
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    ြပာသိုလြပည့်၊     တနဂ  ေွေန။                                                                                                                                             Sunday,       16    January    2022          ၁၀၆၂၀

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

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် တနသ  ာရီတုိငး်ေဒသကီး က န်းစုမိနယ်ရိှ  ဌာနဆုိင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ မိမိမိဖများှင့်  ေတွဆံုအမှာစကား 

ေြပာကားစ်။

စာမျက်ှာ » ၁၉စာမျက်ှာ » ၆ စာမျက်ှာ » ၈

စာမျက်ှာ » ၅

ဖတ်စရာ

ယေန

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ

လူနာသစ် ၁၇၀ ေတွရှိ၊ 

ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ 

၁ ဒသမ ၅၃ ရာခိုင် န်းရှိအေတွးေတွ ဘယ်မှာလဲ

ှစ်(၇၀)ြပည့် ကယားြပည်နယ်ေန 

အခမ်းအနားကျင်းပ

SARS-CoV-2 Variant Omicron 

(အိုမီခရန်) ေရာဂါပိုး 

ထပ်မံေတွရှိရမ ှင့်စပ်လျ်း၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ေဒသခံများအေနြဖင့ ်မိမိတို၏  ရှိရင်းစွဲလုပ်ငန်းများြဖင့ ်ေရာင့်ရဲတင်းတိမ်ေန၍မရဘ ဲ 

လူေနမ ဘဝ အဆင့်ြမင့်တင်ေရး၊ ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်

ေဒသတွင်း ဝမ်းစာဖူလုံမ ှင့်ပတ်သက်၍ စိုက်ဧရိယာများ တိုးချဲြခင်းထက် အထွက် န်းြမင့်မားေရးကို ေဆာင်ရက်ကေစလို

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါအ့ား အကျိးေရာက် 

လမိ့မ်ည်မဟတ်ုဟ ုမထမီဲြ့မင် မေအာက်ေမရ့ာ။ မိုးေရ 

ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ ်    ေရအိုးသည ်  

ြပည့ဘ်သိကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်း 

ငယ်မ ေသာ   ေကာင်းမ ကို  ြပလုပ်ဆည်းပူးဖန်များ 

လတ်ေသာ် ေကာင်းမ ြဖင့် ြပည့်၏။
ပါပဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၂၂)

ေကာင်းမ ကို ြပလုပ်ဆည်းပူး
 

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၅

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ   ဥက   ၊ 

ိင်ုငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

သည်    တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး  က န်းစုမိနယ်ရှိ 

ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့ ်    မိမိမိဖများအား 

ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင်   က န်းစုမိ    မိေတာ်ခန်းမ၌ 

ေတွဆုံပီး ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာများှင့ ်

ပတ်သက်၍ အမှာစကားေြပာကားသည်။

အဆုိပါ ေတွဆံုပဲွသုိ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ှင့အ်တ ူခရီးစ်တွင် လိက်ုပါလာသည့် 

အဖဲွဝင်များ၊ တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊  ကမ်းုိးတန်း 

ေဒသ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး၊   က န်းစုမိနယ်ရှိ 

ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်စစ်မ ထမ်းေဟာင်း 

အဖွဲဝင်များ၊   မိမိမိဖများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ က န်းစုမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေအာင် 

ဆန်းဝင်းက    ေဒသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ 

ေမွးြမေရးလပ်ုငန်း၊ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းေဆာင်ရက် 

ေနမ အေြခအေနှင့် ေဒသဝမ်းစာအတွက ်စိုက်ပျိး

ေမွးြမေရးေဆာင်ရက်မ အေြခအေန၊ ေရာ်ဘာ၊ အန်ုး 

ှင့ ်ဆအီန်ုးပင် စိက်ုပျိးထားရိှမ အေြခအေန၊ ေရထွက် 

သယဇံာတများထတ်ုလပ်ုမ ှင့ ်ေမွးြမေရးေဆာင်ရက် 

ေနမ အေြခအေန၊  ေဒသတွင်းလ ပ်စစ်မီးသံုးစဲွမ  အေြခ 

အေန၊                  စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   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

“ုိင်ငံတစ်ခု ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများြဖင့် 

ြပည့်စံုသည့် ပညာတတ်လူသားအရင်းအြမစ်များစွာ ေမွးထုတ်ေပးုိင်ရန် လုိအပ် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အေြခခပံညာသင်ကားသည့ ်အသက်အရယ်မှစ၍ ှစ်စ်တန်းစ် 

ကူးေြပာင်းမ ရာခိင်ု န်းကိ ု        ြမင့မ်ားလာေအာင်လပ်ုေဆာင်ပီး    အမှန်တကယ် 

ပညာတတ်ေြမာက်မ ရှိေအာင်      သင်ကားေပးရန ်   လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း” 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က  ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင်  ထားဝယ်တက သိုလ်သိုေရာက်ရှိစ ်

လမ်း န်မှာကားခဲ့သည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် စာမတတ်သပူေပျာက်ေရး၊ အေြခခပံညာတတ်ေြမာက်ေရး၊ 

ပညာတတ်လူသားအရင်းအြမစ်များ  ေပ ထွက်လာေရးအတွက်  အစုိးရအဆက်ဆက် 

လက်ထက်များတွင်   ပညာေရးက  ကို    အေလးထားြမင့်တင်အားေပး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ စာတတ်ေြမာက်သ၊ူ အေြခခပံညာပီးေြမာက်သ၊ူ ပညာတတ် 

သူများ တိုးတက်မ ရှိလာသည်။ သိုေသာ် ိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းေနထိုင်ကေသာ 

ြပည်သူများတွင ်အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့် ပညာေရးှင့်ကင်းကွာေနသူများ ရှိေန 

ေသးသည်ကုိ ေတွရသည်။ ယခုအခါ ြမန်မာုိင်ငံတွင် စာမတတ်ေြမာက်သူဦးေရ 

၁၀ သန်းေကျာ်ရိှေနေကာင်း ေကာက်ယထူားေသာ စစ်တမ်းများအရသရိှိရသည်။ 

ိုင်ငံလူဦးေရှင့ ်  င်းစာလ င် စာမတတ်သူဦးေရ ြပန်လည်များြပားလာသည်ကို

ေတွရသည်။

ထိုအြပင် ေကျာင်းေနအရယ်ကေလးတိင်ုး ေကျာင်းေနိင်ုေရးအတွက် စမီခံျက် 

ချကာ ေဆာင်ရက်ေနေသာ်လည်း ေကျာင်းမေနေသာကေလးငယ်များ၊ ှစ်စ် 

တန်းစ် ပုမှံန်ကူးေြပာင်းမ မရိှဘ ဲတန်းစ်ြပတ်ကျန်ခဲသ့မူျား များစွာရိှေနသည်ကိ ု

လည်း ေတွရသည်။ ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးငယ်များ မလူတန်း၊ အလယ် 

တန်း၊ အထက်တန်း တန်းစ်ကူးေြပာင်းမ တွင် အတန်းအဆင့်လိုက် ြပတ်ကျန်ခဲ့ 

သည်ကိေုတွရသည်။ ယခအုခါ တက သိလ်ုဝင်တန်း ေအာင်ချက်ရာခိင်ု န်းကျဆင်းမ  

အေကာင်းရင်းကိ ုဆန်းစစ်ကည့်ရာတွင ်တန်းစ်ကူးေြပာင်းမ ၌ သက်ဆိုင်ရာ 

အတန်းလိက်ုတွင် အမှန်တကယ် တတ်ေြမာက်မ မရိှခဲြ့ခင်းှင့ ်တက သိလ်ုဝင်တန်း 

စာေမးပွဲေမးခွန်းများှင့ ်အထက်တန်းအဆင့် စာေမးပွဲေမးခွန်းတိုတွင ်ခက်ခဲမ ၊ 

ကွာဟချက်ြမင့်မားမ တိုေကာင့ ်ြဖစ်ိုင်သည်ကိ ုသုံးသပ်ေတွရှိထားသည်။

အသပိညာ၊ အတတ်ပညာ အမှန်တကယ်တတ်ေြမာက်သမူျား ေပ ထွန်းြခင်း 

မရှိပါက ိုင်ငံအတွက် အမှန်တကယ်အားထားရမည့ ်လူသားအရင်းအြမစ်များ 

ရှားပါးသွားပီး ိင်ုငတံည်ေဆာက်ေရး၊ ိင်ုငဖံွံဖိးေရးတွင် အားနည်းေမှးမိှန်သွားိင်ု 

ေပသည်။ မိမိတိုဘဝြမင့်မားတိုးတက်ေရး၊ အေကာင်းအဆိုး၊ အေကာင်းအကျိး 

ခဲွြခားဆင်ြခင်ိင်ုေရး၊ မမိိိင်ုငကံိ ုမမိတိိုတည်ေဆာက်ိင်ုေရးအတွက် ပညာသည် 

အေြခခံကျေသာအရင်းအြမစ်ြဖစ်သည်။ မိမိတတ်သိထားသမ ပညာြဖင့် သင့်ေလျာ်ရာ 

ဘဝအဆင့်ဆင့်ကုိ ေကာင်းမွန်စွာြဖတ်သန်းုိင်ေရးအတွက် အသိပညာ၊ အတတ် 

ပညာ၊ ဗဟသုတုများ ရှာမီှးိင်ုရန်လိအုပ်ေပသည်။ ထိုေကာင့ ်စာမတတ်သပူေပျာက် 

ေရး၊ အေြခခံပညာကိ ုအရည်အေသွးမီအတန်းစ်ပီးေြမာက်ေစေရး၊ ေတွးေတာ

ဆင်ြခင်တထွီင်ိင်ုစွမ်းြမင့မ်ားေသာ အတတ်ပညာ၊ အသပိညာများ တတ်ေြမာက် 

ေရးတိုကိ ုေြမာ်ေတွးေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ေကျာင်းေနအရယ်ကေလးတိင်ုး ေကျာင်းေနိင်ုေရး၊ အတန်းစ်ဆက် မပျက် 

မကွက်မှန်မှန်တက်ေရာက်ိုင်ေရးအတွက ်မိဘ၊ ဆရာများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ကရန်လိအုပ်ေပသည်။ အရည်အေသွးြပည့ဝ်ပီး အဆင့အ်တန်းမသီည့ ်ဘာသာရပ် 

များ က မ်းကျင်တတ်ေြမာက်ရန်အတွက ်  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ ဆရာ

ဆရာမများှင့်တာဝန်ရှိသူများ    လက်တွဲပူးေပါင်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်ေပသည်။ ဆရာထက် တပည့်လက်စွမ်းထက်သည်ဆိုသကဲ့သို ဆရာများ 

အေနြဖင့် မိမိတိုထက် ထူးခ န်ထက်ြမက်ေသာ တပည့်များေပ ထွက်လာေအာင ်

ကိးပမ်းစွမ်းေဆာင်ေပးကရမည်ြဖစ်သည်။ 

ယခအုခါ အေြခခပံညာေကျာင်းများ၊ အဆင့ြ်မင့ပ်ညာ တက သိလ်ု၊ ေကာလပ်ိ 

များ ိင်ုငံေတာ်အစုိးရက ဖွင့်လှစ်ေပးထားပီြဖစ်ရာ အသိeာဏ်ပညာ ဆင်ြခင်တံုတရား 

ြမင့မ်ားေသာ အသပိညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင် လသူားအရင်းအြမစ်များ ေပ ထွန်း 

လာေအာင် ကိးပမ်းစွမ်းေဆာင်ကရမည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းမှန်မှန်တက်ေရာက်၍ 

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရပ်များသင်ယူရန်၊    အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများ 

တတ်ေြမာက်ရန်အတွက် ေကျာင်းသား၊ မဘိ၊ ဆရာတို ပူးေပါင်းကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

ကရမည်ြဖစ်သည်။ တက သိလ်ုဝင်တန်းကိ ုအဆင့မ်စွီာ သင်ကားတတ်ေြမာက်ေရး 

ှင့်   တက သိုလ်ေကာလိပ်များတွင ်   သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအလိုက ်

က မ်းကျင်တတ်ေြမာက်သမူျားြဖစ်ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည် ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ပညာြဖင့ ်မမိဘိဝတိုးတက်ေရး၊ ပညာြဖင့ ်မမိိိင်ုငဖံွံဖိးေရးအတွက် 

ေကျာင်းသား၊ မဘိ၊ ဆရာများ လက်တဲွပူးေပါင်းကိးပမ်းကပီး ပညာြပည့ဝ်ှလုံးလှ 

သည့် လူသားအရင်းအြမစ်များြဖင့် ဒီမိုကေရစီိုင်ငံသစ်ကို တည်ေဆာက်ကရန ်

တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါေကာင်း။ ။

ပညာြပည့်ဝှလုံးလှေအာင ်

ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

မဟာဝိဇယ ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 

(၁၅)ကိမ်ေြမာက်      လုံးေတာ်ြပည့ ်

ေရ သက  န်း  ကပ်လှြခင်းလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေစတီေတာ်ကီးမှ 

ေရ မိုက်ထုတ်ြခင်းလုပ်ငန်း    ညိ  င်း 

အစည်းအေဝးကိ ုယေနနနံက် ၉ နာရတွီင် 

မဟာဝိဇယေစတီေတာ ်ေဂါပကအဖွဲုံး 

တွင် ြပလုပ်ပီး ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၏ 

အလှည့်ကျေဂါပကဥက     ဦးစိုးြမင့်ှင့ ်

ေဂါပကအဖွဲဝင်များ၊     ေရ မိုက်ထုတ ်

ပညာရှင်များ တက်ေရာက်ကသည်။

လုံးေတာ်ြပည့်ေရ သက  န်း

ကပ်လှရန်

မဟာဝိဇယ ေစတီေတာ်ြမတ်အား 

၂၀၁၈ ခုှစ်တွင်   ေရ သက  န်းကပ်လှ 

ပူေဇာ်ခဲ့ပီး သုံးှစ်ေကျာ်ကာပီးေနာက ်

လုံးေတာ်ြပည့်ေရ သက  န်းကပ်လှပူေဇာ်

ရန် ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်တွင် ြငမ်းဆင်ြခင်း 

လုပ်ငန်းကို    စတင်ေဆာင်ရက်သည်။ 

ြငမ်းဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း ပီးစီးချန်ိ ၁၅ ရက် 

အတွင်း    ေရ မိုက်ထုတ်ြခင်းလုပ်ငန်းကိ ု

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်၍      ေဖေဖာ်ဝါရီ 

ေနာက်ဆုံးပတ်၌        လုံးေတာ်ြပည့ ်

ေရ သက  န်းကပ်လှရန်  စီမံေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

“ေစတေီတာ်ြမတ်ကိ ုလုံးေတာ်ြပည့ ်

ေရ သက  န်းကပ်လှဖို      ြငမ်းဆင်ြခင်း 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနပီြဖစ်တ့ဲအတွက် 

မဟာဝိဇယေစတီေတာ်ြမတ ်ေရ သက  န်းကပ်လှရန်

 ေရ မိုက်ထုတ်ြခင်းလုပ်ငန်း ပညာရှင်များှင့ ်အစည်းအေဝးကျင်းပ

ေရ မိက်ုထတ်ုြခင်းလပ်ုငန်းနဲ ပတ်သက်ပီး 

အစည်းအေဝး ေဆာင်ရက်တာပါ။ ေရ မိက်ု 

ထုတ်တဲ့ေနရာမှာ       တင်ဒါစနစ်ကို 

ပွင့လ်င်းြမင်သာစွာ ေဆာင်ရက်ခဲပ့ါတယ်။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီပထမပတ်မှာ     ေရ မိုက် 

ထုတ်ြခင်းလုပ်ငန်းကို စတင်ေဆာင်ရက ်

သွားမှာပါ” ဟု   မဟာဝိဇယေစတီေတာ ်

ေဂါပကအဖဲွမှ အလှည့က်ျေဂါပကဥက    

ဦးစိုးြမင့်က ေြပာသည်။

မဟာဝိဇယ  ေစတီေတာ်ကီးအား 

၁၉၈၀ ြပည့ှ်စ် ေမ ၂၇ ရက်တွင် သာသနာ 

ေတာ် သန်ရှင်းေရးှင့ ်တည်တံ့ြပန်ပွား 

ေရး   ပထမအကိမ်    ဂိုဏ်းေပါင်းစုံ 

သံဃာ့အစည်းအေဝးကီး ေအာင်ြမင်စွာ 

ကျင်းပပီးစီးမ   အထိမ်းအမှတ်အြဖစ ်

ဓမ ရက ိတကန်ုးေြမေပ ၍ ေအာက်တိဘုာ 

၂၄ ရက်တွင် အတ်ုြမစ်ချတည်ထားခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

မဟာဝိဇယ  ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 

(၁၅)ကမ်ိေြမာက် ေရ သက  န်းကပ်လှရန် 

အတွက်   ပါဝင်လှဒါန်းကုသိုလ်ပွားများ 

လိုသည့်             အလှရှင်များအေနြဖင့ ်

ေစတီေတာ်ကီး၏ ေဂါပကုံး ဖုန်း ၀၉-

၄၂၄၅၅၁၁၆၇ သိုဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင် 

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်း - ညိမ်းသူ(သတင်းစ်)

ဓာတ်ပုံ - ကူး                                                                                 



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့်    ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

များရရိှေစေရး   ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် 

အေြခအေန၊    ကျန်းမာေရး၊   ပညာေရးဆိုင်ရာ 

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ထားရှိမ  အေြခအေန၊ ဆလုံ 

လူမျိးများအား လိုအပ်သည်များကိ ု ေထာက်ပံ့ေပး 

လျက်ရိှသည့ ်အေြခအေန၊  ေဒသတွင်းရိှ က န်းများသို 

ြပည်တွင်း၊   ြပည်ပမှခရီးသွားများ    လာေရာက ်

လည်ပတ်မ ှင့်    ဟိုတယ်ှင့်   ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ အေြခအေန၊ ပုလဲလုပ်ငန်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှသည့် အေြခအေနှင့ ်ေဒသတွင်းလိအုပ်ချက် 

များကို တင်ြပသည်။

ေဆွးေွးေြပာကား

ထိုေနာက် ဝန်ကီးဌာနအသီးသီး၏  လပ်ုေဆာင် 

ေနမ အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးများက ေဆွးေွးေြပာကားရာတွင်  မိတ ်-

ထားဝယ်-ေကာေ့သာင်း ေလေကာင်းခရီးစ်များကိ ု

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပးထားသည့်   အေြခအေနှင့် 

က န်းပတ်ေလေကာင်းခရီးစ်များ     လာမည့် 

ရက်သတ ပတ်အတွင်း ြပန်လည်ေြပးဆွဲေပးိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်အေြခအေန၊   ေရေကာင်း 

ခရီးစ်များ အဆင်ေြပေချာေမွစွာြဖင့ ်ေဘးအ ရာယ် 

ကင်းရှင်းစွာ  သွားလာိင်ုေရး၊  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထခိိက်ုမ မရိှေစေရးတိုအတွက် ေရေကာင်းထန်ိးသမ်ိး 

ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်အေြခ 

အေန၊ ေဒသတွင်း ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ ခရီးသွားများ 

လာေရာက်မ ကို   ထိေရာက်စွာအသုံးချ၍  ေဒသ 

ထွက်ကုန်၊ ထုတ်ကုန်များကိ ုအရည်အေသွးြပည့်မ ီ

သည့်  ေရာင်းကုန်များအြဖစ ်  လုပ်ေဆာင်ိုင်မည ်

ဆိုပါက   ေဒသတွင်းစီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ ကို 

အေထာက်အကြူဖစ်ေစိင်ုသည့ ်အေြခအေန၊ ေဒသ 

ဝမ်းစာဖူလံုေရးှင့် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးအတွက် လိုအပ်သည့် စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး 

ဆိင်ုရာ နည်းစနစ်များှင့ ်အေသးစားစက်မ လပ်ုငန်း 

များအတွက် လိအုပ်သည့ ်အရင်းအီှးများကိ ုမတည် 

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးိုင်မည့ ်   အေြခအေန၊ 

ေဒသတွင်း ပုလဲ၊  ခဲမြဖ၊  အဖိက်နက်၊  ငှက်သိုက ်

ထတ်ုလပ်ုမ အေြခအေနှင့ ်က န်းများကိ ုအေြခြပ၍ 

ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဆုိင်ရာများကုိ လုပ်ေဆာင် 

ိုင်မည့်အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍  ေဆွးေွး 

ေြပာကားကသည်။

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန်လိုအပ်

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က ေဒသဖံွဖိးတိးုတက် 

ေရးဆိုင်ရာများှင့်ပတ်သက်၍  ေြပာကားရာတွင ်

ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာများကိ ု   ေဆွးေွး 

ေြပာကားလုိ၍  တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ 

မိနယ်များသုိ လာေရာက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ က န်းစ ု

မိနယ်တွင ်       ေကျးလက်ေနလူဦးေရများြပားပီး 

ေမွးြမေရးှင့် ေရလုပ်ငန်းကုိ အဓိကထား လုပ်ေဆာင် 

ကသည်ကိ ုေတွရှိရေကာင်း၊ ေဒသဖွံဖိးတိုးတက ်

မ ှင့်ပတ်သက်၍ မိေပ ေနသူများတွင်  တုိးတက်မ  

အချိ ရိှုိင်သည်ဟုဆုိေသာ်လည်း ဖံွဖိးတုိးတက်မ  

များစွာ လိအုပ်ေနသည်ကိ ုေတွရိှရေကာင်း၊ ေဒသခ ံ

များအေနြဖင့် မိမိတို၏  ရှိရင်းစွဲလုပ်ငန်းများြဖင့ ်

ေရာင့်ရဲတင်းတိမ်ေန၍မရဘဲ  လူေနမ ဘဝအဆင့် 

ြမင့်တင်ေရး၊ ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကရန်လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး   လုပ်ေဆာင်ရာတွင ်

အသိပညာ၊ အတတ်ပညာြဖင့ ်ြပည့်စုံသည့ ်လူသား 

 သဘာဝအရင်းအြမစ်များ၊ သယဇံာတများကိအုသုံးချ၍ ေဆာင်ရက်မည် 

ဆိုပါက က န်းစုမိနယ်သည် ယခုထက်  ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်လာမည်

 ကီးပွားတိုးတက်လိုစိတ်ရှိပါက    ကိးစားအားထုတ်မ ရှိရမည်ြဖစ်ပီး 

မမိတိို၏ ကာယစွမ်းအား၊ eာဏစွမ်းအားများကိ ုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချ၍  

ကီးပွားတိုးတက်ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန်လို

  ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်  ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ၊ တပ်မေတာ်၊ 

ရပ်မိရပ်ဖများှင့်  ေဒသခံများ   စည်းလုံးညီွတ်စွာြဖင့်ပူးေပါင်း၍   

တိုင်ပင်ေဆွးေွးေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက များစွာအကျိးြဖစ်ထွန်းေစ 

ိုင်မည်

အရင်းအြမစ်များရှိရန်     လိုအပ်သည့်အတွက် 

ပညာေရးကုိ အားေပးကရန်လုိအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ

များ ပညာသင်ကားိုင်ေရးအတွက ် အေြခခံပညာ 

ေကျာင်းများှင့ ်တက သိလ်ုများကိ ုြပန်လည်ဖွင့လှ်စ် 

ေပးထားေကာင်း၊    ပညာေရးသည်တစ်ဦးချင်း၏ 

လိအုပ်ချက်ြဖစ်ပီး  ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့ ်ပညာတတ် 

များလိအုပ်ေကာင်း၊  ကေလးငယ်များပညာသင်ကား 

ြခင်းသည် ၎င်းတို၏ ဘဝရပ်တည်ေရးှင့ ် တိုးတက် 

ေရးအတွက်ြဖစ်ပီး အစိုးရအတွက် အဓိကမဟုတ ်

ေကာင်း၊     ေကျာင်းေနအရယ်ကေလးငယ်တိုင်း 

ေကျာင်းတက်ေရာက်ေစေရး မဘိများက တွန်းတွန်း 

တိက်ုတုိက်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ေစလုိေကာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာ 

က  များအလိုက်     လုပ်ငန်းများက မ်းကျင်စွာ 

ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးအတွက်     အတန်းပညာများရိှရန် 

လိုအပ်ေကာင်း၊        ပညာသင်ကားေရးအတွက ်

ယခုထက်ပိုမို၍   တွန်းအားေပးေဆာင်ရက်ကရန ်

လိေုကာင်း၊ ထိသုိုေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်တစ်ဦးချင်းှင့ ်

ေဒသဖံွဖိးတိးုတက်မ ကိ ုအေထာက်အကြူပိင်ုမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။

ေဒသတွင်း ဝမ်းစာဖူလုံမ 

ေဒသတွင်း ဝမ်းစာဖလူုမံ ှင့ပ်တ်သက်၍ လိအုပ် 

ချက်များရှိေနသည်ကိ ုေတွရှိရပီး စိုက်ဧရိယာများ 

တိုးချဲြခင်းထက် အထွက် န်းြမင့်မားေရးကုိ ေဆာင်ရက် 

ကေစလိုေကာင်း၊    လိုအပ်သည့်  အေြခခံစားကုန် 

ပစ ည်းများကိ ုြပင်ပမှ ဝယ်ယူသံုးစဲွရာတွင် လမ်းခရီး 

အခက်အခမဲျားေကာင့ ် ကန်ုေဈး န်းကီးြမင့်ိင်ုမည် 

ြဖစ်သြဖင့ ်မိမိတုိေဒသတွင်း၌ပင် စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ု 

ိင်ုေရး ကိးပမ်းလပ်ုေဆာင်ကေစလိေုကာင်း၊ ိင်ုင ံ

ေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်ေဒသအလိက်ု ဝမ်းစာဖလူုေံရး 

အတွက် စားေရရကိ ာဖလူုေံရးကိ ုရည်မှန်းချက်ထား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

စီးပွားြဖစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

စီးပွားေရးှင့်ပတ်သက်၍   ေရလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် က န်းစေုဒသ၌  ကန်ုေချာအဆင့် 

အထ ိထတ်ုလပ်ုိင်ုမည်ဆိပုါက ပိမုိအုကျိးြဖစ်ထွန်း 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိတ်ေဒသတွင် ေရာ်ဘာှင့် အုန်းများ 

စိုက်ပျိးြဖစ်ထွန်းပီး  အီေကွတာှင့် နီးကပ်ေသာ 

ိင်ုငအံချိတွင် အန်ုးစိက်ုပျိးမ ကိ ုစနစ်တကျစိက်ုပျိး 

၍   ကုန်ပစ ည်းထုတ်လုပ်မ များအား   စီးပွားြဖစ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  မမိတိိုအေနြဖင့လ်ည်း 

အုန်းကို      စီးပွားြဖစ်စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ိုင်ေရး 

အဆင့ြ်မင့အ်န်ုးထွက်ကန်ုများ  ေဆာင်ရက်ရန်လိုပီး 

လုိအပ်သည်များကုိ ုိင်ငံေတာ်မှ ပ့ံပုိးကူညီေဆာင်ရက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    မိမိတိုက  အလိုက် 

ယခုထက် ပုိမုိတုိးတက်ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

ကေစလိုေကာင်း၊    သဘာဝအရင်းအြမစ်များ၊ 

သယဇံာတများကိအုသုံးချ၍ ေဆာင်ရက်မည်ဆိပုါက 

က န်းစုမိနယ်သည ်ယခုထက်  ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက ်

လာမည်ြဖစ်ပီး    လိုအပ်သည့်နည်းပညာများကို          

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ကီးပွားတုိးတက်လုိစိတ်ရိှပါက ကိးစားအားထုတ် 

မ ရှိရမည်ြဖစ်ပီး မိမိတို၏ ကာယစွမ်းအား၊ eာဏ 

စွမ်းအားများကုိ မှန်မှန်ကန်ကန်အသံုးချ၍  ကီးပွား 

တိုးတက်ေအာင်    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန်လိ ု

ေကာင်း၊    ထိုသိုကိးစားေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက 

တစ်ဦးချင်းဘဝ တုိးတက်ေအာင်ြမင်ပီး ေဒသဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက်လည်း အေထာက်အကြူဖစ်လာ 

ေစမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

က န်းစုမိနယ်ရိှ ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ၊  မိမိမိဖများအတွက် စားေသာက်ဖွယ်ရာများှင့ ်လသူုံးကန်ု 

ပစ ည်းများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်စ်။

ေဒသတွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းဖံွဖိးတုိးတက်ေရး

အတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအား ခွင့်ြပေပးထား 

ေကာင်း၊ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ခရီးသွားများ ဆဲွေဆာင် 

ုိင်ေရးအတွက် ဝန်ေဆာင်မ များကို အဆင့်မီစွာြဖင့် 

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရန်လိုပီး ေအာင်ြမင်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ရန်လုိေကာင်း၊  လ ပ်စစ်ထုတ်လုပ်မ ှင့် 

ပတ်သက်၍    ေရအားလ ပ်စစ်ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး 

Survey လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

အလားတူ ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သုံးလ ပ်စစ်ှင့် 

ေလအားလ ပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်ုလပ်ုြခင်းကိလုည်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့်  က န်းစုေဒသဖွံဖိးတိုးတက်

ေရးအတွက် အထိက်ုအေလျာက် အေထာက်အကြူပ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ယခုထက်များစွာ ပိုမိုတိုးတက်ေစလို

ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ် ဌာနဆိုင်ရာ 

ဝန်ထမ်းများ၊ တပ်မေတာ်၊ ရပ်မ ိရပ်ဖများှင့ ်ေဒသခ ံ

များ စည်းလုံးညီွတ်စွာြဖင့်ပူးေပါင်း၍   တိုင်ပင် 

ေဆွးေွးေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက   များစွာအကျိး 

ြဖစ်ထွန်းေစိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    မိမိအေနြဖင့် 

က န်းစေုဒသကိ ုယခထုက်များစွာ ပိမုိတုိုးတက်ေစလိ ု

သည့်အတွက်   တုိက်တွန်းအကံြပေြပာကားြခင်းပင် 

ြဖစ်ေကာင်းှင့် က န်းစုမိေပ မှ ဦးေဆာင်၍ ေဒသ 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးကို ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကေစ

လိုေကာင်း ေဆွးေွးေြပာကားသည်။   

ထိုေနာက်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က က န်းစုမိနယ်ရှိ 

ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊  မိမိမိဖများအတွက ်

စားေသာက်ဖွယ်ရာများှင့ ်လသူုံးကန်ုပစ ည်းများကိ ု

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ရာ   မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးက 

လက်ခံရယူသည်။ 

ေတွဆုံပွဲအပီးတွင ်ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် အဖွဲဝင် 

များသည ်တက်ေရာက်လာကသူများအား ရင်းရင်း 

ှီးှီး လိုက်လံ တ်ဆက်ခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။                                               

သတင်းစ်

ိုင်ငံအချိတွင် အုန်းစိုက်ပျိးမ ကို စနစ်တကျစိုက်ပျိး၍ ကုန်ပစ ည်းထုတ်လုပ်မ များအား စီးပွားြဖစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

မိမိတိုအေနြဖင့်လည်း အုန်းကို စီးပွားြဖစ်စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ိုင်ေရး အဆင့်ြမင့်အုန်းထွက်ကုန်များ ေဆာင်ရက်ရန်လို



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးသည် ဆန်ဖလူုမံ မရိှသည့အ်တွက် စမီကံန်ိးများေဆာင်ရက်ရာတွင် လယ်ေြမများအသုံးမြပရန်ှင့ ်ေြမကိအုကျိးရိှစွာ အသံုးချိင်ုရန်လို

မတ်ိေဒသအတွင်း လ ပ်စစ်မီးလုေံလာက်စွာရရိှေရး ေရအားလ ပ်စစ်ထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး စမီေံဆာင်ရက်လျက်ရိှ

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် မတ်ိခိင်ုအတွင်းရိှ ငါးဖမ်းလပ်ုငန်း၊ ငါး၊ ပစွုန် ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းှင့ ်ေဒသအတွင်း  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

မည့်စီမံကိန်းများ ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်းအခမ်းအနားတွင ်အမှာစကားေြပာကားစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

အား မိတ်ေကာ်ပိုေရးရှင်း အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမ ဏီလီမိတက်ဥက    ဦးလှသန်းှင့် တာဝန်ရှိသူ 

များက မိတ်မိဓာတ်ပုံအား အမှတ်တရေ ပ း အ ပ ် စ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး မိတ်ခုိင်အတွင်းရိှ 

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ငါး၊ ပုစွန် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းှင့ ်

ေဒသအတွင်း  အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

မည့စ်မီကံန်ိးများ ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်းအခမ်းအနား 

ကို ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်မိတ်မိရှ ိမိတ်ေကာ်ပိ ု

ေရးရှင်း အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက်  

ုံး၌  ကျင်းပြပလပ်ုရာ  ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် တက်ေရာက်သည်။

အခမ်းအနားသုိ      ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ှင့အ်တ ူ  ခရီးစ်တွင်        လိက်ုပါလာ 

သည့်အဖွဲဝင်များ၊    တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊ 

ကမ်းိုးတန်းေဒသတိုင်းစစ်ဌာနချပ်   တိုင်းမှး၊  

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝင ်ဝန်ကီးများ၊ ခိုင်၊ 

မိနယ်အဆင့်   ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ 

မတ်ိခိင်ုအတွင်းရိှ ငါး၊ ပစွုန်ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းရှင် 

များှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ  တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး  ငါးလုပ်ငန်း 

အဖွဲချပ် ဥက   ၊  မိတ်ေကာ်ပိုေရးရှင်း  အများှင့် 

သက်ဆိင်ုေသာကမု ဏလီမီတိက်ဥက    ဦးလှသန်း 

က နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးအေြခအေန၊  စက်မ ဇုန် 

များ    ေဆာင်ရက်မ အေြခအေန၊      မိတ်ေဒသ 

ေရလပ်ုငန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ဖံွဖိးတိးုတက်မ အေြခ 

အေန၊ ထုခံါ - သဲြဖ - ေမာေတာင်လမ်း တည်ေဆာက် 

ေနမ ၊       ေမာေတာင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးဂိတ ်

ေဆာင်ရက်မ အေြခအေန၊ ပစွုန်ေမွးြမေရးလပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်မ အေြခအေန၊ ကမ်းနီးကမ်းေဝးငါးဖမ်း 

စက်ေလမှျားအေြခအေနှင့ ် ဆက်လက်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်မည့ ်  စီမံကိန်းများကိ ု

လည်းေကာင်း၊    မိတ်မိိုင်ငံတကာအဆင့်မီ 

ငါးေလလံေဈးှင့်   စက်မ ဇုန်စီမံကိန်းတာဝန်ခံ 

ဦးဟန်ထူးေအာင်က စမီကံန်ိးတည်ေဆာက်ရြခင်း 

၏ ရည်ရယ်ချက်၊ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်မည့်အေြခအေနများကို Video Clip 

ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး ငါးဖမ်း 

လပ်ုငန်း၊ ငါး၊ ပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက် 

၍ တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး  ငါးလုပ်ငန်းအဖဲွချပ် 

အတွင်းေရးမှး  ဦးသက်စိုးက  ကမ်းေဝးကမ်းနီး 

ငါးဖမ်းေလမှျား၏အေြခအေန၊ ကမ်းေဝးငါးဖမ်းေလ ှ

များကို   VMS  များ  တပ်ဆင်ေပးမ အေြခအေန၊ 

ှစ်အလုိက် ြပည်ပသုိေရထွက်ပစ ည်းများ တင်ပုိမ  

ှင့်   စနစ်တကျြဖစ်ေစေရး  ကပ်မတ်စစ်ေဆး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှမ အေြခအေန၊ ငါး၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း 

ေပျာ့၊  ဂျင်းခုှင့်   ပင်လယ်ေရေမှာ်များ  ေမွးြမမ  

အေြခအေနများကို လည်းေကာင်း၊ မိတ်ေကာ်ပို 

ေရးရှင်း အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာကုမ ဏီလီမိတက် 

စမီကံန်ိးဒါိက်ုတာ ဦးေအးမင်းေအာင်ကတနသ  ာရ ီ

မိနယ်ှင့်  မိတ်မိနယ်တိုတွင ် BBWI & MCPC 

ကုမ ဏီလီမိတက်မှ            အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်မည့ ်မတ်ိခိင်ုစမီကံန်ိးှင့ပ်တ်သက်၍ 

လည်းေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

က ငါးေလလံေဈးှင့် စက်မ ဇုန်တည်ေဆာက်ေရး 

အတွက် ၂၀၂၁ ခှုစ် မိတ်မိခရီးစ်အတွင်း ေနရာ 

ေရးချယ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း၊   စီမံကိန်း 

ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ုိင်ငံေတာ်အစုိးရက ခွင့ြ်ပ 

ေပးပီးြဖစ်၍ ပထမအဆင့်အေနြဖင့် ငါးေလလံ 

ြပည်တွင်း၌     လုံေလာက်စွာ   ထုတ်လုပ်ိုင်မည ်

ဆိုပါက  ြပည်ပသွင်းကုန်များကိ ုေလ ာ့ချိုင်မည် 

ြဖစ်သြဖင့် ိုင်ငံြခားေငွသုံးစွဲမ ကိ ုေလ ာ့ချိုင်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း။

ေရထွက်ကုန်ပစ ည်းများအား      တန်ဖိုးြမင့ ်

ထတ်ုကန်ုများြဖစ်ေအာင် ြပည်တွင်း၌ ထတ်ုလပ်ု၍ 

ြပည်ပသို  တင်ပိုိုင်ရန်လိုေကာင်း၊    မိတ်ေဒသ 

အတွင်း လ ပ်စစ်မီးလုံေလာက်စွာရရှိေရးအတွက ်

လည်း ေရအားလ ပ်စစ်ထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငန်းများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်ုိင်ေရး ုိင်ငံေတာ် 

မှ   စီမံေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊    အလားတူ  

ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သုံး    လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထုတ်လုပ်ိုင်ေရးအတွက်လည်း            ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကရန်လိေုကာင်း၊ ေမွးြမေရးလပ်ုငန်း 

များေဆာင်ရက်ရာတွင ်သဘာဝကေပးအပ်ထား 

သည့် အားသာချက်များကို အကျိးရှိစွာအသုံးချ၍ 

အထွက် န်းေကာင်းေစရန် စနစ်တကျြဖင့ ်ေမွးြမ 

ကရန်လိုေကာင်း၊    မိတ်မိဆိပ်ကမ်းကိုလည်း 

ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုြဖစ်ေစေရး 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရန ်လိုေကာင်း။

မိတ်မိဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် မိတ်မိရိှ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့်    ဝိုင်းဝန်း 

ေဆာင်ရက်ေပးေစလိုေကာင်း၊    တနသ  ာရီတိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်း  သံိုင်း၊ ေကျာက်မီးေသွးှင့ ်

ထုံးေကျာက်များစွာရှိသြဖင့် ေရလုပ်ငန်းတစ်ခု 

တည်းကိုသာမက အြခားစက်မ လုပ်ငန်းများကို 

လည်း    ေဆာင်ရက်ရန်   တိုက်တွန်းလိုေကာင်း၊ 

အလားတူ တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးအား ဆီအုိးကီး 

အြဖစ်    သတ်မှတ်ထားေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ်

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ဆီအထွက် န်း

ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက်   လုပ်ငန်းရှင်များ 

အေနြဖင့ ်  တာဝန်ရိှသမူျားှင့ပ်ူးေပါင်း၍ ဝိင်ုးဝန်း 

ေဆာင်ရက်ေပးကေစလိေုကာင်း           ေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်အား မိတ်ေကာ်ပို 

ေရးရှင်း အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာကုမ ဏီလီမိတက် 

ဥက    ဦးလှသန်းှင့် တာဝန်ရှိသူများက မိတ်မိ 

ဓာတ်ပုံအား အမှတ်တရေ ပ း အ ပ ် သ ည ် ။ 

ထ ိ ု  ေ န ာ က ်    ိ ု င ် င ံ ေ တ ာ ် စ ီ မ ံ အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်သည ်အခမ်းအနား 

တက်ေရာက်လာကသူများအား        ရင်းရင်းီှးီှး 

 တ်ဆက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။        သတင်းစ်

ေဈးအား ဦးစားေပးတည်ေဆာက်ရန်လိုေကာင်း၊ 

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးသည် ဆန်ဖလူုမံ မရိှသည့် 

အတွက် စမီကံန်ိးများေဆာင်ရက်ရာတွင် လယ်ေြမ 

များအား  အသုံးမြပရန်ှင့်  ေြမကိုအကျိးရှိစွာ 

အသုံးချိင်ုရန်လိေုကာင်း၊ မမိတိိုအေနြဖင့ ်ိင်ုင၏ံ 

စားေရရိက ာေပါများေစရန်အတွက် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း၊ မိတ်ေဒသအတွင်း စပါးအထွက် 

 န်းများ တိုးတက်ေအာင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်

များအေနြဖင့ ်ဝုိင်းဝန်းကိးပမ်း ေဆာင်ရက်ကေစ 

လိုေကာင်း၊    စားေသာက်ကုန်ပစ ည်းများအား 

  မိတ်မိဖွံ ဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် မိတ်မိရှိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ

အေနြဖင့် ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ေပးေစလို

  တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးအတွင်း  သံိင်ုး၊ ေကျာက်မီးေသွးှင့ ်ထုံးေကျာက် 

များစွာရှိသြဖင့် ေရလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုသာမက အြခားစက်မ လုပ်ငန်း 

များကိုလည်း ေဆာင်ရက်ရန် တိုက်တွန်းလို



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂
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(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

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

ပညာေရးသည် ေလာကဓကံိ ုကံေတွကရသည့အ်ခါ ေအာင်ြမင်စွာ ရင်ဆိင်ုေကျာ်လ ားိင်ုေစရန် လိအုပ်ေသာ စတ်ိှင့်ပ်ုလက ဏာများ  

တည်ေဆာက်ေပးြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ တစ်နည်းအားြဖင့် ပညာတတ်လ င် ကျန်းမာေအာင်ေနတတ်လာလိမ့်မည်။ ပညာတတ်လ င် ချမ်းသာေအာင်  

ေနတတ်လာလိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ပညာတတ်များ ေပါက ယ်ဝေရး၊ ပညာကိုအေြခခံသည့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာရှိသည့် 

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ ေပ ထွက်လာေစေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ကပါမည်။ မိမိတိုြပည်သူြပည်သားများ၏  စွမ်းပကားြဖင့် 

ိုင်ငံေတာ်တိုးတက်ေအာင် ဆက်လက်စွမ်းေဆာင်ကပါစိုဟု တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
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လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ ေပ ထွက်လာေစေရး

လွိင်ေကာ်    ဇန်နဝါရီ  ၁၅

ှစ် (၇၀) ြပည့် ကယားြပည်နယ်ေန   

အခမ်းအနားကို  ယေန   နံနက်ပိုင်းတွင် 

လိွင်ေကာ်မိရိှ ြပည်နယ်ခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည်။

အခမ်းအနားသို         ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင် ေစာဒန်နီ 

ယယ်ှင့်   ဦးေရ ကိမ်း၊    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့ ်ဒတုယိဗိလ်ုချပ် 

ကီးထွန်းထွန်းေနာင်၊  ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုး 

ှင့်  ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့်၊  ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ် ဦးခင်ေမာင်ဦး၊  အေရှပိုင်း 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်  တိုင်းမှး ဗိုလ်မှးချပ်  

နလီင်းေအာင်၊ ြပည်နယ်တရားသူကီးချပ် 

ေဒ သန်းသန်းေအး၊     ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖဲွဝင်ဝန်ကီးများ၊  ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှ 

သူများှင့်         ေဒသခံတိုင်းရင်းသား  

တိုင်းရင်းသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် သဘာပတအိဖဲွဝင်  

ကယားမျိးွယ်စ ု  ကိုးခုတိုမှ   လူမျိးစု 

ေခါင်းေဆာင်များက     ေနရာယူကပီး  

တက်ေရာက ်          လာကသူများက 

ြပည်ေထာင်စသုမ တ    ြမန်မာိင်ုငေံတာ်  

အလံ၊   ကျဆုံးေလပီးေသာ  အာဇာနည် 

ေခါင်းေဆာင်များှင့ ်ရေဲဘာ်အေပါင်းအား  

အေလးြပကသည်။ 

ေရှးဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊   ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး    မင်းေအာင်လ  င်ထံမှ  

ှစ် (၇၀) ြပည့် ကယားြပည်နယ်ေန  အခမ်းအနားကျင်းပ

ှစ်  (၇၀) ြပည့်     ကယားြပည်နယ်ေန  

အခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့ ်သဝဏ်လ ာကိ ု 

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖဲွ ဝင်    

ေစာဒန်နယီယ်ကဖတ်ကားပီး  ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်    ဦးခင်ေမာင်ဦးက   ကယား 

ြပည်နယ်ေန  မိန်ခွန်းေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်    ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

က    ြပည်နယ်အတွင်း    စီမံခန်ခွဲေရး၊ 

လူမ ေရး၊     လုံ ခံေရးှင့ ်  တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးက  တိုတွင်      စွမ်းစွမ်းတမ ံ

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကသည့်    ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းများမှ ဂဏ်ုထူးေဆာင်ဆတုဆံပ်ိ  

ရရှိသူ ၅၃ ဦးအနက် စီမံခန်ခွဲေရးဆိုင်ရာ 

ထူးခ န်ဆ ု(ပထမအဆင့)် ရရိှသ ူ ကယား 

ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ        အတွင်းေရးမှး  

ဦးအ့ံေမာ်အားလည်းေကာင်း၊     လူမ ေရး 

ဆိုင်ရာ ထူးခ န်ဆု (ပထမအဆင့်) ရရှိသူ  

လွိင်ေကာ်မိနယ ်  စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီဥက        ဦးေမာင်ေမာင်အား 

လည်းေကာင်း၊      စီမံခန်ခွဲေရးဆိုင်ရာ 

ထူးခ န်ဆု   (ဒုတိယအဆင့်)   ရရှိကသ ူ

အားကစားှင့ ်          ကာယပညာသိပ ံ 

(လိွင်ေကာ်) ေကျာင်းအုပ်ကီး ေဒ စုိးစုိးြမာ 

ှင့် ြပည်နယ်ဥပေဒအေထာက်အကူြပ  

ေကာ်မတီဝင ်     ဦးအဲလ်ဘက်တိုအား 

လည်းေကာင်း၊      စီမံခန်ခွဲေရးဆိုင်ရာ 

ထူးခ န်ဆ ု(တတိယအဆင့်) ရရိှသူ လူဝင်မ  

ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဆိင်ုရာ 

ြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံးမ ှ ဒုတိယ န်ကား 

ေရးမှး  ဦးသိန်းတန်အားလည်းေကာင်း၊ 

ငိမ်းချမ်းေရး၊ လုံ ခံေရး၊  တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးဆိုင်ရာ ထူးခ န်ဆု   (တတိယ 

အဆင့်) ရရှိကသ ူြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲုံးမ ှ

ဒတုယိရအဲပ်ုချစ်ေဆွ၊ ဒုတိယရဲအုပ်ခင်ြမင့ ်

ှင့်   ရဲတပ်ကပ်ကီးစိုးမင်းေထွးတိုအား 

လည်းေကာင်း    ဂဏ်ုထူးေဆာင် ဆတုဆံပ်ိ 

များှင့်           ထူးခ န်မ ဂုဏ်ထူးေဆာင ်

လက်မှတ်များကိ ုေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ထိုေနာက်     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုးက  ကယားြပည်နယ် 

အတွင်းရှိ     တပ်ရင်း၊    တပ်ဖွဲများှင့ ်

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းများအတွက်  DVB - T2  Set 

Top Box  အလုံး ၁၀၀၀  ကို   ေပးအပ် 

လှဒါန်းရာ တပ်ရင်း၊  တပ်ဖဲွများကိယ်ုစား 

အေရှပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ ်    တိုင်းမှး 

ဗိုလ်မှးချပ်    နီလင်းေအာင်ကလည်း 

ေကာင်း၊  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ  ကိုယ်စား  

ြပန်ကားေရးှင့ ်   ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာန ြပည်နယ်ဦးစီးမှး ေဒ စုိးစုိးထွန်း 

ကလည်းေကာင်း လက်ခံရယူကသည်။

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၊ ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးများ၊   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်  

တာဝန်ရိှသမူျားသည် သဘာပတအိဖဲွဝင် 

ကယားမျိးွယ်စု  ကိုးခုတိုမှ  လူမျိးစု 

ေခါင်းေဆာင်များှင့ ်     မှတ်တမ်းတင် 

ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။ 

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စအီဖဲွဝင်များှင့ ်     ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးများသည ်   တက်ေရာက်လာက 

သည့ ်ေဒသခတံိင်ုးရင်းသား  တိင်ုးရင်းသ ူ 

များကုိ   ရင်းရင်းီှးီှးလုိက်လံ တ်ဆက် 

ကပီး  အခမ်းအနားကို   ုပ်သိမ်းလိုက ်

သည်။ 

ှစ်(၇၀) ြပည့်  ကယားြပည်နယ်ေန  

အထိမ်းအမှတ်အြဖစ ် ြပည်နယ်အတွင်း  

စီမံခန်ခွဲေရး၊  လူမ ေရး၊   လုံ ခံေရးှင့် 

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး     က  တိုတွင် 

စွမ်းစွမ်းတမ ံ  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့က 

သည့ ်ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများမှ ဂဏ်ုထူးေဆာင် 

ဆတုဆံပ်ိရရိှသ ူ၅၃ ဦးအနက် ရှစ်ဦးအား  

ဂဏ်ုထးူေဆာင်ဆုတံဆိပ်များှင့် ထူးခ န်မ  

ဂဏ်ုထူးေဆာင်လက်မှတ်များကိ ုေပးအပ်  

ချးီြမင့်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး         ကျန်ရှိသည့်  

ဂဏ်ုထူးေဆာင်   ဆတုဆံပ်ိရရိှသမူျားအား 

လည်း အခမ်းအနားြပလပ်ု၍ ဆက်လက် 

ေပးအပ်ချးီြမင့်သွားမည ်   ြဖစ်ေကာင်း  

သိရသည်။                           သတင်းစ်

ှစ် (၇၀) ြပည့် ကယားြပည်နယ်ေန  အခမ်းအနားကျင်းပစ်။

ကယားြပည်နယ်

ဝန်ကီးချပ်

ဦးခင်ေမာင်ဦးက

ဂုဏ်ထူးေဆာင်

ဆုတံဆိပ်

ရရှိသ ူ

တစ်ဦးအား

ဆုေပးအပ်

ချးီြမင့်စ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

လေူတရွဲစတ်ိအေတွးေတကွ အေရးကီးလိုလား 

ဟုေမးလ င် အေရးကီးတာေပါ့ဟု  ဆိုရပါမည်။ 

ကာယ၊  ဝစီ၊  မေနာ ကံသုံးပါးတွင ်မေနာကံသည် 

အဦးဆံုးြဖစ်သည်။  တ်အမူအရာ၊ ကုိယ်အမူအရာ 

တစ်စုတံစ်ခမုြပမ ီေတွးကြံခင်းကိ ုအရင်ဆုံးြပကရ 

သည်။     ဝစီကံအမ ှင့်   ကာယကံအမ တိုသည် 

ေတွးကံြခင်းတည်းဟူေသာ     အမ ကိုြပပီးမှသာ 

ြဖစ်ေပ စမြဲဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်စာေပကျမ်းဂန်များ 

တွင်   စိေတ န  နိယေတေလာေကာ၊  ေလာကကို  

စိတ်ကဦးေဆာင်သည်ဟ ုဖွင့်ဆိုြပခဲ့သည်။

 စိတ်ေကာင်းရှိဖိုလို

ငိမ်းချမ်းသာယာဝေြပာေသာ   လူေဘာင်ကိ ု

တည်ေဆာက်ရာတွင ် စိတ်ေကာင်းရှိဖို  လိုသည်။ 

ေယာနိေသာမနသီကာရတည်းဟူေသာ သင့်တင့ ်

ေလျာက်ပတ်စွာ  ှလံုးသွင်းတတ်ဖုိ လိသုည်။ အြပ 

သေဘာေဆာင်ဖိုလိုသည်။         စိတ်ေကာင်းရှိမ ှ

ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းကို   ေဖာ်ေဆာင်ိုင်မည်။ 

သိုမိုေကာင့် ေတာင်မိဆရာေတာ်ကီး  အရှင် 

ဇနကာဘဝိသံက မဟာဂ ာုေံကျာင်းတိက်ုကီး၏ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများထတွဲင် “စတ်ိေကာင်းရိှဖိုက 

- ပထမ”ဟု ေရးဆွဲခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

သိုရာတွင်  ပစ က ကာလတွင်မူ   ကိုယ့်အနီး 

ဝန်းကျင်ရိှ လအူချိ၏ ြပမေူြပာဆိလုပ်ုကိင်ုေနမ များ 

မှတစ်ဆင့်   လှမ်းြမင်ေတွလိုက်ရသည့ ်  သူတို၏ 

စိတ်အေတွးအကံများကား  အေယာနိေသာ   မန 

သကီာရဟေူသာ  မသင့မ်တင့ှ်လုံးသွင်းမ များသာ။

၂၀၂၂ ခှုစ် ဇန်နဝါရ ီ၁ ရက်၊  ှစ်သစ်၏ ကနဦး 

ေနရက်ြဖစ်သည်။

“ဟဲ့၊ နင် အခုမှ ေဈးလာတာလား”

“ဟုတ်တယ် ညက  ှစ်သစ်ကူး Count Down 
မှာ ဆဲဖိုမအိပ်ဘဲ ထိုင်ေစာင့်ေနရလို” 

ေဈးသွားေဈးလာ          အမျိးသမီးှစ်ဦး၏ 

 တ်ဆက်စကားသံများကို  ြပန်လည်အမှတ်ရမိ 

သည်။ ှစ်သစ်မဂ  လာအခါသမယတွင် ှလုံးသွင်း 

မှန်ကန်သူများက  ပရိတ်ပ  ာန်းတရားေတာ်များ၊ 

ေမတ ာဘာဝနာ၊  တရားဓမ တိုြဖင့်   ှစ်သစ်ကို 

ကုသိုလ်မဂ  လာအြဖာြဖာြဖင့ ်     ကိဆိုကသလိ ု

အချိကလည်း ထိုအမျိးသမီးကဲ့သို မှားယွင်းစွာ 

မသင့်မတင့ ်    ှလုံးသွင်း၍   အကုသိုလ်အမ ြဖင့် 

ှစ်သစ်ကို ကိဆိုကေလသည်။

ပီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မိ မဂ  လာေဈး 

မီးပွိင့်တွင ်    ယာ်ေကာပိတ်ဆိုမ   အတန်ကာ 

ြဖစ်ေပ ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံး နာရီဝက်၊  ၄၅  မိနစ် 

ခန် ကာြမင့်ခဲ့သည်။

“ေမာ်ေတာ်ပကီယ်က ဘယ်ေရာက်ေနတာလ”ဲ

“ဒေီလာက်ကားေတ ွ ပတ်ိေနတာမသဘိူးလား”

“ဒါမျိးဆို မလာေတာ့ဘူး” 

