုလ်ဝင်တန်းသို 

ေရာက်ရှိခဲ့သူ ၂ သိန်း ၇ ေသာင်းေကျာ်ခန်သာရှိခဲ့ 

သြဖင့် ေကျာင်းစတင်တက်ေရာက်ခဲ့သူများအနက ်

၉၀ ရာခိုင် န်းသည် တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာက် 

ပညာအရည်အချင်း၌သာရှိသည်ကို  ေတွရှိရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ိုင်ငံ၏ ပညာရည်အဆင့ ်

အတန်းြမင့မ်ားေစေရးအတွက် ပညာေရးကိ ုအားေပး 

ေဆာင်ရက်ကရန်လိုပီး အမှန်တကယ် တတ်ေြမာက် 

ေအာင် ေလက့ျင့ ်သင်ကားေပးကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ဖိတ်ေခ ေဆာင်ရက်ကေစလို

စီးပွားေရးက     ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးအတွင်း ငါးကိ ုအေြခခသံည့် 

စက်မ လပ်ုငန်းများကိ ုေအာင်ြမင်ေအာင် လပ်ုေဆာင် 

ကေစလိုပီး  သယံဇာတေပါက ယ်ဝမ ှင့်  ေနရာ 

အချက်အချာကျမ ကို  အေြခခံ၍  ေဒသခံြပည်သူ 

လထူ၏ု လူမ စီးပွားဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် လုပ်ေဆာင် 

ေပးရန်လိုေကာင်း၊  ေဒသတွင်း  လ ပ်စစ်ဖူလုံေရး 

အစုိးရမှ လုပ်ေဆာင်ေပးမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားခ သက်သာေစသည့် LED မီးအမျိးအစား 

များကို  သုံးစွဲြခင်းြဖင့်လည်း   လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

သုံးစဲွမ များကိ ုသက်သာေအာင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက 

လုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ေဒသထွက်ကုန်၊ 

ထုတ်ကုန်များအား သက်သာေသာေဈး န်းများြဖင့် 

ြပင်ပသိုတင်ပိုိုင်ေရးှင့်     ခရီးသွားြပည်သူတို             

လမ်းေကာင်းတစ်ေလ ာက် စတ်ိေအးချမ်းသာစွာြဖင့ ်

 ခင်းများကည့် ၍ စတ်ိချမ်းေြမစွ့ာသွားလာိင်ုေရး 

ေမာ်လမိင်-ထားဝယ်-ေရး    ပင်လယ်ကမ်းေြခ 

မီးရထားလမ်းေကာင်းှင့ ်   ရန်ကုန်-ေမာ်လမိင-်

မိတ်-ထားဝယ်  ကမ်းေြခေရလမ်းေကာင်း  ခရီးစ် 

များ ေြပးဆဲွိင်ုေရးအတွက်လည်း စမီကံန်ိးများ ေရး

ဆဲွအေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရိှေကာင်း၊ တနသ  ာရ ီ

တိုင်းေဒသကီးတွင ်   ေကျာက်မီးေသွး၊    သံိုင်း၊ 

ထုံးေကျာက်ှင့် သဲသယံဇာတများ များစွာရှိသည့ ်

အတွက် စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်သမံဏ ိ

လုပ်ငန်း၊  ဘိလပ်ေြမလုပ်ငန်းှင့ ် ဖန်ချက်လုပ်ငန်း 

များလပ်ုေဆာင်ရန် စတ်ိဝင်စားမ ရိှပါက လပ်ုေဆာင် 

ိုင်ေရး    မည်သူမဆိုေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်   ဖိတ်ေခ  

ေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်း။

အားကစားက  ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးအတွက ်

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့်   တိုင်းှင့်  ြပည်နယ် 

အသီးသီးတွင် အားကစားကွင်းများ၊ အားကစားုမံျား 

ှင့်  အေထာက်အကူြပပစ ည်းများကိ ု ြဖည့်ဆည်း

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသြဖင့်   ေဒသခံများ၏ 

အားကစားြမင့်တင်ြခင်းကိ ုေဆာင်ရက်ပီး မိနယ် 

အဆင့၊် တိင်ုးေဒသကီးအဆင့မှ်တစ်ဆင့ ်ိင်ုငအံဆင့် 

အထိ အားကစားက  တွင် ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်

လုပ်ေဆာင်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးသည်   ေရခံေြမခံ 

ေကာင်းမွန်ပီး နဂိုရှိရင်းစွ ဲသယံဇာတအရင်းအြမစ ်

များ က ယ်ဝသည့်အတွက် အနာဂတ်ေမ ာ်မှန်းချက် 

များစွာရိှသည့ ် ေဒသတစ်ခြုဖစ်ေကာင်း၊ ပညာေရးကိ ု

အားေပးကေစလိုပီး  စနစ်ကျနသည့်  စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများ ေပ ထွက်လာေရးကုိ အားေပးေဆာင်ရက် 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ် အစိုးရ၏ ဦးေဆာင်မ ၊ 

တိုင်းေဒသကီးှင့်  မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများ၏ ထိန်းသိမ်းကပ်မတ်မ ၊ ေဒသခံ 

ြပည်သလူထူတုို၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မ တိုြဖင့ ်ေဒသဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများကို   ေအာင်ြမင်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်းြဖင့ ်   ေြပာကား 

သည်။

ေတွဆုံပွဲအပီးတွင ်ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် အဖွဲဝင် 

များသည ်တက်ေရာက်လာကသူများအား ရင်းရင်း 

ှီးှီး တ်ဆက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

 ကျန်းမာေရးှင့ ်ပတ်သက်၍ ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်းတိုးြမင့လ်ာေစေရး  အာဟာရြပည့ဝ်စွာ 

စားေသာက်ရန်ှင့ ် ကျန်းမာေရးှင့ ် ညွီတ်မ တသည့ ်ေနထိင်ုသွားလာလ ပ်ရှားမ များ  

ရှိရန်လို

  ပညာေရးက  ှင့ ်ပတ်သက်၍ ိင်ုငေံတာ်မှ အေြခခပံညာများ၊ တက သိလ်ုပညာများ 

သင်ကားေပးေနြခင်းသည် မိမိတိုတစ်ဦးချင်းစီ၏ ေရှဆက်ရမည့်ဘဝခရီးတွင် မိမိ 

ေြခေထာကေ်ပ  မမိရိပ်တည်ိင်ုေရးှင့ ်တိင်ုးြပည်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်ပင်ြဖစ်

  စီးပွားေရးက  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ငါးကို 

အေြခခံသည့်  စက်မ လုပ်ငန်းများကို  ေအာင်ြမင်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ကေစလိုပီး  

သယဇံာတေပါက ယ်ဝမ ှင့ ် ေနရာအချက်အချာကျမ ကိ ု အေြခခ၍ံ  ေဒသခြံပည်သ ူ

လူထု၏ လူမ စီးပွားဖွံ ဖိးတိုးတက်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပးရန်လို

လွတ်လပ်ပီး တရားမ တသည့် ေရးေကာက်ပဲွ ြဖစ်လာ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ထိုေကာင့်  ၂၀၂၂ ခုှစ်ကို 

ငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက်   ဦးတည်ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး   ငိမ်းချမ်းေရး ေဆွးေွး 

ပဲွများကုိ ြပလုပ်ေဆာင်ရက်၍ တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ် 

တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ ် NCA တွင် 

လက်မှတ်မထိုးရေသးသည့် အဖွဲအစည်းများ ပါဝင် 

လာိုင်ေစေရး အလွတ်သေဘာ ေဆွးေွးမ များြဖင့် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

တိုးတက်မ ြဖစ်ေပ လာေအာင်

လူတုိတွင် တုိးတက်ကီးပွားလုိစိတ်ရိှပါက ရပ်ေန၍ 

ရမည်မဟုတ်ဘဲ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ေနမှသာလ င် 

တိုးတက်မ များြဖစ်ေပ လာိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထုိအတူ ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံအေနြဖင့်လည်း  တုိးတက်မ  

ြဖစ်ေပ လာေအာင် မလပ်ုေဆာင်ိင်ုပါက ပိကျသွား 

ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  မမိတိိုအေနြဖင့ ် ိင်ုငေံတာ်ကိ ု

တည်ေဆာက်ရာတွင် သာယာဝေြပာေရးှင့ ်စားေရ 

ရိက ာဖူလုံေရးကို   ရည်မှန်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအေနြဖင့ ်ဆန် 

ဖူလုံမ  ၇၀ ရာခိုင် န်းသာရှိပီး လိုအပ်သည်များကိ ု

ြပင်ပမှ ဝယ်ယူေနရသည်ကုိ ေတွရိှရေကာင်း၊ စားကန်ု၊ 

သုံးကုန်၊  ေသာက်ကုန်ပစ ည်းများကို  မိမိေဒသ 

အတွင်း၌ ဖလူုေံအာင်ေဆာင်ရက်ိင်ုမည်၊ ထတ်ုလပ်ု 

ုိင်မည်ဆုိပါက ေဒသတွင်းရိှ ေငွေကးများ ြပင်ပသို 

ေရာက်ရှိေတာ့မည ်မဟုတ်ဘဲေဒသတွင်း ေငွေကး 

လည်ပတ်မ ကို ြဖစ်ေပ ေစိုင်မည်ြဖစ်ကာ ေဒသခံ 

များ၏ ချမ်းသာက ယ်ဝမ ကိ ုြဖစ်ေပ ေစုိင်မည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ဆန်အထွက် န်း တစ်ဧက တင်း ၇၀ ခန်သာ 

ရိှသြဖင့ ်တင်း ၁၀၀ ထွက်ေအာင်ကိးစားေဆာင်ရက် 

ပီး ေဒသတွင်း ဆန်ဖလူုမံ ရိှေအာင် လပ်ုေဆာင်ကေစ 

လိုေကာင်း။

မည်သည့ ်စိက်ုပျိးေရးကိ ုလပ်ုေဆာင်သည်ြဖစ်ေစ 

လမ်းများ၊ ေလေကာင်းလမ်းများ စသည့ ် ေကာင်းမွန် 

သည့် အခွင့်အေရးများ ရှိပီးြဖစ်သြဖင့ ်ေအာင်ြမင ်

ေအာင် လုပ်ေဆာင်ကေစလိုေကာင်း။

ကျန်းမာေရးှင့်  ပတ်သက်၍  မိမိတိုိုင်ငံ၏ 

ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်းသည ်အာဆီယံတွင် အနိမ့်ဆုံး 

ြဖစ်ပီး ၆၇ ှစ်သာရိှသည်ကိ ုေတွရိှရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်အြခားိုင်ငံများနည်းတ ူေမ ာ်မှန်းသက်

တမ်းတိုးြမင့ ်လာေစေရး    အာဟာရြပည့်ဝစွာ 

စားေသာက်ရန်ှင့ ် ကျန်းမာေရးှင့ ် ညီွတ်မ တ 

သည့် ေနထိုင်သွားလာလ ပ်ရှားမ များ  ရှိရန်လိုအပ် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဆန်ကို ဗဟိုြပ၍ အြခားသားငါး 

သီးှံတိုကို  စားေသာက်ြခင်းြဖစ်သည့်အတွက ်

အာဟာရြပည့ဝ်ေအာင် စားေသာက်ကရမည်ြဖစ်ပီး 

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးတွင်  ငါးမျိးစံုကုိ ေရးချယ် 

စားသံုးုိင်ပီး အြခားအသား ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရက် 

များလည်း ြပည့်စံုစွာ ရရိှုိင်ပီးြဖစ်သြဖင့် ြပည့်ြပည့် 

ဝဝစားသုံးကာ   ကျန်းမာေရးက  ကို   ြမင့်တင ်

ေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်း။

ပညာေရးကိ ုအားေပးကရန်လို

ပညာေရးက  ှင့ ်ပတ်သက်၍ မိမိတုိုိင်ငံတွင် 

ေကျာင်းေနသ ူ    ရာခုိင် န်းှင့်  စာတတ်ေြမာက်သူ 

ရာခိုင် န်းနည်းပါးလျက်ရှိသြဖင့်    ပညာေရးကို 

အားေပးကရန် လုိအပ်မည်ြဖစ်ပီး အသိပညာ၊ အတတ် 

ပညာရှင်များေပ ထွက်လာမှသာလ င် ေဒသဖွံဖိး 

တုိးတက်ေရးအတွက်လည်း ပုိမုိလုပ်ေဆာင်ုိင်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊   မိမိတို၏  မျိးဆက်သစ်လူငယ ်

လူရယ်များကုိ  ေကာင်းမွန်သည့်  စာေပပညာအေမွ 

အှစ်များ    သင်ကားေပးိုင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ိုင်ငံေတာ်မှ အေြခခံပညာများ၊  တက သိုလ်ပညာ 

များ သင်ကားေပးေနြခင်းသည် မမိတိိုတစ်ဦးချင်းစ၏ီ 

ေရှဆက်ရမည့်ဘဝခရီးတွင် မိမိေြခေထာက်ေပ  

မမိရိပ်တည်ိင်ုေရးှင့ ်တိင်ုးြပည်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရး



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

ကမ်းိုးတန်းေဒသတိုင်းစစ်ဌာနချပ်၊ ေမာရဝတီေရတပ်စခန်းဌာနချပ်မှ အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကား

မိမိတိုကိုယ်တိုင ်စာေပဖတ် ရန်လိုအပ်သကဲ့သို မိမိတို၏သားသမီးများ၏ ပညာရည်ြမင့်မားေရးကို အားေပးေဆာင်ရက်ရမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ကမ်းိုးတန်းေဒသတိုင်းစစ်ဌာနချပ်၊ ေမာရဝတီေရတပ်စခန်းဌာနချပ်မ ှအရာရှိ၊ စစ်သည်၊ 

မိသားစုများကိ ု ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားစ်။

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၁၃

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ   ဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်သည်  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ေရ) 

ဗိုလ်ချပ်ကီး မိုးေအာင်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှ

တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊    ကမ်းိုးတန်းေဒသ 

တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်တိင်ုးမှး   ဗိလ်ုချပ်ေစာသန်းလ  င်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါ၍   ယေနညေနပိုင်းတွင ်

ကမ်းိုးတနး်ေဒသတုိငး်စစ်ဌာနချပ်၊  ေမာရဝတီ 

ေရတပ်စခန်းဌာနချပ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစု 

များအား သွားေရာက်ေတွဆု ံအမှာစကားေြပာကား 

သည်။

ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက်ေနကရမည်

ထိုသို ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားရာတွင ်

တပ်မေတာ်၏           အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်သည ်

ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ရန်ြဖစ်ပီး  စစ်ေရးစွမ်းရည်၊   

စည်းုံးေရးစွမ်းရည်ှင့ ်    အုပ်ချပ်ေရးစွမ်းရည်တို 

အစ်ထက်ြမက်ေနေအာင်  ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက ်

ေနကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ထတ်ုြပန်ထားသည့ ်အမန်ိှင့် န်ကား 

ချက်များ၊ မဝူါဒများအတိင်ုး လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန် 

လိုေကာင်း၊     စစ်စည်းကမ်းေကာင်းမွန်မ သည် 

တပ်မေတာ်၏      အစ်အလာေကာင်းတစ်ခုပင ်

ြဖစ်သည့အ်တွက် ဆက်လက်ထန်ိးသမ်ိး ေဆာင်ရက် 

သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

တပ်မေတာ်သားအားလုံးသည်    မိမိတို၏ 

သေဘာဆ အေလျာက်  ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရး 

တာဝန်များကိ ု ထမ်းေဆာင်ရန် တပ်မေတာ်တွင်းသုိ 

ဝင်ေရာက်အမ ထမ်းခဲ့ကသူများပင ်    ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့်   တပ်မေတာ်ကို   ချစ်သည့်စိတ်ြဖင့ ်

မမိကိိယ်ုကိ ုစစ်သားေကာင်းတစ်ေယာက်ပသီေအာင် 

တည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ်ပီး မိမိတပ်ဖွဲ၊ မိမိတပ်ရင်း၊ 

မမိတိပ်မေတာ်ှင့ ်ိင်ုငခံျစ်စတ်ိများကိ ုတည်ေဆာက် 

ကရန်လိုေကာင်း၊ တပ်မေတာ်သားများြဖစ်သည့ ်

အတွက် မမိအိားတာဝန်ေပးအပ်လာပါက မည်သည့် 

ေနရာေဒသြဖစ်ေစ သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ရမည်ြဖစ်ပီး ေပးအပ်လာသည့် အမိန်ှင့်တာဝန်ကုိ 

ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်ိုင်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အလားတ ူံုးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင်လည်း 

လုပ်ငန်းတာဝန်များကို       မှန်မှန်ကန်ကန်ြဖင့် 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊        တပ်မေတာ်သား 

တစ်ဦးချင်းအေနြဖင့ ်စစ်သားေကာင်းပသီစွာ ေနထိင်ု 

ကျင့်ကြံခင်းအားြဖင့ ်တပ်မေတာ်၏ဂဏ်ုကိ ုြမင့တ်င် 

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ဝင်ေငွှင့်ထွက်ေင ွမ တေအာင်သုံးစွဲ

တပ်ေနေပျာ်ေရးအတွက် သက်သာေချာင်ချေိရး 

ှင့ပ်တ်သက်၍ တပ်မေတာ်မှေဆာင်ရက်ေပးထားပီး 

သက်ဆိုင်ရာ    တပ်ဌာနချပ်များအလိုက်လည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ တစ်ဦးချင်းေပျာ်ပါး 

စားေသာက်မ ကို ထိန်းသိမ်းြခင်းအားြဖင့ ်မလိုအပ် 

ေသာ   ေငွြဖန်းတီးမ ကို ထိန်းသိမ်းိုင်မည်ြဖစ်ပီး 

ဝင်ေငွှင့်ထွက်ေငွကို  မ တေအာင်  သုံးစွဲိုင်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ အလားတူ တပ်ဌာနချပ်မှ စီမံေဆာင်ရက် 

သည့်    တပ်ပိုင်စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေအာင ်     ေဆာင်ရက်ကရန ်

လိသုကဲသ့ို မမိတိိုတစ်ဦးချင်းအလိက်ု တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ု 

စိက်ုပျိးေမွးြမေရးများကိ ုေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေအာင် 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်     အပိုဝင်ေငွရရှိိုင်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ဦးစီးေခါင်းေဆာင်ရသူများအေနြဖင့်လည်း 

မိမိတိုကွပ်ကဲအုပ်ချပ်ရသည့ ်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲများမ ှ

စစ်သည်မိသားစုများ၏     ရပိုင်ခွင့်ှင့ ်   သက်သာ 

ေချာင်ချေိရးကိ ုနည်းလမ်းတကျ မှန်မှန်ကန်ကန်ြဖင့် 

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက ်       ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တပ်မှးေကာင်းသဖွယ ်စိတ်ဓာတ်ှင့် မိဘသဖွယ ်

စိတ်ဓာတ်   ထားရှိရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုနည်းတူ 

လက်ေအာက်ငယ်သားများအေနြဖင့်လည်း ချမှတ် 

ထားသည့်  စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ု  တိကျစွာ 

လိုက်နာ၍   မိမိကိုယ်ကိ ုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းြဖင့ ်

ေနထိုင်ကရန်လိုေကာင်း၊   မိမိဘဝတက်လမ်းကိ ု

ထိခုိက်ေစုိင်သည့် အေသာက်အစား၊ အေပျာ်အပါး 

တိုကိ ုေရှာင်က်ကရန်လိုပီး မမိဝိင်ေငှွင့ ်ထွက်ေင ွ

မ တေအာင် စည်းစနစ်ကျစွာြဖင့် သုံးစွဲကရမည ်

ြဖစ်ကာ အသိတရား၊ သတိတရားလက်ကိုင်ထား၍ 

မိမိဘဝတိုးတက်ေအာင ် လုပ်ေဆာင်ကရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း။

ပညာရည်သင်ကားေရးှင့ပ်တ်သက်၍ မမိတိို 

ကိုယ်တိုင ်စာေပဖတ် ရန်လိုအပ်သကဲ့သို မိမိတို၏ 

သားသမီးများ၏ ပညာရည်ြမင့်မားေရးကုိ အားေပး 

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    တပ်မေတာ်သား 

မိသားစုဝင်များ၏  ပညာရည်ြမင့်မားေရးအတွက ်

လည်း     တပ်မေတာ်မှ    ေငွေကးများကုန်ကျခံ၍ 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊    မိမိတိုတာဝန ်

ထမ်းေဆာင်ရာေဒသများတွင် မမိတိို၏ကေလးငယ် 

များအားလုံး ပညာသင်ကားိုင်ေရး ေဆာင်ရက်မ ှ

သာ မိမိတို၏သားသမီးများအား ပညာအေမွများ 

ေပးုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အလားတူ တပ်ှင့်ြပည်သူ

တစ်သားတည်းရိှေနေစရန်အတွက် တပ်ြပင်စည်းုံး 

ေရးလပ်ုငန်းများအား လက်ေတွကျကျြဖင့် ေဆာင်ရက် 

ကရန်လိုေကာင်းြဖင့ ်မှာကားသည်။

ယင်းေနာက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး  

ေကာင်စဦက   ၊    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

က    အရာရှိ၊   စစ်သည်၊ မိသားစုများအတွက ်

စားေသာက်ဖွယ်ရာများေပးအပ်ရာ     ေရတပ်စခန်း 

ဌာနချပ်မှးှင့် ဇနီးတိုက   လက်ခံရယူကသည်။ 

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်သည ်   အရာရှိ၊ 

စစ်သည်၊ မိသားစုများအား ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။              သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအတွက ်စားေသာက်ဖွယ်ရာများ ေပးအပ်စ်။

  တပ်မေတာ်ကိခုျစ်သည့စ်တ်ိြဖင့ ်မမိကိိယ်ုကိ ုစစ်သားေကာင်းတစ်ေယာက်ပသီ 

ေအာင် တည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ်ပီး မမိတိပ်ဖဲွ၊ မမိတိပ်ရင်း၊ မမိတိပ်မေတာ်ှင့် 

ိုင်ငံချစ်စိတ်များကို တည်ေဆာက်ကရန်လို

  တပ်မေတာ်သားတစ်ဦးချင်းအေနြဖင့ ်စစ်သားေကာင်းပသီစွာ ေနထိင်ုကျင့် က ံ

ြခင်းအားြဖင့် တပ်မေတာ်၏ဂုဏ်ကိုြမင့်တင်



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂
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(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင ်ေပးပိုသည့ ်(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့်သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်) 

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ေကျးလက်ေနြပည်သ ူ၇၀ ရာခိင်ု န်းေကျာ်ရိှပီး အဓကိ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမှာ စိက်ုပျိး၊ ေမွးြမေရးကိ ုအေြခခ ံ

သည့ ် လပ်ုငန်းများြဖစပ်ါသည။်  ထိုေကာင့ ်ြပည်သူလမူ ဘဝဖံွဖိးတိုးတက်ေရးအတက်ွ စားေရရကိ ာဖလူုေံရးအား ဦးစားေပးေဆာငရ်က် 

လျက်ရိှပါသည်။ ကမ ာ၌ စားေရရကိ ာသည် အေြခခလံိအုပ်ချက်ြဖစ်ပီး လသူားထအုသက်ရှင်ေနထိင်ုေရးအတက်ွ ေနစ်သုံးစဲွေနရသြဖင့် 

လိုအပ်ချက် အမဲရှိေနေသာ ပစ ည်းများြဖစ်ပါသည်။
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စားေရရိက ာဖူလုံေရးအား ဦးစားေပးေဆာင်ရက်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၃

စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန    အထိမ်း 

အမှတ် လူငယ်ှင့် စာေပပွဲေတာ်ကျင်းပ 

ေရးှင့်ပတ်သက်သည့်    လုပ်ငန်းညိ  င်း 

အစည်းအေဝးကို ယေနမွန်းလွဲ ၁ နာရီ 

တွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ြပန်ကားေရးဝန်ကီး 

ဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးသုိ စိန်ရတုြပည်ေထာင်စု 

ေနအထိမ်းအမှတ်     လူငယ်ှင့်စာေပ 

ပွဲေတာ်  အခမ်းအနားကျင်းပေရး  ဦးစီး 

ေကာ်မတဦက    ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုး၊ 

သိပ ံှင့်   နည်းပညာ        ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာမျိးသန်ိး 

ေကျာ်၊   အားကစားှင့ ်  လူငယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးမင်းသိန်းဇံ၊     ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

ဥက    ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ုိင်၊ ေကာ်မတ ီ

အတွင်းေရးမှးှင့ ်အဖဲွဝင်များ၊ တာဝန်ရိှ 

သူများ တက်ေရာက်ကသည်။

သုံးရက်ကာကျင်းပရန ်စီစ်ထား

ေရှးဦးစွာ      ဦးစီးေကာ်မတီဥက    

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုး 

က    စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနအထိမ်း 

အမှတ် လငူယ်ှင့စ်ာေပပဲွေတာ်ကိ ုယခင် 

က ဇန်နဝါရ ီ၂၉ ရက်ှင့ ်၃၀ ရက် ှစ်ရက် 

တည်းသာ ကျင်းပရန် လျာထားခဲ့ေသာ် 

လည်း  ယခုအခါ  တစ်ရက်ထပ်မံတိုး၍  

ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်အထိ သံုးရက်ကာကျင်းပ 

ရန် စီစ်ထားပါေကာင်း၊  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ၊      မိဘြပည်သူများ၊  

ဝန်ထမ်းမသိားစမုျား လာေရာက်ေလလ့ာ 

ိုင်ေရး   စီမံေဆာင်ရက်ထားပီး ယခင် 

လျာထားေသာ ြပခန်းများအြပင်  သပိ ံှင့် 

နည်းပညာဆိုင်ရာြပခန်း၊   ေလေကာင်း 

ပညာရပ်ဆိုင်ရာြပခန်း၊    ေရေကာင်း 

ပညာရပ်ဆုိင်ရာြပခန်း၊ ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ 

ြပခန်းများကိုလည်း      တိုးချဲထည့်သွင်း 

ြပသရန် စမီေံဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ 

ယခုပွဲေတာ်အား ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးေကာင်စီ၏ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်တွင် 

ကျေရာက်သည့်   ှစ်ပတ်လည်ေနကို 

ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့ ်အခမ်းနားဆုံးြဖစ ်

ေအာင်   စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနအားလုံးက      ဝိုင်းဝန်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးကရန် ေမတ ာ 

ရပ်ခံလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်  ဦးစီးေကာ်မတ ီတွဲဖက် 

အတွင်းေရးမှးက   ပွဲေတာ်ကျင်းပေရး 

အတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်မ လုပ်ငန်းများ

အေြခအေန၊ ြပခန်းများ/ လ ပ်ရှားမ များ 

အတွက်  ေနရာချထားမ များှင့်စပ်လျ်း 

၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာမျိးသိန်းေကျာ်က   သိပ ံှင့် 

နည်းပညာဝန်ကီးဌာနက ခင်းကျင်းြပသ 

မည့်    ြပခန်းကို    လူငယ်များအတွက ် 

လွယ်လွယ်ကူကူ     သိြမင်ိုင်ေစရန်၊ 

ေပျာ်ရ င်ေစရန်၊   ပညာရပ်ဆိုင်ရာများ 

သရိှိေစရန် ရည်ရယ်၍ ခင်းကျင်းြပသသွား 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ လူငယ်ှင့်စာေပပွဲ 

ေတာ်သည် အနာဂတ်မျိးဆက်လငူယ်များ 

အား  အသပိညာရရိှေစမည့ ်ပဲွေတာ်တစ်ခ ု 

ြဖစ်သည့အ်ားေလျာ်စွာ ေအာင်ြမင်ေအာင် 

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း      ပါဝင်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးမင်းသိန်းဇံက ပွဲေတာ်သို လာေရာက ်

သည့်   ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ၊ 

မဘိြပည်သမူျား၊ ဝန်ထမ်းများအား မမိတိို 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်     အေရှေတာင ်

အာရှအားကစားပိင်ပဲွတွင် ပါဝင်ယှ်ပိင် 

ကမည့် ုိင်င့ံလက်ေရးစင်များ၏ ေလ့ကျင့ ်

ေနမ ှင့်  အားကစားဆိုင်ရာ   ြပခန်းကို   

ပါဝင်ြပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။ 

 ထိုေနာက် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

ဥက    ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိင်ု၊ ဒတုယိ 

ဝန်ကီး   ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း၊   ဦးရဲတင့်၊ 

ဗိုလ်မှးချပ်လူမွန်၊        ဦးေဇာ်ဝင်းှင့ ်

တက်ေရာက်လာကသူများက   (၇၅)ှစ် 

ေြမာက ်       စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန  

အထိမ်းအမှတ် လူငယ်ှင့်စာေပပွဲေတာ ်

ေအာင်ြမင်စွာ  ကျင်းပိုင်ေရးအတွက ်

က  အလုိက် ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။ 

ယင်းေနာက် ဦးစီးေကာ်မတီဥက    

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက နိဂုံးချပ်အမှာ 

စကားေြပာကားပီး    အခမ်းအနားကို 

ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။            သတင်းစ်

လူငယ်ှင့် စာေပပွဲေတာ်ကိ ုေနြပည်ေတာ်၌ သုံးရက်ကာ ကျင်းပမည်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်ထူးခ န်သည့် အားကစားသမားများအား ဂုဏ်ြပချးီြမင့်

ပဲခူး   ဇန်နဝါရီ    ၁၃ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး     ပဲခူးမိေတာ်ခန်းမ၌ 

ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းက ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲက    တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ   ိုင်ငံ့ 

ဂဏ်ုေဆာင် ထူးခ န်သည့ ်အားကစားသမားများအား 

ေထာက်ပံဂ့ဏ်ုြပချးီြမင့ြ်ခင်း အခမ်းအနားကျင်းပရာ   

တိုင်းေဒသကီး     ဝန်ကီးချပ်     ဦးမျိးေဆွဝင်း 

တက်ေရာက ်ဂုဏ်ြပအမှာစကားေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးမ ှိုင်ငံတကာ 

အားကစားပိင်ပွဲများတွင ်ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်ထူးခ န် 

အားကစားသမားေဟာင်းများ       ြဖစ်ကသည့ ်

ဦးရွဲန်(ေဘာလုံး)ှင့ ်     ဦးတင်ေအာင်(ဂိုး)တိုအား 

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က     လည်းေကာင်း၊ 

ဦးဝင်းေမာင်(ေဘာလုံး)ှင့်ဦးသန်းစိုး(ခ)ဦးဆပ်သီး 

(ေဘာလုံး)တိုအား တိင်ုးေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ်၊ 

တရားသူကီးချပ်က လည်းေကာင်း၊ တိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးများက ိင်ုငံဂ့ဏ်ုေဆာင် ေဘာလုံး၊ ေလေှလှာ်၊ 

ေြပးခန်ုပစ်၊ ေဘာ်လေီဘာ၊ ပိက်ုေကျာ်ြခင်း၊ လက်ေဝှ၊ 

နပန်း၊ ပီတန်း၊ အေလးမ၊ ြမားပစ်၊ ဗိုဗီနမ်၊ ေမွထိုင်း 

အားကစားနည်းများတွင် ေရ ၊ ေင၊ွ  ေကးတဆံပ်ိများ 

ရရှိခဲ့ကသည့ ်   ထူးခ န်အားကစားသမားများအား 

ဂဏ်ုြပဆေုငမွျား၊  ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းများှင့ ်ဂဏ်ုြပ 

လက်ေဆာင်များ   ချးီြမင့်ကရာ    ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်

ေဘာလုံးအားကစားသမားေဟာင်း  ဦးတင်ေအာင် 

(ဂိုး)က ေကျးဇူးတင ်စကားေြပာကားသည်။

အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင ်ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖဲွက ိင်ုငတံကာ အားကစားပိင်ပဲွများတွင် 

တိင်ုးေဒသကီးမှ ုိင်င့ံဂုဏ်ေဆာင် ေရ ၊ ေငွ၊ ေကးတဆံပ်ိ 

များရရှိခဲ့ကသည့ ်   အားကစားသမား ၃၃ ဦးအား 

ဂုဏ်ြပေငွကျပ ်၆၆ သိန်း ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။  

 သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

အာရှ-ပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ မျက်ှာစုံညီအစည်းအေဝး ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ   ၁၃   

အာရှ-ပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ (Asia Pacific Joint 
Group – AP JG) ၏ ြမန်မာိင်ုင ံေငေွကးခဝါချမ ှင့် 
အကမ်းဖက်မ ကိ ုေငေွကးေထာက်ပံမ့ တိက်ုဖျက်ေရး 
(Anti-Money Laundering and Countering the 
Financing of Terrorism-AML/CFT) လပ်ုငန်းစ်များ 
အေပ  အကြဲဖတ်ြခင်းှင့စ်ပ်လျ်း၍  ြမန်မာိင်ုင၏ံ 
တိုးတက်ေဆာင်ရက်ချက်များ    ေဆွးေွးြခင်းဆိင်ုရာ 
အစည်းအေဝးကိ ု  ယေန   မွန်းလွဲပိုင်းတွင ် ြမန်မာ 
ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၌    ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်
ကျင်းပသည်။ 

အစည်းအေဝးသို   ေငွေကးဆိုင်ရာအေရးယူ

ေဆာင်ရက်ေရးအဖွဲ   (Financial Action Task 

Force-FATF) ှင့် အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသ ေငွေကး 

ခဝါချမ တိုက်ဖျက်ေရးအဖွဲ  (Asia Pacific Group-

APG) အတွင်းေရးမှးအဖွဲမ ှပုဂ ိလ်များှင့် AP JG 

အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားမှ ကိယ်ုစားလှယ်များ၊  ြမန်မာိင်ုင ံ

ေတာ်ဗဟိုဘဏ်  ဒုတိယဥက     ေဒ သန်းသန်းေဆွ 

ဦးေဆာင်၍     အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရး 

ေကာ်မရှင်၊  ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန၊  ြမန်မာိုင်ငံ 

ရဲတပ်ဖွဲ၊          အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ်ံုး၊ ေငွေရးေကးေရး 

ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ြပည်တွင်းအခွန်များ 

ဦးစီးဌာန၊ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနှင့ ်ေငေွကးဆိင်ုရာ စုစံမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ 

တိုမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ေရာက်ကသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင ်AP JG အဖွဲ၏ Co chair 

ြဖစ်သ ူအိ ယိုိင်ငံသား Mr. Yogpal Singh ှင့် ြမန်မာ 

ိင်ုငေံတာ်ဗဟုိဘဏ် ဒုတိယဥက    ေဒ သန်းသန်းေဆွ 

တိုက အဖွင့်အမှာစကားများ ေြပာကားကသည်။

 ဆက်လက်၍ ြမန်မာိင်ုင၏ံ AML/CFT ဆိင်ုရာ 

တိုးတက်ေဆာင်ရက်မ များကိ ုေဆွးေွးေြပာကားရာ 

တွင် ေငေွကးခဝါချမ ဆိင်ုရာ ဆုံး ံးိင်ုေြခအ ရာယ် 

များကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်းှင့်  ယင်းအ ရာယ်များကို 

နားလည်ေစေရးအတွက်   ကီးကပ်ေရးအာဏာပုိင် 

များှင့်    ညိ  င်းအစည်းအေဝးများ  ြပလုပ်ြခင်း၊ 

ကုမ ဏီအဖွဲအစည်းများ (Legal Persons) ှင့် 

စပ်လျ်းသည့် ေငွေကးခဝါချမ ဆုိင်ရာဆံုး ံးုိင်ေြခ 

အ ရာယ်အကဲြဖတ်ေရးေကာ်မတီ   ဖွဲစည်းြခင်း၊ 

ေငေွရးေကးေရးမဟတ်ုေသာ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ 

ှင့်   က မ်းကျင်မ ဆိုင်ရာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

လပ်ုငန်းများအား ံုးထုိင်စစ်ေဆးြခင်းှင့် ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးေရး အစီအမံများြပလုပ်ြခင်း၊ ြပည်ပေငွလ ဲ 

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများကိ ုလိုင်စင်ထုတ်ေပးမ ှင့် 

ကီးကပ်စစ်ေဆးေရး      ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ၊ 

တရားမဝင ်   ေငွလ ဲလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်သူများကိ ု

အေရးယူေဆာင်ရက်မ ၊      ေငွေကးဆိုင်ရာစုံစမ်း 

ေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ၏     အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်မ ၊ ေငွေကးခဝါချမ ဆိုင်ရာြပစ်မ များကို 

ေဖာ်ထတ်ုြခင်းှင့ ်စုစံမ်းစစ်ေဆးြခင်း၊ ြပစ်မ ကျးလွန် 

ရာမှ ရရိှသည့ ်ေငေွကးှင့ပ်စ ည်းများအား စမီခံန်ခဲွမ  

ကိစ ရပ်များ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊     အကမ်းဖက်မ ကို 

ေငွေကးေထာက်ပံ့မ တိုက်ဖျက်ေရးှင့ ်ကုလသမဂ  

လုံ ခံေရးေကာင်စီ    ဆုံးြဖတ်ချက်များှင့်အညီ 

လူအများအြပား ေသေကျေစေသာ   လက်နက်များ 

ြပန်ပွားေရးကိ ုေငွေကးေထာက်ပံ့မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ှင့်   သက်ဆိုင်သည့်  အသိပညာေပးေရးဆိုင်ရာ 

တိုးတက်ေဆာင်ရက်မ များကိ ု ှစ်ဖက် အြပန်အလှန် 

ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ်

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌  ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားများ ကွင်းဆင်းြပလပ်ုေပး

 ေကျာဖုံးမှ

အခမ်းအနားတွင် ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ ရှုားိင်ုင ံ

သံအမတ်ကီးက ကာကွယ်ေဆးများအား ုရှား-

ြမန်မာ ှစ်ိုင်ငံ  ချစ်ကည်ေရးအထိမ်းအမှတ်ှင့ ်

ြမန်မာိင်ုင၏ံ ကိဗုစ်-၁၉ တိက်ုဖျက်ေရးလပ်ုငန်းစ် 

များတွင်     အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်အတွက ်

ကာကွယ်ေဆးများ   လှဒါန်းရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ေရှဆက်၍ ုရှား-ြမန်မာ ချစ်ကည်ရင်းှီးစွာြဖင့ ်

ကပ်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများ       ပူးေပါင်း 

လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

ေကျးဇူးတင်စကားေြပာကားရာတွင ်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်   ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်  လူမ  

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင ်ထိခိုက်မ များ ကံေတွ 

ခဲ့ရပါေကာင်း၊   ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ 

တတိယလ  င်းအား ုိင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

၏      ဦးေဆာင်မ ၊     ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၏ 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ များြဖင့ ်    အချနိ်တိုအတွင်း 

ထန်ိးချပ်ိင်ုခဲပ့ါေကာင်း၊ ေနာက်ထပ်ေပ ေပါက်လာ 

မည့် ကိုဗစ်လ  င်းများအား  ထိန်းချပ်ိုင်ရန်အတွက် 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးသည ်   အေရးကီးေသာ 

အခန်းက  မှ  ပါဝင်ပါေကာင်း၊  ယေန  ရှုားိင်ုငကံ 

ချစ်ကည်ေရးအထိမ်းအမှတ်အြဖစ် လှဒါန်းေသာ 

Sputnik Light  ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးများသည် 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါထိန်းချပ်ေရး 

တွင်    များစွာအေထာက်အကူြပိုင်မည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ ယေန  ကျင်းပသည့ ်  အခမ်းအနားသည် 

သမိုင်းဝင်အခမ်းအနားြဖစ်ပီး      ုရှားိုင်ငံှင့ ်

ြမန်မာိုင်ငံ၏    ချစ်ကည်ရင်းှီးမ ကို   အနာဂတ် 

မျိးဆက်သစ်များအေနြဖင့်     သိရှိိုင်မည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ ဆက်လက်၍ ြမန်မာ-ုရှား ှစ်ုိင်ငံချစ်ကည် 

ရင်းှီးစွာြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရး 

လုပ်ငန်းများကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ုရှားသမ တိုင်ငံက လှဒါန်းသည့် 

Sputnik Light ကာကွယ်ေဆးများ လှဒါန်းမ အတွက် 

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာအား  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက   

ြမန်မာုိင်ငံဆုိင်ရာ   ုရှားသမ တုိင်ငံ သံအမတ်ကီးထံ 

ေပးအပ်၍ အခမ်းအနားကို ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ဆက်လက်၍    ှစ်ိုင်ငံကျန်းမာေရးက   

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ တိုးြမင့လ်ပ်ုေဆာင်ိင်ုေရး 

ချစ်ကည်ရင်းီှးစွာေဆွးေွးကသည်။ ရှုားိင်ုငကံ 

ထုတ်လုပ်သည့် Sputnik Light ကာကွယ်ေဆးများ 

သည် လူတစ်ဦးလ င်   တစ်ကိမ်သာ  ထိုးှံေပးရန် 

လိအုပ်ပီး ြမန်မာိင်ုင၏ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးထုိးံှမ  ပုိမုိလျင်ြမန်စွာ လ မ်း ခံုိင်ေရးအတွက် 

များစွာအေထာက်အကြူပမည်ြဖစ်သည်။ ရှုားိင်ုင ံ

က  လှဒါန်းသည့် ကာကွယ်ေဆး ေလးသိန်း Doses 

သည် ယေနတွင် ေရာက်ရှိပီး  ဝယ်ယူထားသည့ ်

ကာကွယ်ေဆးေြခာက်သိန်း Doses သည် ဇန်နဝါရီ   ၁၆ 

ရက်တွင်  ေရာက်ရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကာကွယ်ေဆးများ   လ ဲေြပာင်းလက်ခံသည့ ်

အခမ်းအနားသုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှ 

သမူျား၊ ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ ရှုားသမ တုိင်ငံသံံုးမှ 

ကိုယ်စားလှယ်များ၊    ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ

တာဝန်ရှိသူများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးှင့ ်   ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှ  တာဝန်ရှိ 

ပုဂ ိလ်များ တက်ေရာက်ကသည်။        သတင်းစ် 

မဂ  လာဒုံ   ဇန်နဝါရီ   ၁၃
လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ 

အင်အားဝန်ကီးဌာန    ရန်ကုန် 
ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု မဂ  လာဒုံမိနယ် 

ဦးစီးမှးုံးမှ ဦးစီးမှးှင့် ဝန်ထမ်း 
များသည် ယမန်ေန  နနံက် ၉ နာရ ီ
တွင် မဂ  လာဒံုမိနယ် ေထာက်ကန် 
တိုးချဲရပ်ကွက်ေန   ြပည်သူများ 
အား ရပ်ကွက်ဓမ ာံုတွင် ုိင်ငံသား 

မအူပင်မိနယ်၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းှင့်

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပး
မအူပင်   ဇန်နဝါရီ   ၁၃

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး မအပူင် 

မိနယ်တွင် လဝူင်မ ကီးကပ်ေရး 

ှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန 

က   အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း 

ှင့်   ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

များ   ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိရာ ယမန်ေန    နံနက်ပုိင်း 

က   ေသာင်ဇားေကျးရာအုပ်စုသို     

ကွင်းဆင်း  ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

အဆိပုါ        ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့ ်

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးရာတွင် 

မအူပင်ခုိင်လူဝင်မ ကီးကပ်ေရး

ှင့်    ြပည်သူအင်အားဦးစီးဌာန 

ခိုင်ဦးစီးမှး    ဒုတိယ န်ကား 

ေရးမှး ဦးေအးကိကုိစုှုင့် မိနယ် 

ဦးစီးမှး   ဦးခင်ေမာင်ေအးတိုက 

ိုင်ငံသားကတ ်   အသုံးဝင်ပုံှင် ့

အသက်အရယ်အလုိက် ကုိင်ေဆာင် 

လဲလှယ်ရြခင်းကိ ု        ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

 ထိုေနာက်   အသက် ၁၀ ှစ် 

ြပည့်ှင့်  ၁၈ ှစ်အထက ်ြပည်သ ူ

များအား    ိုင်ငံသားကတ်ြပား 

ြပလုပ်ြခင်း၊ အသစ်လဲလှယ်ြခင်း၊ 

အိမ်ေထာင်စုဇယား ေဆာင်ရက ်

ေပးြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ သတ်မှတ် 

စည်းကမ်းချက်များှင့်    အညီ 

ေဆာင်ရက်ေပးပီး   သံုးရက်ကာ 

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ေအာင်ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

စစိစ်ေရးကတ်ြပားများကုိ ပန်းခင်း 
စမီခံျက်ြဖင့် ကွင်းဆင်းြပလပ်ုေပး 
ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ 

အင်အားဝန်ကီးဌာန   မဂ  လာဒုံ 
မိနယ်ဦးစီးမှး   ဦးြမင့်သေူအာင်၊ 
ဒုလဝကမှး      ေဒ ယုယုေသာ် 
ဦးေဆာင်သည့်  ဝန်ထမ်းများက 
ေထာက်ကန်တုိးချဲရပ်ကွက်ရိှ ၁၀ 

ှစ်ြပည့် ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 
ေလ ာက်ထားသ ူ၅၂ ဦး၊ အသက် 
၁၈ ှစ်ြပည့်   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပား ေလ ာက်ထားသူ ငါးဦး၊ 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား မိတ  
လဲလှယ်ေလ ာက်ထားသ ူ၃၅ ဦး စစု ု
ေပါင်း ၉၂ ဦးတိုကိ ုိင်ုငသံားစစိစ် 
ေရးကတ်ြပားများ     ြပလပ်ုေပးခဲ ့
ေကာင်း သရိသည်။    ဉာဏ်ဟန်ိး

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း  ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ုရှားသမ တိုင်ငံ သံအမတ်ကီး 

H.E.Dr. Nikolay Listopadov ထံ ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ ေပးအပ်စ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊  ၂၀၂၂

ဝါထုတ်လုပ်တင်ပုိမ ကိ ုြပည်ပဝယ်လုိအား ရိှေနချန်ိ ေဆာင်ရက်ုိင်မှသာ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အကျိးရိှုိင်မည်
ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၃

ဝါစိုက်ပျိးထွက်ရှိမ ၊     ြပည်တွင်းသုံးစွဲမ ှင့် 

ြပည်တွင်းထုတ်လုပ်အသုံးြပမ မှ ပိုလ ံသည့် ဝါဂွမ်း 

များကို ြပည်ပသို တင်ပိုမ ဆိုင်ရာ ညိ  င်းအစည်း 

အေဝးကုိ ယေနမွန်းလဲွပုိင်းက စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

Virtual စနစ်ြဖင့် ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးတွင ်      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာပွင့ဆ်န်းက ဝါသီးံှက  ဖံွဖိးေရးအတွက် 

စိုက်ပျိးသည့်ေတာင်သူ၊ ဝယ်ယူသိုေလှာင်ကိတ်ခွဲ 

သည့စ်က်ပိင်ု၊ ကုန်ေချာအသံုးြပ ထတ်ုလပ်ုေရာင်းချ 

သည့ ်ချည်မ င်စက်ှင့ ်ြပည်ပတင်ပိုသည့ ်လပ်ုငန်းရှင် 

များပါဝင်သည့ ်အပိုင်း(၃)ပိုင်းရှိရာ Supply Chain 

တစ်ေလ ာက် ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံး ြဖစ်သင့ ်

ြဖစ်ထိုက်သည့ ်အကျိးအြမတ်ရရှိေရး ေဆာင်ရက် 

သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ဝါထုတ်လုပ်တင်ပိုမ ကို 

ြပည်ပဝယ်လိအုား ရိှေနချန်ိ၊ ေဈးေကာင်းရရိှချန်ိတွင် 

ေဆာင်ရက်ိုင်မှသာ ြပည်တွင်း စိုက်ပျိးထုတ်လုပ ်

သည့်  လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်  အကျိးရှိိုင်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ သိုရာတွင် ြပည်တွင်းအထွက် န်းှင့် 

ထုတ်လုပ်မ ကုန်ကျစရိတ်၊ ေဒသအလုိက် ေဈးကွက် 

ေပါက်ေဈးတိုအေပ တွင် စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းရှင်များ 

အတွက် အကျိးရှိိုင်မ ကိုလည်း ထည့်သွင်းစ်းစား 

ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ြပည်တွင်းထုတ်လုပ်သည့် 

လုပ်ငန်းများအေနြဖင့ ်    ဝါကုန်ကမ်းဝယ်ယူရရှိမ  

အေြခအေန၊ ကန်ုကမ်းဝယ်ယရူာတွင် ေတွကံေနရ 

သည့် အခက်အခဲများကိ ုပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေွးေပး 

ေစလိုပါေကာင်း၊ ဝါက   ကျယ်ြပန်သည့်အတွက ်

အေသးစိတ်ေဆွးေွးမ များ ထပ်မံေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထုိေနာက်အစည်းအေဝးသုိ တက်ေရာက်လာက 

သည့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးများှင် ့

တာဝန်ရှိသူများက ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးကသည်။

အစည်းအေဝးသုိ စက်မ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး၊ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး၊ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန            ဒုတိယဝန်ကီး၊ 

ကုန်သွယ်မ ှင့်  ကုန်စည်စီးဆင်းမ များ  မှန်ကန် 

ြမန်ဆန်ေစေရးဗဟိေုကာ်မတ ီတဲွဖက်အတွင်းေရးမှး၊ 

စစ်ကုိင်းတုိင်းှင့် မေကွးတုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွ 

တိုမှ စီးပွားေရးရာဝန်ကီးများ၊ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ  တာဝန်ရှိသူများ၊  ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲ 

များ၊ ဝါှင့် ဝါထွက်ပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ 

ဝါသီးှံ    စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်တင်ပိုေရာင်းချသူများ 

အသင်း၊       ချည်စက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းှင့ ်

ြပည်ပသုိ တင်ပိုသည့ ်ကမု ဏမီျားမှ တာဝန်ရိှသမူျား 

တက်ေရာက်ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြပည်သူအငှားအိမ်ရာ တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်း 
ဦးစီးေကာ်မတ ီလုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၃

ြပည်သူအငှားအမ်ိရာ တည်ေဆာက်ေရးစမီကံန်ိး 

ဦးစီးေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကုိ 

ယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ေဆာက်လုပ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

 န်ကားချက်များှင့်အည ီကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးသို ြပည်သူအငှားအမ်ိရာစမီကံန်ိး  

ဦးစီးေကာ်မတီဥက    ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေရ ေလးက Video Message 

ေပးပိုအမှာစကား ေြပာကားရာတွင် စမီကံန်ိးအတွက် 

သုံးစဲွထားေသာ ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာေငမွျား ေလလွင့မ်  