ခရီးသည်အချိ၏ အလိုမကျ ြပစ်တင်စကား 

သံများ  ထွက်ေပ လာသည်။

တေအာင့်အကာတွင်      ဝီစီသံတရ ီရ ီြဖင့ ်

ယာ်ထိန်းရဲကီးေရာက်လာသည်။

“လာပီ၊ လာပီ၊     ေမာ်ေတာ်ပီကယ်လာပ”ီ 

ခရီးသည်အချိ၏ ဝမ်းသာအားရစကားသံများကိ ု

ကားရြပန်သည်။

ေလး၊ ငါး၊ ဆယ်မနိစ်အတွင်းမှာပင် ယာ်ေကာ 

ပိတ်ဆိုမ များ အဆင်ေြပေချာေမွသွားသည်။

“အမယ်ေလး၊ ေတာ်ပါေသးရဲ”

ေရှကအမျိးသမီးကီးတစ်ဦးက စတ်ိသက်သာ 

ရာရသွားဟန်ြဖင့ ်ေရရတ်လိုက်သည်။

အေတွးေတွ ဘယ်မှာလဲ

ေတွးြခင်း၊  ေြပာြခင်း၊  လပ်ုြခင်း အဆင့်တိင်ုး၌ ေတွးြခင်းအမအူရာသည် 

ယှ်တွဲလျက်ပါရှိေနသည်ကို သတိထားကည့်လ င်  ေတွကရမည်ြဖစ်၏။    

ဤသေဘာသဘာဝကို သတိချပ်ထားလ င် မိမိတို၏ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ 

အမ တိင်ုးကိမုြပမ ီပထမအေတွးကိ ုဒတုယိအေတွးြဖင့ ်ြပန်လည်စစ်ေဆးဆင်ြခင် 

သည့ ်အေလ့အကျင့ထ်ားရိှရန် ကိးစားသင့်ကသည်။ စတ်ိေနာက်ကိယ်ုပါေြပာြခင်း၊ 

ြပြခင်းများေကာင့်  မလိုလားအပ်ေသာဆိုးကျိးများ  ေပ ေပါက်တတ်ေပရာ 

တစ်စုံတစ်ခု ေတွး ကံေြပာဆိုြပလုပ်ေတာ့မည်ဆိုပါက  တ်ကစကားမထွက်မီ၊ 

ကိုယ်ကတစ်စုံတစ်ရာမြပမူမီ၊ ေြပာအံ့ြပအံ့ဆဲဆဲ  အခုိက်အတန်ေလးတစ်ခု၌ 

ဒုတိယအေတွးကို ုတ်ြခည်းေဖာ်ထုတ်ဖိုလိုအပ်သည်။  ဒုတိယအေတွးသည် 

စင်စစ်အားြဖင့် ဆင်ြခင်တုံတရားပင်ြဖစ်

စာချစ်သူ
ယခုတေလာ  လူအများစုရဲ စိတ်အေတွးများှင့်ပတ်သက်၍  က န်ေတာ်ေတွးေနမိသည်။   သူတို အေတွးေတွက ဘယ်မှာလဲ၊ ဘာေတွကို ေတွးေနက 

သလဲ၊ ဘယ်ကို ဦးတည်ေနသလဲ စသြဖင့်ေပါ့။

“ေမာ်ေတာ်ပီကယ်ကီးကိုလည်း ဆုေပးလိုက် 

ပါဦးဗျာ၊ ေဘးရန်ကင်းပါေစလို”

လလူတ်ပိင်ုးအရယ် ခရီးသည်အမျိးသားကီး၏ 

ေမတ ာလ မ်း ခံေသာ ဆုေတာင်းစကားကိုလည်း 

ကားလိုက်ရသည်။

က န်ေတာ်ကမူ လူတို၏ မေနာကို  ေစာေကာ 

ေတွးေတာေနမိသည်။ ပီးေတာ့   ေယာနိေသာ 

မနသီကာရှင့် အေယာနိေသာ  မနသီကာရ၏ 

ကွာြခားမ များ။

သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ  ှလုံးသွင်းမ တည်း 

ဟူေသာ ေယာနိေသာ မနသီကာရှင့် ပတ်သက်၍ 

၁၉၉၄ ခှုစ်က ရန်ကုန်မိ ကမ ာေအးဘရုားလမ်းရိှ 

ချမ်းေြမရ့ပ်ိသာတွင် က န်ေတာ်  ဒလု ဘရဟန်းခရံင်း 

ချမ်းေြမရ့ပ်ိသာဆရာေတာ်ကီးထမှံ နာယမှူတ်သား 

ခဲ့ဖူးသည်။

ဆရာေတာ်ကီးက ရပ်ိသာရိှ ရဟန်းေယာဂမီျား 

အား ဩဝါဒေပးရင်း ငယ်စ်ကေလးဘဝက ဇာတ ိ

ရပ်ရာတွင်  ေရခပ်ဆင်းရင်း တစ်ေနေရအိုးကျကဲွခဲပ့ု၊ံ 

အြခားသငူယ်များက ကေလးသဘာဝ ေလှာင်ေြပာင် 

ခဲ့ကပုံ၊ ဆရာေတာ်အေလာင်းအလျာက အြခား 

ကေလးသူငယ်များကဲ့သို   ငိုယိုြခင်းမရှိဘ ဲ ကျန်ရှိ 

ေသးေသာ ေရအိုး၏လည်ဆစ်ကိုြပပီး “ေရအိုးကွ ဲ

လည်း  အိုးေတွတင်ဖို  ကွတ်ေခွရတာေပါ့”ဟု 

ြပန်လည်ခွန်းတုံြပန်         ေြပာကားခဲ့ပုံများအား 

ြပန်ေြပာင်းမိန် ကားေြပာဆိုပီး တစ်ဆက်တည်း 

မှာပင် “ငယ်စ်ကေတာ့  ဒါဟာ  ေယာနိေသာ 

မနသီကာရဆုိတာ မသခ့ဲိဘူးေပါ့”ဟ ုေယာနိေသာ 

မနသီကာရ၏  သေဘာသဘာဝကို  ရှင်းလင်း 

ေဟာကားေတာ်မူခဲ့ပါသည်။

ယိုသူမရှက ်ြမင်သူရှက်စရာ

လက်ရိှအချန်ိမှာေတာ ့ကိယု့အ်နီးဝန်းကျင်တွင် 

ေယာနေိသာ မနသကီာရြဖင့ ်သင့တ်င့ေ်လျာက်ပတ် 

စွာ ှလုံးသွင်းေလ့ရှိသူ၊ ှလုံးသွင်းတတ်သူများ 

ရှားပါးလာခဲေ့ချပ။ီ အထူးသြဖင့ ်လက်ရိှလအူများစ ု

အသုံးြပေနေသာ  လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာများ 

ေပ တွင် ေလ့လာကည့်လ င် ေတွုိင်သည်။ မသင့် 

မတင့်  ှလံုးသွင်းမ တည်းဟူေသာ အေယာနိေသာ 

မနသီကာရမှတစ်ဆင့်              ေပါက်ဖွားလာသည့် 

မှတ်ချက်အေရးအသားများက  ယုိသူမရှက် ြမင်သူ 

ရှက်စရာပင်။  

ယခုရက်ပိုင်း ြမန်မာိုင်ငံမ ှ သတင်းေထာက ်

တစ်ဦးက တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင ံေပကျင်းမိ၌ 

သူကံေတွခဲ့သည့ ်ေမာင်းသူမဲ့တက စီှင့်  ဘတ်စ် 

ကားအေကာင်း  ဗီဒီယုိ  ပုိဂရမ်ဖုိင်ေလးတစ်ခုကုိ 

လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာတွင် တင်ဆက်ေဖာ်ြပခဲ့ 

သည်။

အမ်ိနီးချင်းိင်ုင၏ံ တိုးတက်မ ၊ တထွီင်မ များကိ ု

အားကျအတုယူေစလိုသည့် ေစတနာလည်းပါပါ 

လမိ့မ်ည်။ သိုရာတွင် ထုံးစအံတိင်ုး မှတ်ချက်အများစ ု

က အေယာနိေသာ  မနသီကာရ စိတ်အေတွးတိုမှ 

တစ်ဆင့်  ြဖစ်တည်ေပါက်ဖွားလာေသာ အေရး 

အသားများ။ သိမ်ဖျင်းညံ့ဖျင်းြခင်း၊ ကဲ့ရဲြပစ်တင ်

ြခင်း၊   တ်ချဆဲဆိုြခင်း စသည့် မှတ်ချက်များကား 

ဗရပွ။ ြမန်မာုိင်ငံမှလူအချိ၏ ယေနစိတ်အေတွး 

များကား စိစစ်ေစာေကာစရာြဖစ်လာသည်။

တကယ်ဆိုလ င်   ေမာင်းသူမဲ့ကားရဲသေဘာ 

သဘာဝက ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုလဲ၊ လုံ ခံစိတ်ချမ ရှိရဲ 

လား၊ အားသာချက်က ဘာလဲ၊ အားနည်းချက်က 

ဘာလဲ၊ ဘယ်လုိ တီထွင်ထားသလဲ၊ ဘယ်ေလာက် 

အကျိးြပိင်ုသလ၊ဲ ငါတို ဘာလိုမတထွီင်ိင်ုရမှာလ ဲ

စသြဖင့ ်အြပသေဘာေဆာင်သည့ ်စူးစမ်းေလလ့ာ 

သည့်     မှတ်ချက်အေရးအသားတစ်စုံတစ်ခုမ  

မေတွခဲရ့။ သိုေကာင့မ်ို ြမန်မာိင်ုငသံည် ယခတုိင်ု 

မည်မည်ရရ  ဘာတစ်ခုမ   မတီထွင်မထုတ်လုပ ်

ိုင်ြခင်းေလလား၊ ေတွးစရာြဖစ်ရသည်။

ေကာင်းမွန်ေသာ ြမန်မာလ့ူေဘာင်အဖဲွအစည်း 

တစ်ရပ်ကုိ ေဖာ်ေဆာင်လုိလ င် က န်ေတာ်တုိသည် 

ေကာင်းမွန်ေသာ   အြပသေဘာေဆာင်သည့  ်

စိတ်အေတွးအကံများ ရှိဖိုလိုအပ်သည်။ အဖျက် 

သေဘာေဆာင်ေသာ   စိတ်အေတွးအကံများကိ ု

ဖယ်ရှားပစ်ဖို လိုသည်။

 ေတွးကံြခင်းမ ှေပါက်ဖွားလာ

သတင်းစာဆရာကီး       ဆရာေမာင်ဝံသက 

“ဒတုယိအေတွး”ဟသူည့ ်အေတွးအြမင် ေဆာင်းပါး 

စာစတွုင် “စကားေြပာဆိြုခင်း၊ စာေပေရးသားြခင်း၊ 

ကိုယ်ခ ာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို   အသုံးြပ၍ 

လုပ်ေဆာင်ြခင်း စသည်ြဖင့် ကိုယ် တ်အမူအရာ 

တိုင်းသည ်  ေတွးကံြခင်းမ ှ  ေပါက်ဖွားလာေသာ 

ရလဒ်များြဖစ်သည်။ သုိရာတွင် သာမန်လူများအဖုိ 

သစိတ်ိမှတ်စိတ်က လုိက်မမီေလာက်ေအာင် ြမန်လွန်း 

လှသြဖင့ ်ေတွးြခင်း၊ ေြပာြခင်း၊  လုပ်ြခင်းတိုသည ်

တစ်ဆက်တည်းလိုြဖစ်ေနသည်။    တစ်ဆင့်ချင်း  

ပိုင်းြခားရန ်   မတတ်စွမ်းိုင်ကေချ။  ထိုေကာင့ ်

စိတ်ေနာက်ကိုယ်ပါဟူ၍ ဆိုစမှတ်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ ်

သည်။

သိုရာတွင် ေတွးြခင်း၊  ေြပာြခင်း၊  လုပ်ြခင်း 

အဆင့်တိုင်း၌ ေတွးြခင်းအမူအရာသည် ယှ်တွဲ 

လျက်ပါရှိေနသည်ကို      သတိထားကည့်လ င် 

ေတွကရမည်ြဖစ်၏။    ဤသေဘာသဘာဝကို 

သတိချပ်ထားလ င်   မိမိတို၏  ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ 

မေနာကံ အမ တိုင်းကိုမြပမ ီ     ပထမအေတွးကိ ု   

ဒတုယိအေတွးြဖင့ ်ြပန်လည်စစ်ေဆးဆင်ြခင်သည့ ်

အေလ့အကျင့်ထားရှိရန ်   ကိးစားသင့်ကသည်။ 

စိတ်ေနာက်ကိုယ်ပါေြပာြခင်း၊ ြပြခင်းများေကာင့ ်

မလိလုားအပ်ေသာဆိုးကျိးများ ေပ ေပါက်တတ်ေပ 

ရာ တစ်စုတံစ်ခေုတွးကေံြပာဆိ ု  ြပလပ်ုေတာမ့ည် 

ဆိပုါက  တ်ကစကားမထွက်မီ၊ ကုိယ်ကတစ်စံုတစ်ရာ 

မြပမူမီ၊  ေြပာအံ့ ြပအံ့ဆဲဆဲ  အခိုက်အတန်ေလး 

တစ်ခု၌ ဒုတိယအေတွးကို   ုတ်ြခည်းေဖာ်ထုတ်ဖို 

လုိအပ်သည်။ ဒုတိယအေတွးသည် စင်စစ်အားြဖင့် 

ဆင်ြခင်တုံတရားပင်ြဖစ်၏။

ဒုတိယအေတွးကို ြဖတ်သန်းပီးမှေဆာင်ရက်

လမူ ေရးနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အေကာင်းကစိ  

အလုံးစုံှင့်စပ်လျ်း၍ ေတွး၊ ကံ၊ ေြပာဆို၊ ြပမူ 

ကရာ၌      ဒုတိယအေတွးကို   ြဖတ်သန်းပီးမ ှ

ေဆာင်ရက်လ င် ဆင်ြခင်တုံတရား   ထွန်းကား၍  

ြဗဟ စိုရ်တရားြပန်ပွားစည်ပင်ေသာ     ေလာက 

ချမ်းသာကီးကိ ုမျက်ေမှာက်ြပကရေပလမိ့မ်ည်”ဟ ု

ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့သည်။    စာဖတ်သူများအတွက ်

အကျိးရှိေသာ အေတွးအြမင်ေဆာင်းပါးစာစုတစ်

ပိုဒ်ြဖစ်သည်။

ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ်ကီး အရှင်ေဒါက်တာ 

န မာလာဘိဝံသက    “စိတ်၏အေတွးများ” 

တရားေဒသနာေတာ်တွင်   စိတ်၏အေတွးများှင့ ်

ပတ်သက်၍   မေကာင်းသည့်အေတွး  သိုမဟုတ် 

မေတွးသင့်သည့ ်  အေတွးသုံးမျိး၊   ေကာင်းသည့ ်

အေတွး သိုမဟတ်ု ေတွးသင့သ်ည့အ်ေတွးသုံးမျိးကိ ု

ခွဲြခားရှင်းလင်း ေဟာကားေတာ်မူခဲ့သည်။

မေကာင်းသည့်အေတွး သိုမဟုတ် မေတွးသင့် 

သည့် အေတွးသုံးမျိးမှာ ေလာဘှင့်  ေတွးသည့် 

အေတွး(ကာမဝိတက)်၊  ေဒါသှင့်  ယှ်တွဲသည့် 

အေတွး (ဗျာပါဒဝိတက်)ှင့်   သူတစ်ပါးများကို 

ည်းဆဲဖို၊  သတ်ြဖတ်ဖို၊     အကျိးမဲ့ြဖစ်ေအာင်၊ 

ဒကု ေရာက်ေအာင်လပ်ုဖို   အေတွး(ဝဟိ သာဝတိက်)

တိုြဖစ်သည်။

ေကာင်းသည့်အေတွး သိုမဟုတ် ေတွးသင့် 

သည့်အေတွးသုံးမျိးမှာ ကာမဝိတက်၏ ဆန်ကျင် 

ဘက် ေနက မ ဝိတက်၊ ေမတ ာှင့်ယှ်သည့် အဗျာ 

ပါဒဝတိက်ှင့ ်ကဏုာ၊ အကင်နာတိုြဖင့ေ်တွးသည့ ်

အဝိဟ သာဝိတက်တိုြဖစ်သည်။

“စိတ်ကိုြဖစင်ေအာင်လုပ်တဲ့အခါမှာ တချိ 

အေတွးေတွကို  ထိန်းချပ်ဖိုလိုအပ်တယ်။ တချိ 

အေတွးေတွကို အားေကာင်းလာေအာင်လုပ်ေပးဖို

လိအုပ်တယ်။ ေတွးသင့တ်ာရိှသလိ ုမေတွးသင့တ်ာ 

လည်းရိှတယ်တဲ။့ ဒါေကာင့ ်စတ်ိအေတွးများဆိတုာ 

ကို ေလ့လာဖိုလိုတယ်။

မှန်ကန်တ့ဲအေတွးကုိ မိမိစိတ်ထဲမှာ ထူေထာင် 

ေပးပီး မှားယွင်းတဲအ့ေတွးကိ ုဖယ်ရှားပစ်ဖုိလုိတာ 

ေပါ။့ အဒဲေီတာ ့မှားယွင်းတဲအ့ေတွးဆိတုာ ဘာလ။ဲ 

မှားယွင်းတဲ ့  အေတွးဆိုတာ  အြပစ်ရှိတဲ့အေတွး။               

စာမျက်ှာ ၇ သို  

 



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီး 

ဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးခင်ရီသည ်ဇန်နဝါရီ 

၁၄ ရက် မွန်းလဲွ ၂ နာရီခဲွတွင် ဘုတ်ြပင်းမိ အမှတ်(၁)  

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌         လူဝင်မ  

ကီးကပ်ေရးှင့ ်       ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန 

ဘုတ်ြပင်းမိနယ ်      ဦးစီးမှးုံးမှဝန်ထမ်းများက 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိ ုပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့ ်

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက် 

ေပးေနမ ကို ကည့် အားေပးကာ  တာဝန်ရှိသူများ 

အား လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ မှာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကို ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖစ်ေပ လာပုံ 

ှင့်      ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားထုတ်ေပးြခင်း 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

၏ အေရးပါအသုံးဝင်ပု၊ံ ရရိှသည့က်တ်ြပားအား စနစ် 

တကျကိုင်တွယ ်ထိန်းသိမ်းိုင်ေရးအေြခအ ေနများ

ှင့်စပ်လျ်း၍  ရှင်းလင်း ေြပာကားပီး  ပန်းခင်း 

စမီခံျက်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ပီးြဖစ်သည့ ်ိင်ုငသံားစစိစ် 

ေရးကတ်ြပားများကို  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူ 

တစ်ဦးချင်းထံေပးအပ်ကာ ရင်းရင်းှီးှီး  တ်ဆက် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                         သတင်းစ်

ေမာ်လမိင ်  ဇန်နဝါရီ   ၁၅ 

ကိဗုစ်- ၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့် ထခိိက်ုခဲသ့ည့် စီးပွားေရးလပ်ုငန်း 

များအား ြဖစ်ိင်ုသမ နည်းလမ်းများြဖင့် အြမန်ဆုံးကစုားသွားိုင်ေရးှင့် 

ေဒသခံြပည်သူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ြပန်လည်ရရှိေစေရး 

အတွက်  မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးေဇာ်လင်းထွန်း၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

များှင့်  ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများသည်   ယေနနံနက်ပိုင်းက 

ကျိက်မေရာမိနယ် ကွမ်ငန်းေကျးရာအုပ်စုရိှ Mawlamyine Cement 

Limited (MCL) ဘလိပ်ေြမစက်ုသံို သွားေရာက်ကည့်  စစ်ေဆးသည်။ 

ဘုတ်ြပင်းမိ၌ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား

 ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးမ  ကည့် အားေပး 

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ဆင်းရတဲဲအ့ကျိးကိ ု       ထတ်ုလပ်ုတတ်တဲအ့ေတွး။ 

အဲဒီအေတွးမျိးကိ ု   ဖယ်ရှားရမယ်။   မှန်ကန်တဲ့ 

အေတွးဆိုတာ   အြပစ်ကင်းတယ်။   ေကာင်းကျိး 

ချမ်းသာကိေုပးတတ်တယ်။ မှားယွင်းတဲအ့ေတွးေတ ွ

ကို   မှန်ကန်တဲ့အေတွးနဲ     အစားထိုးေပးရမယ”် 

စသြဖင့် ဆရာေတာ်ကီးက    ဆံုးမဩဝါဒမိန် ကား 

ေတာ်မူပါသည်။      

ထိုေနာက် အေတွးကိထုန်ိးချပ်သည့ ်နည်းစနစ် 

များှင့်ပတ်သက်၍   ဆရာေတာ်ဘုရားကီးက 

“ဝိတက သဏ ာနသုတ်မှာ     ြမတ်စွာဘုရားက 

ေဟာထားတာရှိတယ်။ အေတွးကို ထိန်းချပ်တဲ့ 

နည်းစနစ်ကိုေပးထားတယ်။ မေကာင်းတဲ့အေတွး 

ေတကွေန န်ုးထွက်ဖိုရန်အတွက် နည်းစနစ် ငါးမျိး 

ေပးထားတယ်။ ပထမနည်းက မေကာင်းတဲအ့ေတွး 

ေပ လာပီဆိုရင ်အာုံေြပာင်းလိုက်ပါတဲ့။ 

ဒတုယိနည်းက ေလာဘနဲေတွးေနမယ်၊ ေဒါသ 

နဲေတွးေနမယ်၊       ေမာဟနဲေတွးေနမယ်ဆိုရင ် 

ကိုယ်ေတွးေနတဲ့အရာရဲ      အြပစ်ကိုဆင်ြခင်ပါ။ 

သိုမဟုတ် ေတွးေနတဲ့စိတ်ရဲ အြပစ်ကိုဆင်ြခင်ပါ။ 

တတိယနည်းက   ေမ့ပစ်ရမယ်၊    စိတ်ထဲမှာ 

မထားနဲ ၊ ဆက်မေတွးနဲလိုဆိုတာ။

စတတု နည်းက ဒအီေတွး ဘယ်ကစသလဆဲိတုဲ ့

အေတွးရဲအေြခအြမစ်ကို   လိုက်ရှာတဲ့နည်းပဲ။ 

ရှာရင်းရှာရင်းနဲ  ထွက်ေပါက်ေတွသွားလိမ့်မယ်။ 

အေတွးဟာ         ေဖျာက်ပီးသားြဖစ်သွားမယ်။  

အေကာင်းရှာရင်းနဲ ပဲ ထုိအေတွးရဲထွက်ေပါက်ကုိ

ရသွားိုင်တယ်။

ေနာက်ဆုံး ပ မနည်းကျေတာ ့ြမတ်စွာဘရုားက 

မေကာင်းတဲ့အေတွးေတွဟာ သာမန်နဲေဖျာက်လို 

မရဘူးဆိုရင် စိတ်ကိုစိတ်နဲဖိှိပ်ပီး မရရေအာင ်

ကိးစားပါတဲ့။  လက်ေလ ာ့မေပးနဲတဲ့၊   အံကိတ် 

ပီးေတာ ့လုပ်ရမယ်တဲ့။

အဲဒီ   ငါးမျိးနဲလုပ်ရင ်   စိတ်ရဲအေတွးေတွ၊ 

မေကာင်းတဲ့အေတွးေတွဟာ  လုံးဝကင်းသွားပီး 

ေတာ ့အေတွးေပ မှာ ပုိင်ုိင်မ ဆုိတ့ဲစွမ်းရည်တစ်ခု 

ရလာိုင်တယ်။ အဲဒီစွမ်းရည်က ကိုယ်ေတွးချင်တဲ ့

အေတွးကို  ေတွးိုင်တယ်။  ကိုယ်မေတွးချင်တဲ့ 

အေတွးကို    ထိန်းချပ်ိုင်တယ်။   ေလ့ကျင့်ပီး 

ယူကည့်က။ ေနာက်ဆုံး ဒကု အားလုံးက လွတ်သွား 

လိမ့်မယ်တ့ဲ”ဟူ၍ ရှင်းလင်းေဟာကားေတာ်မူခ့ဲပါ 

သည်။

သိုဆိုလ င်   မိမိ မိသားစု၊  မိမိရပ်ရာေဒသှင့ ်

တိုင်းိုင်ငံတစ်ဝန်း   ငိမ်းချမ်းသာယာဝေြပာေရး၊ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် မိမိတိုကိုယ်စီကိုယ်စီ 

ေကာင်းေသာအေတွးများ၊ မှန်ကန်ေသာ အေတွးများ 

ကိသုာ ေတွးကံကရပါမည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် 

မေကာင်းသည့် အေတွးများ၊ မေတွးသင့် မေတွး 

ထိက်ုေသာ၊ အြပစ်ရိှေသာအေတွးများကိ ုထန်ိးချပ်၊ 

ဖယ်ရှားပစ်ကရပါမည်။ ေကာင်းေသာအေတွးများ 

ြဖင့ ်အစားထိုးကရပါမည်။ သိုမှသာ အြပသေဘာ 

ေဆာင်သည့် သာယာချမ်းေြမ့ေသာ လူေဘာင ်

အသိုက်အဝန်းတစ်ခုကို  ဖန်တီးတည်ေဆာက်ိုင် 

ေပလမိ့မ်ည်။  စေိတ န နယိေတေလာေကာ၊ ေလာက 

ကိုစိတ်က ဦးေဆာင်သည်မဟုတ်ပါလား။      ။  

 ကျိက်မေရာမိနယ ် Mawlamyine Cement Limited (MCL) 

ဘိလပ်ေြမစက်ုံလည်ပတ်ိုင်ေရး ကည့် စစ်ေဆး

ရန်ကုန်  ဇန်နဝါရီ  ၁၅

ရန်ကုန်မိေတာ်     စည်ပင် 

သာယာေရး နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ 

ေြမများအား လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းှင့် 

အညီ စနစ်တကျ စီမံခန် ခဲွုိင်ေရး 

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲကိ ု      တိုင်း 

ေဒသကီး အစိုးရအဖွဲုံး မဂ  လာ 

ခန်းမတွင် ယမန်ေနနနံက် ၉ နာရ ီ

က ကျင်းပသည်။

ေြမငှားဂရန်ထုတ်ေပး

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီး 

ချပ် ဦးလှစိုးက အလပ်ုုေံဆွးေွး 

ပဲွသုိ     တက်ေရာက်လာကသည့်  

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ   အငိမ်းစား 

ဝန်ထမ်းပညာရှင်များ၊ ဌာနဆိင်ုရာ 

အရာရှိများက  မိမိတိုအေနြဖင့် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့၊    တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ဆြဲဖစ်သည့ ် ဌာနများ 

ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ေြမများအားစနစ်တကျစီမံခန်ခွဲိုင်ေရး အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ

တွင်    လက်ေတွေြမြပင်ဆငး် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည့ ်     အေတွ 

အကံများ၊   မိမိတို   ေလ့လာ 

လုပ်နည်းများှင့်အည ီ   မိေြမ 

အမ တွဲများ         ပီးြပတ်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ပီး    သက်ဆိုင်ရာ 

ြပည်သူများသို            ေြမငှား 

ဂရန်  ထုတ်ေပးိုင်ေရးအတွက ်

ေဆာင်ရက်ိင်ုမည့ ်စလံပ်ုထုံးလပ်ု 

နည်း (SOP) များ ေပ ထွက်လာ 

သည်အထ ိယခအုလပ်ုုေံဆွးေွး 

ပွဲတွင်  အကံြပေဆွးေွးေပးရန ်

ေြပာကားသည်။

ထိုသို         ေဆွးေွးကရာ 

တွင်         ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရး  ေကာ်မတီ၊ 

တိုင်းေဒသကီး ဌာနဆိုင်ရာများ 

ြဖစ်သည့် အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွ ဲ

ေရးှင့်  စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ 

မိြပှင် ့  အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီး 

ထိသုိုစစ်ေဆးရာတွင် (MCL) ဘလိပ်ေြမစက်ု ံရှင်းလင်းေဆာင်၌ 

စက်ုံြပန်လည ်လည်ပတ်ိုင်ေရးအတွက ်SCG Cement Co.Ltd မှ 

တာဝန်ရိှသူက ဗီဒီယုိကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ PLCI  မှ တာဝန်ရိှ 

သတူိုက စက်ုရံပ်နားထားရသည့် အေြခအေနများကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပ 

ကရာ  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို 

ဖတ်ိေခ ၍ ေဒသတွင်းြပည်သမူျား အလပ်ုအကိင်ုရရိှေစေရး၊ ေဒသထွက် 

ထုတ်ကုန်များကိ ုြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ေဈးကွက်များသို ြဖန် ြဖးတင်ပို

ေရာင်းချုိင်ေရး၊ အထူးသြဖင့် လမ်း၊ တံတား၊ အေြခခံအေဆာက်အအံု 

များှင့်   တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်မရှိမြဖစ ်ဘိလပ်ေြမ 

များ  ပိုမိုထုတ်လုပ်ေရး၊  စက်ုံများ   စွမ်းအားြပည့်လည်ပတ်ေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးကေစလိုေကာင်း ညိ  င်းေပးကာလိုအပ်သည်များကိ ု

ေပါင်းစပ်ြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က ေဒသအတွင်း လမူ စီးပွားဘဝ 

ဖံွဖိးတုိးတက်လာေစေရး၊  အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ တုိးတက် 

လာေစေရး တာဝန်ရှိသူများအား လမ်း န်မှာကားသည်။ 

မွန်ြပည်နယ်သည် စီးပွားေရးရာအချက်အချာကျသည့် ြပည်နယ် 

တစ်ခုြဖစ်သကဲ့သို ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပစီးပွားေရး ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းများ 

အြပင်  အလားတူ  ေဒသထွက်ထုတ်ကုန်များ   ေဈးကွက်ဝင ်  တင်ပို 

ေရာင်းချုိင်ေရး  အထူးအေလးေပး  ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း  သိရ 

သည်။                                                            ခိုင် (ြပန်/ဆက်)

ဆည်းပူး သရိှိထားသည့ ်ပညာရပ် 

များကို  တည်ဆဲဥပေဒ  လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများှင့်  ေပါင်းစပ်ပီး  

မိေြမအတွင်း  ကျေရာက်ေနေသာ 

လယ်ေြမ၊ ဥယျာ်ေြမှင့် အြခား 

ေြမ စသည်တိုကို  ဥပေဒလုပ်ထုံး

ဌာန၊ ဆည်ေြမာင်းှင့်  ေရအသုံးချ 

မ         စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန၊ 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊  စည်ပင ်

သာယာေရးအဖွဲ၊   ပတ်ဝန်းကျင်  

ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၊       ေရ 

အရင်းအြမစ်ှင် ့ ြမစ်ေချာင်းများ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး     ဦးစီးဌာန၊ 

လမ်းဦးစီးဌာန၊        သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာန၊       ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်း 

အာဏာပိုင်၊       ြမန်မာ့မီးရထား၊   

အုပ်ချပ်ေရး         ပညာဖွံဖိးမ  

သင်တန်းေကျာင်းတုိှင့် ဘာသာ 

ရပ်ဆိင်ုရာ  က မ်းကျင်သ ူပညာရှင် 

များ၊  ဥပေဒပညာရှင်များ  ပါဝင် 

ေသာအဖဲွ များက   အဖဲွေလးဖဲွခဲွ၍ 

ေဆွးေွးကေကာင်း         သိရ 

သည်။                         

တိုင်းေဒသကီး (ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊  ၂၀၂၂

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး စည်ပင် 

သာယာေရးဝန်ကီး    ရန်ကုန် 

မိေတာ်ဝန်           ဦးဗိုလ်ေဌးှင့ ် 

ရန်ကန်ုတုိင်းေဒသကီး အားကစား 

ှင့် ကာယပညာေကာ်မတီဥက   ၊ 

ဥပေဒချပ်  ဦးေဌးေအာင်တိုသည်  

ယေနနံနက်ပိုင်းက  ကမာရတ် 

မိနယ်  အင်းလျားလမ်း   ြမန်မာ 

ိင်ုင ံေလေှလှာ်အဖဲွချပ်၌ ကျင်းပ 

ေသာ ၂၀၂၂ ခုှစ်  တုိင်းေဒသကီး 

ှင့် ြပည်နယ်အားကစားပိင်ပဲွသုိ  

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့ ် ရန်ကုန် 

တုိင်းေဒသကီး   အားကစားအဖဲွ 

များအား  ေတွဆုံ၍    အားေပး 

 တ်ဆက်စကားများ   ေြပာကား 

သည်။

ကည့် အားေပး 

ေရှးဦးစွာ     မိေတာ်ဝန်ှင့် 

ဥပေဒချပ်တိုသည ်နံနက် ၇ နာရ ီ

တွင် ြမန်မာိုင်ငံ ေလှေလှာ်အဖွဲ 

ချပ်သို ေရာက်ရိှပီး တန်းစကွီင်း၌ 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်   ေလှေလှာ် 

အသင်းမှ   ကမ ာ့နဂါးေလှေလှာ် 

ပိင်ပွဲအသင်းှင့်  အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာ   ေလှေလှာ်ပိင်ပွဲအသင်း 

တိုမှ   အားကစားသမားများကို 

ေလရှီး    ဇန်နဝါရီ   ၁၅

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် ကျေရာက်သည့ ်  နာဂိုးရာ 

ှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်  အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၈ 

နာရီတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ 

ေလရှီးမိရှိ မိနယ်နာဂုိးရာစာေပှင့်ယ်ေကျးမ ုံး၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် နာဂိုးရာှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်အထိမ်းအမှတ ်

အခမ်းအနား သဘာပတ ိဦးေအာင်ဝင်းက အဖွင့အ်မှာစကား ေြပာကား 

သည်။     ထိုေနာက်    နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးဥက    

ဦးထွန်းထွန်းဝင်းမှေပးပိုေသာ ှစ်သစ် တ်ခွန်းဆက် သဝဏ်လ ာကို 

မိနယ်နာဂိုးရာ စာေပှင့ယ််ေကျးမ အတွင်းေရးမှး ဦးေအာင်ဝင်းိင်ု 

က ဖတ်ကားသည်။ 

ထိုေနာက် သဘာပတိ ဦးေအာင်ဝင်းက  နာဂိုးရာှစ်သစ်ကူး 

ေနမှစ၍ နာဂတိင်ုးရင်းသ/ူ တိင်ုးရင်းသားများအားလုံး ဆန်ေရစပါးများ 

ေပါက ယ်ဝပီး  စတ်ိချမ်းသာ ကိယ်ုကျန်းမာပါေစေကာင်း ုိးရာပန်တံုး 

ထုကာ ဆုေတာင်းေမတ ာပိုသသည်။ ယင်းေနာက် အခမ်းအနားသို  

တက်ေရာက်လာကသည့ ်ဧည့သ်ည်များကိ ုိုးရာေခါင်ရည်၊ ိုးရာအစား 

အစာများြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့ခ်ခံဲေ့ကာင်း သရိသည်။ ဆိင်ုးသား(ေလရီှး) 

ဘားအံ   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

ကရင်ြပည်နယ ်အစိုးရအဖွဲ ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

ချပ်ဖလား မိနယ်ေပါင်းစံု အမျိးသမီးကုိယ်ကာယ 

ကံခ့ိင်ုမ ေလက့ျင့ခ်န်း (ေအိုးဗစ်)ပိင်ပဲွ ဖွင့ပဲွ်အခမ်း  

အနားကိ ုယေနနနံက် ၉ နာရကီ ဘားအံမိ  ဇဲွကပင် 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အေကာင်းဆုံးေရးချယ်

ကရင်ြပည်နယ ် ဝန်ကီးချပ် ဦးေစာြမင့်ဦးက 

ကရင်ြပည်နယ် ကိုယ်စားြပအသင်း ဝင်ေရာက ်

ယှ်ပိင်ိုင်ေရးအတွက ်ယခုပိင်ပွဲကိ ု ကျင်းပေပး 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်နယ်ကိုယ်စားြပအားကစား 

သမားများကုိ ေရးချယ်ရာတွင် အေကာင်းဆုံးေရးချယ် 

ေပးကဖို  တိုက်တွန်းလိုေကာင်း၊  ကရင်ြပည်နယ ်

ေအိုးဗစ်အသင်းသည ်  ေအာင်ြမင်မ အစ်အလာ 

ရိှသည့် အသင်းတစ်သင်းြဖစ်သည်ှင့်အညီ ယခုှစ် 

ကျင်းပမည့် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်ပိင်ပဲွကုိ  

အဆင့်မီမီြဖင့် ေအာင်ြမင်မ ရရှိေအာင်   ကိးစား 

ေလ့ကျင့်  ယှ်ပိင်ကစားသွားကရန်  လိုအပ်ပါ 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က ပိင်ပွဲဝင ်

အသင်းခုနစ်သင်းတိုအား  ေငွကျပ်  ၅၁  သိန်း 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သည်။

ဆက်လက်၍   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ ြပည်နယ် 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး ရမှဲးကီးခင်ေဇာ်ှင့ ် 

တာဝန်ရှိသူများသည ်        ဘားအံမိေရှာင်လမ်း 

အပိင်ုး(၂) သုံးေြမာင်လမ်းဆုမှံ ကေမာက့စင်ေကျးရာ 

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းလမ်းဆံုအထိ ၂ ဒသမ ၇၇၅  

ကလီိ ုမတီာ   (ေပ ၁၀၀) အကျယ်   တစ်ေကာင်းထုိး 

အေပ ယံေြမသားလမ်း   ေဆာင်ရက်ပီးစီးြခင်းှင့ ်

တာေပါင်ဖိုေြမသားလမ်းေဆာင်ရက်ြခငး်လုပ်ငန်း

တိုကို  သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးပီးလိုအပ်သည ်

များ မှာကားသည်။

ထုိေနာက်  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များသည်  ြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲမ ှ

ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား မိနယ်ေပါင်းစုံ အမျိးသမီး ကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ ေလ့ကျင့်ခန်း(ေအုိးဗစ်) ပိင်ပွဲကျင်းပ

(၁၅-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန

၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်“ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  မျိးိုးဗီဇ 

ေြပာင်းေရာဂါပုိး ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းလုပ်ငန်း” များကုိ စ်ဆက်မြပတ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ြမန်မာိင်ုငသံို ြပည်ပိင်ုငမံျားမှ ကယ်ဆယ်ေရး 

ေလယာ် (Relief Flight) များြဖင့ ်ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသမူျားတွင် 

SARS-CoV-2 Variant Omicron (အိုမီခရန်) ေရာဂါပိုးေတွရှိမ များ 

ှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ  အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ 

သတင်းထုတ်ြပန်ေပးလျက်ရှိပါသည်။  

၂။ ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ြပည်ပိုင်ငံများမှ  ြပန်လည် 

ေရာက်ရိှလာ၍ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရိှသမူျား၏ ဓာတ်ခဲွနမနူာများ 

အနက် ကိဗုစ်-၁၉ မျိးုိးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပုိး ေတွရိှိင်ုသည့ ်သသံယ 

ြဖစ်ဖွယ် ဓာတ်ခွဲနမူနာများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးုိးဗီဇစစ်ေဆး 

ြခင်းကိ ုအမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာနှင့် အမှတ် (၁) 

တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး ခုတင် (၁၀၀၀) ၌ (၁၄-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနှင့်  

(၁၅-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနတိုတွင် ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ SARS-CoV-2 Variant 

Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပုိးကုိ ဓာတ်ခဲွနမူနာ (၁၀) ခုတွင် အတည်ြပ 

ေတွရှိခဲ့ရပါသည်။

၃။ အဆိုပါ အိုမီခရန်ေရာဂါပိုးေတွရှိသူ ြမန်မာိုင်ငံသား (၅) 

ဦးှင့် ိုင်ငံြခားသား (၃) ဦးမှာ Relief Flight များြဖင့ ်အိ ိယိုင်ငံမှ 

ဝင်ေရာက်လာသူများ ြဖစ်ကပါသည်။ 

၄။  ကျန်ြမန်မာိုင်ငံသား (၂) ဦးမှာ (၁၃-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် 

SARS-CoV-2 Variant Omicron  (အိုမီခရန်)  ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ 

လူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွခဲ့သည့ ်မိသားစုဝင်များြဖစ်ပါသည်။

၅။ အိုမီခရန်ေရာဂါပိုးေတွရှိသူများအား   သီးသန်ထားရှိကာ 

ကုသေစာင့်ေရှာက်မ များ    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး     ၎င်းတိုှင့ ်

ေလေကာင်းခရီးစ်တွင် အတူလိုက်ပါလာသည့် ခရီးသည်များှင့ ်

အနီးကပ် ထိေတွသူများအားလည်း  အသွားအလာကန်သတ်ြခင်း 

(Strict Quarantine) ှင့် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ် စစ်ေဆးမ များအား အထူး 

အားြဖည့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

၆။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ မျိးုိးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပုိး ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်း လပ်ုငန်းစ်  

များှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသြခင်းလုပ်ငန်း 

များအား ပိမုိအုရိှန်ြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း သတင်းထတ်ုြပန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

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

၂၀၂၂ ခုှစ် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အားကစားပိင်ပွဲသို 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့် တိုင်းေဒသကီး ကိုယ်စားြပအားကစားအဖွဲများအား ေတွဆုံ

ေတွဆုံ တ်ဆက် အားေပးစကား 

ေြပာကားပီး ြမန်မာလ့က်ေရးစင် 

ေလေှလှာ်အသင်းှင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုး  

ေဒသကီးကုိယ်စားြပ  ေလှေလှာ် 

အသင်းတို စခနး်သွင်း   ေလ့ကျင့်  

ေနမ အား     ကည့် အားေပး၍ 

လိုအပ်သည်များ        မှာကား 

သည်။ 

ထိုေနာက်       မိေတာ်ဝန်ှင့်  

ဥပေဒချပ်တိုသည်    ြမန်မာိုင်ငံ 

ေလေှလှာ်အဖဲွချပ်ခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည့်     ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ကိုယ်စားြပအားကစားအဖွဲများ 

ကို  ေတွဆုံမှာကားြခင်း  အခမ်း 

အနားသို       တက်ေရာက်၍ 

ေြပးခုန်ပစ်        အားကစားအဖွဲ၊ 

စက်ဘီး    အားကစားအဖွဲှင့ ်

ေလှေလှာ်အားကစား  အဖွဲတိုမှ  

အားကစားသမားများကိ ု ရင်းရင်း 

ှီးှီး       ေတွဆုံ တ်ဆက်ပီး 

မိေတာ်ဝန်က          အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍    ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး အားကစားှင့်  ကာယ 

ပညာေကာ်မတီဥက    ဥပေဒချပ်  

ဦးေဌးေအာင်က     အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။ 

(၃၁)ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင် 

အာရှအားကစားပိင်ပဲွအား ၂၀၂၂ 

ခှုစ် ေမလတွင် ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ  

ကျင်းပမည်ြဖစ်ရာ         ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင်    အားကစားသမား 

များအေနြဖင့ ်       သက်ဆိုင်ရာ 

အားကစားအဖဲွချပ်အသီးသီးတွင် 

စခန်းသွင်း         ေလ့ကျင့်လျက ်

ရိှေကာင်းှင့်  တုိင်းေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ်    ေလှေလှာ်အားကစား 

ပိင်ပွဲကိ ု   ြမန်မာိုင်ငံေလှေလှာ ်

အဖွဲချပ်၌ ဇန်နဝါရီ  ၃၁  ရက်မှ  

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂ ရက်အထိ  ကျင်းပ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ ဘားအံမိအဝင်   ေကျာက်စ ီ

ေရေြမာင်းတည်ေဆာက်ေရး         လုပ်ငန်းခွင်ှင့်  

ဘားအံမိ  မိအဝင် မခ်ုဦးတည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်း 

ခွင်တိုကို ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး လိုအပ်သည်များကိ ု 

မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

နာဂိုးရာှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ ် 

အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကျင်းပ



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

မေကွး ဇန်နဝါရီ ၁၅

မေကွးတုိင်းေဒသကီးအတွင်း 

(၇၅)ှစ်ေြမာက ်         စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စုေနတွင် ြပခန်းများ 

ြပသိုင် ေရးှင့်    ေဖျာ်ေြဖေရး 

လုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပ 

ိုင်ေရး လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်း 

အေဝးကို ယမန်ေနနံနက် ၁၀ 

နာရီက    တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 

အဖွဲုံး   အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

တိုင်း ေဒသကီးစီးပွားေရးရာ 

ဝန်ကီး       ဦးေအာင်ချနိ်က 

ြပည်ေထာင်စုေနသည ်     မိမိတို  

ြမန်မာုိင်ငံလွတ်လပ်ေရးရရိှေရး

အတွက်   ကီးမားေသာအခန်း 

က  တွင် ပါဝင်ခဲသ့ည့ ်တိင်ုးရင်း 

သားအားလုံး စည်းလုံးညီွတ်စွာ 

ြဖင့် ပင်လုံစာချပ် ချပ်ဆိုခဲ့သည့် 

ေနတစ်ေနြဖစ်ေကာငး်၊ မိမိတုိ 

တိုင်းေဒသကီးအေနြဖင့်လည်း 

(၇၅)  ှစ်ေြမာက ်       စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စုေန  အခမ်းအနား 

အား ခမ်းနားစွာ ကျင်းပသွားမည် 

ြဖစ်သြဖင့်   ြပည်ေထာင်စုေန  

အခမ်းအနား    ေအာင်ြမင်စွာ 

ကျင်းပိုင်ေရးအတွက် ဝိုင်းဝန်း

အကံေပးကေစလိုေကာင်း၊ မိမိ 

တို    လုပ်ငန်းဆပ်ေကာ်မတီ 

အလိက်ု ြပခန်းများ ခင်းကျင်းြပသ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ြပည်သူများ 

စိတ်ဝင်စားပီး အကျိးြပေစမည့ ်

ြပခန်းများကို   ခင်းကျင်းြပသ 

ေဆာင်ရက်ရမည်  ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း

ဆက်လက်၍ လုပ်ငန်းညိ  င်း 

အစည်းအေဝးသို တက် ေရာက် 

လာကသမူျားက မမိတိို လပ်ုငန်း 

ဆပ်ေကာ်မတီအလိုက ်လုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ထားရှိမ အေြခ 

အေနများှင့ ်    ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်မည့ ်အေြခအေနများ၊ 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ေတွကံရေသာ  အခက်အခဲများ 

ကို   ရှင်းလင်းတင်ြပရာ   တိုင်း 

ေဒသကီးစီးပွားေရးရာဝန်ကီးက 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။ 

မေကွးတုိင်း ေဒသကီးအတွင်း 

(၇၅)   ှစ်ေြမာက်   စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စေုနအခမ်းအနားကိ ု 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  ဌာန 

ဆိုင်ရာများမှ    ြပခန်းများြဖင့ ် 

ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၉ ရက်မှ ၁၂ ရက်အထ ိ

စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ကျင်းပ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း      သိရ 

သည်။               စည်သူ(မေကွး)

အဂ  ပူ   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  အဂ  ပူမိတွင ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် 

ကျေရာက်မည့ ် (၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနကိ ု ကိဆို 

ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် မူလတန်းအဆင့် အုပ်ဆက်ပိင်ပဲွကုိ ယမန်ေန  

မွန်းလဲွ ၁ နာရကီ ြပည်သူစာကည့တ်ိက်ုရိှ Community Centre ခန်းမ 

တွင် ကျင်းပသည်။

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ မိနယ်ဦးစီးမှး 

ေဒ သီသီရှိန်က ကေလးငယ်များeာဏ်ရည်eာဏ်ေသွးထက်ြမက်ေစ

ရန်၊ စ်းစားေတွးေခ မ အားေကာင်းေစရန်၊ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ချစ်ခင် 

ရင်းီှးမ ရရိှေစရန်၊ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်တတ်သည့ ်အေလအ့ကျင့် 

ရိှေစရန်၊ ြပည်သူစာကည့်တုိက်အား အများြပည်သူဝင်ထွက်သွားလာ

ိင်ုသည့ေ်နရာ၊ ပညာဗဟသုတုရှာမီှးရာေနရာတစ်ခအုြဖစ် သရိှိေစရန် 

ှင့ ်ေနထူးေနြမတ်များအေကာင်းသရိှိေစရန် ရည်ရယ်၍ ကျင်းပရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း စသည်ြဖင့ ်ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ပိင်ပဲွကိကုျင်းပရာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၂၅ ဦးတိုက 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။            

မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

မင်းြပား

ရခိင်ုြပည်နယ် မင်းြပားမိနယ် ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရး 

ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများက ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂  ရက်တွင်ကျေရာက်မည့ ်

(၇၅) ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနအကိ မင်းြပားမိ  ဂန်ေဂ မိင် 

အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း၌  ြပပွဲ၊  ပိင်ပွဲှင့ ်   အသိပညာေပး 

ေဟာေြပာပွဲကိ ုယမန်ေနမွန်းလွဲ ၁ နာရီက ကျင်းပသည်။

မင်းြပားမိနယ ်  ြပန်ကားေရးှင့ ်   ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန  

မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ ေသာင်းေရ ှင့်            ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး 

ေဒ ြမတ်ြမတ်ေဝက ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန မိနယ် 

ဦးစီးမှးှင့် တာဝန်ရိှသူများက စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနအထိမ်းအမှတ ်

(စည်းလုံးြခင်း) ပန်းချီပိင်ပဲွ၊ ပုေံြပာပိင်ပဲွ၌ဆရုရိှကသည့ ်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား ဆုများအသီးသီးချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

သိန်းုေအာင်

ေနာင်ချိ ဇန်နဝါရီ    ၁၅ 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး) ေနာင်ချိမိနယ် 

ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန 

မှ မိနယ်ဦးစီးမှးှင့်   ဝန်ထမ်းများသည ်

ေနာင်ချိမိေပ ရိှ အေြခခပံညာေကျာင်းများသို 

ကွင်းဆင်း၍   (၇၅) ှစ်ေြမာက်  စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စုေနအကိ      ေဟာေြပာပွဲကိ ု 

ယမန်ေနမွန်းလွဲ ၁ နာရီက ေဆာင်ရက်ခဲ့က 

သည်။

ြပန်လည်ေြဖကား

ေရှးဦးစွာ အမှတ်(၄)အေြခခပံညာမလူတန်း

ေကျာင်းသို သွားေရာက်ပီး မိနယ်ဦးစီးမှး 

ေဒ သန်းသန်းေထွးက   ြပည်ေထာင်စုေန  

ြဖစ်ေပ လာပုသံမိင်ုးေကာင်း၊ ပင်လုစံာချပ်ှင့ ်

ပတ်သက်သည့်    အေကာင်းအရာများကို 

အသိပညာေပးေဟာေြပာပီး ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျား၏ ေမးြမန်းမ များကိ ုြပန်လည် 

ေြဖကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ယင်းေနာက်   ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး 

ေဒ ြဖြဖခိင်ုက အသပိညာေပးေဆွးေွးမ များ 

လာေရာက်  ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းအတွက ် 

ေကျးဇူးတင်စကား   ြပန်လည်ေြပာကားခဲ့ 

သည်။ 

ဆက်လက်၍ မိနယ်ဦးစီးမှးှင့် ဝန်ထမ်း 

များသည ်အမှတ်(၃)အေြခခံပညာမူလတန်း 

ေကျာင်းသိုသွားေရာက်၍ အသိပညာေပး 

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။  

 ေထွးငယ ်(ြပန်/ဆက်)

တိုင်း

  ကချင်ြပည်နယ် တိုင်းမိနယ်တွင် (၇၅)ှစ်ေြမာက်  စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စေုနအကိ အလွတ်တန်းေဘာလံုးပိင်ပဲွှင့် ကွင်းဖွင့်ပဲွကိ ု

ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်  ညေန ၃ နာရီက ကင်ဆားရာရပ်ကွက်ရှ ိမိနယ် 

အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပသည်။

 မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးေအာင်စိုးက အလွတ်တန်း 

ေဘာလုံးပိင်ပွဲကိ ုေဘာလုံးကန်၍ ဖွင့်လှစ်ေပးသည်။

အဆိုပါ အလွတ်တန်းေဘာလုံးပိင်ပွဲသို တိုင်းမိနယ်အတွင်းရှိ 

ေဘာလုံးအသင်း ၁၅ သင်းတို ပါဝင်ယှ်ပိင်ကေကာင်း သိရသည်။

ဝါဝါ(တိုင်း)

စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနတွင ်ြပခန်းများြပသိုင်ေရးှင့ ်

ေဖျာ်ေြဖေရးလုပ်ငန်းများ ကျင်းပိုင်ေရး စည်းေဝး

(၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနအကိ

အုပ်ဆက်ပိင်ပွဲ၊ အလွတ်တန်းေဘာလုံးပိင်ပွဲ၊ 

ပန်းချီပိင်ပွဲှင့် ပုံေြပာပိင်ပွဲများ ကျင်းပ

(၇၅) ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနအကိေဟာေြပာပွဲ ေနာင်ချိတွင် ကျင်းပ

ေတာင်ကီး   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

ရှမ်းြပည်နယ်       (ေတာင်ပိင်ုး) 

ေတာင်ကီးမိနယ်      ေရ ေညာင် 

မိ၌         ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

သည့်       ကုန်တင်ကားကီးဝင်း

တည်ေဆာက်ေနမ ကုိ ယမန်ေန  

နံနက်ပိုင်းက       ရှမ်းြပည်နယ ်   

စည်ပင်သာယာေရး        ဌာနမှ 

 န်ကားေရးမှး ဦးစုိင်းထွန်းထွန်း 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး၍       စံချနိ် 

စံ န်းြပည့်မီေရး၊ သတ်မှတ်ချနိ် 

ကာလပီးစီးေရးှင့ ်လိုအပ်ချက် 

များကို မှာကားခဲ့သည်။

အဆိပုါ  ကန်ုတင်ကားကီးဝင်း 

သည်  ေရ ေညာင်မိ  မိေရှာင ်

လမ်းေဘးတွင်     တည်ရှိပီး 

ရှမ်းြပည်နယ်        စည်ပင်သာယာ 

ေရးဌာနှင့်  J United Co.,Ltd.၊ 

Da Nu Min Thar Co.,Ltd. တို   

အကျိးတူ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေကာင်းှင့်    ေြမဧက 

ေြခာက်ဧကေပ တွင်   စီမံကိန်း 

ကာလမှာ  သုံးှစ်အတွင်း  အပီး

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ေရ ေညာင်မိ ကုန်တင်ကားကီးဝင်း တည်ေဆာက်ေနမ  ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးတွင်   တိမ်အသင့်အတင့်    ြဖစ်ထွန်းမည်။ 

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ မေကွးတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ရှမ်းြပည်နယ်တိုတွင် 

ေနရာအှံအြပား၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ကချင်ြပည်နယ်ှင့် ရခိုင်ြပည်နယ ်

တိုတွင်   ေနရာစိပ်စိပ်၊   စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊    ချင်းြပည်နယ်ှင့ ်   

ကယားြပည်နယ်တိုတွင ်  ေနရာကျဲကျဲှင့ ်  ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့ ်   

ြပည်နယ်တိုတွင်   ေနရာကွက်ကျား   မိုးထစ်ချန်းရာမည်။ ရာရန် 

ရာ န်းြပည့် ြဖစ်သည်။

မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ

ခန်မှန်းချက်



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် 

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၁) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှတ်တမ်း
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး  ေကာင်စီ၊ 

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏        (၁၁) 

ကိမ်ေြမာက ်  သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိ ု    

ဇန်နဝါရီ   ၁၄   ရက်    မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊       ဝန်ကီးုံး 

စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌  ကျင်းပ 

ြပလပ်ုသည်။ အဆိပုါသတင်းစာရှင်းလင်း 

ပဲွတွင် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီ၊  

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏          အဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင်    ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်း၊         

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အဖဲွ ဝင် ဦးခင်ေမာင်ဦးှင့ ်   ဌာနဆိင်ုရာမှ 

တာဝန်ရိှသမူျားက သတင်းမဒီယီာများ၏    

သရိှိလိသုည့်ေမးြမန်းမ များကိ ု    ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။ 

ဦးစွာ ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ယေန  

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို    တက်ေရာက် 

လာကေသာ ဝန်ကီးဌာနများမ ှသတင်း 

ထတ်ုြပန်ေရးှင့ ်ေြပာေရးဆိခွုင့ရိှ်သမူျား၊ 

သတင်းမီဒီယာများအားလံုးှင့်   ကည့်  

ေနကေသာ       တိုင်းရင်းသားြပည်သ ူ 

အားလုံး ှစ်သစ်အခါသမယမှာ ကျန်းမာ 

ရ င်လန်းကပါေစဟ ုဦးစွာေမတ ာပိုသအပ် 

ပါေကာင်း၊  ယေနသတင်းစာရှင်းလင်းပဲွ 

တွင် ေြပာကားမည့အ်ေကာင်းအရာများ 

မှာ (၁) ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံဝန်ကီးချပ် 

Samdech  Akka  Moha  Sena  Padei 

Techo HUN SEM  ၏   ြမန်မာိုင်ငံသို 

လာေရာက်ခဲ့ေသာခရီးစ်၊ (၂) ငိမ်းချမ်း 

ေရးလုပ်ငန်းစ်များ၊ (၃) ြမန်မာ-တုတ် 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ယွမ်/ကျပ်  တိက်ုိက်ုအသုံးြပေပးေချေရး 

ဆိုင်ရာများ၊   (၄)   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

SARS-CoV-2 Variant  Omicron   ကိစ  

သတေိပးချက်များ၊ (၅)   ပညာေရးဆိင်ုရာ 

ေဆာင်ရက်ချက်များ၊   (၆)   NUG၊ PDF 

အမည်ခံ         အကမ်းဖက်သမားများ၏ 

အကမ်းဖက်    လုပ်ေဆာင်ချက်များ 

ြဖစ်ေကာင်း၊   (၁)  မှ (၆)   အထိ 

မိမိအေနြဖင့်   ရှင်းလင်းေြပာြပသွားမည် 

ြဖစ်ပီး         ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်      ဦးခင်ေမာင်ဦးက 

ဆက်လက်ရှင်းလင်းေြပာကားသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊    ထိုေနာက်   ေမးခွန်းများ 

ေမးြမန်းြခင်းှင့ ်    ေြဖကားြခင်းက   

ြဖစ်ေကာင်း၊     ေမးခွန်းများေမးရာတွင ်

စနစ်တကျြဖစ်ေစေရးအတွက ်   ယေန  

သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွမှစပီး အခမ်းအနား 

မှးက  မီဒီယာအမည်အလိုက ် ဖိတ်ေခ  

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ဖတ်ိေခ ခရံသည့် 

မီဒီယာများအေနြဖင့ ်    ေမးခွန်းတစ်ခုစီ 

ေမးြမန်းေပးရန်   ကိတင်ေမတ ာရပ်ခံ 

လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

သံတမန်ဆက်ဆံမ  (၆၆) ှစ် ကာြမင့်

ပထမဦးဆုံးအေနြဖင့ ်  ၂၀၂၂    ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီလ  ၇  ရက်ှင့်   ၈   ရက်တွင် 

ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ်၊      အာဆီယံ 

အလှည့က်ျဥက    Samdech Akka Moha 

Sena Padei Techo HUN SEM ၏ ြမန်မာ 

ိင်ုငံကုိ အလုပ်သေဘာခရီးစ် လာေရာက် 

လည်ပတ်မ ကိေုြပာချင်ေကာင်း၊    မမိတိို 

အေနြဖင့်    ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံအကား 

တရားဝင်သတံမန်ဆက်ဆေံရးကိ ု ၁၉၅၅ 

ခုှစ် ဇူလိုင်လ  ၁၂  ရက်တွင်   စတင် 

ထူေထာင်ခဲ့ပီး     သံတမန်ဆက်ဆံမ  

သက်တမ်း        (၆၆)     ှစ်     ကာြမင့်ပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

မိမိတိုိုင်င ံကိုဗစ်-၁၉  တတိယလ  င်း 

ကာလြဖစ်ချန်ိ ၂၀၂၁ ခှုစ် ဩဂတ်ုလ ၁၉ 

ရက်ေနတွင် ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ်၏ 

စစီ်ေပးမ ှင့ ်ကေမ ာဒီးယားကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးက ြမန်မာုိင်ငံကုိ လာေရာက်ပီး 

ကေမ ာဒီးယားအစိုးရှင့ ်ြပည်သလူထူကု 

လှဒါန်းသည့်ပစ ည်းများှင့ ်    ေငွများ၊ 

အာဆယီလံသူားချင်းစာနာေထာက်ထား 

မ ှင့်   အကူအညီေပးအပ်ေရးညိ  င်းမ  

ဗဟိဌုာန (AHA) က  လှဒါန်းေသာ  အလှ 

ေငွများကိ ု      လာေရာက်ေပးအပ်ခဲ့ဖူး 

ေကာင်း၊  ယခလုာေရာက်သည့ ်  ခရီးစ် 

တွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာပစ ည်းကို 

ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့သည်ကိ ုေတွိုင်မည ်

ြဖစ်ေကာင်းေြပာကားသည်။

လက်ရိှအာဆယီဥံက   ၊  ကေမ ာဒီးယား

ုိင်ငံဝန်ကီးချပ်၏ ခရီးစ်ှင့်ပတ်သက် 

၍  အမျိးမျိးေဝဖန်ကမ များရှိေကာင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်      ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ

တိုသည်   အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများ 

အသငး်     (အာဆီယံ)၊    ဧရာဝတီ-

ေကျာက်ဖယား  -  မဲေခါင်   စီးပွားေရး 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ         မဟာဗျဟာ 

အသင်း၊ မဟာမေဲခါင်ေဒသခဲွအဖဲွ စသည် 

တိုတွင်  တညူစွီာအဖဲွဝင်ေရာက်ထားသည့ ်

ိုင်ငံများြဖစ်ေကာင်း၊       ထိုခရီးစ်ှင့် 

ပတ်သက်၍     ိုင်ငံတကာဖိအားများ 

ေလျာ့ကျသလားဟ ု   ေမးြမန်းမ လည်း 

ရိှေကာင်း၊ ိင်ုငတံကာဖအိား   ေလျာက့ျ 

လာြခင်းမဟုတ်ဘ ဲ     ဖိအားေပးသည့ ်

ဘက်က    ဆက်လက်ဖိအားေပးေနမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊  ယခင်ကတည်းက  ြမန်မာ 

ိင်ုငအံေပ  မှန်မှန်ကန်ကန်သေဘာထား 

ရှိသည့်ိုင်ငံများ၊     ြမန်မာိုင်ငံအေပ  

ရပ်တည်ချက်  မှန်ကန်ေသာုိင်ငံများက 

ြမန်မာိုင်ငံကိ ု  ကမ ာ့အခန်းက  တွင် 

ြပန်လည် ြမင့တ်င်ေပးေနလျက်ရိှေကာင်း၊ 

ထုိေကာင့် ယခင်ကတည်းက ဖိအားေပး 

ေနသည့သ်မူျားကေတာ ့ ဖအိားဆက်ေပး 

ေနမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုငကံိ ု  ြမင့တ်င်ေပး 

လိသုကူေတာ ့ြမင့တ်င်ေပးမည်ြဖစ်သည် 

ကိ ုေြပာလိေုကာင်း၊ ဖအိားေကာင့ ်ပြိပား 

ကေကးဆိပုါက ဖအိားေပးတိင်ုး    ြမန်မာ 

ိုင်ငံသည ်  ပိရမည်၊   ြပားရမည်ဆိုပါက    

မမိတိိုိုင်ငသံည် ြပည်ေထာင်စုိင်ုငအံြဖစ်   

လွတ်လပ်ေရးရခဲမ့ည်မဟတ်ုသည့အ်ြပင် 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ေြမပုံသည ်  လက်ရှိအေန 

အထားအတိင်ုး ဆက်ရိှေနစရာအေကာင်း 

မရှိေကာင်း၊ Globalization ေခတ်တွင် 

တစ်ိုင်ငံှင့်တစ်ိုင်င ံ       အြပန်အလှန် 

ကူးလူးဆက်ဆံကေကာင်း၊ ကိုယ့်ိုင်ငံ 

အတွက် အကျိးရှိမည်၊  မိမိိုင်ငံအေပ   

မှန်ကန်စွာ    ြမင်ိုင်သည့်ိုင်ငံများကိ ု   

ပုိမုိဆက်ဆံသွားမည်သာ    ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုအချက်မှာ လက်ေတွကျေသာ Real-

ity  ြဖစ်သည့ ် ခရီးလမ်းသာြဖစ်ေကာင်း၊   

ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံဝန်ကီးချပ်၊   အာဆီယံ 

အလှည့က်ျဥက   အေနြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုငကံိ ု

ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်မှ ၈ ရက်အထိလာေရာက် 

ခဲေ့သာခရီးစ်တွင်      ေကာင်းမွန်ထူးြခား 

သည့ရ်လဒ်များ ရရိှခဲေ့ကာင်း၊   ခရီးစ်ှင့် 

ပတ်သက်၍ ပူးတဲွသတင်းထတ်ုြပန်ချက် 

များ  ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်ကိ ု  ေတွိုင်မည် 

ြဖစ်ေကာင်းေြပာကားသည်။

၂၀၂၂  ခုှစ် ှစ်ကုန်အထိ ထပ်မံတိုးြမင့်

ြမန်မာုိင်ငံအစုိးရအေနြဖင့်  တိင်ုးရင်း 

သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်း  (EAO) 

များှင့် ၂၀၂၂   ခုှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီလကုန် 

အထ ိအပစ်အခတ်ရပ်စေဲကာင်း ေကညာ 

ခဲ့ပီး   ၂၀၂၂   ခှုစ်   ှစ်ကန်ုအထ ိ   ထပ်မ ံ

တိုးြမင့်သွားရန်လည်း     သေဘာတူခဲ့ 

ေကာင်း၊  သက်ဆိင်ုသမူျားအားလုံးအေန 

ြဖင့ ်ိင်ုငှံင့ြ်ပည်သမူျား၏  အကျိးစီးပွား 

ကိုေရှး လျက်    အပစ်အခတ်ရပ်စဲမ ကို 

လက်ခံရန်၊      အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 

အားလုံးကို အဆံုးသတ်ရန်ှင့်  တတ်ုိင် 

သမ ထန်ိးသမ်ိးရန် ေတာင်းဆိခုဲေ့ကာင်း၊ 

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု အဖဲွအစည်း 

များှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးေဆွးေွး 

ပဲွများတွင်  ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ  အာဆယီ ံ

အထူးကိယ်ုစားလှယ်၏ပါဝင်မ ကိ ုြမန်မာ 

ိင်ုငအံေနြဖင့ ်ကိဆိခုဲေ့ကာင်း၊ ှစ်ဖက် 

ေခါင်းေဆာင်များသည်    ြပည်သူများ 

အတွက်  လူသားချင်းစာနာကူညီပံ့ပိုးမ  

များေပးအပ်ရာတွင် အမှန်တကယ်လိအုပ် 

သူများထံကိ ု       ေရာက်ရှိရန်အတွက ်

အာဆယီဥံက   ၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ်၊ 

အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်၊     AHA 

စင်တာမှ ကိယ်ုစားလှယ်များ၊ ြမန်မာိင်ုင ံ

ကက်ေြခနီအသင်းှင့ ်       သက်ဆိုင်ရာ 

ကုလသမဂ လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်း

ကဲသ့ို  သက်ဆိင်ုသမူျားအကား  အစည်း 

အေဝးတစ်ရပ ်      ကျင်းပေရးအတွက ်

အားေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   အမှန် 

တကယ်လိအုပ်လျက်ရိှေသာ ြပည်သမူျား 

ထသံို  လသူားချင်းစာနာမ အကအူညမီျား 

ကိ ု ခဲွြခားမ မရိှဘ ဲ ေပးအပ်ရန်ှင့ ်ကိဗုစ်-

၁၉      ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရန်အတွက ်

သင့ေ်လျာ်သည့်ယ ရားများှင့် အစီအစ် 

များကိ ုထပ်မေံဆာင်ရက်သွားရန် အေရး 

ကီးေကာင်းှင့် လူအသက်ကယ်ဆယ်ေရး 

သည် အေရးကီးဆံုးကိစ ြဖစ်သည့်အတွက်   

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားရန ်     ှစ်ဖက်  

ေခါင်းေဆာင်များက  အသအိမှတ်ြပခဲ့က 

ေကာင်း၊         ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်            

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး  မင်းေအာင်လ  င်အေနြဖင့် 

လည်း   ကိုဗစ်-၁၉ ှင့်ပတ်သက်သည့ ်

ကာကွယ်ေဆးများ၊     အကူအညီများကုိ     

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း၌   မည်သည့်ေနရာ၊    

မည်သည့ေ်ဒသကိမုဆိ ု      ပိုေဆာင်ေပးမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊       ဒုတိယဝန်ကီးချပ်ှင့်  

ိုင်ငံြခားေရးှင့ ်    အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး H.E.Mr.

PRAK Sokhonn  (ဖရက်ဆတ်ုခွန်း)    ကိ ု

အာဆီယံဥက   ၏အထူးကိုယ်စားလှယ်

အြဖစ် ခန်အပ်မည့အ်ေပ  ကိဆိေုကာင်း 

ှင့် အာဆီယံပဋိညာ်စာတမ်းှင့်အည ီ

အာဆယီတံညူဆီ   (၅)  ချက် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ိုင်ေရးကိ ု အြပည့်အဝပံ့ပိုး 

သွားမည်ဆိုသည်ကိ ု     ေဆွးေွးိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၏ံ ငမ်ိးချမ်း 

ေရးလုပ်ငန်းစ်က    ရရှိခဲ့သည့်အေတွ 

အကံများှင့်    သင်ခန်းစာများအေပ  

အေြခခံပီး သက်ဆိင်ုရာအဖဲွအစည်းများ 

အားလုံး၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မ ၊ သေဘာတညူ ီ

မ ၊   အလံုးစံုငိမ်းချမ်းေရးှင့်    အမျိးသား 

ြပန်လည်သင့ြ်မတ်ေရးကိ ု ေဖာ်ေဆာင်ိင်ု 

ေရးကိုလည်း   အေလးထားေြပာကားခဲ ့

ေကာင်း၊  အာဆယီအံထူးကိယ်ုစားလှယ် 

၏ ြမန်မာုိင်ငံခရီးစ်ကုိ ပ့ံပုိးေပးရန်ှင့် 

လက်ရှိ   ြပည်တွင်းအေြခအေနများကိ ု

ထည့်သွင်းစ်းစားလျက်     သက်ဆုိင်ရာ 

အဖဲွအစည်းအားလံုးှင့်   ေတွဆုံိင်ုေရး 

ကို   ေဆွးေွးိုင်ခဲ့ေကာင်း    ေြပာကား 

သည်။

ငါးရာခိုင် န်း တိုးြမင့်သတ်မှတ်

မိမိတုိုိင်ငံအေနြဖင့်   ုိင်ငံတကာှင့် 

ေဒသတွင်းိုင်ငံများ၏     ဆက်ဆံေရး၌ 

သက်ေရာက်မ ရှိလာိုင်ေသာ        ြပင်ပ 

အေကာင်းတရားများကုိလည်း ထည့်သွင်း 

ေြပာကားလိုေကာင်း၊ 

စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

 ြမန်မာိုင်ငံအေပ    မှန်မှန်ကန်ကန်သေဘာထားရှိသည့်ိုင်ငံများ၊    ြမန်မာိုင်ငံအေပ  

ရပ်တည်ချက်မှန်ကန်ေသာိုင်ငံများက ြမန်မာိုင်ငံကို ကမ ာ့အခန်းက  တွင် ြပန်လည် 

ြမင့တ်င်ေပးေနလျက်ရိှေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ် ယခင်ကတည်းက  ဖအိားေပးေနသည့သ်မူျား 

ကေတာ့ ဖိအားဆက်ေပးေနမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ဖိအားေကာင့်   ပိြပားကေကးဆိုပါက 

ဖအိားေပးတိင်ုး ြမန်မာိင်ုငသံည် ပရိမည်၊ ြပားရမည်ဆိပုါက မမိတိိုိင်ုငသံည် ြပည်ေထာင်စ ု

ိင်ုငအံြဖစ် လွတ်လပ်ေရးရခဲမ့ည်မဟတ်ုသည့အ်ြပင် ြမန်မာိင်ုင၏ံေြမပုသံည်   လက်ရိှ 

အေနအထားအတုိင်း ဆက်ရှိေနစရာ အေကာင်းမရှိေကာင်း၊

  ကိုယ့်ိုင်ငံအတွက် အကျိးရှိမည်၊ မိမိိုင်ငံအေပ   မှန်ကန်စွာ ြမင်ိုင်သည့်ိုင်ငံများကို 

ပိုမိုဆက်ဆံသွားမည်သာြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုအချက်မှာ  လက်ေတွကျေသာ  Reality  

ြဖစ်သည့်ခရီးလမ်းသာြဖစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၊ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၁)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲြပလုပ်စ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ပီးခဲ့သည့်ှစ ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂  ရက်တွင် 

အေမရိကန်ိုင်ငံက  ြပ  ာန်းလိုက်ေသာ   

အမျိးသားကာကွယ်ေရးဥပေဒ (National 

Defence Authorization  Act-NDAA)  

သည်     ယင်းိုင်ငံ၏    ကာကွယ်ေရး 

ဘတ်ဂျက်ကိ ု        ယခင်ှစ်ကထက ်  

ငါးရာခုိင် န်း    တုိးြမင့်သတ်မှတ်လုိက်မ  

ရိှေကာင်း၊ ထိသုို ကာကွယ်ေရးဘတ်ဂျက် 

တိုးြမင့်ရာတွင ်၎င်းတိုအေနြဖင့ ်အင်ဒို- 

ပစဖိတ်ိေဒသအတွက် အေမရကိန်ေဒ လာ  

၇ ဒသမ ၁ ဘီလီယံကို အသုံးြပမည်ဟ ု

သတ်မှတ်လိက်ုေကာင်း၊ ယခင်က ၎င်းတို 

အေလးေပးခဲေ့သာ ယကူရန်ိးိင်ုငကံစိ ကိ ု

သညု ဒသမ ၃ ဘလီယီသံာသုံးစဲွရန်  စစီ် 

ထားေကာင်း၊ ဥေရာပတိက်ုအတွက်ကိမု ူ

ေလးဘီလီယံသာ      သုံးစွဲရန်စီစ်ထား 

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်  အေမရကိန်အေနြဖင့ ်  

ယခုအချနိ်တွင်      မည်သည့်ေဒသကိ ု

စတ်ိအဝင်စားဆုံးလ၊ဲ   မည်သည့ေ်ဒသကိ ု   

အာုံအကျဆုံးလဲကို သိသာေကာင်း၊  

အင်ဒို-   ပစိဖိတ်ေဒသအတွက ်   ခုနစ် 

ဘလီယီသံာသုံးစဲွမ သည်       တတ်ုိင်ုငကံိ ု 

ထိန်းချပ်ရန်သာ     အဓိကဟုေြပာချင ်

ေကာင်း၊  ယကူရန်ိးှင့ ်ဥေရာပတစ်ခလုုံးမှ 

၄  ဒသမ   ၃   ဘီလီယံသာရှိပီး အင်ဒို- 

ပစိဖိတ်အတွက် သုံးစွဲမ ကိုမမီေကာင်း၊   

အင်ဒိ ု- ပစဖိတ်ိရပ်ဝန်းေဒသကိ ု အင်အား 

ကီးိုင်ငံများ   တစ်ေနတြခားအားပိင ်

လုပ်ေဆာင်ေနမ များကို ေတွရေကာင်း၊  

မိမိတို     အာဆီယံိုင်ငံများတွင်လည်း         

အကျိးသက်ေရာက်မ          ရှိေကာင်း၊  

ထိုေကာင့ ်လ မ်းမုိးလုိေသာုိင်ငံကီးများ 

အပိင်အဆိင်ုလပ်ုေနသည်မှာ      မဆန်းပါ 

ေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခှုစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ 

ရက်တွင်    အေမရိကန်၊    ဗိတိန်ှင့် 

ဩစေတးလျိင်ုငတံိုသည် သုံးိုင်ငပံါဝင် 

သည့် လံုခံေရးဆုိင်ရာမဟာမိတ် (AUKUS) 

အဖဲွအစည်းကိလုည်း ဖဲွစည်း ထေူထာင်ခဲ ့

ေကာင်း၊       ထိုသိုဖွဲစည်းပီးေနာက ်

ေငွေကးကိစ များ       ပါဝင်လာြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊  ထိုအြပင ်  ၂၀၁၇    ခုှစ်က  

ဖဲွစည်းခ့ဲေသာ QUAD ဆုိသည့်အဖဲွအစည်း 

လည်းရိှေကာင်း၊       ေဒသတွင်းိင်ုငမံျား 

အေပ    လ မ်းမိုးမ ရိှရန်ှင့ ်      တတ်ုိင်ုငကံိ ု  

ထိန်းချပ်ိုင်ရန်       ရည်ရယ်ထားသည့ ်

သေဘာြဖစ်သည်ဟ ုအများစကု သုံးသပ် 

ထားေကာင်း၊    အေမရိကန်ိုင်ငံသည ်

ဒီမိုကေရစီှင့်    လူအခွင့်အေရးဆိုေသာ 

အရာများကိအုသုံးချပီး  ၎င်းှင့ ် သေဘာ 

ထားတိက်ုဆိင်ုမ မရိှသည့ ်ိင်ုငမံျားအေပ  

လ မ်းမုိးထိန်းချပ်ရန်ှင့်    ြပည်တင်ွးေရး 

ကိစ များတွင် Double Standard ဟုေခ  

သည့ ်လိတုစ်မျိး၊  မလိတုစ်မျိး  မဝူါဒများ 

ကျင့သ်ုံး၍ နည်းလမ်းေပါင်းစုှံင့် စွက်ဖက် 

ုိင်ရန်    ြပင်ဆင်လုပ်ေဆာင်ေနသည်ကုိ 

လည်း သံုးသပ်ထားေကာင်း၊ မိမိတုိုိင်ငံ 

သည်   တုတ်ုိင်ငံှင့်   အိမ်နီးချင်းုိင်ငံ 

တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊    ေကာင်းမွန်ေသာ 

ဆက်ဆံေရးရှိေသာ         ိုင်ငံလည်းြဖစ ်

ေကာင်း၊        မဟာမိတ်ိုင်ငံလည်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊    ထိုအကျိးသက်ေရာက်မ  

များသည်       မိမိတိုိုင်ငံကိုလည်း 

သက်ေရာက်ေစမည ်      ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်  ြမန်မာိုင်ငံကိ ု  အာဆီယံ 

မျက်ှာစာဘက်လှည့၍် ဖအိားေပးိင်ုရန် 

အေမရိကန်ိုင်ငံမှ  တာဝန်ရှိသူများက 

၎င်းတိုှင့ ်အကျိးတေူဒသတွင်းိင်ုငမံျား 

ကို    မကာခဏလာေရာက်ေနသည်ကိ ု

ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     အေကာင်းမဲ ့

ေငွကုန်ခံ၊ အချန်ိကုန်ခံ၍ မည်သူမ မလာ 

ေကာင်း၊       ၎င်း၏ိုင်ငံအကျိးစီးပွား 

အတွက် ၎င်းတုိလုပ်ေနကြခင်းြဖစ်သည် 

ဟုေြပာလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

အချပ်အြခာအာဏာကိ ုအသိအမှတ် 

မြပလ င်

ြမန်မာိုင်ငံသည ်   အာဆီယံအဖွဲဝင ်

ိင်ုငအံြဖစ် ၁၉၉၇ ခှုစ်တွင် ဝင်ေရာက်ခဲ ့

ေကာင်း၊ ထိအုချန်ိက တပ်မေတာ်အစုိးရ 

ေခတ်ြဖစ်ေကာင်း၊        တစ်ိုင်ငံလုံး 

စစ်အုပ်ချပ်ေရး  (Military   Law)   ြဖင့် 

အပ်ုချပ်ေနသည့ေ်ခတ်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခ ု

မဲမသမာမ ေကာင့်  ုိင်ငံေတာ်တာဝန်ကုိ 

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်    ေခတ ထန်ိးသမ်ိး 

ထားရေကာင်း၊   ၂၀၀၈    ခှုစ်    ဖဲွစည်းပု ံ

အေြခခဥံပေဒှင့အ်ည ီ   အပ်ုချပ်ေနြခင်း 

ြဖစ်ပီး အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ ြပ  ာန်း 

ချက်များှင့်အည ီ    ေဆာင်ရက်ပီးပါက 

ေရးေကာက်ပွ ဲြပန်လည်ကျင်းပေပးမည ်

ဟ ု ေရှလပ်ုငန်းစ်   (၅)  ရပ်၌   ထည့သွ်င်း 

ြပ  ာန်းထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊       ၁၉၉၇ 

ခှုစ်မှ ၂၀၁၁ ခှုစ်အထ ိ၁၃ ှစ်တာကာလ 

အတွင်း၌ အာဆယီအံဖဲွကီးှင့ ်လက်တဲွ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊   ယခုကာလတွင် 

အာဆယီထံ၌ဲ ြမန်မာအ့ေရးရပ်တည်ချက် 

ှင့်ပတ်သက်ပီး     ကန်ကွက်ေနကြခင်း 

သည်    ြပင်ပဖိအား    (မိမိေြပာခဲ့သည့ ်

အေကာင်းအရာများ)၊       ေနာက်ခံ 

အေကာင်းတရားှင့်   ိုင်ငံေရးရည်မှန်း 

ချက်များေကာင့ြ်ဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုင ံ

သည် အာဆယီကံိ ုိင်ုငအံေနြဖင့ဝ်င်ခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊   ိုင်ငံ၏ကိုယ်စားြပမ ကို 

ေလးစားရန်လိုအပ်ပီး    အချပ်အြခာ 

အာဏာပိုင်ိုင်ငံများ၏  တန်းတူရည်တူ 

ရှိေရးသေဘာတရားကိ ု       ကုလသမဂ  

ပဋိညာ်စာတမ်း၊ အပိုဒ်(၂) အပိုဒ်ခွဲ(၁)

တွင် “ကုလသမဂ သည် အဖဲွဝင်အားလံုး 

၏ အချပ်အြခာအာဏာ  တန်းတရူည်တ ူ

ရှိမ အေပ တွင် အေြခခံသည်” ဟု ေဖာ်ြပ 

ထားေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်  အချပ်အြခာ 

အာဏာကို  အသိအမှတ်မြပလ င်   ုိင်ငံ 

အချင်းချင်း          လွတ်လပ်စွာပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ရှိမည် မဟုတ်သည့်အြပင ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒလည်း   ရှိိုင် 

မည်မဟတ်ုေကာင်း၊ အလားတ ူအာဆယီ ံ

သည်  အစိုးရမဟုတ်ဘ ဲ   အဖွဲဝင်ိုင်င ံ

အားလုံး    တန်းတူရည်တူအခွင့်အေရးရှိ 

ေကာင်း၊ ြပည်တွင်းေရးကိ ုမစွက်ဖက်ေရး 

မူဝါဒရှိေကာင်း၊ အားလုံးသဘာတူညီမ ှ

သာ  ဆုံးြဖတ်ချက ်  ချမှတ်ိုင်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်အာဆယီ ံ

တွင်    အဆိုြပချက်၊    အကံြပချက်ကိ ု

အေလးထားမည ်          ြဖစ်ေသာ်လည်း 

ပဋိညာ်စာတမ်းပါ မူဝါဒှင့်    လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းများက ေသဖွည်မည့လ်ပ်ုေဆာင် 

ချက်များကိ ု   မိမိတို၏    မှန်ကန်သည့် 

ဘက်ကသာ     ရပ်တည်ေဆာင်ရက ်

ေရးချယ်သွားမည်ကုိ           ေြပာကားလို 

ေကာင်း။

ကေမ ာဒီးယားိင်ုငသံည်          အာဆယီ ံ

အလှည့်ကျဥက   အြဖစ် တာဝန်ယူေနပီ 

ြဖစ်သည့်အတွက ်    မှန်ကန်မ တေသာ      

စွမ်းေဆာင်ချက်များှင့်အတူ အာဆီယံ 

အသင်းကီး၏    ေအာင်ြမင်မ အရပ်ရပ်ကိ ု

စွမ်းေဆာင်ိုင်မည်ဟု မိမိတိုိုင်ငံအေန 

ြဖင့် အထူးယံုကည်မိပါေကာင်း၊ အာဆီယံ 

ိုင်ငံေရး   -    လုံ ခံေရးအသိုက်အဝန်း၊  

အာဆယီလံမူ  - ယ်ေကျးမ အသိက်ုအဝန်း 

ဟေူသာ မ  ိင်ကီးသုံးရပ်ြဖင့ ်  အာဆယီ ံ

အသိုက်အဝန်း   ၂၀၂၅     ေမ ာ်မှန်းချက် 

အတွက် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ြမန်မာ 

ိင်ုငသံည်  အာဆယီအံဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားှင့ ်

အတ ူနီးကပ်စွာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွား 

မည်ကို ေြပာကားလိုေကာင်းေြပာကား 

သည်။

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်ေြခလှမ်းသစ်များ

ဆက်လက်၍ ဒတုယိအချက်အေနြဖင့ ်

ငိမ်းချမ်းေရး       လုပ်ငန်းစ်များကို 

ေြပာကားလိုေကာင်း၊     ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊     ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

က ၂၀၂၂ ခှုစ်  ှစ်သစ်ကူး တ်ခွန်းဆက် 

စကားတွင ်“၂၀၂၂ ခုှစ်ဟာ အေရးပါတဲ့ 

ှစ်ြဖစ်ပါတယ်။ လာမယ့်ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

၁၂ ရက်ေနဟာ စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုန  

ြဖစ်ပီး ၂၀၂၃ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီ ၄ ရက်ေန  

ဟာ    စိန်ရတုလွတ်လပ်ေရးေနြဖစ်တဲ ့

အတွက် ယခှုစ်ဟာ စန်ိရတအုကိကာလ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ၇၅ ှစ်တာကာ 

ခဲ့ပီြဖစ်တဲ ့    ိုင်ငံေတာ်ရဲအချပ်အြခာ 

အာဏာ ပိုမိုခိုင်မာေစဖို တိုင်းြပည်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ြခင်း အသီးအပွင့မ်ျားနဲ  ြပည့စ်ုဖံို 

အေရးကီးပါတယ်။ ဒါ့ေကာင့ ်  ဒီှစ်မှာ 

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ် ေြခလှမ်းသစ်များ 

စရပါမယ်။ က န်ေတာ်တိုရဲ ေရှလုပ်ငန်း 

စ် (၅) ရပ်ရဲ စတတု အချက်ထမှဲာလည်း 

ေဖာ်ြပထားပီးြဖစ်လုိ   သက်ဆုိင်ရာအဖဲွ 

အစည်းအားလုံး    ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်

ေဆွးေွးဖိုဖတ်ိေခ ပါတယ်”ဟ ုေြပာကား 

ချက်သည်         မိမိတိုအစိုးရအေနြဖင့ ်

ငိမ်းချမ်းေရးှင့်    ပတ်သက်လာလ င်    

ြဖစ်ိုင်သမ    လမ်းေကာင်းမှန်သမ ှင့်   

လမ်းဖွင့ထ်ားလျက်ရိှေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ် 

၏ အချပ်အြခာအာဏာ ပိမုိတုည်တံခ့ိင်ုမ ဲ

ေစရန်ှင့ ်တိင်ုးြပည်၏ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး 

အသီးအပွင့်များ  ြပည့်စုံေစရန်၊ ခံစားိုင် 

ေစရန်       အေြခခံလိုအပ်ချက်သည်   

ငမ်ိးချမ်းေရးသာြဖစ်ေကာင်း၊ မမိတိိုိုင်င ံ

လွတ်လပ်ေရးရပီးကတည်းက ြပည်တွင်း 

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ 

ရေကာင်း၊       ထိုအချက်များေကာင့ ်   

ဖွံဖိးတိုးတက်မ  ေနာက်ကျခဲ့ရေကာင်း၊   

မကန်ုသင့သ်ည့အ်င်အားများ၊     မကန်ုသင့် 

သည့စွ်မ်းအားများ၊ မကန်ုသင့သ်ည့အ်ချန်ိ 

များ     ကုန်ခဲ့ရေကာင်း၊    ထိုေကာင့ ်

ယင်းအချက်များကို  ယခုှစ်အတွင်း၌    

မိမိတိုြပြပင်ိုင်ရန ်        ကိးစားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊    လက်နက်ကိုင်ပဋိပက  

ချပ်ငိမ်းေရး၊        ြပည်တွင်းတည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုအဆင့် 

တစ်ခုထိေရာက်ေအာင ်  မိမိတိုကိးပမ်း 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုငိမ်းချမ်းေရးကရရှ ိ

လာေသာ   စုစည်းအင်အားကိ ု   ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးတွင ်       အသုံးြပကမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုလက်ရှိ   မိမိတိုအစိုးရ 

အေနြဖင့်        လုပ်ေဆာင်ေနမ များကို 

ေြပာကားမည်ြဖစ်ေကာင်း    ေြပာကား 

သည်။

ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်ပီး 

မူဝါဒ (၄) ခု ချမှတ်

အစိုးရအေနြဖင့ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ   ၁၇ 

ရက်တွင် အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ ်

ေရးှင့်   ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ဗဟို

ေကာ်မတ၊ီ လပ်ုငန်းေကာ်မတှီင့ ်ညိ  င်း 

ေရးေကာ်မတီတိုကိ ု  ဖွဲစည်းခဲ့ေကာင်း၊ 

အမျိးသား          စည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် 

ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ဗဟိေုကာ်မတီ

တွင် ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၊ တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်   ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က     ဥက   ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဗဟိေုကာ်မတအီေနြဖင့ ်မတ်လ  ၃   ရက် 

ေနက      ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်ပီး 

မဝူါဒ (၄)ခ ုချမှတ်ခဲေ့ကာင်း၊ ထိအုရာများ 

သည် (၁)  ိုင်ငံအကျိး၊   ြပည်ေထာင်စ ု

အကျိးှင့်   ြပည်သူြပည်သားအားလုံး 

လိုလားေတာင့်တေနေသာ        ေရရှည ်

တည်တံ့ခိုင်မဲသည့ ် ငိမ်းချမ်းေရးရရှိေစ 

ေရးအတွက်    အလွတ်သေဘာေတွဆုံ 

ေဆွးေွးရန်၊ (၂) တရားဝင်ေဆွးေွးမ များ 

ကိလုည်း လိအုပ်သလိ ုညိ  င်းေဆာင်ရက် 

သွားရန်၊ (၃) ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ  ရပ်စေဲရး 

ခိင်ုမာေစေရးအတွက် Bilateral ေဆွးေွး 

ပွဲများကိ ု       သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ 

စ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရက်ရန်၊ (၄) NCA 

အရ       တရားဝင်အစည်းအေဝးများှင့ ်

ငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ     ကျင်းပုိင်သည် 

အထိ ညိ  င်းေဆာင်ရက်သွားရန်တိုြဖစ်

ေကာင်း။ 

ထုိအြပင် တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ၂၀၁၈ 

ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်မှစ၍ ၂၀၂၂ 

ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ   ၂၈    ရက်အထိ 

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ      ရပ်စဲေရးအတွက ်

ထုတ်ြပန်ချက်ေပါင်း အကိမ် ၂၀ ြပလုပ် 

ေပးခဲ့ပီး   ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေပး

ခဲေ့ကာင်း၊ ထိအုချက်သည် ကေမ ာဒီးယား 

ဝန်ကီးချပ်ှင့် ေတွဆုံမ အပီး   ှစ်ုိင်ငံ 

သေဘာတူထုတ်ြပန်ချက်အရ        ယခု 

ှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ   ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ  

ရပ်စဲေရးကိ ု  ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း၊ 

ထိုအြပင် အမျိးသားစည်းလုံးညွီတ်ေရး 

ှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတီအေနြဖင့ ်၂၀၂၁ ခုှစ် မတ်လ 

၈ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်အထိ NCA 

လက်မှတ်ေရးထုိးပီးသည့် တိင်ုးရင်းသား

လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများှင့ ်  ၁၆ 

ကိမ်၊   NCA    ေရးထုိးထားြခင်းမြပေသး 

သည့်  တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ 

အစည်းများှင့ ် ကိုးကမ်ိ၊   ိင်ုငေံရးပါတ ီ

များှင့်     ေြခာက်ကိမ်၊    ဘာသာေရး 

ေခါင်းေဆာင်များ၊   ငိမ်းချမ်းေရးအကျိး

ေဆာင်အဖဲွများှင့်  ှစ်ကိမ်    စုစုေပါင်း 

၃၃ ကမ်ိ ေတွဆုခံဲ့ပီး NCA လမ်းေကာင်း 

အတိုင်း    ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်များ 

ေဖာ်ေဆာင်ေနမ ှင့်        ေရှဆက်လက ်

ေဆာင်ရက်မည့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်းစ် 

များကို  ေဆွးေွးညိ  င်းခဲ့ကေကာင်း၊ 

ေနာက်ဆုံးေတွခဲ့သည့်    ၂၀၂၁    ခုှစ် 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်ှင့် ၁၆ ရက်တိုတွင် 

အမျိးသား       စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်

ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ        ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတှီင့ ်NCA လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း 

မြပရေသးသည့ ်တိင်ုးရင်းသားလက်နက် 

ကိင်ုအဖဲွ  ေြခာက်ဖဲွြဖစ်ေသာ   “ဝ”  ြပည် 

ေသွးစည်းညီွတ်ေရးပါတ ီ   (UWSA)၊  

အမျိးသားဒီမိုကေရစ ီ မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ 

(NDAA)၊ ြမန်မာအမျိးသားဒမီိကုရက်တစ် 

မဟာမိတ်တပ်မေတာ် (MNDAA)၊ ရခိုင ်

အမျိးသားအဖွဲချပ်(ULA/AA)၊ တအာင်း 

အမျိးသား  လွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ် 

(TNLA)၊       ရှမ်းြပည်တိုးတက်ေရးပါတ ီ

(SSPP/SSA) တိုမှ ကိယ်ုစားလှယ်များြဖင့ ်

ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်းဆိင်ုရာ   ကစိ ရပ်များ 

ှင့် ကျန်းမာေရး၊ ေဒသဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ

ကစိ ရပ်များ၊   လက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ 

ေလ ာ့ချေရး၊   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်က 

မည့်   ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်ဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များ၊    မူးယစ်ေဆးဝါးထိန်းချပ ်

ေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့ ်       နယ်စပ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးဆိုင်ရာ   ကိစ ရပ် 

များကိ ုအလွတ်သေဘာေတွဆုေံဆွးေွး 

ခဲ့ကေကာင်း။ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေရးေကာက်ပွဲ၌ NLD 

ပါတ၏ီ မမဲသမာမ များအေပ  တပ်မေတာ် 

ှင့ ်  ိင်ုငေံရးပါတမီျားမှ ညိ  င်းေဆွးေွး      

အေြဖရှာရန်အတွက်  နည်းလမ်းေပါင်းစုံ 

ှင့်  ကိးစားခဲ့ေသာ်လည်း လက်ခံြခင်း 

မရိှသည့အ်တွက် တပ်မေတာ်မှ ဖဲွစည်းပု ံ

အေြခခဥံပေဒ (၂၀၀၈)အရ ိင်ုငေံတာ်တွင် 

ိုင်ငံေရးအရ       အေရးေပ အေြခအေန        

ေကညာပီး        ိုင်ငံေတာ်တာဝန်ကို       

ထန်ိးသမ်ိးခဲေ့ကာင်း၊         ထိအုေြခအေန 

အေပ  NLD ပါတီဝင်အစွန်းေရာက်များ 

ှင့ ်တရားမဝင်ဖဲွစည်းထားေသာ CRPH၊ 

NUG   ကဲ့သိုေသာ   အဖွဲအစည်းတို၏   

ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ေကာင့ ်ေပ ေပါက်လာ 

သည့်   PDF   အကမ်းဖက်အဖွဲများှင့ ်

ေတွဆုံေဆွးေွးရန်မရှိေကာင်း၊  

စာမျက်ှာ ၁၂ သို 

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင ်ခင်းကျင်းြပသထားသည်များကိ ုသတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦး မှတ်တမ်းယူေနစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၁ မှ

အကမ်းဖက်အဖဲွများကိ ုအချိ EAO များ 

က သင်တန်းေပး၊ လက်နက်ေထာက်ပံ့မ  

များ လုပ်ေဆာင်ေနမည်ဆိုပါက  NCA 

ဆိုသည့် ငိမ်းချမ်းေရးလမ်းေကာင်းက        

ေသဖွည်ပီး  တစ်ိင်ုငလံုံးက    ြပည်သမူျား 

လိုလားသည့ ်   ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်  

ဆန်ကျင်သည့် လုပ်ရပ်ြဖစ်မည်ကုိ သတိ 

ြပရန်လိုအပ်သည်ကိ ု  ေြပာလိုေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

မိမိတိုအစိုးရအေနြဖင့ ်    အမျိးသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်   ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတီသည ်

NCA လက်မှတ်ေရးထိုးပီးသည့ ်တိင်ုးရင်း 

သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများှင့ ်

ငိမ်းချမ်းေရးပိုမိုခိုင်မာလာေစေရး၊ NCA 

လက်မှတ်မေရးထိုးရေသးေသာ  တိင်ုးရင်း 

သားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွအစည်းများ NCA 

၌ ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုးလာေစေရးတို

မှတစ်ဆင့ ်ဒမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ် 

တိုကိုအေြခခံသည့်          ြပည်ေထာင်စ ု

တည်ေဆာက်ေရးအတွက်    လုပ်ငန်းစ် 

များှင့် သတ်မှတ်ေပးထားေသာ အချနိ် 

ဇယားများအတိင်ုး  ဆက်လက်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်       ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်တွင် တစ်ုိင်ငံလံုးက 

ေမ ာ်လင့်ေတာင့်တေနသည့် ငိမ်းချမ်း 

ေရးကိ ု       အဆင့်တစ်ခုအထိရရှိေအာင ်

ေဆာင်ရက်ုိင်မည်ဟု ယံုကည်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။   

ယွမ်/ကျပ် တိုက်ိုက်အသုံးြပေပးေချ

တတိယအချက်ြဖစ်သည့ ်    ြမန်မာ-

တတ်ုနယ်စပ်ကန်ုသွယ်မ   ေဆာင်ရက်ရာ 

တွင် ယွမ်/ကျပ် တိက်ုိက်ုအသုံးြပေပးေချ 

ေရးဆုိင်ရာှင့်ပတ်သက်ပီး ေြပာကားသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာ-တတ်ု ှစ်ိင်ုင ံ

အကား      သံတမန်ဆက်ဆံေရးသည ်

၁၉၅၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လ ၈ ရက်တွင် စတင် 

ခဲ့ပီး ယေနဆိုလ င် ၇၁ ှစ်ရှိခဲ့ပီြဖစ် 

ေကာင်း၊ ၇၁  ှစ် သံတမန်ဆက်ဆံေရးကာလ 

အတွင်း ှစ်ုိင်ငံအကား ချစ်ကည်ေရးှင့် 

ဘက်စံုပူးေပါင်းမ များကုိ တုိးြမင့်ေဆာင်ရက် 

ိုင်ခဲ့ေကာင်း ေြပာကားသည်။

မမိတိိုအစိုးရအေနြဖင့ ် တတ်ုိင်ုငှံင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၌ ချစ်ကည်ရင်းီှး 

မ ကိ ု   အမတဲန်ဖိုးထား   ေလးစားလျက်ရိှ 

ေကာင်း၊  မိမိတိုိုင်ငံ၏  ၇၀ ရာခိုင် န်း 

ေကျာ်သည်   ေကျးလက်ေနြပည်သူများ 

ြဖစ်ပီး စုိက်ပျိး/ ေမွးြမေရးကုိ  အဓိကထား 

လုပ်ကုိင်ေနသူများြဖစ်ေကာင်း၊   စားနပ် 

ရိက ာ         ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းကိုသာ 

ကျယ်ြပန် စွာ ပိမုိလုပ်ုကိင်ုိင်ုမည်ဆိပုါက 

မိမိတိုိုင်ငံ၏         စီးပွားေရးအတွက ်

ေကာင်းမွန်သည့ရ်လဒ်များကိသုာ        ရရိှ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ 

ကန်သတ်ချက်များေကာင့ ်တုတ်ိုင်ငံ 

ှင့ ်   ြမန်မာိင်ုငအံကား၌     ဆက်သွယ် 

ပးူေပါင်းေဆာင်ရက်မ များသည် အနည်းငယ် 

ေှာင့ေ်ှးမ များရိှေကာင်း၊    ၁၁-၁-၂၀၂၂ 

ရက်ေနမှစ၍ မူဆယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ  

တွင်  ပိုကန်ု ခနုစ်မျိးှင့ ် သွင်းကန်ု   (၃၁)

မျိးတိုကို   ဘဏ်စနစ်ြဖင့်သာ    ေပးေချ 

တင်ပို/ တင်သွင်းခွင့ ်ြပေနပြီဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိသုိုေဆာင်ရက်ရာတွင် ေငသွားေပးေချမ  

ေနရာ၌   ြမန်မာဘဏ်ှင့ ်   တတ်ုဘဏ် 

တစ်ခုှင့်တစ်ခု   ယွမ်/ကျပ်    တိုက်ိုက ်

ဖလှယ်သံုးစဲွကရမည်ြဖစ်ပီး  ဘဏ်စနစ် 

ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်မ အဆင်ေြပလာပဆီိပုါက 

ေနာက်ပိင်ုးတွင်  ပိုကန်ု၊   သွင်းကန်ုအားလုံး 

ကိ ုဘဏ်စနစ်ြဖင့သ်ာ ကန်ုသွယ်မ ြပလပ်ု 

ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ယခုအချန်ိတွင် 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

များတွင်လည်း နယ်စပ်ဂိတ်များစတင်၍ 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်လာခဲ့ေကာင်း၊    ထိုသို 

ဖွင့လှ်စ်လာရာ၌ ြမန်မာ-တတ်ု ှစ်ိင်ုင ံ

ကန်ုသွယ်မ ကိ ုတိုးြမင့်ိင်ုရန်ှင့ ်ကန်ုစည် 

စီးဆင်းမ         ြမန်ဆန်ေချာေမွုိင်ေစရန်၊ 

ှစ်ိင်ုငေံငေွပးေချမ ှင့ ်စာရင်းရှင်းလင်းမ  

စနစ် လွယ်ကေူချာေမွေစရန်၊ အေမရကိန် 

ေဒ လာအေပ မီှခိမု ကိ ု      ေလ ာခ့ျိင်ုရန်၊ 

Exchange Rate Risk   များ    ြမန်မာ 

ိင်ုငေံတာ်ဗဟိဘုဏ်က ၂၀၂၁ ခှုစ် ဒဇီင် 

ဘာလ   ၁၄    ရက်ေနရက်စွဲပါ    အမိန်  

ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊    ၄၈/၂၀၂၁    ြဖင့် 

တတ်ု- ြမန်မာ ှစ်ိင်ုငနံယ်စပ်ေဒသတွင် 

ယွမ်ှင့က်ျပ် တိက်ုိက်ုအသုံးြပေပးေချမ  

ကိ ုေဆာင်ရက်ခွင့်ြပေကာင်းကုိ ထုတ်ြပန် 

လိုက်ေကာင်း၊   ိုင်ငံေတာ်၏အခွန်ရေင ွ

များကို    တရားဝင်ဘဏ်လမ်းေကာင်း 

အသံုးြပ၍ ယွမ်ှင့်ကျပ် တုိက်ုိက်လဲလှယ် 

အသံုးြပမ မှ မှန် မှန်ကန်ကန်ရရိှုိင်ေစြခင်း၊    

ယွမ်ှင့်ကျပ် ှစ်ုိင်ငံတုိက်ုိက်အသံုးြပ 

ေပးေချိင်ုြခင်းေကာင့ ်ေငေွကးပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ တုိးြမင့်လာုိင်ပီး ေဒသတွင်း 

စီးပွားေရးစနစ်လည်း  တိုးြမင့်လာကာ 

ှစ်ိုင်ငံအတွက် မှတ်တိုင်တစ်ခ ုစိုက်ထ ူ

လာိုင်မည်ဟ ု  ေမ ာ်မှန်းထားေကာင်း 

ေြပာကားသည်။ 

ကူးစက်မ မှာ ဒယ်လ်တာမျိးကွဲကိ ု

အိုမီခရန်မျိးကွဲက ေကျာ်တက်

စတုတ အချက်အေနြဖင့်    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါှင့်ပတ်သက်ပီး    ဆက်လက် 

ေြပာကားသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါှင့ပ်တ်သက်ပီး ကမ ာေပ တွင် 

၂၀၁၉ ခုှစ် ှစ်ကုန်ပုိင်းတွင်  စတင်ေတွရိှရ 

ေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

မတ်လ ၂၃   ရက် တွင်    စတင်ေတွရှိရ 

ေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ၏ မျိးစတ်ိကဲွ 

များ  ေတွရှိမ ြဖင့်ဆိုပါက   ှစ်ှစ်ေကျာ် 

ကာလရိှပြီဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့လ်ည်း 

ကမ ာစ့ီးပွားေရး၊ လမူ ေရးအေြခအေနများ 

အေပ  ဆတ်ုယတ်ုေစသည့ ်ိက်ုခတ်မ များ 

ြဖစ်ေပ လာေစခဲေ့ကာင်း၊ မမိတိိုိုင်ငတွံင် 

၂၀၂၁  ခုှစ်   ဇူလိုင်လ   ၂၃   ရက်တွင် 

စစ်ေဆးခဲသ့မူျားအနက် ၄၁ ရာခိင်ု န်းြဖင့် 

ေရာဂါပုိးေတွရိှမ အများဆံုးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယခ ု၂၀၂၁ ခှုစ် ှစ်ကန်ုပိင်ုးတွင် ကိဗုစ်-

၁၉   ေရာဂါ၏   မျိးစိတ်ကွဲအိုမီခရန်ကိ ု

ေတွရှိေနရပီြဖစ်ေကာင်း၊ ပညာရှင်များ 

ကေြပာြပသည်မှာ      ဒယ်လ်တာကဲ့သို 

ေရာဂါြပင်းထန်မ က ေကာက်ဖိုမေကာင်း 

ဘူးဟေုြပာကေကာင်း၊ သိုေသာ် ကူးစက် 

မ မှာ ဒယ်လ်တာမျိးကဲွကိ ုအိမုခီရန်မျိးကဲွ 

က     ေကျာ်တက်ေနပီြဖစ်ေကာင်း၊ ယခု 

မိမိတုိုိင်ငံ၏    အိမ်နီးချင်းုိင်ငံများတွင် 

ေတွသလို   ေဒသတွင်းိုင်ငံတွင်လည်း 

အုိမီခရန်ပုိးကုိ   ေတွေနရပြီဖစ်ေကာင်း၊ 

၁၁-၁-၂၀၂၂  ရက်အထိ   အိမ်နီးချင်းတွင် 

ထိင်ုးက  ၅၃၉၇   ဦး   (ငါးေထာင့ေ်လးရာ 

နီးပါး)၊ အိ ိယက ၄၄၆၁ ဦး(ေလးေထာင့် 

ေလးရာေကျာ်)၊ ေဒသတွင်းိင်ုငမံျားထမှဲ 

စင်ကာပူက   ၅၃၅   ဦး   (ငါးရာ့သုံးဆယ် 

ေကျာ်)၊  အင်ဒိုနီးရှားက ၃၃၇ ဦး (သုံးရာ့ 

ေလးဆယ်နီးပါး)၊ မိမိတိုိုင်ငံတွင ်၂၀၂၁ 

ခှုစ် ဒဇီင်ဘာလ ၂၈ ရက်တွင်  ယေူအအီး 

ိုင်ငံ၊     ဒူဘိုင်းမိက    ြပန်ဝင်လာေသာ 

ြမန်မာိုင်ငံသား   ေလးဦး၊  ၂၀၂၂ ခုှစ်  

ဇန်နဝါရလီ ၇ ရက်တွင်  ယေူအအီးိင်ုငကံ    

ရှစ်ဦး၊ မေလးရှားိုင်ငံက သုံးဦး၊ အိ ိယ 

ိုင်ငံကတစ်ဦး၊ စုစုေပါင်းြပည်ပြပန်ဝင ်

လာသူ ၁၂ ဦး၊  ၁၁-၁-၂၀၂၂  ရက်တွင်   

အိ ိယက   ြပန်ဝင်လာေသာ  သုံးဦးှင့် 

၁၂-၁-၂၀၂၂ ရက်တွင် အိ ိယကြပန်ဝင်လာ 

သူှစ်ဦး၊ ၁၃-၁-၂၀၂၂ ရက်တွင် အိ ိယ၊ 

ယူေအအီး၊ မေလးရှားှင့် ထုိင်းုိင်ငံတုိမှ 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသ ူ၄၂ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရိှရပီး စစုေုပါင်း ၆၃ ဦးထ ိေတွရိှရပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုင်းိုင်ငံတွင် အိုမီခရန် 

မျိးကွဲ ေတွရှိမ ှင့်အတူ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  

ြမင့်တက်လာ၍   စိုးရိမ်မ အေြခအေနကို 

အဆင့်(၄)အထိ သတ်မှတ်ထားေကာင်း၊ 

ကူးစက်မ လွန်စွာြမန်ဆန်၍    အ ရာယ် 

ရိှေသာေနရာများကိ ုပတ်ိပင်ြခင်း၊ ကိဗုစ်-

၁၉  စည်းကမ်းချက်များ   တင်းကျပ်ြခင်း 

တိုကို    ပိုမိုလုပ်ေဆာင်လာေနြခင်းအား 

ေတွရိှေနရပြီဖစ်ေကာင်း၊   ဘဂ  လားေဒရ့  

၌  ၃-၁-၂၀၂၂    တစ်ရက်တည်းတွင ်

ပိုးေတွရှိမ  ၇၇၅ ဦးရှိပီး ၎င်းတိုိုင်ငံ၏ 

ရက်ေပါင်း   ၈၉   ရက်အတွင်း  အြမင့်ဆံုး 

အေြခအေနကို   ေရာက်ရှိသွားေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့်   ကန်သတ်တားြမစ်မ များ 