မရှိေစရန်      ေဆာင်ရက်ဆဲအေဆာက်အအုံှင့ ်

Infrastructure လုပ်ငန်းများကို ပီးြပတ်ေအာင ် 

ေဆာင်ရက်ပီး    ေနထိုင်လိုသူ     ြပည်သူများအား 

အလျင်အြမန် အငှားချထားေပးိုင်ြခင်းအားြဖင့ ်

တိုးတက်လာေသာ လူဦးေရှင့် လိုအပ်မည့်အိမ်ရာ 

များ ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်မည့်အြပင ်ငှားရမ်းခဝင်ေင ွ

များ ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာေငသွို ြပန်လည်စီးဝင်လာမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ Phase (1) ၏ တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်း 

များ မတ်လှင့် ဧပီလတွင် ပီးစီးိုင်ေရးအတွက ်

သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၌ ကံေတွေနရသည့် အခက် 

အခဲများကို ဝိုင်းဝန်းကူညီေဆာင်ရက်ေပးကေစလို 

ေကာင်း၊ အငှားအိမ်ရာချထားေပးိုင်ေရးအတွက ်

အိမ်ခန်းအငှားချထားေရး    မူဝါဒများကိုလည်း 

ကိတင်ချမှတ်ထားရန် အကံြပေဆွးေွးကေစလို 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်   ဦးစီးေကာ်မတ ီ   အတွင်းေရးမှး 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမင်းထိန်က ြပည်သူအငှားအိမ်ရာ 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိ ုေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်ှင့် 

မ ေလးမိတိုတွင် ပဂု လကိလပ်ုငန်းရှင် အသင်းအဖဲွ 

များှင့်ပူးေပါင်း၍    လုပ်ငန်းများအရှိန်အဟုန်ြဖင့ ် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်အေြခအေနများ 

ကိုလည်းေကာင်း၊ စီမံကိန်းှင့ ်ဘ  ာေရးဝန်ကီး 

ဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ေဒ သန်းသန်းလင်းက စမီကံန်ိး 

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်    ြပည်သူဘ  ာစီမံခန်ခွဲေရး 

ဆိုင်ရာ  ဘ  ာေရး  စည်းမျ်း၊  စည်းကမ်းများ၊ 

ငှားရမ်းေနထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အေြခခံမူများ၊ အိမ်ခန်း 

ေလ ာက်ထားသူများအတွက ်  သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

SOP စနစ်တကျ ေရးဆွဲေရး၊ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ 

အေသးစတ်ိသရိှိလိသုည်များ ေမးြမန်းေဆွးေွးြခင်း၊ 

အတည်ြပချက်ှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ြခင်း 

များှင့်စပ်လျ်း၍လည်းေကာင်း ေဆွးေွးတင်ြပ 

ကသည်။

ထိုေနာက်   ဦးစီးေကာ်မတီအတွင်းေရးမှးက 

ရန်ကုန်မိေတာ်    စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 

မ ေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီှင့ ်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စတီိုမှ အကြံပေဆွးေွးတင်ြပ 

မ များအေပ  ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ကာလ စီးပွားေရးကစုားမ အစအီစ် 

အရ ြပည်သူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ 

ရရိှေစရန်ှင့ ်ဝင်ေငနွည်းြပည်သမူျား၏ ေနထိင်ုေရး 

ေြဖရှင်းေပးိုင်ရန် ြပည်သူအငှား အိမ်ရာစီမံကိန်း 

အခန်း  ၁၀၀၀၀  စီမံကိန်းမှ   Phase (1) အြဖစ် 

ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကန်ုှင့ ်မ ေလးတိုတွင် အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ေနြပည်ေတာ် 

ဒက ိဏသီရိမိနယ်တွင ်အိမ်ရာအခန်းေပါင်း ၄၄၈ 

ခန်း၊ အေဆာက်အအု ံ၂၈ လုံး၊ ရန်ကုန်မိ ဒဂုေံတာင် 

မိနယ်တွင်   အိမ်ရာအခန်းေပါင်း ၃၁၀၄ ခန်း၊ 

အေဆာက်အအု ံ၁၉၄ လုံးှင့ ်မ ေလးမိ ပသုမ်ိကီး 

မိနယ်တွင်   အိမ်ရာအခန်းေပါင်း ၁၄၅၆ ခန်း၊ 

အေဆာက်အအုံ ၉၁ လုံး   စုစုေပါင်း ၅၀၀၈ ခန်း 

အေဆာက်အအု ံ၃၁၃ လုံးကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ မကာမီ ြပည်သူများအား 

အငှားအိမ်ရာများ ချထားေပးိုင်ရန် လုပ်ငန်းများ 

အရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း  သိရ 

သည်။                                               သတင်းစ်

လမ်းနယ်များ စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးအတွက် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးမည့် အစီအစ်ှင့်ပတ်သက်၍ ေဆွးေွး
ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၃

လမ်းနယ်များ စိမ်းလန်းစုိြပည် 

ေရးအတွက် ၂၀၂၁ ခုှစ် မိုးရာသ ီ

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပီးစီးမ ှင့် ၂၀၂၂ 

ခုှစ်  မိုးရာသ ီ  သစ်ပင်စိုက်ပျိး 

မည့ ်အစအီစ်ှင့ပ်တ်သက်သည့ ်

လုပ်ငန်းညိ  င်း    အစည်းအေဝး 

ကို    ယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင် 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန       န်ကား 

ေရးမှးချပ်ုံး    အင်ကင်းခန်းမ  

ေနြပည်ေတာ်တွင် ကျင်းပသည်။

ပျိးပင်ေပါင်း ၅၂ ဒသမ ၃၇၅

သန်း စိုက်ပျိးိုင်ခဲ့

ေရှးဦးစွာ     သယံဇာတှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း

ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးမင်းမင်းဦးက    ၂၀၂၁ ခုှစ် 

မိုးရာသီတွင်  ပျိးပင်ေပါင်း ၅၂ 

ဒသမ ၃၇၅ သန်း စိုက်ပျိးိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးေကာင်စီ၊          စီမံခန်ခွဲေရး 

ေကာ်မတီ၏ ုိင်ငံအတွင်းရိှ ကား 

လမ်းများ၊ လမ်းနယ်များ စမ်ိးလန်း 

စိုြပည်ေရးအတွက ်    သစ်ေတာ 

ကွက်များ စနစ်တကျေဖာ်ထုတ်   

စိုက်ပျိးိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရက် 

သွားရန် လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ 

လမ်းနယ်များ စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရး  

အတွက်     သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ 

ပျိးပင်များြဖန်ေဝခ့ဲရာ သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာန၊      လမ်းဦးစီးဌာန၊ 

ေကျးလက်လမ်း  ဖွံဖိးေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ြမန်မာ့မီးရထားတိုမ ှ၂၀၂၁ 

ခုှစ် မိုးရာသီတွင ်အြမင့် ှစ်ေပ 

အထက် ပျိးပင်ေပါင်း ၂၇၅၀၀ဝ 

ပင်   စိုက်ပျိးိုင်ခဲ့ပီး   ရှင်သန် 

ေအာင်ြမင်မ ေကာင်းမွန်ခ့ဲေကာင်း၊ 

၂၀၂၁ ခှုစ် မုိးရာသီတွင် ကံေတွ 

ခဲရ့သည့ ်အားနည်းချက်၊ အားသာ 

ချက်များကိ ုသင်ခန်းစာယ၍ူ ၂၀၂၂ 

ခုှစ် မိုးရာသီတွင ်ေအာင်ြမင်စွာ 

ေဆာင်ရက်သွားိုင်ေရးအတွက ်

သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ    အရည် 

အေသွး ြပည့်မီသည့ ်ပျိးပင်များ 

ြဖန်ေဝေပးသွားမည့်အြပင် စုိက်ပျိး 

ြခင်းှင့်     ြပစုထိန်းသိမ်းြခင်း 

လုပ်ငန်းများအတွက ်နည်းပညာ 

များ ကူညီပံ့ပိုးြခင်း ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပီး တက်ေရာက်လာ 

သမူျားကလည်း မမိတိိုအေတွကံ 

များအေပ  မူတည်၍  ပုိမုိေကာင်း 

မွန်ေအာင် အကံြပေဆွးေွးေပး 

ကပါရန် ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ေဆာက်လပ်ုေရး 

ဝန်ကီးဌာန      ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးဝင်းေဖက        ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၊      စီမံ 

ခန်ခွဲေရးေကာ်မတီ၏ လမ်း န် 

ချက်ှင့်အညီ ေဆာက်လုပ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ လမ်းဦးစီး 

ဌာန၊ ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရး

ဦးစီးဌာနတို၏    လမ်းနယ်များ 

အတွင်း      အရိပ်ရသစ်ပင်များ 

စိုက်ပျိးြခင်းြဖင့ ်  လမ်းတာေပါင် 

ေရတိုက်စားမ ကို ကာကွယ်ြခင်း၊ 

လမ်းေဘးတစ်ေလ ာက်   အြမင် 

တင့်တယ်ြခင်း၊ အပူချနိ်ေလ ာ့ချ 

ေပးြခင်း၊   လမ်းမကီးများတွင ်

လမ်းနယ်    ကျးေကျာ်မ ကိုပါ 

ကာကွယ်ြခင်း စသည့်  အကျိး 

ေကျးဇူးများရရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

၂၀၂၁ ခှုစ် မိုးရာသီတွင် လမ်းနယ်  

များ စိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးအတွက် 

ပျိးပင်ေပါင်း ၁၅၃၀၀၀ ေကျာ် 

စိက်ုပျိးပီးစီးခဲေ့ကာင်း၊ သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနှင့ပ်ူးေပါင်း၍ လမ်းနယ် 

များအတွင်း ၂၀၂၁ ခုှစ် မိုးရာသီ 

စိုက်ပျိးပီးစီးခဲ့ေသာ     သစ်ပင် 

စုိက်ပျိးြခင်းကိစ ရပ်များှင့် ၂၀၂၂  

ခှုစ် မိုးရာသီတွင် သစ်ပင်စိက်ုပျိး 

မည့် အစီအစ်များှင့်ပတ်သက ်

ပီး အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက် 

လာကေသာ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန် 

ရိှသူများအားလံုးမှ ဝုိင်းဝန်းအ ကံ 

ြပေဆွးေွး၍ အေြဖတစ်ခုထွက ်

ေအာင်     ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ကိးစားေပးကပါရန ်ေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက် အစည်းအေဝးသုိ 

တက်ေရာက်ကသည့် သက်ဆုိင်ရာ 

ဌာနများမှ  န်ကားေရးမှးချပ ်

များ၊ ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ် 

များ၊            န်ကားေရးမှးများ 

တက်ေရာက်ကပီး တိုင်းေဒသ 

ကီး/ ြပည်နယ် သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနှင့် အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်း

စိုြပည်ေရးဦးစီးဌာနရှ ိ  န်ကား 

ေရးမှးများက   Vritual   စနစ် 

ြဖင့်  တက်ေရာက်ေဆွးေွးခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၃ 

ကျန်းမာေရး     ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

သက်ခိုင်ဝင်းသည ်  ယေနနံနက် 

ပိင်ုးတွင်  တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူ

သဃ  န်းက န်း ြပည်သူေဆးံုကီး 

အစည်းအေဝး      ခန်းမေဆာင်၌ 

ေဆးုံအုပ်ကီး၊  အထူးကုဆရာ 

ဝန်ကီးများ၊   အထူးကုဆရာဝန် 

များ၊   သနူာြပများ၊    ဝန်ထမ်းများ 

ှင့် ေတွဆုံသည်။

ကိတင်ြပင်ဆင်ထား

ေရှးဦးစွာ       ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက     ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉      မျိးိုးဗီဇေြပာင်း 

အိုမီခရန်ပိုး      ပျံှံလျက်ရှိပီး 

မိမိတိုိုင်ငံတွင်လည်း    ြပည်ပမ ှ

ြပန်လာသူများတွင ်  အိုမီခရန်ပိုး 

စစ်ေဆး      ေတွရှိေနပီြဖစ်၍  

ြပည်တွင်း ကူးစက်ြပန်ပွားမ မရိှရန် 

အထူး   အေလးထားေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေကာင်း၊     ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  အနည်းဆုံး 

တစ်ကိမ်ှင့်အထက ်ထိုးှံပီးသ ူ

စုစုေပါင်း  ၂၁  သန်းေကျာ်ရှိပီး 

ဦးစားေပး     အုပ်စုများအလိုက ်

ဆက်လက်      ထုိးံှေပးသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်ပမ ှဝင်ေရာက ်

ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ မျိးိုးဗီဇေြပာင်း အိုမီခရန်ပိုး ပျံှံလျက်ရှိ

မိမိတိုိုင်ငံတွင်လည်း အိုမီခရန်ပိုး စစ်ေဆးေတွရှိေနပီြဖစ်၍ ကူးစက်ြပန်ပွားမ မရှိရန် အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

လာသူများကို    အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသည့်    ဟုိတယ် 

များှင့ ်ကန်သတ်ေစာင့်ကည့ေ်ရး 

စင်တာများအေနြဖင့်    စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းှင့်အည ီ     လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်ကီးကပ်သွား 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ေဆးုံများ      

အေနြဖင့်လည်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေနာက်ထပ်လ  င်း ြဖစ်ပွားလာပါက      

လူနာများ    လက်ခံကုသိုင်ရန် 

ေဆးုခံတုင်များ၊ အထူးကပ်မတ် 

ကုသေဆာင်(ICU/HDU) ခုတင် 

များှင့ ်ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်ချက် 

များကိ ု တိုးချဲ၍  ကိတင်ြပင်ဆင် 

ထားရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ   ကုသမ  

အတွက်     ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက ်

သကဲ့သို ေဆးုံ၏  ပုံမှန်ေဆးကု 

သေရး     လုပ်ငန်းများကိုလည်း 

အရိှန်အဟန်ုမပျက်     ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြပည်သူလူထု         မျက်ှာကုိ 

ေထာက် ၍      အေကာင်းဆုံး 

ေဆာင်ရက်         ေစလိုေကာင်း၊ 

ေဆးတက သိုလ်        ဘွဲလွန် 

သင်တန်းများှင့ ်ေဆးတက သိလ်ု 

ေနာက်ဆံုးှစ်အပုိင်း(ခ) သင်တန်း 

များလည်း    ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပီး 

ဖွင့်လှစ်ရန်          ကျန်ရှိသည့် 

ေဆးတက သိုလ်    သင်တန်းများ 

ကိလုည်း      အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးညီ

ဆက်လက်      ဖွင့်လှစ်သွားမည ်

ြဖစ်သြဖင့ ်  လိုအပ်လျက်ရှိသည့ ်

ကျန်းမာေရး     လူစွမ်းအားအရင်း 

အြမစ်ကိ ု      ြဖည့်ဆည်းေပးိုင ်

မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်   ေဆးုံအုပ်ကီး 

ေဒါက်တာေဒ သန်းလှက သဃ  န်း 

က န်း       ြပည်သူေဆးုံကီး၌ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ် ေဆးုံ 

လုပ်ငန်းများှင့ ်      ပတ်သက်၍ 

လည်းေကာင်း၊ ပါေမာက /ဌာနမှး 

များက ဌာနတစ်ခုချင်းစီအလိုက် 

လုပ်ငန်း      ေဆာင်ရက်မ များ 

ကိလုည်းေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပ 

ကရာ   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများက     ြပန်လည် 

ေဆွးေွးကပီး     လိုအပ်သည် 

များကို    ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက ်

ေပးသည်။

ထိုေနာက်      ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးှင့် တာဝန်ရှိသူများသည ်

သဃ  န်းက န်းြပည်သူေဆးုံကီး 

ဝင်းအတွင်း      အထူးကပ်မတ ်

ကုသေဆာင်  (ICU)      များတွင် 

ကိဗုစ်-၁၉    ေရာဂါ      အတည်ြပ 

လူနာများထားရှိိုင်ရန် ြပင်ဆင ်

ေဆာင်ရက်        ထားရှိမ ကို 

လည်းေကာင်း၊   အစာအိမ်ှင့် 

အူလမ်းေကာင်း       မှန်ေြပာင်း 

ကည့်ဌာနတွင်     လူနာများကို 

ေရာဂါရှာေဖွ    ကုသေနမ ှင့် 

အစာအိမ်ှင့်    အူလမ်းေကာင်း 

ကည့မှ်န်ေြပာင်းများ ပိုးသန်စင်မ  

ကုိလည်းေကာင်း၊   ေကျာက်ကပ် 

ေသွးသန်စင်ဌာနတွင် နာတာရှည် 

ေကျာက်ကပ်ေရာဂါလူနာများကို 

ေကျာက်ကပ ်     ေသွးသန်စင်မ  

လပ်ုငန်းများ  ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် 

အေရးေပ    ေကျာက်ကပ်ေသွး 

သန်စင်မ   ေဆာင်ရက်ုိင်မ တိုကို

လည်းေကာင်း လှည့်လည်ကည့်  

ပီး  စက်ပစ ည်းများ  မပျက်စီးေစ 

ေရး စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရိှ 

ရန်မှာကားကာ  လိအုပ်သည်များ       

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း   ြဖည့်ဆည်းေပး 

သည်။

ကည့် ကုသေပးလျက်ရှိ

သဃ  န်းက န်း   ြပည်သူေဆးု ံ

ကီးတွင်  အတွင်းလူနာစုစုေပါင်း  

၁၉၉   ဦး   တက်ေရာက ်  ကုသ 

လျက်ရှိပီး   ေနစ်အေရးေပ ှင့် 

အေထေွထြွပင်ပလနူာ  ၉၀ ေကျာ် 

ှင့်   အထူးကု  ြပင်ပလူနာ  ၉၀ 

ေကျာ်တိုကို    ကည့် ကုသေပး 

လျက်ရိှကာ ြပည်သလူထူအုတွက် 

ကျန်းမာေရး    ေစာင့်ေရှာက်မ  

လပ်ုငန်းများ  ၂၄ နာရ ီအချန်ိြပည့် 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

ထန်းတပင်(ရန်ကုန်)    ဇန်နဝါရီ    ၁၃ 

ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု ထန်းတပင်မိနယ်၌ ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့် 

ေဆာင်ရက်သည့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ေပးအပ်ြခင်းှင့် 

ပရဟိတအဖွဲများအား    ပရဟိတလုပ်ငန်းစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ 

ေပးအပ်ြခင်းကိ ု      ယေနနံနက်ပိုင်းက      မိကျက်သေရေဆာင ်

တဝေရ ဂူကီးဘုရား အာုံခံတန်ေဆာင်းဝင်း၌ ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားေပးအပ်ပဲွအခမ်းအနားတွင် မိနယ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက      ဦးေကျာ်ေဇယျာလင်းက    အဖွင့်အမှာစကား   

ေြပာကားပီး  လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်   ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန  

ထန်းတပင်မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးခင်ေဆွက ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ေဆာင်ရက် 

ေပးေနမ အေြခအေနများကို  တက်ေရာက်လာကသည် ့  ေကျးရာေန 

ြပည်သူများှင် ့ပရဟိတအဖွဲဝင်များအား ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ပီးစီးခဲသ့ည့် ိင်ုငသံား 

စစိစ်ေရးကတ်ြပား ၆၁၇ ကတ်ှင့် ပရဟတိလပ်ုငန်း စစိစ်ေရးကတ်ြပား  

၂၆  ကတ်တိုကို မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     ဦးေကျာ်ေဇယျာ 

လင်း၊  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဝင(်၁) ဗိုလ်မှးဖိးေဝစိုး၊ မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရး အဖဲွဝင်များှင့် တာဝန်ရိှသူများက ေကျးရာအုပ်စု ၁၃ 

အပ်ုစတုိုမှ တာဝန်ရိှသမူျား၊ ေကျးရာေနြပည်သမူျားှင့် မိနယ်ပရဟတိ 

အဖဲွကုိးဖဲွမှ  ပရဟိတအဖဲွဝင် ၂၆ ဦးတိုအား  ေပးအပ်ခ့ဲေကာင်း  သိရ 

သည်။                                                    ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၃

ြမန်မာိင်ုင ံကေလးအလပ်ုသမား ပေပျာက်ေရး 

ဆုိင်ရာ အမျိးသားေကာ်မတီအတွင်းေရးမှးအဖဲွ၏ 

စတုတ အကိမ် လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကို 

ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ အလုပ်သမား 

ဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

ရည်မှန်းချက(်၆)ရပ် ချမှတ်

အစည်းအေဝးတွင် ြမန်မာိင်ုင ံကေလးအလပ်ု 

သမားပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားေကာ်မတီ 

အတွင်းေရးမှးအဖဲွ အဖဲွေခါင်းေဆာင် အလပ်ုသမား 

ဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ဦးဝင်းရိှန်က ြမန်မာိင်ုင ံ

ကေလးအလုပ်သမားပေပျာက်ေရးဆုိင်ရာ အမျိးသား 

အဆင့်  လုပ်ငန်းစီမံချက်ကိ ု ၂၀၁၉ ခုှစ်မှ ၂၀၃၃ 

ခုှစ်ထိ ၁၅ ှစ်ကာလ လျာထားပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်မှ 

၂၀၂၃ ခုှစ်ထိ ပထမ(၅)ှစ်စီမံချက်ကာလအတွင်း 

ရည်မှန်းချက(်၆)ရပ်  ချမှတ်၍  လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ

အလုိက် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း။

ြမန်မာိင်ုင ံကေလးအလပ်ုသမား ပေပျာက်ေရး 

ဆိင်ုရာ အမျိးသားေကာ်မတ၏ီ အတွင်းေရးမှးအဖဲွ 

ကိ ု၂၀၂၁ခှုစ် ေမ ၃၁ ရက်တွင် အလပ်ုသမားဝန်ကီး 

ဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေဆာင်၍ အဖွဲဝင်ရှစ်ဦးြဖင် ့

ြပင်ဆင်ဖဲွစည်းေပးပီးြဖစ်ရာ အဖဲွ၏လပ်ုငန်းတာဝန် 

များ ေအာင်ြမင်ေစေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားရ

မည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

အတွင်းေရးမှးအဖွဲဝင်များသည်   လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီများ၏   အတွင်းေရးမှးများြဖစ်သည်ှင့ ်

အညီ အမျိးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ိင်ုမ အေြခအေနကိ ုြပန်လည်သုံးသပ်၍ 

လိုအပ်သလို    လမ်း န်မ ြပိုင်ရန်   အမျိးသား 

ေကာ်မတီထံ တင်ြပရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ထိုြပင်  လပ်ုငန်းေကာ်မတအီလိက်ု  ဘ  ာေင ွ

ခန်မှန်းတွက်ချက်မ ၊ ကာလတိစုမီကံန်ိးများအတွက် 

ြမန်မာိုင်င ံကေလးအလုပ်သမား ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားေကာ်မတ ီ

အတွင်းေရးမှးအဖွဲ စတုတ အကိမ် လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ဘ  ာေရးအစီအစ်များှင့် ှစ်အလုိက် ေငွစာရင်း 

ရှင်းတမ်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် အတွင်းေရးမှး 

အဖွဲမှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးရန်လိုေကာင်း။ 

ေြပာကား

ြမန်မာိင်ုင ံကေလးအလပ်ုသမားပေပျာက်ေရး 

လုပ်ငန်းစီမံချက်ပါ   အဓိကရည်မှန်းချက်ြဖစ်ေသာ 

အဆိုးရားဆုံးပုံစံြဖင် ့  ခိုင်းေစမ များ    ေလျာ့နည်း 

ပေပျာက်ေစရန်ှင့် ထေိရာက်စွာ တားဆီးကာကွယ် 

ရန်၊  တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ  ကေလး 

အလပ်ုသမားများအား ဥပေဒှင့်အည ီထေိရာက်စွာ 

အကာအကွယ်ေပးရန်ှင့် အ ရာယ်ရိှေသာ လပ်ုငန်း 

ခွင်များတွင် လပ်ုကိင်ုေနသည့် ကေလးအလပ်ုသမား 

များအား  ဖယ်ရှားပီး  သင့်ေလျာ်ေကာင်းမွန်သည် ့

အလပ်ုအကိင်ုရရိှေရးှင့် သက်ေမွးပညာေကျာင်းများ 

တက်ေရာက်ိင်ုေရးအတွက် အတွင်းေရးမှးအဖဲွဝင် 

များက  သက်ဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်းေကာ်မတီအလိုက ် 

အေလးထားအေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်ိုင် 

ရန် တိုက်တွန်းလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။  

ဆက်လက်၍ ြမန်မာိင်ုင ံကေလးအလပ်ုသမား 

ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားေကာ်မတ ီအတွင်း 

ေရးမှးအဖဲွ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံှင့် တက်ေရာက်လာ 

ကသမူျားက ေဆာင်ရက်ချက်များကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပ 

ကရာ   အတွင်းေရးမှးအဖွဲ  အဖွဲေခါင်းေဆာင်က 

တင်ြပချက်များအေပ     ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                            သတင်းစ်

ထန်းတပင်မိနယ်၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားှင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ေပးအပ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ေသေကျပျက်စီးမ အနိ  ာုံများှင့်အတူ အလှည့် 

အေြပာင်းများစွာှင့် မပီးဆုံးေသးေသာ ဆီးရီးယား 

ြပည်တွင်းစစ်

သမိုင်းရဲအေကာင်းအဆိုး၊ အကျိးအြပစ်ကို 

သိေနမှ အမှားကုိေရှာင်၊ အမှန်ကုိေဆာင်ုိင်မှာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ အတတ်ိရဲ ချိယွင်းအားနည်းချက်၊  အားသာ 

ချက်ေတွကုိ   သင်ခန်းစာယူုိင်မှလည်း   ပစ ပ န်မှာ 

အေကာင်းဆံုးလုပ်ုိင်မှာြဖစ်ပီး အနာဂတ်အတွက် 

ေပးဆပ်ရကျိးနပ်မှာြဖစ်တယ်လိုလည်း ဆိုထားပါ 

တယ်။ ဒါေ့ကာင့လ်ည်း   အတတ်ိရဲ သမိင်ုးသင်ခန်း 

စာများဆိုပီး ေရးသားလာခဲ့တာ ယခု ေဆာင်းပါး 

အပိုင်း (၃) ဆိုပီး    ြဖစ်လာပါတယ်။   စစ်ပွဲကို 

ေခ ခဲ့ကလို   ဆယ်စုှစ်တစ်ခုေကျာ်ကာေအာင ်

ကိုယ်စိုက်တဲ့အသီး   ကိုယ်ြပန်စားေနရတဲ ့   မပီး 

ေသးတဲ့ ဆီးရီးယားြပည်တွင်းစစ်ရဲ ဆိုးကျိးရလဒ ်

ေတွကို  အေလးအနက်ထား ဆန်းစစ်ကည့်ကရ 

ေအာင်ပါ။ 

ဒီမိုကေရစီအေကာင်းြပ လစ်ဘရယ်မက်လုံးေပး 

အုံက မ မှ စတင်ခဲ့ေသာ ြပည်တွင်းစစ ်

၂၀၁၁    ခုှစ်    မတ်လကတည်းက  စခဲ့တဲ့ 

ဆီးရီးယားစစ်ပဲွ၊ ကမ ာေပ မှာ စစ်ေကာင့ဒ်ကု သည် 

ဦးေရ သုံးပုံတစ်ပုံေလာက်အထ ိအများဆုံး ဖန်တီး 

ခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲကီး ယေနအထိ မပီးဆုံးိုင်ေသးပါဘူး။ 

ဆယ်စုှစ်တစ်ခုေကျာ်လာပီြဖစ်တ့ဲ ဒီစစ်ပဲွေကာင့် 

ကျးေကျာ်စစ်ပွဲများမှ အတိတ်သမိုင်းသင်ခန်းစာများ (၃)

ဘယလ်ိုိင်ုငတံကာ အဖဲွအစည်းကမလှည်း ေြပလညေ်အာင် ကားဝငည်ိ  င်းေပးိင်ုစွမ်းမရှသိညအ်ထိ ဆိုးရားခဲ ့

တယ်လိုဆိရုပါမယ်။ အစုိးရနဲ အတုိက်အခံေတအွကား ခဏတာရရိှခဲတ့ဲ ့သေဘာတညူခီျက်ေတဟွာလည်း အကိမ်ကမ်ိ 

ကျိးပျက်ခဲရ့သည်ချည်းြဖစ်ပါတယ်။  အဖဲွမျိးစုဝံင်တိက်ုေနတဲစ့စ်ပဲွေတကွိ ု ရပ်ဆိင်ုးေအာင်လပ်ုဖိုဆိတုာ ဘယ်လွယ်ပါ ့

မလဲ။ ပါ၀င်ပတ်သက်ေနတဲ့ိုင်ငံေတွ  အဖွဲေတွအားလံုးဟာ သူအကျိးစီးပွားနဲသူ ကိုယ်လိုချင်တာရဖုိအတွက်သာ 

တိုက်ခိုက်ေနကြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အကျိးစီးပွားအတွက် သူများနယ်ေြမမှာ ဝင်ပီးစစ်ခင်းေနကတဲ့သေဘာပါပဲ။ 

Proxy war ကိုယ်စားြပစစ်ပွဲလိုေခ ပါတယ်။ ကားကလက်နက်မဲ့ြပည်သူကေတာ့ ခံဘက်ကချည်းပဲေပါ့။ 

အတုိက်အခံေတွဟာ ြပည်ပမှာ စင်ပိင်အဖွဲများစွာ ဖွဲစည်းိုင်ခဲ့က ေပမယ့် ြပည်တွင်းက အတုိက်အခံအဖွဲေတွနဲ 

တိက်ုခိက်ုေရးသမားေတကွိ ုစနစ်တကျထန်ိးချပ်ကိင်ုတွယ်ိင်ုမ မရိှခဲပ့ါဘူး။ ရည်မှန်းချက်အေသအချာမရိှတဲ ့သပူန်ုအဖဲွ 

ေတွကားမှာ ိုင်ငံနဲ ြပည်သူေတွမှာသာ အပျက်အစီးဆုံး ံးမ ကီးမားခဲ့တာကိုေတွရှိရ

စစ်ပဲွေနာက်ပိင်ုးကာလ ေသဆုံးစာရင်းေတအွရ ၂၀၁၉ ခှုစ်က ၁၀၀၀၀ 

ခန်၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်က ၆၈၀၀ ခန်၊   ၂၀၂၁ ခုှစ်က အရပ်သား ၁၅၀၅ ဦး 

(ကေလးငယ ်၁၆၀၀)  အပါအဝင် ေသဆုံးမ ေပါင်း ၃၇၄၆ ဦးနဲ  ှစ်အလုိက် 

တိက်ုခိက်ုမ ေတေွကာင့ ်ေသဆုံးခဲ့ကရတယ်လို သရိပါတယ်။  ၁၀ ှစ်အတွင်း 

ကေလးငယ်ေပါင်း ၅၅၀၀၀  ခန်အထိ ေသဆုံးခဲ့ကရပီး ၂ ဒသမ ၅ သန်း 

ေလာက်က ေကျာင်းပညာေရးနဲ  ေဝးသွားခဲ့ကရပါတယ်။ မသိားစေုတ ွဖိဖုရ ဲ

ကွဲကွာသွားကရပီး မိဘမဲ့ကေလးသူငယ်ဦးေရ တိုးပွားလာခဲ့

ြမင့်ြမတ်

ဆီးရီးယားိုင်ငံမှာ ြပည်သ ူ၆ ဒသမ ၇ သန်း လူဦး 

ေရ ၄၅ ရာခိုင် န်းေလာက်ဟာ စစ်ေဘးဒုက သည် 

ြဖစ်ေနရပါတယ်။ ြပန်ေကာက်ရရင် ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ် 

ကတည်းက   ဖခင်အိုက်အရာကိ ု    ဆက်ခံပီး 

ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်လာခဲ့တဲ ့      ဆီးရီးယားသမ တ 

ဘာရှားအယ်လ်အာဆတ်ရဲအာဏာကိ ု     အန်တု 

ပုန်ကန်တ့ဲ ုိင်ငံအံှ ဒီမုိကေရစီလ ပ်ရှားမ ေတွကပဲ 

ြပည်တွင်းစစ်ကိ ု   စတင်ခဲ့တယ်လို    ဆိုရပါလိမ့် 

မယ်။ 

လထူလု ပ်ရှားမ ေတကွ    အမ်ိနီးချင်း တနူီးရှားနဲ  

အဂီျစ်၊ လစ်ဗျားိင်ုငေံတဆွကီ ကူးစက်လာတာပါ။ 

ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ၊   အေမရိကန်ိုင်ငံကီးနဲ    ပဏာ 

မစား၊  အေမရိကန်နဲ  အေနာက်အုပ်စုကို ဆန်ကျင် 

တဲ့မူဝါဒကိုကိုင်စွဲပီး  ပမာမခန် ြပတဲ့ိုင်ငံေတွမှာ 

ရင်ဆိုင်ရေလ့ရှိတဲ ့        ဒီမိုကေရစီအေကာင်းြပ 

လစ်ဘရယ်မက်လံုးေပးခံရတ့ဲ   လထူအုုံက မ မျိးလိ ု

ပါပဲ။   ိုင်ငံရဲ   စီးပွားေရးအကျပ်အတည်းေတွကိ ု

အချနိ်မီ    မေြဖရှင်းိုင်ြခင်းနဲ     ိုင်ငံေရးြပြပင ်

ေြပာင်းလဲမ ေတွကို ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် မြပလုပ်ိုင ်

ြခင်း စတဲ့ြပည်သူေတွရဲ   မေကျနပ်ချက်ေတွကို 

အေြခခံပီး    ြပည်ပိုင်ငံကီးေတွရဲ   ေြမာက်ပင့ ်

ေသွးထုိးမ ေတွေကာင့် ြဖစ်လာတ့ဲ အံုက မ ေတွအေပ  

မှာ သမ တအာဆတ်ရဲ ြပင်းြပင်းထန်ထန်ိှပ်ကွပ်မ  

ေတကွတစ်ဆင့ ်  ြပည်တွင်းစစ်မီးထေတာက်ခဲရ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

ညီွတ်မ ပိကွဲြခင်းသည ်ြပည်တွင်းစစ်ကိ ု

မီးေမ းေပးသည ်

တကယ်တမ်းက သမ တအာဆတ်ဟာ ေခတ်မ ီ

တ့ဲြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဝါဒီတစ်ေယာက်ပါ။  ယခင် 

အာဏာရှင်ဆန်လွန်းတဲ့  သူဖခင်သမ တေဟာင်း 

ဟာဖာ့ဒ်အယ်လ်အာဆတ်ထက ်      လစ်ဘရယ် 

ဆန်ချင်တဲ့   သားြဖစ်သူအေပ မှာ   ြပည်သူေတွရဲ 

ေမ ာ်လင့်ချက်ဟာ    အေတာ်ကီးမားခဲ့ပါတယ်။ 

ဒါေပမဲ့  ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးတစ်ခုမှာ   အဓိက 

အဟန်အတားတစ်ခြုဖစ်တဲ ့အဂတတိရားကိလုည်း 

အေကာင်းတရားတစ်ခုအြဖစ ်    ယှ်တွဲေတွရပါ 

လိမ့်မယ်။ 

အာဏာပိုင်ေတွနဲ    ခိုနီေတွအကား   အေပး 

အယူ    လွန်ကဲမ ေတွေကာင့ ်   စီးပွားေရးြပြပင ်

ေြပာင်းလမဲ ေတ ွေှာင့ေ်ှးခဲရ့ပါတယ်။ မမ တမ ေတ ွ

ကားမှာ  ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမ  ကီးမားခဲ့ရပါ 

တယ်။ ရာသဦတေုဖာက်ြပန်ပီး မိုးေခါင်ေြခာက်ေသွ 

မ က     ထပ်ဆင့်လိုက်ေတာ ့    လယ်သမားများစွာ 

ဆင်းရဲတွင်းနက်ပီး မိြပေတွဆ ီ  အလုံးအရင်းနဲ  

ေြပာင်းေရ တာကုိ ရင်ဆုိင်ကံေတွခ့ဲရြခင်းပဲြဖစ်ပါ 

တယ်။ ေနာက်တစ်ချက်က အများစုဆွန်နီနဲ အနည်းစ ု 

အယ်လာဝီလိုေခ တဲ့      ဆီးရီးယားလူမျိးစုှစ်ခ ု

အကား ကီးမားတ့ဲကွာဟချက်တစ်ခု ရိှေနြခင်းပါ။ 

အပ်ုချပ်သလူတူန်းစားက အယ်လာဝေီတြွဖစ်ေနပီး 

အုပ်ချပ်ခံက    ဆွန်နီလူတန်းစားေတွြဖစ်ေနတဲ့ 

ေတွရပါလိမ့်မယ်။ အဓိကမ  ိင်ြဖစ်တဲ့ စစ်တပ် 

ပိကွဲမ ေနာက်မာှေတာ့   ြပည်တွင်းစစ်ြဖစ်ဖိုရန ်

များစွာမီးေမ းဖို  မလိုေလာက်ေအာင ် ြဖစ်သွားတဲ ့

သေဘာပါပဲ။ 

ိုင်ငံစုံအဖွဲစုံ ကိုယ့်အကျိးစီးပွားနဲကိုယ် ပါဝင် 

တိုက်ခိုက်ကတဲ ့Proxy war 

သမ တအာဆတ်နဲ   သူအစိုးရက  လထူအုုံက မ  

အေပ  အင်အားအဆမတန်   အသုံးြပပီး  အလွန် 

အက ံတုံြပန်မ ေတွဟာ  ေဝဖန်စရာေတွ   ြဖစ်ခဲ့ရ 

သလို      အေမရိကန်နဲ       အေနာက်အုပ်စုရဲ 

ေထာင်ေချာက်ထ ဲေရာက်မှန်းမသလိည်း ေရာက်ခဲရ့ 

ပါတယ်။ ပဋိပက ြပင်းထန်လာတာနဲအမ  “ွားကွဲ 

ေတာ့ ကျားဆွဲ” ဆိုသလို အချပ်အြခာအာဏာနဲ  

ပိုင်နက်လဟာနယ်မှာ      အလစ်ေချာင်းေနရာ 

ယူသူေတွ ေပ လာတတ်တာ မဆန်းပါဘူး။ 

အာဆတ်ရဲ ယခင်ကတည်းက  ဆန်ကျင်ဘက် 

ြဖစ်တဲ ့အေနာက်အပ်ုစလုက်ေဝခ ံအာရပ်ိင်ုငေံတ၊ွ 

အယ်လ်ခိုင်ဒါပုံစံခွက်ထဲက    ဆွန်နီအစွန်းေရာက် 

စစ်ေသွးက ေတွနဲ       အာဆတ်ေထာက်ခံသူေတွ 

အကား   ဖားနဲငါး   ကွဲသွားရပါပီ။  အာဆတ်ကို 

ဆန်ကျင်တ့ဲ အေမရိကန်၊ အီးယူ၊ ကာတာ၊ တူရကီ၊ 

ေဆာ်ဒီအာေရဗျ၊  အစ ေရးိုင်ငံေတွကတစ်ဖက်၊ 

အရီန်၊ ရှုားနဲ တတ်ု စတဲေ့ထာက်ခတံဲ့ိင်ုငေံတကွ 

တစ်ဖက်စ ီဆီးရီးယားြပည်တွင်းစစ်မှာ   သွယ်ဝိက်ု 

ပီး  ပါဝင်ပတ်သက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကပါတယ်။ 

ဆီးရီးယားတပ်မေတာ်ထဲက  ခွဲထွက်ပုန်ကန်

သွားတဲ့တပ်ဖွဲေတွ၊   အာဆတ်ကို     ေထာက်ခံတဲ့ 

လက်ဘွန်စစ်ေသွးက အဖဲွ ဟစ်ဇ်ဘိလုာအပါအဝင် 

ISIS ၊  အယ်လ်ခိင်ုဒါ၊ ျဆာရာ စတဲ ့အမျိးမျိးေသာ 

အစ လာမ စ်စစ်ေသွးက အဖွဲေတွကားမှာ   အြပန် 

အလှန် တုိက်ခုိက်မ ေတွဟာ မီးကုန်ယမ်းကုန်ပါပဲ။ 

ဘယ်လို  ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းကမှလည်း 

ေြပလည်ေအာင ်  ကားဝင်ညိ  င်းေပးိုင်စွမ်း မရှိ 

သည်အထိ ဆိုးရားခဲ့တယ်လို ဆိုရပါမယ်။ အစိုးရ 

နဲ    အတိုက်အခံေတွအကား      ခဏတာရရှိခဲ့တဲ့ 

သေဘာတူညီချက်ေတွဟာလည်း   အကိမ်ကိမ် 

ကျိးပျက်ခ့ဲရသည်ချည်း    ြဖစ်ပါတယ်။   အဖဲွမျိးစံု 

ဝင်တုိက်ေနတ့ဲစစ်ပဲွေတွကုိ  ရပ်ဆုိင်းေအာင်လုပ်ဖုိ 

ဆိတုာ ဘယ်လွယ်ပါမ့လ။ဲ ပါဝင်ပတ်သက်ေနတဲ့ိင်ုင ံ

ေတွ  အဖွဲေတွအားလုံးဟာ  သူအကျိးစီးပွားနဲသ ူ

ကုိယ်လုိချင်တာရဖုိအတွက်သာ   တုိက်ခုိက်ေနက 

ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။    ကိုယ့်အကျိးစီးပွားအတွက ်

သမူျားနယ်ေြမမှာ ဝင်ပီးစစ်ခင်းေနကတဲ ့သေဘာ 

ပါပဲ။ Proxy war ကုိယ်စားြပစစ်ပဲွလုိ ေခ ပါတယ်။            

စာမျက်ှာ  ၁၁ သို 

အချက်ဟာ မညမီ မ နဲမေကျနပ်ချက်ေတကွိ ုြဖစ်ေစ 

ပီး ဆီးရီးယားလူအဖွဲအစည်းမှာ ကာရှည်အြမစ ်

တွယ်ေနတဲ ့လတူန်းစားကဲွြပားြခားနားမ  ရလဒ်ကိ ု

ြဖစ်ေပ ေစပါတယ်။   ဒီအချက်ေတွကပဲ    တကယ့် 

အေရးကီးချနိ်မှာ     အုပ်ချပ်သူအချင်းချင်းကား၊ 

စစ်တပ်တွင်းနဲ     ြပည်သူေတွကားမှာ   စည်းလုံး 

ညီွတ်မ  ပိကဲွသွားြခင်းကုိ ြဖစ်ေစခ့ဲတယ်ဆုိတာ

ြပည်တွင်းစစ်ေကာင့ ်ဆီးရီးယားိုင်င ံအလက်ပိုမိ ပျက်စီးမ များကို ေတွရစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

  စာမျက်ှာ  ၁၀ မှ

ကားကလက်နက်မဲ့ြပည်သူကေတာ ့   ခံဘက်က 

ချည်းပေဲပါ။့ အတိက်ုအခေံတဟွာ ြပည်ပမှာ စင်ပိင် 

အဖဲွများစွာ    ဖဲွစည်းိင်ုခဲ့က ေပမယ့ ်  ြပည်တွင်းက 

အတိက်ုအခအံဖဲွေတနွဲ   တိက်ုခိက်ုေရးသမားေတကွိ ု

စနစ်တကျ    ထိန်းချပ်ကိုင်တွယ်ိုင်မ မရှိခဲ့ပါဘူး။ 

ရည်မှန်းချက ်အေသအချာမရှိတဲ့  သူပုန်အဖွဲေတွ 

ကားမှာ  ိုင်ငံနဲ ြပည်သူေတွမှာသာ  အပျက်အစီး

ဆုံး ံးမ ကီးမားခဲ့တာကိုေတွရှိရပါတယ်။

စစ်ပွဲရဲအလှည့်အေြပာင်းကိ ု  ြဖစ်ေစတဲ့  ISIS   တို 

ပါဝင်လာမ  

စစ်ပဲွအစ ၂၀၁၃ ခုှစ်ေလာက်ကစပီး ဆီးရီးယား 

သူပုန်ေတွဟာ    ိုင်ငံနယ်ေြမေတွကို    စတင် 

ထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့ကပီး        အစိုးရတပ်ေတွဟာ 

တြဖည်းြဖည်းဆုတ်ခွာခ့ဲရပါတယ်။   အယ်လ်ခုိင်ဒါ၊ 

ျဆာရာတပ်ဦး စတဲ့ အစ လာမ စ်အစွန်းေရာက ်

စစ်ေသွးက အဖဲွေတ ွစစ်ပဲွ အတွင်းပါဝင်လာတာဟာ 

စစ်ဇုန်ကျယ်ြပန်သွားေစတဲ ့    အကျိးဆက်တစ်ခု 

အြဖစ် ြမင်ရပါတယ်။ 

အထူးသြဖင့ ်  အယ်လ်ခိင်ုဒါမျိးဆက်အဖဲွတစ်ခ ု

ြဖစ်တဲ့   ISIS   တိုက်ခိုက်ေရးအဖွဲဟာ    အင်အား 

ပိုကီးမားလာပီး     ေဒသအေတာ်များများကို 

သိမ်းပုိက်ုိင်ခ့ဲြခင်းဟာ  ုတ်ြခည်းဆုိသလုိ စစ်ပဲွရဲ 

အလှည့်အေြပာင်းကို ြဖစ်ေစခဲ့ေကာင်း ေတွရပါ 

တယ်။    ISIS   အဖွဲရည်မှန်းချက်က    ဆီးရီးယား 

တစ်ိင်ုငတံည်းတင် မကပါဘူး။  သူရည်မှန်းချက်က 

အရီတ်ိင်ုငထံအဲထ ိဝင်ေရာက်တိက်ုခိက်ုသမ်ိးပိက်ု 

ဖိုြဖစ်ပါတယ်။ ရက်စက်ကမ်းကတ်လွန်းတဲ ့ ISIS 

တိုရဲ သတ်ြဖတ်မ ဒဏ်ကုိ   ဆီးရီးယားြပည်သူေတွ၊ 

စစ်သားေတွသာမက   အေနာက်ိုင်ငံက   အလုပ် 

သမား၊ သတင်းေထာက်အများအြပားပါ   ဓားစာခံ 

ြဖစ်ရရှာတဲ ့ြဖစ်စ်ေတွကို ယ်ေကျးတဲ့ ကမ ာကီး 

အတွက်   ခိမ်းေြခာက်မ ကီးအြဖစ ်  ပုံေဖာ်လိုရပါ 

စီးပွားေရးခ တ် ခံ ကျမ နဲအတူ လူေတွရဲ အငတ်ေဘးကို  ေြဖရှင်းရမယ့်အခက်အခဲ၊ ကာကွယ်ကုသလိုရိုင်တဲ့ 

ေရာဂါေတွကိုေတာင် မကာကွယ်ိုင်လို ေနစ်ေသဆုံးေနကရတဲ့ြပဿနာေတွ စသည်ြဖင့် ေြဖရှင်းဖိုရာ လိုအပ်ေနပီး 

ိုင်ငံတကာရဲကူညီေထာက်ပံ့မ ကိုသာ ေမ ာ်ကိုးေနရတဲ့  ြပည်သူေတွရဲဘဝဟာ  သနားစရာအလွန် ေကာင်းလှပါတယ်။ 

စစ်မြဖစ်ခင်ကထက် အစားအေသာက်ေဈး န်းဟာ ၃၃ ဆ ြမင့်တက်သွားတဲ့အတွက် လူဦးေရ ၈၀ ရာခိုင် န်းဟာ   

ဆင်းရဲမ ြပမျ်းေအာက်ေရာက်ေနရပီး အစာေရစာြပတ်လပ်မ ဒဏ်ကို  အြပင်းအထန် ခံစားေနရတ့ဲအေရအတွက် 

ဟာလည်း ကိုးသန်းခန်အထိရှိ

ယခုေနာက်ဆုံးအေြခအေနအရေတာ့  ဆီးရီးယားမှာ  ယခင်လိုအေြခအေနမဆိုးေတာ့ေပမယ့်  ိုင်ငံတွင်းမှာ 

အေြခစိုက်ေနတဲ့ ပိင်ဘက်ိုင်ငံြခားတပ်ဖွဲေတွရှိေနဆဲြဖစ်ပီး မတည်မငိမ်ရှိေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။ အဓိကပိင်ဘက်ေတွ 

အေနနဲ အာဆတ်ကိုေထာက်ခံတဲ့ အီရန်၊ ုရှားတပ်ဖွဲေတွ၊   ပိင်ဘက်အေမရိကန်နဲ ကာ့ဒ်တပ်ဖွဲေတွ၊   တူရကီနဲ  

တူရကီေထာက်ခံတဲ့ အစ လာမ စ်တပ်ဖွဲေတွ ဆီးရီးယားနယ်ေြမအချိမှာ အေြခြပထားဆဲြဖစ်ပီး ဗုံးကဲတိုက်ခိုက်မ ေတွ 

 ေနရာအံှရိှေနဆြဲဖစ်ပါတယ်။ ိင်ုငနံယ်ေြမအေတာ်များများကေတာ ့ဆီးရီးယားအစိုးရတပ်ဖဲွေတရွဲ ထန်ိးချပမ် ေအာက် 

ကိ ု ေရာက်ရိှသွားပါပ။ီ ဆီးရီးယားတပ်မေတာ်ကီး အလံုးစုမံပိကဲွေအာင်နဲ ိင်ုငမံပိကဲွေအာင်  တားဆီးထန်ိးချပ်ိင်ုခဲတ့ဲ ့

တပ်မေတာ်တစ်ရပ်ရဲ စုစည်းညီွတ်မ စွမ်းပကားနဲ  မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ကိုေတာ့ ဒီေနရာမှာ အတုယူေလ့လာိုင်ပါတယ်။ 

ိင်ုငြံခားတပ်ဖဲွေတရွဲအလုိကျ ကားခ ံ  buffer zone  တစ်ခကုိ ုအစုိးရအေနနဲ ခွင့ြ်ပလိက်ုရတဲ ့အချပ်အြခာအာဏာ    

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပျက်ယွင်းမ ကေတာ့ စစ်ပွဲရဲအကျိးဆက်တစ်ခုအြဖစ် ဆက်လက်ရှိေနပါလိမ့်ဦးမယ် 

တယ်။ ဆိုးရားလွန်းတဲ ့ISIS အကမ်းဖက်အဖဲွကီးကိ ု

မြဖစ်မေန  ှိမ်နင်းဖို  လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာေတာ့  