ပိုလုပ်လာကေကာင်း။ 

အိ ိယုိင်ငံတွင် လဦူးေရထူထပ်သည့် 

မိကီးများမှတစ်ဆင့် တစ်ုိင်ငံလံုးကုိ 

ပျံှံသာွးြခငး်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ်       

အချိမိကီးများတွင် ညမထွက်ရအမန်ိ/    

စေန၊   တနဂ  ေွ အြပင်ထွက်မ   တားြမစ် 

ချက်များချမှတ်၍   ထိန်းချပ်ေနရမ များ 

ရှိေကာင်း၊   ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါသည် 

လ  င်းအသွင်ြဖင့ ်ြဖစ်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   

အိမုခီရန်သည်  ကူးစက်ခရံသအူများစကု         

ေရာဂါလက ဏာ အနည်းငယ်သာြပြခင်း 

သိုမဟတ်ု          လုံးဝေရာဂါလက ဏာမြပ 

သည့်အေြခအေနမှ       ကူးစက်ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွကီး 

က   အိမုခီရန်မျိးကဲွသစ်   ေပ ထွက်လာမ  

ှင့်အတူ        အားြဖည့်ကာကွယ်ေဆး 

(Booster dose)   ထိုးှံရန်    လိုအပ် 

ေကာင်းကိ ု         အဆိုြပထားေကာင်း၊ 

အထူးသြဖင့ ်   ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါှင့် 

ပတ်သက်လာပါက       ကိုယ်ခံစွမ်းအား 

ြမင့မ်ားစွာ ရရိှထားသည့အ်ေြခအေနတွင် 

ကူးစက်ခံရမ ြဖစ်ပွားရန ်        မလွယ်ကူ 

ေကာင်း၊ အားြဖည့်ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံ 

ထားမည်ဆိုပါက  ေရာဂါြပင်းထန်မ ှင့် 

ေသဆုံးမ ကိ ုေလ ာခ့ျိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်       အိုမီခရန်မျိးကွဲသစ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍  အထူးဂြုပအေလးထားရန် 

လုိအပ်မည်ကုိ  ေြပာလုိေကာင်း၊   မိမိတို 

ကျန်းမာသန်စွမ်းစွာြဖင့ ်         အသက်ရှင် 

ေနထိင်ုိင်ုေရးထက်    ဘာမ အေရးမကီး 

ြခင်းြဖစ်သည့အ်တွက်  ကိယ်ုစအီသရိှိရန် 

လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ေမလတွင် 

ကိုဗစ်တတိယလ  င်း    အိ ိယိုင်ငံ၌ 

ြဖစ်ခဲ့ပီး မိမိတိုိုင်ငံ၌ ကိတင်သတိေပး 

မ များလပ်ုခဲေ့သာ်လည်း         ဝင်ထွက်မ များ 

ကိ ုကန်သတ်ိင်ုမ မရိှြခင်း၊         စည်းကမ်း 

လိက်ုနာမ ှင့ပ်တ်သက်၍ အားနည်းချက် 

များရှိြခင်းေကာင် ့ ဇူလိုင်လတွင် ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၌    တတိယလ  င်းကို    မထိန်းိုင်  

မသမ်ိးိင်ုြဖစ်ခဲသ့ည်မှာ    အားလုံးအြမင် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်သူလူထု၊ တပ်မေတာ်၊ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ လူမ အဖွဲအစည်းများ 

အားလုံး  ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ ့

ရေကာင်း၊ ယခုစတုတ လ  င်းသည်လည်း 

အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျားတွင် ြဖစ်ေပ ေနပြီဖစ် 

ေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်   ပိုမိုဂုြပကရန်၊      

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း၌လည်း        ြပည်ပ 

ဝင်ေရာက်သည့ ်      လူများရှိေကာင်း၊ 

ထိကုစိ များကိ ုပိမုိသုတြိပကရန်အတွက် 

ယခုသတင်းစာရှင်းလင်းပဲွမှ တုိင်းရင်းသား 

ြပည်သူအားလံုးကုိ ေမတ ာရပ်ခံေကာင်း၊   

ကိဗုစ်စည်းကမ်းများှင့အ်ည ီေနထိင်ုရန် 

ေမတ ာရပ်ခလံိေုကာင်း ေြပာကားသည်။  

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

 ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၅

အမ  က်မှစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ုိင်ရန်ှင့် ရန်ကုန် 

မိမှထွက်ရိှေသာ   အမ  က်များအား   ေလ ာခ့ျေစေရး 

အပါအဝင်    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအတွက ်

အကျိးေကျးဇူးများစွာရရှိေစရန ်       ဒဂုံမိသစ ်

(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်        သရက်ပင်ေချာင်ရာအနီး၌ 

သရက်ပင်ေချာင ်    ေနာက်ဆုံးစွန်ပစ်အမ  က်ပုံသစ် 

စီမံကိန်းအား မိြပပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့ ်        

သန်ရှင်းေရးဌာနမ ှတည်ေဆာက်ေဆာင်ရက်ေနပ ီ

ြဖစ်ရာ  ယခအုခါ  ေနာက်ဆုံးစွန်ပစ်အမ  က်ပုသံစ်၏ 

ဝင်လမ်း/ထွက်လမ်းများအတွက ်     လမ်းခင်းြခင်း 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနပီြဖစ်ေကာင်း ရန်ကုန် 

မိေတာ်    စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမ ှ    သိရ 

သည်။

ေဆာင်ရက်သွားမည်

ေြမဧရယိာအကျယ်အဝန်း ၁၈၇ ဒသမ ၃ ဧကရိှ 

အဆိပုါသရက်ပင်ေချာင် ေနာက်ဆုံးစွန်ပစ်အမ  က်ပု ံ

သစ်စမီကံန်ိးအား မိြပပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရး

ှင့် သန်ရှင်းေရးဌာနမှ ဂျပန်ုိင်ငံ ဖူကုအုိကာမိ၏ 

နည်းပညာြဖင့ ်    တည်ေဆာက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ရာ အမ  က်တစ်လ ာ၊ ေြမကီးတစ်လ ာ ဖုံးအပ်ုြခင်း၊ 

အမ  က်မှထွက်ရိှသည့်ေရဆုိးများအား ပုိက်များတွင် 

အေပါက်ေဖာက်၍       ငါးိုးပုံစံြဖင့်စုစည်းြခင်း၊  

အမ  က်ပုံအတွင်း   မီသိန်းဓာတ်ေငွများ   ခိုေအာင်း 

ေနြခင်းမရိှေစရန်  ပုိက်ြဖင့် စွန်ထုတ်ြခင်းစနစ်များြဖင့ ်  

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ       ပတ်၀န်းကျင် 

ထန်ိးသမ်ိးေရးှင့ ် သန်ရှင်းေရးဌာန   န်ကားေရးမှး 

ထံမှ သိရသည်။ 

လက်ရှိ သရက်ပင်ေချာင် ေနာက်ဆုံးစွန်ပစ် 

အမ  က်ပုံသစ်စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ေနမ  

အေနအထားအရ သရက်ပင်ေချာင် ေနာက်ဆုံးစွန်ပစ် 

အမ  က်ပုသံစ် တည်ေဆာက်ရန် ဝင်လမ်း/ထွက်လမ်း 

များအတွက် လမ်းခင်းကျင်းြခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင် 

ရက်ေနပြီဖစ်ပီး ေရေဖာက်ထတ်ုရန်ှင့ ်ေြမသားတင် 

ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ထမ်းများအတွက် ုံးေဆာက် 

လုပ်ရန်ေြမေနရာှင့်  ေနထိုင်ရန်အေဆာက်အအုံ 

များ  တည်ေဆာက်ရန်  ေြမေနရာများ အပါအဝင် 

အမ  က်စုပုံရန်အတွက် ေပ ၅၀၀ အကွက် ေြမေနရာ 

များ ေဖာ်ေဆာင်ရန် လုပ်ေဆာင်ေနပီြဖစ်ေကာင်း 

လည်း သိရသည်။

မိြပပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့်သန်ရှင်း

ေရးဌာနအေနြဖင့် အနာဂတ်ကာလတွင် ိုင်ငံြခား 

ကုမ ဏီများှင့်ပူးေပါင်း၍      အမ  က်မှလ ပ်စစ်၊  

အမ  က်မှ စီအင်န်ဂျ၊ီ အမ  က်မှ ေြမေဆွးှင့် အမ  က်မှ 

ကာဗွန်ဒိင်ုေအာက်ဆိက်ုများ ထတ်ုလပ်ုိင်ုရန် စစီ် 

ေဆာင်ရက်ထားရာ      အဓိကေနာက်ဆုံးစွန်ပစ ်

အမ  က်ပုှံစ်ခြုဖစ်ေသာ  လ  င်သာယာ (အေနာက်ပိင်ုး)

မိနယ်ရှ ိ    ထိန်ပင်ေနာက်ဆုံးစွန်ပစ်အမ  က်ပုံှင့် 

ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ရှိ ထားဝယ်ေချာင် 

ေနာက်ဆုံးစွန်ပစ်အမ  က်ပုံတိုကိုလည်း     အကိ 

စူးစမ်းေလ့လာမ များ      ြပလုပ်ေနပီြဖစ်ေကာင်း၊ 

အကိစူးစမ်းေလလ့ာသမူျားထမှံ Report ရရိှမ အေပ  

မူတည်၍ လုိအပ်သလုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား

မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်    ၂၀၂၃ ခုှစ်  ှစ်စပိုင်းတွင ်

ရန်ကုန်မိအတွက် သုံးခုေြမာက်အမ  က်ပုံကီးြဖစ်

လာမည့်    သရက်ပင်ေချာင ်   ေနာက်ဆုံးစွန်ပစ် 

အမ  က်ပုံသစ်၌    အမ  က်များ    စုပုံထားရှိိုင်ရန ်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ရန်ကုန်မိေတာ်    

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမ ှသိရသည်။

သတင်း - ပွင့်သစ ာ

                       ဓာတ်ပုံ - စိုးြမင့်ေအာင ်

သရက်ပင်ေချာင် ေနာက်ဆုံးစွန်ပစ်အမ  က်ပုံသစ်စီမံကိန်း ဝင်လမ်း/ထွက်လမ်းများအတွက် လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ 

၃၂၄၆၁၃၄၀၁ ဦး

 ေသဆုံးသူ

၅၅၄၉၅၂၇ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ

၂၆၅၅၄၁၃၀၇ ဦး

နယူးေဒလီ   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၆၈၈၃၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်

ေနစ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူှစ်သန်ိးေကျာ်ရိှခဲသ့ည် 

မှာ  သုံးရက်ဆက်တိုက်ရှိသွားပီြဖစ်ေကာင်းှင့ ်လက်ရှိတွင ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၃၆၈၅၀၉၆၂ ဦးရိှလာ 

ေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးထတ်ုြပန် 

သည့် အချက်အလက်များအရ သိရသည်။

ထိုြပင် အိ ိယိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသ ူ၄၀၂ ဦးထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသစူစုေုပါင်း ၄၈၅၇၅၂ ဦးရိှလာ 

ေကာင်း သိရသည်။ အိ ိယိုင်ငံ၌   လက်ရှိတွင ်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုးေတွရိှဆလဲနူာ စစုေုပါင်း ၁၄၁၇၈၂၀ ရိှေကာင်း အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ    ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်   ေဆးုံအသီးသီးမ ှ

ဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၁၂၂၆၈၄ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသစူစုေုပါင်း ၃၄၉၄၇၃၉၀ ရိှလာေကာင်း 

အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များရှိေနသည့ ်

အြပင် အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသ ူအေရအတွက် 

သည်လည်း  စုစုေပါင်း ၆၀၄၁ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဖေနာင်ပင်    ဇန်နဝါရီ   ၁၅

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ယေနတွင် အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ 

၄၅ ဦးထပ်မံေတွရိှရသြဖင့်  အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၃၃၂ ဦးရိှလာ 

ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

၎င်းဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်  ထပ်မံကူးစက်ခံရသူများအနက် ၂၉ ဦးမှာ ြပည်ပမ ှ

ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသမူျားြဖစ်ပီး ၁၆ ဦးမှာ ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်သည်။ 

ယမန်ှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်၌ အာဖရိကေဒသိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်သည့ ်ဂါနာိုင်ငံမှ 

ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာေသာ ကိယ်ုဝန်ေဆာင်အမျိးသမီးတစ်ဦးတွင် အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း 

ဗိင်ုးရပ်စ် ပထမဆုံးစတင်ေတွရိှခဲ့ပီး ေနာက်ပိင်ုးတွင် ိင်ုငအံတွင်း လမူ အသိက်ုအဝန်း 

များအကားတွင ်  ၎င်းဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ   ေတွရှိလာရေသာေကာင့် 

ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံသားများအား အဆုိပါဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မ ေလျာ့ကျေရး

အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကပါရန်  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေြပာေရးဆိခွုင့ရိှ်သ ူ

ေအာ်ဗန်ဒိုင်းက တိုက်တွန်းေြပာကားသည်။

 ယမန်ေနက ိုင်ငံအတွင်း ေလးကိမ်ေြမာက ်ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

ထိုးှံြခင်းလုပ်ငန်းကိ ုမိေတာ်ဖေနာင်ပင်၌ စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ ိုင်ငံအတွင်း 

လက်ရှိအချနိ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထိုးှံပီးစီးသ ူ၁၄ ဒသမ 

၃ သန်းရိှပီး ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထုိးံှပီးစီးသူ ၁၃ ဒသမ ၇ သန်းရိှကာ ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တတယိအကမ်ိ  အပိေုဆာင်းထိုးံှပီးစီးသ ူ၄ ဒသမ ၅ သန်းှင့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးေလးကိမ်ေြမာက်ထိုးှံပီးစီးသ ူ၂၀၂၀၀ ရှိေကာင်း 

သိရသည်။ ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၂၀၇၇၃ ဦးရှိပီး အဆိုပါ 

ေရာဂါေကာင့ေ်သဆုံးသ ူ၃၀၁၅ ဦးရိှကာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ

၁၁၇၀၈၉ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။                                        ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

မနီလာ   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-

၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ   ၃၉၀၀၄ ဦး 

ထပ်မေံတွရိှရေသာေကာင့ ်ိင်ုငအံတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၁၆၈၃၇၉ 

ဦးရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ေြပာကားသည်။

ထိုြပင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

၄၃ ဦး ထပ်မံေသဆုံးခဲ့သြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၅၂၈၅၈ ဦးရှိ 

လာပီး  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲ 

လနူာ ၂၈၀၈၁၃ ဦးရိှလာေကာင်း ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက    ေြပာကားသည်။   

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံသားများအကား   ေဒသ 

တစ်ခုမှ တစ်ခုသို   ခရီးသွားလာမ များ 

များြပားြခင်း၊    ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ   

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၆၀၄၀ ထပ်မံေတွရှိ

ဟွိင်း   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌    ယမန်ေနက 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၆၀၄၀ 

အား  ထပ်မံေတွရှိရပီး  ၎င်းတိုအနက် 

၁၆၀၂၆ ဦးမှာ ြပည်တွင်း၌ ေရာဂါကူးစက်ခံရ 

သမူျားြဖစ်ကာ ၁၄ ဦးမှာ  ြပည်ပမှြပန်လည် 

ေရာက်ရိှလာသူများြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိ၌ မိေတာ်ဟိွင်းတွင်  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၀၂၉ 

ဦး ေတွရိှရပီး  ေရာဂါကူးစက်မ  အများဆံုး 

ေတွရိှရေသာ  ေဒသြဖစ်လာကာ     ုိင်ငံ 

အလယ်ပိုင်း ဒါနန်းမိ၌   ၇၆၅ ဦးှင့် 

ဘင်ဒင်းြပည်နယ်၌ ၇၁၁ ဦးတုိကုိ အသီးသီး 

ေတွရှိရသည်။ 

 ိင်ုငအံတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၉၉၁၄၈၄ ဦး 

ရှိပီး အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်  ေသဆုံးသူ 

၃၅၃၄၁ ဦးရှိကာ   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၁၆၆၆၂၂၀ ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။ လက်ရှိအချနိ်အထိ 

ေဒသတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခ ံ

ရသူ ၁ ဒသမ ၉၉ သန်းနီးပါးရှိေကာင်း 

သိရသည်။             ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ဂျကာတာ    ဇန်နဝါရီ    ၁၅

အင်ဒိနုီးရှားိင်ုငသံည် ကမ ာ့ိင်ုင ံ၁၄ ိင်ုငသံို သွားေရာက် 

ခဲေ့သာ ခရီးသွားရာဇဝင်ရိှသည့ ်ိင်ုငတံကာမှ ခရီးသည်များအား 

ိုင်ငံအတွင်း   ဝင်ေရာက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားြခင်းမှ  ြပန်လည် 

ေြဖေလ ာ့ေပးခဲ့ေကာင်း အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက ယမန်ေနတွင် 

ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါိုင်ငံများမှာ   ေတာင်အာဖရိက၊  ေဘာ့ဆွာနာ၊ 

ေနာ်ေဝ၊ ြပင်သစ်၊ အန်ဂုိလာ၊ ဇန်ဘီယာ၊ ဇင်ဘာေဘွ၊ မာလာဝီ၊ 

မိုဇန်ဘစ်၊   နမီးဘီးယား၊  အက်စ်ဝါတီနီ၊  လီဆိုသို၊ ဗိတိန်ှင့် 

ဒိန်းမတ်ိုင်ငံများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၏ 

စီးပွားေရးြပန်လည်ဦးေမာ့လာေစေရးအတွက ်     ယခုကဲ့သို 

ေြဖေလ ာ့မ ေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း  အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲမ ှ  ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသ ူ

ဝီကူေအဒီဆက်မီတိုက ေြပာကားသည်။ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံအတွင်း    ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာမည့ ်

အထက်ပါိင်ုငမံျားမှ ိင်ုငသံားများမှာလည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ဆိင်ုရာ သီးြခားေစာင့်ကည့ြ်ခင်းကိ ုခနုစ်ရက်သာခယံရူန်လိအုပ် 

ေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ေမာ်စကို    ဇန်နဝါရီ    ၁၅

ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၂၇၁၇၉ 

ဦးထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်   ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်    ေရာဂါကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း 

၁၀၇၇၄၃၀၄ ဦးရှိလာေကာင်း ုရှားိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကည့်ေရးှင့ ်

တုံြပန်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူ ၇၂၃ ဦးထပ်မံေတွရှိခဲ့သြဖင့ ်အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း 

၃၂၀၆၃၄ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင ်ုရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုံအသီးသီးမ ှဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၂၆၅၈၄ ဦးထပ်မံေတွရှိြခင်း 

ေကာင့ ်  ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း ၉၈၃၅၈၈၄ ဦးရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။

မိေတာ်ေမာ်စကိုသည ်   ုရှားိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ အများဆုံး 

ြဖစ်ပွားသည့ ်ေဒသြဖစ်ပီး လွန်ခဲသ့ည့ ်တစ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

၆၅၅၅ ဦးထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂၀၈၂၂၂၄ ဦးရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှတွင် ုရှားုိင်ငံ၌ ုိင်ငံလူဦးေရစုစုေပါင်း၏ ၈၀ ဒသမ ၁ သန်းေကျာ်သည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်၇၆ ဒသမ 

၅ သန်းေကျာ်သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိထိုးံှမ  ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                                                        ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ သုံးရက်ဆက်တိုက်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူှစ်သိန်းေကျာ်ရှိ

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်

ကူးစက်ခံရသူ ၃၃၂ ဦးရှိလာ 

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၃၉၀၀၄ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများကိ ု  လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်မ အားနည်းြခင်းှင့်   ိုင်ငံ 

အတွင်း အုိမီခရန်ှင့် ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်း 

ဗိင်ုးရပ်စ်များ ကူးစက်မ များ များြပားလာ 

ြခင်းတိုေကာင့ ် ပီးခဲ့ေသာ သီတင်းပတ် 

အတွင်းက   ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်မ  

များ စံချနိ်တင်ြမင့်တက်ခဲ့သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်၌  မနီလာမိြပေဒသ 

တွင် လူအစုလိုက်အပံလိုက ်   အိုမီခရန် 

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်   ကူးစက်ြခင်းများ 

အပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ    

များ ထပ်မေံတွရိှေနရပီး ိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ 

လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ 

ြမင့တ်က်ေနေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ      တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးြဖစ်သည့ ်

မာရီယာိုဆာရီယိုဗာဂျရီီက ေြပာကား  

သည်။ မနလီာမိြပေဒသ၌ လက်ရိှအချန်ိ  

တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိးေတွရိှဆဲလူနာ 

၁၄၉၀၀၀ ရိှေကာင်း သရိသည်။ လဦူးေရ 

သန်း ၁၁၀ ရှိေသာ       ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ 

၂၄ သန်းေကျာ်အား    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆးပီးစီးေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ကမ  ာ့ိင်ုင ံ၁၄ ိင်ုငသံို သွားေရာက်ခဲေ့သာခရီးသည်များအား အင်ဒိနုီးရှားက ြပန်လည်ြပည်ဝင်ခွင့ြ်ပ 

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၂၇၁၇၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ   ၁၅

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး      ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

ထေိရာက်စွာ တားဆီးအေရးယူိင်ုေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဇန်နဝါရ ီ

၁၄ ရက်တွင် ေရပူအမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းရှ ိအေကာက်ခွန်ဦးစီး 

ဌာနှင့် ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲမ ှစစ်ေဆးမ များြပလုပ်ခဲ့ရာ Hino 

Profia Truck ယာ်အမှတ်၊ 7M-8900 ၁၂ ဘီးယာ်ေပ တွင် 

စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား တစ်စုတံစ်ရာ တင်ြပိင်ုြခင်းမရိှဘ ဲ

သယ်ေဆာင်လာေသာ Mobile Phone Hand Set အမျိးမျိး ၇၄၀၀  

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၈၀၈,၇၆၆,၇၀၀)၊    Power Bank ၅၇၀ 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၇,၅၅၀,၀၀၀)ှင့် Phone Charger Cable  

၃၈၅ ကလီိဂုရမ် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၅၇,၇၅၀၀)၊ အဆိပုါပစ ည်းများ 

တင်ေဆာင်လာေသာ Hino Profia Truck ယာ်တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၂၀,၀၀၀,၀၀၀)တိုကို  သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး ဖမ်းဆီးအမ ေလးမ ၊ 

စစုေုပါင်း (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၈၃၆,၈၉၄,၂၀၀) အား အေကာက်ခွန် 

ဦးစီးဌာန၏ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

သည်။

အလားတူ   ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် တိုင်းေဒသကီး သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင်၍ ပူးေပါင်းအဖဲွများြဖင့ ်သတင်းအရ သွားေရာက် 

စစ်ေဆးရာ ေရကည်မိနယ် ပန်းပကွုင်းေကျးရာရိှ ခဝံင်းတစ်ခအုတွင်း၌ 

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၅ 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်း 

ေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင် 

ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဇန်နဝါရ ီ

၁၄ ရက်  နံနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင် 

ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ ်       (ခ)

ရပ်ကွက်  ၁၁၅ လမ်းှင့ ်၅၈ လမ်း 

ေထာင့်တွင်     ိုင်ိုင်ငိမ်း(ခ)

ေမာင်ငိမ်းှင့ ်သန်းထက်ေအာင် 

တိုကိ ုCROWN အမျိးအစား ယာ် 

ြဖင့်    လည်းေကာင်း၊   ချစ်မင်း 

အား   ဆိင်ုကယ်တစ်စီးြဖင့လ်ည်း 

ေကာင်း မသက  ာဖွယ်ေတွရိှသြဖင့ ်

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ ိုင်ိုင်ငိမ်း(ခ)

ေမာင်ငိမ်းထံမှ  စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပား    ၂၀၀၀၀    ကိုလည်း 

ေကာင်း။

သိမ်းဆည်းရမိ

ထိုအတူ   ဇန်နဝါရီ  ၁၄   ရက်  

ည ၈ နာရီခွဲတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး 

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ   ၁၅
တရားမဝင်ကုန်စည်များ  တားဆီးထိန်း 

ချပ်ေရးအတွက် ေရပူှင့် မရမ်းေချာင် အမဲတမ်း 

စစ်ေဆးေရးစခန်းများက   တင်သွင်း/တင်ပို 
ေသာ   ကုန်ပစ ည်းများအား   စစ်ေဆးမ များ 

ြပလုပ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၂ ခုှစ် 
ဇန်နဝါရ ီ၁၃ ရက်တွင် ေရပအူမတဲမ်းစစ်ေဆး 
ေရးစခန်းမှ လှည့်ကင်းတာဝန်ကျ အေကာက် 
ခွန်အဖွဲှင့်  ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲသည ်
လား  း-မဆူယ်လမ်းမေပ ရိှ ေရပေူကျးရာအနီး 

တွင်ရပ်တန်ထားသည့်     မသက  ာဖွယ်ရာ 
ယာ်ေပ မှ   တရားဝင ်  အေထာက်အထား 
တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိေသာ 9K-8532 Toyota 

Hiace (အံစာတုံး)အြဖေရာင် ယာ်တစ်စီး 
ေပ တွင်   က န်းခွဲသား   ဆိုဒ်စုံ ၄၇ ေချာင်း 
သုည ဒသမ ၇၆၇၈ တန်၊ 5G-5288 Toyota 

Hiace(ခဲေရာင်) ယာ်တစ်စီးေပ တွင် က န်းခဲွ 
သားဆိုဒ်စုံ ၃၇  ေချာင်း  သုည ဒသမ ၆၇၁၂ 
တန်အားလည်းေကာင်း၊ မူဆယ်မိမှ မ ေလး 
မိသို ထွက်ခွာလာသည့ ်7M-8900 ၁၂  ဘီး 

ယာ်အား စစ်ေဆးခဲရ့ာ သွင်းကန်ုေကညာလ ာ 
တွင် ေကညာထားေသာ ကုန်ပစ ည်းများှင့ ်
ေရာေှာ၍     သွင်းကုန်ေကညာလ ာတွင် 

ေကညာထားြခင်းမရှိသည့် Mobile Phone 
အမျိးမျိး ၇၄၀၀ unit ၊ Power Bank ၅၇၀ 

လုံး၊ Phone Charger Cable  ၃၈၅ Kg ှင့် 
ပစ ည်းတင်ေဆာင်လာေသာ ယာ်တစ်စီးအား 
လည်းေကာင်း စုစုေပါင်းတားဆီးမ  ေြခာက်မ  
ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၈၇၁ ဒသမ ၂၁၁ သန်းအား 
သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲေကာင်း သိရသည်။  သတင်းစ်

ြပည်ကီးတံခွန်ှင့် မိုင်းဆတ်မိနယ်တို၌ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ

တားဆီးှိမ်နင်းေရး   ရဲတပ်ဖွဲမ ှ  

တပ်ဖွဲဝင်များ      ပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်     မိုင်းဆတ် 

မိနယ်   မိုင်းတွမ်း(ေတာင်ေပ ) 

ေကျးရာအပ်ုစ ုပါခါးေကျးရာအနီး 

တွင်  အမျိးသားှစ်ဦး(စိစစ်ဆဲ)

ေမာင်းှင်လာသည့ ်   ဆိုင်ကယ် 

ှစ်စီးအား   စစ်ေဆးရန်ရပ်တန်  

ခိုင်းစ်      ဆိုင်ကယ်များအား 

လမ်းေဘးတွင်ရပ်တန်၍ ထွက်ေြပး 

သွားသြဖင့ ်ဆိင်ုကယ်များေပ တွင် 

တင်ေဆာင်ထားသည့်  ဆာလာ 

အိတ်ှစ်အိတ်အတွင်းမှ စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား   ၂၀၀၀၀၀   ကို 

လည်းေကာင်း   သိမ်းဆည်းရမိခဲ ့

သြဖင့ ်၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါး 

ှင့်    စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ 

ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ   ဥပေဒအရ 

အေရးယထူားေကာင်း သရိသည်။ 

ရဲြပန်ကား

တရားမဝင် ေတာင်သရက်ခဲွသား သညု ဒသမ ၈၀၁ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၂၀၀,၂၅၀)ကုိ သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအတူ ယေနတွင် မရမ်းေချာင်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းရှ ိ 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနှင့် ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွမှ စစ်ေဆးမ များ 

ြပလုပ်စ် Mitsubishi Fuso Truck ယာ်အမှတ်၊ 4K-7217 ၁၂ ဘီး 

ယာ်ေပ ၌ သွင်းကုန်ေကညာလ ာတွင် ေဖာ်ြပပါရိှြခင်းမရိှဘဲ သယ်ေဆာင် 

လာေသာ (Adda အမှတ်တံဆိပ်) မိုးတွင်းစီးဖိနပ ်၄၀၀၀  (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၈,၀၀၀,၀၀၀)ှင့် အဆိုပါပစ ည်းများ သယ်ေဆာင် 

လာေသာ  Mitsubishi  Fuso  Truck ယာ်တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖိုး  

ေငွကျပ် ၃၀,၀၀၀,၀၀၀)တိုကို   သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး  ဖမ်းဆီးအမ ှစ်မ ၊ 

(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၈,၀၀၀,၀၀၀) ကိ ုအေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ထုိအြပင် ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  တုိက်ဖျက် 

ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန် ခဲွမ ြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီး သစ်ေတာဦးစီးဌာနက 

ဦးေဆာင်၍ ပူးေပါင်းအဖဲွများြဖင့ ်သတင်းအရ သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲရ့ာ 

ပဲခူး၊ ေတာင်ငူှင့် သာယာဝတီခိုင ်သစ်ေတာကိးဝိုင်းများအတွင်းရှ ိ

တရားမဝင်က န်းသစ် ၁၅ ဒသမ ၆၉၄ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၃,၈၇၇,၅၀၀)ှင့် သစ်မာ ၁၅ ဒသမ ၄၀၆ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၂,၉၅၇,၈၀၀)  စုစုေပါင်းသစ်မျိးစု ံ ၃၁ ဒသမ ၁ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၆,၈၃၅,၃၀၀)ကိ ု  သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး   သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထပ်မံ၍     စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး     တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် တိုင်းေဒသကီး သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနကဦးေဆာင်၍ ပူးေပါင်းအဖဲွများြဖင့ ်စစ်ေဆးခဲရ့ာ ကသာခိင်ု 

ဗန်းေမာက်မိနယ်တွင ်တရားမဝင်သစ်မျိးစု ံ၁၃ ဒသမ ၀၃ တန်ှင့် 

ချန်ိးေဆာတစ်လက်(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၈,၇၅၄,၇၉၀)ကုိ သိမ်းဆည်း 

ရမခိဲ့ပီး သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ လပ်ုထုံးလုပ်နည်းများှင့အ်ည ီအေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။  

သိုြဖစ်ပါ၍ ဇန်နဝါရ ီ၁၄ ရက်ှင့ ်၁၅ ရက်တိုတွင် သမ်ိးဆည်းရမမိ  

စုစုေပါင်းမှာ    အမ တွဲ ကိုးမ    စုစုေပါင်း   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၈၉၀,၆၈၄,၅၄၀)ြဖစ်ေကာင်း  တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှသိရသည်။                                  သတင်းစ်

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများအား ေတွရစ်။

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း Hand Set ှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးမ ှသစ်များသိမ်းဆည်းရမိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီးထိန်းချပ်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

စာေပြမတ်ိုးသူ ဆရာကီးညိဝင်း
၂၀၁၆  ခှုစ်အတွက်   အမျိးသားစာေပဆှုင်း 

သဘင်ကုိ ၂၀၁၇ ခုှစ်  ုိဝင်ဘာလ   ၁၉ ရက်တွင် 

ရန်ကန်ုမိ၌ ကျင်းပခဲရ့ာ အမျိးသားစာေပတစ်သက် 

တာဆကုိ ု   ဆရာကီးညိဝင်းှင့အ်တ ူ    ဆရာကီး 

ေကျာက်ေဆာက်ေမာင်သာိုး၊         ဆရာကီး 

သိန်းသန်းထွန်းတို ဆုချးီြမင့်ြခင်းခံရပါသည်။  

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုကိ ု၂၀၀၁ 

ခုှစ်တွင် စတင်တီထွင်ချးီြမင့်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ပီး မိမိ၏ 

ဘဝတစ်ေလ ာက်လံုးကုိ  စာေပထဲတွင် ြမပ်ံှကာ

ြမန်မာစာေပအကျိးကိ ု    ထူးခ န်ေြပာင်ေြမာက်စွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်  သက်ရှိထင်ရှား   စာေပ 

ပညာရှင်ကီးများကိ ုေရးချယ်ချးီြမင့်သည့ ်စာေပ 

ဆိုင်ရာအြမင့်ဆုံးဆုြဖစ်သည်။ 

ပထမဆုချးီြမင့်ြခင်းခံရ

ဆရာကီးညိဝင်းသည ် အသက်   (၄၃)   ှစ် 

အရယ်၌ ၁၉၆၇ ခုှစ် အမျိးသားစာေပ ဝတ ရှည် 

ဘာသာရပ်တွင ် “ေမှာင်လွန်းေသာညများ” ဝတ  

ြဖင့် ပထမဆုချးီြမင့်ြခင်းခံရသည်။ အသက် (၉၂) 

ှစ်အရယ်၌  ၂၀၁၅  ခုှစ်တွင်  ပခုက ဦးအုံးေဖ 

တစ်သက်တာစာေပဆုရှင်အြဖစ ်    ေရးချယ်ြခင်း 

ခရံသည်။ ထိုြပင် အသက် (၉၃) ှစ်အရယ်၌ ၂၀၁၇ 

ခုှစ်တွင်   အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုကိ ု

ချးီြမင့်ြခင်းခံရသူြဖစ်သည်။

အမျိးသားစာေပ      တစ်သက်တာဆုရ 

ဆရာကီးညိဝင်းကိ ု         ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဥက ံရှမ်းစုေကျးရာတွင်       ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး 

ဦးဘုိးရှင်း - ေဒ ေရ ရည်တုိက ၁၉၂၄ ခုှစ် ေဖေဖာ် 

ဝါရလီ ၁၁ ရက်တွင် ေမွးဖွားခဲသ့ည်။ အမည်ရင်းမှာ 

ေကျာ်ဝင်းြဖစ်သည်။   ငယ်နာမည်မှာ   ေမာင်ေကျာ် 

ြဖစ်သည်။

ငယ်စ်က      ဖခင်ြဖစ်သူ၏ေကျာင်းတွင ်

စတုတ တန်းေအာင်ြမင်သည်အထိ ပညာသင်ယူခ့ဲ 

သည်။ ထိုေနာက် ဥက ံအထက်တန်းေကျာင်းတွင ်

ဆက်လက်ပညာသင်ယူသည်။ အသက် (၁၁) ှစ် 

အရယ်ကတည်းက     ေကျာင်းအိပ်ေကျာင်းစား 

ဘဝြဖင့ ် ေနခဲ့ရသည်။ ရှစ်တန်းေရာက်သည့်အခါ 

ရန်ကန်ုမိ လမ်းမေတာ်သရက်ေတာေကျာင်းတိက်ု 

ဆရာေတာ်     အစိုးရအထက်တန်းေကျာင်းတွင ်

ဆက်လက်ပညာသင်ယူသည်။ သိုေသာ် ကုလား- 

ဗမာ အဓကိဏ်ုးြဖစ်လာ၍ ဥက ံသို ြပန်လာရသည်။ 

ယင်းှစ်မှာပင ်       ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်ကျဆုံးပီး 

တစ်ြပည်လုံး   ေကျာင်းသားသပိတ်ပျံှံသွားရာ 

သပိတ်ေမှာက်ေကျာင်းသားအြဖစ ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ 

ထိုေနာက် ဥက ံအထက်တန်းေကျာင်း ေကျာင်းသား 

သမဂ တွင် ဝါဒြဖန်ချေိရးမှးြဖစ်လာသည်။ သပတ်ိ 

ပီးဆုံးသည့ေ်နာက် တိုဗမာအစည်းအုံးဝင်များှင့ ်

ဆက်သွယ်ပီး    ေကျာင်းတွင ်    အမျိးသားပွဲေန ၊ 

ပါေတာ်မေူနများ ကျင်းပခဲသ့ည်။ လက်ေရးမဂ ဇင်း 

လည်း ထုတ်ေဝခဲ့သည်။ 

ဆယ်တန်းေရာက်သည့်အခါ         ရန်ကုန်မိ 

သရက်ေတာေကျာင်းတိုက ်   ဦးပရမေကျာင်းသို 

ေရာက်ခဲြ့ပန်သည်။ ကမာရတ်မှ ေကျာင်းတက်သည့ ်

စာေရးဆရာ သန်းေဆှွင့ ်သငူယ်ချင်းြဖစ်ခဲသ့ည်။ 

ဒုတိယကမ ာစစ်ြဖစ်လာ၍    စာေမးပွဲမေြဖရဘ ဲ

ေနရပ်ဥက ံရှမ်းစုသို ြပန်လာခဲ့ရသည်။ 

ဂျပန်ေခတ်ေရာက်သည့်အခါ      ရန်ကုန်သို 

ြပန်လာပီး စာေရးဆရာသန်းေဆွှင့်အတ ူစာေပ 

များ ဖတ် ေလလ့ာေဆွးေွးကသည်။ ဂျပန်ေခတ်၌ 

၁၀ တန်းစာေမးပွဲကိ ုေြဖဆိုေအာင်ြမင်ပီး ဆရာ 

အြဖစ် သင်တန်းေြခာက်လ တက်ေရာက်ရာတွင ်

လည်းေအာင်ြမင်ခဲ့သည်။   ဖခင်၏ေကျာင်းတွင ်

ေကျာင်းဆရာ ေခတ ဝင်ေရာက်လပ်ုကိင်ုပီးေနာက် 

ရန်ကုန်သိုြပန်ခဲ့သည်။ ထိုေနာက် ဂျပန်ေကးနန်း 

အတတ်ေကျာင်းသို တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည်။ 

ေတာ်လှန်ေရးထဲသို ဝင်ေရာက်ခဲ့

ဖက်ဆစ်ဂျပန်ေတာ်လှန်ေရး  ြဖစ်လာချန်ိတွင် 

ေတာ်လှန်ေရးထဲသုိ ဝင်ေရာက်ခ့ဲသည်။ စစ်ပီးသည့် 

အခါ ဥက ံမိနယ် ြပည်သူရဲေဘာ်တပ်ဖဲွ အတွင်းေရးမှး 

အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲသ့ည်။ သိုေသာ် ရေဲဘာ် 

များ  ေတာခိုကသည့်အခါ   မပါဝင်ဘဲ   ရန်ကုန်သို 

ေရာက်လာခဲ့ြပန်သည်။

ထုိအချန်ိတွင် ဆရာသန်းေဆွသည် “ချစ်ေက း 

မေြပ”  ဝတ ြဖင့်  နာမည်ရပီး   အေရှတိုင်းဂျာနယ ်

တွင်   ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။     ဆရာ 

သန်းေဆွ၏ လက်တွဲေခ မ ေကာင့ ်  ၁၉၄၉   ခုှစ် 

ဇလူိင်ုလတွင် ေသွးေသာက်မဂ ဇင်းတိက်ုသို ေရာက်ရိှ 

သွားကာ ညိဝင်းကေလာင်အမည်ခယံ၍ူ အယ်ဒတီာ 

အြဖစ် တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ 

ဆရာကီးညိဝင်းသည ်   ေဂ ဂျင်ဂျ၊ီ    ကိုဖုန်း 

စသည့်ကေလာင်အမည်ခွဲအြပင် ကေလာင်အမည ်

သုံးေလးမျိးြဖင့ ်  ေသွးေသာက်မဂ ဇင်းတွင်   ဝတ ၊ 

ကဗျာ၊ ေဆာင်းပါးများ ေရးသားခဲ့သည်။ ထိုေနာက် 

၁၉၅၀ ြပည့ှ်စ်တွင် ေသွးေသာက်မှ တ်ုထွက်ခဲသ့ည်။ 

၁၉၅၀-၁၉၅၁  ခုှစ်တွင်   ဆရာသန်းေဆွ၊   ဆရာ 

စိန်ခင်ေမာင်ရီတိုှင့်အတ ူ      ေကးမုံမဂ ဇင်းတွင် 

ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။    ၁၉၅၂    ခုှစ်တွင် 

ကေလာင်စုံမဂ ဇင်း၌ အယ်ဒီတာလုပ်ခဲ့သည်။

၁၉၅၂ ခုှစ်  စာဆိုေတာ်ေနတွင်   ြမန်မာိုင်ငံ 

စာေရးဆရာအသင်း၏ ကဗျာပိင်ပဲွတွင် “မေရးချင် 

ေတာပ့ါကဗျာ” ြဖင့ ်ေရ တဆံပ်ိဆရုရိှခဲရ့ာ ေရ တဆံပ်ိ 

ဆုကို    ဆရာကီးသခင်ကိုယ်ေတာ်မ  င်းကိုယ်တိုင ်

ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့သည်။   ၁၉၅၂-၁၉၅၃   ခုှစ်တွင် 

ြမဝတီမဂ ဇင်းကို စတင်ထုတ်ေဝရာ ြမဝတီမဂ ဇင်း 

တိက်ု၌ အယ်ဒတီာအဖဲွဝင်အြဖစ် ဗိလ်ုမှးဘေသာင်း 

(ေမာင်သုတ)၊   ထွဏ်းေနွယ်၊    ဗိုလ်မှးေအးေငွ၊ 

တက သိုလ်ချစ်ေဆွ၊        ညိညိေလးတိုှင့်အတူ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

စာေပေလာကသို ဝင်ေရာက်ခဲ့

ထိုေနာက် ၁၉၅၄ ခုှစ်တွင် ြပန်ကားေရးဌာန 

 န်ကားေရးဝန ်  စာေရးဆရာကီး    ဦးeာဏက 

ုပ်ရှင်ှင့်ြပဇာတ်ဌာန   ရခိုင်တိုင်းတာဝန်ခံအြဖစ ်

ေခ ယခူန်ထားခဲသ့ည်။ ၁၉၅၆ ခှုစ်မှ ၁၉၆၀ ြပည့ှ်စ် 

အထိ ကယားြပည်နယ ်   ေလာပိတဘီလူးေချာင်း 

ေရအားလ ပ်စစ်စမီကံန်ိးတွင်   အလပ်ုသမားသက်သာ 

ေချာင်ချေိရးအရာရိှအြဖစ် ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။ ထိသုို 

အယ်ဒတီာဘဝ၊ ဝန်ထမ်းဘဝမျိးစုကံိ ုကျင်လည်ရင်း 

၁၉၆၀ ြပည့ှ်စ်တွင်  အစိုးရအရာရိှဘဝမှ  တ်ုထွက် 

ကာ စာေပေလာကသို ဝင်ေရာက်ခဲ့သည်။

ထိှုစ်မှာပင် စာေရးဆရာ ပလုပ်ိအရာရိှတစ်ဦး 

ှင့်အတူ   ရဲေကးမုံမဂ ဇင်း၊    မ ခင်းမဂ ဇင်းတိုတွင် 

အယ်ဒီတာအြဖစ် ေဆာင်ရက်ရင်း ြပစ်မ မဂ ဇင်းကို 

စတင်ေမွးဖွားခဲသ့ည်။ ထိုြပင် ပ်ုရှင်ပေဒသာမဂ ဇင်း၊ 

စာေပလုပ်သားမဂ ဇင်းတိုတွင်လည်း   အယ်ဒီတာ 

အြဖစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။    ထိုသိုေဆာင်ရက်ရင်း 

တစ်ဖက်မှလည်း ဝတ တိ၊ု ဝတ ရှည်၊ လုံးချင်းဝတ များ 

ေရးသားခဲ့သည်။ ၁၉၆၆ ခုှစ်တွင် ြမစာေပတိုက ်

မန်ေနဂျာအြဖစ် တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ေနစ် ၁၉၆၇ 

ခုှစ်  အမျိးသားစာေပဝတ ရှည်ဘာသာရပ်တွင ်

“ေမှာင်လွန်းေသာညများ”    ဝတ ြဖင့်   ပထမဆု 

ချးီြမင့်ြခင်းခံရသည်။ ထိုေနာက် လုံးချင်းဝတ များ 

တစ်လတစ်အပ်ုခန် ဆက်တိက်ုေရးသားထတ်ုေဝခဲ ့

ေလသည်။

၁၉၉၉ ခှုစ် (၅၄) ကမ်ိေြမာက် တပ်မေတာ်ေန 

အထိမ်းအမှတ်စာေပှင့ ်           အုပညာပိင်ပွ ဲ

(အဆင့် ၁) ပိင်ပွဲတွင ်“သမိုင်းြဖစ်ရပ်မှန ်ထာဝရ 

အဓိ  ာန်” ကဗျာြဖင့ ်ပထမဆခုျးီြမင့ြ်ခင်းခရံသည်။

စာေပတာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်

ြမန်မာိင်ုငစံာေပလပ်ုသားအဖဲွတွင် ရန်ကင်း 

မိနယ်အဖဲွ၌ ၁၉၈၈ ခှုစ်အထ ိအမ ေဆာင်အြဖစ် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။  ထိုေနာက်   ရန်ကင်းမိနယ ်

စာေပှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲတွင ်    နာယကအြဖစ် 

လည်းေကာင်း၊ မိနယ်ြမန်မာစာအဖဲွတွင် အဖဲွဝင် 

အြဖစ်လည်းေကာင်း စာေပတာဝန်ကိ ုထမ်းေဆာင် 

ခဲ့သည်။

ဆရာကီးသည် ၁၉၅၃ ခုှစ်တွင် “ဘဝကဗျာ 

များ” အမည်ရှိ ကဗျာစာအုပ်ကိ ုစတင်ထုတ်ေဝခဲ့ 

သည်။ လွမ်းတေြမ့ေြမ့ွမ်း၍ေက ၊ ကယ်ေက ရာ 

ရင်မှာေမာ၊ ေမာင့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ အဆိပ်ပန်းများ 

ေက ရာေြမ၊ မန်ုးသခူျစ်ေသာေန၊ ြမပဏု မာ၊ ေတွးမ ိ

တိုင်းရင်နာသည်၊    နန်းမာတိုေတာင်ေပ ေြမမှာ၊ 

ေွတစ်ည၏  အလှကဗျာများ၊    တိမ်ှင့်ပန်းှင့် 

အလွမ်းှင့်၊   ေက ပါေလဦး  ေွရက်ဝါ၊   ငုံစံပယ် 

ခိုင်တစ်ပွင့်ရယ်၊ စံပယ်ေြမလူး ခေရဦး၊ တိမ်သ ာ 

ေလေြပဦး၊ ေွယမုံဦး စသည့်လုံးချင်းဝတ  ၁၆၀ 

အြပင် ကဗျာတို၊ ရှည် ၃၀၀ ေကျာ်၊   မဂ ဇင်းဝတ  

တို၊ ရှည် ၄၀၀ ေကျာ် ေရးသားခဲ့သည်။ 

အမျိးသားစာေပဆုရ     “ေမှာင်လွန်းေသာ 

ညများ” ဝတ ကိ ုပ်ုရှင်ိက်ုသည့အ်ခါ ပထမအကမ်ိ 

တွင် “ သစ ာရင်မှာပိက်ုလိုရယ်”  ဆိသုည့ ်အမည်ှင့် 

ိုက်ခဲ့သည်။    ဒုတိယအကိမ်ြပန်ိုက်သည့်အခါ       

“ေမှာင်လွန်းေသာညများ” အမည်ြဖင့သ်ာ ိက်ုကူးခဲ ့

သည်။ ပါဝင်သုပ်ေဆာင်ခဲ့သူများမှာ ရန်ေအာင်၊ 

ေကျာ်သက်၊     စိုးြမတ်သူဇာတိုြဖစ်ကသည်။ 

ယင်းစာအုပ်ှင့်ပတ်သက်၍ မလိခ၏ ြမန်မာဝတ  

အ န်းေပါင်းချပ်  (၂၀၀၇)  တွင်   ဆရာကီး၏ 

စာအုပ်ကို “အင်မတန် လှပေသသပ်ေသာ ေမတ ာ 

ဘဲွတစ်ပဒ်ုြဖစ်ေကာင်းကိကုား မည်သမူ  ြငင်းဆန် 

ိင်ုမည်မဟတ်ုေချ။ စာဖတ်သကူိ ုတြမည့ြ်မည့ခ်စံား 

ေစကာ    တစိမ့်စိမ့်မျက်ရည်ကျေစေသာ   ဝတ  

ြဖစ်သည်။    အဆုံးတွင်     မျက်ရည်ေပါက်များ 

တလိမ့်လိမ့်ကျေနရင်းကားမှ    ကည်ူးရ င် ပံးေစ 

သည်” ဟူ၍လည်းေကာင်း၊  စာမျက်ှာ ၁၆ သို 

ပုံပုံ (စာေပဗိမာန်)

၂၀၁၆ ခုှစ် အမျိးသားစာေပ 

တစ်သက်တာဆုရှင ်ဦးေကျာ်ဝင်း (ညိဝင်း)

ဆရာက ေကျာင်းသားဘဝကတည်းက အေတွးအြမင်ရိင်ုတဲ၊့  ဘဝသင်ခန်းစာ 

ရိုင်တဲ့ စာေပမျိးေတွကို  ေလ့လာဖတ်ြဖစ်ခဲ့တယ်။   ေရးသားတဲ့အခါမှာလည်း 

အဲဒီလို စာေပမျိးေတွကိုပဲ  ေရးသားခဲ့ပါတယ်။ ယေနတိုးတက်ေနတဲ့ကမ  ာမှာ 

လမ်းြပေနတာစာေပပါ။ ေလာကမှာ စာေပဖတ်မှတ်ေလ့လာတဲ့သူမှ တိုးတက်တဲ့ 

ဘဝတစ်ခုကို လှလှပပဖန်တီးိုင်မှာပါ။ ဒါ့ေကာင့် ယေနေခတ်လူငယ်ေတွကို 

သကာရည်ေလာင်းကာ ိုမလိင်ုနဲတတူဲ ့စာေပမျိးေတကွိ ုဖတ်ေစချင်တယ်။ ယေန   

အွန်လိင်ုးေတေွပ မှာ ေတွြမင်ေနရတဲ ့အဆိပ်အေတာက်စာေတကွိ ုတကယ်ေရှာင်ရှား 

ဖိုလိုပါတယ်။ မျိးဆက်သစ်ေတွ အေတွးအေခ ဆန်းသစ်ပီး အဆိပ်မမိဖို လိုပါ 

တယ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၅ မှ

မလခိ၏ “ြမန်မာစာေပအဘဓိာန်”၊ မိုးေဝ (သဂတ်ု 

၁၉၈၇) တွင် “ ... မဘိမဲ ့စတ်ိရင်းေစတနာေကာင်း 

ကေလးလငူယ်တစ်ဦး၏ ဘဝဒကု အဖုဖံုကံိ ုဖဲွထား 

ေသာဝတ ” ဟူ၍ လည်းေကာင်း၊ ဒဂုန်ေရ မ ား၏ 

ြမန်မာိင်ုငစံာေပဆမုျား (၁၉၇၂) တွင် “... အမ်ိေြပး 

...ေလလွင့်လူငယ်ကေလး၏ (ဘဝကို) .... ခံစား 

ချက်အြပည့်အဝြဖင့ ် ေရးသားထားသည”်   ဟူ၍ 

လည်းေကာင်း သုံးသပ်ေရးသားထားကသည်။

ကဗျာစာအုပ်ှစ်အုပ ်ေရးသားထုတ်ေဝခဲ့

ဆရာကီးေရးသားခဲေ့သာ  ဝတ များအနက်မှ 

ပ်ုရှင်အြဖစ် ိက်ုကူး ပုေံဖာ်ခဲေ့သာ ဇာတ်ကားများ 

မှာ “လ  င်း၊ သသဲမဲမဲ၊ဲ ေြပးမလွတ်၊ သက်ထားေရ ဝါ၊ 

ေမ းေလပီြဖစ်ေသာ   ချယ်ရီပန်း၊    စိမ်းှမစ ာ၊ 

သူအလှည့၊် သစ ာရင်မှာ ပိက်ုပါလိုရယ်၊ ေမာေြမြမင့ ်

ကိ ုသစ ာဆိမုယ်၊  က န်ေတာ့ေ်ရ မင်းသမီး၊    စပံယ် 

တင်မဲှနဲ  မန်ိးကေလး၊ ပန်ထိက်ုေသာပန်း၊  ချစ်ရရဲင် 

စွန်ရရဲမယ်” တိုြဖစ်ကသည်။ စာေပဗမိာန် ြပည်သူ  

လက်စွဲစာစ်ထုတ ်နန်းြမတိုေတာင်ေပ မှာ ဝတ  

ကို   စာေရးဆရာေအာင်စိုးဦးက   ဗီဒီယိုအြဖစ ်

ိုက်ကူးခဲ့သည်။ စာေရးသက ်ှစ် ၆၀ ခန်အတွင်း 

“ဘဝကဗျာများ ကဗျာေပါင်းချပ်ှင့်   ဘဝအြမင ်

ပတ်ဝန်းကျင်”  ကဗျာစာအုပ်ှစ်အုပ ်  ေရးသား 

ထုတ်ေဝခဲ့သည်။ 

အသက် ၈၀ ြပည့်ပီးသည့အ်ချန်ိမှစ၍ ြမန်မာ 

ိင်ုငစံာေရးဆရာအသင်း၏ ကန်ေတာ့ခံသက်ကီး 

ပညာရှင်အြဖစ ်ှစ်စ်ကန်ေတာ့ခံခဲ့ရပီး   ၂၀၁၇ 

ခုှစ်တွင် ၂၀၁၆    ခုှစ်အတွက်  အမျိးသားစာေပ 

တစ်သက်တာဆုရှင်အြဖစ်   ေရးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ 

ဆရာကီးက အမျိးသားစာေပ   တစ်သက်တာဆု 

ရရိှြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ယခုကဲ့သို ဆံုးမသဝါဒဆုိခ့ဲ 