အေမရိကန်အေနနဲ       အာရပ်မဟာမိတ်ေတွနဲ  

ေပါင်းပီး        ဆီးရီးယားနယ်ေြမအတွင်းမှာ 

ေလေကာင်းကေန    တရားဝင်ဗုံးကဲခွင့်ကိ ု   ရယူ 

အသုံးချခွင့် ရရှိသွားပါေတာ့တယ်။ 

အမှန်က  အိုက်ဆစ်ေတွကို ှိမ်နင်းေနစ်မှာ 

အေမရိကန်က   သူေထာက်ခံေနတဲ့    ဆီးရီးယား 

ေြမာက်ပိင်ုးက ကာဒစ်ရ အဖဲွ နဲ  ဆီးရီးယားအစိုးရကိ ု

ဆန်ကျင်ေနတဲ့တပ်ဖွဲေတွကို   အကူအညီေပးဖို 

အေမရိကန်တပ်ေတွကိုယ်တိုင ်ဆီးရီးယားိုင်ငံထ ဲ

အထိ   ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ခွင့်ကိ ု   ရရှိလို ေနတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ကာဒစ်ရ အဖွဲဆိုတာကေတာ့ ဆီးရီး 

ယားမှာလည်း ကိယ်ုပိင်ုနယ်ေြမရရိှထားပီး တရူက ီ

မှာလည်း   ရှိကပါတယ်။   တူရကီက   ကာ့ဒ်ေတွ 

ကေတာ့   ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရဖို    တူရကီကိ ု

ေတာ်လှန်ေနတဲ့အဖွဲြဖစ်ပါတယ်။    ကာ့ဒ်ေတွကို 

ှိမ်နင်းေနတဲ့   အိမ်နီးချင်းတူရကီအေနနဲလည်း 

ဆီးရီးယားြပည်တွင်းစစ်မှာ ပါဝင်ေြခ ပ်ပီး အေြခချ 

သိမ်းပုိက်ခွင့်ရတ့ဲ အေနအထားတစ်ရပ်ကုိ ပုိင်ဆုိင် 

သွားပါေတာ့တယ်။ 

အေမရိကန်ဝင်ေရာက်မ ရဲ   ေနာက်ဆက်တွဲ 

အြဖစ် ၂၀၁၅ ခုှစ်မှာ ုရှားိုင်ငံကလည်း တပ်ဖွဲ 

နဲလက်နက်ေတကွိ ုဆီးရီးယားနယ်ေြမထအဲေရာက် 

ပိုပီး ISIS နဲ   အစိုးရကို   ဆန်ကျင်တဲ့သူပုန်ေတွကို 

ဗုံးကဲခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ သိုေသာ် အကမ်းဖက ်

ဆန်ကျင်ေရး ISIS  ေတွကို  ဗုံးကဲတိုက်ခိုက်တဲ့ 

အေမရကိန်နဲ  ရည်ရယ်ချက်ချင်းတတူာ မှန်ေပမယ့် 

အကျိးစီးပွားချင်း ေတာ့  မတူကပါဘူး။ ုရှားက 

သမ တအာဆတ်ဘက်က ေထာက်ခကံညူတီိက်ုခိက်ု 

ေပးတာြဖစ်ပီး US ကေတာ ့အာဆတ်ကုိဆန်ကျင် 

တဲ့အဖွဲေတွဘက်က        ကူညီေပးခဲ့တာြဖစ်ပါ

တယ်။ 

နယ်ေြမအများအြပား သပူန်ုထန်ိးချပ်မ ေအာက် 

ေရာက်ေလေလ    အရပ်သားြပည်သူေသဆုံးမ  

တရိပ်ရိပ်တက်လာတာကလွဲပီး     ပိင်ဘက ်ေတွ 

အကား ဘယ်ဘက်ကမှ အဆံုးအြဖတ်ေအာင်ပဲွကုိ 

မရယူိုင်ခဲ့ကပါဘူး။   အကမ်းဖက်သူပုန်ေတွကိ ု

ဗုံးကဲတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုေပမယ့ ်   အရပ်သားေတ ွ

မထိခိုက်မေသဆုံးေအာင ်ေရှာင်လ ဲတိုက်ခိုက်ြခင်း 

မျိးလည်း     မရိှခဲ့ကပါဘူး။    ကခဲျတဲဗ့ုံးေတေွကာင့ ်

အရပ်သားေတွအြပင်  ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ  ဝန်ထမ်း 

ေတ၊ွ   ရှာေဖကွယ်ဆယ်ေရးအဖဲွေတနွဲ   အကအူည ီ

ေပးလုပ်သားေတွ များစွာထိခိုက်ေသေကျပျက်စီး 

ခဲ့ကရပါတယ်။ 

စစ်ေကာင့ ်အရပ်သား ထခိိက်ုေသေကျပျက်စီးမ များ 

UN စုစံမ်းစစ်ေဆးေရးေကာ်မရှင်တစ်ခရုဲ ယခင် 

ှစ်အတွင်း အစရီင်ခစံာ တစ်ခအုရဆိရုင် ိင်ုငတွံင်း 

မှာ ုရှားေကျာေထာက်ေနာက်ခံမ နဲအတူ အစိုးရ 

တပ်ရဲေအာင်ြမင်မ ေတွ     ရရှိေနတယ်ဆိုေပမယ့ ်

ိုင်ငံအှံ မညာမတာတိုက်ခိုက်မ ေတွနဲ  ေသဆုံးမ  

ေတကွေတာ ့ယခ၂ု၀၂၂ ခှုစ်အထ ိဆက်လက်ရိှေန 

ဆဲြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒီအချက်ကို အရပ် 

သားအပါအဝင်  ထိခိုက်ေသဆုံးမ စာရင်းေတွအရ 

သိိုင်ပါတယ်။ 

စစ်ပဲွေနာက်ပိင်ုးကာလ ေသဆုံးစာရင်းေတအွရ 

၂၀၁၉ ခုှစ်က ၁၀၀၀၀ ခန် ၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်က 

၆၈၀၀ ခန် ၊   ၂၀၂၁ ခုှစ်က အရပ်သား ၁၅၀၅ ဦး 

(ကေလးငယ ်၁၆၀၀)  အပါအဝင် ေသဆုံးမ ေပါင်း 

၃၇၄၆ ဦးနဲ   ှစ်အလိုက် တိုက်ခိုက်မ ေတွေကာင့ ်

ေသဆုံးခဲ့ကရတယ်လို   သိရပါတယ်။   ၁၀ ှစ် 

အတွင်း ကေလးငယ်ေပါင်း   ၅၅၀၀၀  ခန်အထိ   

ေသဆုံးခဲ့ကရပီး ၂ ဒသမ ၅ သန်းေလာက်က 

ေကျာင်းပညာေရးနဲ    ေဝးသွားခဲ့ကရပါတယ်။   

မိသားစုေတွ    ဖိုဖရဲကွဲကွာသွားကရပီး    မိဘမဲ့ 

ကေလးသူငယ်ဦးေရ တိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။ 

ယခစုာရင်းေတကွ စစ်ပဲွကာလ ၁၁ ှစ်အတွင်း 

ငါးသန်ိးနဲ ေြခာက်သန်ိးအကားရိှခဲတ့ဲ ့ေသဆုံးမ ေတ ွ

အနက်   အနည်းဆုံးပမာဏတစ်ခုလို  ဆိုေပမယ့်  

ငမ်ိးချမ်းေရးနဲတည်ငမ်ိေရး     တိုးတက်မ လက ဏာ 

အြဖစ်ေတာ့    ြမင်လိုမရေသးတဲ ့  အေြခအေနမှာ  

ရိှေနဆြဲဖစ်ပါတယ်။ လူေပါင်းသံုးသန်းေလာက်ဟာ 

မစွမ်းမသန်ဘဝနဲ  ဒုက ိတဘဝေရာက်ကရတယ်။ 

၅ ဒသမ ၅ သန်းေလာက်က   မိမိေနရပ်ေတွကေန    

စွန်ခွာထွက်ေြပးကရပီး စိတ်ဒဏ်ရာဗရပွနဲ  အိုးမဲ ့

အမ်ိမဲြ့ဖစ်ကာ  အမ်ိနီးချင်းိင်ုငေံတဆွ ီ  မျက်ှာငယ် 

စွာနဲ      ေြပာင်းေရ ခိလု ံခဲ့ကရတယ်။     စစ်ပဲွကာလ 

တစ်ေလ ာက်   ေလေကာင်းက     ဗုံးကတဲိက်ုခိက်ုမ  

ေတွေကာင့ ်   အရပ်သား   ေသဆုံးရမ ေပါင်းဟာ 

၁၂၅၂၆   ဦးအထိ   ရှိခဲ့တယ်လို   သိရှိရပါတယ်။ 

မကာခင်က အေမရိကန်လ တ်ေတာ်ကာကွယ်ေရး

ေကာ်မတတီစ်ခရုဲ စုစံမ်းေဖာ်ထတ်ုစစ်ေဆးချက်အရ 

၂၀၁၉     ခုှစ်    အေမရိကန်ေလေကာင်းတပ်ဖွဲရဲ 

မှားယွင်းဗုံးကဲချခဲ့မ ေကာင့ ်  အရပ်သား ၇၀ ခန်  

ေသဆံုးခ့ဲရတ့ဲြဖစ်စ်ဟာ   သာဓကတစ်ရပ်   ြဖစ်ပါ 

တယ်။

ိုင်ငံြခားစွက်ဖက်မ ခံရတိုင်းမှာ     

အချပ်အြခာ ပျက်ယွင်းရသည်ချည်းသာ 

ယခုေနာက်ဆံုးအေြခအေနအရေတာ့ ဆီးရီးယား   

မှာ ယခင်လုိအေြခအေနမဆုိးေတာ့ေပမယ့် ုိင်ငံတွင်း 

မှာ အေြခစိက်ုေနတဲ ့ပိင်ဘက်ိင်ုငြံခားတပ်ဖဲွေတ ွ

ရှိေနဆဲြဖစ်ပီး   မတည်မငိမ်ရှိေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။ 

အဓကိပိင်ဘက်ေတအွေနနဲ အာဆတ်ကိေုထာက်ခ ံ

တဲ ့အရီန်၊ ရှုားတပ်ဖဲွေတ၊ွ ပိင်ဘက်အေမရကိန်နဲ  

ကာ့ဒ်တပ်ဖွဲေတွ၊  တူရကီနဲ   တူရကီေထာက်ခံတဲ ့

အစ လာမ စ်တပ်ဖဲွေတ ွဆီးရီးယားနယ်ေြမအချိမှာ 

အေြခြပထားဆဲြဖစ်ပီး    ဗုံးကဲတိုက်ခိုက်မ ေတွ 

 ေနရာအှံရှိေနဆဲ  ြဖစ်ပါတယ်။   ိုင်ငံနယ်ေြမ 

အေတာ်များများကေတာ့ ဆီးရီးယားအစုိးရတပ်ဖဲွ 

ေတရွဲ   ထန်ိးချပ်မ ေအာက်ကိ ု ေရာက်ရိှသွားပါပ။ီ 

ဆီးရီးယားတပ်မေတာ်ကီး အလုံးစုံမပိကဲွေအာင်နဲ 

ိုင်ငံမပိကွဲေအာင ်     တားဆီးထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့တဲ့ 

တပ်မေတာ်တစ်ရပ်ရဲ စစုည်းညွီတ်မ စွမ်းပကားနဲ 

မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ကိုေတာ ့     ဒီေနရာမှာအတုယူ 

ေလလ့ာိင်ုပါတယ်။ ိင်ုငြံခားတပ်ဖဲွေတရွဲအလိကုျ 

ကားခ ံ  buffer zone  တစ်ခုကို   အစိုးရအေနနဲ  

ခွင့်ြပလုိက်ရတ့ဲ   အချပ်အြခာအာဏာ    တစ်စိတ် 

တစ်ပုိင်း ပျက်ယွင်းမ ကေတာ ့စစ်ပဲွရဲအကျိးဆက် 

တစ်ခုအြဖစ် ဆက်လက်ရှိေနပါလိမ့်ဦးမယ်။ 

အဆုံးမှာေတာ့ 

အလုံးစုံပျက်စီးမ သိုသာဦးတည်

လက်ရိှအေြခအေနမှာေတာ့ ဆီးရီးယားိင်ုငနံဲ  

ဆီးရီးယားြပည်သူေတွရဲ ဘဝေတွဟာ  မေသချာ 

မေရရာတဲ ့အေြခအေနဆိုးေအာက်မှာ န်ုးကန်ေနရ 

ဆဲရှိေနပါေသးတယ်။   လူငယ်ေတွရဲအနာဂတ်နဲ  

ကေလးေတရွဲေရှေရး  မ န်ပျပျနဲလမ်းေပျာက်ေနဆ ဲ

ပါ။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဘဝနဲ  ြပည်သူေတွဟာ   လုံ ခံေရး 

အာမခံချက်မရိှလုိ၊ ခမ်ိး ေြခာက်ိှပ်စက် အိင်ုကျင့် 

ခံကရလို အမ်ိမြပန်ရဲကေသးသလိ ုသတူိုရဲကိယ်ုပိင်ု 

အိုးအိမ်တိုက်တာေတွလည်း   မရှိကေတာ့ပါဘူး။ 

စာရင်းအရ စွန်ခွာထွက်ေြပးြပည်သူ ၅ ဒသမ ၅ 

သန်းအနက် ၇၅ ရာခိင်ု န်းခန်ဟာ သတူိုေနရပ်ေတ ွ

ဆ ီြပန်လာချင်ေပမယ့ ်သုံးေသာင်းခန်သာ အရစွဲန်  

ပီး  ြပန်လာိုင်ကတယ်လို   ဆိုပါတယ်။  အေြခခံ 

အေဆာက်အအုအံားလုံးနီးပါး ပျက်စီးယိယွုင်းခဲရ့တဲ ့

အေြခအေနမှာ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားက  ၇၀  ရာခိုင် 

 န်း ပျက်စီးသွားပီး ေကျာင်းေတမှွာ လက်နက်ကိင်ု 

တပ်ဖွဲအသီးသီးက   တပ်စွဲထားလို   ေကျာင်းေတ ွ

မဖွင့်ိင်ု၊ ကျန်းမာေရးလပ်ုသား ၇၀ ရာခိင်ု န်းခန်က 

အလုပ်ကေန  စွန်ခွာထွက်ေြပးသွားကလို ေဆးုံ 

ေဆးခန်း   ၅၈  ရာခိုင် န်းခန်သာ   အြပည့်အဝ 

ဖွင့်ေပးထားရတဲ့ စသည့်အေြခအေနအားလုံးဟာ 

ဆီးရီးယားိင်ုငရံဲ အလံုးစံုပျက်သု်းမ  အေြခအေန 

ကို ြပသေနြခင်းပဲြဖစ်ပါတယ်။ 

ကိုဗစ်ြပဿနာက ထပ်ေဆာင်းေနတဲ့ 

အငတ်ေဘးနဲ  ဆင်းရဲမ ဒဏ် 

စီးပွားေရးခ တ် ခံကျမ နဲအတူ     လူေတွရဲ 

အငတ်ေဘးကို    ေြဖရှင်းရမယ့်   အခက်အခဲ၊ 

ကာကွယ်ကုသလိုရိုင်တဲ ့  ေရာဂါေတွကိုေတာင ်

မကာကွယ်ိုင်လို      ေနစ်ေသဆုံးေနကရတဲ ့

ြပဿနာေတ ွ စသည်ြဖင့ ်ေြဖရှင်းဖိုရာလိုအပ်ေနပီး 

ိင်ုငတံကာရဲကညူေီထာက်ပံမ့ ကိသုာ ေမ ာ်ကိုးေန 

ရတဲ့     ြပည်သူေတွရဲဘဝဟာ   သနားစရာအလွန်  

ေကာင်းလှပါတယ်။  

စာမျက်ှာ ၁၂ သို 



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

  စာမျက်ှာ ၁၁ မှ
စစ်မြဖစ်ခင်ကထက် အစားအေသာက်ေဈး န်းဟာ 
၃၃ ဆ ြမင့်တက်သွားတဲ့အတွက ်   လူဦးေရ ၈၀ 
ရာခိင်ု န်းဟာ ဆင်းရမဲ ြပမျ်းေအာက် ေရာက်ေန 
ရပီး အစာေရစာြပတ်လပ်မ ဒဏ်ကိ ု အြပင်းအထန်     

ခစံားေနရတဲအ့ေရအတွက်ဟာလည်း ကိုးသန်းခန်  

အထိ ရှိေနပါတယ်။
ရိက ာြပတ်ေနတဲ့   လူ   ၁၃   သန်းခန်ဟာ 

အေရးေပ ကယ်ဆယ်ေရးအကူအညီေတ ွ   အပူ 
တြပင်း လိအုပ်ေနပီး လဦူးေရရဲ ၆၀ ရာခိင်ု န်းဟာ 
မသန်ရှင်းစိတ်မချရတဲ့၊    ကျန်းမာေရးနဲလည်း 

မညီွတ်တဲ့  အစာေရစာေတွကိုသာ စားေသာက ်
ေနကရပါတယ်။   ကေလးသုံးေယာက်တိုင်းမှာ 
တစ်ေယာက်ဟာ   အာဟာရချိတဲ့တဲ့   ေရာဂါေတွ 
ခံစားေနရပါတယ်။ ဒီကားထဲ ကိုဗစ်ဝင်လာေတာ့ 
ပိဆုိုးသွားတာပါတယ်။ ဆိုးဆိုးရားရား ဆင်းဆင်းရရဲ ဲ

စားေသာက်ေနထိုင်ေနရတဲ့ဘဝမှာ အေနာက်ိုင်ငံ 
ေတွရဲ စီးပွားေရး  ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆိုမ ေတွကားက 
ကိဗုစ်ကိ ု   အန်တုရင်ဆုိင်ဖုိ    ဘယ်လိမှုမြဖစ်ိင်ုတဲ ့
အေြခအေနပါ။ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ လုလံုေံလာက်ေလာက် 
မစစ်ေဆးိုင်တဲ့  အေြခအေနမှာ   ကိုဗစ်ေကာင့ ်
ဘယ်ေလာက်   ေသဆုံးသွားကတယ်ဆိတုာကိလုည်း 

ဘယ်လိုမှမှန်းဆလိုမရိုင်ပါဘူး။  
အချပ်ဆိုရရင ်  စစ်ပွဲဆိုတာ  ဘယ်ေနရာမှာမ ှ

မေကာင်းပါဘူး။ အေြမာက်ဆန် ဗုံးဒဏ်ေတေွကာင့ ်
ပိကျပျက်စီးေကမွေနတဲ ့လမ်းေတွ၊ တံတားေတွ၊ 
ေကျာင်းေတ၊ွ ေဆးုေံတ၊ွ  အထပ်ြမင့တ်ိက်ုတာေတ ွ

ကိ ုြမင်ကည့ပ်ါ။ စစ်ပဲွရဲအနိ  ာုေံတကွိ ုစစ်ပဲွဖန်တီး 
သူေရာ ကာယကံရှင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ေနသူေတွသာ
မက    အြပစ်မဲ့ြပည်သူေတွပါ   ခံစားရပီး   အလုံးစုံ 
ပျက်သ်ုးမ ဆကီိသုာ     ဦးတည်တယ်ဆိတုဲအ့ချက်ကိ ု
ေဖာ်ထုတ်ိုင်ပါလိမ့်မယ်။ 

ဆူပူမ ေတွြဖစ်ေစတဲ ့  အေကာင်းတရားေတွနဲ  

အကမ်းဖက်မ ြဖစ်ေအာင် လ ံေဆာ်ကပု၊ံ မတညူတီဲ ့
တုံြပန်ပုနံဲ ရလဒ်ကွာြခားပု ံစတဲအ့တတ်ိရဲအဖိုးတန် 
သင်ခန်းစာေတွကို     အထူးစိတ်ဝင်စားသင့်ပါ 
တယ်။ မညီမ မ ေတွအတွက်  ခံစားမ ေတွနဲအတူ 
ြဖစ်ေပ လာတဲ ့ ေတာ်လှန်ေရးတစ်ရပ်ဟာ  မညမီ  

မမ တမ ဆိုတဲ့   ရလဒ်ေတွကိုသာ    ြဖစ်ေပ ေစပီး 
အလံုးစံုပျက်သု်းမ ေတွနဲသာ   အဆံုးသတ်ခ့ဲပံုကုိ 
ဆီးရီးယားြပည်တွင်းစစ်က သင်ခန်းစာေပးလျက် 
ရှိေန ေကာင်းပါ။           ။

ရန်ကုန်  ဇန်နဝါရီ  ၁၃ 

ရန်ကုန်မိ မရမ်းကုန်းမိနယ် သီရိမဂ  လာ 

ကမ ာေအးကုန်းေြမ  မဟာနာယကေကျာင်းေတာ ်

ကီးတွင် သတီင်းသုံးေတာ်မလူျက်ရိှသည့ ်ိင်ုငေံတာ် 

သဃံမဟာနာယကအဖဲွ ဥက     အဘဓိဇမဟာရ  ဂု ု

အဘိဓဇအဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိက     ဗန်းေမာ် 

ဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒ  ကမုာရာဘဝိသံ    အမှး 

ြပေသာ ရဟန်း၊ သာမေဏ၊ သီလရှင်များအတွက ်

Shenzhen  ဗုဒ ဘာသာအဖွဲ    အတွင်းေရးမှး၊ 

ေတာင်တုတ်ပင်လယ ်   တုတ်ဗုဒ ဘာသာ အဖွဲ 

အစည်း ဒတုယိဥက    Hongfa ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်း 

ဆရာေတာ်   Venerable Master YinShun က 

လှဒါန်းေသာ   တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံထုတ် 

Sinopharm ကိုဗစ်− ၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  

၅၀၀၀ လှဒါန်းြခင်းအခမ်းအနားကိ ုယေန   မွန်းလွဲ 

၁ နာရီတွင်     ရန်ကုန်မိ    မရမ်းကုန်းမိနယ ်

သီရိမဂ  လာ  ကမ ာေအးကုန်းေြမ  မဟာနာယက 

ေကျာင်းေတာ်ကီး၏ ဘုရားခန်း၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်       ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာ 

နာယကအဖဲွ ဥက    ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ် ေဒါက်တာ 

ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ ်ေဒါက်တာဘဒ  ကုမာရာဘိဝံသ    အမှးြပေသာ ရဟန်း၊ သာမေဏ၊ သီလရှင်များအတွက ်

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ေသာ Sinopharm ကိုဗစ်−၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ၅၀၀၀ လာေရာက်လှဒါန်း

Shenzhen ဗုဒ ဘာသာအဖွဲကိုယ်စား ေဒ ေဌးေဌးေမာ်ှင့ ်တုတ်ကုန်သည်ကီးများအသင်းဥက    

ဦးအိုင်ထွန်းတိုက  ကိုဗစ်−၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ၅၀၀၀  ေပးအပ်လှဒါန်းရာ သာသနာေရးဦးစီးဌာန 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်ဦးသိန်းဝင်းက လက်ခံရယူစ်။

ဘဒ  ကုမာရာဘိဝံသ       မဟာေထရ်ြမတ်ထံမ ှ

ပရသိတ်များက ငါးပါးသလီခယံေူဆာက်တည်ကပီး 

ဆရာေတာ်၊ သဃံာေတာ်  အရှင်သြူမတ်များ ရတ်ပွား 

ချးီြမင့ေ်တာ်မေူသာ ပရတ်ိတရားေတာ်များ နာယူက 

သည်။

ယင်းေနာက် အလှရှင်   Shenzhen  ဗဒု ဘာသာ 

အဖဲွကိယ်ုစား ေဒ ေဌးေဌးေမာ်ှင့တ်တ်ုကန်ုသည် 

ကီးများအသင်းဥက     ဦးအိုင်ထွန်းတိုက  လှဒါန်း 

ြခင်းအေကာင်းကုိ  ေလ ာက်ထားကပီး ကုိဗစ်−၁၉ 

ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး ၅၀၀၀ ကို ေပးအပ်လှဒါန်း 

ကရာ သာသနာေရးဦးစီးဌာန  ဒတုယိ န်ကားေရး 

မှးချပ် ဦးသိန်းဝင်းက လက်ခံရယူသည်။

ထိုေနာက်   ြမန်မာိုင်ငံတုတ်ကုန်သည်များ 

အသင်းချပ်  (Myanmar Chinese Chamber Of 

Commerce)ှင့်  Fu Xing Brothers Group Of 

Companies ဥက   ဦးအိင်ုထွန်းှင့ ်ဇနီး အဂ မဟာသရီ ိ

သဓုမ သဂိ    ေဒ နန်းခင်ွန် မသိားစတုိုက ိင်ုငေံတာ် 

သံဃမဟာနာယကအဖွဲဥက   ဆရာေတာ်ကီးှင့ ်

တာဝန်ကျ ဒတုယိဥက    ှစ်ပါး၊ တဲွဖက်အကျိးေတာ် 

ေဆာင် တစ်ပါး၊ အဖဲွဝင် တစ်ပါးတိုထ ံအလှေငကွျပ် 

သိန်း ၂၀၀ ှင့် လှဖွယ်ဝတ ပစ ည်းများ လှဒါန်းက 

သည်။

ယင်းေနာက်    ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယက 

အဖွဲဥက    ဆရာေတာ်ထံမှ  အုေမာဒနာတရား 

နာယူကပီး ေရစက်သွန်းေလာင်း အမ ေပးကသည်။

သတင်းစ်

(၁၃-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန

၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည်  “ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုး 

ဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး ေစာင့်ကပ်ကည့် ြ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 

ေရာက်ရှိလာ၍ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိသူများ၏  ဓာတ်ခွဲနမူနာ 

များအနက် ကိုဗစ်-၁၉ မျိးိုးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး ေတွရှိိုင်သည့ ်

သံသယြဖစ်ဖွယ ်  ဓာတ်ခွဲနမူနာများှင့်   ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ် 

(ေအာက်ြမန်မာြပည်) ရန်ကုန်မှ   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွသည့ ်  

ဓာတ်ခွဲနမူနာများအား  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုးဗီဇစစ်ေဆးြခင်းကိ ု

အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန၊   ရန်ကုန်တွင်  ယေန  

စစ်ေဆးရာ SARS-CoV-2 Variant Omicron (အိမုခီရန်) ေရာဂါပိုးကိ ု

ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၂)ခုတွင် ေတွရှိရပါသည်။

၃။  အဆုိပါအုိမီခရန်ေရာဂါပုိးေတွရိှသူများတွင် ြမန်မာိင်ုငသံား 

(၄၀)ဦးှင့် ိုင်ငံြခားသား (၂)ဦးတိုပါဝင်ပီး Relief Flight များြဖင့ ်

ဝင်ေရာက်လာသူများြဖစ်ကာ  အိ ိယိုင်ငံမှ (၃၂) ဦး၊ ယူေအအီး 

ိုင်ငံမှ (၄) ဦး၊  မေလးရှားိုင်ငံမ ှ(၃)ဦးှင့်  ထိုင်းိုင်ငံမ ှ(၃) ဦးတို  

ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။  ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ် (ေအာက်ြ မန်မာြပည်) ရန်ကုန်မှ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွသည့ ်  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၅) ခုတွင်   SARS-

CoV-2 Variant O micron (အိုမီခရန်)ပိုး မေတွရှိရပါ။ 

၅။  အိုမီခရန်ေရာဂါပိုးေတွရှိသူများအား  ကိုဗစ်-၁၉ ကုသေရး 

စင်တာများှင့ ် သတ်မှတ်ေဆးုံကီးများတွင ်  သီးသန်ထားရှိကာ 

အထူးကုသေစာင့်ေရှာက်မ များ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး ၎ငး်တုိှင့် 

ေလေကာင်းခရီးစ်တွင်   အတူလိုက်ပါလာသည့်  ခရီးသည်များ 

အားလည်း  အသွားအလာကန်သတ်ြခင်း   (Strict Qu arantine) ှင့်   

ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးမ များအား  အထူးအားြဖည့ေ်ဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။

၆။  သိုြဖစ်ပါ၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ မျိးုိးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပုိး ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းလုပ်ငန်းစ် 

များှင့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသြခင်းလုပ်ငန်း 

များအား  ပိုမိုအရှိန်ြမင့ ်  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း   သတင်း 

ထုတ်ြပန် ေကညာအပ်ပါသည်။   

    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

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

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၁၃

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

ဒုတိယဥက     ဒုတိယမိေတာ်ဝန ်   ဦးညီညီသည ်

ေကာ်မတီဝင်များှင့်အတူ    ယေနနံနက်ပိုင်းက 

တွံေတးမိနယ ်     တွံေတး-ဒလကားလမ်းေပ ရှိ 

ရန်ကုန်ေပါက်ေကျးရာအနီး ေရေပးေဝေရးစခန်းသို 

ေရာက်ရှိပီး  Nano Filter ြဖင့်  ေရသန်စင်မ စနစ် 

စမ်းသပ်တပ်ဆင ်     သုေတသနေဆာင်ရက်ေနမ ၊ 

ေရတွန်းစက်ုံှင့ ်   ဂါလန်တစ်သိန်းဆံ့   ေရစုကန် 

ှစ်ကန်ှင့ ် ေရသန်စင်စက်ု ံ တည်ေဆာက်ပီးစီးမ ကိ ု

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ထိုေနာက်  တွံေတးမိနယ်  ရန်ကုန်ေပါက် 

ကျိက်သလဲေကျးရာ  ေရနက်ကွင်း ငါးေမွးြမေရး 

ဒလမိနယ် ေရရရှိေရးှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းညိ  င်းေဆာင်ရက်

စခန်းသိုေရာက်ရိှပီး ေြမဧက  ၁၀၉ ဒသမ ၉၃  ဧက၌  

ေဆာင်ရက်မည့ ်  ဒလမိနယ်   ေနာက်ဆုံးစွန်ပစ် 

အမ  က်ပုံ (Final Disposcal Site) တည်ေဆာက်ရန် 

ေြမြပင်ေဆာင်ရက်ေနမ ကို    ကည့် စစ်ေဆးပီး 

လိအုပ် သည်များကိ ုြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

ထိမှုတစ်ဆင့ ်ဒတုယိမိေတာ်ဝန်ှင့အ်ဖဲွသည် 

ဒလေရေပးေဝေရးလုပ်ငန်းအတွက ် တွံေတး-ဒလ  

ကားလမ်းေဘးရိှ အုန်းပင်ေချာင်းတံတားအနီး မူလ 

ကွန်ကရစ်ပိုက်အစား 630 mm HDPE Pipe ြဖင့် 

လဲလှယ်ေနမ ကုိ ေရာက်ရိှစစ်ေဆးပီး လုိအပ်သည်များ 

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ဆက်လက်၍   ဒလမိနယ် စည်ပင်သာယာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးသိုေရာက်ရှိရာ    အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌  တာဝန်ရှိသူများအား ပန်း ခံအတွင်း အများ 

သုံးသန်စင်ခန်းထားရိှသွားေရး၊  ကေလးအားကစား 

ကရိယိာများ ထည့သွ်င်းထားရိှေရး၊ ေဈးများသန်ရှင်း 

သာယာသပ်ရပ်ေရး၊   ေဈးေရာင်း၊ ေဈးဝယ်များ 

စနစ်တကျရိှေစရန်ှင့ ်သန်ရှင်းသပ်ရပ်ေရး ကပ်မတ် 

ေဆာင်ရက်သွားရန်မှာကားပီး     တင်ြပချက်များ 

အေပ  သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့် ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။         သတင်းစ် 



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

အဒစ်အဘာဘာ  ဇန်နဝါရီ   ၁၃

အာဖရိကတိုက်၌ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် ညေနပိုင်းအချနိ်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၀၁၅၉၂၄၃ ဦးရိှလာေကာင်း အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် 

ကာကွယ်ေရးစင်တာက ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

အာဖရိကသမဂ အဖဲွဝင်ုိင်ငံများ၏ ကျန်းမာေရးေအဂျင်စီများအား ကုိယ်စားြပ 

သည့် အာဖရိကေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ 

အာဖရိကတိုက်တစ်ဝန်းတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၃၂၃၆၃ 

ဦး ရှိေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း ၉၀၄၆၃၁၀ 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ အများဆုံး  ိုင်ငံများမှာ 

ေတာင်အာဖရကိိင်ုင၊ံ ေမာ်ိကုိုိင်ုင၊ံ လစ်ဗျားိင်ုင၊ံ တနူီးရှား ိင်ုငှံင့ ်အသီယီိုးပီးယား 

ိုင်ငံတိုြဖစ်ေကာင်း  အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့်  ကာကွယ်ေရးစင်တာက 

ေြပာကား သည်။

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၅၃၄၁၃၁ ဦး 

ှင့် ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၀၁၂၀၄၂ ဦးရှိေကာင်း 

အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

၎င်း၏ေြပာကားချက်အရ   အာဖရိကိုင်ငံများတွင်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၅၄၇ သန်း အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် အာဖရိကတိုက ်

လူဦးေရစုစုေပါင်း၏  ၉ ဒသမ ၆ ရာခိုင် န်းသည်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  

ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ  ဇန်နဝါရီ  ၁၃

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့် တစ်ရက် 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၂၄၇၄၁၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်

လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံ 

သူေပါင်း  ၃၆၃၁၇၉၂၇  ဦးရိှလာေကာင်း 

အိ ိယ    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ေနာက်ဆံုးထုတ်ြပန်သည့် အချက်အလက် 

များအရ သိရသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌  ယင်းသို  ေနစ် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူှစ်သန်ိး 

ေကျာ်ရှိခဲ့သည်မှာ  ရှစ်လေကျာ်ကာလ 

အတွင်း ပထမဆံုးအကိမ်    ြဖစ်ေကာင်း 

လည်း သိရသည်။ ထိုြပင ်အိ ိယိုင်ငံ၌ 

မနီလာ  ဇန်နဝါရီ  ၁၃

ဖလိစ်ပုိင်ုိင်ငံ၌ ယေနတွင် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၃၄၀၂၁ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိခဲ့ြခင်းေကာင့်     ိုင်ငံအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ     ကူးစက်ခံရသူ 

၃၀၉၂၄၀၉ ဦးရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါ           ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ထပ်မံကူးစက်သူ   အေရအတွက်သည် 

ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  စတင် 

ကူးစက်ချနိ်ြဖစ်ေသာ ၂၀၂၀  ြပည့်ှစ ်

ဇန်နဝါရီမှစတင်၍    တစ်ရက်အတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူစခံျန်ိတင် 

ေတွရှိြခင်းြဖစ်သည်။ လက်ရှိအချနိ်တွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်၈၂ ဦး ထပ်မံ 

ေသဆုံးခဲ့ရာ    အဆိုပါ    ေရာဂါြဖင့ ် 

ေသဆုံးသ ူ၅၂၇၃၆ ဦးရိှလာပီး ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုး ေတွရှိဆဲလူနာ ၂၃၇၃၈၇ ဦး 

ရိှလာသည်။ ိင်ုငအံတွင်းလက်ရိှအချန်ိ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ စံချနိ်တင် 

ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းမှာ      ိုင်ငံသားများက 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ   ကျန်းမာေရး 

တိုကျိ   ဇန်နဝါရီ    ၁၃

ဂျပန်ိုင်ငံ၌  ယေနတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ   

၁၈၀၀၀ ေကျာ်ေတွရှိခဲ့ရပီး   ၎င်းတိုအနက်    တိုကျိမိ၌ 

ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၃၀၀၀ ေကျာ်  ေတွရိှခ့ဲသည်။   

ပီးခဲသ့ည့ှ်စ် ဩဂတ်ုလအတွင်းက တစ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၂၆၀၀၀ အား စခံျန်ိတင်  ေတွရိှခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။ တိုကျိမိ၌ ဇန်နဝါရီလကုန်တွင်  တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသ ူ ၁၀၀၀၀ ေကျာ်    ရှိလာိုင် 

ေကာင်း  ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ  ပညာရှင်များက  ေြပာကားသည်။ 

တိုကျိမိ၌  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများှင့ ်အြခားက  တိုမှ လုပ်သားများသည ်ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ခံရိုင်သြဖင့ ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ များ 

ရပ်ဆိင်ုးထား ရမည့်အေြခအေနသုိ ေရာက်ရိှုိင်ေကာင်း တာဝန်ရိှ 

သူများက သတိေပးေြပာကားသည်။ 

ုိင်ငံအတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် 

ကူးစက်မ များြမင့်တက်ေနသြဖင့ ်ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  

စနစ်၌  ဝန်ှင့အ်ား  မမ ေသာအေြခအေန မြဖစ်ေစေရးအတွက် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ   သီးြခားေစာင့်ကည့်မ  ခံယူရမည့် 

ရက်အေရအတွက်ကိ ု ေလ ာခ့ျိင်ုေရး  စစီ်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ် 

ေကာင်း ဝန်ကီးချပ် ဖူမီယိုကီရှီဒါက ေြပာကားသည်။

 ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ဟွိင်း  ဇန်နဝါရီ  ၁၃

ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ယေနတွင် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၆၁၃၅ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိေကာင်း၊  ယင်းလူဦးေရ 

အနက်  ၁၆၀၆၆ ဦးသည်   ြပည်တွင်း၌ 

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ကျန် 

၆၉ ဦးသည် ြပည်ပမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှ ိ

လာသူများအနက်မှ  ကူးစက်ခံရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း ဗီယက်နမ်  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

လက်ရှိတွင ်       ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ 

စည်းမျ်းများကိ ု   လိုက်နာမ အားနည်း 

ြခင်းှင့ ်       ိုင်ငံအတွင်း  အိုမီခရန်ှင့်      

ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်း    ဗိုင်းရပ်စ်များ  

အရှိန်အဟုန်ြဖင့်    ကူးစက်ြပန်ပွားေန 

ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိတွင် မနလီာမိြပေဒသ 

ရှိ ေဆးုံများ၌ ကိုဗစ-်၁၉ လူနာများြဖင့် 

ြပည့ှ်က်ေနပီး ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

မှာလည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံမ  

များရှိသြဖင့ ်         ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

အင်အားေလျာ့နည်းေနေကာင်း သိရသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း     ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

မလုံေလာက်မ များကို    ေြဖရှင်းိုင်ရန ်

အတွက်     ဖိလစ်ပိုင်တပ်မေတာ်ှင့ ်   

ရတဲပ်ဖဲွမှ ေဆးဝန်ထမ်းများကိ ု အစားထိုး 

တာဝန်ေပးအပ်သွားမည်           ြဖစ်ေကာင်း    

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ  တာဝန်ရိှသူ 

တစ်ဦးြဖစ်သည့်      လီယုိပုိဒုိဗီဂါက 

ေြပာကားသည်။  ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

အိ ိယိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ှစ်သိန်းခွဲနီးပါး ထပ်မံေတွရှိ
လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးသ ူ ၃၈၀ ထပ်တိုး 

လာြခင်းေကာင့ ်       ေသဆုံးသူေပါင်း  

၄၈၅၀၃၅  ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

အိ ိယိုင်ငံ၌ လက်ရှိတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုး ေတွရှိဆဲလူနာ   စုစုေပါင်း 

၁၁၁၇၅၃၁ ဦးရှိေကာင်း      အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက   ေြပာကား 

သည်။ 

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက ်

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသြဖင့်  ေဆးုံအသီးသီးမ ှ

ဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၈၄၈၂၅ ဦး ရှိြခင်းေကာင့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသူေပါင်း  ၃၄၇၁၅၃၆၁  ဦးရှိလာ 

ေကာင်း  အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။

အိ ိယိင်ုင၌ံ လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ များ    ရှိေနသည့်အြပင ်

အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ခရံ 

သူအေရအတွက်သည်လည်း    စုစုေပါင်း 

၅၄၈၈ ဦးရှိလာေကာင်းှင့ ်   အိုမီခရန် 

ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်မ မှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုမံျားမှ ဆင်းခွင့် 

ရရှိသူေပါင်း  ၂၁၆၂  ဦးရှိလာေကာင်း 

အိ ိယ           ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။      ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

            ဘာသာြပန် - အလင်းသစ် 

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၀ ဒသမ ၁၅ သန်းေကျာ် ရှိလာ

ဂျပန်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၁၈၀၀၀ ေကျာ် ထပ်မေံတွရိှ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၆၁၃၅ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၉၅၈၇၁၉ ဦးရှိေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်   ေသဆုံးသေူပါင်း ၃၄၉၆၄  

ဦးရှိေကာင်း ဗီယက်နမ်  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

 ထိုြပင် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ 

သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

မှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့် ေဆးုံ 

အသီးသီးမှ         ဆင်းခွင့်ရရှိသူေပါင်း 

၁၆၃၅၈၉၉  ဦးရိှလာေကာင်း သိရသည်။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌    ိုင်ငံတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ 

အစီအစ်ေအာက်တွင်   ကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေရ ၁၆၃ ဒသမ ၅ သန်းခန်  အသုံး 

ြပပီးြဖစ်ေကာင်း၊  ယင်းကာကွယ်ေဆး 

များအနက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆး ၇၁ ဒသမ ၅ သန်းအား  ဒုတိယ 

အကိမ်ထိုးှံရာတွင ်       အသုံးြပခဲ့ပီး  

၁၃ ဒသမ ၆ သန်းအား  တတိယအကိမ် 

အပိုေဆာင်းထိုးှံရာတွင ်     အသုံးြပခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၄၀၂၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၃၁၇၈၆၈၆၈၅ ဦး

ေသဆုံးသူ

၅၅၃၃၀၇၀  ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ

၂၆၃၀၉၇၃၆၂ ဦး



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

အမျိးသမီးများကို တုတ်ိုင်ငံသို ပိုေဆာင်ေရာင်းစားပီး 

ေငွေကးအကျိးအြမတ်ရယူခဲ့သူများကို လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ   ၁၃

အမျိးသမီးများကိ ု  တုတ်ိုင်ငံသို    ပိုေဆာင်ေရာင်းစားပီး 

ေငေွကးအကျိးအြမတ်ရယခူဲသ့မူျားကိ ုလကူန်ုကူးမ ြဖင့ ်ေထာင်ဒဏ် 

၁၀ ှစ်စီချမှတ်ခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ  ကချင်ြပည်နယ ်  ြမစ်ကီးနားမိေန ေအာင်မိုင်(ခ) 

မီတုံေအာင်မိုင(်မ)ိ၊ မရယ်ေတာင် (မ)ိှင့်  မအေဘာက်(တိမ်းေရှာင)်

တိုက    ကချင်ြပည်နယ ်   ြမစ်ကီးနားမိေန  မ xxx  ၂၂ ှစ်၊ မ xxx 

၂၅ ှစ်ှင့်  မ xxx  ၂၅ ှစ်တိုသုံးဦးကိ ု   တုတ်ေယာကျ်ားယူလ င် 

ေငွကျပ်သိန်း ၄၀ ရမည်၊  ေကာင်းမွန်စွာေနရမည်ဟု ေြပာဆုိစည်းံုး 

ပီး တတ်ုိင်ုငသံို ပိုေဆာင်ေရာင်းစား၍ ေငေွကးအကျိးအြမတ်ရယ ူ

ခဲ့သြဖင့် လွယ်ဂျယ်နယ်ေြမရဲစခန်း    (ပ) ၂၁/ ၂၀၂၀၊ လူကုန်ကူးမ  

တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ  ၂၄/ ၃၂ ြဖင့်   အမ ေရးဖွင့်ခဲ့ပီး 

ဗန်းေမာ်ခုိင်တရားံုးသုိ တရားစဲွတင်ပုိခ့ဲရာ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် 

တရားခံ ေအာင်မိုင်(ခ) မီတုံေအာင်မိုင်ှင့ ် မရယ်ေတာင်တို   ှစ်ဦး 

ကို  လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ အရ အလုပ် 

ှင့်   ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ်စီ   ကျခံေစရန်   အမိန်ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၌ ေငွကျပ်သိန်း ၈၀၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ 
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ  ၁၃  

ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၌  ေငွကျပ ်

သိန်း ၈၀၀၀ ေကျာ်တန်ဖုိးရိှ မူးယစ် 

ေဆးဝါးများ  သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ 

ေကာင်း   ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှ

သိရသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်း 

ေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင် 

ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဇန်နဝါရ ီ 

၁၁ ရက် ညေန ၄ နာရီတွင် မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး      ြပင်ဦးလွင ်

မိနယ် မိုးကိးပူးေပါင်းစစ်ေဆး 

ေရးစခန်းတွင်   ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပုိင်း)မှ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသ 

ကီးသို  ေကျာ်စမံင်း  ေမာင်းှင်ပီး 

ေဇာ်မင်းဦးှင့ ်      ေအာင်ဗလတို 

လိက်ုပါလာသည့် NISSAN ၁၀ ဘီး 

ယာ်ကို   သတင်းအရ ရှာေဖွရာ 

ယာ်ေပ မှ  ေဒသကာလတန်ဖိုး 

ေငကွျပ်သန်ိး ၈၀၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုး 

ရှိ  ဘိန်းြဖ  ၃၀ ဒသမ ၈ ကီလို၊  

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  ၂၂၈၀၀ 

သိမး်ဆညး်ရမိခ့ဲပီး  ကွငး်ဆက ်

ေဖာ်ထုတ်ချက်အရ ဇန်နဝါရီ ၁၂ 

ရက် နနံက် ၇ နာရခဲွီ တွင် မ ေလး 

မိ  (၁၆)မိုင် စစ်ေဆးေရးဂိတ်၌   

မူးယစ်ေဆးဝါးများ သယ်ေဆာင် 

ရာတွင်     ဦးစီးသယ်ေဆာင်သမူျား 

ြဖစ်ကသည့် ေအာင်ုိင်ှင့် ဖုိးေဇာ် 

တို  ှစ်ဦးကုိ SURF ယာ်တစ်စီး 

ှင့်အတူ ဆက်လက်ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲ 

သြဖင့် ၎င်းတုိငါးဦးကုိ ဥပေဒအရ 

အေရးယူထားရိှပီး      ကွင်းဆက် 

ြပစ်မ ကျးလွန်သူများကုိ ဆက်လက် 

စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်လျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။                 သတင်းစ်

ေကျာ်စမံင်း၊ ေဇာ်မင်းဦး၊ ေအာင်ဗလ၊ ေအာင်ိင်ုှင့ ်ဖိုးေဇာ်တိုကိ ုသမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါး 

များှင့်အတူ ေတွရစ်။

ေဒါပုံ၊ သန်လျင်၊ တာေမွ၊ ရာငံှင့် 

တန်ယန်းမိနယ်တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၁၃ 

မူးယစ်ေဆးဝါး     တားဆီးှိမ်နင်းေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များ ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင် ေဒါပုံ 

မိနယ် ွယ်ေအးရပ်ကွက် ဦးစန်ိေကျာ် လမ်းမ 

ေပ တွင် မင်းမင်းထွန်း(ခ) အလီယာကဒ်ကို 

မသက  ာဖွယ်ေတွရှိသြဖင့် စစ်ေဆးရှာေဖွရာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား   ၂၀၀၀ ကို   လည်း 

ေကာင်း၊ ထိုအတ ူယင်းေန မွန်းလဲွ ၁ နာရခဲွီတွင် 

မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးိှမ်နင်းေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည ် သန်လျင် 

မိနယ် မိေဟာင်း(အေရှ) ရပ်ကွက် သစ်စက် 

လမ်း တတံားြဖအနီးတွင် ယ်ေထွး ေမာင်းှင် 

လာသည့်  ဆိုင်ကယ်ကို  စစ်ေဆးရှာေဖွရာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  ၂၀၀၀  ကို    လည်း 

ေကာင်း၊ ထိုြပင ်ယင်းေန  ညေန ၆ နာရီတွင်   

မူးယစ်ေဆးဝါး  တားဆီးိှမ်နင်းေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်  တာေမွ 

မိနယ် မာန်ေအာင်ရပ်ကွက် ေလးေထာင့်ကန ်

လမ်းမကီးရှ ိ         ကုန်တိုက်ေနာက်ေကျာ 

ကားပါကင်အနီးတွင် ြပည့်ဖိးေမာင် ေမာင်းှင် 

ပီး ေအာင်ေကျာ်ဆန်း (ခ)ဖိးကိ ုလိုက်ပါလာ 

သည့်      TOYOTA  SUCCEED  ယာ်ှင့် 

မနီနီဝင်း(ခ)မနီ ေမာင်းှင်ပီး စည်သူ လုိက်ပါ 

လာသည့်  TOYOTA PROBOX  ယာ်ှစ်စီး 

တိုကိ ု   စစ်ေဆးရှာေဖရွာ    အိက်ုစ် တစ်ကလီိ၊ု  

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား   ၈၀၀ ကို   လည်း 

ေကာင်း။

ထိုအတူ   ယင်းေန   ညေန ၅ နာရီတွင် 

မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးိှမ်နင်းေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ရာငံမိ 

နယ်        ရာငံ-ဟံြမင့်မိုရ်သွားကားလမ်း 

ေကျာက်ကြူပင်ေကျးရာအပ်ုစ ုေကျာက်ကြူပင် 

ေကျးရာအနီးတွင် ခင်ေစာေမာင် ေမာင်းှင ်

လာသည့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်ကိ ုစစ်ေဆးရှာေဖရွာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၃၂၂၀၀၀ ကို လည်း 

ေကာင်း၊  ထိုအတူ  ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ 

၁၅ မိနစ်တွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်း

ေရးတပ်ဖွဲဝင်များ ပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲ 

သည်   တန်ယန်းမိ   အမှတ်(၂)ရပ်ကွက ်

ေလယာ်ကွင်းေဟာင်းလမ်းတွင် မနန်းခမ်းလ ူ

ကို  ဆိုင်ကယ်တစ်စီးှင့်အတ ူမသက  ာဖွယ် 

ေတွရှိသြဖင့ ်    စစ်ေဆးရှာေဖွရာ   စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား   ၂၀၀၀ ကို    လည်းေကာင်း 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ် ၎င်းတိုအား  မူးယစ် 

ေဆးဝါးှင့စ်တ်ိကိ ုေြပာင်းလေဲစေသာေဆးဝါး 

များဆိင်ုရာဥပေဒအရ အေရးယထူားေကာင်း 

သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကားခင်ေစာေမာင်အား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်အတ ူေတွရစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဗဟိုအဖဲွမှ ေကညာထားသည့် အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများှင့် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် ေထာက်ပံ့ေနသူများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွနယ်ေြမများအတွင်း၌

 စစ်သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲ့သူများှင့် အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ကျးလွန်သူများကို ြပစ်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၁၃

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    လ  င်သာယာ 

(အေရှပိင်ုး)မိနယ် (၂/၆)ရပ်ကွက်  ေအာင်မဂ  လာ 

လမ်း စုိက်ခင်း(ကျး) ရပ်ကွက်ေန ေဝယံထွန်း(ခ)

ဝင်းိုး(ဘ) ဦးကည်ရ င်   အပါအဝင်  သုံးဦးှင့် 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်  အမှတ်(ဃ/၇)မာဃ 

လမ်း အပိုင်း(၃) (၂)  ရပ်ကွက်ေန   ဗိုလ်ဗိုလ်မင်း 

(ခ)ေခတ်ေဆာင်မှး      (ဘ) ဦးခင်ေအးတိုသည ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တ          ြမန်မာိုင်ငံေတာ ်

အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး    ဗဟိုအဖွဲ၏ 

အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်          (၂/၂၀၂၁)ြဖင့် 

အကမ်းဖက်အုပ်စုများအြဖစ ်သတ်မှတ်ေကညာ 

ထားသည့် အဖွဲအစည်းများှင့ ်ဆက်သွယ်ြခင်း၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် (င)ရပ်ကွက် သ ာ (၁၅)

လမ်းေန ြပည်သူတစ်ဦး၏  ေနအိမ်အတွင်းသို 

လက်လုပ်ဗုံးြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ြခင်းတိုေကာင့်လည်း

ေကာင်း၊ ဆပူဆူ ြပမ ြဖစ်စ်များတွင် တတ်က စွာ 

ပါဝင်လ ပ်ရှားြခင်း၊  တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ်

အဖဲွနယ်ေြမ အတွင်း၌ သင်တန်းတက်ေရာက်ြခင်း၊ 

လ  င်သာယာမိနယ ်        ရာအိမ်မှးတစ်ဦးကိ ု

လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ရာတွင် ပါဝင်ြခင်းှင့် ဘုရား 

လမ်းမီးပွိင့်အနီးရှိ ယာ်ထိန်းုံးတွင် လုံ ခံေရး 

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၁၃

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး  ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကို  ဥပေဒှင့်အညီ 

ထေိရာက်စွာ တားဆီးအေရးယူိင်ုေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဇန်နဝါရ ီ

၈ ရက်တွင် ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတာဝန်ခံ ဦးေဆာင်သည့် 

အဖွဲက ချင်းေရ ေဟာ်စခန်းအတွင်း လုံ ခံေရးဂိတ်ှင့် ယာ်ငယ်စစ ်

အကားေနရာ၌ စစ်ေဆးခ့ဲရာ ယာ်အေထာက်အထား မှတ်တမ်းတင်ြပ 

ိုင်ြခင်းမရှိေသာ  ယာ်ငယ် ခုနစ်စီး   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၂၅၀၀၀၀၀၀) သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

သိမ်းဆည်းရမိ

ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ြမန်မာစက်မ  

ဆိပ်ကမ်း ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ တုတ်ိုင်ငံမှ တင်သွင်း 

လာသည့ ်ဆိင်ုကယ်အပိပုစ ည်းများကိ ုစစ်ေဆးခဲရ့ာ သွင်းကန်ုေကညာ 

လ ာတွင်  ေကညာထားြခင်းမရှိေသာ  ဆိုင်ကယ်အပိုပစ ည်း ၁၃ မျိး 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၀၄၇၅၀၀၀၀)၊ လူသုံးကုန်ှင့် အေထွေထွ 

ပစ ည်းငါးမျိး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၆၅၁၃၀၀၀)၊ ေခါင်းေလ ာ်ရည် 

၄ ဒသမ ၅ လီတာပါ ေြခာက်ပုံး  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၂၈၈၀၀၀၀) 

စုစုေပါင်း   ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၂၄၁၄၃၀၀၀  သိမ်းဆည်းရမိ 

ခဲ့သည်။

ထိုအတူ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ေလဆိပ်ကုန်ေလှာင်ုံ၌  စစ်ေဆးခဲ့ရာ  သွင်းကုန်ေကညာလ ာတွင် 

ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိသည့်       စင်ကာပူိုင်ငံမှတင်သွင်းလာေသာ 

Samsaung Galaxy 4 Phone (Used)  ၆၅ လုံးပါ  သုံးပုံး 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၅၅၃၁၀၇၈၀)ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

အလားတူ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် တိုင်းေဒသကီး သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင်၍ ပူးေပါင်းအဖဲွများြဖင့ ်သတင်းအရ သွားေရာက် 

စစ်ေဆးခဲရ့ာ ပုသိမ်မိနယ် မကျးီဇင်ေချာင်းဖျားေနရာတွင် တရားမဝင် 

ေတာင်သရက်ခွဲသား ၂ ဒသမ ၇၅၅၂ တန်  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၆၈၈၈၀၀) ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ထိုအတူ ယေနတွင် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် တိုင်းေဒသကီး သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင်၍ ပူးေပါင်းအဖဲွများြဖင့ ်သတင်းအရ သွားေရာက် 

စစ်ေဆးခဲ့ရာ  ပဲခူးှင့် ေတာင်ငူခိုင ်သစ်ေတာကိးဝိုင်းများအတွင်းရှ ိ

တရားမဝင ်က န်းသစ် ၄ ဒသမ ၂၆၄၆ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

ေဆာင်ရက်ေနသည့ ် တပ်ဖဲွဝင်များကိ ု ေသနတ်ြဖင့် 

ပစ်ခတ်လုပ်ကံ သတ်ြဖတ်ရာတွင ်ပူးေပါင်းပါဝင်ခဲ့

ြခင်းတိုေကာင့်လည်းေကာင်း၊   စိုးသူထွန်း(ဘ) 

ဦးသန်းထွန်းသည်  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးလပ်ုငန်းများ 

လုပ်ေဆာင်ြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း စစ်အုပ်ချပ် 

ေရး(Martial Law) စစ်ခုံုံးဖွဲ၍  စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၅၀(ဈ)၊ ၅၀ (က) အရ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၂ 

ရက်တွင် ၎င်းတိုအား  “ေထာင်ဒဏ်တစ်သက်” 

ြပစ်ဒဏ် အမိန်ချမှတ်လုိက်ေကာင်း သိရသည်။

အလားတူ ၂၀၂၁  ခုှစ် ုိဝင်ဘာ ၁၃  ရက်တွင် 

သူရလင်း(ခ)သူရ(ဘ) ဦးေအးေရ ှင့် ေဇာ်သူရခွန်း 

(ခ)မိုးေဇာ်သန်း(ဘ)ဦးသန်းိုင်(ေြပး) တိုသည်  

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေရ ြပည်သာမိနယ ်(၁၁)

ရပ်ကွက်ေန  ရာအိမ်မှးတစ်ဦးကိ ု  ေသနတ်ြဖင့် 

ဝိုင်းဝန်းလုပ်က ံ         သတ်ြဖတ်ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်

စစ်အုပ်ချပ်ေရး(Martial Law)  စစ်ခုံုံးဖွဲ၍ 

စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ   အကမ်းဖက်မ  

တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒပဒ်ုမ ၅၀(က)/ ၅၄ အရ ၂၀၂၂ 

ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် ၎င်းတုိကုိ  “ေသဒဏ်” 

အမိန်ချမှတ်လိုက်ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူများအနက်မ ှ

ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်ေနသူများကို  ၎င်းှင့် 

စပ်လျ်း၍ ရာဇဝတ်ကျင့်ထံုးဥပေဒပုဒ်မ- ၈၇၊ ၈၈ 

အရ ဖမ်းဝရမ်းထတ်ုဆင့ရ်န် အမန်ိချမှတ်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

စစ်အပ်ုချပ်ေရးအမန်ိထတ်ုြပန်ေကညာထား

သည့ ်မိနယ်များအတွင်း စစ်ခုံုံးြဖင့ ်စစ်ေဆးမည့် 

ြပစ်မ ဆိုင်ရာ ၂၃ မျိးကိုလည်း ပူးတွဲထုတ်ြပန ်

ထားေကာင်းှင့ ်အဆိပုါြပစ်မ များကိေုဖာက်ဖျက် 

ကျးလွန်ပါကစစ်ခံုံုးဖဲွ၍ စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက် 

ကာ ထိထိေရာက်ေရာက ်      ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် 

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                                            

သတင်းစ်

အကမ်းဖက်မ   တိုက်ဖျက်   

ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၅၀ (က) ှင့် ၅၀ 

(ဈ) အမ များမှ တရားခေံဝယထွံန်း 

(ခ) ဝင်ိုး၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

အကမ်းဖက်မ တုိက်ဖျက် 

ေရးဥပေဒပဒ်ုမ  ၅၀ (ဈ)  အမ မှ 

တရာခစံိုးသူထွန်း၏ မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက ်

ေရး  ဥပေဒပုဒ်မ ၅၀ (က) / ၅၄ 

အမ မှ  တရားခံ  သူရလင်း (ခ) 

သူရ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

တရားမဝင် သစ်မျိးစု၊ံ လိင်ုစင်မဲယ့ာ်များှင့ ်လသူုံးကန်ုပစ ည်းများ သမ်ိးဆည်းရမိ

၇၈၇၃၈၀) သိမ်းဆည်းရမိသည်။ 

ထိုြပင် ဇန်နဝါရ ီ၁၂ ရက်တွင် မွန်ြပည်နယ် တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး အထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် ပူးေပါင်းအဖွဲက သံလွင် 

တတံား (ေမာ်လမိင်) စစ်ေဆးေရးဂတ်ိေနရာတွင် ခရီးသည်တင်ယာ် 

များေပ မှ ပိတ်ြဖတ်စ ကီလိုဂရမ် ၆၃၀ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် 

၆၃၀၀၀၀)၊ ကေလးဝတ်အက   ျအီထည် ၃၀၀ ှင့ ်အဝတ်အထည်ေဟာင်း 

ကီလိုဂရမ် ၃၂၀   (ခန်မှန်းတန်ဖိုး ေငွကျပ် ၇၈၀,၀၀၀)  စုစုေပါင်း 

ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၄၁၀၀၀၀ ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

သိမ်းဆည်းရမိ

ထပ်မံ၍      ယေနတွင်   စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏  စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  ရဲတပ်ဖွဲက 

စစ်ေဆးခဲ့ရာ ေမာ်လိုက်ခိုင ်ေဖာင်းြပင်မိနယ်တွင ်နံပါတ်မပါ Lifan 

အမျိးအစား   ေထာ်လာဂျယီာ်  တစ်စီး  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၂၀၀,၀၀၀) ှင့ ်Canter အမျိးအစား ေြခာက်ဘီးယာ်  (ခန်မှန်းတန်ဖုိး 

ေငွကျပ ်၁၀၀၀၀၀၀) စုစုေပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၂၀၀၀၀၀ ကိ ု

သိမ်းဆည်းရမိသည်။

သိုပါ၍ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင် ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမ ှ

လိင်ုစင်မဲယ့ာ် ခနုစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၂၅၀၀၀၀၀၀)၊ ဇန်နဝါရ ီ

၁၂ ရက်တွင် ြမန်မာစက်မ ဆိပ်ကမ်း ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်းမ ှ

ဆိုင်ကယ်အပိုပစ ည်းှင့် လူသုံးကုန်ပစ ည်း (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၂၄၁၄၃၀၀၀)၊ ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ ်ကုန်ေလှာင်ုံမ ှ

Samsaung Galaxy 4 Phone (Used)  ၆၅ လုံး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၅၅၃၁၀၇၈၀)ှင့် မွန်ြပည်နယ်မှ လူသုံးကုန်ပစ ည်းသုံးမျိး (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၄၁၀၀၀၀)  စုစုေပါင်း   ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၂၀၅၈၆၃၇၈၀ တိုကို အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များအရလည်းေကာင်း၊ ဇန်နဝါရ ီ၁၂ ရက်တွင် ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးမှ 

ေတာင်သရက်ခွဲသား ၂ ဒသမ ၇၅၅၂ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၆၈၈၈၀၀)ှင့် ယေနတွင် ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးမှ  တရားမဝင်က န်းသစ် 

၄ ဒသမ ၂၆၄၆ တန်  (ခန်မှန်း တန်ဖိုးေငွကျပ ်၇၈၇၃၈၀) စုစုေပါင်း  

၇ ဒသမ ၀၁၉၈ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၄၇၆၁၈၀) တိုကို 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရလည်းေကာင်း၊ 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးမှ လိင်ုစင်မဲ ့ယာ်ှစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် 

၁၂၀၀၀၀၀)ကိ ုပုိကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှေကာင်း တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတမှီ 

သိရသည်။

သတင်းစ်

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်တရားမဝင်ဖုန်းများကိ ုေတွရစ်။သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်တရားမဝင်သစ်များကိ ုေတွရစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

 မ ေလးတိုင်းေဒသကီးမှ

အထက်ပါြဖစ်စ်မ ှလုယက်မ  

ကျးလွန်သူများကို      ေဖာ်ထုတ် 

ဖမ်းဆီးိင်ုေရးအတွက်  လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွများက အချန်ိှင့်တစ်ေြပး 

ညီ   စုံစမ်းပိတ်ဆိုရှာေဖွြခင်းများ

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ    ညပိုင်းတွင ်

ချမ်းြမသာစည်မိနယ ်   (၁၁၁)

လမ်း၊   ၇၄ ှင့်  ၇၅   လမ်းကား၊ 

က-၇၊ အန်ုးအင်းကျးလမ်းအတွင်း 

ရှိ က ာရ ခံများကား၌  ြပစ်မ  

ကျးလွန်သမူျား  ရပ်ထားခဲ့ေသာ 

MDY/9C-4145 နပံါတ်ပါ ESTIMA 

အမျိးအစား အြဖေရာင်ယာ်ှင့ ်

၎င်းယာ်ေပ ၌ ေငွကျပ် သိန်း ၃၀၀ 

ထည့ထ်ားေသာ  ဆာလာအတ်ိြဖ 

တစ်အတ်ိ၊  ေသနတ်အတ ုအရှည် 

သုံးလက်၊    အတို   ှစ်လက်၊ 

ေြပာက်ကျား         အနက်ေရာင် 

ကျည်ကာအက   ျ ီ      ငါးထည်၊ 

ိင်ုငေံတာ်တဆံပ်ိ     တပ်ဆင်ထား 

ေသာ   ဦးထုပ်   ေလးလုံးတိုကိ ု

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမိ

သမ်ိးဆည်းရမေိသာ ေမာ်ေတာ် 

ယာ်အား    စိစစ်ခဲ့ရာ  လိုင်စင်မဲ ့

ယာ်ြဖစ်ပီး    အဆိုပါယာ်ကို 

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး ေအာင်ေြမ 

သာစံမိနယ်ေန    သက်ပိုင်စိုး 

ဆိသု ူပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စုစံမ်းသရိှိရ 

သြဖင့ ်ဖမ်းဆီးရမေိရး ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရာ  ဇန်နဝါရီ  ၁၁  ရက်တွင် 

သက်ပိုင်စိုး ၂၈ ှစ်ကို  ေငွကျပ ်

သိန်း ၇၆၀၊   ေမာ်ေတာ်ယာ် 

ှစ်စီး၊ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် တစ်စီး 

တိုှင့အ်တ ူေကျာက်ပန်းေတာင်း 

မိနယ် တက်မေရနံေမှာ် လုပ်ကွက် 

တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

တရားခံ သက်ပုိင်စုိး၏ ထွက်ဆုိ 

ချက်အရ “ေရ လွယ်အင်း” ကမု ဏ ီ

(ေငွအပ်ှံ/ထုတ်ေပးဌာန)  အား 

လုယက်မ ကို ၎င်းမ ှဦးေဆာင်၍ 

သန်ဇင်၊ မျိးကိကုိဝုင်း(ခ)ကလုား၊ 

သန်းေဇာ်ထွန်း(ခ)လင်းလင်းကို 

ှင့ ်ဇင်မျိးဦး(ခ)သားကီးတို အပါ 

အဝင် ငါးဦးမှ ပူးေပါင်းကျးလွန်ခဲ ့

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိ 

ရသြဖင့ ်  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ 

က ဖမ်းဆီးရမိေရးအတွက် တရားခံ 

များ    တိမ်းေရှာင်လျက်ရှိသည့ ်

ေဒသအသီးသီးမှ  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွ 

များှင့ ်ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ 

ဇန်နဝါရီ  ၁၁  ရက်  နံနက်ပိုင်း 

တွင်    သန်ဇင် ၂၈ ှစ်    (ဘ)

ဦးခင်ေဇာ်ကိ ုေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ် 

တစ်စီးှင့်အတူ    စစ်ကိုင်းမိ 

ထံုးဘုိရပ်ကွက် ေရ ဒုံးရပ်ရိှ ၎င်း၏ 

ေနအိမ်တွင်     လည်းေကာင်း၊ 

မျိးကိုကိုဝင်း(ခ)ကုလား ၁၉ ှစ် 

(ဘ) ဦးဝင်းြမင့်အား ေငွကျပ် ၄၅ 

သိန်းြဖင့်       ဝယ်ယူထားေသာ 

ေြမကွက ်ှစ်ကွက်၊   ဆိုင်ကယ် 

တစ်စီးတိုှင့်အတူ   စစ်ကိုင်းမိ 

အထက်တေကာင်း    ရပ်ကွက်ရှ ိ

၎င်း၏ေနအမ်ိတွင်  လည်းေကာင်း၊ 

ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင်  သန်းေဇာ် 

ထွန်း(ခ)လင်းလင်းကိ ု  ၃၂  ှစ် 

(ဘ)ဦးဘိြုဖ ေနြပည်ေတာ် ဥတ ရ 

သီရိမိနယ် ေတာင်ညိေကျးရာ 

ေကျာင်းစုရပ်ေနသူအား ေငွကျပ် 

သိန်း ၁၀၀ ှင့်အတူ မွန်ြပည်နယ် 

သထုံမိ၌       လည်းေကာင်း၊ 

ဇင်မျိးဦး ၃၂ ှစ်(ဘ) ဦးြမင့်တင ်

ေနြပည်ေတာ်  ဥတ ရသီရိမိနယ် 

မရမ်းခံုေကျးရာေနသူအား ေငွကျပ် 

၁၄ သန်ိး၊ ေမာ်ေတာ်ယာ် တစ်စီး၊ 

ြပစ်မ ကျးလွန်ရာတွင် အသုံးြပ 

သည့ ်ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ် တစ်စီး 

တိုှင့ ်အတူ     မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး စ့်ကူးမိနယ် ပျ်းပင် 

ေကျးရာ၌ လည်းေကာင်း ဖမ်းဆီး 

ရမိခဲ့သည်။

ြပန်လည်သိမ်းဆည်း

ြဖစ်စ်တွင်  တရားခ ံ ငါးဦးှင့် 

အတူ    ချမ်းြမသာစည်မိနယ ်

(၁၁၁)လမ်း ၇၄ ှင့် ၇၅ လမ်းကား၊ 

က-၇၊      အုန်းအင်းကျးလမ်း 

အတွင်း၌  ရပ်ထားခ့ဲသည့်  ယာ် 

ေပ မှ ေတွရှိေငွကျပ ်သိန်း ၃၀၀၊ 

တရားခံများထံမှ     ြပန်လည် 

သိမ်းဆည်းရမ ိ   ေငွကျပ်  ၈၇၄ 

သန်ိး၊ ြပစ်မ ကျးလွန်ရာမှရရိှသည့ ်

ေငွများြဖင့ ်    ဝယ်ယူထားသည့ ်

ေမာ်ေတာ်ယာ်  သုံးစီး ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် သိန်း ၅၄၀ ခန် ၊ 

ဆိင်ုကယ်   ှစ်စီး  ခန်မှန်းတန်ဖုိး 

ေငွကျပ် ခုနစ်သိန်းခန်ှင့် ၎င်းတို 

ဝယ်ယူထားသည့် ေြမှင့် အြခား 

ပစ ည်းများ ခန်မှန်းတန်ဖုိး ေငွကျပ် 

သိန်း ၆၀ ခန်  စုစုေပါင်း ေငွကျပ် 

၁၇၈၁  သိန်းခန်အား  ြပန်လည် 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

 စာမျက်ှာ ၁၇ သို »»

သက်ပိုင်စိုး သန်ဇင် မျိးကိုကိုဝင်း(ခ)ကုလား သန်းေဇာ်ထွန်း(ခ)လင်းကိုကို ဇင်မျိးဦး

ေရ လွယ်အင်းကုမ ဏီအား လုယက်မ ကျးလွန်ရာတွင် ပါဝင် 

ခဲသ့ည့ ်တရားခ ံသန်ဇင်ထမှံ သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ် 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေရ လွယ်အင်းကုမ ဏီအား   လုယက်မ ြဖစ်စ်တွင် တရားခံ 

သန်းေဇာ်ထွန်း ေမာင်းှင်သည့ ်လိင်ုစင်မဲယ့ာ်၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပု။ံ

ေရ လွယ်အင်းကုမ ဏီအား လုယက်မ ကျးလွန်ရာတွင် ပါဝင် 

ခဲ့သည့် တရားခံ သန်းေဇာ်ထွန်းထံမှ သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်ေငွစက  

များ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။ေရ လွယ်အင်းကမု ဏအီား လယုက်ရာတွင် ဦးေဆာင်ကျးလွန်သည့ ်တရားခ ံသက်ပိင်ုစိုးထမှံ သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်ေငစွက ှင့ ်ေမာ်ေတာ် 

ယာ်များ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေရ လွယ်အင်းကုမ ဏီအား လုယက်မ ကျးလွန်ရာတွင် ပါဝင် 

ခဲ့သည့် တရားခံ မျိးကိုကိုဝင်းထံမ ှသိမ်းဆည်းရမိသည့ ်ေမာ်ေတာ် 

ဆိုင်ကယ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ချမ်းြမသာစည်မိနယ ်(၁၁၁)လမ်း ၇၄ ှင့် ၇၅ လမ်း ကား က-၇ အုန်းအင်းကျးလမ်းအတွင်း၌ ြပစ်မ ကျးလွန်သူများရပ်ထားခဲ့ေသာ ESTIMA လိုင်စင်မဲ့ယာ်အတွင်းမ ှ 

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ် ေငွှင့် လုံ ခံေရးအသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ။

ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

ဖမ်းဆီးရမ ိ    တရားခံများ၏ 

ထွက်ဆိုချက်အရ     လုယက်မ  

ကျးလွန်ရန်အတွက် သက်ပိုင်စိုး 

(ခ)စည်သမှူ ဦးေဆာင်ကာ ဇင်မျိး 

ဦး(ခ)သားကီး၊ သန်းေဇာ်ထွန်း(ခ)

လင်းလင်းကုိ၊ သန်ဇင်ှင့် မျိးကိကုိ ု

ဝင်း(ခ)ကုလားတိုသည် စစ်ကိုင်း 

မိ၊    မ ေလးမိတို၌   ေတွဆု၍ံ 

လုယက်ရာ၌      အသုံးြပမည့ ်

လုိင်စင်မ့ဲ ေမာ်ေတာ်ယာ်ဝယ်ယူ 

ြခင်း၊ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲသုံးပစ ည်း 

များှင့်   ေသနတ်အတုတိုအား 

ဝယ်ယူြခင်း၊      လုယက်မည့ ် 

“ေရ လွယ်အင်း”    ကုမ ဏီအနီး 

ေနရာ ပတ်ဝန်းကျင်အား ေလလ့ာ 

ေစာင့်ကည့်ြခင်းတိုကို ကိတင် 

ြပင်ဆင်ခဲ့ပီးမှသာ     လုယက်မ  

ကျးလွန်ခဲ့ကြခင်း   ြဖစ်သည်ကိ ု

ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ

အသွင်ဝတ်ဆင်

ဖမ်းဆီးရမ ိ    တရားခံများ၏ 

ထွက်ဆိုချက်အရ   ၂၀၂၁   ခုှစ် 

ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက် ညေနပိုင်းတွင် 

MDY/9C  4145  ESTIMA  အမျိး 

အစား     အြဖေရာင်ယာ်အား 

သန်းေဇာ်ထွန်း     ေမာင်းှင်၍ 

သက်ပိုင်စိုး(ခ)စည်သူ၊   သန်ဇင်၊ 

မျိးကိုကိုဝင်း(ခ)    ကုလားှင့် 

ဇင်မျိးဦး(ခ)သားကီးတို ေလးဦး 

သည် လံုခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအသွင် 

ဝတ်ဆင်၍ စီးနင်းလိုက်ပါလာခဲ့ 

ေကာင်း၊    လုယက်မည့်ေနရာ 

ေရာက်ရှိချနိ်၌    သက်ပိုင်စိုး(ခ)

စည်သူ၊   ဇင်မျိးဦး(ခ)သားကီး၊ 

မျိးကိုကိုဝင်း(ခ)   ကုလားှင့ ်

သန်ဇင်တိုေလးဦးသည် ကုမ ဏီ 

အတွင်း ဝင်ေရာက်လုယက်ခဲ့က 

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

ေနာက်ပိုင်းမှစ၍ NLD ပါတီဝင်များ၊ ၎င်းပါတီကိုေထာက်ခံသူ အစွန်းေရာက်များ၊ မတရားအသင်းှင့ ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ CDM လ ံေဆာ်မ ှင့် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ 

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

ေကာင့ ်အချိေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသ ူလငူယ်လရူယ်များ၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများှင့ ်မမိတိိုိုင်ငသံားများ 

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

တပ်ဖဲွဝင်များအား ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တိက်ုခိက်ုမ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့ ်ြပည်သအူချိအား  

အုပ်စဖဲွု  ကိယ်ုထလိက်ေရာက်တိက်ုခိက်ုမ ၊   အစုိးရပိင်ု  အေဆာက်အဦများှင့ ်ပဂု လကိပိင်ု 

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

နည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက်  ပါဝင်သူများမှအပ  စိးုရိမ်စိတ်ေကာင့် 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့်  ဝန်ထမ်းများ၊  အသိပညာရှင်၊  အတတ်ပညာရှင်များ၊  

အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမှ  ပဂု ိလ်များ၊ ိင်ုငသံားများအား  ိင်ုငေံတာ် စမီအုံပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အေနြဖင့် အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့်

ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်း

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ 
သည် EAO များတည်ရှိရာေနရာများှင့ ် ြပည်ပိုင်ငံများသို စိုးရိမ်စိတ်များြဖင့ ်တိမ်းေရှာင်ေနေကာင်း 

သိရှိရပါသည်။

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

ဆက်စပ်ေနသည့် ပုဂ ိလ်အချိ၏ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့ ်အာဏာရှင်ဆန်သည့်ထုတ်ြပန်ချက်၊ ေြပာကားချက ်

တိုအေပ တွင်လည်း ထပ်မံစိုးရိမ်လျက်ရှိပီး ေရာက်ရှိရာေနရာများ၌လည်း လုံ ခံေရးအာမခံချက်မရှိမ ၊ 

လူမ စီးပွားဘဝ အဆင်မေြပခက်ခဲမ တိုှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသြဖင့ ်မိမိတို ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို ြပန်လာ 

လိုသည့်ဆ များ ြဖစ်ေပ ေနသည်ကို သတင်းရရှိပါသည်။

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

ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တုိက်ခုိက်မ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့်  ြပည်သူအချိအား အုပ်စုဖဲွ ကုိယ်ထိလက်ေရာက် 

တိုက်ခိုက်မ ၊ အစိုးရပိုင်အေဆာက်အဦများှင့ ်ပုဂ လိကပိုင် အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM) 

လ ပ်ရှားမ တွင် ေငွေကးအရြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက် ပါဝင်သူ 

များမှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့ ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ် 

ပညာရှင်များ၊ အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမ ှပုဂ ိလ်များ၊  ိုင်ငံသားများအား  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ်အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ မမိေိနရပ်ေဒသအသီးသီးမှ စွန်ခွာတမ်ိးေရှာင်ေနရသမူျားသည်လည်း မိမိတုိုိင်ငံသားများြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ၎င်းတိုအေနြဖင့်  တိမ်းေရှာင်ေရာက်ရှိေနရာများမှ  ြမန်မာိုင်ငံရှိ  ၎င်းတိုေဒသအသီးသီးသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရး ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ သုိြဖစ်ပါ၍  ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို  အေကာင်းအရာတစ်မျိးမျိးြဖင့်  ြပစ်မ ကျးလွန်ထားသူများ 

မှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့် တိမ်းေရှာင်ေနရသူများအေနြဖင့် မိမိတို၏ ကုိယ်ပုိင်စိတ်ဆ အရ ြမန်မာုိင်ငံရိှ 

မိမိတို၏ေနရပ်များသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုပါက ဥပေဒအရ ေြဖေလ ာ့ေပးမ များှင့်အညီ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး နီးစပ်ရာ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ မိနယ်၊ ခုိင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီများှင့် ြပည်ပေရာက ်

ိုင်ငံသားများအေနြဖင့ ် သက်ဆိုင်ရာ  သံုံး၊ စစ်သံုံး၊ ေကာင်စစ်ဝန်ုံးများသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက ်

ိုင်ပါရန် သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ပီး  ရရှိလာသည့ ်   ေငွများအား 

ဆာလာအိတ်များအတွင်း ထည့် 

သွင်း၍   ေမာ်ေတာ်ယာ်ေပ သို 

တင်ေဆာင်ကာ   ေမာင်းှင်ခဲ့က 

ေကာင်းှင့ ်   ချမ်းြမသာစည်မိ 

နယ ်(၁၁၁)လမ်း ၇၄ ှင့် ၇၅ လမ်း 

ကား  က-၇  အန်ုးအင်းကျးလမ်း 

အတွင်းရှိ     က ာရချံများကား 

အေရာက်တွင ်ကားအားရပ်တန်  

ထားခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ထတ်ု 

သိရှိရသည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်တွင် ဖမ်းဆီး 

ရမတိရားခမံျားအေနြဖင့ ်ြပည်သ ူ

လူထု၏ PDF အမည်ခံ အကမ်း 

ဖက်အဖွဲများမှ    အကမ်းဖက ်

ေဖာက်ခဲွြခင်း၊ လုပ် ကံသတ်ြဖတ် 

ြခင်းများေကာင့ ်ြဖစ်ေပ ေနေသာ 

စိုးရိမ်ထိတ်လန်မ အေပ     အခွင့် 

အေရးအြဖစ် အသံုးချကာ ၎င်းတုိ 

၏ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာှင့် ေငွေကး 

လိုအပ်ချက်များအရ    လုယက်မ  

ကျးလွန်ခဲ့ြခင်း    ြဖစ်ေကာင်း၊ 

လုယက်မ ကျးလွန်ရာတွင် လုံ ခံ 

ေရးတပ်ဖဲွဝင်များ ဝတ်ဆင်အသုံး 

ြပသည့် ကျည်ကာအက   ျ၊ီ ဦးထုပ်၊ 

နံပါတ်တုတ်၊    ေသနတ်အတုှင့် 

စကားေြပာစက်အတုများ ကိုင် 

ေဆာင်အသုံးြပ၍ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွ 

ဝင်များအေပ      အထင်အြမင ်

လွဲမှားေစရန်    အသွင်ယူကာ 

လယုက်မ အား ကျးလွန်ခဲြ့ခင်းြဖစ် 

ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များ၏      ပူးေပါင်းချတိ်ဆက ်

ေဖာ်ထုတ်မ ှင့်     ဒုစိုက်မ ကို 

မလိလုားသည့ ်တာဝန်သြိပည်သ ူ

များ၏    ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းကူည ီ

ေဆာင်ရက်မ များေကာင့် “ေရ လွယ် 

အင်း” ကမု ဏလီယုက်မ ကျးလွန် 

ခဲ့သူများအား   ကျးလွန်ရာတွင် 

အသုံးြပခဲေ့သာ သက်ေသခပံစ ည်း 

များ၊   ကျးလွန်ရာမှ   ရရှိသည့ ်

ေငွေကးများ၊ ဝယ်ယူထားသည့ ်

ယာ်၊ ေြမ၊ အြခားပစ ည်းများှင့ ်

အတူ     ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ ့

သြဖင့် ြပစ်မ ကျးလွန်သူများကို 

ဥပေဒှင့်အညီ   ထိေရာက်စွာ 

အေရးယူိုင်ေရး   ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း  သရိ 

သည်။                      သတင်းစ်

ေရ လွယ်အင်းကုမ ဏီအား လုယက်မ  ကျးလွန်ရာတွင် ပါဝင်ခ့ဲ 

သည့် တရားခံ ဇင်မျိးဦးထံမ ှသိမ်းဆည်းရမိသည့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ် 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၃

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ထီးချိင့်မိနယ်အတွင်း   

အဖျက်အေမှာင့်လုပ်ငန်းများ      လုပ်ေဆာင်ရန ်

အတွက် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက  

မရသိမ်ေကျးရာ အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း 

အတွင်း စခန်းချအေြခြပလျက်ရှိေကာင်း သတင်း 

အရ လံုခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ယေနတွင် သွားေရာက် 

ေချမ န်းဖမ်းဆီးခဲ့သည်။

လ ိဝှက်ဆက်သွယ်အေကာင်းကား

ြဖစ်စ်မှာ PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများ 

သည် စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ထီးချိင့်မိနယ် မရသိမ် 

ေကျးရာရှ ိအေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်းအတွင်း 

စခန်းချ အေြခြပ အကာအကွယ်ရယ၍ူ အကမ်းဖက် 

လုပ်ရပ်များကိ ုေဆာင်ရက်ရန် ြပင်ဆင်ေနေကာင်း  

ဆူပူအကမ်းဖက်မ ကိ ုမလုိလားသည့် ေကျးရာသား 

အချိက ေကျးရာအနီးဆုံးရိှ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ  

ထံသို လ ိဝှက်ဆက်သွယ်အေကာင်းကား သတင်း 

ပုိလာသြဖင့် လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ယေနနနံက်  

၁၀ နာရီခန်တွင် အဆိုပါေကျးရာသို သွားေရာက်၍ 

ထီးချိင့်မိနယ် မရသိမ်ေကျးရာရှိ စာသင်ေကျာင်းအတွင်း ဝင်ေရာက်စခန်းချ၍ အဖျက်အေမှာင့်လုပ်ငန်းများ 
ေဆာင်ရက်ေနသည့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများကို ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီး

လိအုပ်သည့ ်လုံ ခံေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ  

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက ၎င်းတို 

အကာအကွယ်ရယူထားေသာ     စာသင်ေကျာင်း 

အတွင်းမှ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များအား လက်နက် 

ကီး/လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုသြဖင့ ်

ြပန်လည်ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုခဲရ့ာ အကမ်းဖက်သမား 

များသည်   မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခန်တွင်   ေကျးရာ၏ 

ေတာင်ဘက်သို  ဖိုဖရဲ ဆုတ်ခွာထွက်ေြပးသွားခဲ ့

သည်။

အခိုင်အမာ စခန်းတည်ေဆာက်ထား

အဆိုပါအကမ်းဖက်သမားများ        ပစ်ခတ် 

တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်  စာသင်ေကျာင်းကို  လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ အကမ်း 

ဖက်သမားများသည် စာသင်ေကျာင်းအတွင်း/အြပင် 

၌  ခံစည်းိုးပတ်လည်  သဲအိတ်များ ကာရံြခင်း၊  

မိုင်းများ ေထာင်ထားြခင်း၊ သဲအိတ်ဘန်ကာများ  

တည်ေဆာက်ြခင်း၊ အကမ်းဖက်ေလ့ကျင့်ေရးကွင်း 

များ ေဖာက်လုပ်ြခင်းများ ြပလုပ်၍ စာသင်ေကျာင်း 

အား အခိုင်အမာ စခန်းတည်ေဆာက်ထားသည်ကိ ု

ေတွရှိရပီး ၎င်းတိုထံမှ တစ်ေတာင့်ထိုး ေသနတ် 

တစ်လက်၊ တူမီးေသနတ် ခုနစ်လက်၊  လက်လုပ ်

ေသနတ် ှစ်လက်၊ လက်လုပ်စိန်ေြပာင်းဗုံးသီး ၂၁ 

လံုး၊ လက်လုပ်သံကုိယ်ထည်ဆဲွမုိင်း ခုနစ်လံုး၊ ေလ့ကျင့် 

ေရးေသနတ် ၃၂ လက်၊ အကမ်းဖက်လက်နက်များ 

ြပလုပ်ရန်                           စာမျက်ှာ ၁၉ သို  

ထီးချိင့်မိနယ ်မရသိမ်ေကျးရာရှ ိစာသင်ေကျာင်းအတွင်း ဝင်ေရာက်စခန်းချ၍ အဖျက်အေမှာင့ ်

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနသည့ ် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများကိ ုဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည့ ်

ြဖစ်စ်ေနရာြပပုံ။

ထီးချိင့်မိနယ ်မရသိမ်ေကျးရာရှ ိအေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်းကိ ုေတွြမင်ရပုံ။

ထီးချိင့်မိနယ် မရသိမ်ေကျးရာရှိ အေြခခံပညာမူလတနး်ေကျာင်းအတွင်း ခံစည်းိုးပတ်လည ်

သဲအိတ်များ ကာရံထားသည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ထီးချိင့်မိနယ် မရသမ်ိေကျးရာရိှ အေြခခပံညာမလူတန်းေကျာင်း 

အတွင်း အကမ်းဖက်ေလ့ကျင့်ေရးကွင်းများ ေဖာက်လုပ်ထားသည့ ်

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ထီးချိင့်မိနယ ် မရသိမ်ေကျးရာရှ ိ အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်းအတွင်း  အကမ်းဖက်သမားများ၏  အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

အကမ်းဖက်သမားများ  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးရာတွင်  အသုံးြပသည့ ်

သံတိုသံစများှင့ ်သံပိုက်လုံးများ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည့ ်မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

ထီးချိင့်မိနယ် မရသမ်ိေကျးရာရိှ အေြခခပံညာမလူတန်းေကျာင်း 

အတွင်း အကမ်းဖက်သမားများ  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးရာတွင်  အသုံးြပ 

သည့် အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည့ ်မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

ြပင်ဆင်ထားသည့ ်တွင်ခုတံစ်ခ၊ု ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ် 

ေြခာက်စီး၊ TNT ယမ်းများ၊ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးရာတွင် 

အသုံးြပသည့် သံတိုသံစများှင့် သံပိုက်လုံးများ၊  

ေြပာက်ကျားယူနီေဖာင်းများှင့် အသုံးအေဆာင် 

ပစ ည်းများအား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

စခန်းချအေြခြပ

အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့ ်    လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များကုိ ပညာေရးဆုိင်ရာ အေဆာက်အအံု 

များှင့်  ေကျးရာများအတွင်း  လူေနအိမ်များကို 

အကာအကွယ်ရယူ    ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ြခင်း၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ပညာသင်ကားေရး 

အတွက် အသံုးြပေနသည့် စာသင်ေကျာင်းများအား 

သမ်ိးပိက်ု၍  ရည်ရယ်ချက်ရိှစွာြဖင့် စခန်းချအေြခြပ 

အကာအကွယ်ယ ူတိုက်ခိုက်ြခင်းများသည ်ဂျနီီဗာ 

ကွန်ဗန်းရှင်းများှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒတို 

အရ    စစ်ရာဇဝတ်မ (War Crime) ကျးလွန်ရာ 

ေရာက်ပီး   အဆိုပါ စစ်ရာဇဝတ်မ များအတွက် 

အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ၊ ရာဇသတ်ကီး 

ှင့်သက်ဆိုင်ရာ   တည်ဆဲဥပေဒများြဖင် ့  ၎င်းတို 

အေပ  ထိေရာက်စွာအေရးယူိုင်ေရး ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့ ်     ေကျးရာ 

အချိအတွင်း ဝင်ေရာက်၍ အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များ 

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိြခင်းေကာင့်   ေဒသခံြပည်သူ 

များ ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ ေနထိုင်ိုင်ေရးအတွက ်

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွများက နယ်ေြမလုံ ခံေရးလပ်ုငန်းများ 

တိုးြမင့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်းှင့ ်အကမ်းဖက် 

အဖဲွများ၏ ဝင်ထွက်သွားလာမ  သတင်းများရရိှပါက 

သက်ဆိုင်ရာသို လ ိဝှက်စွာသတင်းေပး၍ နယ်ေြမ 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးအတွက် ပူးေပါင်းပါဝင်ကရန် 

ေမတ ာရပ်ခံထားေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်

ထီးချိင့်မိနယ် မရသိမ်ေကျးရာရှိ အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်းအတွင်း 

ခံစည်းိုးပတ်လည ်သဲအိတ်များ ကာရံထားသည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ထီးချိင့်မိနယ် မရသမ်ိေကျးရာရိှ အေြခခပံညာမလူတန်းေကျာင်းအတွင်း သအဲတ်ိ 

ဘန်ကာများ တည်ေဆာက်ကာရံထားသည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ထီးချိင့်မိနယ ်  မရသိမ်ေကျးရာရှ ိ  အေြခခံပညာမူလတန်း 

ေကျာင်းအတွင်း သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲသည့် ယမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပံု။

ထီးချိင့်မိနယ ်မရသိမ်ေကျးရာရှ ိ  အေြခခံ 

ပညာမူလတန်းေကျာင်းအတွင်း   အကမ်းဖက ်

လက်နက်များ ြပလုပ်ရန ်ြပင်ဆင်ထားသည့် တွင်ခုံ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

အနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ နာသုံးနာ လက်ကိုင်ထား၍ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေပ 

မိဘသဖွယ်စိတ်ဓာတ်ြဖင့် သင်ကားေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနမ အား အသိအမှတ်ြပ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ   ၁၃

ြမန်မာိင်ုင၌ံ ဆရာ၊ ဆရာမများအေပ  ိေုသေလးစားမ ြပရသည့ ်

အနေ ာအန ဂိဏ်ုးဝင်အြဖစ် ေရှးယခင်ကတည်းကပင် ယ်ေကျးမ  

တစ်ရပ်သဖွယ ်  သတ်မှတ်ထားပီး      အြခားမည်သည့်ိုင်ငံတွင်မ ှ

မေတွရှိိုင်ေသာ   အေလးအနက်ြပမ ကို  ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အနေ ာအန ဂုိဏ်းဝင်  ဆရာ၊ ဆရာမများသည်လည်း  ေစတနာကုိ 

အရင်းခံပီး ဝါသနာှင့အ်တ ူအနစ်နာခကံာ တပည့မ်ျားအေပ  ရင်ဝယ် 

သားသဖွယ်သေဘာထား၍   ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူများအား 

ဂုဏ်သိက ာြပည့်ဝစွာြဖင့ ်  အတတ်ပညာ  သင်ကားပိုချုံသာမက 

“အတတ်လည်းသင်၊ ပ့ဲြပင်ဆံုးမ၊ သပိ မချန်၊ ေဘးရန်ဆီးကာ၊ သင့ရ်ာ 

အပ်ပို” ဟေူသာ ဆရာကျင့ဝ်တ်ငါးသွယ်ကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ေန 

သူများ ြဖစ်ပါသည်။ 

COVID-19 ကမ ာက့ပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ် ရပ်နားထားရသည့ ်

ေကျာင်းများကိ ု လက်ရိှအချန်ိတွင် အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိကူးစက် 

ြပန်ပွားမ ကို  ထိန်းချပ်ိုင်ပီြဖစ်သည့်အတွက ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာ 

သင်ှစ်အတွက်   အေြခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ  အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းအဆင့်၊    အလယ်တန်းအဆင့်ှင့်   မူလတန်းအဆင့် 

ေကျာင်းများအား ဇွန် ၁ ရက်ေနမှစ၍   ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ တစ်ပိင် 

တည်း  ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ  စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရိှသည်။ 

စာသင်ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန ်     ကိတင်ြပင်ဆင်ေနသည့ ်

ကာလှင့်  လက်ရှိသင်ကားေနသည့်ကာလတွင်   မိမိတစ်ပါတီ 

ေကာင်းစားေရးကိုသာ  ေရှး ၍    ိုင်ငံေရးအြမတ်ထုတ်လိုသူများ၊ 

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်NLD ပါတီဝင်များှင့်   ၎င်းတိုကို  ေထာက်ခံ 

သူများ၊  NUG ၊ CRPH ှင့်  PDF  စသည့်အဖွဲများသည ် ပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများအား CDM လ ပ်ရှားမ တွင်  ပါဝင်လာေစရန်  Social 

Punishment ြပလပ်ုြခင်း၊   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း 

များအြပင်   ကေလးငယ်များပညာသင်ကားေရးကိ ု   အခက်အခြဲဖစ် 

ေစရန်ရည်ရယ်၍   စာသင်ေကျာင်းများကို    မိုင်းများ၊   လက်လုပ်ဗုံး 

များြဖင့ ်    ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊    မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများအြပင ်  

ဆရာ၊ ဆရာမများကို   စာေပသင်ကားမ မြပုိင်ေစရန် ခိမ်းေြခာက် 

ြခင်း၊ ေှာင့ယှ်က်တိက်ုခိက်ုြခင်းများ      လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှေသာေကာင့ ် 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှြခင်းများသာမက   အချိအသက်ေသဆုံးသည်အထ ိ

စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ    ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ေပ ခဲ့ရပီး    ေသဆုံး 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအတွက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ် မိသားစုများှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွ ဲ

ရပါသည်။

မေကာင်းမ ၊ မတရားမ တိုကို  ြပလုပ်ရမည့်အေပ   ရှက်ြခင်း၊ 

ေကာက်ြခင်းဟူေသာ ဟီရိ၊ ဩတ ပ တရားတိုအေပ ၌ သာမန်လူတို

ထက်ပိုမိုသိရှိေစာင့်ထိန်းတတ်သည့်  ဆရာ၊  ဆရာမတိုအေနြဖင့ ်

ထိုကဲ့သိုေသာ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများ၊ ေှာင့်ယှက်မ မျိးစုံ 

တိုကားမ ှအနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာဟူသည့ ်မွန်ြမတ်လှသည့် 

ဂုဏ်ပုဒ်ှင့်အညီ    ေကာင်းမွန်ြမင့်ြမတ်သည့ ်   စိတ်ထားများြဖင့ ်

ိုင်ငံ့အတွက် ပညာတတ် လူငယ်၊ လူရယ်များ ေပ ထွန်းလာေစေရး 

ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်များကို မလစ်ဟင်းရေအာင ်အားကိး 

မာန်တက်   ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်ကိ ု  ေတွရှိရသြဖင့ ်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ   ဆရာ၊   ဆရာမများကိ ု  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်လ  က်လဲှစွာ ချးီကျးဂဏ်ုြပမှတ်တမ်း 

တင်အပ်ပါသည်။

ိင်ုငံအ့နာဂတ်   ရင်ေသွးငယ်များ၏    စာေပပညာတတ်ေြမာက်ေရး၊ 

ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက်  အခက်အခမဲျိးစုံကားမှ  သင်ကားေရး 

တာဝန်များကိ ုကိးပမ်းထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ဆရာ၊ ဆရာမများ 

ေဘးကင်းလုံ ခံေရးအတွက်  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်  အထူး 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  မိဘြပည်သူများ 

အေနြဖင့်လည်း     ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး၊   ကေလးငယ်များ 

ေအးချမ်းစွာ    ပညာသင်ကားိုင်ေရးတိုအတွက ်   လုံ ခံေရးအသိ၊ 

လုံ ခံေရးသတိထားကာ    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရန ် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ေမာ်လမိင ် ဇန်နဝါရီ  ၁၃

မွန်ြပည်နယ်အတွင်း      ကျန်းမာေရးြပစုေစာင့် 

ေရှာက်မ တိုးတက်ေစေရး၊  အရည်အချင်းစွမ်းေဆာင် 

ရည်ြပည့ဝ်သည့ ်အကသူနူာြပများစွာေပ ထွက်လာ

ေစရန် ေလက့ျင့သ်င်ကားေပးိင်ုေရးအတွက် ယေန  

နံနက်ပိုင်းက ေမာ်လမိင်မိ အေထွေထွေရာဂါက ု

ေဆးုံကီးတွင်     အကူသူနာြပသင်တန်းဖွင့်ပွဲ 

ကျင်းပရာ   မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်   ဦးေဇာ်လင်းထွန်း 

တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားသည်၊၊ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က ြပည်သူများအတွက ်

ကျန်းမာေရးသည် အဓကိအေရးပါေကာင်း၊ ြပည်သ ူ

များအား ြပစေုစာင့ေ်ရှာက်မ ေပးရာတွင် စနစ်တကျ 

လက်ေတွေလ့ကျင့်သင်ကားေပးိုင်ေရး၊ အေြခခံ 

သူနာြပလုပ်ေဆာင်ရမည့ ်   သင်ိုး န်းတမ်းြဖင့ ်

အကူသူနာြပသင်တန်းတွင ်         သင်တန်းသား  

သင်တန်းသမူျားအေနြဖင့ ် စတ်ိပါဝင်စားစွာ ကိးစား 

သင်ယူ၍ ုိင်င့ံအကျိး၊ ေဒသအကျိးကုိထမ်းေဆာင် 

ကေစလိုေကာင်း၊ ြပည်နယ်အတွင်း ကျန်းမာေရး 

ေစာင့ေ်ရှာက်မ  တိုးတက်ေစေရး၊ လူစွမ်းအားအရင်း 

အြမစ်များ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ယခုကဲ့သို 

သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ြခင်းကို    ဂုဏ်ယူအားေပး        

ကိဆိုလျက်ရှိေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲသည ်

သင်တန်းသား  သင်တန်းသူများှင့ ်ရင်းရင်းှီးှီး 

ေတွဆုံကာ    ပုဂ လိကသူနာြပသင်တန်းများစွာ 

ရိှေသာ်လည်း ယခုဖွင့်လှစ်ေပးသည့်သင်တန်းသည် 

အခေကးေငမွယဘူ ဲသနူာြပစြုခင်းနည်းလမ်းများကိ ု

က မ်းကျင်တတ်ေြမာက်ေစရန်   ေလ့ကျင့်သင်ကား 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး န်ကားချက်များှင့အ်ည ီေနထိင်ုက 