ဖူးသည်။

“... စာ ေရးဆရာဘဝမှာ ဘာရလဒ်မှ ေမ ာ်လင့ခ်ဲ ့

တာ မရိှပါဘူး။ ဝါသနာကိ ုအရင်းခံပီး ြပည်သအူတွက် 

အကျိးြပေစမယ့၊် စာဖတ်သေူတ ွအကျိးြဖစ်ေစမယ့ ်

စာေပမျိးကိ ုပတ်ဝန်းကျင်က အေတွအကံေကာင်း 

ေတ၊ွ အြဖစ်အပျက်ေတကွိ ုစူးစမ်းရှာေဖစွေုဆာင်းပီး 

တန်ဆာဆင် ေရးသားရတာပါ။ စာေပေကာင်းမွန်ပီး 

ြပည်သစူတ်ိဝင်စားကာ အကျိးြပေစမယ့ ် စာေပမျိး 

ေတွကုိလည်း   ေရးခ့ဲသလုိ  စာဖတ်ပရိသတ်ေတွက 

လည်း စာေကာင်းေပမွန်ေတကွိ ုဖတ်မှတ်ေလ့လာဖုိ 

လိုပါတယ်။   ဆရာကီးအေနနဲ    အခုလိုအမျိးသား 

စာေပတစ်သက်တာဆရုတာ အတိင်ုးမသဝိမ်းသာပါ 

တယ်။

ဆရာက ေကျာင်းသားဘဝကတည်းက အေတွး 

အြမင်ရိုင်တဲ့၊  ဘဝသင်ခန်းစာရိုင်တဲ ့  စာေပမျိး 

ေတကွိ ုေလလ့ာဖတ်ြဖစ်ခဲတ့ယ်။ ေရးသားတဲအ့ခါမှာ 

လည်း အဒဲလီိစုာေပမျိးေတကွိပု ဲေရးသားခဲပ့ါတယ်။ 

ယေနတိုးတက်ေနတဲက့မ ာမှာ လမ်းြပေနတာစာေပ 

ပါ။   ေလာကမှာ   စာေပဖတ်မှတ်ေလ့လာတဲ့သူမ ှ

တိုးတက်တဲဘ့ဝတစ်ခကုိ ုလှလှပပဖန်တီးိင်ုမှာပါ။ 

ဒါ့ေကာင့် ယေနေခတ်လူငယ်ေတွကို သကာရည ်

ေလာင်းကာ   ိုမလိုင်နဲတူတဲ့    စာေပမျိးေတွကိ ု

ဖတ်ေစချင်တယ်။   ယေန    အွန်လိုင်းေတွေပ မှာ 

ေတွြမင်ေနရတဲ ့       အဆိပ်အေတာက်စာေတွကိ ု

တကယ်ေရှာင်ရှားဖို လိုပါတယ်။ မျိးဆက်သစ်ေတွ 

အေတွးအေခ  ဆန်းသစ်ပီး အဆပ်ိမမဖိို လိပုါတယ်။”

ဆရာကီး၏အုညာအေမ ွလက်ဆင့်ကမ်း

ဆရာကီးဇနီးမှာ    ေဒ ရီရီခင်     ြဖစ်သည်။ 

သားသမီးကိုးဦး   ထွန်းကားခဲ့ရာ   သားအကီးဆုံး 

ဦးေဇာ်ဝင်းမှာ ပန်းချဆီရာ ေဝမွန်လင်း၊ တတယိသမီး 

ေဒ ခင်သီတာဝင်းမှာ စာေရးဆရာမ ခင်သီတာဝင်း၊ 

စတုတ သား ဦးေအာင်စုိးဝင်းမှာ ပန်းချီငိမ်းချမ်းေအာင် 

တိုြဖစ်ကရာ ဆရာကီး၏အုညာအေမ ွလက်ဆင့် 

ကမ်းုိင်ခ့ဲကသည်မှာ ဝမ်းေြမာက်ဖွယ်ရာပင်ြဖစ်သည်။

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုရှင်၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံစာေရးဆရာအသင်းမ ှ  ကန်ေတာ့ခံသက်ကီး 

စာေပပညာရှင်ကီး   ဆရာညိဝင်းသည်   ၂၀၂၀ 

ြပည့ှ်စ် ေအာက်တိဘုာလ ၈ ရက်  ည  ၁၁ နာရတွီင် 

ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး၌     လူကီးေရာဂါြဖင့ ်

ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်သည့်အချနိ်တွင် 

အသက် (၉၇) ှစ် အရယ်ပင်ရိှေလပ။ီ ထိသုိုကွယ်လွန် 

ခဲ့သည့်အတွက်       ြမန်မာစာေပေလာကအတွက ်

ကီးမားသည့ ်ဆုံး ံးမ ကီးတစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။ 

ဆရာညိဝင်း  ကွယ်လွန်သည့်အခါ    ေရးေဖာ ်

စာေရးဆရာ  “ ေမာင်ှင်းရည”်  က   မှာတမ်းကဗျာ 

တစ်ပုဒ် ဤသိုေရးသား၍ ကန်ေတာ့ခဲ့သည်။

“သွားှင့် ...”
ဖူးပွင့်

ွမ်းေက ခ

သခ   ါရေပပဲ

မဲမှ မမဲပဲေလ ...။

ဆရာလည်းေလ

မီးစာကုန် ဆီခန်း၊ ဇရာက မ်းပီမို

ေနချင်လည်း မေနရ

မေသချင်လည်း ေသရ

မရဏခရီး

ေဝးသည် နီးသည်

ငယ်သည် ကီးသည်

မရှိပီဘဲ

သွားရမဲမို

ဝမ်းမနည်းနဲ

ဆရာသွားှင့် လိုက်ခဲ့မယ် ...။

ဆိုပဲ။  ေသာ်  ...  အခုေတာ့   သွားှင့်ကပီ၊ 

သွားကရေပဦးေတာ့မည်။

စာကိုး 

၁။ ၂၀၁၆ ခှုစ် အမျိးသားစာေပဆ ုလက်ကမ်း 

စာေစာင်။

၂။ ေမာင်ေခတ်ထွန်း၊     ြမန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း 

ှစ်ချပ် ၂၀၂၁။

၃။ ြမန်မာအ့လင်း (၂၈ ေအာက်တိဘုာ ၂၀၁၇)

၄။ ၂၀ ရာစု စာေရးဆရာများ။

၅။ ညိဝင်း၊ ၁၉၆၇ ခှုစ် အမျိးသားစာေပဆရု 

(ဝတ ရှည်) ေမှာင်လွန်းေသာညများ။

၆။ ေဝမွန်လင်း    “သွားှင့်    သွားှင့်ကပီ၊ 

သွားကရေပဦးေတာ့မည်” (၁၇-၅-၂၀၂၁) 

(တနလ  ာေနထတ်ု) စေံတာ်ချန်ိေနစ်ထတ်ု 

သတင်းစာ။

စာေပဗိမာန်စာမူဆုရစာအုပ်များ ြဖန်ချေိရာင်းချေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၅

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန  ပုိှံပ်ေရး 

ှင့ ် ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပဗမိာန် 

က စာေပဗိမာန်စာမူဆု၊ ဝတ တိုေပါင်း 

ချပ်  ပထမဆုရရှိသည့ ် စာေရးဆရာမ 

န ာခင် (သက လေြမ) ၏  “အေဖ့ ခံှင့် 

အြခားရသဝတ တိုများ”    စာအုပ်၊ 

ကေလးစာေပ ပထမဆရုရိှသည့ ်စာေရး 

ဆရာ ကန်ဘလ ူခင်ေမာင်ေဆ၏ွ “စက  

ကျားှင့်  ရ ံုပ်ွားကေလး ကဗျာများ” 

စာအပ်ုှင့ ်ဝတ ရှည် ဒတုယိဆရုရိှသည့ ်

စာေရးဆရာ   ေမာင်အင်း  (ဥက ံ) ၏ 

“သေဲရစစ်” စာအပ်ု တိုကိ ုြဖန်ချေိရာင်းချ 

လျက်ရှိသည်။

ဝတ တို ၁၀ ပုဒ်ပါဝင်

စာေရးဆရာမ န ာခင် (သက လေြမ) 

၏ “အေဖ့ ခ ံှင့ ်အြခားရသဝတ တိမုျား” 

စာအုပ်၌ ပဲွ၊ မှား၊ ယူ၊   းစက်၊ ေရာင်ြပန်၊ 

အလပ်ုဂဏ်ု၊ အေဖ့ ခ၊ံ သစ ာပန်း၊ ေရ နား 

ဖူးေလးတစ်ရန်၊ ှလံုးသားကုိအလှဆင် 

စသည့်ဝတ တို ၁၀ ပုဒ်ပါဝင်၍  ဇာတ်ပွဲ 

မကည့်ဖူးေသာ  မိန်းမငယ်တစ်ဦးက 

ပွဲ ကည့်ရဖိုအေရး   ကံရာကျပန်း 

အလုပ်လုပ် ေငွစုကိးစားခဲ့ရပီး ပွဲခင်း 

ထေဲရာက်သည့အ်ခါ သေူမ ာ်လင့မ်ထား 

ေသာ စိတ်ညစ်စရာ၊ စိတ်ကသိကေအာက် 

ြဖစ်စရာများ ကံရပုကံိ ုေရးဖဲွထားေသာ 

ပွဲ၊ ေလာဘေကာင့်  ကျးလွန်ခဲ့ေသာ 

မသမာမ များသည်  ေနာင်တစ်ချနိ်တွင် 

ကျးလွန်ခဲ့သူ၏  အနာဂတ်မျိးဆက် 

အတွက် ဆုိးကျိးသက်ေရာက်တတ်ပံုကုိ 

ေရးဖွဲထားေသာ မှား၊  ေပးလှြခင်း 

မှန်သမ သည် သံသရာအတွက် ရယူြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သတင်းစကားပါးထားေသာ 

ယ၊ူ အမ်ိတစ်အမ်ိတွင် အဘွားြဖစ်သသူည် 

တစ်အမ်ိလုံး၏ အေရးအပါဆုံးမသိားစဝုင် 

ြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ကျးထားသည့်   းစက် 

စသည့ဝ်တ ေလးများကိ ုရှင်းလင်းေြပြပစ် 

ေသာ   အဖွဲအွဲများြဖင့ ် တန်ဆာဆင် 

ေရးဖဲွထားေသာ စာအပ်ုေကာင်းတစ်အပ်ု 

ြဖစ်ပီး ၎င်းစာအပ်ုကိ ုေရာင်းေဈး ေငကွျပ် 

၂၀၀၀ ြဖင့် ဝယ်ယူိုင်သည်။

ကဗျာအပုဒ်ေပါင်း ၇၆ ပုဒ်ပါဝင်

စာေရးဆရာ ကန်ဘလခူင်ေမာင်ေဆ ွ

၏    “စက ကျားှင့်    ရ ံုပ်ွားကေလး 

ကဗျာများ” စာအုပ်၌  ကဗျာအပုဒ်ေပါင်း 

၇၆ ပုဒ်ပါဝင်၍  တိရစ ာန်မူရာဖဲွ၊  အရယ် 

အစား၊  အနည်းအများ၊ အတိုအရှည် 

စသည့်ပုံပန်းသဏ ာန်  အတိုင်းအတာ 

ပမာဏဖွဲ၊ စကားပုံဖွဲ၊ သတ်ပုံဖွဲ၊ မိဖွဲ၊ 

လူအမအူရာ သမ်ိးသွင်းေသာအဖဲွ စသည် 

ြဖင့်            ကဗျာအဖွဲမျိးစုံသည့်အြပင ်

အေကာင်းအရာ ပါးပါးလျလျေလးများကိ ု

အြပလှလှ၊      အသံချိချိ၊     ကေလး     

အလုိက်တသိြဖင့် ြမင်လွယ်၊ ကားလွယ်၊ 

ခံစားလွယ်ေသာ     စကားလုံးများြဖင့ ်

ဖဲွစည်းထားေသာေကာင့ ်မူကိအရယ်မှ 

ပထမတန်းအရယ်အထိ     ကေလးများ 

အတွက်  ရတ်ဆိုလွယ်၊  နားဝင်လွယ်၊ 

နားစွဲလွယ်ေသာ ကဗျာစာအုပ်ေကာင်း 

တစ်အပ်ုြဖစ်ပီး ၎င်းစာအပ်ုကိ ုေရာင်းေဈး 

ေငွကျပ် ၃၀၀၀ ြဖင့် ဝယ်ယူိုင်သည်။

စာေရးဆရာ  ေမာင်အင်း (ဥက ံ) ၏ 

“သဲေရစစ်” စာအုပ်၌   ေတာရာဓေလ့ကို 

အေြခခံကာေရးဖဲွထားေသာ   စာအုပ် 

ေကာင်းတစ်အပ်ုြဖစ်၍ မိကီးသားများ 

နားမလည်ိင်ုသည့ ်ေတာဓေလ ့ အေငွ 

အသက်တို များစွာပါဝင်ပီး ေတာရာ 

များမှဗဟုသုတများကိ ု   “မျိးေကာင်း 

ပင်သန်   ပျိးမှန်သီး၊  သံကိုပုံသွင်း 

နွင်းေဆးြဖစ်၊ အသည်းှင့်  ချစ်ရဲသူ၊ 

သဲေရစစ်” စသည့် အခန်းေပါင်း ၁၅ 

ခန်းြဖင့် ရသေြမာက်စွာ ေရးဖွဲတင်ြပ 

ထားပီး        ၎င်းစာအုပ်ကိ ုေရာင်းေဈး 

ေငွကျပ် ၂၀၀၀ ြဖင့် ဝယ်ယူိုင်သည်။

အဆိပုါစာအပ်ုများကိ ုအမှတ် ၅၂၉- 

၅၃၁ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာေပဗိမာန် 

စာအုပ်ဆိုင် (ဖုန်း ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-

၈၃၈၁၄၄၈)၊ အမှတ် (တ- ၅၅) သေြပ 

ကုန်းေဈး ေနြပည်ေတာ်ရှိ စာေပဗိမာန် 

စာအုပ်ဆိုင်  (ဖုန်း  ၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁)၊ 

၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့် ၂၂ လမ်းကား၊ 

မ ေလးမိရှိ စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်

(ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆) ှင့်   အမိမိရှ ိ

စာေပဗမိာန် ကိယ်ုစားလှယ်များထတွံင် 

ဆက်သွယ်      ဝယ်ယူိုင်ေကာင်းှင့ ်

လက်ကားမာှယူလုိပါက အမှတ်၅၂၉- 

၅၃၁၊   ကုန်သည်လမ်းရှ ိ  စာေပဗိမာန်၊ 

အေရာင်းဌာန     (ဖုန်း ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊ 

၀၁-၈၃၈၁၄၄၈) သို  ဆက်သွယ်ိုင် 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင် ့ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ကွင်းဆင်းြပလုပ်

မဂ  လာဒုံ   ဇန်နဝါရီ  ၁၅

ရပ်ကွက/်ေကျးရာေန         ြပည်သူများအား 

ိုင ်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်များ  ဥပေဒှင့်အညီ 

ထုတ်ေပးိုင်ေရးအတွက်    ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်များ  ကွင်းဆင်းြပလုပ ်

ေပးြခင်းကိ ုလဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အား 

ဝန်ကီးဌာန  ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်  မဂ  လာဒုံ 

မိနယ်  ဦးစီးမှးှင့် ဝန်ထမ်းများက မိနယ်အတွင်း 

ရှိ    ရပ်ကွက/်ေကျးရာများအေရာက ်  ကွင်းဆင်း 

ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ     ယေနနံနက်    

၉ နာရီမှစတင်၍  မဂ  လာဒံုမိနယ်   ၃(ခ)  ရပ်ကွက် 

အတွင်းရှိ   ရပ်ကွက်ေနြပည်သူများအား ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပား     ထုတ်ေပးိုင်ေရးအတွက ်

အဆုိပါရပ်ကွက်ဓမ ာံု၌ ကွင်းဆင်းြပလုပ်ေပးခ့ဲသည်။

ထိသုို ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးရာတွင် မိနယ် 

ဦးစီးမှး ဦးြမင့်သူေအာင်ှင် ့ဒုလဝကမှး  ေဒ ွယ် 

မာထွန်း  ဦးေဆာင်ေသာ  ဝန်ထမ်းများက ၃ (ခ)

ရပ်ကွက်အတွင်းရှ ိအသက် ၁၀ ှစ်ြပည့် ိုင်ငံသား 

စစိစ်ေရးကတ်ြပား ေလ ာက်ထားသ ူ ၁၅ ဦး၊ အသက် 

၁၈ ှစ်ြပည့် ုိင်ငံသားကတ်ေလ ာက်ထားသူ ၁၂ ဦး၊ 

အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီးေသာ်လည်း ုိင်ငံသားစိစစ် 

ေရးကတ်ြပား မြပလုပ်ရေသးသူများှင့် အသက် 

၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ ်လဲလှယ် 

ေလ ာက်ထားသ ူ၄၈ ဦး စစုေုပါင်း ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး 

ကတ် ေလ ာက်ထားသ ူ ၇၅  ဦးတိုကို      အသီးသီး 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ရာ    မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးေအာင်ြမင့်ကိင်ှင် ့အဖွဲများက ကည့်  

အားေပးခဲ့ကပီး  လိုအပ်သည်များေဆာင်ရက်ေပး 

ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။   

 ဉာဏ်ဟိန်း



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

အထူးေဈး န်းြဖင့် ဒီဇယ်ဆီြဖန် ြဖးေရာင်းချမည်

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

PT Power (ကုလားဝ)ဲ အမှတ်(၇၁၀)၊ ဒဂံု-သီလဝါလမ်းမကီးေဘး၊ ကုလားဝဲေကျးရာ

PT Power (ပုလဲ) ေရ နံသာေကျးရာအုပ်စု၊ ပုလဲရပ်ကွက်

PT Power (ေမှာ်ဘီ) သေနပင်ေကျးရာအုပ်စု

PT Power (အြမန်လမ်း) သာယာကုန်းေကျးရာအုပ်စု

Yangon Petrol 

(သာေကတ)

ရတနာလမ်းမေပ ၊ တက်လမ်းအိမ်ရာအနီး၊ ၁၀ ေတာင် 

ရပ်ကွက်

Yangon Petrol (ယုဇန) ပဲခူးြမစ်လမ်းမေပ ၊ အိုးအိမ်မှတ်တိုင်အနီး ၊  ၉၂ ရပ်ကွက်

Yangon Petrol 

(ေတာင်-ေြမာက်လမ်းဆု)ံ

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၇/၉၊ လူေန/ရပ်ကွက ်အမှတ်-

ေရ ပင်လုံအိမ်ရာ၊ (ေတာင်/ေြမာက်လမ်းဆု)ံ

Yangon Petrol (ဧရာဝဏ်) ပဲခူးြမစ်လမ်းှင့် ဧရာဝဏ်လမ်းမကီးေထာင့်၊ ဧရာဝဏ် 

လမ်းမကီး၊ ၆၀ ရပ်ကွက်

Yangon Petrol 

(မင်းရဲေကျာ်စွာ)

မင်းရေဲကျာ်စွာလမ်းှင့ ်ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်းေထာင့ ်

(YBS ကားဝင်းအနီး)

Yangon Petrol (သုဓမ ာ) သုဓမ ာလမ်းမကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပအဝိုင်းအနီး၊ စက်မ  

လက်မ ရပ်ကွက်

Yangon Petrol (ဒလ) အမှတ် ၁၄၂၄၊ ဒလ-တံွေတး လမ်းမကီး၊ ဆာဖာေချာင်ရပ်ကွက်

Yangon Petrol 

(ေမာင်းမကန်)

အမှတ် ၁/က၊ေမာင်းမကန်လမ်းမကီး၊ ၁၇ ရပ်ကွက်

Super Myanmar မင်းကီးလမ်းှင့ ်ေအာက်မဂ  လာဒုံလမ်းေထာင့်

Petro Green ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

BOC(တွံေတး) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးတွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

ေနြပည်ေတာ်တွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

(ယမန်ေနမှအဆက်)

စာမျက်ှာ ၁၈ သို »»

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

1 ြမတ်ေမတ ာမွန် MMTM - MDY 59 ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

MMTM - MDY 67 နတ်ေရကန်ရပ်ကွက်၊  အမရပူရမိနယ်၊ 

MMTM - Kumae ဝမ်းတွင်းမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

2 Shwe Byain Phyu SBP ( Yinn Mar Pin ) ယင်းမာပင်ေကျးရာအုပ်စု၊ သာစည်မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး

SBP (Madalay 26B) (၅၈ လမ်းှင့် ၅၉ လမ်းကား)ချမ်းေအးသာစံမိနယ်

SBP ( MDY - Myit Ngal ) စက်ေကွ - စာတိုးမိြပင်ကီးရပ်ကွက်၊    အမရပူရမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းေဟာင်း၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

3 Kyaw San Co.,Ltd KS(030) ဥသ စ်ကုန်းေကျးရာ၊ တပ်ကုန်းမိနယ ်၊ ရန်ကုန် - မ ေလး 

လမ်းေဟာင်း။

KS(027) က ဲတပ်ဆံုေကျးရာ၊ သာစည်မိနယ်၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး။

KS(031) ေတာတွင်းေကျးရာ၊ အမရပူရမိ၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

KS(26) ထန်းခွေကျးရာအုပ်စု၊   ွားထိုးကီးမိနယ်၊  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး။

4 OK Petroleum 

Myanmar Co.,ltd.

OK Energy (Yamaethin) ရန်ကုန် - မ ေလး လမ်းမကီးေဘး ေရ ဒါးေကျးရာ

5 Petro King Co.,Ltd. Hello Energy (MyinGyan) ြမင်း ခ-ံေညာင်ဦး လမ်းမကီးေဘး

SPY Energy (MyinGyan) ြမင်း ခ-ံမ ေလးလမ်းမကီးေဘး ြမင်း ခံမိ

OK Aung (MyinGyan) ြမင်း ခ-ံမိတ ီလာလမ်းမေဘး ြမင်း ခံမိ

OK Energy (Nyaung Oo) ေညာင်ဦး-ေကျာက်ပန်းေတာင်း လမ်းမကီးေဘး

OK Energy (Kyaukpataung) ေကျာက်ပန်းေတာင်း-မိတ ီလာလမ်းေဘး မိဦးေစတီအနီး

6 Moon Sun Energy Moon Sun Energy 

(Mandalay)

ြပည်ကီးမဂ  လာကုန်တင်ရပ်နားစခန်း(စွယ်ေတာ်ကားကီး

ဝင်း)၊ အမရပူရမိနယ ် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

Moon Sun Energy 

(Mikehtilar)

ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းေဟာင်း၊   ဝက်တိုးေကျးရာအုပ်စု၊ 

မိတ ီလာတိုးဂိတ်အနီး၊ မိတ ီလာမိ။ 

Moon Sun Energy(Thazi) မိတ လီာ-ေတာင်ကီးလမ်းမ၊ က ဲတပ်ဆံုေကျးရာ၊ သာစည်မိ။

7 Farmer Petroleum 

Co., Ltd.

Farmer Fuel Station - 

TPWD

စစ်ကုိင်း-မ ေလးလမ်း၊ ကန်ေတာ်ကီးမီးပိွင့်အနီး၊ တမ ဝတီ 

ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မ ေလးမိ။

8 Asia Energy Co., Ltd. Asia Energy-ပုသိမ်ေလး 

ပန်ဆိုင်(မ ေလး)        

မ ေလး-မိုးကုတ်လမ်းမကီး၊      ပုသိမ်ေလးေကျးရာ၊ 

ပုသိမ်ကီးမိနယ်

Asia Energy -စ့်ကိုင် 

ပန်ဆိုင် (မ ေလး)

မိုင်တိုင် (၄၁၅)၊ ေပ ေတာ်မူဘုရားအနီး၊ စ့်ကိုင်မိ။

Asia Energy -78 ပန်ဆိုင် 

(မ ေလး)

၁၆ မိုင်၊ တိုးဂိတ်အေကျာ ်ေကျာက်ေချာေကျးရာ၊ မ ေလး-

ြပင်ဦးလွင်ကားလမ်း။

Asia Energy - စက်မ  

ပန်ဆိုင်(မ ေလး)

၆၂ လမ်း၊ ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်းှင့် ေယာမင်းကီး 

လမ်းကား၊ မ ေလးမိ။

Asia Energy(ရမည်းသင်း) ဒညင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်

Asia Energy (ပဂုေံညာင်ဦး) ပုဂံ-ေကျာက်ပန်းေတာင်း ကားလမ်းအထွက်၊ ပုဂံေညာင်ဦး 

မိနယ်။

Asia Energy 

(သာစည်-ယင်းမာပင)်

မိုင်တိုင်(၃၄)၊ မိတ ီလာ - ေတာင်ကီးကားလမ်း၊ ယင်းမာပင ်

မိနယ်။

9 Max Energy Co., Ltd. Mandalay-4 ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းေဟာင်းအနီး၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်

10 Aye Nyein Thar Petro K Meikhtila Near Mile Post No.5, Meiktila-Kyaukpadaung Road, 

Meiktila Township, Mandalay Region.

Petro K Pyawbwe Mile Post No.328, Yangon-Mandalay Highway Road, 

Pyawbwe Township, Mandalay Region.

Petro K Yinmarbin Mile Post No.37, Meiktila-Taunggyi Highway Road, 

Tharzi Township, Mandalay Region.

11 Best Oil Co; Ltd. PT Power (ရမည်းသင်း) တဘက ာေကျးရာအုပ်စု

BOC (မ ေလး-၃၅လမ်း) အမှတ်(၄၅)/မ-၈၃၊ ၃၅လမ်း၊၅၂ x ၅၃လမ်းကား

BOC (မ ေလး-၆၂လမ်း) အမှတ်(D-1)၊ ၆၂လမ်း၊ တွတ်ပီေကွ၊ စက်မ ပန်း ခံလမ်း

BOC(တံတားဦး

(BOC Express) )

မိုင်တိုင်(၃၇၅)၊    ရန်ကုန်-မ ေလး   အြမန်လမ်းမကီး၊ 

တံတားဦးအဝိုင်းထိပ်

BOC (အမရပူရ(ေရ ပန်းချ)ီ စစ်ကိုင်း-မ ေလးကားလမ်းေဟာင်း၊တံတားြဖအနီး

BOC (ြမင်း ခ)ံ မ ေလး-ြမင်း ခံကားလမ်းမကီးေဘး၊ေချာင်းေဒါင်းရပ်

BOC (ေကျာက်ပန်းေတာင်း) မိတ ီလာ-ေကျာက်ပန်းေတာင်း       ကားလမ်းမကီးေဘး၊

ေကျာက်ပန်းေတာင်းတုိးဂိတ်အနီး၊ အင်ေတာကျယ်ေကျးရာ

BOC (ေညာင်ဦး) ေညာင်ဦး-ြမင်း ခံ  ကားလမ်းမကီးှင့် ေညာင်ဦးမိေရှာင ်

လမ်းဆုံအနီး၊ ေြမနဲေလးေကျးရာ

BOC (စ့်ကိုင်) ရန်ကန်ု-မ ေလး ကားလမ်းေဟာင်း၊ ေပ ေတာ်မဘူရုားအနီး

BOC (ြပင်ဦးလွင)် မိုင်တိုင် ၅၀ မိုင်၊   မ ေလး-လား  း  ကားလမ်းမကီးေဘး၊ 

ြပင်ဦးလွင်။

BOC (မ ေလး-၇၈ လမ်း) ၇၈ လမ်းှင့် စစ်ကုိင်းလမ်းခဲွေထာင့်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

ေရလီ ( ေပျာ်ဘွယ်) ဝါးရင်းထုတ်ေကျးရာ၊    ရန်ကုန်-မ ေလး   လမ်း ေဟာင်း၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ Moon Sun Energy Moon Sun Energy

(Nay Pyi Taw)

နန်းဩေကျးရာ၊ ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းေဟာင်း၊ မိုင်တိုင် 

(၂၆၀)လမ်းမေပ ၊   ဥတ ရခိုင်၊   ေဇယျာသီရိမိနယ်၊ 

ေနြပည်ေတာ်။

၂ Petro K Tatkon Petro K Tatkon မိုင်တိုင်-၂၇၂၊ ရန်ကုန်-မ ေလး အေဝးေြပးလမ်းမကီး

၃ Best Oil Co; Ltd. PT Power (ဥတ ရသီရိ) အမှတ်(၁၉)၊ မ ေလးလမ်းှင့ ်ြမဝတီလမ်းေထာင့်

PT Power (ဒက ိဏသီရိ) ဗီွ(၄)လမ်းှင့ ်ေရ ြပည်ေတာ်ဝင်လမ်းေထာင့၊် ၁၃/ဝန်ေဆာင်မ  

ဇုန်ရပ်

PT Power (သာဝတ ိ) ကာအင်းဇလုပ်ေကျးရာအနီး၊သာဝတ ိေကျးရာအုပ်စု

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိင်ုအမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ ြမတ်ေမတ ာမွန် MMTM - Bago ရန်ကုန်-မ ေလး အေဝးေြပးလမ်းမကီး

၂ Shwe Byain Phyu Co.,Ltd. SBP ( Min Hla ) သရက်ပင်တာဆုံ၊ မင်းလှမိနယ်

SBP ( Oak Phoe ) အုတ်ဖိုမိနယ်၊ အုတ်ဖို

SBP ( Lat Pa Tan ) က န်းကေလးေကျးရာ၊ လက်ပံတန်းမိနယ်၊

SBP ( Pyay ) ြပည်မိနယ်၊ ြပည်

SBP(Paung Ta Lae) ေပါင်းတလည်မိနယ်

၃ Kyaw San Co.,Ltd. KS(032) မဲခုန်ေကျးရာ၊ ပဲခူးမိ၊ ပဲခူးမိေရှာင်လမ်း

KS(008) ေတာင်နန်းခ န်ေကျးရာ၊ ေရတာရှည်မိ၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး။

၃ Khine Khine Phyo Int'l 

Trading Co.,Ltd.

KKP Intakaw အင်းတေကာ်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄ Anawar Hlwam Co.,Ltd. Yadana Petrol 

Station (ေရ ေတာင်)

ကာနီကန်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-ေရ ေတာင်-ြပည်လမ်းမကီး၊ 

ေရ ေတာင်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။

၅ Aye Nyein Thar ထက်ဧကရ-ီ

အင်းတေကာ်

ရန်ကုန်-မ ေလး လမ်းမကီး၊ (၁၀၅)တပ်ေရှ၊ အင်းတေကာ်မိ

သရဖူ-ေတာင်ငူ အမှတ်(၁၅) ၊ ရန်ကန်ု - ပသုမ်ိလမ်းမကီး၊ ြမစမ်ိးေရာင်အမ်ိရာ၊ 

ဒဂုံဧရာအေဝးေြပးေရှ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊  

Petro K Oktwin ရန်ကန်ု-မ ေလး အေဝးေြပးလမ်းမကီး၊ အုတ်တွင်းမိနယ်

Petro K Yedashe ရန်ကန်ု-မ ေလး အေဝးေြပးလမ်းမကီး၊ ေရတာရှည်မိနယ်

Petro K Shwedaung ရန်ကုန်-ြပည် အေဝးေြပးလမ်းမကီး၊  ေရ ေတာင်မိနယ်

၆ Best Oil Co.,Ltd. PT Power (ပဲခူး) ကလိ(တပ်ကေလး)ေကျးရာအုပ်စု

PT Power (ေခတ ရာ) ထန်းေပါက်ေကျးရာ၊ ငါးရာေကျးရာအုပ်စုတာဂွ

BOC ၁၃၈ မိုင် 

(အြမန်လမ်း) 

ရန်ကန်ု-မ ေလး အြမန်လမ်းမကီးေဘး၊ အတ်ုတွင်းလမ်းခဲွ၊ 

(၁၃၈မိုင်-၃ဖာလုံ)။

ေရလီ (ဝမ်းဘဲအင်း) မိုင်တိုင်(၆၄/၇)၊ဝမ်းဘဲအင်းေကျးရာ

ေရလီ 

(အင်းတေကာ်)

အင်းတေကာ်(၁၀၇) တပ်ရင်းအေရှ၊ ရန်ကန်ု-မ ေလး လမ်း 

ေဟာင်း၊ ပဲခူးတိုင်း ေဒသကီး၊၊

ထိပ်တန်း 

(ပန်း ေတာင်း)

ြပည်- ေတာင်ကုတ်လမ်း၊ နဝေဒးတံတားထိပ်၊ ပန်း ေတာင်း 

မိနယ်၊၊

ထိပ်တန်း ( ေအာင်လံ) ြပည် - မေကွးလမ်း၊ Max Toll Gate အနီး ၊ ေအာင်လံမိ၊၊



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

မေကွးတိုင်းေဒသကီးတွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးတွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

ကချင်ြပည်နယ်တွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

မွန်ြပည်နယ်တွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

ရှမ်းြပည်နယ်တွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

»» စာမျက်ှာ ၁၇ မှ

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ Shwe Byain Phyu Co.,Ltd. SBP(PakhoteKuu) ေချာက်ကန်ေကျးရာအုပ်စု၊ ပခုက မိနယ်၊ မေကွးတိုင်း 

ေဒသကီး။

၂ Kyaw San Co.,Ltd. KS(025) ကသစ်ကန်ေကျးရာ၊ ေအာင်လံမိ၊ မေကွးတိင်ုးေဒသကီး။

KS(024) ကိင်ုးေတာကီးေကျးရာအပ်ုစ၊ု မင်းဘူးမိနယ်၊ မေကွးတိင်ုး 

ေဒသကီး။

KS(009) ကိုးပင်ေကျးရာ၊ ဆင်ေပါင်ဝဲမိနယ်၊ မေကွးတိင်ုးေဒသကီး။

၃ Khine Khine Phyo Int'l 

Trading Co.,Ltd.

Min Bu Star ကာကန်ရာ၊ မင်းဘူးမိနယ်။

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ Shwe Byain Phyu Co.,Ltd. SBP ( Sagaing ) စစ်ကိုင်း-မုံရာ မိန်းလမ်းမကီး။

၂ Asia Energy Co., Ltd. Asia Energy (မုံရာ) မ ေလး-မုရံာလမ်းမကီး၊ မံုရာတုိးဂိတ်အေကျာ်၊ ထေနာင်း 

ေတာအုပ်စု၊ မုံရာမိ။

၃ Best Oil Co.,Ltd. BOC

(ကံတလူ-စစ်ကိုင်း)

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ Shwe Myan Aung Shwe Myan Aung 

(Sandawat)

တိင်ုးုံးလမ်းခဲွ မတ်ိ-ထားဝယ်လမ်းမကီး၊ ေရ ေပးေကျးရာ၊ 

စ ဝတ်ေကျးရာအုပ်စု။

Shwe Myan Aung 

(Kone Pauk)

ကုန်းေပါက်ရာ၊    မိတ်ေတာင်ရာအုပ်စု၊    မိတ်မိနယ်၊ 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး။

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ Shwe Byain Phyu SBP ( ZaLonn ) အဒါးလမ်းှင့် ပုပ ားလမ်းေထာင့်၊ လမ်းမေတာ်ေြမာက ်

ရပ်ကွက်၊ ဇလွန်မိ။

SBP ( Kyan Khinn ) တလိုင်းကွင်းေကျးရာ၊  ကံခင်းမိနယ်၊   ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး။

SBP ( MyanAung ) အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ စာတဲလမ်း၊ ြမန်ေအာင်မိ။

SBP ( KyoneMaNgae) ဆင်တုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ေညာင်တုနး်မိနယ်၊ ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီး။

SBP ( InnGaPu ) မဲဇလီဒလေကျးရာ၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး။

၂ Kyaw San Co.,Ltd. KS(016) ဆင်တန်ုးေကျးရာအပ်ုစ၊ု ေညာင်တန်ုးမိနယ်၊ ဧရာဝတတီိင်ုး 

ေဒသကီး။

KS(020) မဲဇလီဒလေကျးရာ၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး။

KS(023) ထိပ်ဝကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီး။

၃ Petro King Co.,Ltd. OK Energy (Pathein) ရန်ကုန်-ပုသိမ် လမ်းမကီးေဘး။

၄ Myint Myat Htut Khaung MMHK - PT ကမ်းနားလမ်း၊ ေရေပ ေစျး အနီး၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ။

YKK (MUP) ဘရုားလမ်းှင့် မိေရှာင်လမ်းေထာင့်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မအူပင်မိ။

YKK(DDY) ေဒးဒရတဲတံားအနီး၊ ချ်းကပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒးဒရဲမိ။

၅ Aye Nyein Thar Petro K Pathein ပုသိမ်-မုံရာ-ေရးလမ်းမကီး၊ ပုသိမ်မိနယ်။

၆ Best Oil Co.,Ltd. PT Power (ပုသိမ်) ကိုးဆူေကျးရာ၊ ပုသိမ်-မုံရာလမ်းမကီး၊ ပုသိမ်မိ။

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ Best Oil Co.,Ltd. BOC (မိုးညင်း) မ ေလး-ြမစ်ကီးနားကားလမ်းမကီးှင့်မိုးညင်းမိေရှာင်

လမ်းဆုံ၊ အင်ကင်းကုန်းေကျးရာ၊ မိုးညင်းမိ။

BOC (ဗန်းေမာ်) ၃ မိုင်၊ ေရ ြပည်သာရပ်ကွက်၊ ဗန်းေမာ်-ြမစ်ကီးနားလမ်း၊ 

ဗန်းေမာ်မိ။

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ ြမတ်ေမတ ာမွန် MMTM- Mawlamyaing ကျိက်ခမီလမ်း၊ ေမာ်လမိင်။

၂ Kyaw San Co.,Ltd. KS(014) ကျခတ်ငူေကျးရာအုပ်စု၊ ေပါင်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်။

KS(013) တာပသွန်ေကျးရာအုပ်စု၊ မုဒုံမိ၊ မွန်ြပည်နယ်။

KS(015) ဒူးရင်းဆိပ်ေကျးရာအုပ်စု၊ သထုံမိ၊ မွန်ြပည်နယ်။

KS(028) ကျံးေဟာင်းရာသစ်ေကျးရာ၊ ေရးမိ၊ မွန်ြပည်နယ်။

၃ Khine Khine Phyo Int'l 

Trading Co.,Ltd.

Ready တူးေြမာင်းရာ၊ ေရးမိနယ်။

၄ Anawar Hlwam Co.,Ltd. Yadana Petrol Station 

(သံြဖဇရပ)်

သံြဖဇရပ်၊    ဝဲရတ်ေကျးရာအုပ်စု၊    ဝဲသွန်ေချာင်းရာ၊ 

မွန်ြပည်နယ်။

Yadana Petrol Station 

(ေရး)

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊    အဏ ဝါရပ်ကွက်၊   ေရးမိ၊ 

မွန်ြပည်နယ်။

၅ Best Oil Co.,Ltd. PT Power (မုတမ) မုတ မေကျးရာ၊ ေပါင်မိ။

PT Power (မုပွန်) ေကျာက်ြပားစက်ုံဝင်း၊ မုပွန်ရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။

PT Power (ကျိက်ထို) ရန်ကုန်-ေမာ်လမိင ်အေဝးေြပးလမ်းမကီး၊ မိုင်တိုင် ၁၁၁ 

မိုင် ၄ ဖာလုံ၊ ကျိက်ထိုမိ၊၊

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ Kyaw San Co.,Ltd. KS(012) ဂွမိမရပ်ကွက်၊ ဂွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

KS(017) ေအာက်ေကျးရာအုပ်စု၊ အမ်းမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

KS(006) မန်းကျည်မိင်ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

KS(002) အံေတာ်ကွင်း ဒွါရဝတီမိသစ်၊ သံတွဲမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

KS(021) ကိုင်းရှည်ေကျးရာ၊ ေတာင်ကုတ်မိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

KS(022) လင်းမူေတာင်ေကျးရာအုပ်စု၊ သံတွဲမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ Shwe Byain Phyu 

Co.,Ltd.

SBP ( Muse ) ေမာ်ေတာင်းေကျးရာ၊ ေမာ်ေတာင်းအုပ်စု၊ ရှမ်းြပည်နယ ်

ေြမာက်ပိုင်း၊ မူဆယ်မိ။

၂ Kyaw San Co.,Ltd. KS(029) ကမ်ိဂုိင်ေကျးရာ၊ ေနာင်ချိမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်း။

KS(005) မိုင်ယုေကျးရာ၊ (၁၀၅)မိုင်၊ မူဆယ်မိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ ်

ေြမာက်ပိုင်း။

KS(004) ကိုးနဝင်းေတာင်ေြခတံတားကီးရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊

ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း။

KS(010) ခိမုန်ုးေကျးရာအုပ်စု၊ ေကျာက်မဲမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်း။

KS(011) ပန်ေစာက်မိန်းေကျးရာအုပ်စု၊   သီေပါမိ၊   ရှမ်းြပည်နယ ်

ေြမာက်ပိုင်း။

KS(003) ေနာင်ေဖာ့ေကျးရာအုပ်စု၊    လား  းမိ၊    ရှမ်းြပည်နယ ်

ေြမာက်ပိုင်း။

KS(007) သာမိုင်ခန်ေကျးရာ၊ ေအာင်ပန်းကေလာမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ ်

ေတာင်ပိုင်း။

KS(018) ေအာ်ေယာ်ရပ်ကွက်၊   ပင်းတယမိနယ်၊  ရှမ်းြပည်နယ ်

ေတာင်ပိုင်း။

၃ Asia Energy Co.,Ltd. Asia Energy (မူဆယ်) တိုးဂိတ်အနီး ၁၀၅ မိုင် ဆီဆိုင်တန်း၊ မိုင်းယုေကျးရာ။

၄ Best Oil Co.,Ltd. BOC (လား  း) မ ေလး-မဆူယ် ကားလမ်းမကီးေဘး၊ လာ  းမိေရာှင်လမ်း 

ဆုံအနီး၊ မယ်ဟန်ေကျးရာ။

BOC (မူဆယ်) မ ေလး-မဆူယ် ကားလမ်းမကီးေဘး၊ ေမာ်ေတာင်းေကျးရာ 

အုပ်စု၊ မူဆယ်မိနယ်။

BOC (ရာငံ) ရာငံ - ေအာင်ပန်း လမ်းမကီး၊ ရာငံမိ။

BOC (ေအာင်ပန်း) အမှတ်(၂၂) ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးေဘး၊     ကေလာ 

တိုးဂိတ်အနီး၊ ကေလာမိ။

BOC (ေတာင်ေလးလုံး) အမှတ် (၉/၂ )ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးေဘး။

BOC (နမ့်စန်) ထင်း ှးမိင်ေကျးရာ၊ နမ့်စန်မိ။

BOC ( ေရ ဇင်ေယာ်-၅) မဂ  လာဦးရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ။

BOC ( ေရ ဇင်ေယာ်-၄) ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊     ြမကန်သာလမ်းေထာင့်၊ 

ေညာင်ေရ ေဟာ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ။

BOC ( ချယ်ရီ) ေတာင်ကီး-ကျိင်းတံု ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊ ေတာင်ကီးမိ။

ခေမာက်ကီး   ဇန်နဝါရီ   ၁၅ 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ခေမာက်ကီးမိ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးှင့  ်

အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတ၏ီ ဦးေဆာင်လမ်း န် 

မ ြဖင့ ်   ခိင်ုြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနက ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးများကုိ  ခေမာက်ကီးမိ 

အမှတ်(၁)ှင့် အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်ရှိ အသက် ၁၈ 

ခေမာက်ကီးမိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ပ မအသုတ်(ဒုတိယအကိမ်)ထိုးှံေပး
ှစ်ြပည့်သူများအား ပ မအသုတ်(ဒုတိယအကိမ်)

ကိ ုယေန မွန်းတည့ ်၁၂ နာရခီန်မှစ၍ ခေမာက်ကီးမိ 

ြပည်သူေဆးုံ၌ ထိုးှံေပးသည်။

ခေမာက်ကီးမိတွင ်၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ 

ရက်က ပ မအသတ်ုအေနြဖင့် ပထမအကိမ်ထုိးံှပီး 

ခ့ဲရာ  ယေနတွင် ဒတုယိအကမ်ိအြဖစ် ထိုးံှေပးြခင်း 

ြဖစ်သည်။   ထိုသိုထိုးှံရာတွင ်ေဆးတစ်လုံးလ င် 

ငါးဦး န်းြဖင့် ပထမအကိမ် ထိုးှံပီးသူ ၆၀၀ ကို 

ဒုတိယအကိမ်အြဖစ ်ထိုးှံေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုသိုေဆးထိုးှံကရာတွင် ခေမာက်ကီးမိ 

အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးခိင်ုကိဦုး၏ ကီးကပ်မ  

ြဖင့်  ခေမာက်ကီးမိ တိက်ုနယ်ဆရာဝန် ေဒါက်တာ 

ေအာင်ေကျာ်ထူး   ဦးေဆာင်ေသာ   ခိုင်ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ   ဆရာ   ဆရာမများက 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးြခင်းများ

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ဝန်ထမ်းများှင့်   ဌာနဆိုင်ရာ  ဝန်ထမ်းများက 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်ေရးအတွက ် စာရင်းဇယား 

ြပလုပ်ေပးြခင်းှင့် လိုအပ်သည်များ ေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်း၊ ခေမာက်ကီးမိရိှ အရန်မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင် 

များကလည်း  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်ေရးအတွက ်

ပူးေပါင်းပါဝင ်     ကူညီေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                ူပါြမင့်(ခေမာက်ကီး)



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၇၀ ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၅၃ ရာခိုင် န်းရှိ

(၁၅-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁၄-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၅-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၁,၀၇၉) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၇၀)  ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၅၃) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၁၉၆,၂၈၉) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၃၃,၀၂၁) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုံဆင်းခွင့်ရရှိသူ (၁၀၈) ဦး ြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၅၁၁,၀၉၄) ဦး 

ေဆးံုမှ ဆင်းခွင့်ရရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် ထပ်မံေသဆံုးသူ (၂) ဦး ရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၃၀၁) ဦး ရှိပါသည်။

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

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကိ ုမျက်ြခည်မြပတ် ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရိှကာ ေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ် 

ေရးလုပ်ငန်းများကို အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်၍ သီးသန်  

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

ှင့ ် ေအာက်ဆဂီျင်အပါအဝင် ေဆးှင့ေ်ဆးပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ီှး ယ်ဝန်ကီးဌာန 

များ၊ ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၊ အလှရှင်များ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်း စသည့လ်ပ်ုငန်းများကိ ုဘက်ေပါင်းစုမှံ အရိှန်အဟန်ုြမင့တ်င် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။

 •  သုိြဖစ်ပါ၍ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိး ကူးစက်မ မှကာကွယ်ေရးအတွက် ကုိဗစ်-၁၉ 

 ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေြခခံစည်းမျ်းစည်းကမ်းများကုိ တိကျစွာလုိက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါ 

 လက ဏာရိှသမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်းသတင်းေပးပိုြခင်း၊ အလှည့က်ျ 

 ရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  မပျက်မကွက ်အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့ ်

 ကာကွယ်ေဆးထိုးရန် ကျန်ရိှသမူျားကိ ုကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးိင်ုရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို 

 ဆက်သွယ်ပိုေဆာင်ေပးြခင်းစသည်တိုကို    မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍      ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့် 

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၅-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၇၀၇၉၄ ၄၁၁၈၁၆၄ ၁၄၄၁၆၇

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၁၆၈၃၇၉ ၂၈၃၄၇၀၈ ၅၂၈၅၈

၃။ မေလးရှား ၂၈၀၂၂၆၃ ၂၇၂၉၉၄၃ ၃၁၇၆၂

၄။ ထိုင်း ၂၃၁၆၄၀၈ ၂၂၁၇၁၂၄ ၂၁၉၁၉

၅။ ဗီယက်နမ် ၂၀၀၇၈၆၂ ၁၇၁၇၉၆၄ ၃၅၄၈၀

၆။ ြမန်မာ ၅၃၃၀၂၁ ၅၁၁၀၉၄ ၁၉၃၀၁

၇။ စင်ကာပူ ၂၉၀၀၃၀ ၂၈၂၃၄၇ ၈၄၀

၈။ လာအို ၁၂၄၁၉၃ ၁၁၅၇၂၅ ၄၈၈

၉။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၇၇၃ ၁၁၇၀၈၉ ၃၀၁၅

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၇၅၀ ၁၅၃၈၁ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၆၆၂၀၉၅၃၅ ၄၃၀၁၉၉၂၄ ၈၇၂၀၈၆

၂။ အိ ိယ ၃၆၈၅၀၉၆၂ ၃၄၉၄၇၃၉၀ ၄၈၅၇၈၀

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၉၂၇၂၀၃ ၂၁၇၁၀၈၃၁ ၆၂၀၈၄၇

၄။ ဗိတိန် ၁၅၀၆၆၃၉၅ ၁၁၂၀၈၇၀၁ ၁၅၁၆၁၂

၅။ ြပင်သစ် ၁၃၅၆၉၆၇၅ ၈၉၆၁၈၄၁ ၁၂၆၇၂၁

၆။ ုရှား ၁၀၇၇၄၃၀၄ ၉၈၃၅၈၈၄ ၃၂၀၆၃၄

၇။ တူရကီ ၁၀၃၃၉၀၉၇ ၉၅၄၄၅၉၃ ၈၄၄၄၅

၈။ အီတလီ ၈၃၅၆၅၁၄ ၅၈၁၇၁၃၈ ၁၄၀၅၄၈

၉။ စပိန် ၈၀၉၃၀၃၆ ၅၂၄၉၃၇၂ ၉၀၇၅၉

၁၀။ ဂျာမနီ ၇၈၈၅၂၂၉ ၆၉၄၂၄၀၀ ၁၁၆၀၉၈

ိကိဗ ်စ် ၁၉ ေရာဂါါ ေရာဂါါပိိး ိပိးေတ

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

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက အားသွန်ခွန်စိုက်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်  လုပ်ငန်းများကိ ု

 ကျရာက  မှ တက်က စွာ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန် အသိေပးတုိက်တွန်း  းေဆာ်  

 အပ်ပါသည်။

• ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာပစ ည်းများ ြပည်ပမှ အဆင်ေြပေချာေမွစွာတင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

စီးပွားေရးှင့်   ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများကိ ု

ေလေကာင်း၊    ေရေကာင်းှင် ့   နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ

ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ မရိှ တင်သွင်းိင်ုေရးအတွက် အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီ

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ  ယေနတွင်  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ဆိပ်ကမ်းများှင့ ်  ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမ ှ  တင်သွင်းရာ 

ကုမ ဏီတစ်ခုမှ   ယာ်စီးေရ သုံးစီးြဖင် ့အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက ် 

၈၄၆ ခုှင့် လက်အိတ် ၂၁ တန်တိုကို တင်သွင်းခဲ့သည်။ 

ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း ကုမ ဏီခုနစ်ခုမှ ယာ်စီးေရ 

၁၄ စီး၊  ေအာက်ဆီဂျင်အရည ် (Bowser) ယာ် တစ်စီးြဖင် ့တန်  ၂၀၊ 

အမ်ိသံုးေအာက်ဆီဂျင်စက် ၈၄၆ ခု၊ လက်အိတ် ၂၁ တန်ှင့် ှာေခါင်းစည်း 

၆၆ တန်တိုကို တင်သွင်းခွင့်ြပခဲ့ပီး ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်(Bowser) 

ယာ်တစ်စီးမှာ  ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှရန်ကုန်မိသိုြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများ 

ကို  သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင် ့  ညိ  င်းထားသည် ့SOP များှင့်အညီ  

ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့ဆ်က်စပ်သည့ ်အသေိပးေကညာချက်များ 

ကုိလည်း အများြပည်သူသိရိှေစရန် ဝန်ကီးဌာနဝက်ဘ်ဆုိက်ြဖစ်သည့်  

www.commerce.gov.mm တွင်   ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။                       သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ  ၁၅

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးပစ ည်းများကိ ုေရေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်းအသီးသီးမ ှ

ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ   စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရိှရာ  ယေနတွင် 

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမှ Radiographic X-Ray Unit ငါးခု၊ Operation 

Table ခနုစ်ခ၊ု Operation Light ကိုးခ၊ု  Lead Glass ငါးခ၊ု Lead Sheet 

Thickness သုံးခု၊ Lead Apron  ငါးခု၊ Examination Gloves ၃၄၀၀၀ 

စုစုေပါင်း ၂၆၇၉၅ ကီလိုဂရမ်တိုအား ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                                          

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

ဝတ တို

မမေလး

အခန်း(၁)

စာသင်ခန်းထဲသို      ဝင်လာေသာ 

ဆရာမေြခလှမ်းများကိ ု          ရင်ခုန်စွာ 

ေစာင့်ကည့်ေနမိသည်။   အခန်းထဲသို    

ဆရာမ  ဝင်လာသည်ှင့်  သူှလုံးခုန်သ ံ

များြမန်လာသည်။ ေချာစတုို တစ်ေကျာင်း 

လုံးတွင်    ဘက်စုံထူးခ န်သူတစ်ဦးကို 

ေရးချယ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ေချာစကု စာတွင် 

ေလာဘကီးသည်။ သူဘဝတွင်  ေမ ာ်လင့် 

ချက်ဆိသုည်မှာ  ထိအုရာတစ်ခပုင်ရိှသည်။ 

အရာရာတွင ်  သိမ်ငယ်ရသည် ့ သူဘဝ 

တွင် ပညာတစ်ခုတည်းသာ အေကာင်း 

ဆုံးေလှကားဆိုသည်မှာ    ေကာင်းစွာ 

သေဘာေပါက်နားလည်သည် ့   အရယ် 

လည်းေရာက်ေနပီြဖစ်သည်။

“ကဲ အားလုံး ရင်ခုန်ေနကပီလား”

ဆရာမက  ပံးစစေလး ပံးလိုက်ေသာ ်

လည်း သူေြခဖျားလက်ဖျားများ ေအးစက် 

လာသည်အထိ။

“ဆရာမေရ   ြမန်ြမန်ေြပာပါေတာ”့

အတန်းသားအားလုံးက တစ်ပိင်တည်း 

ေတာင်းဆိုကသည်။

“ဘက်စုံထူးခ န်ဆုရှင်က    ......”