ေစေရး လမ်း န်မှာကားသည်၊၊

အဆိပုါသင်တန်းကိ ုသင်တန်းကာလ ကိုးလြဖင့ ်

စနစ်တကျတတ်ေြမာက်သည်အထိ    ေလ့ကျင့်

သင်ကားပုိချေပးမည်ြဖစ်ရာ  မွန်ြပည်နယ်အတွင်းမှ  

သင်တန်းသား ၁၀ ဦး၊ သင်တန်းသ ူ၇၅  ဦး စစုေုပါင်း 

၈၅ ဦးတို တက်ေရာက်သင်ကားမည်ြဖစ်ေကာင်း  

သိရသည်။                      

   ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ေမာ်လမိင်အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး၌ အကူသူနာြပသင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၃

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန   ပုံှိပ်ေရးှင့  ်

ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန  စာေပဗိမာန်ံုးက အပတ်စ်  

စေနေနတိုင်း  ေရ ေသွးဂျာနယ်ကို  ထုတ်ေဝြဖန်ချ ိ

လျက်ရှိသည်။ 

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်(စေနေန )တွင် 

ထွက်ရှိမည့ ် ေရ ေသွးဂျာနယ်၌ ေစတနာြဖင့် မိဘ 

များ၏ ဆိုဆုံးမမ ကို ေကာင်းမွန်စွာ လိုက်နာသင့် 

ေကာင်း ေရးဖဲွထားသည့် “က မ်းကျင်ရာ” မျက်ှာဖံုး 

ဇာတ်လမ်း၊ ကေလးတိုအေနြဖင့ ်မမိတိို၏ နားေလး 

များအေကာင်းှင့်   ၎င်းတို၏   အသုံးဝင်ပုံှင့် 

မုံရာ   ဇန်နဝါရီ   ၁၃
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊   ထိန်းချပ်၊    ကုသေရး လုပ်ငန်းညိ  င်း 
အစည်းအေဝး ၂/၂၀၂၂ ကိ ု ဇန်နဝါရ ီ ၁၃ ရက် နနံက် 
၉ နာရီတွင် တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး အစည်း 
အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်  တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် 
ဦးြမတ်ေကျာ်က    အမှာစကားေြပာကားရာတွင ် 
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်း     မိနယ်များရှ ိ 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးှင့် 
အေရးေပ တုံြပန်ေရး      ေကာ်မတီများအေနြဖင် ့
ဦးတည်အပ်ုစအုလိက်ု Phase 6  ကာကွယ်ေဆးများကိ ု
လျာထားရည်မှန်းချက်များအတိုင်း ေအာင်ြမင်စွာ 
ထိုးှံိုင်ေရးအတွက ်   တာဝန်ရှိသူများက  အရှိန် 
အဟုန်ြမင့်    ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
ကူးစက်မ များ ေလျာက့ျသွားေသာ်လည်း အသပိညာ 
ေပးြခင်းှင် ့ ကပ်မတ်စစ်ေဆးမ များအား မေလ ာ့ 
ချဘဲ  သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း  ြပမူ 
ေနထိုင်ကာ  လိုက်နာရန်လိုအပ်ေကာင်းှင့် အေြခ 
အေနေပးသည့်  ေနရာများတွင်  ေရာဂါပုိး  စစ်ေဆး 

ြခင်းှင် ့ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံြခင်းကိ ု ေဆာင်ရက် 
ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆး 
Booster Dose ထုိးံှုိင်ေရးအတွက် တာဝန်ရိှသူများက 
စာရင်းများ ကိတင်ြပစြုပင်ဆင်ထားကရန် လိအုပ် 
ေကာင်း  ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက ်
လာကသမူျားက  ေနစ်ေရာဂါပုိး စစ်ေဆးေတွရိှမ ၊ 
ေဆးုံတက်ေရာက်ကုသမ ှင့်     ေဆးုံဆင်းမ ၊ 
ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမ ၊      သတ်မှတ် 
လျာထားချက်ြပည့်မီေအာင ်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  
အေြခအေနများ၊    လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေပးေနမ  
အေြခအေနများှင့် ပတ်သက်၍  အကံြပေဆွးေွး 
တင်ြပကသည်။

ထိုေနာက်      တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က    
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 
လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍  ေဆွးေွးတင်ြပချက ်
များအေပ   လုိအပ်သည်များကုိ   တာဝန်ရိှသူများှင့်  
ြဖည့်ဆည်းေပါင်းစပ်  ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း  
သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

မ ေလး   ဇန်နဝါရီ   ၁၃

မ ေလးတုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးေမာင်ကုိ 

သည်       တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲှင့်အတူ 

ဧရာဝတီြမစ(်မရမ်း ခ)ံမင်းကွန်းဆိပ်ကမ်းသိုယေန

ညေနပိင်ုးက   ေရာက်ရိှပီး  မိေတာ်ဝန် ဦးေကျာ်ဆန်း 

ှင့်   ေရအရငး်အြမစ်ှင့်ြမစ်ေချာငး်များ   ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန     န်ကားေရးမှးတိုက 

ဆိပ်ကမ်းသန်ရှင်းသာယာလှပေရး       လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ များကို ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။ 

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က     မင်းကွန်း 

ဆပ်ိကမ်းအား  ြမစ်ေကာင်းဥပေဒှင့်အညီ ဆိပ်ကမ်း 

တိုးချဲေဆာင်ရက်ိုင်မ  ရှိ၊ မရှိ၊ ထိုသိုတိုးချဲရာတွင ်

ြမစ်ေကာင်းထိခိုက်မ ၊   ေရယာ်များ သွားလာမ  

အ ရာယ် ရိှ၊ မရိှတုိကုိ မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီှင့်  ေရအရင်းအြမစ်ှင့ ် ြမစ်ေချာင်းများ 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာနတို  ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက် 

ပီး အေသးစတ်ိ တွက်ချက်တင်ြပသွားရန်၊ ြပည်တွင်း 

ြပည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များ    စိတ်ချမ်းေြမ့စွာ

သွားလာိင်ုရန်အတွက်  ဆပ်ိကမ်းသန်ရှင်းသာယာ 

လှပေရးကိ ု အေလးထားေဆာင်ရက်ရန်၊ ေရေကာင်း 

ြဖင့် ကုန်စည်ပိုေဆာင်ြခင်းသည်   ကုန်ကျစရိတ် 

အနည်းဆံုးြဖစ်သြဖင့် ကန်ုတင်ေရယာ်များ အခက် 

အခဲမရှိ     သွားလာိုင်ရန်    ေရလမ်းေကာင်း

ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများကိ ု        အေလးထား 

ေဆာင်ရက်ရန်တိုကိ ုမှာကားသည်။

ယင်းေနာက် တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အဖွဲသည်  မင်းကွန်းဆိပ်ကမ်းမ ှ အမရပူရမိနယ ်

ေရ ကက်ကျဆိပ်ကမ်းအထ ိ ဧရာဝတီြမစ်ေကာင်း 

တစ်ေလ ာက် ေရယာ်ြဖင့ ်လိက်ုလံကည့် စစ်ေဆး 

ပီး     ဆိပ်ကမ်းများသန်ရှင်းသာယာလှပေရး၊ 

ကုန်တင်ေရယာ်ကီးများ    ကုန်တင်၊  ကုန်ချ 

ေဆာင်ရက်ေနမ များကို  လုိက်လံကည့် ခ့ဲေကာင်း  

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ဧရာဝတီြမစ်(မရမ်း ခံ)မင်းကွန်းဆိပ်ကမ်းမှ ေရ ကက်ကျဆိပ်ကမ်းအထိ 

ြမစ်ေကာင်းတစ်ေလ ာက် ေရေကာင်းကုန်စည်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး

လုပ်ငန်းများအား ကည့် စစ်ေဆး

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

အေရးပါပုံအေကာင်းကိ ုသိရှိိုင်ေစရန် ဗဟုသုတ 

ရဖွယ် ေရးဖွဲထားသည့ ် “နားအေကာင်း ေလ့လာ 

ကမယ်” သတုေဆာင်းပါး၊ မမိ၏ိထင်ြမင်ယဆူချက် 

ြဖင့် လုပ်ကိုင်ရာမ ှ ြဖစ်ေပ လာေသာ  အလွဲများကိ ု

သတြိပဆင်ြခင်ဖွယ် တင်ဆက်ထားသည့ ်“ေရ ဖှဲင့် 

လူကုန်ကူးမ ” ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ လိမ ာပါးနပ်၍ 

eာဏ်ပညာြပည့်ဝေသာ  ပညာရှိလယ်သမားကီး 

အေကာင်းကိ ုေရးဖဲွထားသည့ ်“ပညာရိှလယ်သမား” 

ပုြံပင်၊ အလပ်ုလပ်ုရာ၌ ဆင်ြခင်eာဏ်မဲစွ့ာ မြပလပ်ု 

သင့ေ်ကာင်းကိ ုပညာေပးေရးဖဲွထားသည့ ်“တုတံု”ံ 

တစ်မျက်ှာ ကာတွန်း၊ သတူစ်ပါး၏ အသိက်ုအမံကိ ု

မဖျက်ဆီးသင့်ေကာင်းကိ ု တင်ဆက်ထားသည့ ်

“ေမေမ့မျက်ရည”် ဝတ ၊ သူ၏ဦးေလးကိ ုေဒါသ 

ြဖစ်ေအာင ်  ေနာက်ေြပာင်လွန်းေသာ  မင်းမင်း 

အေကာင်းကို   ေရးဖွဲထားသည့်  “မင်းမင်း” 

ှစ်မျက်ှာ ကာတွန်း၊   မိမိ၏အလှအပကို 

အထင်ကီးမိ၍   ဒုက ေရာက်ရေသာ  သမင်ေလး 

အေကာင်းကို  တင်ဆက်ထားသည့် “အလှနိဂုံး” 

ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ Noun များအေကာင်းကို 

ေလ့ကျင့်ခန်းများှင့်တက ွတင်ဆက်ထားသည့ ်

“ေရ ေသွးအဂ  လိပ်သဒ ါ” အဂ  လိပ်စာ သင်ခန်းစာ 

က  ပါ၊  eာဏ်စမ်းက  ှင့်  ကဗျာက  တို 

အပါအဝင်   က  စုံလင်စွာြဖင့ ်  ထွက်ရှိလာပ ီ

ြဖစ်သည်။                                     သတင်းစ်

ေရ ေသွးဂျာနယ် ထွက်ရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

“ဒါထက်  ခင်ခင်ကီးတစ်ေယာက ်

ြပန်ေရာက်လာတယ်ဆိ”ု

ေမာင်ေမာင်ဦးေမးသည်။ 

“ဪ၊ သူအေကာင်းကို မင်းေမး 

ေဖာ်ရေသးသကိုး။ ဟုတ်တယ်။ သူ  

အဘွား အသုဘကိစ ြဖစ်ကတည်းက 

မိကိ ုြပန်ေရာက်လာတယ”် 

“သူအဘွား ဆုံးသွားပီလား”

“ေအး၊ ဆုံးရှာပီ။ ေနစမ်းပါဦး နင် 

တစ်ေယာက် ေပျာက်ချက်သားေကာင်း 

လှချည်လား ေမာင်ေမာင်ဦး။ ဘယ်ေတ ွ

ေရာက်ေနသလဲဟင”်

“ထားစမ်းပါကွာ အဲဒါကို။ ခင်ခင် 

ကီးရဲအေြခအေန  ဘယ်လိုထူးြခား 

လာသလဲဟင”်

“ဘယ်လိထုူးြခားတာကိ ုေြပာတာလ ဲ

ေမာင်ေမာင်ဦး”

“သူအရင်လိုပဲလား။  ဒါမှမဟုတ် 

တစ်ခုခုေြပာင်းလဲလာသလား”

“ဒါေတာ့ ငါလည်းသိပ်မသိဘူး။ 

ငါြမင်သေလာက်ေတာ့ ဘာမှမေြပာင်း 

လဲပါဘူး။ အရင်ကလိုပဲ ေအာက်ေမ့ 

တယ်။ တစ်ခုေတာ့ရှိတယ်ေလ။ နင် 

သိတဲ့အတိုင်း လူေတွမှာ စစ်သတင်း 

ပလင်းနားေထာင်ရ၊  အသက်ဘယ်က 

ထွက်ရပါ့မလဲေတွးရနဲ  သူတစ်ပါးရဲ 

ကိစ ေတွကို ေစာင့်ကည့်ေနဖို အချနိ် 

လုံးဝမရခဲ့ဘူး၊ သူအဘွားအသုဘကိစ  

အတွက် ခင်ခင်ကီး ေရာက်လာတယ်။ 

အသုဘလိုက်ပိုတယ်၊   ဒီေလာက်ပဲ 

သတိထားိုင်ခဲ့ကတယ”် 

ေမာင်ေမာင်ဦး ဘာမ မေမးေတာ့။ 

သသူည် ေတွးေတာေနသည့အ်သွင်ြဖင့ ်

စက်ဘီးဘားတန်းေပ မှာ ငိမ်သက ်

လိုက်ပါလာသည်။

မိအတွင်းဝယ ်  ဒုက သည်များြဖင့ ်

ြပည့်ေနသည်။   မျက်ှာသိအချိကို 

လည်း ြမင်ရသည်။  မျက်ှာစမ်ိးသမူျား 

ကိုလည်း  ေတွရသည်။  မည်သူကိုပင ်

ေတွရေတွရ  လူအားလံုးတုိ၏မျက်ှာ 

မှာ မသာမယာြဖစ်ေနသည်။ ွမ်းနယ် 

ညိးချံးေသာ အသွင်သဏ ာန် လ မ်းေန 

သည်။

လမ်းတစ်ေနရာတွင်   လူအချိတို 

သည် မိုးပဲဒယ်ြဖင့ ်ထမင်းချက်လျက ်

ရှိေလသည်။ ကည့်ရသည်မှာ အစား  

အစာကိ ုစေုပါင်းချက်ြပတ် စားေသာက် 

ေနကဟန်ရှိသည်။

ေ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

“ေဒ ေစာမင်းဆုံးရတာ  ဘယ်သူေကာင့်လဲသား။ သားတိုသားအဖေကာင့်။ 

 သားတိုက  သူကို  သတ်လိုက်ကတာ . . .

ခင်ခင်ကီးရဲစိတ်ေကာင့် ေဒ ေစာမင်းမှာ ေသာကြဖစ်ရတယ်။ 

 ဒီေသာကက သူကို လဲေစခဲ့တယ်။ စင်စစ်မှာ ဒီေသာကကို ဖန်တီးေပးခဲ့တာ 

မင်းတိုသားအဖပဲ။ တြခားဘယ်သူမှ မဟုတ်ဘူး . . .

ေအးေလ၊  အခုေတာ့  မင်းတိုရဲအလှည့်ပသဲား။  မင်းတိုအလှည့်ပဲ။ 

 သူတိုတစ်ေတွ ပူေဆွးဝမ်းနည်းရသလို၊ 

 မင်းတို ပူေဆွးဝမ်းနည်းရမယ့်အလှည့်ပဲ . . .” 

ေကျာ့ေမာင်က ေမာင်ေမာင်ဦးအား 

အိမ်တစ်ေဆာင်သို ေခ လာသည်။

ဆာေကအရက်၏ အရသာကုိ ြမည်းစမ်း 

ေစသည်။ ဆာေကမှာ အေတာ်ြပင်းေသာ 

အရက်တစ်မျိးြဖစ်ေကာင်း ေမာင်ေမာင်ဦး 

သိရသည်။ ထိုကမှ သူတိုှစ်ေယာက် 

စကားတေြပာေြပာှင့ ်စန်ိပန်းပင်ေကျာင်း 

တိုက်သိုအေရာက် လမ်းေလ ာက်ခဲ့က 

သည်။

သတူိုသည် စန်ိပန်းပင်ေကျာင်းတိက်ုသို 

ေရာက်လာသည်။ ထိေုနရာတွင် ေဒ သဇူာ 

၏အေကာင်းကိ ုေမးရသည်။ လူတစ်ဦး 

၏  န်ြပမ ြဖင့် ဇရပ်တစ်ေဆာင်တွင်ရှိ 

ေနေကာင်း သရိသည်။   န်ြပရာဇရပ်သို 

ေရာက်သည်။ ဇရပ်ေပ တွင် ေစာင် ခံ 

လျက် အိပ်ေနေသာ သဏ ာန်တစ်ခုကို 

ေတွရသည်။ ဤသည်ပင ်ေဒ သူဇာြဖစ် 

ေကာင်း  န်ြပသူက ေြပာသည်။

“မသဇူာ ေနမေကာင်းဘူး။ အေြခအေန 

အေတာ်ဆိုးေနတယ် ”

ထိုသူကပင ်ဆိုသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ဇရပ်ေပ သို တက် 

ခဲသ့ည်။ မခိင်ြဖစ်သအူပါးသို ချ်းကပ်လာ 

ခ့ဲသည်။ နံေဘးတွင် ဝင်ထုိင်လုိက်သည်။

“ေမေမ”

သသူည် မခိင်ြဖစ်သ၏ူလက်ေမာင်းကိ ု

ဆုပ်ကိုင်လ ပ်  းလိုက်သည်။   ေဒ သူဇာ               

သည်   အိပ်ေပျာ်ေနဟန်မရိှ။   မိှန်းေနပံုရ 

သည်။ အသံကားလ င် ေစာင်ကိ ုဖွင့လ်ိက်ု 

သည်။

ေခါင်းမီး ခံကို   ဖွင့်လိုက်ေသာအခါ 

ေဒ သူဇာ၏မျက်ှာ     ေပ လာသည်။ 

ေမာင်ေမာင်ဦးသည်     မိခင်ြဖစ်သူ၏ 

မျက်ှာကို   ြမင်ရေသာအခါ   ရင်ထဲမှာ 

နင့်လာသည်။ လ  က်လှဲလာသည်။ မိခင် 

ြဖစ်သကူိ ုမခိင်ဟ၍ူပင် ေကာင်းစွာမမှတ် 

မိချင်။ အိုးေပ  အေရတင်ြဖစ်ေနေသာ 

မျက်ှာ၊   မျက်တွင်းေဟာက်ပက်ကျေန 

ေသာ မျက်ှာ။ ထိုမျက်ှာတွင် ဆံစများ 

 ပ်ေထွးစွာ တင်ေနသည်။ အသားအေရမှာ 

ြဖေဖျာ့ေနသည်။  တ်ခမ်းမှာ ြပာလျက်ရိှ 

သည်။ 

“ေမေမ” 

ေမာင်ေမာင်ဦးက လ  က်လှဲစွာ ထပ်၍ 

ေခ သည်။

ေဒ သူဇာသည် သားြဖစ်သူ၏မျက်ှာ 

ကို  စူးစိုက်ကည့်ေနသည်။  မျက်ေတာင ်

မခတ်တမ်းကည့်ေနြခင်း  ြဖစ်သည်။ 

တစ်ဆက်တည်းမှာပင် မျက်စသိငူယ်အမ်ိ 

တွင်  မျက်ရည်များ  ရစ်ဝဲလာသည်။ 

မျက်ဝန်းမှာ      မျက်ရည်ကည်ေကာင့ ်

ေတာက်ပလာသည်။ 

“သား”

ေဒ သူဇာ၏ တ်မှ အားတက်သေရာ 

ေခ လိက်ုသ ံေပ ထွက်လာသည်။ အဘယ် 

မ     အားတက်သေရာရှိလှသည်ဆိုေစ 

ေဒ သူဇာ၏အသံမှာ  တိုးညင်းလှေလ 

သည်။ 

“ေမေမ”

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ေခ ရင်းမှပင် မခိင် 

ြဖစ်သူ၏ကိုယ်ကို   ေပွဖက်ထားလိုက ်

သည်။ ရင်တွင် အပ်ထားလိက်ုသည်။ သား 

အမှိစ်ေယာက်တိုသည် တစ်ေယာက်ှင့ ်

တစ်ေယာက် ကာြမင့စွ်ာ ဖက်တွယ်ထားမ ိ

ကသည်။

“ေမေမထင်တယ်။ ဒရီက်မှာေတာ ့သား 

ေရာက်လာလိမ့်မယ်လို ထင်ခဲ့တယ်”

ေဒ သဇူာသည်   က်ငင်ရင်းမှ စကားဆိ ု

သည်။ 

“ေမေမ သားကို ေစာင့်ေနတာ၊ သား 

အလာကို ေစာင့်ေနတာ”

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် သူမခိင်ကိ ုကိယ်ုမှ 

ခွာ၍ မျက်ှာကိ ုကည့မ်သိည်။ ေဒ သဇူာ 

၏ မျက်ှာတွင် မျက်ရည်များ စီးကျလျက် 

ရှိသည်။ 

“ေဖေဖေကာ ေမေမ”

ေမာင်ေမာင်ဦး ေမးသည်။

“မင်းေဖေဖလား၊   ေမေမ  မသိဘူး။ 

ေမေမလည်း သူဘယ်မှာလဲလို ေမးေနရ 

တာပဲ”

“ေမေမက့ိ ုဒအီေြခအေနေရာက်ေနတဲ ့

အထိ ပစ်ထားိုင်ရက်သလား။ ဟင် ...”

သည်အေမးကိ ုေဒ သူဇာ မေြဖ။ 

“သားရဲမျက်ှာကိ ုြမင်မှ ြမင်ရပါေတာ ့

မလားလို ပူလိုက်ရတာ”

“အခု ြမင်ရပီပ ဲေမေမရယ”် 

“အခုမှပဲ   စိတ်ေအးရတယ်။   ေမေမ 

မေသခင် သားမျက်ှာကေလးကို ြမင ်

သွားချင်တဲ့ဆ ြပည့်ပ”ီ

ေဒ သူဇာ၏အသံသည် တိမ်ဝင်သွား 

သည်။ ဆိုနစ်သွားသည်။

“ဘာေတွ ေလ ာက်ေြပာေနတာလဲ 

ေမေမ” 

“ေမေမ့ကိုယ်ကိ ုေမေမသိတယ်သား။ 

ေမေမ မေနရေတာ့ဘူး” 

“ဟာ မဟုတ်တာဘဲ ေမေမရယ”်

“ဟုတ်ပါတယ်သား။   ေမေမ ေြပာပါ 

ပေကာ။ သားေရာက်အလာကုိ ေစာင့်ေန 

တာပါလို”

“နမတ်ိမရိှ၊ နမာမရိှ ေမေမရယ်။ ေမေမ 

မေသေစရဘူး။ အားတင်းမှေပါ့။ သား 

ေရာက်လာပီပ ဲဥစ ာ”

ေဒ သဇူာသည် ေခါင်းကိ ုယမ်းြပသည်။ 

သက်ြပင်း  က်သည်။

“ကာလဝိပါက်ဆိုတာ သံသရာအထိ 

မေနရဘူး။ ချက်ချင်းြပတာပဲ။ လက်ငင်း 

ကံရတတ်တာမျိးပ ဲ  သားရဲ။   ေမေမ 

ထင်ေနတယ်။ ေမေမသိေနတယ်”

ေဒ သူဇာသည်   စကားေြပာရင်းမ ှ

ေမာေနသည်။   စကားမှာ တစ်ပိုင်း 

တစ်စြဖင့် ရပ်သွားသည်။ အသက်ကို 

ြပင်းြပစွာ ှရင်းမှ စကားဆက်သည်။

“ေဒ ေစာမင်း ဆုံးကတည်းက ေမေမ 

သိတယ်။ တစ်ေန  ေရနံသာအိမ်ကဝဋ် 

ဟာ ေမေမတိုဘက်ကိ ုလည်လာမယ်ဆိ ု 

တာ ေမေမ နားလည်ခဲ့တယ်”

ေရနံသာအေကာင်းပါလာေလေတာ ့

လည်း ေမာင်ေမာင်ဦးမှာ ကားချင်စတ်ိ 

ေပ လာသည်။   နားေထာင်ချင်လာ 

သည်။ သိုြဖစ်၍လည်း  တားဆီးရန် 

ေမေ့လျာက့ာ ဆက်လက်နားေထာင်ေန 

မိသည်။

“ေဒ ေစာမငး်ဆံုးရတာ ဘယ်သူ  

ေကာင့်လ ဲ   သား။      သားတုိသားအဖ 

ေကာင့။် သားတိုက  သူကိ ု သတ်လိက်ု 

ကတာ သိရဲလား” 

“မဟုတ်တာဘဲ ေမေမရာ”

ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်   ေခါင်းခါရင်း 

ြငင်းသည်။ 

“ဟတ်ုကိ ုဟတ်ုတယ်သား။ ဟတ်ုကိ ု

ဟုတ်တယ်။   ကရတ်ကင်းေလ ာက် 

ဆိုတာမျိးလိုေပါ့ ”

ေဒ သဇူာသည် ေြပာချင်ေသာေဇာက 

သာ ကီးေနသည်။ ေြပာရင်းမှ ေမာေမာ 

လာကာ ရပ်နားေနရတတ်ေသးသည်။

“ခင်ခင်ကီးရဲစိတ်ေကာင့် ေဒ ေစာမင်း 

မှာ ေသာကြဖစ်ရတယ်။ ဒီေသာကက 

သူကုိ လဲေစခ့ဲတယ်။ စင်စစ်မှာ ဒီေသာက 

ကိ ုဖန်တီးေပးခဲတ့ာ မင်းတိုသားအဖပ။ဲ 

တြခားဘယ်သူမ ှမဟုတ်ဘူး”

ေမာင်ေမာင်ဦး ဘာမ မေြပာတတ် 

ိုင်။ ဘာေြပာရမည်လည်း မသိတတ် 

ေတာ့။

“ေအးေလ၊  အခုေတာ့  မင်းတိုရဲ 

အလှည့်ပဲသား။  မင်းတုိအလှည့်ပဲ။ သူတုိ 

တစ်ေတွ ပူေဆွးဝမ်းနည်းရသလို၊ မင်း 

တို ပူေဆွးဝမ်းနည်းရမယ့်အလှည့်ပ”ဲ

ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်မိခင်အြဖစ်ကိ ု

ကည့က်ာ၊ မခိင်၏စကားကိ ုနားေထာင် 

ရကာ မိခင်သည် ကေယာင်ကတမ်း 

ေလ ာက်ေြပာေနသည်ဟ ု ထင်သည်။ 

စိတ်ထင်ရာကိ ု  ဆိုေနသည်ဟု  ေတွး 

သည်။ မခိင်ှင့ပ်တ်သက်၍ တစ်စုတံစ်ခ ု

လုပ်သင့်သည်ဟ ုဆုံးြဖတ်မိသည်။

“ေမေမ ခဏလှဲေနဦးေနာ်။ ဘာမှ 

မေတွးနဲ ။  ဘာမှမစ်းစားနဲ ၊  ေမေမ 

မေသေစရဘူး။ ဘယ်နည်းနဲမှ မေသ 

ဘူး။ အားတင်းပါ ေမေမရယ”်

မိခင်၏ကိုယ်ကိ ု  ဖျာေပ သို  ြပန်ချ 

ထားလိုက်သည်။    ေဒ သူဇာသည် 

အလွန်အမင်း ေမာပန်းေနသည့အ်လား 

မျက်စိအစုံကို ေမှးမှိတ်ရင်း အသက် 

ြပင်းြပင်း ှေနသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ေကျာ့ေမာင ်

ဘက်သို လှည့်လိုက်သည်။ စိုးရိမ်ပူပန် 

ဟန်ြဖင့် ေကျာ့ေမာင်ကို အကူအညီ 

ေတာင်းသလို ကည့်သည်။ ထိုေနာက် 

သူတိုသည် ခပ်လှမ်းလှမ်းသို လာခဲ့က 

သည်။          ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

   



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၇၂ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၅၉ ရာခိုင် န်းရှိ

(၁၃-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁၂-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၃-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၀,၈၂၃) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၇၂) ဦးေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့်   ယေနအတွက်  ေရာဂါပိုးေတွရှိမ   ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၅၉) 

ရာခိုင် န်းရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၁၇၅,၅၀၂) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၃၂,၇၂၅) ဦး ရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၇၇) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၁၀,၈၈၃) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၁) ဦး ရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း (၁၉,၂၉၈) ဦး ရှိပါသည်။

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

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကိ ု  မျက်ြခည်မြပတ ်  ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်၍ 

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

များှင့ ် ေအာက်ဆဂီျင် အပါအဝင် ေဆးှင့ေ်ဆးပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ီှး ယ်ဝန်ကီး 

ဌာနများ၊ ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၊ အလှရှင်များ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်ြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကို ဘက်ေပါင်းစုံမှ အရှိန်အဟုန်ြမင့်တင် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါသည်။

 •   သိုြဖစ်ပါ၍ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ မိဘြပည်သူများအေနြဖင့ ်

အလွန်အမင်းစုိးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းမြပဘဲ တစ်ဦးချင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေြခခံ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကုိ တိကျစွာလုိက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရိှသူများအေနြဖင့် 

နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်းသတင်းေပးပိုြခင်း၊ အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  မပျက်မကွက ်အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်

ကျန်ရှိသူများကို ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ် 

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၁၃-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၈၈၉၀ ၄၁၁၇၃၄၇ ၁၄၄၁၅၅

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၀၉၂၄၀၉ ၂၈၀၂၂၈၆ ၅၂၇၃၆

၃။ မေလးရှား ၂၇၉၅၂၃၃ ၂၇၂၃၅၉၉ ၃၁၇၃၈

၄။ ထိုင်း ၂၃၀၀၄၅၇ ၂၂၀၇၉၈၀ ၂၁၈၈၆

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၉၅၈၇၁၉ ၁၆၃၅၈၉၉ ၃၄၉၆၄

၆။ ြမန်မာ ၅၃၂၇၂၅ ၅၁၀၈၈၃ ၁၉၂၉၈

၇။ စင်ကာပူ ၂၈၈၁၂၅ ၂၈၀၅၅၉ ၈၃၉

၈။ လာအို ၁၂၂၂၄၁ ၁၁၄၆၆၆ ၄၇၁

၉။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၇၁၈ ၁၁၇၀၅၇ ၃၀၁၅

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၇၅၀ ၁၅၃၈၁ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၆၄၃၅၉၄၀၉ ၄၂၈၀၅၀၉၀ ၈၆၆၈၉၁

၂။ အိ ိယ ၃၆၃၁၇၉၂၇ ၃၄၇၁၅၃၆၁ ၄၈၅၀၃၆

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၇၁၈၆၀၆ ၂၁၆၂၆၈၃၆ ၆၂၀၈၂၁

၄။ ဗိတိန် ၁၄၈၆၂၁၃၈ ၁၁၀၃၇၇၈၀ ၁၅၁၀၀၇

၅။ ြပင်သစ် ၁၂၉၃၄၉၈၂ ၈၈၅၇၄၅၅ ၁၂၆၃၀၅

၆။ ုရှား ၁၀၇၂၃၃၀၅ ၉၇၈၄၃၄၈ ၃၁၉၁၇၂

၇။ တူရကီ ၁၀၁၉၅၆၇၆ ၉၄၃၆၆၆၂ ၈၄၁၂၅

၈။ အီတလီ ၇၉၇၁၀၆၈ ၅၆၀၉၁၃၆ ၁၃၉၈၇၂

၉။ စပိန် ၇၇၇၁၃၆၇ ၅၂၁၆၄၀၈ ၉၀၅၀၈

၁၀။ ဂျာမနီ ၇၇၁၁၉၉၅ ၆၈၇၈၁၀၀ ၁၁၅၆၀၅

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

ပိုေဆာင်ေပးြခင်းစသည်တိုကို မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍ ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက အားသွန်ခွန်စိုက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်လုပ်ငန်းများကိ ုကျရာက  မှ 

တက်က စွာပူးေပါင်းပါဝင ်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း    းေဆာ်အပ်ပါသည်။

• ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ  ၁၃

စီးပွားေရးှင့်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသည ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်း 

များကိ ုေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့် နယ်စပ်ကန်ုသွယ် 

ေရးစခန်းများမ ှ  ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ  တင်သွင်းိုင်ေရး 

အတွက် အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ 

ယေနတွင် ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမ ှ ကုမ ဏီတစ်ခု၊ 

ယာ်စီးေရ တစ်စီးြဖင့ ်ှာေခါင်းစည်း ေြခာက်တန် တင်သွင်း 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိင်ုရာဌာနများှင့် ညိ  င်းထားသည့် SOP 

များှင့်အညီ   ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိေကာင်း 

ှင့ ်ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများတင်သွင်းြခင်းှင့ ်ဆက်စပ် 

သည့် အသိေပးေကညာချက်များကုိလည်း အများြပည်သူသိရိှ 

ေစရန် ဝန်ကီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုက်ြဖစ်သည့် www.commerce.

gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်ေပး 

ထားေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

ြပည်ပမှအဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၃

အေကာက်ခွန်      ဦးစီးဌာနသည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးပစ ည်းများကို  ေရေကာင်း၊ 

ဆပ်ိကမ်း၊ နယ်စပ်ဂတ်ိအသီးသီးမှ ေနစ် 

လွယ်ကူေချာေမွစွာ စစ်ေဆးထုတ်ေပး 

လျက်ရိှရာ ဇန်နဝါရ ီ၁၃ ရက်တွင်  ရန်ကန်ု 

ဆိပ်ကမ်းများမှ    ေဆးဝါးမျိးစုံ   ၅၀ 

စစုေုပါင်း  ၁၂၁၇၃၄  ဒသမ  ၉၆ ကလီိဂုရမ်၊ 

နယ်စပ် (ချင်းေရ ေဟာ်) တွင် ကုမ ဏတီစ်ခ ု

မှ Glucose Injection ၂၅၂၇၂  ခု၊ Pai 

Diclo Injection အခ ု ၂၄၂၀၀၊ Pai B Plex 

Injection အခ ု၂၁၀၀၀ တိုအား ထတ်ုေပး 

ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။              သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး
 ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ 

ေနစ်စစ်ေဆး ထုတ်ေပးလျက်ရှိ



မာစီးဒီးစ်ပိင်ကားေမာင်းသမား ဟာမီလ်တန်ဟာ အဘူဒါဘီ 

Grand Prix ပိင်ပဲွမှာ ြဖစ်ပွားခဲတ့ဲ ့အြငင်းပွားဖွယ်ရာရလဒ်နဲ  ပတ်သက် 

ပီး စုစံမ်းစစ်ေဆးမ ေတြွပလပ်ုပီးမှသာ ယခှုစ်ေဖာ်ြမလာဝမ်းရာသမှီာ 

ဝင်ပိင်ဖုိ ဆံုးြဖတ်သွားမှာြဖစ်တာေကာင့် လက်ရိှအချန်ိမှာ ဆံုးြဖတ်ချက် 

မချရေသးဘူးလို ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

ဟာမီလ်တန်ဟာ အဘူဒါဘီ Grand Prix ပိင်ပွဲမှာ ရက်ဘူးလ ်

ပိင်ကားေမာင်း မက်စ်ဗာစတက်ပန်ကိ ု ံးနမိ့ခ်ဲတ့ာြဖစ်ပီး ိင်ုငတံကာ 

ပိင်ကားအဖွဲချပ ်ဒါိုက်တာ မိုက်ကယ်မာစီက စည်းမျ်းစည်းကမ်း 

ေတကွိ ုမှန်မှန်ကန်ကန်မချမှတ်ိင်ုခဲတ့ာေကာင့ ် ံးနမိ့ခ်ဲတ့ာြဖစ်တယ်လို 

သိရပါတယ်။

ဒါေကာင့ ် ရက်ဘူးလ်ပိင်ကားေမာင်းသမား မက်စ်ဗာစတက်ပန်ကိ ု

 ံးနမိ့ခ်ဲတ့ာဟာ  မာစီးဒီးစ်ပိင်ကားေမာင်းသမား  ဟာမလ်ီတန်အတွက် 

အမှန်တရား        ံးနိမ့်မ တစ်ရပ် 

ြဖစ်တယ်လို ဟာမီလ်တန်နဲ   

နီးစပ်သေူတကွ   မှတ်ချက်  

ြပ ေြပာကားခဲပ့ါတယ်။   

ဟာမီလ်တန်      ဟာ 

ကမ ာေ့ဖာ်ြမလာဝမ်း 

ပိင်ပဲွေတမှွာ ချန်ပယီ ံ   

ခုနစ်ကိမ်အထိ ရယူ 

ိုင်ခဲ့သူလည်း   ြဖစ်ပါ 

တယ်။

ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ နည်းြပတူချယ ်စတင်တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ တစ်ှစ် 

နီးပါးကာကာလအတွင်း ပိင်ပဲွသံုးရပ်မှာ ေနာက်ဆံုးဗုိလ်လုပဲွသံုးကိမ်အထိ တက်ေရာက် 

ိုင်ခဲ့ပီလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ကာရာေဘာင်ဖလား ဆီမီးဖုိင်နယ်ဒုတိယအေကျာ့ပဲွစ် 

အြဖစ် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် ညပိုင်းက စပါးအသင်းရဲ အိမ်ကွင်းမှာ ယှ်ပိင်ကစားခဲ့ရာ 

ပဲွကစားချန်ိ ၁၈ မနိစ်မှာ ရရိှခဲတ့ဲ ့ဒူဂီျာရဲ တစ်လုံးတည်းေသာသွင်းဂိုးနဲ အိင်ုရရိှခဲတ့ာ 

ေကာင့် ှစ်ေကျာ့ေပါင်းရလဒ် သံုးဂုိး-ဂုိးမရိှနဲ အုိင်ရရိှပီး ကာရာေဘာင်ဖလား ေနာက်ဆံုး 

ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကိ ုချယ်လ်ဆီးအသင်း တက်လှမ်းခွင့်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

အခပဲွုစ်မှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းအတွက် တစ်လုံးတည်းေသာအိင်ုဂိုးကိ ုသွင်းယ ူ

ုိင်ခ့ဲတ့ဲ ူဒီဂျာဟာ စက်တင်ဘာလအတွင်းက စပါးအသင်းကုိ ချယ်လ်ဆီးအသင်းက 

သုံးဂိုးြပတ်နဲ  အိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ်မှာလည်း ချယ်လ်ဆီးအသင်းအတွက ်

ဂိုးသွင်းယူိုင်ခဲ့သူြဖစ်ပါတယ်။

ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ နည်းြပတူချယ်လက်ထက် ပီးခဲ့တဲ့ေဘာလုံးရာသီက 

အက်ဖ်ေအဖလားေနာက်ဆုံး ဗိလ်ုလပဲွုတက်လှမ်းိင်ုခဲ့ပီး အဒဲအီက်ဖ်ေအဖလားဗိလ်ုလပဲွု 

မှာ လက်စတာစီးတီးအသင်းကိ ု ံးနမိ့ခ်ဲတ့ာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါြ့ပင် ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ 

ပီးခဲတ့ဲေ့ဘာလုံးရာသီအတွင်း ချန်ပယီလံဂ်ိေနာက်ဆုံးဗိုလ်လပဲွု တက်လှမ်းခွင့ရ်ရိှခဲ့ပီး 

ေပ တိုမိမှာ ယှ်ပိင်ကစားခ့ဲတ့ဲပဲွစ်မှာ မန်စီးတီးအသင်းကုိ အုိင်ရရိှကာ ချန်ပီယံလိဂ် 

ဖလားကိ ုရယူိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေကာင့ ်နည်းြပတခူျယ်ဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကိ ုစတင်တာဝန်ယကူိင်ုတွယ်ခဲ ့

တဲ့ ရက်ေပါင်း ၃၅၀ အတွင်း ချန်ပီယံလိဂ်၊ အက်ဖ်ေအဖလားနဲ  ကာရာေဘာင်ဖလား 

ပိင်ပဲွေတမှွာ ေနာက်ဆံုးဗုိလ်လုပဲွအထိ တက်လှမ်းိင်ုေအာင် စွမ်းေဆာင်ေပးိင်ုခဲတ့ဲ ့

ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ ပထမဆုံးနည်းြပလည်း ြဖစ်လာခဲ့ပါတယ်။

ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ  ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းတိုဟာ ဇန်နဝါရီ 

၁၂ ရက်ညပိုင်းက စပိန်စူပါဖလား ဆီးမီးဖိုင်နယ်ပွဲစ်အြဖစ ်ယှ်ပိင် 

ကစားခဲရ့ာ ရီးယလ်ဲမက်ဒရစ်အသင်းက ဘာစလီိနုာအသင်းကိ ုသုံးဂိုး-

ှစ်ဂိုးနဲ အိင်ုရရိှခဲတ့ာေကာင့ ်ရီးယလ်ဲမက်ဒရစ်အသင်းဟာ ေနာက်ဆုံး 

ဗိုလ်လုပွဲကိ ုတက်လှမ်းခွင့ ်ရရှိခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

ေဆာ်ဒီအာဗျိုင်ငံမှာ ယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ ့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ  

ရီးယလ်ဲမက်ဒရစ်အသင်းတိုရဲ စပန်ိစပူါဖလားပဲွစ်မှာ ရီးယလ်ဲမက်ဒရစ် 

အသင်းအတွက် သွင်းဂိုးေတွကိ ုပွဲကစားချနိ် ၂၅ မိနစ်မှာ ဗီနီဂျာ၊ ၇၂ 

မိနစ်မှာ ဘင်ဇီမာနဲ   ၉၈ မိနစ်မှာ ဗယ်လ်ဗာဒီတိုက သွင်းယူေပးခဲ့တာ 

ြဖစ်ပီး ဘာစလီိနုာအသင်းအတွက် သွင်းဂုိး ှစ်ဂုိးကုိေတာ့ ပဲွကစားချန်ိ 

၄၁ မနိစ်မှာ ဒေီဂျာင်နဲ  ၈၃ မနိစ်မှာ အန်ဆဖူာတတီိုက သွင်းယေူပးခဲတ့ာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

စပန်ိစပူါဖလား   ဆမီီးဖိင်ုနယ်ပဲွစ်တစ်ပဲွြဖစ်တဲ ့အက်သလက်တီကုိ 

မက်ဒရစ်အသင်းနဲ ဘီဘာအုိအသင်းတုိပဲွစ်မှ အုိင်ရရိှတ့ဲအသင်းဟာ   

စပိန်စူပါဖလား ဗိုလ်လုပွဲစ်မှာ  ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ   ယှ်ပိင် 

ကစားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဗိတိန်ိုင်ငံရဲ ကမ ာ့နံပါတ်တစ် တင်းနစ်ကစားသမားေဟာင်း 

တစ်ဦးြဖစ်တဲ ့အန်ဒမီာေရးနဲ  ဘယ်လ်ဂျယီ ံပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်တင်းနစ် 

ကစားသမား ေဒးဗစ်ေဂါဖ့င်တို ဇန်နဝါရ ီ၁၂ ရက်က ယှ်ပိင်ကစားခဲတ့ဲ ့

ဆစ်ဒနတီင်းနစ်ပိင်ပဲွရဲ ကွာတားဖိင်ုနယ်အဆင့ပဲွ်စ်မှာ ေဒးဗစ်ေဂါဖ့င် 

ဒဏ်ရာြပဿနာကံေတွခဲတ့ာေကာင့ ် အန်ဒမီာေရးဟာ ဆမီီးဖိင်ုနယ် 

အဆင့်ကို တက်လှမ်းခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အန်ဒီမာေရးနဲ  ေဒးဗစ်ေဂါ့ဖင်တိုရဲ ပွဲစ်မှာ အန်ဒီမာေရးက ၆-၂ 

နဲ  အုိင်ရရိှခ့ဲတ့ဲ ပထမပဲွငယ်ကစားပီးချန်ိမှာ ေဒးဗစ်ေဂါ့ဖင်ဟာ ဒူးဒဏ်ရာ 

ြပဿနာကံေတွခ့ဲပီး ဆက်လက်မကစားုိင်ေတာ့ဘဲ အန်ဒီမာေရး 

ဟာ ဆမီီးဖိင်ုနယ်အဆင့က်ိ ုတက်လှမ်းခွင့ရ်ရိှခဲတ့ာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ဥေရာပရဲချန်ပယီအံသင်းေတထွကဲ အြမတ်အစွန်းအများဆုံးရတဲ ့

အသင်းြဖစ်လာတဲ့ ဘိုင်ယန်ြမးနစ်
ေပ တူဂီလိဂ်ပိင်ပွဲတိုမှာ ချန်ပီယံြဖစ်ထားတဲ့ အသင်းေတွရဲ 

ဘ  ာေရးအေြခအေနနဲ  ပတ်သက်ပီး KPMG ေဘာလုံးစံချနိ် 

စံ န်း ဝက်ဘ်ဆိုက်က သုံးသပ်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

အဒဲဦေရာပရဲ ချန်ပယီအံသင်းေတထွမှဲာ ဘိင်ုယန်ြမးနစ် 

အသင်းပီးရင် ပရီမီယာလိဂ်ချန်ပီယံ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ၂၀၁၉- 

၂၀၂၀ ေဘာလံုးရာသီထက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေဘာလံုးရာသီမှာ ဝင်ေငွ 

တိုးတက်ရရိှခဲတ့ာ  ြဖစ်ပါတယ်။  ဘိင်ုယန်ြမးနစ်၊ အက်သလက် 

တီကုိမက်ဒရစ်၊ ေအဂျက်၊ စပုိတင်းလစ ဘွန်း၊ လုိင်လီ၊ အင်တာ 

မီလန်နဲ  ဘီဆစ်တက်အသင်းတိုအပါအဝင ်ဥေရာပရဲ ချန်ပီယံ 

အသင်းေတအွကား မန်စီးတီးအသင်းဟာ ဝင်ေငစွစုေုပါင်း ယူိ ု

၆၄၄ သန်းနဲ  အြမင့်ဆုံးဝင်ေငွရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

အီတလီစီးရီးေအချန်ပီယ ံ    အင်တာမီလန်အသင်းဟာ 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေဘာလံုးရာသီအတွင်းမှာ ယူိ ု၂၄၅ ဒသမ ၆ သန်း 

အ ံးေပ ခဲ့ပီး စပန်ိလာလဂီါချန်ပယီ ံအက်သလက်တကီိမုက်ဒရစ် 

အသင်းက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ေဘာလံုးရာသီမှာ ယူုိ ၁ ဒသမ ၈ သန်း 

အ ံးေပ ခဲ့ရာကေန ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေဘာလုံးရာသီမှာ ယူို ၁၁၁ 

ဒသမ ၇ သန်း အ ံးေပ ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

နည်းြပတူချယ်လက်ထက် တစ်ှစ်နီးပါးကာကာလအတွင်းမှာ

ဗိုလ်လုပွဲသုံးကိမ် တက်ေရာက်ိုင်ခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်း

ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းဟာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေဘာလုံးရာသ ီ

အတွင်း ဥေရာပရဲထိပ်တန်းလိဂ်ရှစ်လိဂ်မှာ ချန်ပီယံြဖစ်ခဲ့တဲ့ 

အသင်းေတထွမှဲာ အြမတ်အစွန်းအများဆုံးရရိှခဲတ့ဲ ့တစ်ခတုည်း 

ေသာအသင်း ြဖစ်လာခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။

ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းဟာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေဘာလုံးရာသ ီ

အတွင်းမှာ  ဘွန်ဒက်လီဂါဖလားကို   ရယူဆွတ်ခူးိုင်ခဲ့တာ 

ေကာင့ ်ဘွန်ဒက်လဂီါဖလားကိ ု၃၁ ကမ်ိအထ ိရယဆွူတ်ခူးိင်ု 

ခဲ့တဲ့ အသင်းအြဖစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါဟာ ဥေရာပေဘာလုံးေလာကကိ ု

ုိက်ခတ်ခ့ဲတာေကာင့် အသင်းအများစုဟာ အ ံးေပ ခ့ဲကတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့ ်ဘုိင်ယန်ြမးနစ်အသင်းကေတာ့ ၂၀၂၀-

၂၀၂၁ ေဘာလုံးရာသီအတွင်းမှာ အခွန်ေပးေဆာင်ပီးေနာက ်

အြမတ်အစွန်း ယူိ ု၁ ဒသမ ၈ သန်းအထ ိရရိှခ့ဲတာြဖစ်တယ်လို 

သိရပါတယ်။

ဥေရာပရဲ ထပ်ိတန်းလဂ်ိရှစ်လဂ်ိြဖစ်တဲ ့အဂ  လန်ပရမီယီာ 

လိဂ်၊ စပိန်လာလီဂါ၊ ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီဂါ၊ အီတလီစီးရီးေအ၊ 

ြပင်သစ်ပထမတန်း၊    နယ်သာလန်လိဂ်၊   တူရကီလိဂ်နဲ  

ဘာစီလိုနာအသင်းကို အုိင်ရပီး စပိန်စူပါဖလားဗိုလ်လုပွဲ

ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း တက်လှမ်း

ေဒးဗစ်ေဂါ့ဖင် ဒဏ်ရာြပဿနာကံ ေတွခဲ့တာေကာင့်

အန်ဒမီာေရး ဆစ်ဒနတီင်းနစ်ပိင်ပဲွ ဆမီီးဖိင်ုနယ်တက်လှမ်း

ယခုှစ် ေဖာ်ြမလာဝမ်းရာသီမှာ ဝင်ပိင်ဖို 

မဆုံးြဖတ်ရေသးဘူးဆိုတဲ့ ဟာမီလ်တန်

ေငွကယ် - ေရးသားသည်



ဇန်နဝါရီ  ၁၄၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း 
ေနြပည်ေတာ်၊ တပ်ကုန်းမိ၊ ဗုိလ်မင်းေရာင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 

(၃၂/ရှင်ဘုိမယ်)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၁၇၉)၊ ဧရယိာ(၀.၀၇၃)ဧကရိှ ေဒ ကျင်သန်း အမည်ေပါက် 
ှစ်(၃၀) ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်အား အထူးကိယ်ုစားလှယ်ရရိှထားသ ူဦးထက်ိင်ုလင်း 
(ဘ) ဦးမိုးေကျာ်ေအာင်၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် [၉/တကန (ိင်ု)၁၉၈၀၈၇]
မှ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမူရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ စာရင်းမူရင်း များတင်ြပပီး 
ေဒ ရီရီစိုး(ဘ) ဦးစိုးွန် ၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်[၉/ပဘန (ုိင်)၀၀၀၁၄၁]
ှင့ ်မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန်အတွက် ေြမပု/ံေြမရာဇဝင်ေလ ာက်ထား 
လာရာ ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားံုး 
အမိန် ဒီကရီများြဖင့် အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါသည့ ်
ရက်မှစ၍(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင ်
ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာလုိက် 
သည်။   မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

               ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ               ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၁၄)၊ ရာဇာဓိရာဇ်(၆)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၃၂)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ် 
အဝန်း၊ အလျားxအန ံေပ(၄၀x၆၀)စတရုန်းေပ (၂၄၀၀)ရိှ ေြမှင့အ်ကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အား ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ ငမ်ိးြမ၏ေြမကွက်ကိ ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ တင် 
တင်ေဝ[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၅၀၁၃၇]ထံမှ က န်ေတာ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ အိဇာြခည်ဝင်း 
[၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၂၂၃၆]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 
ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ ေြမကို အေရာင်း 
အဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ 
စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက် 
အတွင်း က န်ေတာ့်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ ်
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင်(LL.B)     ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်း(LL.B)   ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင(်LL.B)     ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်း(LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၈၂)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၈၂)
  (စ်-၁၃၄၈၂/၁၂-၁၀-၂၀၁၇)          အမှတ်(၁၅)၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊  (စ်-၁၃၄၈၂/၁၂-၁၀-၂၀၁၇)          အမှတ်(၁၅)၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊
  အမှတ်(၁၂၄၄)၊ ဧရာ-၂၂လမ်း၊ ည/ရပ်ကွက်၊ ြမဥယျာ်စိုက်ပျိးေရး ခံ၊ ဌ/ရပ်ကွက်၊       အမှတ်(၁၂၄၄)၊ ဧရာ-၂၂လမ်း၊ ည/ရပ်ကွက်၊ ြမဥယျာ်စိုက်ပျိးေရး ခံ၊ ဌ/ရပ်ကွက်၊     
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၃၆၅၉ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၃၆၅၉

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ေပါက်ကံမိနယ်၊ (၁၅)တိုးချဲ 

ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ရာဇာလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၄၇)ေန ေဒ ဝင်းဝင်းကည်[၁၂/

ဥကမ(ိုင်)၀၉၉၉၄၉]မှ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

၎င်း၏သမီးြဖစ်သ ူေဒ ခက်ခက်ေဝ[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၉၉၇၇၄]သည် 

မိခင်၏ဆံုးမမ ကိနုာခြံခင်းမရိှဘ ဲိင်ုးစိင်ုးစွာြပမ ူေြပာဆိဆုက်ဆံပီး အရှက် 

တကွဲအကျိးနည်းြဖစ်ေအာင်ြပလုပ်ကာ ၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက် 

ေနအိမ်မှဆင်းသွားပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ် 

လိက်ုပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင်တွင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက် 

သည့် ကိစ အဝဝကို လုံးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးေတာ့မည်မဟုတ်ေကာင်း

ကိုလည်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စိမ့်ဇာဦး အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၄၇၈၂)ေဒ စိမ့်ဇာဦး အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၄၇၈၂)

အမှတ်(၁၁၂၈)၊ သရဖီ(၇)လမ်း၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)အမှတ်(၁၁၂၈)၊ သရဖီ(၇)လမ်း၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၁၀၄၈မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၁၀၄၈

ြမန်မာိုင်ငံေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းြမန်မာိုင်ငံေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

(၁၁)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီအစည်းအေဝး (၁၁)ကိမ်ေြမာက ်ှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီအစည်းအေဝး 

ဖိတ်ကားလ ာဖိတ်ကားလ ာ
၁။    ြမန်မာိုင်ငံေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (၁၁)ကိမ်ေြမာက ်ှစ်ပတ်လည် 

အသင်းသားစုညံ ီအစည်းအေဝးကိ ုေအာက်ေဖာ်ြပပါ အစအီစ်အတိင်ုး ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍  အသင်း 

ဝင်/ အသင်းသားများ အေနြဖင့် ဖိတ်စာလက်ခံရရှိသည်ြဖစ်ေစ၊  မရရှိသည်ြဖစ်ေစ တက်ေရာက ်

ေပးကပါရန ် ေလးစားစွာြဖင် ့ဖိတ်ကားအပ်ပါသည-်

(က) ကျင်းပမည့်ေနရက ် - ၂၉-၁-၂၀၂၂ ရက် (စေနေန )

(ခ) ကျင်းပမည့်အချနိ ် - နံနက် (၉)နာရီ

(ဂ) ကျင်းပမည့်စနစ ် - Virtual Meeting

၂။    တက်ေရာက်လိုသူများအေနြဖင့ ်Online Registration ြဖင့် အသင်းချပ်၏ Email-mgjea.

npt@gmail.com,Viber (09-790690150)  သိုမဟုတ် Phone (067-432385/067-432387) သို  

ကိတင်စာရင်း ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။

၃။  ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝးတွင ်အသင်းသားများအေနြဖင့ ် ေဆွးေွးေမးြမန်းအကံြပချက ်

များှင့် သိရိှလုိသည်များရိှပါက (၂၀-၁-၂၀၂၂)ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပုိပါရန် ေမတ ာရပ်ခံအပ် 

ပါသည်။                    

ြမန်မာိုင်ငံေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းြမန်မာိုင်ငံေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရပ်ေစာက်မိ၊ မိဦးရပ်ကွက်၊ ရပ်ေစာက်-ေရ ေညာင်လမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-(၁၃)၊ ဦးပုိင်အမှတ်-(၉၄)၊ ဧရိယာ(၀.၁၆၉) အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးလွင်(ဘ)

ဦးလှေဖ[၁၃/ရစန(ုိင်)၀၂၀၇၂၃]အမည်ေပါက်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

အေဆာက်အဦဆိင်ုခန်းများှင့တ်ကွ ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

အားလုံးတိုကို လက်ရိှ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ေနထုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ဦးြမဝင်း 

(ဘ)ဦးလွင်[၁၃/ရစန(ိင်ု)၀၆၇၂၈၈]ထမှံ ေဒ သ ာဦး(ဘ)ဦးေကျာ်ခင်[၁၃/ပတယ 

(ုိင်)၀၃၄၄၈၂]ကုိင်ေဆာင်သူက (၅-၃-၂၀၂၀)ရက်၌ ကာလတန်ဖုိးေငွ ေပးေချ၍ 

အရပ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိသုို ဝယ်ယထူားပီးြဖစ်သည့အ်တွက် 

ေဒ သ ာဦး(ဘ)ဦးေကျာ်ခင်မ ှသက်ဆိုင်ရာုံးများ၌ အမည်ေြပာင်း ဆက်လက်

ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်သည့အ်တွက် ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာချက် 

ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံသည့် ပိုင်ဆိုင်မ   စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်တင်ြပကန်ကွက်

ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက စာချပ်စာတမ်းအား 

မှတ်ပုံတင်၍ အမည်ေြပာင်း ေလ ာက်ထားြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

  ေဒ သ ာဦး(ဘ)ဦးေကျာ်ခင် ေဒ စုစုေထွး(ခ)ေဒ ုု  ေဒ သ ာဦး(ဘ)ဦးေကျာ်ခင် ေဒ စုစုေထွး(ခ)ေဒ ုု

  [၁၃/ပတယ(ိုင်)၀၃၄၄၈၂]      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  [၁၃/ပတယ(ိုင်)၀၃၄၄၈၂]      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ရတနာ(၁)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊      စ်-၉၈၂၂ (၂၉-၄-၂၀၁၄)ရတနာ(၁)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊      စ်-၉၈၂၂ (၂၉-၄-၂၀၁၄)

ေရ ေညာင်မိ။            အမှတ်-(၉၄)၊ တိုက်-၅(B-7)၊ ဂျိးြဖလမ်း၊ ေရ ေညာင်မိ။            အမှတ်-(၉၄)၊ တိုက်-၅(B-7)၊ ဂျိးြဖလမ်း၊ 

                     ေရ ဂျိးြဖအိမ်ရာ၊ ကံသာရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ။                      ေရ ဂျိးြဖအိမ်ရာ၊ ကံသာရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ။ 

          ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၃၂၂၀၇၉           ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၃၂၂၀၇၉ 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ဒုတိယဦးစီးမှး (ဝင်ေပါက်) ရာထူးေနရာများအတွက်ဒုတိယဦးစီးမှး (ဝင်ေပါက်) ရာထူးေနရာများအတွက်

ေရးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ြပန်ေကညာြခင်းေရးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း

(၁၃၈၃ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၃ ရက်)(၁၃၈၃ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၃ ရက်)

(၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်)(၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်)

၁။ စမီကံန်ိးှင့ဘ်  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှသည့ ်ဒတုယိဦးစီးမှး 

လစာ န်းကျပ်(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး(၂၀၀)ေနရာအတွက် အရည်အချင်းစစ်ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူ 

များအား ၅-၁-၂၀၂၂ရက် (ဗုဒ ဟူးေန )ှင့် ၆-၁-၂၀၂၂ရက် (ကာသပေတးေန )တိုတွင် လူေတွစစ်ေဆးြခင်းှင့ ်    

ကွန်ပျတာက မ်းကျင်မ စစ်ေဆးြခင်းများြပလုပ်ခဲ့ပီး ေရးချယ်ခံရသူ(၂၀၀)ဦး၏ခုံအမှတ်များအား ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ထုတ်ြပန်ေကညာလိုက်သည ်-

 A - 8, 47, 53, 264, 318, 435, 444, 454, 456, 473, 496, 507, 517, 524, 530, 537, 554, 557, 594, 

   598, 599.

 B - 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 

   34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51,52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 68, 

   70, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 100, 101, 102, 

   104, 105, 106,108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123.

 C - 4, 6, 8, 12, 22, 24, 30, 36, 39, 49, 52, 53, 58, 61, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 87, 95, 96, 

   100, 103, 104, 108, 110, 122.

 E - 8, 9, 13, 20, 22, 25, 28, 55, 64, 67, 69, 74, 75, 85, 107, 110, 120, 123,135, 138, 144, 145, 

   147, 161, 162.

 L - 24, 35, 53, 71, 114, 115, 123, 130, 143, 146, 151, 154, 155, 164, 165,167, 169, 178, 184, 

   190.

 S - 1, 2, 4, 11, 20, 22, 23, 56, 59, 61, 62, 68, 73, 74, 81.

၂။ အဆိုပါေရးချယ်ခံရသူများသည ်ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၄၆)၊ ေနြပည်ေတာ်  (ုံးချပ်)သို 

ေအာက်ပါစာရက်စာတမ်းများှင့အ်တ ူ(၂၇-၁-၂၀၂၂)ရက် (ကာသပေတးေန) မွန်းလဲွ (၁၃:၀၀)နာရထီက် ေနာက်မ 

ကျေစဘဲ သတင်းေပးပိုရမည်ြဖစ်သည ်-

 (က) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား(မူရင်း)

 ( ခ ) အိမ်ေထာင်စုစာရင်း(မူရင်း)

 ( ဂ ) တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်ှင့်ဘွဲရလက်မှတ(်မူရင်း)

 (ဃ) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက/်ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှး၏ 

   ေထာက်ခံချက်(မူရင်း)

 ( င ) သက်ဆိုင်ရာြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲစခန်းမှြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက်(မူရင်း)

 (စ)  ၁လက်မ x ၁.၂၅လက်မအရယ်အစားရှ ိလိုင်စင်ဓာတ်ပု(ံ၁၀)ပုံ

၃။ ေရးချယ်ခံရသူများအနက်မှ သတ်မှတ်ထားေသာေနရက်တွင် လာေရာက်သတင်းပိုရန် ပျက်ကွက်သမူျားှင့် လာေရာက်သတင်းပုိရန် ပျက်ကွက်သူများှင့် 

ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ ကတဝိန်ခခံျက်ပုစံတွံင် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းမြပိင်ုေသာသမူျား၏ ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ ကတဝိန်ခခံျက်ပုစံတွံင် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းမြပိင်ုေသာသမူျား၏ ရာထူးေနရာများ၌ ရာထူးေနရာများ၌ 

ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းနည်းဥပေဒ၂၀(င)(၉)ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းနည်းဥပေဒ၂၀(င)(၉)အရ ဝန်ထမ်းေရးချယ်ခန်ထားေရး အရန်စာရင်းရိှ အမှတ်အများအနည်းအလိက်ု 

တန်းစီဇယားအမှတ်စ်အတိုင်း အစားထိုးြဖည့်စွက်ေရးချယ်ခန်ထားမည်ြဖစ်သည်။

၄။ အဆိုပါေရးချယ်ခံရသူများ၏အမည်စာရင်းအား ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊    ုံးအမှတ်(၄၆)၊ 

ေနြပည်ေတာ်ှင့ ်ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ Website ြဖစ်သည့် www.ird.gov.mm တွင်လည်း ေကညာေပး 

သွားမည်ြဖစ်ပီး အြခားသရိှိလိသုည်များရိှပါက ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ စမီေံရးရာဌာနခဲွ၊ တယ်လဖီန်ုးအမှတ်၊ 

၀၆၇-၃၄၃၀၀၂၂သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ေခ ယူြခင်း
၁။ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ အေြခခပံညာဦးစီးဌာန၏ ကီးကပ်မ ြဖင့ ်၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ပညာသင်ှစ်  အေြခခံပညာအထက်တန်းဆင့်  Grade-11 (သင်ိုးသစ်) 

ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများ အသံုးြပမည့် သင်ကားသင်ယူမ အေထာက်အကူြပ 

ပစ ည်းများဝယ်ယူရန ်ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်ကုမ ဏီများအား သတ်မှတ် 

ချက်များှင့အ်ည ီအတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ (Open Tender) တင်သွင်းရန် ဖတ်ိေခ ပါသည်-

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့ ်- ၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက် (ေသာကာေန )

 ရက်၊ အချနိ်  နံနက် (၉:၃၀) နာရီ

 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ပိတ်မည့် - ၁၁-၂-၂၀၂၂ ရက် (ေသာကာေန ) 

 ရက်၊ အချနိ်  မွန်းတည့် (၁၂:၀၀) နာရီ

 တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ုံးအမှတ်(၁၃)၊ အေြခခပံညာဦးစီး 

ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်

၃။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက ် - ၁၅-၂-၂၀၂၂ ရက် (အဂ   ါေန )

 တင်ဒါဖွင့်မည့်အချနိ် - နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီ

 တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ - ံုးအမှတ်(၁၃)၊ အေြခခံပညာဦးစီး 

ဌာန၊  အစည်းအေဝးခန်းမ

၄။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်အေသးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဌာနတွင ်ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည-်

                   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီအိတ်ဖွင့်တင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

               ုံးအမှတ် (၁၃)၊ အေြခခံပညာဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်               ုံးအမှတ် (၁၃)၊ အေြခခံပညာဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်

  ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇၃၄၀၇၈၁၅၊ ၀၆၇၃၄၀၇၈၁၄  ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇၃၄၀၇၈၁၅၊ ၀၆၇၃၄၀၇၈၁၄

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက် ပျက်

ြပန်း ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်းသု်း

၏

 (၇၅)ှစ်ေြမာက်မှ

ပိင်ပွဲတွင ်    အမျိးသား  အမျိးသမီး  အသင်းလိုက ်

(အေကျာမဲ၊့ အေကျာေပး) ပိင်ပဲွှင့ ်တစ်ဦးချင်း (အေကျာမဲ၊့ 

အေကျာေပး)အဆင့်ပိင်ပွဲများ   ပါဝင်ပီး    စိန်အင်ဒူး 

ေဂါက်သီးစည်းမျ်းများှင့ ်ေဒသ ရစည်းမျ်းများအတိုင်း 

ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ ယခုပိင်ပဲွတွင် အသက်ကန်သတ်ချက် 

မရှိဘဲ ဝါသနာရှင်အဆင့် ကစားသမားများ ဝင်ေရာက်ယှ်

ပိင်ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ သိုေသာ်   ြမန်မာိင်ုငကံိယ်ုစားြပအြဖစ် 

ိုင်ငံတကာေဂါက်သီးိုက်ပိင်ပွဲများတွင်      ဝင်ေရာက ်

ယှ်ပိင်ဖူးသည့ ်လက်ေရးစင်ကစားသမားများ ယှ်ပိင်ခွင့ ်

မရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ပိင်ပဲွဝင်လိသုမူျားသည် သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး/

ြပည်နယ် အား/ကာ၏ အတည်ြပချက်ှင့အ်တ ူ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ

၃ ရက်   ေနာက်ဆုံးထား၍    စာရင်းေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပီး 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အေနြဖင့ ်   (က)၊  (ခ) ှစ်သင်း 

ယှ်ပိင်ခွင့်ရှိမည်ြဖစ်သည်။

အဆိုပါပိင်ပွဲ၏ အသင်းေခါင်းေဆာင်များှင့် ပိင်ပွဲ 

ကျင်းပေရးေကာ်မတ ီ အစည်းအေဝးကိ ုေဖေဖာ်ဝါရ ီ ၇ ရက် 

(တနလ  ာေန )  နံနက် ၁၀ နာရီတွင်  မိေတာ်ေဂါက်ကွင်း 

(ေငွေသာ်တာ) အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

ပိင်ပဲွှင့ပ်တ်သက်၍ အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ဦးထွန်းေကျာ် 

ဖုန်း ၀၉-၅၁၉၃၄၂၃၊  ဦးဝင်းေဇာ ်ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၂၂၅၀၇၀၊ 

ေဒ ေမသူစိုး ဖုန်း ၀၉-၇၇၉၈၄၆၇၆၁ တိုထံ စုံစမ်းေမးြမန်း 

ိုင်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုညီေလး

အားကစားြမင့်တင် စိတ်လန်းရ င်

ဆန်ကျင်မူးယစ်ေဆး



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၉/ဘီ)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၉/ဘီ)ရပ်ကွက်၊ 

သမာဓိ(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၅၉၃)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ် သမာဓိ(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၅၉၃)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၉/ဘီ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၅၉၃)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်

ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်း၏ အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်

ဦးသန်းွန်(ISN-၄၁၃၀၃၆)[၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၁၅၅၆၀](၎င်း၏ကုိယ်စား ရန်ကုန်မိ 

စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၇၄၇၀/၂၀၀၅ 

(၁၉-၁၀-၂၀၀၅)ရရှိသူ ဦးသန်ဇင်ဦး[၇/လပတ(ိုင်)၀၉၄၈၇၀])မှ မိမိတစ်ဦးတည်း 

ပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆကွ 

ဝယ်ယရူန်စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ

မည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တို 

ထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့် 

အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက ်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

                  ဦးဟိန်းစိုး   ဦးသန်းဦး                  ဦးဟိန်းစိုး   ဦးသန်းဦး

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ 

ေရ ဂုံသီရိလမ်း၊ အမှတ်(၄၇၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ် ေရ ဂုံသီရိလမ်း၊ အမှတ်(၄၇၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ 

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

ေြမကွက်အမှတ်(၄၇၀)၊ အကျယ်(၄၀'x၆၀')၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် 

ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးစိန်ေမာင ်(CF-

၀၇၄၆၁၃)အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး ၎င်းကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ရင်ရင်ေအး[၁၂/

မဂတ(ိုင်)၀၃၈၇၆၆]မှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ၎င်းထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ဝယ်ထားရိှသူ ဦးဝင်းဗုိလ်[၁၂/ဗဟန 

(ုိင်)၀၄၂၁၇၉]က မိမိတစ်ဦးတည်းဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်၍ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 

ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိ 

ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက် ြပလပ်ု 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

              ဦးဟိန်းစိုး   ဦးသန်းဦး              ဦးဟိန်းစိုး   ဦးသန်းဦး

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေအးေအးချစ်[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၃၅၄၇၂]

သည် ဦးြမင့်ေအာင် [၁၀/မလမ(ိုင်)၀၂၁၂၂၁]ထံမှ ကားနံပါတ် 
၅ဂ/၅၄၅၆ ှင့် ၆ဂ/၃၈၂၆ တိုကို (၂၅-၉-၂၀၂၁)ရက်တွင် ဝယ်ယူ 
ထားပါသည်။ ထိဝုယ်ယထူားေသာ ယာ်(၂)စီးစလုံးမှာေပျာက်ဆုံး 
ေနပါသြဖင့် ေတွရှိသူများမှ(၁)ပတ်အတွငး် ဝယ်ယူသူထံသုိ  
လာေရာက်အပ်ံှေပးရန်ှင့် လက်ဝယ်ထားရိှပါက ဥပေဒအရ တရား 
စဲွဆိသွုားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၀၇၈၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၀၇၈၄) 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၉၀၇၃၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၉၀၇၃၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေကျာ်သ(ူ၁၉)လမ်း(အထက်)၊ 

ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ အမှတ်- ၈၉၂၊ ေြမကွက်ေပ တွင ်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ၂-ခန်းတွဲ (၆)
ထပ်တိုက်မှ အကျယ်အဝန်း(၁၉ေပx၅၄ေပ)ကျယ်ဝန်းေသာ ပထမထပ်(ဝဲဘက်ခန်း) 
တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကိ ုအ ပ်အရှင်းကင်းစွာ 
လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်သြဖင့် ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်အြပည့်ရှိေကာင်းဝန်ခံကတိြပသူ 
ဦးဟိန်းသန်ဦး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၅၁၆၆၂]ထံမှ ဦးသူရစိုး[၁၀/ပမန(ိုင်)၀၉၇၅၀၈]ှင့် 
ေဒ ရင်ေဌး[၁၀/မဒန(ိုင်) ၁၄၅၅၆၉]တိုက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ တိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်အား 
ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသုိံ 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်းလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်သ ာလွင်(LL.B)ေဒ ခင်သ ာလွင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၆၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၆၅)
အမှတ်(၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀

ဖခင်အမည်မှန်ြဖစ်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းဖခင်အမည်မှန်ြဖစ်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ကချင်ြပည်နယ်၊ ဖားကန် မိနယ်၊ ကေလးေကျးရာ၊ အမှတ်(မဝလ-၄၇၆)ေန 

ဦးဆုိင်း ေအာင်၏ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ တက သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ် 
ှင့် ယာယီဘဲွလက်မှတ်တုိတွင် အဖအမည်-ဦးတန်ဂျးီဟုေဖာ်ြပထားပီး အိမ်ေထာင်စု 
လူဦးေရစာရင်းတွင် ဖခင်အမည်အား ဦးရှေဒါင်တန်ဂျးီ(ခ)ဦးတန်ဂျးီဟုေရးသားေဖာ်ြပ 
ထားပါသည်။ သိုြဖစ်၍ က န်ေတာ်၏ ဖခင်အမည်မှာ (၂)မျိးြဖစ်ေနေသာ်လည်း 
ဦးရှေဒါင်တန်ဂျးီ(ခ) ဦးတန်ဂျးီမှာ လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတည်းသာြဖစ်ပါေကာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်ြဖစ်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းဖခင်အမည်မှန်ြဖစ်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ကချင်ြပည်နယ်၊ ဖားကန် မိနယ်၊ ေမှာ်စီစာေကျးရာ၊ ေအဝမ်းရပ်ကွက်ေန 

ေဒ အက်စတာဂျာူးပန်၏ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားတွင် အဖအမည်-ဦးေဇာ်ရန်ဟ ု

ေဖာ်ြပထားပီးတက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ်ှင့ ်ယာယီဘဲွလက်မှတ်တုိတွင် 

ဖခင်အမည်အား ဦးေဇာ်ယမ်ဟ ုေရးသားေဖာ်ြပထားပါသည်။ သိုြဖစ်၍ က န်မ၏ဖခင် 

အမည်-ဦးေဇာ်ရန်(ခ) ဦးေဇာ်ယမ်မှာ လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတည်းသာြဖစ်ပါေကာင်း။

MR Liu Zheng Qiang (ခ) အားချန်(ခ)ကိုစိုင်း သိရှိေစရန်MR Liu Zheng Qiang (ခ) အားချန်(ခ)ကိုစိုင်း သိရှိေစရန်
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေရ လင်ဗန်းစက်မ ဇန်ုတွင် ေဆာက်လပ်ုေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေသာ Hai Li Da (Site) လုပ်ငန်းခွင်ှင့် ပတ်သက်၍ (Site) တာဝန်ခံ MR Liu Zheng 

Qiang (ခ) အားချန်[၁၃/လရန(ိုင်)၁၁၉၇၂၄] သို (Site) အမည်အား အသုံးြပကာ 

Sun Shine Milestone Construction Co.,Ltd မှ အသင့်ေဖျာ်ကွန်ကရစ်ဘိလပ်ေြမ 

စုစုေပါင်း (1842.5) M3 အတွက် ေငွကျပ် (၁၀၁, ၆၁၁,၅၅၀)တိတိဖိုးအား (Invoice) 

ေဘာင်ချာများတွင် အကမ်ိကမ်ိ လက်မှတ်ထုိးရယူသွားခ့ဲသည့် ကန်ုဖိုးေက းေငကွစိ ှင့် 

ပတ်သက်၍ လပ်ုငန်းအပ်ံှခဲသ့ည့ ်ကမု ဏေီပ တွင် လာေရာက် သက်ဆိင်ုေတာင်းဆိမု များ 

ရိှေနသည့အ်ြပင် ကိစုိင်ုး(ခ)MR Liu Zheng Qiang (ခ) အားချန် အား လုံးဝဆက်သွယ်ခဲ၍့  

မရရှိသြဖင့် လုပ်ငန်းရှင်ကုမ ဏီ၏ ဂုဏ်သေရထိခိုက်မ မရှိေစေရးအတွက် MR Liu 

Zheng Qiang (ခ)ကိုစိုင်း(ခ)အားချန် အေနြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနရက်မှစ၍ 

(၇) ရက်အတွင်း လာရာက်ေတွဆုံေြဖရှင်း ေဆာင်ရက်ေပးရန ်အသိေပးအပ်ပါသည်။

အကယ်၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ေတွဆုေံြဖရှင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းမြပပါက ေငွေကးရှင်းလင်းရန်ကိစ ှင့် အြခားလုပ်ငန်းကိစ များအားလံုးကုိ 

လုပ်ငန်းရှင်ကုမ ဏီဘက်မှ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လုပ်ကိုင်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝမာေထွး (LL.B)ေဒ ေဝမာေထွး (LL.B)

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

ဖုန်း-09-4429122997, 09-680008515ဖုန်း-09-4429122997, 09-680008515

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၁-ဘီ၂၊  

ေြမကွက်အမှတ-်V-၄၆ to  V-၅ ၊အေဆာက်အအုံအမှတ်-၁၂၈၊ ၁၃၀၊ ၁၃၂ 

တွင် ၈ ၁
၂ ထပ်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  တိုက်အမှတ်-၁၂၈/၁၃၂ 

ဘယ်အြခမ်း၊ ၇-လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း (၃၇' ၉''x၄၉')ရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် 
ယင်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်းရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု  ဝယ်ယူ 
ပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အဆိုြပသူများြဖစ်ေသာ 
ဦးေဇာ်လင်းထွန်း [၁၃/ကမန(ုိင်)၀၆၇၈၀၅]၊ ေဒ ချိချိလွင် [၁၂/တကန(ုိင်) 
၁၄၃၄၆၇]တိုထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်တုိ 
ထံသို စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၁၄) 
ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့ ်အည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးထွန်းလင်းေအာင် (LL.B.,D.B.L,D.M.L)ဦးထွန်းလင်းေအာင ်(LL.B.,D.B.L,D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၀၆/၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၀၆/၂၀၁၂)
THAPYAY THAR HTAY MYINT LAW FIRMTHAPYAY THAR HTAY MYINT LAW FIRM

            ေဒ ခိုင်ဆုေဝ (LL.B)       ေဒ မိုးမီမီခိုင်(LL.B)            ေဒ ခိုင်ဆုေဝ (LL.B)       ေဒ မိုးမီမီခိုင(်LL.B)
            (စ်-၅၃၃၆၉/၂၀၂၀) (စ်-၅၃၄၉၁/၂၀၂၀)            (စ်-၅၃၃၆၉/၂၀၂၀) (စ်-၅၃၄၉၁/၂၀၂၀)
            အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန            အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်-၅၈၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း(ဘားလမ်း)၊ အမှတ်-၅၈၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း(ဘားလမ်း)၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၂၀၁၈၃၄ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၂၀၁၈၃၄

တစ်ချက်တည်းကျင်းဝင်တစ်ချက်တည်းကျင်းဝင်
(ရန်ကုန်ေဂါက်အသင်း၊ တညင်းကုန်း)(ရန်ကုန်ေဂါက်အသင်း၊ တညင်းကုန်း)

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၅) ရက်ေန  ညေန (၃:၂၀) 
နာရီအချနိ်တွင် ရန်ကုန်ေဂါက်အသင်း(တညင်းကုန်း) 
၌ကိေုကျာ်ကဦံး သည် ၎င်း၏ ကစားေဖာ်များြဖစ်ကေသာ 
ကိုေအာင်ေကျာ်၊ ကိုေအာင်သန် ၊ ကိုေအာင်ေဌးလ  င်၊ Dr. 
ေမာင ်ေမာင ်တို ှင့ ်အတူ  ေဂါက်သီးိုက်ကစားစ  ်
ကျင်းအမှတ(်၁၁)ကို (၁၄၈) ကိုက်အကွာမ ှTitleist No.3 
ေဘာလုံးအား Titleist P တတ်ုြဖင့်ိက်ုလိက်ုရာ တစ်ချက် 
တည်းကျင်းဝင်သွားပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၃၈-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၃၈-ရပ်ကွက်၊ 
ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ အမှတ်-၁၀၅၇ ဟုေခ တွင်ေသာ ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ အမှတ်-၁၀၅၇ ဟုေခ တွင်ေသာ 
ေြမှင့်အိမ် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ ေြမှင့်အိမ် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၃၈၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၀၅၇၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၈)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား မိေြမ 
စာရင်း၏ အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင် ေဒ ယ်မျိးေအး[၁၂/လမန(ုိင်)၁၁၁၀၄၈]
မှ မိမိတစ်ဦးတည်း တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်၍ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 
ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွက ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ် 
ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိေစအပ်ပါသည်။  

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
            ဦးဟိန်းစိုး           ဦးသန်းဦး            ဦးဟိန်းစိုး           ဦးသန်းဦး
       အထက်တန်းေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန        အထက်တန်းေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 
          (စ်-၄၈၉၃၃)         (စ်-၁၀၈၇၅)          (စ်-၄၈၉၃၃)         (စ်-၁၀၈၇၅)

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မာန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မာန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ 
အေရှြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ အမှတ်-၂၇၆/ဘီ၊ GRC Condo၊ အေရှြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ အမှတ်-၂၇၆/ဘီ၊ GRC Condo၊ 

အခန်းအမှတ်- 8/F၊ အကျယ်(1500 Sqft)ရှိ  တိုက်ခန်းအကျိး အခန်းအမှတ်- 8/F၊ အကျယ်(1500 Sqft)ရှိ  တိုက်ခန်းအကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 
အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင် 
လက်ဝယ်ထားရိှသ ူဦးကိကုိေုမာင်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၅၂၂၈၁] ှင့ ်ေဒ ရရီသီန်ိး 
[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၇၇၄၁၇]တုိမှ မိမိတုိဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိသြဖင့် က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန် 
ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူ
မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်
တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလပ်ု 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။  

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
       ဦးဟိန်းစိုး  ဦးသန်းဦး       ဦးဟိန်းစိုး  ဦးသန်းဦး
       အထက်တန်းေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန        အထက်တန်းေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 
      (စ်-၄၈၉၃၃)   (စ်-၁၀၈၇၅)      (စ်-၄၈၉၃၃)   (စ်-၁၀၈၇၅)

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေဒါပံုမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 

(၅/ကည်စု)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၆၄)၊ ဧရိယာ 

(၂၅'x၅၀')=(၁၂၅၀)စတရုန်းေပ=(၀.၀၂၈)

ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၂၆၄)၊ 

ဘုရားလမ်း(၂)လမ်း၊ ကည်စုရပ်ကွက်၊ 

ေဒါပုံမိနယ်၊    ေဒ ပု(CE-၀၄၆၆၂၃)၊ 

ဦးေလးကည်(NTN-၀၉၃၉၆၁)အမည် 

ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား တရားလို 

ေဒ သက်မွန်မှ တရားပိင် ေဒ ပု၊ ဦးေလးကည် 

တိုအေပ  ေဒါပုံမိနယ်တရားုံး၊ ၂၀၂၀ 

ခုှစ် ၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၃ြဖင့  ်

ေြမှင့အ်မ်ိမှတ်ပုတံင် အေရာင်းအဝယ်စာ

ချပ်ချပ်ဆုိေပးေစလုိမ စဲွဆုိရာ(၁၁-၁၂-၂၀၂၀) 

ရက်စဲွပါ အုိင်ဒီကရီ၊ ေဒါပံုမိနယ်တရား 

ုံး၊ ၂၀၂၀ခှုစ်၊ တရားမဇာရမီ အမှတ်-၁၁၏ 

(၁၈-၁၂-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ တရားုံးေနစ ်

မှတ်တမ်း၊ ေဒါပုံမိနယ်တရားုံး၏ ၂၉-

၄-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စာအမှတ်-၉၀(က)/၁၃-

၁/၂၀၂၁ပါ ဘီလစ်ခန်စာတုိအရ တရား ံး 

များကိုယ်စား ဘီလစ် ဦးေဆာင်းလွင်ဦး 

[၁၂/တမန(ိုင်)၀၂၉၅၃၁]မှ   တရားုံး 

အမိန်များ၊ ဘီလစ်ခန်စာ၊ ဂရန်မူရင်းတို 

တင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် 

ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက် 

ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 

အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 

ှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ် 

ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ဒက ိဏသရီိမိ၊ ဒက ိဏသရီရိပ်ကွက်၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉/ဒက ိဏ 
သီရိေတာင်ရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ် (ဒ-
၃၁၉၇၃)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၁၄၆)ဧကရှိ 
ဦးကည်ထိန(်ဘ) ဦးရာထွန်း[၉/ကပတ 
(ိင်ု)၀၃၄၅၉၀]အမည်ေပါက် ေြမကွက်၏ 
ေြမကွက်ေနရာ(ယာယီ)ချထားေပးသည့် 
လက်မှတ်(မူရင်း)ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် 
ေပျာက်ဆုံးေကာင်းမှတ်ပုံတင်တရားုံး
ကျမ်းကျနိ်လ ာ  (မူရင်း)၊ ကိုယ်တိုင် 
ဝန်ခံချက်၊  ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ရပ် 
ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက်ခခံျက်များ
တင်ြပ၍ မိတ မှန်ေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင် 
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရား 
ုံးအမန်ိ ဒကီရမီျား၊ အေထာက်အထားခိင်ု 
လုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာ 
ယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီ
မံခန်ခဲွမ ဌာနသုိ ဤေကညာချက်ပါသည့် 
ရက်မှစ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်  သတ်မှတ်ကာ 
လအတွင်းကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏ 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမကွက် 
ေနရာ(ယာယ)ီချထားေပးသည့်လက်မှတ် 
မူရင်းကုိ ပယ်ဖျက်ပီး မိတ မှန်ေလ ာက် 
ထားလာြခင်း အေပ   ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 
ေကညာလုိက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေတာေတာင် ေတာေတာင် 

ပျက်ြပန်း ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီသု်း၏ေြမဆီသု်း၏

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၃၃-လမ်း၊ အမှတ်(၁၀) 

ဟုေခ တွင်ေသာ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်-၄ ဂျ၊ီ ေြမကွက်အမှတ-် 

V၁၇၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅x ၄၂)ေပ၊ ဧရိယာ (၀.၀၂၄)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် (၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တုိက်အနက်မှ ပထမထပ်အခန်းှင့် ဒုတိယထပ် 

အခန်း(မျက်ှာမူလ င်-ဘယ်) တိုက်ခန်း(၂)ခန်းအပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အာလုံးကိ ုပိင်ုဆိင်ုသမူျားြဖစ်ကေသာ ဦးတင်ေထွး (CG-၀၆၅၃၅၇)ှင့ ်ေဒ ြမြမေထွး[၁၂/

တမန(ိင်ု)၀၄၉၁၈၀]တိုက ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိဝုန်ခသံြဖင့ ်က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးသန်းဝင်း [၁၀/ပမန(ိုင်)၀၉၂၃၂၄]က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုး 

ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှ ိ

ပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမရူင်းများယေူဆာင်၍ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

ကန်ကွက်မည့်သူများမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင ်

ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)   ေဒ နီနီဝင်း(LL.B)ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)   ေဒ နီနီဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၇၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၇၁၈)

အမှတ်-၈၈၊ ၃-လ ာ၊ ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ ကန်ေြမာက်ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၈၈၊ ၃-လ ာ၊ ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ ကန်ေြမာက်ရပ်ကွက်၊

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

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၇၈၀၀၅၄၀၆၀ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၇၈၀၀၅၄၀၆၀

Happy Birthday သားလတ် သုေဝယံရှိန်း (ခ) သုသု
 ဘိုးဘိုးကီး "သီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ ဦးမိုး(ခ)မုံရာဆရာမိုး" ၏ ေြမး  
ေမာင်သုေဝယံရှိန်း(ခ)သုသု [Brainwork, Total Learning Academy Primary (5)] ၏ 
၁၄-၁-၂၀၂၂ရက(်ေသာကာေန )တွင်ကျေရာက်ေသာ (၁၁)ှစ်ြပည့်ေမွးေန  မဂ  လာမှသည် 
ေနာင်ှစ်ေပါင်း ၁၂၀ တိုင်ေအာင် ေဖေဖ၊ ေမေမ၊ ကိုကီး၊ ညီေလးှင့် အတူ အသက်ရှည်ကျန်းမာ 
ချမ်းသာစွာ ဘာသာ အကျိး၊ သာသနာအကျိး သယ်ပိုးထမ်းေဆာင်ိုင်ေသာ ထူးခ န်ထက်ြမက ်
တတ်သိလိမ ာသည့် သားေကာင်းရတနာေလးြဖစ်ပီး သက်ဆုံးတိုင်ေကာင်းေသာ ဆ များ 
ြပည့်စုံပါေစေကာင်း ဆုေတာင်းေမတ ာပိုသလိုက်ပါသည်။

ေဖေဖ - ဦးေကျာ်ကိုကိုရှိန်း
ေမေမ -  သီရိသုဓမ သိဂ    ေဒ မိုးြပည့်ြပည့်ဖိး
ကိုကီး - ေမာင်ေကျာ်ကိုကိုဆက်ိုင[်Brainwork, Total Learning Academy   
  Primary(6)]
ညီေလး - ေမာင်မိုးြပည့်စုံဟိန်း [Brainwork, Total Learning Academy Primary(4)]
  မုံရာ ဆရာမိုး တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးကုမ ဏီလီမိတက်
  KS Diamond (Diamonds & Jewellery)၊ ေရ သု စိန်ေရ ရတနာဆိုင်ှင့်  
  မိုးြပည့်ဟိန်း ပုံှိပ်တိုက် မိသားစု



ဇန်နဝါရီ  ၁၄၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ေနြပည်ေတာ်၊ ဒက ိဏသရီိမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁/ေရ အင် 

ကင်း)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(ေရ အင်ကင်း)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၃၃၂၄၄/ဒ- 
၃၃၂၄၆)၊ ဧရိယာ (၀.၂၉၃)ဧကရှိ ေြမကွက်သည ်ေဒါက်တာေမသက်ိုင ်[၉/မခန 
(ိင်ု)၀၀၉၄၆၆] အမည်ြဖင့ ်ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတမှီ ချထား 
ေပးေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်အား ေဒါက်တာေမသက်ိင်ုထမှံ 

အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွများအနက်မ ှ
စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)အေထာက်အထားများြဖင့ ်ေကညာပါသည့ ်
ရက်မှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။          ဦးထွန်းေနေအာင်[၁၃/ညရန(ိုင်)၀၀၀၄၀၂]ဦးထွန်းေနေအာင်[၁၃/ညရန(ိုင်)၀၀၀၄၀၂]

  ဖုန်း-၀၉- ၄၅၂၂၂၂၉၆၃  ဖုန်း-၀၉- ၄၅၂၂၂၂၉၆၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိင်ုးမိနယ်၊ ၇/ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုလံမ်း၊ 

အမှတ်(၃၈၅/က)၊ ဦးေဖကည်အမည်ြဖင့ ်တည်ရိှေသာ ပါမစ်ေြမအမျိး 

အစား ေြမအကျယ ်(၂၀ေပx၆၀ေပ) ေြမကွက်ကို လက်ရှိပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူ

ေဒ ခင်ချိချိေအး[၁၄/မမန(ိုင်)၁၅၁၉၈၃]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက 

အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချ 

ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

 အဆိပုါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လိသုမူျားရိှပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား ခိင်ုလု ံ

စွာြဖင့ ်လူကိုယ်တိုင်က ်ုပ်ထံသို  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်ြခင်းမရိှက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

   ဦးေကျာ်ိုင်ဦး(ဥပေဒဘွဲ)  ေဒ ေကျာ့ေကျာ့စံ(ဥပေဒဘွဲ)   ဦးေကျာ်ိုင်ဦး(ဥပေဒဘွဲ)  ေဒ ေကျာ့ေကျာ့စ(ံဥပေဒဘွဲ)

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

  (စ်-၈၇၆၂)   (စ်-၁၃၄၈၅)  (စ်-၈၇၆၂)   (စ်-၁၃၄၈၅)

အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၅၀၅၇၃၇ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၅၀၅၇၃၇

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်းေကာ်ြငာအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်းေကာ်ြငာ

က န်မ ေဒ ခင်ခင်ေရ [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၇၀၄၆၆]သည် ဦးစိန်ဝင်း 

ကည ်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၉၂၈၂၂]ှင့် ၂၃-၁-၂၀၁၄ ရက်စွဲြဖင့ ်လ ဲအပ်ေပး 

ထားေသာ အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ၁၃-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ 

စ၍ ုပ်သိမ်းလိုက်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်ခင်ေရ  [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၇၀၄၆၆]ေဒ ခင်ခင်ေရ  [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၇၀၄၆၆]

အမှတ်(၂၂၁)၊ ေဖာင်ေတာ်ဦးဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၂၂၁)၊ ေဖာင်ေတာ်ဦးဘုရားလမ်း၊ 

ေကျာက်ေရတွင်းရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်ေရတွင်းရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၊ လူေနရပ်ကွက်သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၊ လူေနရပ်ကွက်

အမှတ်-၃(မာန်ေြပ)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၂၄(က+ခ)၊အမှတ်-၃(မာန်ေြပ)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်၃၂၄(က+ခ)၊

 စုစုေပါင်းအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ဦးကျန်ကည်ကျိး အမည်ေပါက်  စုစုေပါင်းအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ဦးကျန်ကည်ကျိး အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့် ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ ေြမကွက(်၂)ကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်များေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေရ၊ မီးစုံပါယင်းေြမကွက်များေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေရ၊ မီးစုံပါ

လူေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းလူေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက(်၂)ကွက်ှင့် လူေနအိမ်တိုအား ဂရန် အမည် 
ေပါက် ပိင်ုရှင် ဦးကျန်ကည်ကျိး[၁/မကတ(ိင်ု)၀၀၉၆၄၆]ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ စိန်ရီ(ခ)ဆိုင်ဖုံ[၉/မရမ(ိုင်)၀၅၈၄၃၀]မှ စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အိမ်ေြမပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍     
ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူည်သမူဆိ ုယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ေြမပိင်ုဆိင်ုမ စာရက် 
စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ-                                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ-                                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စိန်ရီ(ခ) ဆိုင်ဖုံ                                   ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B, D.B.L)ေဒ စိန်ရီ(ခ) ဆိုင်ဖုံ                                   ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B, D.B.L)

[၉/မရမ(ိုင်)၀၅၈၄၃၀]                         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)[၉/မရမ(ိုင်)၀၅၈၄၃၀]                         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)
အမှတ်-၆၃၊ (၃၃)လမ်း၊ (၃၄)လမ်း၊             အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊  အမှတ်-၆၃၊ (၃၃)လမ်း၊ (၃၄)လမ်း၊             အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊  
(၈၅)လမ်း(၈၆)လမ်းကား၊                (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။(၈၅)လမ်း(၈၆)လမ်းကား၊                (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။
       မလွန်ပွတ်တန်းလမ်း၊                                   ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉       မလွန်ပွတ်တန်းလမ်း၊                                   ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉
ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။                    ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။                    

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒလမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက  ်

အမှတ်-၁၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၉၂/က၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၆၉၂/ က)၊ 
မဟာဗ လလမ်း၊  တပင်ေရ ထီးရပ်ကွက်၊ 
ဒလမိနယ်၊   ဦးစိန်ြမင့်  အမည်ေပါက် 
ပါမစ်ေြမအား ဦးစိန်ြမင့် (ခင်ပွန်း)ကွယ် 
လွန်သြဖင့်  ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ြမင့်ြမင့်စိန ်
[၁၂/တမန(ုိင်)၀၄၉၉၅၃]မှ ေြမချပါမစ် 
မရူင်း ေပျာက်ဆုံးေကာင်း  သက်ဆိင်ုရာ 
ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး၊  ရဲစခန်း 
ေထာက်ခံစာ၊ တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်ှင့်  ဇနီးေတာ်စပ် 
ေကာင်းကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်း 
ကျနိ်လ ာတို တင်ြပ၍ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့ ်
ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်  
ကွက်ရန်ရိှပါက   တရားဝင် ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ကန်  
ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်မ  
မရိှပါ က  လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း  
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည  ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ ်
ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အစည်းအေဝးအေကာင်းကားြခင်းအစည်းအေဝးအေကာင်းကားြခင်း
 Holiest Vim Transport Public Co., Ltd သည် မတည်ေငွရင်း 

ေလ ာ့ချြခင်းအား အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အတည်ြပချက်ရယူမည့ ်
အစည်းအေဝးကိ ုေအာက်ပါအစအီစ်အတိင်ုး ကျင်းပြပလပ်ုမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အေကာင်းကားအပ်ပါသည-်

ကျင်းပမည့်ေနရက်/အချန်ိ။ ။  ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  ၂၁ ရက်၊ 
   နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
ကျင်းပမည့်ေနရာ            ။ ။  ကုမ ဏီုံးခန်း
    ဒါိုက်တာအဖွဲဒါိုက်တာအဖွဲ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ် ၂၂၊ ရန်ကန်ုလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၉၀)ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(အလျား 

၉၀'x အန ံ၆၀')၊ စတရုန်း(၅၄၀၀)ေပရိှ ေြမှင့ေ်နအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

အား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူ ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးဝင်းိုင်မိုး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၁၃၃၆၁]

ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ် 

ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါေြမှင့်ေနအိမ်၏ 

အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက 

ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 

(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

   ဦးေနလင်းေအာင် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၂၁၃၇၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ   ဦးေနလင်းေအာင ်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၂၁၃၇၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

   ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင်(LL.B)        ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်း(LL.B)   ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင(်LL.B)        ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်း(LL.B)

   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၈၂)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၈၂)

  (စ်-၁၃၄၈၂/၁၂-၁၀-၂၀၁၇)   အမှတ်(၁၅)၊ ခိင်ုေရ ဝါလမ်း၊ ြမဥယျာ်    (စ်-၁၃၄၈၂/၁၂-၁၀-၂၀၁၇)   အမှတ်(၁၅)၊ ခုိင်ေရ ဝါလမ်း၊ ြမဥယျာ်  

  အမှတ်(၁၂၂၄)၊ ဧရာ(၂၂)လမ်း၊ စိုက်ပျိးေရး ခံ၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၁၂၂၄)၊ ဧရာ(၂၂)လမ်း၊ စိုက်ပျိးေရး ခံ၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊

  ည/ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရနက်နု်မိ။   ည/ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

  ရန်ကုန်မိ။                     ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၄၆၅၈၇၁၊ ၀၉- ၉၅၃၀၁၀၇၇၈  ရန်ကုန်မိ။                     ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၄၆၅၈၇၁၊ ၀၉- ၉၅၃၀၁၀၇၇၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၈၆၈)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၈၆၈)၊(၅)ရပ်ကွက်၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ 
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေဒ သန်ိး 
ကည် (NZN-၀၄၇၇၆၇)အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀) (ဂရန်)ေြမအား အမည်ေပါက် 
ေဒ သန်ိးကည်(မခိင်)ှင့ ်ဦးလှေရ (ဖခင်)
တိုကွယ်လွန်သြဖင့ ်တစ်ဦးတည်းေသာ 
သမီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်ွဲကည် [၁၂/ဒဂရ 
(ိုင်)၀၁၃၈၉၃]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ 
သမီးြဖစ်ေကာင်း    ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ 
သန်းေခါင်စာရင်းှင့် ှစ်(၆၀) ေြမငှား 
စာချပ်ဂရန် မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်း  စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆးရာ (၁)ထပ်အုတ်ကာ သွပ်မိုး 
အေဆာက်အဦတစ်လုံးရှိပီး ကိုယ်တိုင် 
ေနထိုင်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒ ခင်ွဲ 
ကည်မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန် မူရင်း 
တင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ရန် 
ေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်းကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ ်
နည်းအတိင်ုးဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

(၈-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် ေကးမံုသတင်းစာ (စာမျက်ှာ-၂၇)ပါ(၈-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် ေကးမံုသတင်းစာ (စာမျက်ှာ-၂၇)ပါ
ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၊ 

ဦးိုင်မိုး(အထက်တန်းေရှေန)တို၏ဦးိုင်မိုး(အထက်တန်းေရှေန)တို၏

ေကညာချက်အေပ  အများသိေစရန်ေကညာြခင်းေကညာချက်အေပ  အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မာဃလမ်း၊ အမှတ်(၆၈၉)

ေန ဦးသန်းလွင်[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၀၀၇၅၀၃] ှင့် ဦးမျိးေဌး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၂၉၉၃]
တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
၁။ ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ှင့် ဦးိုင်မိုး(အထက်တန်းေရှေန)
တိုမှာ ေဒ နီေကခိုင်ဦး[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၂၅၁၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဆိုကာ 
(၈-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ (စာမျက်ှာ-၂၇)တွင် ြဖစ်စ်အမှန် 
တကယ်အား အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းေခါင်းစ်ြဖင့် ေကညာ 
ခဲ့ပါသည်။