ဆရာမက   စကားစြဖတ်လိုက်သည်။ 

ရင်ထဲမှာ    ဝုန်းဒိုင်းကဲေနပီ။   ဆရာမ 

မျက်ှာကုိ ေမာ့ကည့်မိလုိက်သည်။ ဆရာမ 

ှင့် သ ူ အကည့်ချင်းဆုခံျန်ိတွင်  “ေချာစ”ု 

ဆရာမ၏  တ်ခမ်းပါးေလးမ ှထွက်လာ 

ေသာ သူအမည်သည ်တန်ဖိုးရှိလှသည ်

ဟု ခံစားလိုက်ရသည်။

“ေဟး  ေဖျာင်း..ေဖျာင်း..ေဖျာင်း”

အားလုံး၏ လက်ခုပ်သဘာသံများသည ်

စိတ်ေကျနပ်ေစသည်။   ဟုတ်ပါသည်။ 

ေချာစလုိခုျင်သည်မှာ ထိအုရာပင်။  သ၏ူ 

မြပည့်စုံမ များကို    ေလှာင်ရယ်သူများ 

ယခေုတာ ့  ချးီမွမ်းေထာပနာြပေနရေလ 

ပီ။

အခန်း(၂)

“ေချာစုေရ   ေရာ့   သမီးမိဘေတွ 

ပါေအာင်ေခ ခ့ဲေနာ်” အြဖေရာင်ဖိတ်စာ 

ေလးတစ်ရက်        ကမ်းေပးြခင်းှင့်အတ ူ

ေနာက်ဆက်တွဲကားရသည် ့    ဆရာမ 

စကားေကာင့် ေချာစုစိတ်ပျက်မိသည်။

“ဆုေပးပွဲအခမ်းအနားှင် ့စုံညီပွဲေတာ်”

ဖတ်ိစာြပာလွင်လွင်ေလးက   ေချာစအုား 

ပံးြပေနသည်။  ပရိသတ်ေရှ  စင်ြမင့် 

ထက်၌   ထူးခ န်ဆုယူရမည်မှာ  ေချာစု 

အတွက် မည်မ ဂဏ်ုယစူရာေကာင်းလိက်ု 

သနည်း။ ထုိေကာင့် ေချာစု စိတ်လ ပ်ရှား 

ေပျာ်ရ င်မိသည်။ သိုေသာ.်...မိဘေခ လာ 

ခဲရ့မည်ဟေူသာ ေနာက်ဆက်တဲွစကားမှာ 

ေချာစ၏ု ေပျာ်ရ င်ြခင်းများကိ ုလွင့်ပျယ်ေစ 

သည်။ မိဘဆိုသည်မှာ အေဖှင့်အေမ။ 

အေဖက့ိေုခ ရန် မည်သည့်နည်းှင့်မ မြဖစ် 

ိင်ု။ ထိသုိုဆိလု င် အေမကိ ုေခ ရေပမည်။ 

အေမက့ိ ုပဲွသိုေခ ရန် ြဖစ်ိင်ုေပမည်ေလာ။

“ေချာစု ဒါ နင့်အေမလား”ဟု အတန်း 

ေဖာ်များ၏ ေမးခွန်းများ၊ အများှင့်မတူ 

သည့်  အေမ့သွင်ြပင်ကိ ု  ကည့်ကမည် ့

မျက်လုံးများ  သူ ခံိုင်ရည်ရှိမည်မထင်။ 

ဆင်းရဲုခံျာ၍ အထင်ေသးကသည့်ကားမှ 

မိဘများ၏ အားနည်းချက်များပါ သိက 

လ င်  ေချာစု ေခါင်းေဖာ်ိုင်မည်မဟုတ ်

ေတာေ့ပ။ ရှက်ရံအားငယ်စတ်ိမှာ ကီးစိုး 

သွား၍ ေပျာ်ရ င်ြခင်းများ ေပျာက်ဆုံးသွား 

ရသည်။

အခန်း(၃)

“သမီးေလး ေကျာင်းြပန်လာပလီား။ 

မျက်ှာလည်း    မေကာင်းပါ့လားကွယ်။ 

သငူယ်ချင်းေတနွဲ  ရန်ြဖစ်လာြပန်ပလီား”

ေချာစုမျက်ှာကိ ု အရိပ်တကည့်ကည် ့

ကည့်တတ်သည့် အေမက မျက်ှာညိးေန 

သည်ကိုသိသည်။      ေချာစု    အေမ့ကို 

ချစ်သည်။     အများကီးချစ်ပါသည်။ 

သိုေသာ်..ဆရာ ဆရာမများ၊   အတန်းေဖာ် 

များှင့် ပရိသတ်များေရှတွင်   “ဒါ..သမီး 

အေမပါ”ဟူ၍ေတာ့      ေြပာမထွက်။ 

ှာေခါင်း ံ၍ ကဲ့ရဲကမည်။ အထင်ေသး 

သည့်မျက်လုံးအကည့်များကိ ု    ေချာစု  

မလိလုားေပ။ သိုေသာ်လည်း ေရှာင်လ ဲမရ 

သည့်အေြခအေနက ေရာက်လာခ့ဲသည်။

“သမီး ေကျာင်းမှာဆရုတယ်။ ဆေုပး 

ပဲွကိ ုအေမပါ ေခ လာရမယ်တဲ”့ ေြပာေြပာ 

ဆိဆုိှုင့် အေမထ့ ံဖတ်ိစာေလး ကမ်းေပး 

လိုက်သည်။

“ဟယ် ငါ့သမီးေလးက ေတာ်လိုက် 

တာ” အေမသည်   ပီတိြဖာေဝလွန်း၍ 

ထင်သည် မျက်ရည်များပင်ဝဲေန၏။

“ဒါ ဝမ်းသာစရာပဲ။  သမီး   ဘာလို 

စိတ်မေကာင်းြဖစ်ေနရတာလဲ”  အေမ့ 

ေမးခွန်းကို   တိကျသည့်အေြဖ  ေချာစု 

မေပးခဲ့။

“ဘာမှမြဖစ်ပါဘူး     အေမရယ်”

ေလသံေလးြဖင့်သာ   ြပန်ေြဖမိသည်။

“အဆင်ေြပရင်လည်း အေမ မလိုက် 

ေတာ့ဘူးေလ” အေမက ေချာစုအြဖစ်ကုိ 

ရိပ်မိဟန်တူသည်။  အေမ့ထံက   ထိုသို 

စကားမျိးကားရြပန်ေတာ့လည်း ေချာစု 

စိတ်မေကာင်းြဖစ်ရေပသည်။

“လိုက်ခဲ့ပါ  အေမရယ်  ဆရာမက 

ဖတ်ိလိက်ုတာပ”ဲ အေမက့ိ ုမြငင်းဆန်ရက် 

၍သာ   ေြပာလိုက်ရသည်။  တကယ်ေန  

ေရာက်လာလ င်ေတာ ့မီးစင်ကည့်ကရေပ 

ေတာ့မည်။

အခန်း(၆)

စုံညီပွဲေတာ်ေနသို   ေရာက်ခဲ့သည်။ 

အေမအ့လှြပင်သည်ကိ ုေချာစ ုပထမဆုံး 

အကိမ်     ြမင်ဖူးြခင်းြဖစ်သည်။   အေမ့ 

မျက်လံုး၊ ှာေခါင်း၊   တ်ခမ်းေလးများကိ ု

ေသချာေငးကည့်မိသည်။ သိပ်လှသည်။ 

အေမ   အလွန်လှပါေပသည်။   သိုေသာ်  

မျက်ှာအစ  ေြခအဆုံး ကုိယ်လံုးအမည်း 

စက်များှင့် အဖအုပတ်ိများမရိှေတာလ့ င် 

ြဖစ်သည်။   အေမ့ကို  ပွဲထုတ်မည့်အေရး 

ေချာစု ရင်ေလးမိသည်။

“နင့်အေမက ဘာြဖစ်ေနတာလ ဲအ ူ

ေရာဂါမျိးလား” သွားစမ်း။  နားထဲဝင် 

မလာပါေစှင့်။ ထိေုမးခွန်းများကိေုြဖရန် 

ေချာစု အေြဖမရှိ။ ထိုေကာင် ့  အေမ့ကို 

အသာေခ ၍ ေကျာင်းအေနာက်ေပါက်မ ှ

ဝင်ခဲသ့ည်။ ေနာက်ဆုံးတန်းမှခုလွံတ်ေလး 

တွင် အေမ့ကို ေနရာချေပးခဲ့၍ အေမှင့် 

အေဝးဆုံးတွင်   ေချာစု ေရှာင်ေနလိုက ်

သည်။     ဆုေပးပွဲအခမ်းအနားသည် 

ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး၏ မိန်ခွန်းှင့် 

စတင်သည်။  အစီအစ်အတိုင်း  အခမ်း 

အနားများ ကျင်းပသည်။

“အစအီစ်အရ ဒသမတန်းမှ ဘက်စု ံ

ထူးခ န်ဆရုရိှပါ ေသာ အဘ ဦးသာေကျာ်၏ 

သမီးမေချာစ ုဆယုရူန် ေနရာယေူပးပါရှင့်”

ချိသာေသာအသေံလးှင့်အတ ူလက်ခပ်ု 

သမံျား ပျံလွင့်လာသည်။ ေချာစု ေမာ်က ား 

စွာြဖင် ့  စင်ေပ လှမ်းတတ်သွားသည်။ 

ေချာစု ဆုယူစ် “အဲဒါ က န်မသမီး 

ေတာ်လိုက်တဲ့ က န်မသမီး” လူကားထ ဲ 

မတ်တပ်ရပ်လျက ်    ေနာက်ဆုံးတန်းမှ 

အေမက  အားပါးတရ   ဟစ်ေအာ်သည်။ 

လူအများ၏အာုံက အေမ့အေပ  စု ပံ 

လျက်။ ေချာစုရှက်ရံမိ၍ ေခါင်းငုံမိလိုက ်

သည်။  အေမ  ဘာေတွေလ ာက်လုပ်ေန 

တာလ။ဲ အေမ ဒါေလးေတာင်အလိက်ုမသ ိ

ဘူး။ ရှက်ရံမ များမှတစ်ဆင့် အေမအ့ေပ  

မေကျနပ် ေဒါသများြဖစ်ရသည်။

“ေချာစု၏မိခင်ရှင် ့       သမီးေလး 

အတွက်        ဝမ်းသာဂုဏ်ြပစကားေလး 

ေြပာေပးဖို    ဖိတ်ေခ အပ်ပါတယ်ရှင့်” 

ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးကုိယ်တုိင် ဖိတ်ေခ  

မ ေကာင့် အ့ံသသွားရသည်။ အေမ့ေြခလှမ်း 

များတန်ုယင်လျက် ခ ာကိယ်ုိကုျိးလျက် 

စင်ေပ သို တက်လာခဲ့သည်။

“မဂ  လာပါရှင့် က န်မ ေချာစရုဲမခိင်ပါ။ 

သမီးေလးအတွက ်ဂုဏ်ြပစကားေြပာရ 

မှာ    အလွန်ဝမ်းသာမိပါတယ်။   က န်မ 

အေပျာ်လွန်ပီး စကားေတွမှာ အမှားပါခဲ့ 

ရင်   ခွင့်လ တ်ဖို   ေတာင်းပန်ပါတယ်” 

စင်ေပ မှ အေမက့ိအုားလုံးကကည့်ေနက 

သည်။  အေမ့အသံသည်  အနည်းငယ ်

တုန်ယင်ေန၏။

“က န်မအမ်ိေထာင်ကျပီး မကာမမှီာ 

သမီးေလးကုိယ်ဝန်ကုိ လွယ်ခ့ဲရပါတယ်။ 

အဲဒီအချနိ်ေတွက   က န်မ  သိပ်ေပျာ်ခဲ့ရ 

တယ်။   သမီးေလးကိုယ်ဝန်ေလးလမှာ 

က န်မခ ာကုိယ်ေတွ ယားယံလာတယ်။ 

က န်မေဆးုံြပေတာ့ လူတစ်ေထာင်မှာ 

တစ်ေယာက်သာြဖစ်တ့ဲ ကုိယ်ဝန်အဆိပ် 

သင့်ေရာဂါတစ်မျိး ခစံားရတယ်လို သခိဲရ့ 

တယ်။ ဆရာဝန်ေတ ွေြပာကားချက်အရ 

ကေလးကိစွုန်ရင် က န်မေရာဂါ သက်သာ  

မယ်။ မီးဖွားရင် က န်မတစ်ကုိယ်လံုး အခုလုိ 

အမည်းအကွက်ေတွ ဖံုးသွားုိင်တယ်တ့ဲ 

ေလ။ က န်မသပ်ိကေံကာင်းတယ်။ က န်မ 

ေရးချယ်ခဲ့တာမှန်တယ်ေလ။ ဘုရားက 

က န်မကို    သိပ်ေတာ်တဲ့    သမီးေလး 

တစ်ေယာက်   လက်ေဆာင်ေပးခဲ့တယ ်

ေလ။ က န်မ ယံုကည်တာတစ်ခုလည်းရိှ 

ေသးတယ်။ သမီးေလးကိ ုဆရာဝန်မကီး

တစ်ေယာက်ြဖစ်လာလိမ့်မယ်။ ပီးေတာ ့

က န်မေရာဂါကို  သမီးေလးကုေပးလိမ့် 

မယ်ေပါ့။  က န်မဘဝမှာ သမီးေလးရှိရင ်

အရာရာြပည့်စုပံါပ။ီ အားလုံးကိ ုေကျးဇူး   

တင်ပါတယ်ရှင်”့

အေမ့စကားအဆုံး ေချာစု ရင်တစ်ခု 

လုံး ဗေလာင်စသွူားသည်။ အ ေမတ့စ်ဘဝ 

လံုးှင့် ေချာစုတစ်ေယာက်ကုိ လဲလှယ်ခ့ဲ  

သည်တ့ဲလား။  တစ်ဘဝလံုး  လူကားထဲ

တုိးမဝင်ုိင်သည့်အသွင်ှင့် အေမေနခ့ဲရ 

သည်တဲလ့ား။  ထန်ိးချပ်မထားိင်ုေတာ၍့ 

စင်ေပ ေြပးတတ်၍ အေမက့ိ ုကျစ်ကျစ်ပါ 

ေအာင် ေပွဖက်ထားလိုက်မိသည်။

အေမ..အေမရယ်    ေချာစုအတွက် 

အဲဒီေလာက်ေတာင်ပ ဲ  ေပးဆပ်ခဲ့ရလား 

အေမရယ်။     ပရိသတ်အားလုံးလည်း 

မျက်ရည်စများှင့်အတ ူ       ေချာစုတို 

သားအမိကုိ   လက်ခုပ် သဘာသံများြဖင့် 

ချးီ  ေြမာက်ကသည်။ အေမ့လက်ကိ ုရဲရဲ 

ကီးဆပ်ုကိင်ုလျက် “ဒါ.....သမီးအေမ”ဟ ု

အားလုံးကားေအာင် ေက းေကာ်လိက်ုမ ိ

သည်။     ပရိသတ်များကိုပင်မဟုတ်ပါ။

အခါအခွင်သင့်လ င် “ဒါ....သမီးအေမ”ဟ ု

ကမ ာကီး         တုန်ဟီးသွားေအာင်ပင ်

ေအာ်ေြပာပစ်လိုက်ချင်ပါသည်။

အေမ့ဂုဏ်ရည်

 အေမ့ေမတ ာ   င်းစရာ

 ရှာလိုမရပါ၊

 ကမ  ာေပ မှာ အလှဆုံး

 ပိင်သူတိုင်းလည်း ံး။

 အေမ့အ ပံ း အရိပ်တွင်

 သမီးသားေပျာ်ရ င်၊

 အေမ့ရင်ခွင် ခိုဝင်ေမှး

 ဆိုးွဲလိုက်ချင်ေသး။

 ေသွးအစစ်က ိုြဖစ်သည်

 ထူးကဲတဲ့ဂုဏ်ရည်၊

 ေမတ ာေရာင်ြခည် လ မ်း ခံ ထား

 အေမ့စွမ်းပကား။

 လူသားတိုရဲ အသက်ေတွ

 အေမေပးခဲ့ေပ၊

 အေမ့ကိုေလ လက်စုံမိုး

 ေနညမဲရှိခိုး။

 သားသမီးဆိုး မပစ်ပယ်

 အေမရေအာင်ကယ်၊

 ေလာကအလယ် အားမာန်ဝင့်

 အေမ့ဂုဏ်ရည်တင့်။      ။

           ေမာင်လူစိုး

ကုသိုလ်ယူတဲ့ပွဲ

 နံနက်ခင်းမှာ ေရာင်နီလာ

 ေနသစ်မဂ  လာ။

 ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ေလြပည်ေသွး

 ပန်းတိုထုံကည်ေမ း။

 ငှက်ကေလးများ ေတးသီဆို

 အုဏ်ဦးကိုကိ။

 ေကးစည်သံကို ကားေနရ

 သံဃာဆွမ်းတန်းက ။

 ရာလယ်လမ်းမ အိမ်တိုင်းတွင်

 ဆွမ်းေတာ်ေလာင်းဖိုြပင်။

 သဒ ါကည်လင်  ကုသိုလ်ြပ

 မွန်ြမတ်သည့်ေကာင်းမ ။

 ညီညာေပါင်းစု ချစ်စဖွယ်

 ြမန်မာဓေလ့ကွယ်။

 မိရာတိုင်းရယ် ခိမ့်ခိမ့်သဲ

 ကုသိုလ်ယူတဲ့ပွဲ။     ။

ေမာင်ကည်လင်(ေရ ကိးကာ)

ဘုရားက က န်မကို  သိပ်ေတာ်တဲ့  သမီးေလးတစ်ေယာက်   

လက်ေဆာင်ေပးခဲ့တယ်ေလ။  က န်မ  ယုံကည်တာတစ်ခုလည်း 

ရှိေသးတယ်။ သမီးေလးကို ဆရာဝန်မကီးတစ်ေယာက်ြဖစ်လာ

လိမ့်မယ်။ ပီးေတာ့ က န်မေရာဂါကို  သမီးေလးကုေပးလိမ့်မယ် 

ေပါ။့  က န်မဘဝမှာ သမီးေလးရိှရင် အရာရာြပည့်စုပံါပ။ီ အားလုံး 

ကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

က ်ုပ်တို  ေနထိုင်ရာ   သတ ေလာကကီးတွင ်

လူတိုသည်   ပုံစံအမျိးမျိး၊   စိုက်အမျိးမျိးှင့် 

ရှင်သန်ေနကသည်။ အ ေကာင်းရှိမှအကျိးြဖစ်လာ 

သည်ှင့်အညီ    အေကာင်းှင့်အဆိုးသည်လည်း 

ဒွန်တဲွေနေပသည်။  သုိရာတွင်   မေကာင်းမ အဂ   ါရပ် 

များဟုသိေသာ်လည်း     ထိုအေမှာင်ထုကေန 

န်ုးမထွက်ုိင်ကသူများ များစွာေတွြမင်ေနရပါသည်။

မေကာင်းမ ဟူသည်     ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိပါ။ 

မည်သိုပင်   ဖုံးဖိထားေစကာမူ   ေနာက်ဆုံးတွင ်

ေနာင်တများစွာှင့်အတူ   နိဂုံးချပ်ရစမဲြဖစ်သည်။ 

ထိုသိုေသာ မိတ်ေဆွမျိး စာေရးသူေတွ ကံခဲ့ဖူးပါ 

သည်။

စာေရးသူေတွကံခဲ့ဖူးေသာ   မိတ်ေဆွသည် 

ငယ်ငယ်ကတည်းက ေပါင်းသင်းခ့ဲေသာ ငယ်ေပါင်း 

သူငယ်ချင်းြဖစ်သည်။  မိဘများ၏ ြပည့်စုံမ ၊ အလို 

လိုက်မ တိုကို အခွင့်ေကာင်းယူကာ ပျက်စီးြခင်းသို 

ေြခလှမ်းစတင်ခဲပ့ါသည်။ စာေရးသှူင့် မတ်ိေဆသွည် 

တက သိလ်ုမှ ဘဲွအသီးသီးရ၍ တစ်နယ်ေြမြခားတွင် 

ေြပာင်းလဲမ ြဖင့် ပန်းတိုင်တည်ေဆာက်ပါ
ေမာင်ချမ်းေြမ့ (ပညာေရး)

ေလေြပေမာင်(ေရတာရှည်)

ေဆာင်းပါး

တာဝန်ကိယ်ုစ ီထမ်းေဆာင်ကာ အဆက်အသွယ်ြပတ် 

ေဝးကွာခဲသ့ည်မှာ ှစ်ှစ်မ ပင်ြဖစ်သည်။ ဇာတရိာ၏ 

ှစ်စ်ကျင်းပမဲြဖစ်ေသာ  ဆရာကန်ေတာ့ပွဲတွင ် 

စာေရးသူတိုှစ်ဦး  အမှတ်မထင်  ဆုံြဖစ်ကသည်။ 

ေပျာ်ရ င်မ ထက်  ဝမ်းနည်းမ က  ပိုသည်ဟုဆိုရေပ 

မည်။ အေကာင်းမှာ စာေရးသူ၏ မိတ်ေဆွသည် 

မူးယစ်ေဆးဝါးစဲွေန၍ ပ်ုရည်အဂ   ါလက ဏာရပ်များ 

ကျဆင်းေနေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ 

စာေရးသူ၏မိတ်ေဆွသည် မူးယစ်ေဆးဝါး၏ 

ဆိုးကျိးလက ဏာရပ်များကိ ု  သိထားေသာ်လည်း 

န်ုးမထွက်ိင်ုခဲေ့ပ။ မူးယစ်သားေကာင်အြဖစ်ှင့်သာ 

ေမာဟံွထဲတွင် လအနည်းငယ်ကာေသာ် ဘဝနိဂံုး 

အဆင်းမလှရှာခဲ့ေပ။

စာေရးသူေြပာချင်သည်ကား မေကာင်းမ မှန်း 

သိလ င် အစမြပသင့်ေပ။ အစြပပီး ထိုအေမှာင်ထု 

ထဲသို  ေရာက်ခဲ့သည်ရှိေသာ်ြငား  အချနိ်မလွန်ခင် 

ဘဝသစ်သို ေြပာင်းလဲသင့်ပါသည်။ မိမိဘဝေရှေရး 

အတွက်    ေတွးေတာသုံးသပ်ကာ    မှန်ကန်ေသာ 

ဆုံးြဖတ်ချက်ကိ ုချမှတ်ိုင်ရေပမည်။

ေြပာင်းလဲြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ စာေရးသူမှတ်သား 

ထားေသာ အိ ိယေခါင်းေဆာင်ကီး ဂ ီ၏ အဆို 

အမိန်အား မ ေဝလိုပါသည်။

“ကမ ာကီးကို ေြပာင်းလဲချင်လ င် သင့်ကိုသင ်

အရင်ေြပာင်းလပဲါ”ဟ၍ူ  ြဖစ်ပါသည်။  မှန်ေပသည်။ 

မိမိတိုင်းြပည်၊ မိမိရပ်ရာ၊  မိမိမိသားစုတို၏ အေြခ 

အေနများ    တိုးတက်ေြပာင်းလဲလိုလ င်    တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ချင်းစီတိုင်း မိမိ၏အကျင့်စာရိတ များ၊

အြပအမူများကိ ု    ြပြပင်သင့်ပါသည်။    သိုမှသာ 

တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေသာ    အေြခအေနတစ်ခုသို 

ေရာက်ရှိေပမည်။

ဂရိေတွးေခ ပညာရှင်ကီး     ဆိုကေရးတီးက 

လည်း   ေြပာင်းလဲြခင်းှင့်ပတ်သက်၍   အဆုိအမိန်  

စကားေြပာကားထားပါသည်။ 

“ေြပာင်းလြဲခင်းဟသူည် အတတ်ိကြဖစ်ရပ်များ 

ကိ ုတိက်ုထတ်ုသည့်ေနရာတွင် မမိ၏ိအင်အားများကိ ု

အသုံးချြခင်းမဟုတ်။ အသစ်အသစ်ေတွကို ဖန်တီး 

သည့်ေနရာတွင် မမိ၏ိအင်အားများကိ ုအသုံးချြခင်း 

ြဖစ်သည်။” 

အလွန်အဖိုးတန်လှေသာ စကားြဖစ်ပါသည်။ 

လတူိင်ုးသည် အတတ်ိထကဲ အကျ်းသားမြဖစ်သင့် 

ေပ။ အတိတ်ြဖစ်ရပ်များ မည်မ ပင် အေရာင်မဲ့ေန 

ေစကာမ ူပစ ပ န်အချန်ိတွင်ကား ေကာင်းသည်ထက် 

ေကာင်းမွန်ေအာင ်ြပမူေနထိုင်သွားသင့်ေပသည်။

လက်ရိှပစ ပ န်အချန်ိတွင် ဘဝသစ်သိုေြပာင်းလ ဲ

ဖန်တီးေနရာ၌ မမိ၏ိစတ်ိအား ေပျာ်ရ င်ေအာင်  ထားရ 

မည်မှာ အေရးကီးလှပါသည်။ စိတ်ေပျာ်ရ င်မ မရှိပါ 

က မမိြိပလပ်ုေသာ လပ်ုငန်းမှန်သမ  ကျ ံးမ များှင့် 

ကံေတွရေပမည်။ ေအာင်ြမင်မ  ပန်းတိင်ုသို အလှမ်း 

ေဝးရမည်မှာ    မလွဲမုချြဖစ်သည်။    ေအာင်ြမင်မ ှ

ေပျာ်ရ င်ရသည်   မဟတ်ုေပ။   ေပျာ်ရ င်မ ရိှမှသာလ င် 

ေအာင်ြမင်မ ရရှိမည ်    ြဖစ်ပါသည်။  ေပျာ်ရ င်မ ၏ 

ပန်းတိုင်သည်   ေအာင်ြမင်မ ြဖစ်သည်ဟ ုစာဆိုရှင် 

ဆရာကီးတစ်ဦးမ ှ    ေကာက်ချက်ချထားသည်ကိ ု

မှတ်သားဖူးပါသည်။

ထိုေကာင့် စာေရးသ၏ူဆ မှာ အတတ်ိထတွဲင် 

ပတ်ိမေိနေသာ အကျ်းသားများအြဖစ် မရပ်တည်ဘ ဲ

မိမိဘဝတုိးတက်ရာလမ်းေကာင်းသုိ အချန်ိမေှာင်း 

ခင်ေြပာင်းလဲရပ်တည်ကာ ေအာင်ြမင်မ ပန်းတိုင်သို 

ေလ ာက်လှမ်းကပါစိုဟ ု ေရးသားတိုက်တွန်းလိုက ်

ရပါသည်။         ။

“မအပ်ိမေန အသက်ရှည်”ဆိတုဲ ့စကားပုရိှံလင့်ကစား စကားပုထံ ဲ

ကအတိင်ုးေတာ ့မအပ်ိရင်ေတာ ့အသက်မရှည်ိင်ုပါဘူး။ က န်ေတာ်တိုရဲ 

အိပ်ချနိ်ေတွဟာ ကျန်းမာေရးအတွက ်အလွန်အလွန်ပဲ အကျိးသက် 

ေရာက်မ ေတွ ရှိေနပါတယ်။

လူတုိင်းဟာ ဘဝပန်းတုိင်ေတွကုိ ကုိယ်စီေလ ာက်လှမ်းေနရာမှာ 

တချိက  အချနိ်ကို ေကာင်းမွန်စွာ စီမံခန်ခွဲတတ်ကတယ်။ တချိက 

အချန်ိကိ ုစီမံခန် ခဲွဖုိကုိ စတ်ိမကူး။ အချန်ိေတကွိ ုတန်ဖိုးထားရေကာင်း 

မှန်း၊ တန်ဖိုးထားတတ်ရမှန်း မသေိတာဘ့ူး ြဖစ်ေနကပါတယ်။ အချန်ိနဲ  

ဒေီရက လကူိ ုမေစာင့်ပါဘူး။ လကူပ ဲအချန်ိေတကွိ ုေစာင့်ေနကတာပါ။

က န်ေတာ်တို  တစ်ေနတာအချနိ်ေတွကို   ကိုယ့်ဘဝအတွက်၊ 

ကိုယ့်မိသားစုကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်၊  ကိုယ့်ိုင်ငံအတွက် အကျိးရှိရှိနဲ  

ဘယ်လိအုေကာင်းအရာေတ ွေပးဆပ်ခဲလ့ဆဲိတုာ အပ်ိရာဝင်ချန်ိတိင်ုး 

စ်းစားသင့်တဲအ့ရာေတပွါ။ စ်းစားမယ်ဆိရုင် ကိယ်ုလပ်ုရမယ့် အလပ်ု 

ေတွနဲ  တန်ဖိုးရှိတဲ့အချနိ်ေတွက သင့်ကို ကိဆိုေနမှာပါ။

အထူးသြဖင့် လငူယ်ေတ ွေတာ်ေတာ်များများဟာ အပ်ိတဲအ့ချန်ိကိ ု

သိပ်ပီး   ဂုစိုက်ေလ့မရှိကပါဘူး။ လူတစ်ေယာက်ရဲ အိပ်ချနိ်ဟာ 

ထိုလူရဲတစ်ေနတာ စွမ်းေဆာင်ရည်များအတွက ်များစွာအသုံးဝင်ပါ 

တယ်။ အပ်ိစက်အနားယြူခင်းဟာ က န်ေတာ်တိုေတ ွေရှဆက်ေလ ာက် 

လှမ်းရမယ့်လမ်းခရီးမှာ ခွန်အားြဖစ်ေစမယ် ့အားေဆးတစ်ခွက်ပါပဲ။ 

သဘာဝအားေဆးဆိုလည်း မမှားဘူးေပါ့ဗျာ။

မအိပ်စက်ြခင်းေကာင့် ြဖစ်လာမယ့် ဆိုးကျိးေတွကို တွက်ဆပီး 

ကုိယ့်ရဲ အိပ်ချန်ိေတွကုိလည်း ေကာင်းေကာင်းမွန်မွန် အနားယူသင့်ပါ 

တယ်။ မအိပ်စက်ြခင်းေကာင် ့ေနာက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာေရးဆိုးကျိး 

ေတွက  ကိုယ်ဘယ်ေလာက်ကိးစားထားပါေစ ကျန်းမာေရးေကာင် ့

ြပန်ပီး လက်လွတ်ဆံုး ံးမ ေတ ွရိှလာိင်ုပါတယ်။ ဒါေကာင့် အချန်ိေတ ွ

ကို တန်ဖိုးထားပီး ကိုယ့်ရဲအိပ်ချနိ်ေတွကိုလည်း တန်ဖိုးထားတတ်ရ 

အိပ်ချနိ်ှင့် အင်တာနက်သုံးချနိ်
ပါမယ်။

ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချနိ်ေတွကိ ုတန်ဖိုးထားတတ်ပါမှ ကိုယ့် 

အတွက် အကျိးရှိတာေတွ ြဖစ်လာေစမှာပါ။

ယေနေခတ်က   ဆိုရှယ်မီဒီယာကို   အသုံးများလာသည်ှင့် 

ပတ်သက်လို  လူငယ်ေတွေရာ  လူကီးေတွပါ ဆိုရှယ်မီဒီယာေပ မှာ 

အချနိ်ကုန်မှန်းမသိ ကုန်ေနကပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာေပ မှာ အချနိ် 

ြဖန်းတာ တစ်နာရီကာလည်း သတမိထားမပိါဘူး။ ှစ်နာရီကာလည်း 

သတိမထားမိပါဘူး။ ဘာေကာင့်လဲဆိုရင ်စိတ်ဝင်စားမ ေတွ များေန 

တာေကာင့်ပါတယ်။ ဆိရှုယ်မဒီယီာေပ က သတင်းအချက်အလက်က 

လူေတွစိတ်ဝင်စားရင ် ပီးေရာဆိုတဲ ့ အချက်ေတွနဲ  တင်ချင်တာတင် 

လုပ်ကံပီး  သတင်းမဟုတ ် သတင်းလုပ်ပီးတင်တာမျိးေတွေကာင် ့

ဖတ်ေန၊ ြမင်ေနရတဲ့လူေတွအတွက ်အကျိးမရှိသလိ ုဘယ်အရာကိုမ ှ

ေကာင်းကျိးမေပးပါဘူး။ ဒါေကာင့် အင်တာနက်သံုးမယ်ဆုိရင်လည်း 

အချန်ိကန်သတ်ထားပီး   ကန်သတ်ထားတ့ဲ   အချန်ိအတွင်းမှာလည်း 

ကိုယ့်အတွက်  ဗဟုသုတရေစတာမျိး၊  ကိုယ့်အကျိးြဖစ်ထွန်းေစမယ့ ်

အေကာင်းအရာေတွကို ရှာေဖွမှတ်သား ေလ့လာသင့်ပါတယ်။ ယေန  

ေခတ်ြမန်မာြပည်လိ ုအင်တာနက်ေတ ွေဈး န်းနဲဆိရုင် ကိယ့်ုအတွက် 

အကျိးရှိမယ့်အရာကိ ု    ပိုလိုေတာင်   ရှာေဖွမှတ်သားသင့်ပါတယ်။ 

ဘာေကာင့်လဆဲိရုင် မနိစ်တိင်ုး စက န်တိင်ုးက ကိယ့်ုအတ်ိထကဲ ပိက်ုဆ ံ

ေတွကို ြဖတ်ေတာက်ေနလုိပါပဲ။ ဒါေကာင့် တန်ဖုိးရိှရိှ အသံုးချတတ်ရ 

ပါမယ်။

အင်တာနက်ေကာင့် ချမ်းသာသွားကတဲ ့လေူတအွများကီးရိှသလိ ု

ဘဝဆုံး ံးသွားတဲ ့လေူတလွည်း အများကီးရိှပါတယ်။ ဘယ်အရာမဆိ ု

“တန်ေဆး လွန်ေဘး”ဆိတုာ ရိှပါတယ်။ သူဇာတ်ှင့်သူရာ တန်ေအာင် 

ကေပးရပါမယ်။ အပိေုတလွပ်ုလိုမရပါဘူး။ တချိလေူတကွ အင်တာနက် 

ေပ က အေကာင်းအရာေတေွကာင့်အတြုမင်အတတ်သင် ကပါတယ်။ 

ေကာင်းတဲအ့ကျင့်ေတ၊ွ ေကာင်းတဲအ့တတ်ပညာေတ ွတတ်ေြမာက်လွယ် 

ကူတာ ေကာင်းေပမယ် ့မေကာင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးေတွ၊ စနစ်ဆိုးေတွကို 

အတုယူမမှားဖိုလည်း အေရးကီးလှပါတယ်။

နဂိုံးချပ်အေနနဲ က န်ေတာ်တိုရဲ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိင်ုေတအွတွက် 

မအိပ်မေန ကိးစားေနဖို မလုိအပ်ပါဘူး။ အချန်ိကုိ ေသချာစနစ်တကျ 

စမီခံန်ခဲွေပးတတ်ရင် သူဘာသာ အဝံင်ခွင်ကျ ြဖစ်သွားပါမ့ယ်။  ြမတ်စွာ 

ဘုရား တရားကျင့်တဲ့အချနိ်ခါဝယ် သိကားမင်းက ေစာင်းတီးြပသလိ ု

မျိးပဲ တင်းလွန်းရင်လည်း ေစာင်းကိးေတ ွြပတ်သွားမှာပါ။ ကိးေတွ 

ေလျာ့ေနရင်လည်း  သာယာငိမ့်ေညာင်းတဲ့ သံစ်မျိးထွက်လာမှာ 

မဟုတ်ပါဘူး။ အလယ်အလတ်လမ်းစ်ဟာ အေကာင်းဆံုးပါ။ ပီးေြမာက် 

ေအာင်ြမင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲအချနိ်ေတွကိ ုတန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာ 

ေတွေပ မှာပဲ   ကုန်ဆုံးလိုက်ပါ။   အချနိ်ေှာင်းသွားရင ်  ဘယ်လိုမှ 

ေနာက်ြပန်ဆုတ်လုိ မရေတာပ့ါဘူး။ လပ်ုိင်ုကိင်ုိင်ုချန်ိ ကိယ့်ုရဲအချန်ိ 

ေတွကို    ကျန်းမာေရးဘက်မှာေသာ်လည်းေကာင်း၊    အတတ်ပညာ 

အသပိညာတစ်ခခုေုပ ေသာ်လည်းေကာင်း ကန်ုဆုံးေစပီး ေလ ာက်လှမ်း 

ရတဲ ့ဘဝခရီးလမ်းမှာ ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမတ့ဲ ့ဘဝလမ်းခရီးြဖစ်ကပါေစလို 

ဆ ြပေရးသားရင်း။     ။

ေဆာင်းပန်းချ ီ

 ေဟမန်ေဆာင်းလ သည်ချနိ်ခါ

 စပါးေပ ချနိ်ပါ။

 ေနြခည်ြဖာေတာ ့သူအဆင်း

 လှပေရ ေရာင်ဝင်း။

 ရနံသင်းတဲ ့ပန်းသဇင်

 ေြမာက်ေလေသွးပါလ င်။

 ပင်ယံထက်တွင ်ဟိုသည်ေြပး

  တိုင်းရင်မှာေအး။

 ြဖြဖေဖွးတဲ ့စံပယ်ုံ

 ခူးလိုဘယ်မကုန်။

 နီေစွးေရာင်စု ံရက်လှပန်း

 ငွားငွားစွင့်စွင့်လန်း။

 ေအးချမ်းလှတဲ့ လြပာသို

 ခဝဲ ြမခွာညိ။

 ှင်းရည်စိုလို ေရာင်စုံြမး

 ပန်းချယ်ရီလည်း လ  င်လ  င်ဖူး

 ေဆာင်းပန်းချကီ အလှထူး။     ။

 မိုးခန်ေကျာ်(ြမစ်သား)

အင်တာနက်ေကာင့် ချမ်းသာသွားကတဲလ့ေူတ ွအများကီးရိှ 

သလို   ဘဝဆုံး ံးသွားတဲ့လူေတွလည်း     အများကီးရှိပါတယ်။ 

ဘယ်အရာမဆို “တန်ေဆး လွန်ေဘး”ဆိုတာရှိပါတယ်။ သူဇာတ် 

ှင့်သူ ရာ တန်ေအာင် ကေပးရပါမယ်။ အပုိေတွလုပ်လိုမရပါဘူး။ 

တချိလူေတွက အင်တာနက်ေပ က အေကာင်းအရာေတွေကာင့် 

အတုြမင်အတတ်သင်ကပါတယ်။ ေကာင်းတဲအ့ကျင့်ေတ၊ွ ေကာင်း 

တဲ့အတတ်ပညာေတွ     တတ်ေြမာက်လွယ်ကူတာေကာင်းေပမယ့် 

မေကာင်းတဲအ့ကျင့်ဆိုးေတ၊ွ စနစ်ဆိုးေတကွိ ုအတုယမူမှားဖိုလည်း 

အေရးကီး



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ဗုဒ အေကာင်း သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း ဆရာကည်

ဤ “ဗုဒ အေကာင်း သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း” စာအုပ်သည် ဗုဒ ဘာသာဝင်တုိင်း သိသင့်သိထုိက်ေသာ ဗုဒ အေကာင်း မှတ်တမ်းတင်ြခင်းကုိ ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အစမှအဆံုးအထိ ဖတ်ကည့်ေသာအခါ 

ဗုဒ ဝင် ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် ြမတ်ဗုဒ ၏ သေ ယူသည်မှ ပရိနိဗ ာန်စံသည်အထိ (ေတေဇာဓာတ် ေလာင်က မ်းြခင်း) စုေဆာင်းေဖာ်ြပေရးသားထားပါသည်။ မကျ်းမကျယ်ေသာ ဗုဒ အေကာင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

စာေရးသူက တိုတိုှင့်လိုရင်းသိုေရာက်ေအာင ်ေရးြပထားပါသည်။                                                                                  (စာတည်း)

ေနာကတ်စေ်နနနံကေ်ရာကေ်သာ ် ဘရုားရင်ှသည ် ဆွမ်းခ ံ

က ေတာ်မူသည့်အချနိ်၌ ဆွမ်းခံေရးှင့်ပတ်သက်၍ ေရှးေရှး 

ဘရုားများသည ် ေနြပညေ်တာြ်ပန်ပီး  ဖခမည်းေတာအ်မိေ်တာ် 

ဆွမ်းဘ်ုးေပးသလား (သိုမဟတ်ု) ဆွမ်းခစံားသလား ြပန်ကည့် 

ေသာအခါ  ေရှးေရှးဘရုားရှင်တိုသည်  အမ်ိစ်လှည့ ် ဆွမ်းခစံား၍ 

၎င်းတိုအတိင်ုးကျင့မ်ည်ဟဆုုံးြဖတ်ပီး ရဟန်းအေပါင်း ခရံလံျက် 

ဆွမ်းခံေလသည် 

(၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနမှအဆက်

ဗုဒ ဝင်ှင့် ေဝဿ ရာဇာတ်ေတာ် 

ေဟာကားြခင်း

အရှင်သာရိပုတ ရာသည်         ဘုရားရှင်၏ 

ဂုဏ်သေရှင့ ်   ဂုဏ်ေကျးဇူးေတာ်ကိ ု    အများ 

လူနတ်ြဗဟ ာအေပါင်း သိေစလို၍ ဘုရားရှင်အား 

ကည်ညိသဒ ါများ ပွားများေစေသာေကာင့ ်ဗဒု ဝင် 

ကျင့စ််ှင့ ်ဘရုားဆပုန် နယိတဗျာဒတ်ိခယံသူည် 

မှစ၍ ေဟာကားေပးရန် ေလ ာက်ထားေလသည်။ 

ဤသိုေလ ာက်ထားရာတွင ်       သုံးဂါထာြဖင့ ်

ေလ ာက်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုအခါ ဘုရားရှင်သည ်  (ဗုဒ ဝံသ = ဗုဒ ဝင် 

ကျမ်းလာအတိုင်း) ဂါထာေပါင်း ၉၅၁ ဂါထာြဖင့ ်

ေဟာကားပါသည်။     ဘရုားရှင်သည်  လွန်ခဲေ့သာ 

အတိတ်က    ေလးသေ  ချှင့်   ကမ ာတစ်သိန်း 

ကျင့် ကံအားထုတ်ခ့ဲသည်။ ေဟာသည်။ ဒီပက  ရာ 

ဘုရားလက်ထက်မှ      ကဿပဘုရားလက်ထက် 

ဗျာဒိတ်ခံယူပံုကုိေဟာသည်။ ၂၄ ဆ ူဗုဒ ဘုရားရှင် 

တိုထမှံ ဘရုားဗျာဒတ်ိခယံခူဲေ့ကာင်း ေဟာသည်။ 

ဗဒု ဝင်ကိလုည်း ေဝဿ ရာမင်းဘဝေနာက်ဆုံးှင့် 

ေသတေကတုနတ်သားဘဝမှစုေတပီး ပဋိသေ  

ေနသည်မှ   ဘုရားြဖစ်၍    ကပိလဝတ်ြပည်သို 

က ေတာ်မူသည့်တိုင ်ေဟာကားခဲ့ပါသည်။ 

ဘုရားရှင ်        ဗုဒ ဝင်ေဟာကားပီးေနာက ်

လူနတ်ြဗဟ ာတိုသည်     အက တ်တရားရရှိပီး 

မဂ်ဖိုလ်ေလးပါးအနက ်    တစ်ခုခုရရှိကုန်သည်။ 

ဘရုားရှင်သည် ေကာင်းကင်ထက် စ  က လမ်းေပ မှ 

ဆင်းသက်သည်။ သင့်ေတာ်ေသာေနရာ၌ ပလ င် 

ထက်တွင် ထိင်ုေတာ်မလူျက် ေဆေွတာ်မျိးေတာ်တို 

အား အစံုအညီစုေဝးကကုန်သည်။ ထုိအချန်ိအခါ 

တွင် ေကာင်းကင်မှ ေပါက ရဝဿမိုးရာသွန်းချေလ 

သည်။ 

ဤမိုးသည် စိစွုတ်ေစလိသု ူစိစွုတ်၍ မစိစွုတ် 

သူတိုက မုိးလံုးဝမစုိြခင်းေကာင့် “ေပါက ရဝဿ” 

မိုးဟုေခ ပါသည်။     ေဆွေတာ်မျိးေတာ်တိုသည ်

ဤအံ့သဖွယ်ေကာင်းေသာမိုးကို ချးီကျးေြပာဆို 

ကကုန်သည်။ ဘုရားရှင်က ယခုလုိရာသွန်းေသာ 

မိုးသည်      ေဝဿ ရာမင်းကီးြဖစ်စ်ကလည်း 

ေဆွေတာ်မျိးေတာ်   စုံညီစ် ရာသွန်းဖူးေကာင်း 

ေဟာသည်။ 

ဘုရားရှင်သည် ဂါထာတစ်ေထာင်ေကျာ်ြဖင့် 

ေဝဿ ရာဇာတ်ေတာ်ကီးကိ ု   တန်ဆာဆင်၍ 

အကျယ်တဝင့်ေဟာကားပါသည်။  ဤဇာတ်ေတာ် 

ကီး ေဟာကားပီးေနာက ်ဦး တ်ရှိခိုးပူေဇာ်ကပါ 

သည်။ ၎င်းတိုသည် ေနာက်ေနတွင် ဘုရားရှင်ှင့ ်

တကွ သဃံာေတာ်ှစ်ေသာင်း ဆွမ်းစားဖတ်ိကားြခင်း 

မရှိခဲ့ပါ။ သုေဒ ါဒနမင်းကီးကလည်း သူသားေတာ ်

ဘုရားေလာင်းသည်  ေနာက်ေနနံနက်တွင် ဆွမ်းစား 

လာမည်ဟ ု တစ်ထစ်ချယုံကည်ပီး  ေစာင့်ေတာ်မူ 

သည်။   ဘုရားရှင်ှင့ ်   ရဟ ာှစ်ေသာင်းတိုသည ်

ယာဂုဆွမ်းတုိ စစီ်ေလပီး ေနရာများကိ ုအဆင်သင့် 

ခင်းထားေလသည်။ 

သုေဒ ါဒနမင်းကီး သကဒါဂါမ်တည်ြခင်း

ထိုေနာက် ေနာက်တစ်ေနနံနက်ေရာက်ေသာ် 

ဘုရားရှင်သည ်       ဆွမ်းခံက ေတာ်မူသည့်အချနိ်၌ 

ဆွမ်းခံေရးှင့်ပတ်သက်၍ ေရှးေရှးဘုရားများသည ်

ေနြပည်ေတာ်ြပန်ပီး      ဖခမည်းေတာ်အိမ်ေတာ ်

ဆွမ်းဘ်ုးေပးသလား (သိုမဟတ်ု) ဆွမ်းခစံားသလား 

ြပန်ကည့်ေသာအခါ      ေရှးေရှးဘုရားရှင်တိုသည ်

အိမ်စ်လှည့် ဆွမ်းခံစား၍ ၎င်းတိုအတိုင်းကျင့်မည ်

ဟ ုဆုံးြဖတ်ပီး ရဟန်းအေပါင်း ခရံလံျက် ဆွမ်းခေံလ 

သည်။ 

ထိုအြဖစ်ကို   သာကီဝင်မင်းအေပါင်းှင့်တက ွ

ကပိလဝတ်ြပည်သူများသည ်  ဘုရားရှင ်  (သိဒ တ  

မင်းသား)   ဆွမ်းခံလှည့်လည်သည်ကိ ု   ဖူးေြမာ်၍ 

ကည့် ကေလသည်။ ထိုသတင်းကို ယေသာ်ဓရာ 

ကားေသာအခါ ေလသာြပတင်းြပာသာဒ်မှထွက်ကည့ ်

ေသာ်       ဘုရားရှင ်   ဆွမ်းခံက ေနသည်ကိုြမင ်

သည်။  ၎င်းသည်တင့်တယ်၍ ကိုယ်ေရာင်ကိုယ်ဝါ 

ေတာက်ပစွာြဖင့် ဆွမ်းခံေနသည်ကို ြမင်ေလသည်။ 

ယင်းအြဖစ်ကုိကည့်၍  ယခင်က ေမာင်ေတာ်ဘုရား 

သည် ေရှးအခါက သိကားမင်းကဲသ့ို ေခ ေရ ဝန်းရကံာ 

ေရ ထမ်းစ်ြဖင့် အစ်သွားပါလျက် ယခု၌ ဆံမုတ်ဆိတ် 

တိုကိုရိတ်၍     ဖန်ရည်အဝတ်ဝတ်ကာ     ဆွမ်းခံ 

လှည့်လည်သည်။  ယင်းသည ် မသင့်ေတာ်ေကာင်း  

သိထားသည်။   ယေသာ်ဓရာသည ်   ေြခာက်သွယ ်

ေရာင်ြခည်ေတာ်ြဖင့ ် ပိးပိးြပက်ြပက ်ကိုယ်ေတာ ်

ေရာင်ြဖင့ ်     ရ န်းရ န်းေတာက်ပ   သပ ာယ်ေသာ 

ဘုရားရှင်ကိ ု မငီးြမင်ရ၍ “နရသီဟ” ဂါထာ ၁၀ 

ဂါထာရတ်၍    လွမ်းဆွတ်ပီး   ပရိေဒဝေသာက 

ေရာက်ေနသည်။ 

ယင်းအြဖစ်အပျက်ကိ ုဖခမည်းေတာ် သေုဒ ါဒန 

မင်းကီးအား ေလ ာက်ထားသည်။ ထုိအခါ ခမည်းေတာ် 

မင်းကီးသည် သားေတာ်ဘရုားထသံိုသွား၍ အဘယ် 

ေကာင့ ်    ဖခမည်းေတာ်ကိ ု    အရှက်ခွဲရပါသလဲ။ 

ဤှစ်ေသာင်းသံဃာေတာ်များအား မေက းိုင်ဟု 

ထင်၍ ယခလုိလုပ်ုသလားဟ ုေလ ာက်ထားေလသည်။ 

ဘရုားရှင်က ဤဆွမ်းခစံားြခင်းသည် ေရှးေရှးဘရုား 

တို၏ အစ်အလာကိမီှု၍ သလူည်း ယခကုဲသ့ိုကျင့်က ံ

လုပ်ေဆာင်ရေကာင်းေြပာသည်။   မင်းကီးသည ်

သူတို ခတ ိယအွယ်တိုသည် ဤလှည့်လည်ဆွမ်းခ ံ

ြခင်း မြပလုပ်ခဲ့ပါဟ ု ြပန်ေြပာသည်။ ခမည်းေတာ် 

မင်းကီးသည် မဟာသမတွယ်ဖွားမှ ဆင်းသက်လာ 

ေသာ “ရာဇဝသံ” ခတ ိယွယ်ြဖစ်သည်။ ဤြဖစ်ြခင်း 

သည်      မင်းကီးမျိးွယ်ေပတည်း။    ယခုမှာ 

ခမည်းေတာ်၊ သားေတာ်ြဖစ်ြငားေသာ်လည်း “ဗုဒ ဝံသ” 

အွယ်ြမတ်ြဖစ်သည်။  ထိုေကာင့ ်ေရှးဘုရားတို၏ 

အစ်အလာမပျက်ဘဲ မိမိလည်း ဘုရားကဲ့သိုကျင့်ရ 

ြခင်းြဖစ်ပါသည်။    ဆွမ်းဖိတ်ေက းမည့်သူမရှိပါက 

ဤကဲသ့ို ဆွမ်းခစံားရသည်။ ထိုေနာက် မင်းကီးသည် 

ဘရုားထမှံ သပတ်ိလှမ်းလျက် ဆွမ်းဖတ်ိ၍ ပင့ေ်တာ်မ ူ

ကာ   ဘရုားှင့တ်ကွ   သဃံာေတာ်များအား  အသင့် 

ြပင်ထားေသာဆွမ်းကပ်ေလသည်။    ဘုရားရှင်က 

ခမည်းေတာ်အား ဒတုယိဂါထာြဖင့ ်တရားေဟာကား 

ရာ  သကဒါဂါမ်ြဖစ်ပီး   မိေထွးေတာ်ေဂါတမီသည ်

ေသာတာပန်အြဖစ်တည်ေလသည်။

ယေသာ်ဓရာက ဘုရားရှင်အား 

ငိုေက းကန်ေတာ့ြခင်း

ဘုရားရှင်သည ်   ဆွမ်းဘု်းေပးပီးေသာအခါ 

နန်းေတာ်သူ  နန်းေတာ်သားများ   ေမာင်းမမိဿံ 

တိုသည် ဘုရားရှင်ေရှသိုလာေရာက်၍    ဖူးေြမာ ်

ကန်ေတာ့ကပါသည်။ ယင်းအထဲတွင် ယေသာ်ဓရာ 

မပါပါေချ။ ယင်းသိုြဖစ်သြဖင့ ်နန်းေတာ်သ ူနန်းေတာ် 

သား အေခ အရံများက ၎င်းတိုက်ခန်းမှ ထွက်လာ 

ေသာေကာင့် ဘုရားရှင်အားထွက်၍ ဖူးေြမာ်ကန်ေတာ ့

ရန် ေလ ာက်တင်ကပါသည်။  ယေသာ်ဓရာသည ်

သူမာနှင့်သူေန၍ ဘုရားရှင်က  သူ၏ေကျးဇူးကုိ 

အထူးသိေသာ် သူေနေသာတုိက်ခန်းသုိ က လာပါ  

လမိ့မ်ည်။ ထိအုခါမှ သူကန်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာလိုက်ေလသည်။ 

ထိအုေကာင်းကိ ုဘရုားရှင်အား   နန်းေတာ်သ ူ

နန်းေတာ်သားများက ေလ ာက်ထားေလသည်။ 

ဘရုားရှင်သည် သ၏ူဖခမည်းေတာ်အား သူသပတ်ိ 

ထမ်းေစလျက ်    သူ၏လက်ယာရံ၊    လက်ဝဲရ ံ

အဂ သာဝက ှစ်ဦးေခ ၍ ယေသာ်ဓရာအခန်းသို 

က ေလသည်။ ဘရုားရှင်သည် အဆင်သင့ခ်င်းထား 

ေသာ ရတနာသလွန်၌   ထိုင်ေတာ်မူေလသည်။ 

ထိုအြပင် ယေနယေသာ်ဓရာသည် “သူအား ရိှခိုးပါ 

ေစ၊ မည်သူမ  ဟန်တားစကားမေြပာကားရ”ဟု 

မိန် ကားေတာ်မူသည်။ 

ထိုအခါ ယေသာ်ဓရာသည ်    ဘုရားရှင်၏ 

ေြခေတာ်ှစ်ဖက်ကို    သူ၏လက်ှစ်ဖက်ြဖင့ ်

တင်းကျပ်စွာဆပ်ုနယ်ကာ ပင်ပန်းတကီး ခုမံင်စွာ 

လာ၍ ဘုရားရှင်၏ ေြခဖဝါးေတာ်၌ နဖူးတင်ကာ 

ရိှခိုးေလသည်။ သူ၏ပါးြပင်ပွတ်သပ်ကာ အထပ်ထပ် 

ရှိခိုးေလသည်။ မျက်ရည်များလည်း မဆည်ိုင် 

ငိေုက းေလသည်။ ယင်းသို သမီးေခ းမ ယေသာ်ဓရာ 

  က်ကီးတငင် ငိုေက းေနသည်ကို မင်းကီးြမင ်

သည်ရှိေသာ ်    ေခ းမသမီးေတာ်ဂုဏ်ပုဒ်များကိ ု

သုေဒ ါဒနမင်းကီးက  ဘုရားရှင်အား  ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ဆိုေလသည်။ 