၂။ သိုေသာ် က ်ုပ်မိတ်ေဆွများမှ ေဒ နီေကခိုင်ဦးထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းကည့်ရာ 
လူကီးမင်းတိုသတင်းစာတွင ်ေဖာ်ြပထားသကဲ့သို ၎င်းလက်ဝယ်တွင ်ဂရန်မူရင်းမရှ ိ
ေကာင်းှင့် ၎င်းအေနြဖင့် လူကီးမင်းတို(၂)ဦးအား သတင်းစာတွင်ြပန်လည်ေကညာ 
ရန်အတွက် သတင်းစာေကာ်ြငာခများကုိလည်း ေပးအပ်ခ့ဲြခင်းမရိှသလုိ လူကုိယ်တုိင် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖန်ုးြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာင်း၊ စာြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာင်း၊ မည်သည့် 
 န်ကားချက်တစ်စံုတစ်ရာကုိမ  တရားဝင် လ ဲအပ် န်ကားခ့ဲြခင်းမရိှေကာင်း ေဒ န ီ
ေကခိုင်ဦးမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ မိသားစုေဆွမျိးများအား ဆက်သွယ်ေြပာကားသည့ ်
မှတ်တမ်းမှတ်ရာအေထာက်အထားများ က ု်ပ်မတ်ိေဆမွျား၏ လက်ဝယ်တွင်ရိှေနသည် 
ြဖစ်၍ လူကီးမင်းဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ှင့် ဦးိုင်မိုး (အထက် 
တန်းေရှေန)တို၏ (၈-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထတ်ု (စာမျက်ှာ-၂၇)ပါ ေကးမုသံတင်းစာတွင် 
ေကညာခဲသ့ည့အ်ေကာင်းအရာများကိ ုြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးိင်ုရန်အတွက် အများသေိစ 
ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
  လ ဲအပ် န်ကားသူ-                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  လ ဲအပ် န်ကားသူ-                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
၁။ ဦးသန်းလွင်  ဦးေအးချစ်(LL.B)၁။ ဦးသန်းလွင်  ဦးေအးချစ်(LL.B)
[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၀၀၇၅၀၃]                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၉၅၈)[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၀၀၇၅၀၃]                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၉၅၈)
၂။ ဦးမျိးေဌး          အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊၂။ ဦးမျိးေဌး          အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၂၉၉၃]                  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၂၉၉၃]                  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
                 ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၄၇၄၊ ၀၉-၇၉၉၉၂၉၆၉၅                 ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၄၇၄၊ ၀၉-၇၉၉၉၂၉၆၉၅

ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ်ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ်

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၅)ထပ် အေဆာက်အအုံ(၂)လုံးဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၅)ထပ် အေဆာက်အအုံ(၂)လုံး

တည်ေဆာက်ရန်အတွက်တည်ေဆာက်ရန်အတွက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း

၁။ ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ် ဝတ ကေြမ 

အတွင်းရှိေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အေဆာက်အအုံ(၂)လုံး 

တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်းကိ ုတည်ေဆာက်ရန် တိင်ုးရင်းသားလပ်ုငန်းရှင် 

ကုမ ဏီများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းိုင်ရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 (က) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၁၀)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် R.C.C (၁)လုံး

 (ခ) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၆)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် R.C.C (၁)လုံး

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ၂၀-၁-၂၀၂၂  

 စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်  (ကာသပေတးေန )

 တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ုံးချနိ်အတွင်း

 ေရာင်းချမည့်အချနိ်

 တင်ဒါပိတ်မည့် ရက်/အချနိ် - ၃၁-၁-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန )

   ညေန(၅:၀၀)နာရီ

 တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ေဂါပကအဖွဲုံး

 ဝယ်ယူတင်သွင်းရမည့်ေနရာ

 တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက/်အချနိ် - ၁-၂-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန )

   မွန်းလွဲ(၂:၀၀)နာရီ

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များကိ ုအေသး 

စိတ်သိရိှလုိပါက ေဂါပကအဖဲွံုးတွင် လူကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ 

ုံးချနိ်အတွင်း ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။ 

   ေဂါပကအဖွဲ   ေဂါပကအဖွဲ

           ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ်           ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ်

  ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၃၂၈၀၊ ၀၉-၇၈၆၇၂၄၄၂၈  ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၃၂၈၀၊ ၀၉-၇၈၆၇၂၄၄၂၈

ဒီကရီကို အတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိ ုအတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 

အေကာင်းြပရန်ေပးသည့် အေကာင်းကားစာအေကာင်းြပရန်ေပးသည့ ်အေကာင်းကားစာ

တရားမကျင့်ထုံးဥပ ေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂တရားမကျင့်ထုံးဥပ ေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၉၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၉

ဦးစံလှေမာင ်          ှင့် ၁။ ေဒ တင်ွဲ

(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ေဒ မူမူြမင့)် ၂။ ဦးေအာင်ြမင့်

        (တရားိုင်)     (တရား ံးများ)  (တရားိုင်)     (တရား ံးများ)

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဌ)တုိးချဲရပ်ကွက်၊  

သဓုမ ာလမ်း၊ အမှတ်(၄၂) ေန ေဒ တင်ဲွှင့ ်ဦးေအာင်ြမင့ ်(ယခေုနရပ်လပ်ိစာ 

မသိ)တို သိေစရမည်။

၂၀၁၉ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် (၄၉)တွင် ရရိှခဲသ့ည့ ်အိင်ုဒကီရ ီ

ကိ ုအတည်ြပလပ်ုရန် ဤံုးေတာ်တွင် တရားိင်ု ဦးစလှံေမာင်က ေလ ာက် 

ထားသည်ြဖစ်၍ သင်က ဤေလ ာက်လ ာအတိုင်း အမိန်မချသင့်ေကာင်း 

အေကာင်းြပရန်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ  ၁ ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တပိုတွဲ 

လဆန်း ၁ ရက်)ေန   မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 

သင့ေ်ရှေနြဖစ်ေစ ဤုံးသို လာေရာက်ရမည်။ မလာေရာက်ခဲလ့ င် အဆိပုါ 

ေလ ာက်ထားချက်ကိ ုသင့မ်ျက်ကွယ်တွင် တစ်ဖက်သတ် ကားနာစစ်ေဆး 

ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

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

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                  (သီသီဟန်)(သီသီဟန်)

    တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)    တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)

   ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး   ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန ်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၆၇၂/က) ေကျာက်စမ်ိးြမတ်ရတနာလမ်းဟ ုေခ တွင်ေသာ 
အကျယ်အဝန်း (ေပ ၂၀xေပ ၆၀)ရှိ ှစ် (၆၀)ဂရန်မူရင်းမ ှအိမ်ှင့်ေြမကိ ု
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ဦးဝင်းေထွး [၁၂/သဃက(ုိင်)၀၄၂၆၄၅]၊ ေမာင်သက် 
ပုိင်ဝင်း[၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၆၆၈၂၅]၊  မခုိင်ဇင်ဝင်း [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၁၁၂၃၅၂]၊  
ေမာင်ိင်ုေအာင်ဝင်းတိုထမှံ က ု်ပ် ေဒ ေဌးေဌး [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၉၉၆၃၇]
မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ေကာ်ြငာသည့် 
ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေဌးေဌးေဒ ေဌးေဌး
Ph:09-697626697Ph:09-697626697

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၆/စီ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၃/စီ)၊ (၁.၀၉၅)ဧက၊ ေြမပိုင်ေြမ၊ အမည်ေပါက်-The 

Right Revds Felix Perroy Bishop R.C Mission၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၇/ဒီ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၈/ေဂျ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၀)ဧက၊ 
ေြမပိုင်ေြမ၊ အမည်ေပါက်-The Right Revds Felix Perroy Bishop R.C Mission Rgn:ှင့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃၇/ဒီ)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၄၈အယ်လ်/၁+၄၈အမ်/၁၊ ဧရယိာ(၀.၀၃၄)ဧက၊ ေြမပိင်ုေြမ၊ အမည်ေပါက်-R.T.Rev: Bishop. F.Provost ေြမကွက်(၃)
ကွက်၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၆၄)၊ အင်းယားလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်ရိှ ေြမေနရာအား စန်ိဩဂတ်ုစတင်းကက်သလစ် ဘရုားေကျာင်း 
ကိုယ်စားဘုန်းေတာ်ကီး ဖာသာဗစ်တာeာဏ်ြမင့်[၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၄၆၄၈]မှ ရန်ကုန်တိုင်းသာသနာေရးဦးစီးဌာန၏ ၁၅-၇-၂၀၂၀ 
ရက်စွဲပါ အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ရန်အတွက် ေြမတိုင်း၊ ေြမပုံကူးယူြခင်းအား သာသနာေရး ေထာင့်မှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့် 
ညီွတ်ပါက ကန်ကွက်ရန်မရှိေကာင်း ေထာက်ခံချက်၊ မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၁၉၈၆/၁၃-၁၂-၁၉၃၀ြဖင့် ဝယ်ယူထားေသာ 
အမည်ေပါက်စာချပ်မိတ မှန်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးေထာက်ခံချက်၊ ယင်းဘုရားေကျာင်း၏ ၈-၂-၂၀၂၀ရက ်ကျင်းပြပလုပ်သည့် 
အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ ဘန်ုးေတာ်ကီးဖာသာဗစ်တာeာဏ်ြမင့မှ် တာဝန်ယလူက်မှတ်ေရးထိုးရန် စသည့အ်ေထာက်အထားတိုကိ ု
တင်ြပ၍ ေြမနယ်နိမိတ်သတ်ေလးရပ်ကိ ုတိုင်းတာေပးပါရန ်ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဒက ိဏသရီိမိ၊ ဒက ိဏသရီရိပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၈/ဒက ိဏသရီ ိ

အလယ်ရပ်)၊ ေြမဧရိယာ(ဝ.၂၉၃)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၃၁၄၂၇၊ ဒ-၃၁၄၂၈)၊ 
ဦးေကျာ်မိုးိုင ်(ဘ) ဦးေအာင်ိုင် [၁၂/အလန(ိုင်)၀၀၁၀၁၆] အမည်ေပါက် ှစ် (၃၀) 
ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်ကို  ဦးစိုးသူဦး (ဘ)ဦးေအာင်သူ[၁၄/ရကန(ိုင်)၁၁၂၅၉၄]မှ 
ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံး၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၂၅၂၅/ 
၂၀၂၁ (၃၀-၁၂-၂၀၂၁) တင်ြပ၍ ေဒ ှင်းုုုိင် (ဘ) ဦးလှြမင့်[၁/မကန(ုိင်)၀၃၇၄၆၃]
ှင့ ်မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိရုန် ေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက် 
ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ 
တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ ်
ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမပံု၊ ေြမရာဇဝင် 
ေရးကူးခွင့်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာလိုက်သည်။                    မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ(G.P)ုပ်သိမ်းြခင်းအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ(G.P)ုပ်သိမ်းြခင်း
က န်ေတာ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်မင်း[၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၃၀၃၃၂]ှင့် 

ဖခင် ဦးေအးေရ [၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၁၉၃၀၀]တုိသည် ဦးေအာင်မင်းြမတ်ေကျာ် 
[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၇၅၂၉]အား ေမှာ်ဘီမိနယ်ရှိ စာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပုတံင်ုံးတွင် (၁၀-၃-၂၀၂၁)ရက်၌ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ(GP) 
အမှတ်(၃၆/၂၀၂၁)ြဖင့ ်လ ဲအပ်ထားခဲပ့ါသည်။ (၁၆-၇-၂၀၂၁)ရက်တွင် ဖခင် 
ဦးေအးေရ မှာ ကွယ်လွန်ခ့ဲသြဖင့် က န်ေတာ့်မိတ်ေဆွမှ ဦးေအာင်မင်းြမတ် 
ေကျာ်ထသံို လ ဲအပ်ထားေသာလပ်ုငန်းများ ဆက်လက်လပ်ုကိင်ုရန် ဆ မရိှ 
ေတာ့ပါသြဖင့် (၁၀-၃-၂၀၂၁)ရက် လ ဲအပ်ထားေသာ အေထွေထွကုိယ်စားလှယ် 
လ ဲစာအမှတ်(၃၆/၂၀၂၁)အား ယေနမှစ၍ ုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ဦးဝင်းထိုက်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၀၄၈၉/၂၀၁၅)ဦးဝင်းထိုက(်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၀၄၈၉/၂၀၁၅)

ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၄၃၅၁၂၇ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၄၃၅၁၂၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၀)၊ အကျယ်အဝန်း အလျားေပ(၄၀)xအနေံပ(၆၀)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅)

ဧက၊ (၂၄၀၀စတုရန်းေပ)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ေဒ တင်ဇာလင်း 

[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၉၃၈၁] အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်

ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယင်းေြမကွက်ှင့်တကွ ေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အားလံုးတုိ၏ 

ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်၊ စီမံပုိင်ခွင့်အားလံုးတုိကုိ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် အ ပ်အေထွး၊ အချပ်အချယ် 

ကင်းစွာြဖင့် ယေနတုိင်လက်ရိှထား ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားလျက်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက် 

အဆုိပါေြမကွက်ှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ တန်ဖုိးတစ်ရပ်သတ်မှတ်ကာ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွ ံအပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာပါသြဖင့ ်က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆကွလည်း ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသ ူေဒ တင်ဇာလင်း၏ ဝန်ခကံတြိပချက် 

များကို စိတ်ချယုံကည်စွာြဖင့ ်ယင်းေြမကွက်အား တန်ဖိုးေငွေပးေချ၍ အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သုိပါ၍ အထက်တည်ေနရာေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်၊ 

အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်စသည့်အခွင့်အေရး တစ်စံုတစ်ရာရိှေကာင်း ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံ 

သိုခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား၊ စာရက်စာတမ်း၊ စာချပ်စာတမ်းများှင့် တကွ 

လူကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ အြခားထိေရာက်သည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိတရားဝင်ကန်ကွက်မ တစ်စုံ တစ်ရာမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးြပတ်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်လမိ့မ်ည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဲသိမ့်သိမ့်ေထွး(LL.B,D.BL)ေဒ သဲသိမ့်သိမ့်ေထွး(LL.B,D.BL)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၂၃၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၂၃၀)

YE THAW & PARTNERS LAW FIRM LIMITEDYE THAW & PARTNERS LAW FIRM LIMITED

အမှတ်(၂၂၆)၊ ငမိုးရိပ်(၈)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂၆)၊ ငမိုးရိပ(်၈)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-964555099Ph:09-964555099

yethaw1979@gmail.comyethaw1979@gmail.com

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ေပျာက်ဆုံးေကာင်း 
က န်ေတာ်များ Forever Sunshine Co.,LTD မှ ID နံပါတ် (100060630130) ှင့် 

(100060631860)၏ စာရက်များ ေပျာက်ဆုံးသွားပါ၍ ေတွရှိပါက ေအာက်ပါ
ဖုန်းနံပါတ်သို ဆက်သွယ်အေကာင်းကားေပးပါရန်။ 

ဦးေကျာ်လင်းထိုက်ဦးေကျာ်လင်းထိုက်
[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၅၈၁၀][၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၅၈၁၀]

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၆၂၈၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၆၂၈၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(7)ှစ်ခန်းတဲွ ရှစ်ထပ်တိက်ု၏ ပ မထပ်(5A)ေခါင်းရင်းခန်း ဟေုခ တွင်ေသာ 
အလျား(၁၇.၅)ေပ၊ အနံ(၅၅)ေပအကျယ်ရိှ တုိက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုေဒ စိုးစိုးမင်း[၁၁/စတန(ိုင်)၀၂၅၂၅၁]မှ ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင ်
ခွင့်ရှိေကာင်း အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိကငး်ရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် 
ေဒ ေအးေအးသက်[၆/ထဝန(ုိင်)၀၀၇၆၂၂]ှင့် ေဒ ုုသိန်း[၆/ထဝန(ုိင်)၀၀၇ ၆၂၃]
တုိမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ဤေကာ်ြငာစာပါ 
သည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ 
ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တုိင် ကန်ကွက် 
ြခင်းမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်
လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ေအးေအးသက်[၆/ထဝန(ိုင်)၀၀၇၆၂၂]ေဒ ေအးေအးသက[်၆/ထဝန(ိုင်)၀၀၇၆၂၂]
                            09-252401148                            09-252401148

                               ေဒ ုုသိန်း[၆/ထဝန(ိုင်)၀၀၇၆၂၃]                               ေဒ ုုသိန်း[၆/ထဝန(ိုင်)၀၀၇၆၂၃]
                           09-778177330                           09-778177330

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ ကံ့ေကာ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၃၁)ဟုေခ တွင်ေသာ 

အလျား(၄၁)ေပxအနံ(၆၀)ေပရှိ ဦးစန်လွင်(BT-၀၁၇၈၁၇)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ထဲမှ တရားဝင ်
မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေခါင်းရင်းြခမ်း၊  ေြမအလျားxအန(ံ၂၄x၆၀)ေပရိှ ေြမကွက်ှင့အ်ေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုေဒ ေအးေအးခိင်ု[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၂၉၈၃၉]မှ အဆင့ဆ်င့ဆ်က်စပ် စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု 
လက်ရိှစီမံခန်ခဲွလျက် ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်းဝန်ခံသြဖင့်  က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့တ်ိင်ုေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေသာ်ေသာ်စ ီဦး(LL.B)ေဒ ေသာ်ေသာ်စ ီဦး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၉၉၀)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၉၉၀)
အမှတ်(၁၁၃၀)၊ ရာဇသူရ(၁၅)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၇၄၆အမှတ်(၁၁၃၀)၊ ရာဇသူရ(၁၅)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၇၄၆

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်၌ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၄၃၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၄၃
ေဒ သီတာေဆွ                 ှင့်  ၁။ ေဒ ြမင့်ေဆွ ေဒ သီတာေဆွ                 ှင့်  ၁။ ေဒ ြမင့်ေဆွ 
   ၂။ ေဒ သန်းသန်းေဆွ     ၂။ ေဒ သန်းသန်းေဆွ  
တရားလို    တရားပိင်များတရားလို    တရားပိင်များ
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊  ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ 

(၁၀)လမ်း B၊ အခန်း(၁၀၃)၊ တိုက်(၂၈)ေန (၁) တရားပိင ်ေဒ ြမင့်ေဆွ(၂) တရားပိင ်
ေဒ သန်းသန်းေဆွ(ညီအစ်မ) (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ တိုသိေစရမည်။

 သင်တုိအေပ ၌ တရားလုိက “ကွယ်လွန်သူ အေမွရှင်များကျန်ရစ်သည့် အေမွပံု 
ပစ ည်းအား အပတိ  သမီးြဖစ်ေသာ တရားလိုသာလ င် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
မ က်ဟေကညာေပးေစလိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်တိုကိုယ်တိုင ်
ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု
ေချပေြပာဆုိုိင်သူ သင်တုိကုိယ်စားလှယ် ံုးအခွင့်အမိန်အရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် 
၎င်းအမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့ ်အချက်အလက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက် 
၎င်းေရှေနပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၆)ရက်၊ (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် 
၁၀ ရက်) မွန်းမတည့်မီ(၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရိှသူ တရားလုိစဲွ 
ဆိခုျက်ကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ဤုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်တိုသေိစရ 
မည်မှာ အထက်ဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင်သင်တိုမလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင်တို 
ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကုိထုတ်ေပးလိမ့်မည်။၎င်းြပင် တရားလုိက ကည့် လုိသည့် 
စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်တိုက ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း အစရိှသည် 
တိုကိ ုသင်တိုှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟတ်ု သင်တုိကုိယ်စားလှယ်ေရှ 
ေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်တိုကထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ ီ
(၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၂)ရက်ေနတွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။                                          (ေကျာ်ေကျာ်)(ေကျာ်ေကျာ)်

                                                          တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)                                                          တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး 

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကာ်ြငာစာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာစာ

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ 
အမှတ်(၁၅၁၆)ေန ဦးေကျာ်ဦးမှတ်ပုတံင်အမှတ် [၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၅၆၉၂၂]ကိင်ုေဆာင်သ ူ
က ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ခွာညိလမ်း၊ အမှတ်(၂၀၂)ေန 
ေဒ ေအးေအးြမင့် မှတ်ပံုတင်အမှတ်[၁၂/လကန(ုိင်)၀၆၇၁၀၈]ကုိင်ေဆာင်သူသုိ လ အဲပ် 

ထားသည့် ၂၀၂၀ ဩဂုတ်လ (၁၇)ရက်စွဲပါ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ အမှတ် 
(၉၉၂၉/၂၀)ကို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ ုပ်သိမ်းေကာင်းအများသိရှိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ှင်းေဝေအာင်(LL.B,D.B.L,D.M.L)ေဒ ှင်းေဝေအာင်(LL.B,D.B.L,D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၃၈/၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၃၈/၁၆)
အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၄/A)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၄/A)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၄၅၂၄၃၅၊ ၀၉-၄၃၀၃၁၃၀၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၄၅၂၄၃၅၊ ၀၉-၄၃၀၃၁၃၀၉

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၅/၆)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ အမှတ်(၁/က)

ေန ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးထွန်းကည်[၁၂/ရပသ (ိင်ု)၀၀၂၅၄၉]ှင့ ်မခိင်ြဖစ်သ ူေဒ မိုးေဆ[ွ၁၂/

ရပသ(ုိင်)၀၀၂၄၁၇]တုိ၏ လ အဲပ် န်ကားချက်အရ သမီးြဖစ်သူ ေဒ နီနီလွင်[၁၂/ ရပသ 

(ိင်ု)၀၀၇၇၁၄]သည် မဘိတို၏သွန်သင်ဆုံးမမ ကိ ုနာခမံ မရိှဘ ဲစတ်ိဆင်းရ ဲကိယ်ုဆင်းရ ဲ

ြဖစ်ေအာင် နည်းအမျိးမျိးြဖင့ ်ေှာင့ယှ်က်မ များ ြပလပ်ုလျက်ရိှေနပါသြဖင့ ်သမီးအြဖစ်မှ 

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် 

ေဒ နီနီလွင်ှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်အေကာင်းကိစ ကိုမဆို လုံးဝတာဝန်မယူ 

ေကာင်းှင့ ်လုံးဝေြဖရှင်းေပးမည် မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၅၁၈/၃၀-၄-၂၀၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၅၁၈/၃၀-၄-၂၀၁၅)

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၂၂)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၂၂)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၄၀၆၁၃၊ ၀၉-၇၉၅၈၅၄၈၆၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၄၀၆၁၃၊ ၀၉-၇၉၅၈၅၄၈၆၅

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 
(၁၄/၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၂/၂)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၅၉၆)စတုရန်းေပရိှ (၁၄/၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၂/၂)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၅၉၆)စတုရန်းေပရိှ 
ှစ်(၆၀)ေြမငာှးဂရန်အမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် ယငး်ေြမကွက်ေပ ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငာှးဂရန်အမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် ယငး်ေြမကွက်ေပ ရှိ 
အမှတ်(၁၃၂/၂)၊ ယင်းမာ(၂)လမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၃၂/၂)၊ ယင်းမာ(၂)လမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့်   အေဆာက်အဦအပါအဝင် ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့်   အေဆာက်အဦအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ သတိေပးတားြမစ်ေကာင်း အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ သတိေပးတားြမစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ေြမကွက်ေနရပ်လိပ်စာအား    ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၌ လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ခုှစ်ကတည်းက တရားဝင် 
အမည်ေပါက်လျက် လက်ရိှထားေနထုိင်ပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှသူ ေဒ ယ်ယ်ြမင့် (ဘ)ဦးေကျာ်ြမင့် 
[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၁၃၇၉]၏လ ဲအပ်ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း သတိေပးတားြမစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်
၁။  ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့်   ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ   အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ယ်ယ်ြမင့်တစ်ဦးတည်းကသာ 
ယေနအချန်ိထိ တရားဝင်လက်ရိှထားေနထုိင်ပုိင်ဆုိင်စီမံခန်ခဲွလျက်ရှိပါသည်။
၂။  က ်ုပ်မိတ်ေဆွေဒ ယ်ယ်ြမင့်ှင့် ၎င်းထံမှ တရားဝင်အေမွဆက်ခံကမည့ ်
သားသမီးများအားလုံး၏ စာြဖင့်အတိအလင်း သေဘာတူညီချက်မရရှိဘဲ အထက်ပါ 
ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦပိုင်ဆိုင်မ အား အြခားသူတစ်ဦးဦးသို 
လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ အာမခအံြဖစ်ထားရိှ၍ ေငေွကးလက်ခ ံရယြူခင်းများ 
မြပလုပ်ကပါရန ်ယေနမှစတင်၍ အများသိေစရန် သတိေပးတားြမစ်လိုက်ပါသည်။
၃။  က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ သတိေပးတားြမစ်ချက်အား လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန်ပျက ်
ကွက်ခဲ့ပါက ပျက်ကွက်သူ၏ တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် သတိေပး 
တားြမစ်ေကညာအပ်ပါသည်။
          လ ဲအပ်သူ  လ ဲအပ်ချက်အရ-          လ ဲအပ်သူ  လ ဲအပ်ချက်အရ-
ေဒ ယ်ယ်ြမင့်(ဘ)ဦးေကျာ်ြမင့်              ဦးေမာင်ေမာင်စိုး(LL.B)ေဒ ယ်ယ်ြမင့်(ဘ)ဦးေကျာ်ြမင် ့             ဦးေမာင်ေမာင်စိုး(LL.B)
   [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၁၃၇၉]          အထက်တန်းေရှေန   [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၁၃၇၉]          အထက်တန်းေရှေန
    (စ်-၄၈၅၄၄/၃၁-၁-၂၀၁၇)    (စ်-၄၈၅၄၄/၃၁-၁-၂၀၁၇)
                                    အမှတ်(၉၃)၊ ပထမထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊                                                       အမှတ်(၉၃)၊ ပထမထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊                   
   ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
         Ph-09-421726412         Ph-09-421726412

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

]

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ အေနာက်ရန်ကင်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ စက်မ (၁)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၃၅၃)၊ အခန်း 

အမှတ်-၁၄ ဟေုခ တွင်ေသာ တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုမှာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ခင်ဝင်းလ  င်အပါအဝင် 

ဦးစိန်လ  င်၊ ေဒ ကင်ုတို၏ သားသမီးများြဖစ်ကေသာ-

၁။ ဦးသိန်းထွန်း  [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၂၁၅၅]၊  ၂။ ေဒ ခင်ဝင်းလ  င်   [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၀၇၇၄၉]၁။ ဦးသိန်းထွန်း  [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၂၁၅၅]၊  ၂။ ေဒ ခင်ဝင်းလ  င်   [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၀၇၇၄၉]

၃။ ဦးeာဏ်လ  င်  [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၉၇၇၈]၊  ၄။ ေဒ ခင်ြမလ  င်     [၅/ဟမလ(ိုင်)၀၀၁၅၁၆]၃။ ဦးeာဏ်လ  င်  [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၉၇၇၈]၊  ၄။ ေဒ ခင်ြမလ  င်     [၅/ဟမလ(ိုင်)၀၀၁၅၁၆]

၅။ ေဒ ြဖြဖလ  င်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၉၆၈၈]၊  ၆။ ေဒ ကကလ  င် [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၉၇၈၀]၅။ ေဒ ြဖြဖလ  င်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၉၆၈၈]၊  ၆။ ေဒ ကကလ  င် [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၉၇၈၀]

၇။ ဦးငိမ်းလ  င်    [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၉၉၉၁]၊  ၈။ ဦးဟန်ေထွးလ  င် [၅/ဟမလ(ိုင်)၀၀၁၂၁၈]၇။ ဦးငိမ်းလ  င်    [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၉၉၉၁]၊  ၈။ ဦးဟန်ေထွးလ  င် [၅/ဟမလ(ိုင်)၀၀၁၂၁၈]

တို၏ အေမွဆိုင ်ပစ ည်းြဖစ်ပါသြဖင့ ် ၎င်းတိုအားလုံး၏ သေဘာတူခွင့ ် ြပချက်မရှိဘဲ မည်သူမ  

အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းအား အြခားသ(ူသို) အြခားသမူျားသို ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ လလှဲယ်ြခင်း၊ ေပးကမ်း 

ြခင်း၊  လှဒါန်းြခင်း၊  အာမခံအြဖစ်  တင်သွင်းြခင်းစသည့ ်  တစ်နည်းနည်း   လ ဲေြပာင်းြခင်းများ မြပလုပ်ရန်ှင့ ်

တားြမစ်ချက်ကိ ု  မလိုက်နာပါက  တည်ဆဲဥပေဒအရ  အေရးယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ခင်ဝင်းလ  င်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခင်ဝင်းလ  င်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးရဲမျိးိုင်(B.A(Law),LL.B)ဦးရဲမျိးိုင(်B.A(Law),LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၃၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၃၀၃)

အမှတ်(၈)၊ ေြမညီ၊ ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၈)၊ ေြမညီ၊ ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၃၁၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၃၁၉၂

(ညီအစ်မ)(ညီအစ်မ)



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

(၃၂)ှစ်ြပည့်မဂ  လာှစ်ပတ်လည်ဆုေတာင်း(၃၂)ှစ်ြပည့်မဂ  လာှစ်ပတ်လည်ဆုေတာင်း

ချစ်ခင်ေလးစား အားကိုးရပါေသာ ေဖေဖနဲ  ေမေမေဖေဖနဲ  ေမေမ 

တိုရဲ ၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကျေရာက်ေသာ (၃၂)ှစ်ြပည့် (၃၂)ှစ်ြပည့် 

မဂ  လာှစ်ပတ်လည်မှသည်မဂ  လာှစ်ပတ်လည်မှသည် ေနာက်ှစ်ေပါင်းများစွာတုိင် 

သားတို  သမီးတိုနဲ   ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာ 

ေနရပီး သားတို သမီးတိုကိလုည်း ယခကုဲသ့ိုပင် ေွးေထွး 

ေသာ၊ အားကိုးရေသာ ေစာင့်ေရှာက်မ များ အမဲေပးိုင ်

ပါေစလို ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းေပးလိုက်ရပါတယ်။

 သမီးကီး၊ သားေဇာ်၊ သားကီး၊ သမီးကီး၊ သားေဇာ်၊ သားကီး၊

 သားငယ်၊ သားေထွး သားငယ်၊ သားေထွး

 ြပင်ဦးလွင်ေအးရိပ်ငိမ် ြပင်ဦးလွင်ေအးရိပ်ငိမ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းအမှတ ်-၃၀(စီ)၊ ေြမကွက်အမှတ-်

၄၀၃(H)၊ ဧရိယာ (၀.၃၂၃)ဧကအကျယ်ရှ ိဦးစိုးလွင ် [၁၀/သဖရ(ိုင်)၀၆၂၁၃၃] 
အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုေသာ ေြမပိင်ုေြမကွက်ကီးမှ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ 
(ခန်မှန်းေြခအကျယ်အဝန်း)ဓမ ေစတလီမ်းဘက် မျက်ှာမထူားေသာ အေရှဘက် 

(၆၃)ေပ၊ အေနာက်ဘက် (၆၃)ေပ၊ ဝဲ/ယာ ေဘးှစ်ဖက် ၁၀၄'
၁၁၆'

 အကျယ်အဝန်းရှိ 
ေြမကွက်ှင့်  ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  အမှတ်-၁၇၂၊ 
ဓမ ေစတီလမ်း၊ အေနာက်ေရ ဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟု 
ေခ တွင်ေသာ ှစ်ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
တိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ဦးစိုးလွင်မှ အပီးအပိင်ုေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းချက်အရ 
က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်သေဘာတခူဲ့ကသြဖင့ ်အေရာင်းတန်ဖုိး၏ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကို က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အထက်ပါေြမှင့ ်
အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်တိုကိ ုအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်
အေပ   ဤေကာ်ြငာချက်ပါရိှသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း (သုိမဟုတ်) (၁၄)ရက် 
ေစေ့ရာက်သည့ေ်န ေနာက်ဆုံးထား၍ ခိင်ုမာေသာအေထာက်အထားများ၊ ပိင်ုဆိင်ု 
သည့် စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည်အထိ လာေရာက်ကန်ကွက်သူမရှိပါက 
အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုပီးေြမာက်ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းကိုလည်း  လူအများသိေစအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်နီသန်း(B.Com,R.L)ေဒ ဝင်နီသန်း(B.Com,R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၇၇၆/၉၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၇၇၆/၉၀)
ုံး-အမှတ်-၁၇၄၊ ၄၉-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ုံး-အမှတ်-၁၇၄၊ ၄၉-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၀၅၀၀၈၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၀၅၀၀၈၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ သမိင်ုးမိေဟာင်း(၃)လမ်း၊ တိက်ုအမှတ် (၉/ခ)၊ ေြမညထီပ် (ေြခရင်းခန်း)  

တိက်ုခန်းသည် ေြမရှင်ြဖစ်သူ ေဒ ြမင့်မူမူခုိင် [၉/ကပတ(ုိင်)၀၀၆၀၇၄] ပုိင်ဆုိင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင် ေြမရှင်ှင့် ကန်ထုိက်တာ 
ြဖစ်သူ ဦးဆီဘာ(ခ) ဦးသိန်းေဇာ်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၇၀၉၈၂]တို ှစ်ဦးသေဘာတူ (၂)ခန်းတွဲ (၃)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ 
ေဆာက်လုပ်ရာမှ ကန်ထုိက်တာ ဦးဆီဘာ(ခ)ဦးသိန်းေဇာ် အကျိးခံစားခွင့်ရရိှထားေသာ တုိက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ တရားဝင် 
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးဆီဘာ(ခ)ဦးသိန်းေဇာ်ထံမှ ေဒ ခင်ြမင့ ်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၅၆၇၃၈]က  အထက်ပါ 
တိုက်ခန်းအား  ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ၊ ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများခိုင်လုံစွာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့် ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်ြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ခင်ြမင့်၏ 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(ဝဝ၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀တိုက်(၅)၊ အခန်း(ဝဝ၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၊  ေြမကွက  ်
အမှတ်-၁၆၇၊ ဧရိယာ(၆၀'x၆၀') 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၆၇၊ 
ှင်းဆလီမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ၊ 
ေဒါက်တာသန် ဇင ်   (H/RGN- 
၀၀၁၇၄၁) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ 
အား အမည်ေပါက် ေဒါက်တာသန်ဇင် 
(H/RGN-၀၀၁၇၄၁)ထမှံ အရပ်ကတ ိ
စာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယခူဲသ့ ူ
ေဒ ဖိးပပေအာင်  [၁၂/မရက(ိုင်) 
၁၅၂၃၈၅]မှ ပါမစ်မူရင်းေပျာက်ဆုံး 
ေကာင်း ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးှင့ ်
ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်၊ တရားုံးကျမ်း 
ကျနိ်လ ာ၊  ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်တို 
တင်ြပ၍ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့ ်ဂရန်သစ် 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလု ံ
ေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ြဖစ်ပါေကာင်းေမွးသက ရာဇ်အမှန်ြဖစ်ပါေကာင်း
မနန်းဆုြမင့ ်မိုရ်  (ဘ)ဦးခွန်ြမင့  ်

ေအာင် [၁၃/ဟပန(ိုင်)၀၉၆၁၆၉]၏ 

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ (၂၀-၅-၂၀၀၂)

ေနစွဲြဖစ်ပါေကာင်း။ 

မနန်းဆုြမင့်မိုရ်မနန်းဆုြမင့်မိုရ်

[၁၃/ဟပန(ိုင်)၀၉၆၁၆၉][၁၃/ဟပန(ိုင်)၀၉၆၁၆၉]

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၀၇၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၀၇
ေဒ ခင်မာလာ  ၁။  ဦးသန်ေဇာ်ေအး
  ၂။  ဦးသန်စင်ေအး
  ၃။  ဦးစိုးမိုးေအး
တရားလို ှင့် တရားပိင်များတရားလို ှင့် တရားပိင်များ
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ြပည်လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၁၂)၊ အခန်း(၂၅)ေန (၁)တရားပိင ်ဦးသန်ေဇာ်ေအး (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစ 
ရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက တရားုံး၏စီရင်ချက်အမိန်အရ အေပါင်ေချးေငွ 
အား နစ်နာေကးှင့်တကွ ြပန်လည်ရလိုေကာင်းှင့ ်ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ 
သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု
ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ 
၂၅ ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၉ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင်  အထက် 
အမည်ပါသ ူ တရားလိ၏ုအဆိလု ာကိ ု ထေုချရှင်းလင်းရန် ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ 
၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်  ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် 
ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုကကည့် လိုသည့် စာရက ်
စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပ အမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ 
သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်
ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။
အမိန်ဆင့်စာခလွတ်။
ေငွ ------ ရရှိပီး။
တံဆိပ်

 (ေကာင်းြမတ်တိုး) (ေကာင်းြမတ်တိုး)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၅) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၅)
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရပ်ကွက်အမှတ(်၉၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၄၉)ဟုေခ သည့် (အလျား ေပ ၄၀xအနံ ေပ ၆၀)ရှိ 

ဦးမျိးြမင့(်AA-093438) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိထားသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပထားေသာ ေဒ သန်းသန်းေဆွ[၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၄၂၅၀]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးလှကွင်း[၈/ခမန(ိင်ု)၀၀၃၄၄၉]က အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စစီ်ေဆာင်ရက်လျက် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
အား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက သက်ဆိုင်သည့် စာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အပီးအပိင်ု အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င် ဦးိုင်မိုး(LL.B) ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င် ဦးိုင်မိုး(LL.B)
 LL.B,D.B.L,W.I.P.O(Switzerland) အထက်တန်းေရှေန LL.B,D.B.L,W.I.P.O(Switzerland) အထက်တန်းေရှေန
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၀) (စ်-၃၃၃၅၂)(၂၆-၄-၂၀၁၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၀) (စ်-၃၃၃၅၂)(၂၆-၄-၂၀၁၀)
 အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ(၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၈၁)၊ ဇမ သီရိအေရှ(၂)လမ်း၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ(၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၈၁)၊ ဇမ သီရိအေရှ(၂)လမ်း၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊
 သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၂၄၈၁ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၅၈၀၇၇၇၅၈ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၂၄၈၁ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၅၈၀၇၇၇၅၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅၃)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၂၆)၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ ေြမကွက် အမှတ်(၃၉၁/က)၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ဦးဘသင်း(AE-၂၅၆၅၅၄) အမည်ေပါက် အုိးအိမ်ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေရ၊ မီးပါ ပျ်ေထာင်(၂)ထပ်အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု  တရားဝင်ဝယ်ယူေနထိုင်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြပသ၍ ဝန်ခကံတြိပသ ူ

ေဒ တင်မိင်[၁၂/လမန(ိင်ု) ၀၇၀၂၁၃]ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။   ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ 

(၁၄)ရက်အတွင်း  ခုိင်လံုေသာပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း) 

များြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူ 

မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ် [၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၀၀၇၇]ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ ်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၀၀၇၇]

အမှတ်(၁၂၇)၊ စံပယ် ခံ(၂)လမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၂၇)၊ စံပယ် ခံ(၂)လမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၃၉၄ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၃၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ြပည်လမ်းှင့ ်ေရ ဟသ  ာလမ်း 

ေထာင့၊် ေရ ဟသ  ာအဆင့ြ်မင့တ်ာဝါ၊ (၄)ခန်းတဲွ၊ (၁၅)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦရိှ 

အေဆာက်အဦအမှတ်(B)၊ အခန်းအမှတ်(၅၀၆)၊ ပ မထပ်၊ အကျယ်အဝန်း 

(၂၁၅၀)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်  ယင်းတိုက်ခန်း၏  အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည်  ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊  မိရာှင့်အိုးအိမ် 

ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၏ စုေပါင်းပိုင်အေဆာက်အအုံပိုင်ဆိုင်ခွင့် မှတ်ပံုတင်စာအုပ် 

တွင် ေရာင်းသ ူေဒ ြမင့်ြမင့်သိန်း [၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၃၆၁၁]  အမည်ေပါက်လျက ်

ရိှေသာ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းအား အမည်ေပါက် 

ပိင်ုရှင်ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်

တန်ဖိုးေငွအနက် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 

ေသာေကာင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း၊ အေထာက် 

အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)

အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်FMI-8)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၃၄၇)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ရန်ကုန် 
မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊  မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် 
ဦးသီဟန် [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၂၁၈၃] အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါေြမကွက်အား အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း ေကညာစာချပ်အမှတ်-၈၈၂/၂၀၂၀ 
အရ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေသာ ေရာင်းသူများြဖစ်ကသည့် ၁။ ေဒ ေဝမာဟန်[၁၂/စခန 
(ိုင်)၀၂၀၆၆၇]၊ ၂။ ဦးေအာင်စိုးဟန် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၂၁၁၄၃]၊ ၃။ ဦးသူရဝင်းဟန ်[၁၂/
စခန(ိင်ု)၀၅၈၅၃၆]၊ ၄။ ဦးအာကာဝင်းဟန် [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၅၈၅၃၇]တိုမှ အ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်းစွာ လက်ဝယ်ရိှပိင်ုဆိင်ုေကာင်း ဝန်ခံပီး ေရာင်းချလိေုကာင်း  ကမ်းလှမ်းလာ၍ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေငအွနက် 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ အား ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
ေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံး 
တိင်ုေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။

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

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

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်း/လယ်ရပ်ကွက်၊ ေြမာင်းြမလမ်း၊ အမှတ်-၃၁(A)၊ ပထမထပ်၊ 

အကျယ်အဝန်း (၂၅x၅၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းကို အေပျာက်စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူရန် လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ 

ေဒ သန်းသန်းြမင့် [၁၂/စခန(ုိင်)၀၄၂၆၀၄]သို က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွ 

ေပးေချထားြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မရူင်း)

များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင် နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ စိုးစိုးြမင့် ဦးသိန်းွန်ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ စိုးစိုးြမင့ ် ဦးသိန်းွန်

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်   ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန ်  ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၃)၊ 

ပညာတန်ေဆာင်(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၄)၊ အလျား ၄၀ ေပxအနံ ၆၀ ေပရိှ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေဒ ဝင်းေမ(CE-၀၈၅၅၂၇)မှ အမည် 

ေပါက်ပီး လက်ေရာက်ပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်၊ စီမံခန်ခဲွပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း 

ဝန်ခကံတြိပ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ 

ေရာင်းချသည့ ်တန်ဖိုးေငအွနက်မှ စရန်ေငအွချိအား ေရာင်းချသ၏ူသမီးများြဖစ်သ ူ

ေဒ မိုးမမှင့ ်ေဒ မုိးမုိးခုိင်ထံသုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျား 

ရှိပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် 

အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ သူဇာေအာင် ေဒ ခင် ပံးလ  င် ေဒ သူဇာေအာင် ေဒ ခင် ပံးလ  င်

 LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO(G.C.I.P Switzerland) LL.B LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO(G.C.I.P Switzerland) LL.B

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

 (စ်-၁၁၈၇၉/၁၇) (စ်-၄၉၂၉၉) (စ်-၁၁၈၇၉/၁၇) (စ်-၄၉၂၉၉)

T.Z.A Law FirmT.Z.A Law Firm

ုံး- တိက်ုအမှတ်(၂၈၃/၆)၊ ေကျာင်းလမ်း သဝုဏ ေကျာင်းေရှ၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊  ုံး- တုိက်အမှတ်(၂၈၃/၆)၊ ေကျာင်းလမ်း သုဝဏ ေကျာင်းေရှ၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊  

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

 ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၅၄၀၄၀၊ ၀၉-၇၇၃၁၃၁၄၈၄ ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၅၄၀၄၀၊ ၀၉-၇၇၃၁၃၁၄၈၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ 
 ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၉၂)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၉၉၂)၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ 

သခင်ခင်ေဇာ်(၁)လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးသန်းကိုလ  င်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၀၃၄၅]၊ ဦးဘိုးတုတ်လ  င် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၀၃၄၃]၊ 
ဦးေအာင်မင်းလ  င် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၀၃၄၆]၊ ဦးကိုကိုလ  င် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၀၃၄၇]၊ ဦးေအးေဇာ် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၀၃၄၄]၊ အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးသန်းကိုလ  င် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၀၃၄၅]၊ ဦးဘိုးတုတ်လ  င် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၀၃၄၃]၊ ဦးေအာင်မင်းလ  င် 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၂၀၃၄၆]၊ ဦးကိကုိလု  င် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၂၀၃၄၇]၊ ဦးေအးေဇာ် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၂၀၃၄၄]တိုထမှဲ ဦးေအးေဇာ်ှင့ ်ဦးဘုိးတုတ်လ  င် 
တုိသည် လူပျိကီးဘဝကွယ်လွန်သြဖင့် ၎င်းတုိအစုအား ဦးေအာင်မင်းလ  င်၊ ဦးကုိကုိလ  င်တုိှင့် အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးသန်းကုိလ  င် ခင်ပွန်း 
ကွယ်လွန်သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ စမ်းစမ်းမာ [၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၀၃၁၁၅]တုိမှ ပူးတဲွ၍ ဇနီးှင့် ညီအစ်ကုိ ေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံ 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ သန်းေခါင်စာရင်းှင့ ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မရူင်းတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းစာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုကံူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ (၂)ထပ်အုတ်ကာသွပ်မိုးအေဆာက်အဦတစ်လုံးရှိပီး ကိုယ်တိုင်ေနထိုင်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
ဦးေအာင်မင်းလ  င်၊ ဦးကိုကိုလ  င်ှင့် ေဒ စမ်းစမ်းမာတိုမ ှှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
 မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၂၂၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၂၂
 ေဒ ေအးရင် ှင့် ေဒ ခင်ဥမ ာဝင်း(ခ)ေဒ ဟန်နီ
 (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ေဒ မိုးသူဇာ)
 တရားလို  တရားပိင် တရားလို  တရားပိင်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ သစုတိာ 
(၆)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၈၅)ေန တရားပိင် ေဒ ခင်ဥမ ာဝင်း(ခ)ေဒ ဟန်နီ (ယခု 
ေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “တရားလိုထံမှ တရားပိင်ရယူထားေသာ “တရားလိုထံမှ တရားပိင်ရယူထားေသာ 
ေငကွျပ်သန်ိး (၅၄၀) ှင့ ်နစ်နာေကးေငကွျပ်သန်ိး(၆၀) အပါအဝင် စစုေုပါင်းေင ွေငွကျပ်သိန်း (၅၄၀) ှင့် နစ်နာေကးေငွကျပ်သိန်း(၆၀) အပါအဝင် စုစုေပါင်းေငွ 
ကျပ်သန်ိး (၆၀၀)ရလိေုကာင်း”ကျပ်သန်ိး (၆၀၀)ရလိေုကာင်း”ှင့ ်ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ု 
ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပ 
ေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ် 
ဝါရီလ ၃ ရက်ေန (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တပုိတဲွလဆန်း ၃ ရက်)ေန မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီ 
တွင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 
လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါ ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်  ပျက်ကွက်ခဲ ့
လ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိ ု
က ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်
စာချပ်စာတမ်း အစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိမဟုတ် 

သင့က်ိယ်ုစားလှယ် ေရှေနလက်ထတွဲင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်က ထေုချလ ာ 
တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄) ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (စိုးဝင်း) (စိုးဝင်း)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး (၅) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး (၅)
 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

} {



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

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)

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၄၄၄)၊ (အလျားေပ ၄၅x အနံေပ ၆၀)အကျယ်ရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား 
ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃၆) 
ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၄၄)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး
ှင့ပ်တ်သက်၍ ရန်ကန်ုမိ၊ မိရာှင့ ်အိုးအမ်ိဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ေရာင်းသ ူဦးေကျာ်ဇ ံ
(ခ)ဦးေကျာ်စံ[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၅၉၅၇၄] အမည်ေပါက်ေကာင်း   ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်
စမီခံန် ခဲွခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိကုမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ စမွုန်သင်း[၉/
ခအဇ(ိင်ု)၀၂၉၁၆၆]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်၍ ဤေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာချက် 
ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့်တကွ က ု်ပ် 
ထလံကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဲစုေွး LL.B,WIPO(Switzerland)ေဒ သဲစုေွး LL.B,WIPO(Switzerland)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၃၃၉၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၃၃၉၃)

အမှတ်(၅၀/ခ)၊ မေဟာ်သဓာ(၁)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၅၀/ခ)၊ မေဟာ်သဓာ(၁)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၀၉၂၈၈၂၊ ၀၉-၇၇၃၀၈၄၇၈၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၀၉၂၈၈၂၊ ၀၉-၇၇၃၀၈၄၇၈၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၀၃/ခ)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၆၀၃/ခ)၊ စာဂ(၂၁)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိ 
နယ်၊ ဦးချစ်စိန်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၃၄၆၄၉]၊ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် 
ေပါက် ဦးချစ်စိန်(ဖခင်)ှင့် ေဒ သိန်းရီ(မိခင်)တို ကွယ်လွန်ပီး ေမွးဖွားသားသမီး(၆)ဦး 
တွင် သားတစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးသိန်းဝင်းှင့ ်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ေအးစန်းတိုပါ ကွယ်လွန်သြဖင့ ်
၎င်း၏အစုအတွက ်တစ်ဦးတည်းေသာသားြဖစ်သ ူဦးဟန်ဝင်းေအာင[်၁၂/ဥကတ (ိုင်) 
၁၇၇၈၇၉]မှ ကျန်ရိှသားသမီးများြဖစ်သ ူဦးေဌးဝင်း[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၃၄၆၅၃]၊ ေဒ တင် 
တင်ဲွ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၃၄၆၅၄]၊ ဦးေအာင်ဝင်း[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၃၃၄၉၁]၊ ေဒ ရရီြီမင့ ်
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၆၂၂၃၈]၊  ဦးေအာင်သိန်းေဌး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၂၉၁၄]ှင့် ပူးတွဲ၍ 
သားသမီးေြမးများေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ(၁၀/၁၄၈၆/၁၄-၁၀-၂၀၂၁)၊ ေသ 
စာရင်းေသဆုံးေကာင်း တိင်ုးကျန်းမာေရးဌာန၏ ေထာက်ခစံာ၊ ေသဆုံးေကာင်းရပ်ကွက်၊ 
မိနယ်ေထာက်ခံစာ၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်/အေရာင်း 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှ 
ပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။  ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ မဂ င်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၁၈)၊ ေြမအမျိးအစား ှစ် (၆၀) 
ေြမငှားဂရန်၊ (အလျား ၃၀'x အနံ ၅၀') အကျယ်ရှိ  ေြမကွက်အနက်မ ှေခါင်းရင်း 
ဘက်ြခမ်း(အလျား ၁၅'xအန၅ံ၀') အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို
ကိ ုဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားေသာ ဦးြမင့်ုိင်[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၂၂၀၂၅၅] ထံမှ ဝယ်ယူရန် 
အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လို 
သူများရှိပါက က န်မထံသို  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ေအးေအးမူ[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၁၂၃၃]ေဒ ေအးေအးမူ[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၁၂၃၃]
  ဖုန်း-၀၉-၇၅၅၉၃၂၆၆၃  ဖုန်း-၀၉-၇၅၅၉၃၂၆၆၃