သားေတာ်ကိ ုသမီးေတာ်သည် အလွန်ချစ်ခင် 

ြမတ်ုိးပါသည်။ သားေတာ်ေတာထွက်သွားသည့် 

ေနမှစ၍ သားေတာ်ရိှစ်က ြပလပ်ုေနကျအတိင်ုး 

ဝတ ရားမပျက်ဘ ဲ ြပြပင်ခယလျက ်  မယွင်းေန 

သည်။  ဖန်ရည်ဆိုးေသာအဝတ်ကိ ု   သားေတာ် 

ဝတ်သည်ကိုကားလ င် သလူည်း ဖန်ရည်ဆိုးအဝတ် 

ကိဝုတ်သည်။ သားေတာ်သည် ထမင်းတစ်နပ်သာ 

စားသည်ကားေသာ် သလူည်း သားေတာ်စားသည့ ်

အတိင်ုး တစ်ေနတစ်ထပ်သာစားသည်။ သားေတာ် 

သည်  ြမတ်ေသာအိပ်ရာတိုကိုပယ်၍   နိမ့်ေသာ 

အိပ်ရာြဖင့် အိပ်သည်ကိုကားသည့်အခါ၌လည်း 

သူလည်း  နိမ့်ေသာအိပ်ရာခင်းတို၌  အိပ်သည်။ 

ပန်းနံသာလိမ်းြခင်း  ေရှာင်သည်ကိုကားေသာ ်

သူသည်  ပန်းနံသာြခယ်သလူးလိမ်းြခင်းမြပပါ။ 

ေဆွေတာ်မင်းသားများက သူအားေြမာက်စားလိ ု

သည်ကုိေြပာေသာ်   သူသည် လံုးဝလက်မခံသည့် 

အြပင် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကုိမ  ကာမတဏှာြဖင့် 

ြပန်လှည့မ်ကည့ပ်ါ။  သမီးေတာ်သည်   သားေတာ် 

အေပ ၌ သစ ာ၊ ေမတ ာရိှေကာင်းတိုကိ ုမင်းကီးက 

ေြပာကားေလသည်။ 

ထိသုိုေြပာကားချက်ကိုကားလ င် ဘရုားရှင် 

သည် ယခကုဲသ့ိုြပသည်မှာ ယေသာ်ဓရာမင်းသမီး 

အား အံ့သစရာမဟတ်ုပါ။ အတတ်ိစ ကိ ရဇီာတ် 

တွင်   စ ကိ ရီမင်းသမီးဘဝက    သူကိုယ်သ ူ

ေစာင့်ထိန်းေကာင်း၊     မိဘေဆွမျိးများမရှိဘဲ 

ြဖစ်သည်ကိုေြပာ၍       စ ကိ ရီဇာတ်ေတာ်ကို 

ေဟာကားေလသည်။          ထိုသိုဇာတ်ေတာ်ကို 

ေဟာကားပီးေနာက ်    ဘုရားရှင်သည ်   ရဟန်း 

ှစ်ေသာင်း ခံရံလျက ်       နိေြဂာဓာုံေကျာင်းသို 

ြပန်က ေတာ်မူေလသည်။ 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

(၇၅)ှစ်ေြမာက ်      စိန်ရတု      

ြပည်ေထာင်စုေနကိ ု      ကိဆို 

ဂဏ်ုြပေသာအားြဖင့် တပ်မေတာ် 

အထည်ချပ်စက်ုံ  (ပျ်ပုံကီး)

ဖွင့်ပွဲကိ ု    ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်    

ေကျာက်တံခါး   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေကျာက်တခံါးမိနယ် အာေသာကာု ံေတာရ 

ေကျာင်းတိက်ု ပဓာနနာယကဆရာေတာ်၏ တပည့် သာမေဏေကျာ်ဘဲွရ 

အရှင်ဥက ံသာလက  ာရ“ပထမဂုဏ်ထူး”၏ “ဂုဏဝိသိ  ပူေဇာ်ပွဲ”ကို 

ယေနနံနက် ၉ နာရီက စာတိုက်ရပ်ကွက်ရှ ိအာေသာကာုံ ေတာရ 

ေကျာင်းတိုက်တွင ်ြပလုပ်သည်။

ပူေဇာ်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပဲခူးမိ သာမေဏေကျာ်စာသင်တိုက ်

ဦးစီးပဓာန မဟာနာယကဆရာေတာ်က ငါးပါးသီလချးီြမင့်ေတာ်မူပီး 

သာမေဏေကျာ်ဘွဲရ  အရှင်ဥက ံသာလက  ာရအား  ရှစ်လုံးဘွဲကဗျာ၊ 

ပိဒ်ုစုရံတ၊ု ထတုေိထာမနာဂါထာေတာ်များြဖင့် ပေူဇာ်ကပီး ပွဲယ်ကန်ုး 

မိ ေတာရကီးေကျာင်း ပဓာနနာယကဆရာေတာ်က သာမေဏေကျာ် 

ဘွဲရ အရှင်ဥက ံသာလက  ာရ၏ အတ ပ တ ိကို ဖတ်ကားေတာ်မူသည်။ 

ထိုေနာက်     တက်ေရာက်လာကေသာ   ဧည့်ပရိသတ်များက 

ဆရာေတာ် သဃံာေတာ်အရှင်ြမတ်များှင့် ဘဲွရအရှင်ဥက ံသာလက  ာရ 

အား လှဖွယ်ပစ ည်းများြဖင် ့ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

စန်းစန်း(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်   ြပည်နယ်အသီးသီးတို၌ 

သံဃာေတာ်များ၊ သာသနာ့ွယ်ဝင်သီလရှင်များ၊ 

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များအပါအဝင် လမူျိးမေရး 

ဘာသာမေရး အသက် ၄၀ အထက် ေဒသခံြပည်သ ူ

များ၊ အကျ်းသား အကျ်းသမူျား၊ မသန်စွမ်းသမူျား၊  

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ၊ နာတာရှည် 

ေရာဂါ   အခံရှိသူများ၊   ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၊ 

ယာယတီိက်ုပဲွေရှာင်စခန်းများအတွင်းရိှ ြပည်သမူျား၊ 

အသက် ၁၂ ှစ်ှင့အ်ထက် အေြခခပံညာအလယ်တန်း 

ှင့် အထက်တန်းအဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များ စသည့် ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ တပ်မေတာ် 

မှ ေဆးအဖဲွများ၊ ြပည်သူေဆးုမံျားမှ ဆရာဝန်များ၊ 

သနူာြပများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်ေစတနာ ့

ဝန်ထမ်းများက ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းလုပ်ငန်းများ 

ကို ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုသို    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ယေနတွင ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

ြပည်ပိုင်ငံများမ ှဝင်ေရာက်လာသည့ ်ြမန်မာ 

ိင်ုငသံားများကိ ုနယ်စပ်ဂတ်ိအသီးသီးတွင် လက်ခ ံ

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင ်

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း)  မူဆယ်မိသုိ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသ ူအမျိးသား ၇၀၊ အမျိးသမီး ၅၀ 

စုစုေပါင်း ၁၂၀၊  ချင်းေရ ေဟာ်မိသို    ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသူ အမျိးသား ၁၅ ဦး၊ အမျိးသမီး 

ေလးဦး စုစုေပါင်း ၁၉ ဦးှင့် ေလာက်ကိုင်မိသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူ အမျိးသား ၄၆ ဦး၊ 

အမျိးသမီး ၂၄ ဦး စစုေုပါင်း ၇၀ တိုကိုလည်းေကာင်း၊ 

ယေနတွင် ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမိနယ်သုိ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်သ ူအမျိးသား ၁၁၅ ဦး၊ အမျိးသမီး ၉၂ 

ဦး စစုေုပါင်း ၂၀၇ ဦးတိုကိုလည်းေကာင်း လက်ခခံဲ့က 

သည်။

ထိုသိုလက်ခံရာတွင ်  သက်ဆိုင်ရာ  ြပည်သူ  

ေဆးုံများမ ှကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ 

တပ်မေတာ်အထည်ချပ်စက်ု(ံပျ်ပုံကီး) ဖွင့်ပွဲြပလုပ်
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ပဲခူးမိနယ်ရိှ      

နယ်ေြမခံတပ်၌      ြပလုပ်ရာ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)၊ 

ြပန်လည်      ေနရာချထားေရး 

 န်ကားေရးမှးုံး၊    န်ကား 

ေရးမှးှင် ့  စစ်လက်နက်ပစ ည်း

 န်ကားေရးမှးုံး၊  န်ကားေရး 

မှးတုိက ဖဲကိးြဖတ် ဖွင့်လှစ်ေပး 

သည်။

ရှင်းလင်းြပသ

ထိုေနာက်    စက်ုံသစ်ဖွင့်ပွဲ 

အထိမ်းအမှတ်အြဖစ ်    မဂ  လာ 

ကမ ည်းေမာ်ကွန်းကိ ုေအာင်သေြပ    

ပန်းနံသာရည်များြဖင် ့ ပက်ဖျန်း 

ေပးပီး     စက်ုံသစ်အတွင်း 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ များကို  

လှည့်လည်ကည့် ကရာ   စက်ံု 

မှးက လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ  အေြခ 

အေနများကို လိုက်လံရှင်းလင်း 

ြပသသည်။ 

အလုပ်အကိုင်ရရှိေစေရး

အဆိုပါ တပ်မေတာ်  အထည် 

ချပ်စက်ံု(ပျ်ပံုကီး)ကုိ ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ ဥက   ၊ 

ိင်ုငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၊ တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရး      ဦးစီးချပ်၏ 

လမ်း န်ချက်အရ တပ်မေတာ် 

သား မိသားစုဝင်များ အလုပ်အကုိင် 

ရရှိေစေရးအတွက ်   ရည်ရယ်၍ 

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ဇလူိင်ု ၁၁ ရက်တွင် 

ပဲခူးမိနယ်ရှိ  နယ်ေြမခံတပ်ဝင်း 

အတွင်း၌ စတင်တည်ေဆာက်ခဲ့ပီး 

ယေနတွင်     ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။  သတင်းစ်

သာမေဏေကျာ်ဘွဲရ “ဂုဏဝိသိ  ပူေဇာ်ပွဲ”ကျင်းပ

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ

မွန်ြပည်နယ်ှင့် ကရင်ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ မိနယ် 

၁၅ မိနယ်တို၌ ေဒသခံြပည်သ ူ၈၄၄၁ ဦး၊ ရန်ကုန် 

တုိင်းေဒသကီး ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၌ ေဒသခံ 

ြပည်သူ ၆၂၁၂ ဦး၊ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ 

မိနယ် ၂၆ မိနယ်တုိ၌ ေဒသခံြပည်သူ ၁၇၄၈၅ ဦး၊ 

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ မိနယ် ခုနစ်မိနယ်တို၌ 

ေဒသခံြပည်သူ ၁၅၂၀၅ ဦး၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

အတွင်းရှိ ခိုင် ခုနစ်ခုတိုမှ ေဒသခံြပည်သ ူ၉၂၁၀ 

တိုကိ ုတပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွများက ြပည်သူေဆးု ံ

များမှ ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ပူးေပါင်း၍ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးသည်။ 

ထိုအတ ူေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိလုည်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ထိုးံှေပးလျက် 

ရှိရာ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိမိနယ် ၂၆ 

မိနယ်တုိ၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၆၃၂ ဦးတုိကုိ 

တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွများက ြပည်သူေဆးုမံျားမှ 

ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ပူးေပါင်း၍ ကိုဗစ်- ၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးသည်။

ထိသုို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကိ ုသက်ဆိင်ုရာ 

တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်များမှ တာဝန်ရိှသူများက သွားေရာက် 

ကည့် အားေပးပီး လိအုပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြပည်ပိုင်ငံများမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများကို နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးတွင် ဆက်လက်လက်ခံလျက်ရှိ
တပ်မေတာ်ေဆးတပ်ဖဲွဝင်များက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

စစ်ေဆးေပးြခင်း၊ Quarantine ဝင်ေရာက်ရမည့ ်

အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းများ ြပလုပ်ေပး 

ြခင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  န်ကားချက်များ 

ကို    ရှင်းလင်းေြပာကားြခင်းတိုကိ ု    စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ေပးပီး   တိုင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမ ှ

တာဝန်ရှိသူများ၊    ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက 

လိုအပ်သည်များ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးကသည်။

ထုိေနာက် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွများက 

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးသည့် ခရီးသည်တင် ေမာ်ေတာ် 

ယာ်များြဖင့ ်  ၎င်းတိုေနရပ်အသီးသီးသို  လိုက်လံ 

ပိုေဆာင်ေပးခဲ့ေကာင်းှင့ ်  ေရာဂါပိုးေတွရှိသူများ 

အား သက်ဆိုင်ရာေနရာများတွင ်သီးသန်ထားရှိ၍ 

လုိအပ်သည့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာများှင့် အုပ်ချပ်မ  

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကို အဆင်ေြပေချာေမွေအာင ်

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက်

ခန်မှန်းချက်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

ရှမ်းြပည်နယ်တွင် ေနရာကျဲကျဲ မိုးထစ်ချန်းရာိုင် 

သည်။                                                          မိုး/ဇလ



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

မ ေလး ဇန်နဝါရီ ၁၅

ယခုှစ်   သရက်သီးထွက်ေပ မည့် 

ရာသီတွင် ပန်းအပွင့် န်းေကာင်းမွန်ေန 

သည့်အတွက်     အသီးအထွက် န်း      

ေကာင်းုိင်မည်ဟု ခန်မှန်းထားေကာင်း 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  ြမန်မာ့သရက် 

ေဈးကွက်ှင့် နည်းပညာဖံွဖိးေရးအသင်းမှ 

အတွင်းေရးမှး        ဦးေကျာ်စိုးိုင်က   

ေြပာသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်တွင်       ရာသီဥတု  

ေြပာင်းလမဲ များ  ြဖစ်ေပ လာြခင်းေကာင့ ်

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးတွင် သရက်ပန်း 

များ     စတင်ဖူးပွင့်ေနပီြဖစ်သက့ဲသုိ             

ေြမြပန်ပိင်ုး   တချိေနရာများတွင်လည်း 

ပန်းများ    စတင်ဖူးပွင့ ်ေနကပီြဖစ ်

ေကာင်း၊ သရက်ေတာင်သူများအေနြဖင့် 

ယခုအချန်ိတွင်    အဖူးအပွင့်များ   အားရိှ 

အင်းေတာ်မိနယ်၌ ေွစပါးကွင်းသုပ်ြပပွဲြပလုပ်

အင်းေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၅

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး အင်းေတာ်မိနယ ်အင်းရာေကျးရာ  နန်ခင်အုပ်စု  ကွင်းအမှတ်(၁၀၃၄) 

ေတာင်သူ ဦးတင်ေငွ၏လယ်တွင ် စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ အေလ့အကျင့်ေကာင်းများ (GAP)စနစ်ြဖင့် ေွစပါး 

ကွင်းသုပ်ြပပွဲကိ ုယမန်ေနနံနက် ၉ နာရီက ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ကွင်းသုပ်ြပပဲွသုိ အင်းေတာ်မိနယ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးမင်းိင်ုေအာင်၊ အင်းေတာ်မိနယ် 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးမှး  ဦးသိန်းခိုင်၊  စိုက်ပျိးေရးပညာရှင်ဝန်ထမ်းများ၊ တာဝန်ရှိသူများှင့် ေတာင်သူများ 

တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                                          ေအးြမသက်ထား

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၅

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

အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများှင့ ်  ေစတနာရှင်အလှရှင် 

များက   မိနယ်အသီးသီးရိှ  ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်း 

များ၊  သာသနာ့ွယ်ဝင်  သီလရှင်ေကျာင်းများှင် ့

ဘာသာေရးေကျာင်းများသို  ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ 

ဆား၊ ပ ဲအမယ်ေလးမျိးှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများလှဒါန်း 

ြခင်း၊ ေနဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယေနတွင်  ရှမ်း 

ြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး) လား  းမိရိှ မန်ဆဘူရုားကီး 

ေကျာင်းတိုက်၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   မဂ  လာဒုံ 

မိနယ် စမ်းကီးဝရပ်ကွက်ရိှ ရတနာေကျာင်းတုိက်၊ 

ယခုှစ်သရက်ရာသီတွင ်ပန်းအပွင့် န်းေကာင်းသည့်အတွက်

အသီးအထွက် န်းေကာင်းိုင်မည်ဟ ုခန်မှန်းထား

ဒလမိနယ် ဓုတ်ေကျးရာရှ ိဓုတ်ေကျာင်းတိုက်၊  

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ပသုမ်ိမိ သအဲင်းဂတူရားြပ 

ေကျာင်းတုိက်၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး ချမ်းေအးသာစ ံ

မိနယ် မင်းကီးေကျာင်းတုိက်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

ြပည်မိ နဝင်းရပ်ကွက်ရိှ သတီဂဗူဒု ေကာလပ်ိ(ြပည်)

တိုရှိ  ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များှင့် သာသနာ့ 

ွယ်ဝင်သီလရှင်များအတွက ် ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ 

ဆား၊ ပဲ အမယ်ေလးမျိး၊  နဝကမ  အလှေငွများ၊ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအေထာက်အကူြပ

ပစ ည်းများ၊ ေနဆွမ်းများှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများကို 

သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမှ တုိငး်မှး 

များှင့် တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်ဆက်ကပ ်

လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မသိားစမုျားှင့ ်ေစတနာရှင်ြပည်သမူျားက ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆ၊ီ ဆား၊ ပ ဲအမယ်ေလးမျိးှင့ ်နဝကမ  အလှေငမွျား ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ေစရန် ရက်ဖျန်းအားေဆးများ ဖျန်းြခင်း၊ 

ေရသွင်းြခင်း၊ ပုိးသတ်ေဆး၊ မ  သတ်ေဆး 

များ စတင်ဖျန်းေနပြီဖစ်ေကာင်း၊ အဆိပုါ 

အေနအထားအရ   အသီးအထွက် န်း 

ေကာင်းိင်ုမည်ဟ ုခန်မှန်းထားေကာင်း၊ 

သရက်သီးေပ ချနိ်တွင်     တုတ်ြပည ် 

ေဈးကွက်သို အများဆုံးတင်ပိုေရာင်းချက 

ေကာင်း သိရသည်။ 

“သရက်ခေံတမှွာ   ပန်းေတစွပွင့ေ်နပါ 

ပ။ီ ေဖေဖာ်ဝါရလီဆိရုင် လ  င်လ  င်ပွင့ေ်တာ ့

မှာပါ။  ဒှီစ်က သရက်ပန်းပွင့် န်းေကာင်း 

တဲ့အတွက် အသီးအထွက် န်းများမယ့် 

ှစ်လုိ    ခန်မှန်းထားပါတယ်။  ရာသဦတ ု

ေဖာက်ေနတာေကာင့်  သရက် ခံေတွ 

အေနနဲ   မိုးရာပီးရင် မ  သတ်ေဆးဖျန်းက 

တာများတယ်။  ပန်းပွင့်တဲ့ေဒသေတွမှာ 

မိုးရာရင်ေတာ ့မ  သတ်ေဆး၊ ပိုးသတ်ေဆး 

ဖျန်းသင့်ပါတယ်။  ပန်းပွင့်အားေကာင်း 

ေအာင်လို     သရက် ခံေတာင်သူေတွ 

ေဆာင်ရက်ေနကပါတယ်။  မိုးရာိုင ်

တယ်လုိ ေကညာထားတ့ဲအတွက် သရက်ခ ံ 

ေတာင်သူေတွအေနနဲ     ဂုစိုက်ဖိုလိုပါ 

တယ်။     အထက်ပိုင်းေတွမှာလည်း 

သရက်ပန်း စပွင့်လာေတာ့မှာပါ။ သရက် 

က တစ်ှစ်ြခားတစ်ခါ အသီးအထွက် န်း 

ေကာင်းပါတယ်။  မှစ်ကအသီးအထွက် 

နည်းခဲ့တဲ့တွက်  ဒီှစ်မှာ အသီးအထွက် 

ေကာင်းမယ်လုိ ခန်မှန်းထားပါတယ်” ဟ ု

၎င်းကေြပာသည်။

 ြမန်မာိင်ုငတွံင် သရက်သီးမျိးေပါင်း 

၂၀၀ ေကျာ်ရှိပီး   ေဈးကွက်ဝင်သည့ ်

သရက်သီးမျိးများသည်   စိန်တစ်လုံး၊ 

ေရ ဟသ  ာ၊ ရင်ကွဲသီး၊ မချစ်စုတိုြဖစ်ကာ 

ယခေုနာက်ပိင်ုးတွင် ပတ ြမားငေမာက်ှင့ ်

မယ်သသီရက်သီးမျိးတိုကိုလည်း စိက်ုပျိး 

လာကေကာင်း၊       ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

သရက်စိုက်ဧက  ၂၅၀၀၀၀   ေကျာ်ရှိပီး 

သရက်စိုက်ဧက အများဆုံးအေနြဖင့ ် 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးြဖစ်ကာ  ယင်း 

တုိင်းေဒသကီးတွင် ရင်ကဲွသရက်များကုိ 

စိုက်ပျိးေကာင်း၊ Export တန်းဝင်သည့် 

အသီးအံှများကိ ုမ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊   ရှမ်းြပည်နယ ်

တိုတွင် စိုက်ပျိးကပီး  သရက်သီးှံကိ ု

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်ေနရာအှံ 

တိုတွင် စိက်ုပျိးလာကသည်ကိ ု ေတွရိှရ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

အုပညာ

ေကျာ်ကားတဲ့ ကယ်ပွင့်စုံတွဲတစ်တွဲ 

ြဖစ်တဲ့ မက်ဂန်ေဖာက်ဇ်နဲ  မက်ရှင်းဂန်း 

ကယ်လီတိုဟာ လတ်တေလာမှာ  ေစ့စပ် 

လိက်ုပီြဖစ်ေကာင်း ေအးရှားဝမ်းေဒါ့ကွန်းရဲ 

ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတအွရ သရိပါတယ်။

သုပ်ေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်သူ မက်ဂန် 

ေဖာက်ဇ်နဲ    ေတးသံရှင်တစ်ဦးြဖစ်သူ 

မက်ရှင်းဂန်းကယ်လီတိုဟာ  သူတိုှစ်ဦး 

တစ်ဦးကိုတစ်ဦး  စတင်ချစ်မိသွားခဲ့တဲ့ 

အချန်ိက  ေတွဆံုခ့ဲတ့ဲ  ေညာင်ပင်ေအာက် 

မှာပင်     ေစ့စပ်ခဲ့ကတာြဖစ်ပါတယ်။ 

မက်ရှင်းဂန်းကယ်လကီ မက်ဂန်ေဖာက်ဇ်ကိ ု

လက်ထပ်ခွင့်ေတာင်းဆိုခဲ့ကာ    မက်ဂန် 

ေဖာက်ဇ်ကလည်း လက်ခံခ့ဲပါတယ်။  ဒီလို 

လက်ထပ်ခွင့်ေတာင်းဆိုခဲ့တဲ ့ပုံရိပ်ေတွကိ ု

လည်း   မက်ရှင်းဂန်းကယ်လီက     သူရဲ 

အင်စတာဂရမ်စာမျက်ှာေပ မှာ ေဖာ်ြပ 

ခဲ့ပီး  အမှတ်တရ  စာသားအချိကိုလည်း 

ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့တာ ေတွရပါတယ်။

မက်ဂန်ေဖာက်ဇ်နဲ     မက်ရှင်းဂန်း 

ကယ်လီတိုဟာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း 

ချစ်သူေတွအြဖစ်   တရားဝင်လက်တွဲခဲ့ 

ကကာ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ  ၁၂ ရက်မှာ 

ေတာ့ ေစ့စပ်ခဲ့ကတာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

သတူိုှစ်ဦးဟာ ချစ်သေူတအွြဖစ်  လက်တဲွ 

ေနစ်   အခမ်းအနားေတွကိုလည်း  အတူ 

တက်ေရာက်ခဲတ့ာကိလုည်း ေတွရပါတယ်။

ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်နဲ ကမ  ာတစ်ဝန်းက 

ေတးဂီတဇယားေတွကို ဦးေဆာင်ေနတဲ့ ချန်းမင်း
ေတာင်ကိုရီးယားအမျိးသားေတးဂီတအဖွဲ TVXQ မှ အဖွဲဝင် 

တစ်ဦးြဖစ်သ ူချန်းမင်းဟာ သူရဲတစ်ကိယ်ုေတာ် ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ် 

ကိ ုလတ်တေလာမှာ စတင်ထတ်ုလ င့ခ်ဲ့ပီး ကမ ာတစ်ဝန်းက အိင်ုက န်း 

ေတးဂတီဇယားေတကွိ ုဦးေဆာင်ေနတာြဖစ်ေကာင်း စွန်ပေီဒါကွ့န်းရဲ 

ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ချန်းမင်းဟာ သူရဲ မီနီေတးအယ်လ်ဘမ်ကို Devil လို အမည် 

ေပးထားပီး ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်မှာ  စတင်ထုတ်လ င့်ခဲ့တာပါ။ အဆိုပါ 

ေတးအယ်လ်ဘမ်ဟာ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်မှာ  ကမ ာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ 

ုိင်ငံနဲ ေဒသေပါင်း ၁၄ ခုရဲ အုိင်က န်းေတးဂီတဇယားေတွမှာ နံပါတ်တစ် 

ေနရာ ရယူထားိုင်ခဲ့တာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ေစ့စပ်လိုက်ပီြဖစ်တဲ့ မက်ဂန်ေဖာက်ဇ်နဲ မက်ရှင်းဂန်းကယ်လီ

ေအးြပည့ ်- စုစည်းသည်



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၁၉)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၅၈/ခ)၊   ြမရည်န ာလမ်း၊  ေြမအကျယ်အဝန်း 

ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ဦးခင်သန်ိး(NBN-၀၉၅၂၄၄)(ကွယ်လွန်) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)

ဂရန်ရိှ ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိ

ကိ ု၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ တင်ကိင်[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၅၅၈၄၄]မှ ေရာင်းချပိင်ု 

ခွင့်ရှိေကာင်းှင့်   အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိ   ကင်းရှင်းပါေကာင်း 

ေြပာကားပါသြဖင့ ်အဆိြုပသ ူ၎င်းထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဝင်းဲွ 

[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၁၂၈၁၃]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၁၄)

ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ဆက်သွယ်ကန်  

ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက 

ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဥမ ာခင်(LL.B,D.B.L)ေဒ ဥမ ာခင်(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၈၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၈၈)

တိုက်(၈၃)၊ အခန်း(၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ တိုက်(၈၃)၊ အခန်း(၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၀၅၅၆၉ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၀၅၅၆၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ (၉)လမ်းသွယ်၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၁/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၀'x၆၀')ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက ်

ေပ ရိှ အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ၊ ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား 

တရားဝင် ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ လှဝင်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၈၇၃၅၄]ထံမှ 

က ု်ပ်ဦးေအာင်မျိးဦး[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၅၃၉၅၄]မှ အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤ 

ေကညာပါသည့ရ်က်မှစ၍ ခနုစ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများမရှိပါက အေရာင်း 

အဝယ်ပီးဆုံးသည်အထ ိတရားဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်မျိးဦး[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၃၉၅၄]ဦးေအာင်မျိးဦး[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၃၉၅၄]

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၁၈၂၀

“ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်-eာဏ ၅၃၂/ဘီ/၂/၃၊ “ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက-်eာဏ ၅၃၂/ဘီ/၂/၃၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၂)ဟုေခ တွင်သည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ေပ(၆၀x၈၀)ရှိ ေြမကွက်အမှတ(်၁၂)ဟုေခ တွင်သည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ေပ(၆၀x၈၀)ရှိ 

ဦးတင်လ  င်အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”ဦးတင်လ  င်အမည်ေပါက ်ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
အထက်ပါေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်များကိ ုဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်

ဝယ်ယူကာ လက်ဝယ်ထားရှိ ပိုင်ဆိုင်ပီး ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟုဆိုသူ ေဒ အိဖိးသူ[၁၂/ဥကမ(ိုင်) 

၁၉၈၉၅၅]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်း 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ  စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ

ဤေကညာချက်ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့တ်ိင်ု ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်သွယ်ဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခင်သွယ်ဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ကိုလင်း(ေကာ့မှး)  ေဒ ေနြခည်ရ န်းလဲ့ ဦးဖိးသက်ဦးဦးေအာင်ကိုလင်း(ေကာ့မှး)  ေဒ ေနြခည်ရ န်းလဲ့ ဦးဖိးသက်ဦး

LL.B,D.B.L   LL.B  LL.BLL.B,D.B.L   LL.B  LL.B

(စ်-၁၃၀၇၂)   (စ်-၅၀၄၂၉) (စ်-၄၈၁၁၆)(စ်-၁၃၀၇၂)   (စ်-၅၀၄၂၉) (စ်-၄၈၁၁၆)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန             အထက်တန်းေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန             အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၀၆၅၂၊ ၀၉-၇၈၉၅၁၀၉၀၃ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၀၆၅၂၊ ၀၉-၇၈၉၅၁၀၉၀၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ စာဂ-၁၉လမ်း၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၇၅၇/က)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂၀၀)စတုရန်းေပ၊ 

ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိအိမ်အပါအဝင ်

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိေြမစာရင်းတွင ်ေဒ ေအးေအးသွင[်၁၂/ဥကတ 

(ုိင်)၀၃၃၁၂၄]မှ အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှေကာင်းှင့် လ ေဲြပာင်းေရာင်းချခွင့် ရိှေကာင်း 

ဝန်ခကံတြိပသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွစရန်ေင ွ

အချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့ ်တကွ ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါ 

ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး 

သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၂၄)

အမှတ်(၁၃၁)၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၃၁)၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၀၈၉၇၊ ၀၉-၉၆၄၁၁၀၈၉၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၀၈၉၇၊ ၀၉-၉၆၄၁၁၀၈၉၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၃၃၈-က)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀)၊ ရတနာပုံ(၅)လမ်း၊ အကျယ်အဝန်းေပ 
(၂၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် 
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးသန်းေအာင်[၁၂/သကတ 
(ိင်ု)၀၇၀၈၃၅]က တရားဝင်အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ှ်င့ ်စမီခံန်ခဲွပိင်ုခွင့် 
ရိှေကာင်း ဝန်ခံအဆုိြပ၍ အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က ု်ပ် 
တို၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် သေဘာတညူေီသာေကာင့ ်အေရာင်းအဝယ်ြပေင ွ
အနက်မှ အချိကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ 
ေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်တို 
ထံတွင် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
(မူရင်း)များှင့်တကွ လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြမတ်သ ာေကျာ်  ဦးဒါယူစီေဒ ြမတ်သ ာေကျာ်  ဦးဒါယူစီ
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၅၀၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၀၉၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၅၀၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၀၉၇)

အမှတ်(၂၀)၊ မာလာမိင်(၅)လမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၀)၊ မာလာမိင(်၅)လမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၀၅၁၈၃၊ ၀၉-၂၅၀၇၄၅၅၈၈ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၀၅၁၈၃၊ ၀၉-၂၅၀၇၄၅၅၈၈

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တားမီးေဘးေရှာင ်မေလာင်ခင်တား

 ယခုှစ်မှ

လက်ရိှအချန်ိတွင် ေကာ်ဖမီျားစတင်ထွက်ရိှေနပီး အရည်အေသွး 

ေကာင်းေကာ်ဖီများအေနြဖင့ ်ဒီဇင်ဘာလမှ မတ်လအတွင်း ထွက်ရှိ 

ေကာင်း၊  ယခုှစ်ထွက်ရှိလာမည့ ်  ေကာ်ဖီများကိ ု ြပည်ပိုင်ငံများ 

ြဖစ်သည့် အေမရိကား၊ နယ်သာလန်၊ သစေတးလျ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ 

ြပင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ထိုင်းှင့် တုတ်ိုင်ငံများသို ေကာ်ဖီတန်ချနိ် ၄၅၀ မှ 

၅၀၀ ကားကိ ုတင်ပုိေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပင်ဦးလွင်မိနယ်  

ေကာ်ဖီသုေတသနှင့်    နည်းပညာြပန်ပွားေရးဗဟိုဌာနမ ှ  ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှး ေဒ မီမီြမင့်က ေြပာသည်။

“ လက်ရိှအချန်ိမှာ ေကာ်ဖကီအရည်အေသွးေကာင်းေတာ ့အပိင်  

ဝယ်ယူေနကပါတယ်။ ပစ ည်းေကာင်းတာလည်း   ပါတယ်။  ေကာ်ဖီ 

ကေတာ ့အစားစားပါ။ လက်ေရးယသူနူဲ  လက်ေရးမယသူရိှူကပါတယ်။ 

ေဈး န်းအေနနဲကေတာ့ မက်ထရစ်တန် တစ်တန်ကုိ  သိန်း ၄၀ နဲ  ၅၀ 

ကားရှိေနတယ်။   ဒီေဈး န်းက   ြပည်တွင်းေဈးအေနနဲပါ။   ြပည်ပ 

ကေတာ ့သန်ိး ၅၀ အထက် ေဈးရိှပါတယ်။ ပီးခဲတ့ဲှ့စ်ကတန်ချန်ိ ၄၅၀  

နဲ  ၅၀၀ ကားတင်ပိုပါတယ်။ ယခုှစ်ထွက်ရှိတဲ့ ေကာ်ဖီေတွကိုေတာ ့

မပိုရေသးပါဘူး။ ဒီှစ်မှာလည်း ပီးခဲ့တဲ့ှစ်က တန်ချန်ိအတုိင်း တင်ပို 

သွားဖို   စစီ်ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ ေကာ်ဖသီီးံှဟာ ေဈးကွက်ခိင်ုမာမ  

ရိှတ့ဲအြပင် ြပည်ပကုိလည်း တင်ပုိေနရတ့ဲအတွက် ခုဆုိေကာ်ဖီေတွကုိ 

ြပန်စိုက်လာကပါတယ”်ဟု ၎င်းကရှင်းြပသည်။

အဆိုပါ ေကာ်ဖီများကို ြပည်ပိုင်ငံများသို Export အေနြဖင့ ်

ှစ်စ်တင်ပို ေရာင်းချလျက်ရိှေကာင်း၊ ယခှုစ်ေကာ်ဖရီာသခီျန်ိပီးပါက  

ဝယ်လက်များမ ှ လာေရာက်ကာ  ေကာ်ဖီအရည်အေသွးကိ ုစစ်ေဆး 

စမ်းသပ်ြမည်းစမ်းပီးမ ှ     ဝယ်ယူကမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   လက်ရှိ၌   

ေကာ်ဖီအရည်အေသွးေကာင်းသည့်အတွက ်    အပိင်ဝယ်ယူေနက 

ေကာင်း၊ တုတ်ုိင်ငံှင့် ဘရာဇီးိုင်ငံတိုတွင ်မုန်တိုင်းြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်း  

ေကာင့် ေကာ်ဖီစိုက်ခင်းများပျက်စီးခဲ့ပီး ယင်းအေကာင်းအချက်များ 

ေကာင့ ်   ြမန်မာ့ေကာ်ဖီေဈး န်းမှာ   သုံးှစ်နီးပါးခန်    ေကာင်းမွန်  

ိုင်မည်ဟု ေမ ာ်မှန်းထားေကာင်း သိရသည်။ 

ေမာင်ေအးချမ်း

 ေကျာဖုံးမှ

အခှုစ်ေဘာလံုးရာသီမှာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ပရီမီယာလိဂ် 

ပွဲစ် ၂၀ အထိေရ ဆိုင်းခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်မှာ 

ယှ်ပိင်ကစားရမယ့် ဘန်ေလအသင်းနဲ   လက်စတာစီးတီးအသင်း 

တိုရဲ ပရမီယီာလဂ်ိ ပဲွစ်ကိလုည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေရ ဆိင်ုး 

ခဲ့ရတယ်လို သိရပါတယ်။

ပရမီယီာလဂ်ိစည်းမျ်းသတ်မှတ်ချက်အရ အသင်းတစ်သင်းမှာ 

ဂိုးသမားတစ်ဦးအပါအဝင ်ကစားသမားစုစုေပါင်း ၁၄ ဦး ပွဲစ်ကို  

မြဖစ်မေနယှ်ပိင်ကစားရတာြဖစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ 

လီဗာပူးအသင်းနဲ      ယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ ့   ကာရာေဘာင်ဖလား 

ဆီမီးဖိုင်နယ် ပထမအေကျာ့ပွဲစ်မှာ ဆိုယာရီး၊ ဘူကာယိုဆာကာ၊ 

ကာလမ်ချမ်ဘာ စတဲ့ကစားသမားသုံးဦး ဒဏ်ရာြပဿနာကံခဲ့ပီး 

အဲဒီပွဲစ်မှာ     မာတင်အိုဒီဂတ်ဟာလည်း   အဖျားေရာဂါေကာင့ ်

လွဲေချာ်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ဒါြ့ပင် ေသာမက်ပါေတး၊ မိဟုာမက်အယ်နနီီး၊ အဘူာေမယန်နဲ  

နီကုိလက်စ်ပီပီတုိဟာလည်း အာဖရကိိင်ုငမံျား ဖလားသွားေရာက် 

ကစားေနရတာြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို  ကစားသမားအများစုပါဝင ်

ကစားိုင်ြခင်းမရှိတာေကာင့ ်ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်မှာ စပါးအသင်းနဲ  

ကစားမယ့် ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ်ကို ေရ ဆိုင်းေပးဖို  အာဆင်နယ် 

အသင်းနည်းြပ အာတီတာက ေတာင်းဆိုခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ 

ေငွကယ်

 ြမန်မာေဘာလုံးမှ

ြမန်မာအမျိးသားေဘာလံုးသမားများအနက် ထုိင်းလိဂ်-၁ 

ကလပ်    ဘူရီရမ်ယူိုက်တက်အသင်းတွင ်   ေအာင်သူ၊ 

ထိုင်းလိဂ-်၂    ကလပ်များြဖစ်သည့ ်  လမ်ဖွန်အသင်းတွင ်

ေမာင်ေမာင်လွင်၊     ထရတ်အသင်းတွင ်   ေဇာ်မင်းထွန်း၊ 

ရေနာင်းယူိက်ုတက်အသင်းတွင် ေအာင်ေကျာ်ိင်ု၊ Rayong 

အသင်းတွင်      ေကျာ်ကိုကို၊    အူဒွန်ထာနီအသင်းတွင် 

ေအာင်ေကာင်းမာန်၊   Navy  အသင်းတွင်    ဆွမ်လမန်တို 

ပါဝင်ကစားလျက်ရိှသည်။ ေအာင်သှူင့ ်ေဇာ်မင်းထွန်းတုိမှာ 

ရာသအီစကတည်းက ယင်းအသင်းများတွင်  ကစားေနြခင်း 

ြဖစ်ပီး ကျန်ကစားသမားများမှာမ ူ ရာသဝီက်အေြပာင်းအေရ  

ကာလမှ   အသင်းေြပာင်းေရ လာြခင်းြဖစ်သည်။    ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင ်တိုက်စစ်ကစားသမားြဖစ်သည့ ်  ဟိန်းထက် 

ေအာင်မှာမူ   မေလးရှားကလပ ်   ဆီလန်ေဂါအသင်းတွင် 

ဆက်လက်ကစားမည်ြဖစ်ပီး ရာသီသစ်အတွက် ြပင်ဆင ်

လျက်ရှိသည်။ 

တစ်ဦးတည်းေသာ ြပည်ပကလပ်တွင် ကစားေနေသာ  

ြမန်မာအမျိးသမီး  တိက်ုစစ်မှးြဖစ်သည့ ်ဝင်းသဂိ   ထွန်းမှာမ ူ  

အိ ိယကလပ်  ဂုိကူလမ်အသင်းှင့် သက်တမ်းတိုးထားပီး 

ြပည်တွင်းလဂ်ိပဲွစ်များ ကစားလျက်ရိှသည်။ ဝင်းသဂိ   ထွန်း 

သည် ပုမှံန်ပဲွထွက်ရေနသည့အ်ြပင်  ေြခစွမ်းြပကာ ဂိုးများစွာ 

သွင်းယူထားသည်။

ြမန်မာေဘာလုံးသမားအချိမှာလည်း   ြပည်ပကလပ ်

များတွင်  ကစားရန်  ကိးပမ်းလျက်ရှိပီး မေလးရှားှင့ ်

ထိုင်းကလပ်များမှာ ဦးစားေပးြဖစ်ေနသည်။

ကိုညီေလး

သစ်ေတာှင့်သစ်ပင် ချစ်ခင်တဲ့လူမျိး သစ်ပင်ကို ှစ်စ်စိုက် ေရ တိုက်ကိုစိုး

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၅

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်ေြမာက်ပိုင်းှင့ ်    အေရှအလယ်ပိုင်း 

တိုတွင် တိမ်အသင့်အတင့်ြဖစ်ထွန်းေနပီး  ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့ ်

ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တိုတွင ်တိမ်အနည်းငယ်    ြဖစ်ထွန်း  

ေနသည်။                                                                    မိုး/ဇလ

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၅

လ  င်းအနည်းငယ်မှ လ  င်းအသင့အ်တင့ရိှ်မည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ 

ြမန်မာ့ကမ်းုိးတန်းတစ် ေလ ာက်ှင့ ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တုိတွင် 

ေလးေပမှ ေြခာက်ေပခန်  ရှိိုင်သည်။                             မိုး/ဇလ 

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်အ ေြခအေန ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ေဒ ွယ်ွယ်စိုး[၉/မရမ(ိုင်)၀၄၀၁၃၉]ှင့်ေဒ ွယ်ွယ်စိုး[၉/မရမ(ိုင်)၀၄၀၁၃၉]ှင့်

 အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
မုိးညင်းခုိင်၊ မုိးေကာင်းမိ၊ အလယ်ရပ်ကွက်၊ ရပ်ကွက်အမှတ်(၃)အေရှ 

ရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၄-ခ)B ေြမမျိးဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်သည ်
 ေဒ ွယ်ွယ်စုိး[၉/မရမ(ိင်ု)၀၄၀၁၃၉]ှင့ ်ေဒ ွယ်ွယ်ဝင်း[၁/မကတ(ိင်ု)၀၅၇ 
၃၉၁]တို (၂)ဦးပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ေသာ ေနအိမ် ခံေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည ်
ေပါက်သ ူေဒ ွယ်ွယ်ဝင်းသည် (၂၄-၁၀-၂၀၂၀)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 
ကွယ်လွန်သူ ေဒ ွယ်ွယ်ဝင်းတွင် ဆက်ခံသူအေမွစားအေမွခံကိတ ိမေမွးစား 
သားသမီးများြဖစ်ကသည့ ်ေဒ ရည်မွန်ေဇာ်[၁/မကတ(ိင်ု)၀၇၀၉၅၁]၊ ဦးြပည့်ဖိး 
ေဇာ် [၁/မကတ(ိင်ု)၀၇၀၉၅၂]၊ ဦးြပည့်မုိးေဇာ်[၁/မကတ(ိင်ု)၀၇၀၉၅၃]တိုသည် 
လည်း ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသည်ြဖစ်၍ ေနအိမ် ခံေြမကွက်ငှားရမ်းခတိုကိုလည်း 
အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူများြဖစ်ကပါသည်။ 

အဆိုပါ ေနအိမ် ခံေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ေဒ ရည်မွန်ေဇာ်တို (၃)ဦး၏ 
အတအိလင်းသေဘာတညူမီ မရိှဘ ဲေဒ ွယ်ွယ်စုိးတစ်ဦးတည်းမှ ေရာင်းချြခင်း၊ 
ငှားရမ်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊လှဒါန်း 
ြခင်းအစရှိသည်တိုကိ ုြပလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါေကာင်း ေဒ ွယ်ွယ်စိုးှင့် အများသိ 
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)   ေဒ နီနီဝင်း(LL.B)   ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)   ေဒ နီနီဝင်း(LL.B)
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)    အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၇၁၈)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)    အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၇၁၈)

အမှတ်-၈၈၊ ၃-လ ာ၊ ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ ကန်ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၈၈၊ ၃-လ ာ၊ ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ ကန်ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၉၅၉မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၉၅၉

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံလွင်လမ်း၊ 

(၂၀)ခန်းပါ RC (၅)ထပ်၊ အကျယ်အဝန်း (1016)Sqft ခန် ၊ တိုက်အမှတ ်

(Plot-12)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၃)၊ စတတု ထပ်ဟေုခ တွင်ေသာ တိက်ုအမှတ် 

(၃)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၃)၊ ၅-လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅ေပx၄၅ေပ)ရှိ တိုက် 

ခန်းှင့ယ်င်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည် 

ေပါက်ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒ တင်တင်ေအး[၁၃/လရန(ုိင်)၀၆၂၅၆၄]ထံမှ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူလက်ေရာက်ရရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုေကာင့် အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းှင့်   ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ   

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အပီးအပိုင်အေရာင်း 

အဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)

ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားမရူင်းများ အြပည့အ်စုြံဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံ

သို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လှလှွယ်(LL.B)ေဒ လှလှွယ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၈၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၈၇)

တိုက်(၉/၁၁)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၃/အီး)၊ ၃၆-လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတား တိုက်(၉/၁၁)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၃/အီး)၊ ၃၆-လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတား 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၄၃၅၄၇၄၊ ၀၉-၉၅၃၁၃၉၃၇၅မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၄၃၅၄၇၄၊ ၀၉-၉၅၃၁၃၉၃၇၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၃/သမုိင်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၂၄(ဈ)၊ ဧရယိာ(၀.၂၄၁)ဧကအနက်မှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြမအကျယ် 

(အလျားေပ ၄၀xအနေံပ ၆၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမေပ ရိှ ယခအုေခ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်း 

ကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟုိလမ်း (ယခင်ဦးဘဟန်လမ်း)၊ အမှတ်(၁၁၃/၁၁၆)ဟုေခ  

တွင်သည့် အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို   တရားဝင်ဝယ်ယူလက်ရှိ            

ပိင်ုဆိင်ုထားပီးလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ တန်ချိင်ဟွာ(ခ)ချယ်ရတီန် [၁၂/လမန 

(ိုင်)၁၁၃၅၆၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမှင့်အိမ်တန်ဖိုးေငွ၏ 

စရန်ေငွအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမှင့်အိမ်   အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ  က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B)ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၉၅၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၉၅၁)

အမှတ်(၈၃)၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၈၃)၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၅၃၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၅၃
ေဒ ှင်းှင်းေအး              ှင့်         ၁။ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး
           ၂။ ဦးကည်လ  င်
           ၃။ ဦးေသာင်းထိုက်
(တရားလို)          (တရားပိင်များ)(တရားလို)          (တရားပိင်များ)
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဇာနည် 

(၁၄)လမ်း၊ အမှတ်(၄၉၃)တွင် ေနထိုင်ကေသာ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး (၁-တရားပိင်)
ှင့် ဦးကည်လ  င် (၂-တရားပိင)် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိတို သိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု “ပဋညိာ်အတိင်ုး ေြမကွက်ကိ ုအေရာင်းအဝယ် 
မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ် 
တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် စပ်လျ်း၍  အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပ 
ေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၄ရက်၊ (၁၃၈၃ခ၊ု တပိုတဲွလဆန်း ၁၄ ရက်)ေန မွန်းမတည့မ်(ီ၁၀:ဝဝ) 
နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ  တရားလို၏အဆိုလ ာကို  ထုေချရှင်းလင်းရန ်
ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာမေရာက် 
ပျက် ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 
၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ် သင်က ထေုချတင်ြပ 
အမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရ 
မည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင်  ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ 
သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  (၁၄)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

         (စိုးစိုးမိုး)         (စိုးစိုးမိုး)
တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းအမှတ်-၃၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းအမှတ-်၃၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၃၆၇(က)၊ အကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ဦးညီကေလး အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အမှတ-်၃၆၇(က)၊ အကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ဦးညီကေလး အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်

 ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေရ၊ မီးစုံပါ လူေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေရ၊ မီးစုံပါ လူေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍

 အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါအိမ်ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင် ဦးညီကေလး [၁၂/သကတ(ုိင်)၁၀၈၁၅၆]ှင့် ၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ဖိန်ကင်း 

[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၂၄၄၇၅]တုိထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ စိန်ရီ (ခ)ဆုိင်ဖံု [၉/မရမ(ုိင်)၀၅၈၄၃၀]မှ စရန်ေငွ    
တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို (၁၄) ရက်အတွင်း 
ပိုင်ဆိုင်ခွင့ ်အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။
 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၊ (၂) ရပ်ကွက်၊  အမှတ်-၆၃၊ (၃၃)လမ်း (၃၄)လမ်း၊                               အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ 
 (၈၅)လမ်း (၈၆)လမ်းကား၊ မလွန်ပွတ်တန်းလမ်း၊                    ေရ ြပည်သာ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၈၉၆၈၉  (၈၅)လမ်း (၈၆)လမ်းကား၊ မလွန်ပွတ်တန်းလမ်း၊                    ေရ ြပည်သာ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၈၉၆၈၉ 
 ချမ်းေအးသာဇံမိ၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။ ချမ်းေအးသာဇံမိ၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာနသာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန
အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာတက သိုလ်(မ ေလး)အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာတက သိုလ်(မ ေလး)

အုပညာဌာနခွဲ(ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပု၊ ုပ်ရှင်ှင့်ြပဇာတ်)များတွင် အုပညာဌာနခွဲ(ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပု၊ ုပ်ရှင်ှင့်ြပဇာတ)်များတွင် 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် နည်းြပ(ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပု၊ ုပ်ရှင်ှင့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် နည်းြပ(ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပု၊ ုပ်ရှင်ှင့ ်

ြပဇာတ်)ှင့် စာေပပညာဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြပဇာတ်)ှင့် စာေပပညာဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် 
နည်းြပ(ြမန်မာစာ)၊ နည်းြပ(ယ်ေကျးမ သမိုင်း)ှင့် နည်းြပ(အဂ  လိပ်စာ)နည်းြပ(ြမန်မာစာ)၊ နည်းြပ(ယ်ေကျးမ သမိုင်း)ှင့် နည်းြပ(အဂ  လိပ်စာ)

ရာထူးေနရာများ ေခ ယူြခင်းရာထူးေနရာများ ေခ ယူြခင်း
၁။ သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန၊ အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာ 
တက သိလ်ု(မ ေလး)ရိှ အပုညာဌာနခဲွ (ဂတီ၊ သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပ၊ု ပ်ုရှင်ှင့ ်ြပဇာတ်)
များတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် နည်းြပ(ဂတီ၊ သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပ၊ု ပ်ုရှင်ှင့ ်ြပဇာတ်)
ှင့် စာေပပညာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် နည်းြပ(ြမန်မာစာ)၊ နည်းြပ(ယ်ေကျးမ  
သမုိင်း)ှင့် နည်းြပ(အဂ  လိပ်စာ) ရာထူးေနရာများအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် 
ြပည့်မီသူများကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေရအတွက်အတိုင်း ေရးချယ်ခန်အပ်သွားမည ်
ြဖစ်ပါသည-်
 စ် ရာထူး လစာ န်း ရာထူးေနရာ စ် ရာထူး လစာ န်း ရာထူးေနရာ
 (က) နည်းြပ(ဂီတ) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၈ ေနရာ
 (ခ ) နည်းြပ(သဘင်) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၁၀ ေနရာ
 (ဂ ) နည်းြပ(ပန်းချ)ီ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၇ ေနရာ
 (ဃ) နည်းြပ(ပန်းပု) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၅ ေနရာ
 (င ) နည်းြပ(ုပ်ရှင်ှင့်ြပဇာတ)် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၅ ေနရာ
 (စ ) နည်းြပ(ြမန်မာစာ) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၂ ေနရာ
 (ဆ) နည်းြပ(ယ်ေကျးမ သမိုင်း) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၁ ေနရာ
 (ဇ ) နည်းြပ(အဂ  လိပ်စာ) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၂ ေနရာ
၂။ နည်းြပ (ဂတီ၊ သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပ၊ု ပ်ုရှင်ှင့ ်ြပဇာတ်)ရာထူးေနရာများအတွက် 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရည်အချင်းှင့ ်ကိုက်ညီသူများေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်
 (က) သက်ဆိုင်ရာ အထူးြပဘာသာရပ်များအလိုက် မဟာဝိဇ ာဘွဲရရှိပီးသူ 

(သုိမဟုတ်)မဟာဝိဇ ာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း တက်ေရာက်ရန် အဆင့် 
မီသူြဖစ်ရမည်။

 (ခ ) အသက် ၃၀ ှစ်ထက်မေကျာ်ရ၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၃၅ ှစ်ထက် 
မေကျာ်ရ။ (၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်အထိ)

 (ဂ ) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။
၃။ နည်းြပ(ြမန်မာစာ)၊ နည်းြပ(ယ်ေကျးမ သမိုင်း)ှင့် နည်းြပ(အဂ  လိပ်စာ)ရာထူး 
ေနရာများအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရည်အချင်းှင့ ်ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထား 
ိုင်ပါသည်-
 (က) နည်းြပ(ြမန်မာစာ)ရာထူးအတွက် မဟာဝဇိ ာဘဲွ(ြမန်မာစာ)ရရိှပီးသ၊ူ နည်းြပ 

(ယ်ေကျးမ သမိင်ုး)ရာထူးအတွက် မဟာဝဇိ ာဘဲွ(သမိင်ုး)ရရိှပီးသ၊ူ နည်းြပ 
(အဂ  လပ်ိစာ)ရာထူးအတွက် မဟာဝဇိ ာဘဲွ(အဂ  လပ်ိစာ)ရရိှပီးသြူဖစ်ရမည်။

 (ခ ) အသက် ၃၀ ှစ်ထက်မေကျာ်ရ၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၃၅ ှစ်ထက် 
မေကျာ်ရ။ (၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်အထိ)

 (ဂ ) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။
၄။ ေလ ာက်ထားလိသုမူျားသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
များြဖင့ ်လူကိုယ်တိုင ်အမျိးသား ယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာတက သိုလ်(မ ေလး)၊ စီမံ 
ေရးရာဌာနခွဲုံးခန်းသို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ ုံးချနိ်အတွင်း 
လာေရာက်ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပါသည-်
 (က) CV Form (၆ လအတွင်းိုက်ကူးထားေသာ လိုင်စင်ဓာတ်ပု ံ၂ ပုံ)
 (ခ ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ ဝန်ထမ်းကတ်(မိတ )
 (ဂ ) အေြခခံပညာအထက်တန်းေအာင်လက်မှတ(်မိတ )
 (ဃ) အထြူပဘာသာရပ်အလိက်ု မဟာဘဲွလက်မှတ်၊ အရည်အချင်းစစ်သင်တန်း 

တက်ေရာက်ရန ်အဆင့်မီေကာင်း ဘွဲလက်မှတ်၊ အမှတ်စာရင်း၊
 (င ) မိမိေနထိုင်ရာေဒသမှ  ရပ်ကွက်/ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှး၊  ရဲစခန်းတိုမ ှ

အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်းှင့ ်ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံ 
ချက်(မူရင်း)

 (စ ) ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ဌာနအကီးအကဲ၏ ေထာက်ခံချက်(မူရင်း)
 (ဆ) သက်ဆိုင်ရာအထူးြပဘာသာရပ်များြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ဖူးေသာ ပညာရပ ်

ဆိုင်ရာ/လုပ်ငန်းဆိုင်ရာေဖာ်ြပချက်ှင့ ်အေထာက်အထားများ။
၅။ ေရးေြဖစစ်ေဆးြခင်းကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၇ ရက်၊ နနံက် ၁၀:၀၀နာရတွီင် 
အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာတက သိုလ်(မ ေလး)၌ စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ပီး 
ေရးေြဖစာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူများအား လူေတွ၊ လက်ေတွစစ်ေဆးမည့်အစီအစ်ကိ ု
အချန်ိမ ီထပ်မအံေကာင်းကားသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက အမျိးသား 
ယ်ေကျးမ ှင့ ်အပုညာတက သိလ်ု (မ ေလး)၊ ဖန်ုး-၀၈၅-၄၀၁၈၂၊ ၀၈၅-၄၀၁၈၄များသို 
ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာတက သိုလ်(မ ေလး)အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာတက သိုလ်(မ ေလး)

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း

 အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ (၉၄)လမ်း၊ 

အမှတ်(၄၇)၊ (၆-လ ာ)ေန ေဒ ဇေဘဒါ[၁၀/သထန(ိင်ု)၀၉၃၄၀၄]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်-

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ(ဦးေအးလွင်)၊ ေဒ ဇေဘဒါ၏သားြဖစ်သ ူကာဒယ် 