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

ေအာင်ဆန်းတီဘီေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီးေအာင်ဆန်းတီဘီေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။    ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ေအာင်ဆန်းတီဘီေရာဂါအထူးကုေဆးံုကီးတွင် တက်ေရာက် 
ကုသလျက်ရှိေသာ လူနာများအတွက် လိုအပ်ေသာ FDA အသိအမှတ်ြပေဆးဝါးှင့ ်
ေဆးပစ ည်း၊ ဓာတ်ခွဲ၊ ဓာတ်မှန်ပစ ည်းများကိ ု ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ 
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် တင်ဒါေခ ယူအပ်ပါသည်။
၂။  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစည်းကမ်းအေသးစိတ်ှင့ ်တင်သွင်းရမည့ ်ေဆးဝါးစာရင်းကိ ုသိရှိ 
လိုပါက ေအာက်ပါလိပ်စာတွင ်ုံးချနိ်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်စုံစမ်းေမးြမန်း 
ိုင်ပါသည်။
၃။  တင်ဒါေလ ာက်လ ာ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်- ၁၀-၁-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန )
     တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်ေန     - ၄-၂-၂၀၂၂ (ေသာကာေန )
         ညေန(၄:၀၀)နာရီ
၄။   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါြပလုပ်မည့်ေန    - ၈-၂-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန )
      နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ

(တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ)(တင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတ)ီ
ေအာင်ဆန်းတီဘီေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီးေအာင်ဆန်းတီဘီေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး
စ့်ငူရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။စ့်ငူရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၆၄၅၇၅၆၊ ၀၁-၆၄၅၇၅၁ဖုန်း-၀၁-၆၄၅၇၅၆၊ ၀၁-၆၄၅၇၅၁

စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း

ထုပ်ပိုးပစ ည်း(၄)မျိးအဝယ်တင်ဒါထုပ်ပိုးပစ ည်း(၄)မျိးအဝယ်တင်ဒါ
၁။ ဝယ်ယူမည့်ပစ ည်းအမည်ှင့ ်အေရအတွက်-
      စ်   ပစ ည်းအမည် အေရအတွက်စ်   ပစ ည်းအမည် အေရအတွက်
 (၁) Sticker Label ၂,၂၀၀,၀၀၀ခု
 (၂) Primary Carton Box ၂,၂၀၀,၀၀၀ခု
 (၃) Secondary Carton Box ၈၈,၀၀၀ခု
 (၄) Leaflet ၂,၂၀၀,၀၀၀ခု
၂။  တင်ဒါဖွင့်ပိတ်ရက ် - ၅-၁-၂၀၂၂ မှ ၄-၂-၂၀၂၂ထိ
၃။  ပစ ည်းေပးသွင်းရမည့်စက်ု ံ - ေဆးဝါးစက်ု(ံအင်းစိန်)၊   
   ေဆးဝါးစက်ုံခွ(ဲရာသာကီး)
၄။  တင်ဒါေပးသွင်းရမည့်ေနရာ - ဥက   ၊ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်
   စိစစ်ေရးေကာ်မတီ၊ ြမန်မာ့ေဆးဝါး
   လုပ်ငန်း၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာန    
   ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။
၅။ တင်ဒါပုံစံှင့်တင်ဒါစည်းကမ်းအေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
ဌာနတွင် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည-်
                                    တယ်လီဖုန်းအမှတ်တယ်လီဖုန်းအမှတ်
  ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း(ုံးချပ်) ၀၆၇၃-၄၀၈၃၈၈
 စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ၀၆၇၃-၄၀၈၃၅၄
 ေနြပည်ေတာ်။

“သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မင်းဓမ လမ်း၊ ေရ ကမ ာအိမ်ရာ၊ အမှတ်-ေအ-၇/၂၀၁ေန က ု်ပ်

တုိ၏ မိတ်ေဆွများြဖစ်ကသည့ ်ဦးသိန်းထွန်းေအာင်ှင့် ေဒ ခင်စန်းမူတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးသန်ိးထွန်းေအာင်ှင့ ်ေဒ ခင်စန်းမူတုိ၏ တတယိသမီးြဖစ်သ ူေဒ ေမဦးလွင်(ခ)သဇင်ှင်း (ဘ)ဦးသန်ိးထွန်း 

ေအာင်[၁၂/ အလန(ိင်ု)၀၄၅၃၄၆]သည် မဘိများ၏ဆိဆုုံးမမ ကိ ုနာခြံခင်းမရိှဘ ဲမဘိ၊ ညအီစ်မများ၏ စတ်ိေရာကိယ်ုပါ 

ဆင်းရေဲစသည့ ်ြပမေူဆာင်ရက်ချက်များ၊ ဂဏ်ုသကိ ာကျဆင်းေစသည့ ်ကစိ ရပ်များကိ ုလပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ပါေသာေကာင့် သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင်တွင် ေဒ ေမဦးလွင(်ခ)သဇင်ှင်း ှင့် 

ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ကိစ ကိုမ  မိဘများအေနြဖင့် တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒါက်တာ  ေမစန်းပွင့်(LL.B,LL.MRes,PhD) ေဒါက်တာ ဇာြခည်ေအာင်(LL.B,LL.MRes,PhD)ေဒါက်တာ  ေမစန်းပွင့်(LL.B,LL.MRes,PhD) ေဒါက်တာ ဇာြခည်ေအာင်(LL.B,LL.MRes,PhD)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၄၄)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၃၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၄၄)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၃၃)

ေဒ ကာြဖဝတ်ရည်(LL.B,LL.M,DBL)        ေဒ သိမ့်သိမ့်စိုးဟန်(LL.B,DBL)ေဒ ကာြဖဝတ်ရည(်LL.B,LL.M,DBL)        ေဒ သိမ့်သိမ့်စိုးဟန(်LL.B,DBL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၈၉)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၈၉)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၉၈)

  LEGAL STEPS LEGAL CONSULTING LIMITED  LEGAL STEPS LEGAL CONSULTING LIMITED

တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၁၂၊ ၁၁၃)၊ ဟိုတယ်ရန်ကုန်၊ ြပည်လမ်း၊ (၈)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၁၂၊ ၁၁၃)၊ ဟိုတယ်ရန်ကုန်၊ ြပည်လမ်း၊ (၈)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၁မှ ၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၅ထိဖုန်း-၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၁မ ှ၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၅ထိ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၀၉)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၇၀၉)၊ 

(၁၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (ဗိုလ်မှးချပ်လွန်းသီ)[၉/ကဆန(ိုင်)၀၀၆၆၅၆] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဗုိလ်မှးချပ်လွန်းသီ[၉/ကဆန(ုိင်)၀၀၆၆၅၆](ဖခင်)ှင့် ေဒ ခင်မာေအး(မိခင်)ကွယ်လွန်တုိတွင် 
သား/သမီး(၃)ေယာက်ေမွးဖွားခဲ့ပီး သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ဦးေဇာ်လွန်း[၁၂/အစန(ိုင်)၀၀၂၀၀၂]၊ ေဒ ြမစိမ်းေအး[၁၂/
အစန (ိင်ု)၀၀၂၀၀၃]၊ ဦးဇင်ေမာင်လွန်း[၁၂/အစန(ိင်ု)၀၀၂၀၀၄]တိုမှ သားသမီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခ ံ
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ သန်းေခါင်စာရင်းှင့ ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ (၁)ထပ်အုတ်ကာ၊ သွပ်မိုးအေဆာက်အဦ 
တစ်လံုးရိှပီး ကုိယ်တုိင် မေနပါ။ သုိြဖစ်ပါ၍ ဦးေဇာ်လွန်း+၂တုိမှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မူရင်း တင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
ှင့်အေရာင်းအဝယ ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။          ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                                                                              မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                                                              မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
                ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ                ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၁၀)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၇၁၀)၊ 

(၁၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (ဗိုလ်မှးချပ်လွန်းသီ)[၉/ကဆန(ိုင်)၀၀၆၆၅၆]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဗုိလ်မှးချပ်လွန်းသီ[၉/ကဆန(ုိင်)၀၀၆၆၅၆](ဖခင်)ှင့် ေဒ ခင်မာေအး(မိခင်)ကွယ်လွန်တုိတွင်             
သား/သမီး(၃)ေယာက်ေမွးဖွားခဲ့ပီး သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ဦးေဇာ်လွန်း[၁၂/အစန(ိုင်)၀၀၂၀၀၂]၊ ေဒ ြမစိမ်းေအး[၁၂/
အစန(ုိင်)၀၀၂၀၀၃]၊ ဦးဇင်ေမာင်လွန်း[၁၂/အစန(ုိင်)၀၀၂၀၀၄]တုိမှ သားသမီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံ 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ သန်းေခါင်စာရင်းှင့ ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာေြမကွက်လပ်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
ဦးေဇာ်လွန်း +၂တုိမှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မူရင်း တင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပံုကူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။            ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                                                                         မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                                                         မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဗိလ်ုချပ်နယ်ေြမ(၃)၊ သတဲန်းပိင်ုး၊ 

နိဗ ာန်လမ်း၊ အမှတ်(၃/၂၈/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား(၄၀)ေပx အနံ(၄၀)ေပှင့် 
၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိုလက်ရှိပိုင ်
ဆိင်ုသ ူဦးထွန်းထွန်းိင်ု[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၉၃၅၄၃]ကိင်ုေဆာင်သမှူ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ
ေဒ ယယုဝုင်း[၇/ပတတ(ိင်ု)၀၇၆၄၇၅]ထ ံေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းခဲသ့ြဖင့ ်က ု်ပ် 
မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အကယ်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက မူရင်းစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား
များှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ု 
တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၈၄၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၈၄၁)
ုံးခန်း-ေရှေနများုံးခန်း၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊ုံးခန်း-ေရှေနများုံးခန်း၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊

သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။
09-750111095, 09-69225945709-750111095, 09-692259457

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ်-၁၆၊ ေြမကွက်အမှတ ်

၂၂၃၊ ဧရယိာ(၆၀'x၆၀') ေြမကွက်တည် 

ေနရာအမှတ်-၂၂၃၊ သဇင်လမ်း၊ ၃ ရပ် 

ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ၊ ဗိုလ်မှးကည ်

ေမာင် (KNU-၀၆၄၂၁၀) အမည်ေပါက် 

ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် ဗိုလ်မှး 

ကည်ေမာင် (KNU-၀၆၄၂၁၀)ထံမှ 

အရပ်ကတိစာချပ် အဆက်အစပ်ြဖင့် 

ပိုင်ဆုိင်ခ့ဲသူ ဦးမင်းမင်းဦး [၁၄/ဇလန 

(ုိင်)၁၀၁၄၄၄] မှ ပါမစ်မူရင်း ေပျာက် 

ဆုံးေကာင်း ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှး 

ှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ တရားုံး 

ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ကုိယ်တုိင်ကတိ ဝန်ခံ 

ချက်တို တင်ြပ၍ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့ ်

ဂရန်သစ် ေလ ာက်ထားလာရာ တရား 

ဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ု 

ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး ဌာနမှး 

(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
လ  င်သာယာမိနယ်၊ အမှတ် 

(၁၇) အေြခခံပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းရှိ  သတ မတန်း(B)တွင် 

ပညာသင်ကားေနေသာ မသွန်းလ့ဲ 

ှင်း၏ဖခင်    ဦးြမင့ ်ေထွး(ခ) 

ဦးေအာင်ဆန်းေထွး  [၁၂/မရက 

(ိုင်)၁၂၃၀၉၉]မှာ   တစ်ဦးတည်း 

ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတည်း လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတည်း 

ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်ေကာင်း
က န်မ ေဒ ဟန်နီကုိ(ခ)ေဒ နန်းဟန် 

နီကို [၁၄/သပန(ိုင်)၁၀၁၄၁၅]  (ဘ) 

ဦးဝင်းမျိးသည ် အမည်(၂)မျိး ြဖစ်ေသာ ်

လည်း   လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါ 

သည်။     ေဒ ဟန်နီကို(ခ) နန်းဟန်နီကို   ေဒ ဟန်နီကို(ခ) နန်းဟန်နီကို

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)

အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁

ကွယ်လွန်သူ ဦးရဲထွဋ်ေအာင်၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်ကွယ်လွန်သူ ဦးရဲထွဋ်ေအာင်၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်

စပ်လျ်းသည့်အမ စပ်လျ်းသည့်အမ 
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ သုဓမ ာလမ်းမ၊ 

အမှတ်-၁၈၁    ၌ ေနထိုင်ခဲ့ေသာ ကွယ်လွန်သူ  ဦးရဲထွဋ်ေအာင်၏ ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်း 
များအေပ  အေမွထိန်းလက်မှတ်ထုတ်ေပးပါမည့်အေကာင်းှင့် ၎င်း၏ညီြဖစ်သ ူဦးဟန် 
ဝင်းေအာင်က အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ ေလ ာက်ထားသြဖင့ ်ဤအမ ကို ၂၀၂၂ 
ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၇)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၇ ရက်)တွင် ဆိုင်ဆိုကား 
နာရန် ချနိ်းဆိုထားသည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ထိုကွယ်လွန်သူ ဦးရဲထွဋ်ေအာင်၏ ကျန်ရစ် 
ေသာ ပစ ည်းများတွင ်အကျိးစီးပွား သက်ဆိုင်သည့် အဆိုရှိသူတိုအား အဆိုပါအမ တွင် 
၎င်းတို(လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန် သင့်ေလျာ်မည်ဟုထင်ြမင်လ င်)ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ 
ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၇)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၇ ရက်)ေန၌ မိမိကိုယ်တိုင်ေသာ ်
လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာင်း လာေရာက်ဆိင်ုဆိ ု
ရန်ှင့ ်အေမထွန်ိးလက်မှတ် မထတ်ုေပးမမှီတ်တမ်းများကိ ုကည့် ရန် အေမဆွက်ခြံခင်း 
အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃ှင့်အညီ ဆင့်ဆုိလုိက်သည်။ လာေရာက်ြခင်းမရိှပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် 
ံုးေတာ်က ေလ ာက်ထားသူ ဦးဟန်ဝင်းေအာင်၏ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆးေဆာင် 
ရက်ပီးလ င် ၎င်းအမ အေကာင်းအရာတွင ်စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။  

၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ(၁၃)ရက်တွင် ံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။   

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၁
၂



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ေသွးေသွး

သည်  သည်  

အသက်အသက်

သက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ သာဓုအေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာဓုလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၇)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ “ (၂)ခန်းတွဲ၊ 
(၈)ထပ်တိုက ်အေဆာက်အဦ"၏ ၇လ ာ/A (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား 
၁၇ေပ x အန ံ၇၀ေပ)ရိှ တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက် 
ရိှေသာ အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍ 
တရားဝင်လက်ရှိထားကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသ ူဦးမျိးလ  င ်[၁၂/
ကမတ(ုိင်)၀၀၅၁၄၆]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးမင်းသန် [၁၄/ညတန 
(ိင်ု)၁၇၂၄၄၆]ှင့ ်ေဒ ဇာဇာေထွး [၁၄/ကလန(ိင်ု)၁၇၃၄၉၄]တိုမှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု(၁၁-၁-၂၀၂၂) ရက်တွင် ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်၍ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့ ်
က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အရ င်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေအာင်မျိးချစ်(LL.B)   ေဒ သက်ေဝေအာင်(LL.B)ဦးေအာင်မျိးချစ(်LL.B)   ေဒ သက်ေဝေအာင(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)

Ph: 09-778849700,Ph: 09-773562082Ph: 09-778849700,Ph: 09-773562082

သက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သုမိတ ာ(၁၀)လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၉၆) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ  တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် “(၂)ခန်းတဲွ၊ (၆)ထပ် 

တိုက်အေဆာက်အဦ” ၏ ေြမညီထပ်၊ ေြခရင်းခန်း၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၁၂ ၁
၂

ေပ x အနံ ၅၀ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ယင်းတိုက်ခန်းှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ 
အကျိးခံစားခွင့အ်ားလံုးတုိကုိ အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍ လက်ရိှ 
ထားကာ တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှ ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခေရမွန်ဖူး [၁၂/ဥကမ 
(ိင်ု)၂၃၈၀၅၉]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေအာင်ေင ွ[၁၁/ရသတ(ိင်ု)၀၃၆၉၅၂]
မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ (၁၂-၁-၂၀၂၂)
ရက်ေနတွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာ 
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။         

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေအာင်မျိးချစ်(LL.B)   ေဒ သက်ေဝေအာင်(LL.B)ဦးေအာင်မျိးချစ(်LL.B)   ေဒ သက်ေဝေအာင(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)

Ph: 09-778849700,Ph: 09-773562082Ph: 09-778849700,Ph: 09-773562082

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ မာဃ(၄)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၁၁/ခ) ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထား 
ေသာ (၁)ခန်းတည်း၊ (၆)ထပ်အေဆာက်အဦတွင်တည်ရိှသည့် ေြမညီထပ ်(ထပ်ခိုးပါ)၊ 
(၁၈ေပ x ၅၄ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ တိက်ုခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
ကို လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ ဇင်မာေဌး [၆/ထဝန(ိုင်)၀၇၅၂၁၁]မှ ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေသာ်တာ 
လွင် [၁၂/သဃက(ိုင)် ၀၀၂၆၁၄]မှ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
အချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလု ံ
ေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း) LL.B  ေဒ မိုးယုွယ်ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်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, 09- 977402677(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။  Ph: 09- 420080932, 09- 977402677

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်-၁ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်-၁ရပ်ကွက်၊ 
ေအာင်ေမတ ာလမ်းမကီး၊ တိုက်အမှတ်-၉(ပထမထပ်)ေအာင်ေမတ ာလမ်းမကီး၊ တိုက်အမှတ်-၉(ပထမထပ်)

အခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်အခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်
ေဒ နန်းေကျာ့ခိုင်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၂၇၀၇]ှင့် ေဒ ခင်မင်းမင်းစု 

[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၂၂၁၈၃]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများြပည်သသူရိှိ 
ေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းှင့တ်ကွ တိက်ုခန်းေပ ပါ အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်သည် ေဒ နန်းေကျာ့ခိုင်ှင့် ေဒ ခင်မင်းမင်းစုတို၏ မိဘများြဖစ ်
ေသာ ဦးအဝင်း(ခ)ဦးခင်ေမာင်ဝင်းှင့် ေဒ ေအးေအးစုတုိပုိင် တုိက်ခန်းြဖစ် 
ပါသည်။  ေဒ ေအးေအးစုမှာ  (၂၀၁၃)ခုှစ်အတွင်းက  ကွယ်လွန်ပီး 
ဦးခင်ေမာင်ဝင်းမှာ (၅-၁-၂၀၂၂)ရက်တွင် ကွယ်လွန်အနိစ  ေရာက်ပါသည်။ 
မိဘများကွယ်လွန်ပီးေနာက ်အထက်ပါအခန်းအား ေဒ နန်းေကျာ့ခိုင်ှင့်  
ေဒ ခင်မင်းမင်းစုတိုက ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ အေမွဆက်ခံ 
ပိင်ုဆိင်ုပါသည်။ ေဒ နန်းေကျာ့ခုိင်ှင့် ေဒ ခင်မင်းမင်းစုတုိ၏ သေဘာတညူ ီ
ချက်မရိှဘဲ ယင်းအခန်းအားလည်းေကာင်း၊ အခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အဖုိးတန် 
စာတမ်းအမှတ်အသား(ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းများ) တစ်စုံတစ်ရာကို 
လည်းေကာင်း ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်းှင့ ်အြခားနည်း 
တစ်စံုတစ်ရာ ြပလုပ်ြခင်း လံုးဝ(လံုးဝ)မြပလုပ်ကရန်ှင့် ြပလုပ်ပါက တည်ဆဲ 
တရားဥပေဒအရ ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရက်မည ်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ကိတင်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်စန်းြမင့် B.A.(Law),LL.Bေဒ ခင်စန်းြမင့ ်B.A.(Law),LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၀၆၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၀၆၉)
တိုက်(၁)၊ အခန်း(၈)၊ ြမကန်သာအိမ်ရာ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ တိုက်(၁)၊ အခန်း(၈)၊ ြမကန်သာအိမ်ရာ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၁-၅၂၇၃၁၄၊ ၀၉-၄၃၀၈၄၃၂၃ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၁-၅၂၇၃၁၄၊ ၀၉-၄၃၀၈၄၃၂၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဧရာဝတီလမ်းှင့် ဒု  ဝတီလမ်းေထာင့်၊ 

ေြမကွက်အမှတ ် (၅၇၀) ဟုေခ တွင်ေသာ (၄၀ေပx ၆၀ေပ) အကျယ်ရှိ ဦးလှေငွ [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၉၂၉၈] အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်၏ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း (၂၀ေပ x ၆၀ေပ)အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ ေဒ သ ာလင်း [၁၂/မရက(ုိင်)၁၀၇၁၀၉] မှ  ဥပေဒှင့်အညီ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့် တရားဝင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေကျာ်မိုး[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၆၄၁၁]ှင့် ေဒ အိအိေမာင ်
[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၁၀၃၂၁]တိုမှ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ် 
အဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက် အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ စ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေ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

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ အမှတ်(၃၆၈)ဟု ေခ တွင်ေသာရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ အမှတ်(၃၆၈)ဟု ေခ တွင်ေသာ

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်(က)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၆၈ေြမတုိင်းရပ်ကွက်(က)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၆၈ ၁
၂ )၊ ဦးသန်းထွန်းဦး [၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၁၀၅၆၄] အမည်ေပါက် )၊ ဦးသန်းထွန်းဦး [၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၁၀၅၆၄] အမည်ေပါက် 

အကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပရှိ ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်တိုအားအကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပရှိ ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်တိုအား

အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအပါအဝင် တွယ်ဆက်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ တရားဝင် 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုအဆိုြပသူ ေဒ သက်သက်ေရ  [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၄၀၇၇၁] ထံမှ အပီး 
အပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆ ွဦးတင်ထွန်းဦး [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၁၉၅၃၆]က စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပါ၍ 
အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်းကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက တရားဝင်အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက ်
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးယ်ထွန်း (LL.B, LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၅၁)ဦးယ်ထွန်း (LL.B, LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၅၁)

တိုက်ခန်းအိမ် ခံေြမ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်စာတမ်းအထူးတိုက်ခန်းအိမ် ခံေြမ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်စာတမ်းအထူး
ံုးခန်း-အမှတ်(၁၀/၉၇)၊ ွယ်သာကီမှတ်တုိင်အနီး၊ ြမန ာပန်း ခံေရှ၊ ေခမာသီလမ်းမကီး၊ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၀၂၅၆၄ံုးခန်း-အမှတ်(၁၀/၉၇)၊ ွယ်သာကီမှတ်တုိင်အနီး၊ ြမန ာပန်း ခံေရှ၊ ေခမာသီလမ်းမကီး၊ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၀၂၅၆၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(ည)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၄၄၄)ဟု ေခ တွင်သည့်အကျယ(်၃၈x၆၀)ေပရှိ ဦးေမာင်လတ(်HZA-018106) 

အမည်ေပါက်သည့် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၄၄၄)၊ 

ေခမာသီလမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ှစ်ထပ် 

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်အေမွ 

ဆက်ခံပုိင်ခွင့်ရိှပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူေဒ ေအးသန်း[၁၂/

ဥကမ(ိင်ု)၀၅၅၄၅၁]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှ(၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)ြဖင့် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ 

အပ်ပါသည်။                      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဝင်းေအာင်(LL.B, D.M.L, D.B.L)ဦးဝင်းေအာင(်LL.B, D.M.L, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခုိင်၊ ဓုြဖမိ၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ရတနာ 

စမ်းေချာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၄၀)တွင် ေနထိင်ုေသာ ဦးသန်ိးဇ[ံ၁၄/ဓနဖ(ဧည့)်၀၀၀၀၅၄]

ှင့ ်ေဒ သန်ိးသန်း(DNU-00463)ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

၁။ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခိုင်၊ ဓုြဖမိနယ်၊ ဓုြဖမိ၊ အမှတ်(၉)

ရပ်ကွက်၊ ရတနာစမ်းေချာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၄၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေနရာရှိ(၅)ပင်၊ (၄)

ခန်း၊ သွပ်မိုး၊ ပျ်ေထာင်၊ ပျ်ခင်း၊ ေနအိမ်အေဆာက်အဦှင့် ၎င်းေနအိမ်ေဆာက်လုပ ်

ထားေသာ ေြမကွက်အတိုင်းအတာ(အားလုံး)

၂။ ဓြုဖမိနယ်၊ စကံင်းေကျးရာ၊ တာကီးပိင်ုးရိှ ေရ ဝင်းေအာင်ဆန်စက်ှင့ ်အဆိပုါ 

ဆန်စက်ေဆာက်လုပ်ထားေသာေြမ၊

၃။ ဓုြဖမိနယ်၊ အလမျိးေကျးရာရှိ “ေအာင်သုခ” ဆန်စက်၊ အဆိုပါဆန်စက် 

ေဆာက်လုပ်ထားေသာေြမှင့ ်ထိုေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာတိုက်။

၄။ ဓုြဖမိ၊ မိမေဈးအတွင်းရှ ိဆိုင်ခန်းအမှတ်(၁၂)ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်း။

၅။ ဓုြဖမိနယ်၊ နန်းေတာ်ကုန်းေကျးရာရှိ ကွင်းအမှတ်-၁၉၃(ေမှာ်ယားကွင်း)၊ 

ဦးပုိင်အမှတ်-၁၂/၁၊ ဧရိယာ ၂.၅၀ ဧကရိှ လယ်ှင့် ဦးပုိင်အမှတ်-၁၃/၂၊ ဧရိယာ(၀.၅၀)

ဧကရှိ ခံတိုအားပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးေကျာ်ေသာင်းက အတူေနညီအရင်းဦးသိန်းဇံှင့ ်

ညီမအရင်းေဒ သိန်းသန်းတိုအား  တရားဝင်  အပီးအပိုင်ေပးကမ်းခဲ့ပီးြဖစ်ပါ၍ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ ပစ ည်းများအား က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ(၂)ဦးသိရိှြခင်းမရိှဘဲေရာင်းချြခင်း၊ 

ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းများ မြပလပ်ုရန်ှင့ ်

ထိုကဲ့သိုြပလုပ်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ေလးမွန်ေဒ ခင်ေလးမွန်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၆၈၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၆၈၂)

အမှတ်(၄၉)၊ ခင်မကန်(၆)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဓုြဖမိ။ အမှတ်(၄၉)၊ ခင်မကန်(၆)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဓုြဖမိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၅၅၇၀၀၀၊ ၀၉-၇၉၃၉၂၆၆၉၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၅၅၇၀၀၀၊ ၀၉-၇၉၃၉၂၆၆၉၀



}

ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးeာဏ်လင်းမုိး[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၂၉၈၁၉]၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရတနာက န်းရပ်ိသာ၊ (ဋ)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ သနု ာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၄၉)အား အေရာင်းအဝယ်စာချပ် အမှတ်-၄၉၆၅/၀၂ ကုိ အ ေထာက် အထားြပ၍ 
အမ တွဲအမှတ်-မဥ/ေြပာင်း/၀၂၂/၀၃ ြဖင့်  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ၊  မိေြမစာရင်းရှ ိ
ဗိလ်ုမှးချပ်ခင်ေမာင်ဝင်း၏အမည်မှ ေဒ သန်းွယ်၊ မဆမွုန်ကိကုိှုင့ ်ေမာင်eာဏ်လင်းမုိးတုိ၏ 
အမည်သုိ ေြပာင်းေရ ပီး၊ လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ု အကျိးခစံားလျက်ရိှပါသည်။ ယေနအချန်ိထ ိ
အဆိပုါအမည်ေပါက်(၃)ဦးပါဝင်ေသာ ဂရန်မရူင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိမု  
အ ေထွေထွ/အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာများ လ ဲေြပာင်းေပးထားြခင်း၊ ေပါင်ံှထားြခင်း၊ ေပးကမ်း 
ထားြခင်းမရိှပါေကာင်းှင့် ဂရန်မူရင်းအမှန်မှာ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏လက်ဝယ်တွင်သာရိှပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးeာဏ်လင်းမိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးeာဏ်လင်းမိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သိဂ   ေအာင်(LL.B)ေဒ သိဂ   ေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၇၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၇၀၀)
အမှတ်(၂/၃)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၂/၃)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၇၇၇၃၄၈ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၇၇၇၃၄၈

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
 ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်းမကီး၊ ေရ သရဖရီပ်ိမွန်၊ အမှတ် 

S/44 ေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သီတာလွင် [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၀၅၅၃]၏ လ ဲအပ် 
 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၁)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာေအးြမ 
(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၆၇၁)၊ (၄၀x၆၀)ေပ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ ဦးသန်းေရ  အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်သည့ ်သားြဖစ်သ ူဦးေမာင်ကိကုိ ု[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၅၅၈၄၈]
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်လျက်ရှိေကာင်းှင့ ်ယင်းေြမ၏ (၂၅x၆၀)ေပ အကျယ်ရှိ 
ေြမေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားသည့် အိမ်ှင့်ေြမအား တစ်ဆင့်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပပီး ၎င်းထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
စရန်ေငွအြဖစ ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ 
ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှ(၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်း 
အဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ပပဝင်း (LL.B)ေဒ ပပဝင်း (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၇၃၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၇၃၇)

တိုက်(၁၁)၊ အခန်း(၂၀၃)၊ ၁၄ လမ်း(ေအ)၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ တိုက်(၁၁)၊ အခန်း(၂၀၃)၊ ၁၄ လမ်း(ေအ)၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ 
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၄၃၁၂၆၀၆၇ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၄၃၁၂၆၀၆၇

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ဇုန်(၅)၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၇)၊ 

ဒု  ဝတီလမ်း၊ အမှတ်(၅/၂၈၉)ရှိ ေြမဧရိယာ ေပ(၆၀x၆၀)၊ (၀.၀၈၂)ဧကေပ ရှိ 

(၁)ထပ်အိမ်(၂)လုံးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား တရားဝင်ဝယ်ယ ူ

ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ဦးေအာင်မျိးလွင်[၁၂/မရက(ုိင်)၁၅၉၇၉၇]ထံမှ 

ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ေရာင်းဖိုးေငွ၏အချိအဝက်ကို စရန်ေငွအြဖစ ်

ေပးေချပီးြဖစ်၍   ကန်ကွက်လိပုါက   ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းမရူင်း အေထာက် 

အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာေနမှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးြပတ်ေအာင်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးကည်သာဟန်ဦးကည်သာဟန်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၈၉)

အမှတ်(၃၉၁/က)၊ တက သီလာလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၉၁/က)၊ တက သီလာလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ 

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

ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၇၈၀၉၀၁၊ ၀၉-၇၈၆၅၄၅၀၄၀ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၇၈၀၉၀၁၊ ၀၉-၇၈၆၅၄၅၀၄၀

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈၃၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈၃
ေဒ ဥမ ာဝင်း  ၁။ ေဒ သန်းသန်းစိုး
  ၂။ ဦးြမင့်ေဇာ်
တရားလို ှင့် တရားပိင်များ

အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ေတာ်ခရမ်းေလးေကျးရာ၊ ကွမ်း ခံကုန်းမိေန ဦးြမင့်ေဇာ်အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ေတာ်ခရမ်းေလးေကျးရာ၊ ကွမ်း ခံကုန်းမိေန ဦးြမင့်ေဇာ် 
သိေစရမည်။ 

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု ေရာင်းချပီးေသာ ခေံြမကွက်အား ေပးအပ်ေစ ေရာင်းချပီးေသာ ခေံြမကွက်အား ေပးအပ်ေစ 
လိုမ  (သိုမဟုတ်) ေရာင်းဖိုးေငွကျပ် သိန်း(၁၅၀)တိတိှင့် နစ်နာေကးေငွကျပ် လိုမ  (သိုမဟုတ်) ေရာင်းဖိုးေငွကျပ ်သိန်း(၁၅၀)တိတိှင့် နစ်နာေကးေငွကျပ ်
သိန်း(၃၀)တိုကို ေပးအပ်ေစလိုမ သိန်း(၃၀)တိုကို ေပးအပ်ေစလိုမ ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင ်
ြဖစ်ေစ၊  ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပ 
ေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ် 
ဝါရီလ (၃)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၃ ရက်) ေနမွန်းမတည့်မီ နံနက် 
(၁၀:၀၀)နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ုအဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်း 
ရန် ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် သင်သေိစရမည်မှာ အထက်ပါေနရက် 
တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ် ြငင်းချက်များကို 
ထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းစာချပ်စာတမ်းများှင့ ်
သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ု သင်ှင့် 
အတ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သုိမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ် 
လိုက်ရမည်။  သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င်  အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က 
တင်သွင်းရမည်။ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ (၁၃)ရက်  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ ်
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

 (သန်းေဇာ်ဦး) (သန်းေဇာ်ဦး)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)
 ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

{

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈၅၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈၅

ေဒ ဝါဝါေအး ေဒ ဝါဝါေအး 
ှင့်

 ေဒ ကည် ေဒ ကည်

တရားလို  တရားပိင်

အမှတ်(၉)၊ ဒလ-တွေံတးလမ်းမကီး၊ တပင်ေရ ထီးရပ်ကွက်၊ ဒလမိေန အမှတ်(၉)၊ ဒလ-တွံေတးလမ်းမကီး၊ တပင်ေရ ထီးရပ်ကွက်၊ ဒလမိေန 

ေဒ ကည်ေဒ ကည ်သိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု ပဋညိာ်အတိင်ုးေဆာင်ရက်ရန် ပျက်ကွက်သည့် ပဋညိာ်အတိင်ုးေဆာင်ရက်ရန် ပျက်ကွက်သည့ ်

အတွက် စရန်ေင(ွ၂)ဆ ေလျာ်ေကးအတွက် စရန်ေင(ွ၂)ဆ ေလျာ်ေကးရလိေုကာင်း ှင့ ်ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ 

သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ်ကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု

ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူ  ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂)ရက်။ (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၂ ရက်) မွန်းမတည့်မီ 

နံနက် (၁၀)နာရီတွင်   အထက်အမည်ပါသူ   တရားလို၏အဆိုလ ာကို   ထုေချ 

ရှင်းလင်းရန်ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။  ၎င်းြပင်  အထက်ပါေနရက်တွင ်

သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပး 

လိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့်စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က 

ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်  စာချပ်စာတမ်းစာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ု  သင်ှင့်အတူ 

ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ် 

လိုက်ရမည်။  သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င်  အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က 

တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ (၁၃)ရက်  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ ်

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (သန်းေဇာ်ဦး) (သန်းေဇာ်ဦး)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)

 ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

{}

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး)၊ ပင်းတယမိ၊ ေအာ်ေယာရပ်ကွက်ေန 

ဦးေကျာ်စိန်-ေဒ ခင်တုိး တို၏သမီး ေဒ ြမဝတ်ရည် [၁၃/ပတယ(ုိင်) 
၀၃၄၃၂၈]သည်   မိဘ၏ဆိုဆုံးမမ ကိုနားမေထာင်ဘဲ   မိဘှင့် 
ေမာင်ှမများ စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပလုပ်ပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သမီး 
အြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ ်
ပတ်သက်သည့က်စိ အဝဝကိ ုလုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် 
မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်စိန်-ေဒ ခင်တိုးဦးေကျာ်စိန်-ေဒ ခင်တိုး

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

(၆၄)ရပ်ကွက်(စက်မ ဇုန်)၊ ထုံးဘိုလမ်း၊ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(D-၅+၆)၊ (၆၄)ရပ်ကွက(်စက်မ ဇုန်)၊ ထုံးဘိုလမ်း၊ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(D-၅+၆)၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၁၅)ရှိ ဆိုင်ခန်း(၂)ခန်း အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၁၅)ရှိ ဆိုင်ခန်း(၂)ခန်း 

အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အဆိုပါဆိုင်ခန်းကို  တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ် ဦးဆဲဂန်း[၁၂/ပဇတ 

(ုိင်)၀၃၅၂၃၄]၏ အေမွဆက်ခံတရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ တရားဝင် တစ်ဦး 

တည်းေသာ ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ေအးေအးခင် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၂၁၅၈၀၇]ထမှံ က ု်ပ် 

တို၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးကဝယ်ယူရန်  ေရာင်းဖိုးေငွ၏  တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိုသူများ ယေနမှ(၁၀)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် 

အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန ်

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို အပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ ်

ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၆၉)၊ လူေနအေခ  

ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက်လမ်း၊ အမှတ်(၁၆၉) ဟုေခ တွင်သည့် အလျား (၁၅)ေပx 
အနံ (၅၀)ေပရှိေသာ ေဒ ြဖြဖေအး(ခ)ေဒ တင်တင်ကည် အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အရပ်စာချပ်ြဖင့် လက်ေရာက်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ခင်ခင်စုိး [၁၂/သဃက 
(ိင်ု)၀၀၈၂၅၉]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေအးေအးသင်း [၇/ရတန(ိင်ု)၀၀၂၁၂၃]ကိင်ုေဆာင်သမှူ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် 
တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အေရာင်းအဝယ်အား 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခိုင်သဇင်စိုး(LL.B) (D.B.L) (D.I.L)ေဒ ခိုင်သဇင်စိုး(LL.B) (D.B.L) (D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၄၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၄၄)

အမှတ်(၄၁၄)၊ ပုလဲ(၂)လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၁၄)၊ ပုလဲ(၂)လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း၊ ၀၉- ၇၉၁၂၃၅၄၁၀၊ ၀၉- ၉၇၄၆၀၀၈၉၉ဖုန်း၊ ၀၉- ၇၉၁၂၃၅၄၁၀၊ ၀၉- ၉၇၄၆၀၀၈၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် -၅၃၂/B၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၇/ခ၊ဧရိယာ -၀.၂၀၄ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၅၇/ခ၊ 

ေအာင်သေြပလမ်း၊ ပုလဲရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်ကို ဦးေအာင်ိုင်ြမင့် [၉/ခအဇ(ိုင်)၀၀၃၁၇၈]၊ ဦးမျိးေဇာ်ထက် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၈၀၀၂]၊ 
ဦးထူးရဲေကျာ်ိုင ်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၉၁၃၁]အမည်ေပါက်သည့်ှစ(်၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်(၁)ဦးြဖစ်သ ူဦးေအာင်ိုင်ြမင့ ်(၂၈-၇-၁၉)
ရက်ေနကွယ်လွန်၍ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ မုိးမုိးေအး [၉/မတမ(ုိင်)၀၀၁၃၉၄]မှ ေြမအမည်ေပါက်(၃)ဦးအနက် ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးေအာင်ုိင်ြမင့် (၂၈-၇-၁၉) 
ကွယ်လွန်၏ တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအနက်မှ ကွယ်လွန်သူ၏ 
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အစုအား  ကျန်ရစ်သူတစ်ဦးတည်းေသာ  ဇနီးမှသာလ င် ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥေပေဒှင့ ်အေမွဆက်ခံြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒတိုအရ 
တရားဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုပါေကာင်း၊ မမိမှိလဲွ၍ အြခားေသာ အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  မရိှပါေကာင်း ဒဂုံမိနယ်တရားုံး၏ 
(၂၄-၁၁-၂၁)ရက်စွဲပါ ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်စ်- ၁၁/၂၆၅၇/၂၁ ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ (၂)ေစာင်ှင့် အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်- 
၄၁၈၈/၉-၁၁-၂၁ ြဖင့် ရရှိသူ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင ် [၁၄/ပသန(ိုင်)၀၀၇၂၅၅]မှ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ၊ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာမုပ်သိမ်းေကာင်း 
တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာတုိကုိတင်ြပ၍ ကျန်အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ ဦးမျိးေဇာ်ထက်၊ ဦးထူးရဲေကျာ်ုိင်ှင့် ေဒ မိုးမိုးေအး၏ GP ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင် 
တိုမှ ပိင်ုဆိင်ုစာချပ်ချပ်ဆိရုန်ှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။                                                     ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

(၁၆)ှစ်ြပည့်လွမ်းဆွတ်သတိရအမ ေပးေဝြခင်း(၁၆)ှစ်ြပည့်လွမ်းဆွတ်သတိရအမ ေပးေဝြခင်း
ဘုရား၊ ေစတီ၊ သိမ်၊ တန်ေဆာင်း၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်ဒါယကာကီးဘုရား၊ ေစတီ၊ သိမ်၊ တန်ေဆာင်း၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်ဒါယကာကီး

ဦးသိန်းေမာင်(ရတနာသိန်း)ဦးသိန်းေမာင်(ရတနာသိန်း)
ရတနာခင်ြမင့် Co.,Ltd.(ေချာက်/ရန်ကုန်)ရတနာခင်ြမင့် Co.,Ltd.(ေချာက်/ရန်ကုန်)

၁၄-၁-၂၀၀၆  ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခ့ဲေသာ အန ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး 

မိသားစုှင့်ခွဲခွာခဲ့သည်မှာ (၁၆)ှစ်ြပည့်ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း မိသားစုမှာ 

လွမ်းဆွတ်သတိရေနဆဲပါ။ ေနစ်၊ လစ်၊ ှစ်စ်ြပလုပ်ေသာ ေကာင်းမ  

ကုသုိလ်အစုစုှင့် ၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်တွင်ြပလုပ်မည့် ဘုရားအမှးြပေသာ 

သဃံာေတာ်အရှင်ြမတ်တိုအား ေနဆွမ်းကပ်လှဒါန်းပီး စတိ သခုသတီာု ံ

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းတွင် အဝင်မုခ်ဦး၊ သံတံခါး၊ အုတ်တံတိုင်းတိုအား 

ေရစက်သွန်းချ အမ ေပးေဝပီး ဖခင်ကီးြမင့်ြမတ်ေသာ ဘုံဘဝမှ သာဓု 

ေခ ဆိုိုင်ပါေစ။

 တက်လှမ်းနိဗ ာန်ေရာက်ပါေစ တက်လှမ်းနိဗ ာန်ေရာက်ပါေစ

 ဇနီး ေဒ ခင်ြမင့် ှင့် သားသမီးေြမးတစ်ခု ဇနီး ေဒ ခင်ြမင့ ်ှင့် သားသမီးေြမးတစ်ခု

 ေချာက်၊ ရန်ကုန်(ရတနာသိန်း) ေချာက်၊ ရန်ကုန်(ရတနာသိန်း)

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၅)၊ ေြမတိင်ုးလမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ် (၁၅၄)၊  အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)  ဦးေကျာ်တင် အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် 
ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်အုတ်ညပ်(၂)ထပ်အိမ်၊ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ေဒ သန်းဲွ [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၁၅၁၇၅]မှ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ 
ေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း၊   အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့် 
တကွ   လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစိုင်းမျိးထက်(LL.B)ဦးစိုင်းမျိးထက(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၁၉၄၁/၃၀-၉-၂၀၁၀)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၁၉၄၁/၃၀-၉-၂၀၁၀)
အမှတ်(က/၉၁၁)၊ သုဇိတာ(၂)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(က/၉၁၁)၊ သုဇိတာ(၂)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၁၆၃၅၉ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၁၆၃၅၉

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးသိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးထွန်းရင်ဦးထွန်းရင်
ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနတိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက် (၉အသက် (၉၄) ၄) ှစ်ှစ်
မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ထီးလင်းမိနယ်၊ အုန်းတွဲရာေန(ဦးရာစိုးှင့်ေဒ ြမေစာ)တို၏သား၊ (ဦးစိန်ှင့် 

ေဒ မျိးမယ်)တုိ၏သားသမက်၊ (ဦးဘသစ်ှင့်ေဒ သိန်းြမ)၏ေမာင်၊ (ေဒ ကည်ကည်၊ အေနာက်ဂန်ေဂါ၊ ဂန်ေဂါ 
မိ)၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးတင်ေမာင်ကည-်ေဒါက်တာခင်ခင်ဝင်း၊ ေဒါက်တာတင်ေမာင်ရ-ီေဒ ဥမ ာမင်း၊ ေဒါက်တာ 
မင်းေအာင်-ေဒ လှလှြမင့်၊ (ဦးထွန်းြမင့်ခုိင်)-ေဒ ခင်ေစာွယ်(ေဘဘီ)တုိ၏ ေကျးဇူးရှင် ဖခင်ကီး၊ ေြမး (၁၀) 
ေယာက်၊ ြမစ် တစ်ေယာက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ ဘိုးဘိုးကီး ဦးထွန်းရင် သည် ၁၃-၁-၂၀၂၂(ကာသပေတးေန) 
နံနက် ၃:၁၄ နာရီတွင် ထုိငး်ုိငင်၊ံ ဘနေ်ကာက်မိ၌ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါ 
သြဖင့ ်၁၄-၁-၂၀၂၂(ေသာကာေန) ညေန ၄ နာရတွီင် ထိင်ုိင်ုင၊ံ ဘန်ေကာက်မိ၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေဆွမျိးမိတ်ေဆွအေပါင်းအား အေကာင်း ကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူ သားသမီးေြမးြမစ်တစ်စု

သင့်   ေသွး   ြဖင့်   အ   သက်   ကယ်   ပါ



ဇန်နဝါရီ   ၁၄၊   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

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၁၃

ရှုားသမ တိင်ုငကံ ြမန်မာုိင်ငံသုိလှဒါန်းေသာ Sputnik Light ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး  ေလးသန်ိး Doses အား လ ဲေြပာင်းလက်ခြံခင်း 

အခမ်းအနားကို ယေနညပိုင်းတွင ်ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်ရှ ိအေရးကီးပုဂ ိလ်များဧည့်ခန်းမေဆာင်တွင်ကျင်းပရာ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခိင်ုဝင်းှင့ ်ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ ရှုားသမ တိင်ုင ံသအံမတ်ကီး  H.E.Dr. Nikolay Listopadov 

တို တက်ေရာက်ကသည်။                                                                                                                 စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၃

၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက် 

ညေနပိုင်းတွင်    မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး ချမ်းြမသာစည်မိနယ် 

မိသစ်(၁)ရပ်ကွက်   ၇၃ လမ်းှင့် 

Blue Diamond လမ်းကား မဂ  လာ 

မ ေလးအိမ်ရာဝင်း     တိုက်(၃) 

အခန်း(၃)ေြမညီထပ်ရှ ိ ေရ လွယ် 

အငး်(ေငွအပ်ံှ/ထုတ်ေပး)ကုမ ဏီ 

သို     Mask   တပ်ဆင်လျက် 

လက်နက်ကိုင်ေဆာင်ထားသည့ ်

လူေလးဦး   ဝင်ေရာက်လာကာ 

ဝန်ထမ်းများအား ခိမ်းေြခာက်၍ 

ကမု ဏီရိှ ေငွကျပ် သိန်း ၃၀၀၀ ခန် 

လုယူကာ MDY/xxxx နံပါတ်ပါ 

ESTIMA အမျိးအစား အြဖေရာင် 

ယာ်ြဖင့် ထွက်ေြပးသွားခဲ့သည့ ်

ြဖစ်စ်ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။

စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၃

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထတ်ုြပန်ေရးအဖဲွ၏ 

(၁၁)ကမ်ိေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွကိ ုဇန်နဝါရ ီ၁၄ ရက် မွန်းလဲွ 

၁ နာရီတွင်  ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးုံး 

စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိ ုြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား 

(MRTV)၊ MRTV News Channel ၊ MWD Channel ၊  MWD 

Variety Channel ၊ MITV ၊  MOI Website ၊  MOI Youtube ၊ MRTV 

Website ှင့ ်ြမန်မာအ့သေံရဒယီိ၊ု  သဇင် FM ၊ မ ေလး FM ၊ ပ ဝတ ီ

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

(LIVE)ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ် 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၁) ကိမ်ေြမာက် 

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တိုက်ိုက်ထုတ်လ င့်ြပသမည်

ုရှားသမ တိုင်ငံက ြမန်မာိုင်ငံသို လှဒါန်းသည့်  Sputnik Light 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးများ လ ဲေြပာင်းလက်ခံြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

ုရှားုိင်ငံက ြမန်မာုိင်ငံသုိလှဒါန်းသည့် Sputnik Light ကုိဗစ်ကာကွယ်ေဆး ေလးသိန်း Doses ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ် 

သို ေရာက်ရှိစ်။

ချမ်းြမသာစည်မိနယ်ရှ ိေရ လွယ်အင်းကုမ ဏီ လုယက်ခံရမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

(၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတု ြပည်ေထာင်စုေန 

အထိမ်းအမှတ် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

တံခွန်စိုက်ဖလား ေဂါက်သီးိုက်ပိင်ပွဲ ကျင်းပမည်
ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၁၃

 အားကစားှင့ ်လငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန  ြမန်မာိင်ုင ံေဂါက်သီး 

အဖဲွချပ်တိုကီးမှး၍ (၇၅)ှစ်ေြမာက် စန်ိရတ ုြပည်ေထာင်စေုနအထမ်ိး 

အမှတ် တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် ေဂါက်သီးုိက်ပိင်ပဲွကုိ ရန်ကုန်မိရိှ 

မိေတာ်ေဂါက်ကွင်း(ေငေွသာ်တာ)၌ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၉ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထ ိ

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။              စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

ထီးချိင့်မိနယ် မရသမ်ိေကျးရာရိှ စာသင်ေကျာင်းအတွင်း 

ဝင်ေရာက်စခန်းချ၍ အဖျက်အေမှာင့်လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများ 

ကို ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီး
စာမျက်ှာ »» ၁၈

စာမျက်ှာ »» ၁၅

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ချမ်းြမသာစည်မိနယ် ၇၃ လမ်းှင့် Blue Diamond 
လမ်းကားရှိ “ေရ လွယ်အင်း” ကုမ ဏီ(ေငွအပ်ှံ/ထုတ်ေပးဌာန) လုယက်ခံရမ မှ 

ကျးလွန်သူတရားခံများကို ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ အကမ်းဖက်မ 

တိက်ုဖျက်ေရးဗဟိအုဖဲွမှ ေကညာထားသည့ ်အကမ်းဖက် 

အဖဲွအစည်းများှင့ ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် ေထာက်ပံေ့နသ ူ

များ၊ တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွ နယ်ေြမများအတွင်း၌

စစ်သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲသ့မူျားှင့ ်အကမ်းဖက်လပ်ုရပ် 

များကို ကျးလွန်သူများကို ြပစ်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်