(ခ)ေမာင်ေကျာ်မင်းေအးသည ်မိခင်၏ဆိုဆုံးမမ ကိုမနာခံဘဲ မိမိဆ အေလျာက် 

ေနအိမ်မှဆင်းသွားသည့်အြပင ်မိခင်အား ခွင့်မလ တ်ိုင်သည့်ကိစ များကို ြပမူ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သြဖင့် သားအြဖစ်မှ  အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါသည်။ သုိပါ၍ 

ကာဒယ်(ခ)ေမာင်ေကျာ်မငး်ေအးှင့်ပတ်သက်သမ  မည်သည့်ကိစ အဝဝတိုကို 

မခိင်မှ(လုံးဝ) တာဝန်ယေူြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း ကာဒယ်(ခ)

ေမာင်ေကျာ်မင်းေအးှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နီနီဝင်း(LL.B)ေဒ နီနီဝင်း(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၇၁၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၇၁၈)

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်တေထာင်ဘုရားလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၁၆)ရှိ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၅x၆၀)ရှိ (ပထမထပ်)တိုက်ခန်းှင့် ယင်း 
တိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ် (၂၄-၃-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ 
ဆက်စပ်စာချပ်အရ ေရာင်းသူ   ေဒ ေဌးေဌးဝင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၉၆၃၅၃]မှ 
အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိေသာ တိုက်ခန်းြဖစ် 
ပါသည်။ အဆိုပါ တိုက်ခန်းအား က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တန်ဖိုးေငွအနက် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ကန်ကွက် 
လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးတိင်ု 
ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။               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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ (၂၀) လမ်းအေနာက်၊ အမှတ်-၂၄၊ ေြမဧရိယာ (အလျား ၄၀ေပx 

အန၆ံ၀ေပ) အကျယ်ရိှ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ(၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တိက်ု၏ တတယိထပ် (ေခါင်းရင်းခန်း)၊ (အလျား 
၁၉ေပx အနံ ၅၄ေပ) အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ေရေမာ်တာ၊ လ ပ်စစ်မီတာအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု
မူလပုိင်ရှင် ေဒ ေဆွေဆွယု [၁၂/သကတ(ုိင်)၀၄၂၉၀၁]ထံမှ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေဒ သန်စ ီကို [၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၅၁၂၄၅] 
ထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ခုိင်မာေသာ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်း မူရင်းအြပည့်အစံုှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလ ကုန်ဆုံးသည်အထိ 
ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဖိးေဝဇင် (LL.B)ဦးဖိးေဝဇင ်(LL.B)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၄၇၈၄)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၄၇၈၄)
အမှတ်-၁၇၊ ရန်ေြပ (၁၅)လမ်း/အေနာက်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၆၁၂၁အမှတ်-၁၇၊ ရန်ေြပ (၁၅)လမ်း/အေနာက်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၆၁၂၁

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ေမာင်မင်းဇင်သန် [၁၂/တမန(ိင်ု) 

၁၃၄၉၅၇] ကိင်ုေဆာင်ေသာ  သ ေ  ဘာ 
သား SID ကတ် ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရှိပါက အေကာင်းကား 
ေပးကပါရန်။ 

           ဖုန်း-၀၉- ၇၈၄၉၉၅၂၅၀   ဖုန်း-၀၉- ၇၈၄၉၉၅၂၅၀

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ  ်

ကွက်အမှတ်(၁၀/ေတာင်)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၁၂၈/က)၊ ေြမဧရယိာ(၂၀'x၆၀')၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၁၂၈/က၊ 

ခိုင်ေရ ဝါ(၂)လမ်း၊ ၁၀/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ် ဦးကည်ဝင်း[၁၂/

သကတ(ိင်ု)၀၆၃၀၇၈]အမည်ေပါက် ှစ် 

(၆၀)ဂရန် ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် 

ဦးကည်ဝင်း(ခင်ပွန်း) ကွယ်လွန်သြဖင့ ်

ေဒ ွန် [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၆၂၈၅၆]မှ 

တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း 

ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 

ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆံုးေကာင်း 

ရပ်ကွက်/ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ကျမ်း 

ကျန်ိလ ာ၊ ဝန်ခံကတိတုိတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ု 

ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန်  ေြမပုံကူး 

ေလ ာက် ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက 

တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ ်

နည်းများအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 

ေကညာ အပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သင့် သင့် 
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ သစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းကသစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၉၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၉၀) ေြမဂရန်အမည်ေပါက် ဦးမင်းစန်ိ[၁၂/ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၉၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၉၀) ေြမဂရန်အမည်ေပါက် ဦးမင်းစန်ိ[၁၂/
လမတ(ိင်ု)၀၀၄၆၁၈] ေြမကွက်လပ်ိစာအမှတ်(၅၉၀)၊ ိင်ုးြမစ်လမ်းသွယ်(၃)လမ်းှင့ ်ဂျိင်းြမစ်လမ်းသွယ်ေထာင့၊် ေြမအကျယ်အဝန်း လမတ(ုိင်)၀၀၄၆၁၈] ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ်(၅၉၀)၊ ုိင်းြမစ်လမ်းသွယ်(၃)လမ်းှင့် ဂျိင်းြမစ်လမ်းသွယ်ေထာင့်၊ ေြမအကျယ်အဝန်း 
ေပ(၄၀x၆၀)ထဲမှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေထာင့်ကွက်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ေပ(၄၀x၆၀)ထဲမှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေထာင့်ကွက်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
အထက်အမည်ပါ ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ေဒ ေအးေအးသွယ်[၁၂/ဒဂဆ(ိုင်)၀၀၄၀၅၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 

အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမး်မူရငး်များြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွငး် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာငး်ှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးသန်းွန်(LL.B) ဦးိုင်ထွဋ်လင်း(LL.B) ဦးသန်းွန်(LL.B) ဦးိုင်ထွဋ်လင်း(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅)

အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ၊ လယ်ယာေြမ၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုခန်း-ေရာင်း၊ ဝယ်၊ ငှား စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ၊ လယ်ယာေြမ၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုခန်း-ေရာင်း၊ ဝယ်၊ ငှား စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ 
ဖူးပွင့်ေဝ Law Firmဖူးပွင့်ေဝ Law Firm

အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၃/ မိမေတာင်ရပ်၊ 

မဂ  လာဒပီရပ်ကွက်မှ ေြမဧရယိာ(၀.၁၁၇)

ဧကရှိ ဦးရဲေခါင်ြမင့[်၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၀ 

၈၀၈]၊ အဖအမည် ဦးသန်းြမင့်အမည ်

ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်

အမှတ်(ပ-၂၀၅၀၀) ကို ေနြပည်ေတာ်စာ

ချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူးကိုယ် 

စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၁၃၀၆/၂၀၂၁(၂၂- 

၉-၂၀၂၁)ြဖင့်  ေြမကွက်အမည်ေပါက်၏ 

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိထားသူ 

ေဒ သရီေိရ အမ်ိ[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၆၄၆၀၄]၊ 

အဖအမည် ဦးဝင်းလွင်ဦးမ ှေဒ စိမ်းစ ာ 

[၁၂/တမန(ုိင်)၀၉၁၄၁၆]ှင့် မှတ်ပံုတင် 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိရုန်အတွက် 

ေြမပုံ၊    ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန ်

ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လို 

သူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာ 

ချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီ 

များ အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာ တင်ြပ၍ 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ ်

မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာန

သို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ 

(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်

ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ် 

နည်းများှင့်အညီ ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေရး

ကူးခွင့ ်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်  ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနစစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန ေကျးလက ်

လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (ေအာက်တိုဘာလမှ မတ်လ)အထိ 

ဘ  ာေရးှစ် တုိင်းေဒသကီး(မူလ)ရန်ပံုေငွြဖင့် လမ်းလုပ်ငန်းအေရအတွက် (၄)ခု 

Lot (၂)ခုှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊  န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံးဝင်းအတွင်း 

11/04 KV, 100KVA Transformer (၁)လံုး၊ 11KV Line (၂၀၀)ေပ၊  400V (၃၀၀)ေပ 

သွယ်တန်းြခင်းအား ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် 

တိုင်းရင်းသားပုဂ လိက  ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းရှင်များသို  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

ေပးသွင်းိုင်ရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ 

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုစံမံျားကိ ုေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊  န်ကား 

ေရးမှး(မိြပ)ုံးတွင ်ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း ဝယ်ယူတင်သွင်းိုင်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင် - ၁၇-၁-၂၀၂၂ (ုံးချနိ်အတွင်း)

  ေရာင်းချမည့်ရက/်အချနိ်

 (ခ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ၃၁-၁-၂၀၂၂၊ ညေန ၁၆:၀၀ နာရီ

  ေရာင်းချမည့်ေနာက်ဆုံးရက်

 (ဂ) (PO/ကုမ ဏီဖွဲစည်းပု/ံအခွန် - ၃၁-၁-၂၀၂၂၊ နနံက် ၉:၃၀ နာရမှီ

        ကင်းရှင်းေကာင်းအေထာက်အထား/  ညေန ၁၆:၀၀ နာရီထိ

  Bank Statement တင်ြပရမည့်ေန )

 (ဃ) တင်ဒါစာအိတ်(A)/ စာအိတ် - ၁-၂-၂၀၂၂ ရက်

        (B)လက်ခံြခင်းှင့ ်တင်ဒါစာအိတ်

  (B)ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးမည့်ရက်

 (င) တင်ဒါစာအိတ်(A)ဖွင့်ေဖာက်မည့်ရက် - ၂-၂-၂၀၂၂ ရက်

 (စ) တင်ဒါစာအိတ်(A)/ စာအိတ်(B) - တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး၊ 

  ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးမည့်ေနရာ   ချင်းတွင်းခန်းမ၊ မုံရာမိ။ 

၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုသိရှိလိုပါက စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊  န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ တယ်လီဖုန်း 

နံပါတ်(၀၇၁-၂၆၃၄၉၊ ၂၆၃၅၉)သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်၍လည်းေကာင်း၊ 

လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍လည်းေကာင်း ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

တယ်လီဖုန်း-၀၇၁-၂၆၃၄၉၊ ၂၆၃၅၉တယ်လီဖုန်း-၀၇၁-၂၆၃၄၉၊ ၂၆၃၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ် (ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊  ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၄၁)၊ ေြမကွက် 

အမှတ် (၉၄၇)၊ သဇင်မိင်လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ (၄၀x၆၀)ရိှ ဦးေအးေဖ (ဘ) ဦးညိေမာင်[၁၂/
အစန(ိုင်)၀၉၆၉၁၈] အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀) ေြမငှားဂရန်မူရင်းအား ၎င်းအမည်ေပါက်ထံမ ှ
အရပ်ကတစိာချပ် အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဦးေဌးကည် [၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၁၉၅၇၂] မှ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး 
အဆိုပါ ေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဇနီးြဖစ်သူ    
ေဒ ြမရ ီ(Q/RGN-004355) [၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၀၂၄၁၆] ှင့အ်တ ူ(SP) လ ဲစာအမှတ် (၃၃၇၇/၂၀၀၂) 
အရ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိေသာ  ေြမှင့်အိမ်ြဖစ်ေကာင်း အဆိုြပကလျက် အပီးအပိုင ်
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရာ ၎င်းထမှံ တစ်ဆင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးလင်းြမတ်စိုး [၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၂၉ 
၅၉၀]မှ စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက အထက်ပါ 
ေြမကွက်ပုိင်ဆုိင်မ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ပုိင်ဆုိင်မ  ခုိင်လံုေသာ စာချပ် 
စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ရပ်အား ပီးဆံုးသည် အထိဆက်လက်၍ စာချပ်ြပလုပ်ချပ်ဆုိသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေမသူေအာင်(LL.B) ေဒ တင်တင်ေဌး (LL.B) ေဒ ေမသူေအာင်(LL.B) ေဒ တင်တင်ေဌး (LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၅၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၈၂၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၅၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၈၂၂)
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း   အမှတ်(၆၂၇)၊ ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း   အမှတ်(၆၂၇)၊ ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊
 ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
  ဖုန်း-၀၉- ၂၅၆၁၈၀၅၄၆  ဖုန်း-၀၉- ၂၅၆၁၈၀၅၄၆

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်းအထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
က န်မ ေဒ သန်းသန်းေဌး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၄၃၅၈] မှ  ဦးြပည်စိုးလွင ်

[၈/သရန(ိင်ု)၀၇၁၇၃၁]ထသံို (၂၃-၇-၂၀၁၃) ရက်စဲွပါ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ 

အမှတ် (၁၂၃၈၈/ ၂၀၁၃) ြဖင့် ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ အထူး 

ကိုယ်စားလှယ်လ ဲအပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား        

ြပန်လည်ုပ်သိမ်းမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သန်းသန်းေဌးေဒ သန်းသန်းေဌး

ဖုန်း-၀၉-၇၇၉၀၀၃၄၉၀၊၀၉-၂၅၀၃၁၄၂၀၂ဖုန်း-၀၉-၇၇၉၀၀၃၄၉၀၊၀၉-၂၅၀၃၁၄၂၀၂



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

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

က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကသည့ ်ဦးသန်ိးထွန်းေအာင်ှင့ေ်ဒ ခင်စန်းမတူို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးသိန်းထွန်းေအာင်ှင့် ေဒ ခင်စန်းမူတို၏ တတိယသမီးြဖစ်သ ူေဒ ေမဦးလွင်(ခ)သဇင်ှင်း (ဘ)ဦးသိန်း 

ထွန်းေအာင် [၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၅၃၄၆]သည် မိဘများ၏ဆိုဆုံးမမ ကို နာခံြခင်းမရှိဘဲ မိဘ၊ ညီအစ်မများ၏ 

စိတ်ေရာကိုယ်ပါ ဆင်းရဲေစသည့် ြပမူေဆာင်ရက်ချက်များ၊ ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေစသည့်ကိစ ရပ်များကို လုပ်ကိုင် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေသာေကာင့်   သမီးအြဖစ်မှ   အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။  ေနာက်ေနာင်တွင် 

ေဒ ေမဦးလွင(်ခ)သဇင်ှင်း ှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ကိစ ကိုမ  မိဘများအေနြဖင့် တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်

မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒါက်တာေမစန်းပွင့်(LL.B,LL.M,MRes,PhD) ေဒါက်တာဇာြခည်ေအာင်(LL.B,LL.M,MRes,PhD) ေဒါက်တာေမစန်းပွင့်(LL.B,LL.M,MRes,PhD) ေဒါက်တာဇာြခည်ေအာင်(LL.B,LL.M,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 LIMITEDLEGAL 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-၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၁ မှ ၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၅ ထိဖုန်း-၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၁ မှ ၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၅ ထိ

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

 ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 

(၃၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၇၃)၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ဂရန်၊ အကျယ် 
(၄၅'၊ ၄၆'x၆၀')အနက်မှ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာေြမ၏ (ေြခရင်း 
ဘက်ြခမ်း)အကျယ် (၂၀’x၆၀’)ေြမအစိတ်အပုိင်းအပါအဝင် ယင်းေြမေပ ရိှ 
အမှတ်(၁၂)၊ ထွန်းသီရိ-၆လမ်း၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)
မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တို
သည် မိေြမစာရင်းတွင် ဦးသာထွန်းေအာင်(AC/၀၃၈၆၀၄)အမည် 
ေပါက်လျက်ရိှပီး ၎င်းကွယ်လွန်သြဖင့် တရားဝင်အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှသူ (ဇနီး) 
ေဒ တင်တင်ရီ(ခ)ေဒ အတူး[၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၀၉၁၃၅]က မိမိတစ်ဦးတည်း 
တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို 
ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ် 
တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 
မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
                ဦးေအးမင်းေဇာ်      ဦးေကျာ်မင်းိုင်                ဦးေအးမင်းေဇာ ်     ဦးေကျာ်မင်းိုင်
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၉၃၉) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၈၈၀)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၉၃၉) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၈၈၀)

အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ပဒုမ ာလမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ်-၃/၅ ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမေပ တွင် တည်ေဆာက်ထားသည့ ်(၃)ထပ်တိက်ု 

၏ (ဒတုယိ)ထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၈)၊ ဧရယိာ(အလျားေပ၁၅xအနေံပ၅၀)အကျယ်အဝန်း 

ရိှေသာ တိက်ုခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တိုအား ေရာင်းချသူ ေဒ ွန်ွန်လွင်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၅၃၃၀]မှ လက်ရှိ 

ပိုင်ဆိုင်ကာ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန် 

အတွက် က ု်ပ်က တုိက်ခန်း၏ကာလတန်ဖုိးေငွအားလံုးအား လက်ငင်း အေြပအေကျ 

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိး သက်ဆိင်ုသြဖင့ ်

ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံု 

ေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

ယင်းေနေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိုပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

တိုက်ခန်းဝယ်ယူသူတိုက်ခန်းဝယ်ယူသူ

ဦးေငွလ ံတိုးေအး[၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၃၉၉၇]ဦးေငွလ ံတိုးေအး[၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၃၉၉၇]

အမှတ်(၄၁၄)၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၁၄)၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၉၆၂၅၉၆၂၀၃၊ ၀၉-၇၇၅၅၂၅၄၄၇ဖုန်း-၀၉-၉၆၂၅၉၆၂၀၃၊ ၀၉-၇၇၅၅၂၅၄၄၇

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)ရပ်ကွက်၊ သံလွင်လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၁၈)တည်ရိှရာ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၃၆/ဂျ)ီ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၆-
ေအ/၁-ဘ)ီ၊ ေြမပုိင်-ပုိင်ဆုိင်ခွင့်လက်မှတ်ရေြမ၊ ဧရိယာ(၀.၁၂၇)ဧကရိှ ေြမကွက် 
ှင့် အေဆာက်အဦ၏ အမည်ေပါက်သူ ဦးခင်ေထွးှင့်ဦးတင်ဝင်းလ  င်တိုထံမှ 
အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိသူ ေဒ ေဆွလြပည့်စိုး[၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၆၀၅၂] 
ှင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုရန်အတွက် ေရာင်းချ 
သည့် တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။

ထိုေကာင့ ်အဆိပုါေြမကွက်+အေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်း 
ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိ ုကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်ှင့ ်
အေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ ်
ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)
အမှတ်(၁၃၈/၁)၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၃၈/၁)၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆
H.P-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄H.P-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း"
ဦးေအာင်ရည်ချင်း[၁၃/လရန(ုိင်)၀၉၈၅၇၁]အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သည့် 

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၀)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၇၇၉+၇၈၀၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၇၆/၈၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၁၀၇)
ဧကရိှ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုက ်ုပ်မိတ်ေဆွထံသို အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်စကား 
ကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ထုိေကာင့် အဆုိပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 
ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ် 
ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)
အမှတ်(၁၃၈/၁)၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၃၈/၁)၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆
H.P-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄H.P-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ ပျ်းမပင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဗုိလ် ခံေကျးရာ၊ အမှတ် 

(၁၀၃)ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား(၂၇ေပ)xအနံ ေပ(၆၀)ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ် 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုဘိုးဘွားစ်ဆက်ေနထိုင်ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပီး၊ 

ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု အဆုိြပသူ ဦးြမင့်ဦးမှတ်ပံုတင်အမှတ်[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၇၀၉၈၃]

ကိုင်ေဆာင်သူမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ စုသက်ှင်း မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၇/ညလပ(ိုင်) 

၀၉၃၃၁၆]ထံ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သြဖင့ ်  က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

မူရင်းစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုလူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မင်းမင်းစိုး(LL.B)ေဒ မင်းမင်းစိုး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၈၄၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၈၄၁)

ုံးခန်း-ေရှေနများုံးခန်း၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ုံးခန်း-ေရှေနများုံးခန်း၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊ သန်လျင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

Ph:09-750111095,09-692259457Ph:09-750111095,09-692259457

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃/၄)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်နဝေဒးအိမ်ရာ)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၉၂၆)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၆၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၁၀)၊ Block (၃၀)၊ နဝေဒးဥယျာ် 
အိမ်ရာဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦှင့် ယင်းအေဆာက်အဦအတွင်း တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း 
များှင့် မေရ ေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်းများ (ေရ၊ မီး)အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးအား မိေြမစာရင်းတွင် အမည်ေပါက် 
သူ ေဒ သန်းကည်[၉/မရမ(ိုင်)၀၁၈၅၅၈]မှ ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာသြဖင့ ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွအြဖစ ်(ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို)ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံလာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)    ေဒ စ ာဝင်း(LL.B)ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)    ေဒ စ ာဝင်း(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉)

အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀-၆၈၅-၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇-၆၄၀-၆၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀-၆၈၅-၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇-၆၄၀-၆၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၄)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၂၄)၊ ေရ ယင်းမာ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၂၁/က)၊ ေြမအကျယ် 

အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ဦးေမာင်ေမာင်ရီအမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရှိ ေနအိမ်တစ်လုံးအပါအဝင် ေရ၊ မီးအစုံအလင်ြဖင့ ်ေြမေပ ေြမေအာက်အကျိးခံ

စားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုေကာင်း ဝန်ခသံ ူ

ေဒ အအိေိထွး[၉/မထလ(ိင်ု)၂၄၁၂၇၉]မှ တရားဝင်လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုပီး မမိသိာလ င် 

အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံလျက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံ စကား 

ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ု 

ေသာ တန်ဖိုး၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 

အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်သူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်သူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သက်ြမတ်ဖူး ေဒ ဇွန်ေမေဒး(LL.B)ေဒ သက်ြမတ်ဖူး ေဒ ဇွန်ေမေဒး(LL.B)

[၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၈၄၅၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၆၁၀)[၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၈၄၅၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၆၁၀)

အမှတ်(၅၀)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(စီ-၆)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(စီ-၆)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၄၄၃၁၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၄၄၃၁၆

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ 
အေနာ်ရထာလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၈)၊ (၈-လ ာ/A)တိုက်ခန်းအား အေနာ်ရထာလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၈)၊ (၈-လ ာ/A)တိုက်ခန်းအား 

ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းအား ၎င်း၏သေဘာဆ တစ်ခတုည်းြဖင့ ်
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ခွင့်ရိှသူဟု အဆုိြပသည့် ေဒ ဥမ ာခင်[၁၂/သကတ 
(ိုင်)၁၂၆၆၇၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသု ူ
များရိှပါက အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါရိှသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိုပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းလ  င်(ဥပေဒဘွဲ)ဦးသန်းလ  င်(ဥပေဒဘွဲ)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၅၆/၈-၂-၂၀၀၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၅၆/၈-၂-၂၀၀၅)
အမှတ်(၉/၁၁)၊ ေြမညီ၊ (၃၆)လမ်း၊ ေကျာက်တံတား၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉/၁၁)၊ ေြမညီ၊ (၃၆)လမ်း၊ ေကျာက်တံတား၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၆၉၂၇ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၆၉၂၇

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အြမန်ေရာင်းမည်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အြမန်ေရာင်းမည်
ကွန်ဒိုထက် ကျယ်ဝန်းေသာ (38'x54') ှစ်ခန်းတွဲ 

ဒုတိယထပ်တုိက်သစ်၊ ပါေကး၊ ေက ြပား၊ ဆန်းရိှတ် အဆင့်ြမင့် 
ြပင်ဆင်ပီး တိုက်ခန်းေဈးြဖင့်ေရာင်းမည်။ 1280 သိန်း 
စီးပွားေရးလပ်ုရန်အလွန်ေကာင်း လစူည်ကားေသာေနရာ 
သာေကတ။

Ph:09-5034942,09-964599907Ph:09-5034942,09-964599907

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၈၆၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၃၄၈)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၄၀ေပxအနံ ၆၀ေပ)၊ (၀.၀၅၅)ဧကရှ ိ

ဦးတင်လှ(ISN-၀၇၀၈၀၀) အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍  လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်၊ 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသူ ေဒ ခင်ေထွး[၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၁၆၈၅၇]

ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 

မူရင်းများှင့်တက ွ က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးမျိးသန်(ခ)ဦးေမာင်ကီး  ေဒ တင်မိုးခိုင် ဦးမျိးသန်(ခ)ဦးေမာင်ကီး  ေဒ တင်မိုးခိုင်

 LL.B (စ်-၁၀၅၇၇)  LL.B (စ်-၄၂၁၆၉) LL.B (စ်-၁၀၅၇၇)  LL.B (စ်-၄၂၁၆၉)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန 

အမှတ်(၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ အမှတ်(၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇

ေဒ နီနီေအာင်(ဘ)ဦးတင်သိန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၇၃၃၈၁]ှင့် ေဒ နီနီေအာင်(ဘ)ဦးတင်သိန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၇၃၃၈၁]ှင့် 
အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေဌးေဌးခုိင်[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၉၈၆၃၇]၊ အမှတ် 
(၄၃၈)၊ သုန ာ(၁၂)လမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ေနသူ၏ လ ဲအပ် 
 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(က)၊ ေြမကွက် 
အမှတ်(၅၄၉/ခ)၊ ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်
အိမ်အမှတ်-၅၄၉/ခ၊ ွယ်သာကီ(၄)လမ်း၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ဟု 
ေခ တွင်သည့ ်ေြမှင့်အိမ်တုိကုိ အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ေဒ ယ်ယ်ြမ(ဘ)ဦးြမသန်း[၁၂/
ဥကမ(ိုင်)၁၂၇၉၁၆]၏ မှတ်ပုံတင်အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၂၆၁၈/ 
၂၀၁၇အရ ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း အေထာက်အထားများကိြုပသ၍ က ု်ပ်တို၏ 
မတ်ိေဆထွ ံမရူင်းေြမငှားဂရန် ဆက်စပ်စာချပ်တိုကိ ုေဒ နနီေီအာင်၏ ကျမ်းကျန်ိလ ာှင့် 
တကွ ေပးအပ်ေရာင်းချ၍ စရန်ေငွများရယူထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေငွေချရန် သတ်မှတ် 
ေသာ (၄-၁-၂၀၂၂)ရက် သက်ေသများှင့်အတူ ေငွေချရန် သွားေရာက်ေသာ်လည်း 
ေဒ နီနီေအာင်သည် အေတွမခံတိမ်းေရှာင်ေနသြဖင့ ်ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမ ှ
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေဌးေဌးခိင်ုအား လာေရာက်ေတွဆုပံါရန်ှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ထက ်ေကျာ်လွန်ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ဥမ ာဝင်း  ဦးညီလင်းေဖ  ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး ေဒ ဥမ ာဝင်း  ဦးညီလင်းေဖ  ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး 
(စ်-၁၃၈၇၁)  (စ်-၃၅၃၂၆)   (စ်-၅၀၆၉၂)(စ်-၁၃၈၇၁)  (စ်-၃၅၃၂၆)   (စ်-၅၀၆၉၂)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန               အထက်တန်းေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန               အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာနသာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန

အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့်အုပညာတက သိုလ်(ရန်ကုန်)အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့်အုပညာတက သိုလ်(ရန်ကုန်)

အုပညာဌာနခွဲ(ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပု၊ ုပ်ရှင်ှင့်ြပဇာတ်)များတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် နည်းြပ(ဂီတ၊ အုပညာဌာနခွဲ(ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပု၊ ုပ်ရှင်ှင့်ြပဇာတ)်များတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် နည်းြပ(ဂီတ၊ 

သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပု၊ ုပ်ရှင်ှင့်ြပဇာတ်)ှင့် စာေပပညာဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် နည်းြပ(ြမန်မာစာ)၊သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပု၊ ုပ်ရှင်ှင့်ြပဇာတ)်ှင့် စာေပပညာဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် နည်းြပ(ြမန်မာစာ)၊

နည်းြပ(ယ်ေကျးမ သမိုင်း)ှင့် နည်းြပ(အဂ  လိပ်စာ) ရာထူးေနရာများေခ ယူြခင်းနည်းြပ(ယ်ေကျးမ သမိုင်း)ှင့် နည်းြပ(အဂ  လိပ်စာ) ရာထူးေနရာများေခ ယူြခင်း

၁။ သာသနာေရးှင့ယ််ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန၊ အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့အ်ပုညာတက သိလ်ု (ရန်ကန်ု)ရိှ အပုညာ 

ဌာနခဲွ(ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပု၊ ုပ်ရှင်ှင့်ြပဇာတ်)များတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် နည်းြပ(ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ 

ပန်းပ၊ု ပ်ုရှင်ှင့ြ်ပဇာတ်)ှင့ ်စာေပပညာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် နည်းြပ(ြမန်မာစာ)၊ နည်းြပ (ယ်ေကျးမ  

သမိုင်း)ှင့်   နည်းြပ(အဂ  လိပ်စာ)   ရာထူးေနရာများအတွက်     သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်ြပည့်မီသူများကို                  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေရအတွက်အတိုင်း ေရးချယ်ခန်အပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

 စ် ရာထူး လစာ န်း ရာထူးေနရာစ် ရာထူး လစာ န်း ရာထူးေနရာ

 (က) နည်းြပ(ဂီတ) ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝ ိ ၉ ေနရာ

 (ခ) နည်းြပ(သဘင်) ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝ ိ ၇ ေနရာ

 (ဂ) နည်းြပ(ပန်းချ)ီ ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝ ိ ၆ ေနရာ

 (ဃ) နည်းြပ(ပန်းပု) ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝ ိ ၅ ေနရာ

 (င) နည်းြပ(ုပ်ရှင်ှင့်ြပဇာတ)် ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝ ိ ၃ ေနရာ

 (စ) နည်းြပ(ြမန်မာစာ) ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ ၂ ေနရာ

 (ဆ) နည်းြပ(အဂ  လိပ်စာ) ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝ ိ ၃ ေနရာ 

 (ဇ) နည်းြပ(ယ်ေကျးမ သမိုင်း) ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝ ိ ၂ ေနရာ

၂။ နည်းြပ(ဂတီ၊ သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပ၊ု ပ်ုရှင်ှင့ြ်ပဇာတ်)ရာထူးေနရာများအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရည်အချင်း 

ှင့်ကိုက်ညီသူများေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

 (က) သက်ဆုိင်ရာ အထူးြပဘာသာရပ်များအလုိက် မဟာဝိဇ ာဘဲွရရိှပီးသူ (သုိမဟုတ်) မဟာဝိဇ ာအရည် 

အချင်းစစ်သင်တန်းတက်ေရာက်ရန ်အဆင့်မီသူြဖစ်ရမည်။

 (ခ) အသက် ၃၀ ှစ်ထက်မေကျာ်ရ၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၃၅ ှစ်ထက်မေကျာ်ရ။

 (ဂ) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။

 ၃။ နည်းြပ(ြမန်မာစာ)၊ နည်းြပ(ယ်ေကျးမ သမုိင်း)ှင့် နည်းြပ(အဂ  လိပ်စာ)ရာထူးေနရာများအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အရည်အချင်းှင့်ကိုက်ညီသူများေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

 (က) နည်းြပ(ြမန်မာစာ) ရာထူးအတွက ်မဟာဝိဇ ာဘွဲ(ြမန်မာစာ) ရရှိပီးသူ၊ နည်းြပ (ယ်ေကျးမ သမိုင်း) 

ရာထူးအတွက ်မဟာဝိဇ ာဘွဲ(သမိုင်း) ရရှိပီးသူ၊ နည်းြပ (အဂ  လိပ်စာ)ရာထူးအတွက ်မဟာဝိဇ ာဘွဲ 

(အဂ  လိပ်စာ)ရရှိပီးသ ူြဖစ်ရမည်။

 (ခ) အသက် ၃၀ ှစ်ထက်မေကျာ်ရ၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၃၅ ှစ်ထက်မေကျာ်ရ။

  (၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်ေနအထိ)

 (ဂ) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။

၄။ ေလ ာက်ထားလုိသူများသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် လူကုိယ်တုိင် အမျိးသား 

ယ်ေကျးမ ှင့်အုပညာတက သိုလ်(ရန်ကုန်)၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲုံးခန်းသို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်ေနမ ှ    

၃၁ ရက်ေနအထိ ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပါသည ်-

 (က) CV Form (၆ လအတွင်း ိုက်ကူးထားေသာ လိုင်စင်ဓာတ်ပု ံ၂ ပုံ)

 (ခ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ ဝန်ထမ်းကတ်(မိတ )

 (ဂ) အေြခခံပညာအထက်တန်းေအာင်လက်မှတ(်မိတ )

 (ဃ) အထူးြပဘာသာရပ်အလုိက် မဟာဘဲွလက်မှတ်၊ အရည်အချင်းစစ်သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် အဆင့် 

မီေကာင်းဘွဲလက်မှတ်၊ အမှတ်စာရင်း၊

 (င) မမိေိနထိင်ုရာေဒသမှ ရပ်ကွက်/ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရးမှး၊ ရစဲခန်းတိုမှ အကျင့စ်ာရတိ ေကာင်းမွန်ေကာင်း 

ှင့် ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်းေထာက်ခံချက(်မူရင်း)

 (စ) ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ဌာနအကီးအကဲ၏ ေထာက်ခံချက်(မူရင်း)

 (ဆ) သက်ဆိုင်ရာအထူးြပ ဘာသာရပ်များြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ဖူးေသာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ/ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 

ေဖာ်ြပချက်ှင့်အေထာက်အထားများ။

၅။ ေရးေြဖစစ်ေဆးြခင်းကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၇ ရက်ေန၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီအချနိ်တွင်အမျိးသားယ် 

ေကျးမ ှင့အ်ပုညာတက သိလ်ု(ရန်ကန်ု)၌ စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ပီး ေရးေြဖစာေမးပဲွေအာင်ြမင်သမူျားအား လေူတွ၊ 

လက်ေတွစစ်ေဆးမည့်အစီအစ်ကုိအချန်ိမီထပ်မံ အေကာင်းကားသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက 

အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့်အုပညာတက သုိလ်(ရန်ကုန်)၊ ဖုန်း၊ ၀၁၃၅၉၀၂၆၃ ၊ ၀၁၃၅၉၀၂၅၇ များသို ံုးချန်ိအတွင်း 

ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့်အုပညာတက သိုလ်(ရန်ကုန်)အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့်အုပညာတက သိုလ်(ရန်ကုန်)

ြမတ်ဗုဒ ၏ ြမတ်ဓမ ြမတ်ဗုဒ ၏ ြမတ်ဓမ 
ဘဝမှာဆင်းရဲ (ဒုက )ေတွေပျာက်ပီး၊ ငိမ်းေအးမ ချမ်းသာ 

(သုခ)ေတွ   ဧကန်ေရာက်မယ်၊   ယုံယုံကည်ကည်နဲ      

အားထုတ်လုိက်စမ်းပါ၊ ဓမ ကေဆာင်ပါလိမ့်မယ်၊ ဓမ ေဆာင်မှ 

ေအာင် ဓမ ကိန်းမှ   ငိမ်းပါလိမ့်မယ်။

ဓမ ကုသိုလ်ေဆာင် ဦးေအာင် ၀၉- ၄၀၄၇၆၅၆၆၀ဓမ ကုသိုလ်ေဆာင် ဦးေအာင် ၀၉- ၄၀၄၇၆၅၆၆၀

ဦးေနဝင်း (ေရ ) ၀၉- ၄၄၁၀၀၄၄၁၃ဦးေနဝင်း (ေရ ) ၀၉- ၄၄၁၀၀၄၄၁၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မင်းလမ်း၊ အမှတ်-(၈၂)၊ (၆-လ ာ) (ေြခရင်းခန်း)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၁၅x၅၀) ေပရိှ  တိက်ုခန်းကိ ုအေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်ဝယ်ယရူန် လက်ရိှတရားဝင်ပိင်ုရှင်ြဖစ်ေသာ 

ေဒ ခင်လှေဝ [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၇၁၂၅] သို က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍  မည်သူမဆို  ကန်ကွက်လိုပါက  ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား 

စာချပ်စာတမ်း (မရူင်း)များှင့ ် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  က ု်ပ်တိုထ ံ   လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင် နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ် 

စာချပ်ဆက်လက်ချပ်ဆို၍  ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

 ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ အိဖိးဇင်  ဦးသိန်းွန် ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ အိဖိးဇင်  ဦးသိန်းွန်

 B.Sc,DA,HGP,R.L,DBL, DML,DIL LL.B,DBL (စ်-၁၅၉၇၅) BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL B.Sc,DA,HGP,R.L,DBL, DML,DIL LL.B,DBL (စ်-၁၅၉၇၅) 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၊  ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀၊  ၀၉- ၅၀၅၃၁၀၇ ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀၊  ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀၊  ၀၉- ၅၀၅၃၁၀၇

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ                     ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ                     

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်/ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်းရှိ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်/ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်းရှ ိ

ေကျာင်းှင့်ဌာနများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ ေကျာင်းှင့်ဌာနများတွင ်လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ 

အမ ထမ်းရာထူးေနရာများအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းအမ ထမ်းရာထူးေနရာများအတွက ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်/ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမအတွင်းရိှ အစိုးရနည်း 

ပညာေကာလိပ်၊ အစိုးရစက်မ လက်မ သိပ ံ၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်းှင် ့

ဌာနများအတွက် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာများတွင် သတ်မှတ် 

အရည်အချင်းှင့်ြပည့်စုံပီး ေလ ာက်ထားလိုသူများသည ်ေလ ာက်လ ာများကို နီးစပ်ရာ 

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်/ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်းရှ ိေကျာင်းများတွင ်

ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းိုင်ပါသည-်

 စ် ရာထူး၊ လစာ န်း ပညာအရည်အချင်း ခန်အပ်မည့်ဦးေရစ် ရာထူး၊ လစာ န်း ပညာအရည်အချင်း ခန်အပ်မည့်ဦးေရ

 (က) စက်မ က မ်းကျင(်၅)  GTHS(BT, EcT, ET,AMT,  (၁၀၀ )ဦး

  (၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀- MT, MPT, IT, RACT)  

  ၁၇၂၀၀၀) သင်တန်းဆင်း/ ITC

   လက်မှတ်ရရှိသ ူ

၂။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီသူများအား အလုပ်ေလ ာက်လ ာ 

ေခ ယူသွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) (၃၁-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် အသက်(၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး အသက်(၃၀)ှစ်ထက် 

မေကျာ်သူ ြဖစ်ရမည်။

  (ဂ) လပ်ုငန်းလိအုပ်ချက်အရ တိင်ုးရင်းသားေဒသခမံျားကိ ုဦးစားေပးေရးချယ် 

ခန်ထားမည်။

  (ဃ) ဝန်ထမ်းအြဖစ်ခန်ထားြခင်းခံရပါက နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့် 

ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနတွင်  တစ်ဆက်တည်းလုပ်သက် အနည်းဆုံး       

(၃)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သ ူြဖစ်ရမည်။ 

 (င) ေဒသမေရး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သ ူြဖစ်ရမည်။ 

 (စ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သ ူြဖစ်ရမည်။ 

 (ဆ) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်သ ူြဖစ်ရမည်။ 

၃။ ေလ ာက်ထားလိုသူများသည ်ေလ ာက်လ ာပုံစံများအား သတင်းစာ ေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍ နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့ေ်လက့ျင့ေ်ရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)ှင့ ် နီးစပ်ရာ 

အစိုးရနည်းပညာေကာလပ်ိ၊ သပိ ံ၊ေကျာင်းှင့်ဌာနများတွင် ထတ်ုယ၍ူ ေလ ာက်လ ာများကိ ု

(၁၅-၂-၂၀၂၂)ရက်ေန ေနာက်ဆုံး ထားပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းများပူးတဲွလျက် 

နီးစပ်ရာေကျာင်းများသို တိုက်ိုက်တင်သွင်းေလ ာက်ထားရမည-်

 (က)  GTHS(BT, EcT, ET, AMT, MT, MPT, IT, RACT)သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ှင့် 

ဒတုယိှစ်  အမှတ်စာရင်းမတိ  / ITC သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ှင့ ်အမှတ် 

စာရင်းမိတ ။

 (ခ) (၆)လအတွင်းိုက်ထားေသာ ပတ်စပိုဓာတ်ပု(ံ၃)ပုံ၊ အသက်အေထာက် 

အထားအတွက် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မိတ ။ 

 (ဂ)  (၁)ှစ်အတွင်း ြပလုပ်ထားေသာ သက်တမ်းရှ ိအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင ်

မိတ ။

 (ဃ)  (၁)လအတွင်းြပလုပ်ထားေသာ       ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း          

ေဆးေထာက်ခံစာမူရင်း။

 (င) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး ေထာက်ခံ 

ချက်မူရင်း။

 (စ) ေလ ာက်လ ာပတ်ိရက်မတိင်ုမ ီ(၁)လအတွင်း ရရိှထားသည့ ် ြပစ်မ ကင်းရှင်း 

ေကာင်း ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း။

၄။ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့် ကုိက်ညီသည့် ေလ ာက်ထားလာသူ GTHS(BT, 

EcT, ET, AMT, MT, MPT, IT, RACT)သင်တန်းဆင်းများ/ ITC လက်မှတ်ရရှိသူများအား 

မိမိေလ ာက်လ ာတင်သွင်းခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ရာေကာလိပ်၊ သိပ ံှင့် ေကျာင်းများတွင ်

လူေတွစစ်ေဆးမ  ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၅။ လူေတွစစ်ေဆးချနိ်တွင် (GTHS သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်၊ ဒုတိယှစ် အမှတ် 

စာရင်း၊ ITC သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်၊ အမှတ်စာရင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ အလုပ် 

သမားမှတ်ပုံတင)်မူရင်းများ တင်ြပိုင်ရမည်။ 

၆။  လူေတွေအာင်ြမင်သူစာရင်းှင့် ဝန်ထမ်းအြဖစ်ခန်အပ်ြခင်းခံရသူများစာရင်း

အား နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလက့ျင့်ေရးဦးစီးဌာနရိှ အစိုးရနည်းပညာေကာလပ်ိ၊ 

သိပ ံ၊ ေကျာင်းှင့်ဌာနများတွင ်ေကညာသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

၇။ ေလ ာက်လ ာှင့်စပ်လျ်း၍ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့်မကိုက်ညီသူများ 

ပူးတွဲတင်ြပရမည့် စာရက်စာတမ်းအချက်အလက်မြပည့်စုံသူများှင့် သတ်မှတ်ထား 

ေသာရက်ထက် ေနာက်ကျေရာက်ရိှလာေသာ ေလ ာက်လ ာများကိ ု(လုံးဝ)လက်ခစံ်းစား 

မည်မဟုတ်ပါ။

၈။  လူေတွေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကိ ု(၁၆-၂-၂၀၂၂)ရက်ေနှင့် (၁၇-၂-၂၀၂၂)ရက် 

ေနများတွင်    မိမိတို ေလ ာက်ထားခဲ့သည့ ်  ေကျာင်းှင့ ်  ဌာနများ၌   ုံးချနိ်အတွင်း              

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ှင့်အတ ူကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ထုတ်ယ ူ

ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၉။ လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကို (၁၉-၂-၂၀၂၂)ရက်ေန ၊ နံနက်(၉:၀၀)နာရီအချနိ်တွင် 

ကျင်းပေဆာင်ရက်သွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၀။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား သိရိှလုိပါက မိမိေလ ာက်ထားသည့် သက်ဆုိင်ရာ 

အစိုးရနည်းပညာေကာလိပ်၊ သိပ ံ၊ ေကျာင်းှင့ ်ဌာနများတွင် ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ် 

စုံစမ်းိုင်ပါသည်။                       နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ ေနာင်ချိမိနယ်၊ အေနာက်ကအင်းေကျးရာအုပ်စု၊ 

ကွင်းအမှတ်(အေနာက်ကအင်းကွင်းြပင်)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၁)၊ ေြမဧရယိာ(၄၉.၅၀)ဧကသည် 
ဦးေမာင်ေမာင်ေအး(ဘ)ဦးထွန်းသန် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၆၃၆၈]အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင် 
ေသာေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ၎င်းေြမကွက်အား ြပင်ဦးလွင်မိ၊ အမှတ်(၇၃)၊ 
ြပည်သာယာလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကီး(၁၀)ေန က န်မ ေဒ စ ာဝင်း[၁၃/နခန(ိုင်)၀၄၀၇၀၂]
မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ထားပီးြဖစ်ပါ၍ သက်ဆိင်ုရာဌာနတွင် က န်မ အမည်ေပါက် (ပုစံ၁ံ၀၅)
ထုတ်ယူမည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ (မူရင်း)အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်က န်မထံ လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက က န်မ အမည်ေပါက်သည်အထ ိ
သက်ဆုိင်ရာံုးတွင် ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ စ ာဝင်းေဒ စ ာဝင်း
[၁၃/နခန(ိုင်)၀၄၀၇၀၂][၁၃/နခန(ိုင်)၀၄၀၇၀၂]

အမှတ်(၇၃)၊ ြပည်သာယာလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကီး(၁၀)၊ ြပင်ဦးလွင်မိ။ အမှတ်(၇၃)၊ ြပည်သာယာလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကီး(၁၀)၊ ြပင်ဦးလွင်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၂၀၄၆၀၃၇ဖုန်း-၀၉-၂၀၄၆၀၃၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ငုဝါ(၅)လမ်း၊ 

အမှတ်(၂၄၃)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ထမှဲ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ 
(ေခါင်းရင်း)ဘက်ြခမ်း ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၂x၆၀)ရိှ ဦးေငေွအာင် အမည်ေပါက် 
ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူေဒ ေအးသတီာြမင့[်၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၃၅၇၈၁]
ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယခေုကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်တို 
ထလံကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက်ြပလုပ်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

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

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

"ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း""ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်ရှိ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိရာ

ှင့်အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၏ မလိခအိမ်ရာ၊ တုိက်အမှတ်-၇ ၌ ေဒ ခင်မာလွင် 
(BGLE-ဝဝ၄၇၆၁) အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ အခန်းအမှတ်-၄၃ (စတုတ ထပ်) 
ေရမီးစု ံတိက်ုခန်း(၁)ခန်းှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ရိှ 
ထားပုိင်ဆုိင်၍ ေရာငးချပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု အဆုိရိှသူ ေဒ သ ာခုိင်[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၁၂ 
၂၆၀] ထံမ ှအပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန ်က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ဝင့်ရည်ချိ 
[၁၂/သလန(ိုင်)၁၀၁၆၂၈] က တန်ဖိုးေငွ၏ အချိကိုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည ်
အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့်တက ွ
က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ယုယုိုင် LL.B ဦးေအာင်ြမင်သန်  LL.B.,D.B.L, D.M.L ေဒ ယုယုိုင ်LL.B ဦးေအာင်ြမင်သန်  LL.B.,D.B.L, D.M.L
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၈၀၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၁၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၈၀၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၁၈)

တိုက်-၈၈၊ အခန်း-၂၀၁၊ ရတနာပုံ(၁)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ တိုက်-၈၈၊ အခန်း-၂၀၁၊ ရတနာပုံ(၁)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၈ ၀၀၇ ၇၃၇၊ ၀၉ ၇၉၅ ၃၅၃ ၄၇၅ဖုန်း-၀၉-၄၄၈ ၀၀၇ ၇၃၇၊ ၀၉ ၇၉၅ ၃၅၃ ၄၇၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၅၃၀)၊ သမာဓိ (၃)လမ်း၊ (၃၉/B)၊ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် ဟုေခ တွင်သည့် 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်၃၉/B)၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၅၃၀)၊ ဧရိယာ (ဝ.ဝ၅၅) ဧကရှိ ှစ် (၆၀)ေြမငှားဂရန ်ေြမကွက်ှင့် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရှိ  အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု  ဦးေအာင်ခင် (AA-ဝ၃၃၈၆၂) မှ အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး 
ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ခင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သူ  ေဒ ခင်မာေအး [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၃၅၅၄၄] မှ တရားဝင ်
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လာပီး ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းဝန်ခံကတိြပလျက ်အပီးလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းလာသည့ ်
အေလျာက် က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွမှ အပီးအြပတ ်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄) ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာချပ် 
စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းအေထက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တို ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်သည့်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေကျာ်ခိုင်ဝင်း (LL.B), WIPO (Switzerland) ေဒ ေဝဖိးေအာင် (LL.B), WIPO (Switzerland) ဦးေကျာ်ခိုင်ဝင်း (LL.B), WIPO (Switzerland) ေဒ ေဝဖိးေအာင ်(LL.B), WIPO (Switzerland)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၈၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၈၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅)

အမှတ်(၆၀)ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၆၀)ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၅၇၈၅၆၊ ၀၉- ၄၀၈၄၇၄၇၀၀၊ ၀၉- ၇၉၈၁၉၉၃၀၀ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၅၇၈၅၆၊ ၀၉- ၄၀၈၄၇၄၇၀၀၊ ၀၉- ၇၉၈၁၉၉၃၀၀

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန

စက်ပစ ည်းအေဟာင်း(၂၁)မျိးကိုေရာင်းချရန် စက်ပစ ည်းအေဟာင်း(၂၁)မျိးကိုေရာင်းချရန ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနရှိ 

ှစ်ကာလကာြမင့်ပီး ေဟာင်းွမ်းေနသည့ ်စက်ပစ ည်း(၂၁)မျိး၊ အေရအတွက် (၄၉၂)

လုံးကိ ုမျက်ြမင်အေြခအေနအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည်။

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံှင့်စည်းကမ်းချက်များကိ ု (၁၇-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနမှ (၁၆-၂-

၂၀၂၂)ရက်ေနအထိ ုံးဖွင့်ချနိ်(၉:၃၀)နာရီမှ (၁၆:၃၀)နာရီအတွင်း ေအာက်ပါလိပ်စာ 

များတွင် တင်ဒါပုစံမံျားကိတုစ်ေစာင်လ င် ေငကွျပ် (၂၀၀၀/-) န်းြဖင့ ်ဝယ်ယူိင်ုပါသည်-

၃။ အိတ်ဖွင့ ်တင်ဒါပုံစံများကို (၁၆-၂-၂၀၂၂)ရက်ေန  (၉:၃၀)နာရီမှ (၁၆:၃၀)

နာရအီတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လပ်ိစာသို လာေရာက်ေပးသွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ သတ်မှတ် 

ကာလထက်ေကျာ်လွန်ေသာတင်ဒါများကိ ုထည့်သွင်းစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ-

၄။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံှင့်       အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါက                 

ဖန်ုး- ၀၆၇-၃၄၁၂၃၆၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၂၆၂၄၊ ၀၆၇-၃၄၁၂၂၀၉ တိုသို ုံးချန်ိအတွင်းဆက်သွယ်  

စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါပုံစံများထုတ်ယူရန်လိပ်စာ တင်ဒါတင်သွင်းရန်လိပ်စာ    တင်ဒါပုံစံများထုတ်ယူရန်လိပ်စာ တင်ဒါတင်သွင်းရန်လိပ်စာ    

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်တွင်း/ ြပည်ပြပန်ကားေရးှင် ့ ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ပစ ည်းများဝယ်ယူေရးှင့်    ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ပစ ည်းများဝယ်ယူေရးှင် ့    

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ထုခွဲေရာင်းချေရးေကာ်မတီ    ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ထုခွဲေရာင်းချေရးေကာ်မတ ီ    

-ုံးအမှတ်(၇)၊ ေနြပည်ေတာ်  ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန    -ုံးအမှတ်(၇)၊ ေနြပည်ေတာ်  ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန    

ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၁၂၃၆၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၂၆၂၄၊ -ုံးအမှတ်(၇)၊ ေနြပည်ေတာ်    ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၁၂၃၆၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၂၆၂၄၊ -ုံးအမှတ်(၇)၊ ေနြပည်ေတာ်    

၀၆၇-၃၄၁၂၂၀၉၊  ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၁၂၃၉၀၀၆၇-၃၄၁၂၂၀၉၊  ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၁၂၃၉၀



ဇန်နဝါရီ  ၁၆၊   ၂၀၂၂

ေြမးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းေြမးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ 

စမ်းေရတွင်းလမ်း၊ အမှတ်(၇၊ ၆-လ ာ)ေနအိမ်မှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူှင့်
အတူေနထိုင်ေသာ ေြမးြဖစ်သူ  ေဒ ေစာယုွယ်(ဘ)ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း 
ိင်ုငသံားမှတ်ပုတံင်အမှတ်[၁၂/လသယ(ိင်ု)၀၄၉၉၄၈]ကိင်ုေဆာင်သသူည် 
(၁၂-၁-၂၀၂၂)ရက်တွင် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူပိင်ုဆိင်ုေသာ ေငေွကးများ 
အားယူေဆာင်ပီး ေနအိမ်မှ မိမိသေဘာဆ အေလျာက် ထွက်ခွာသွားခဲ့ 
ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်၎င်းေြမးြဖစ်သှူင့ပ်တ်သက်ေသာ မည်သည့က်စိ အဝဝ 
မဆို တာဝန်ယူေြဖရှငး်ေပးမည်မဟုတ်ေကာငး်၊ ေြမးအြဖစ်မှ အပီးတုိင ်
စွန်လ တ်သွားပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ထိုက်ထိုက်စိုး အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၃၆၃၈)ေဒ ထိုက်ထိုက်စိုး အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၃၆၃၈)

အမှတ်(၁၁၁)၊ ပန်းလ  င်(၃)လမ်း၊ ဟုမ်းလမ်းဘူတာရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၁)၊ ပန်းလ  င်(၃)လမ်း၊ ဟုမ်းလမ်းဘူတာရပ်ကွက်၊ 
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၇၈၄၉စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၇၈၄၉

“ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊“ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊

 ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၆)၊ ၁၁/ရပ်ကွက်၊ ပန်းဝါ(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၆)၊  ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၆)၊ ၁၁/ရပ်ကွက်၊ ပန်းဝါ(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၆)၊ 

အကျယ်အဝန်းေပ(အလျားေပ၄၀xအနံေပ၆၀)အနက်မှ ေြခရင်းဘက်ရှိအကျယ်အဝန်းေပ(အလျားေပ၄၀xအနံေပ၆၀)အနက်မှ ေြခရင်းဘက်ရှိ

 ေပ(၂၀x၆၀)ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  ေပ(၂၀x၆၀)ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 
(၁)ထပ်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို(၁)ထပ်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို

 ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း” ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”

အထက်ေဖာ်ြပပါအိမ်ှင့ ်ေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု
ပါမစ်ေြမအမည်ေပါက်သူထံမှ ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေနထိုင ်
လျက်ရှိ ေသာ ဦးရန်ိုင်လင်း[၉/ပဘန(ိုင်)၁၂၄၈၅၉]က တရားဝင်ဝယ်ယူ 
ပိုင်ဆိုင်ပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာြဖင့် လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိေကာင်း၊ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသည့အ်တွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ေဒ န ာလ  င်[၁၄/ဖပန(ုိင်)၁၅၂၄၀၉]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် (၄-၁-၂၀၂၂)ရက် 
တွင် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ စရန်ေငွအချိကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်း 
အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ၊ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည ်
အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၁၅)(၁၄-၂-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၁၅)(၁၄-၂-၂၀၁၇)
အမှတ်(၃၀)၊ ဇဗ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၀)၊ ဇဗ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂

ေရာင်း/ငှားေရာင်း/ငှား
  ေရ ြပည်သာမိနယ်၊   

ဘုရင့ ်ေနာင ်    လမ်းမ ၊            

ပတ ြမားေဈးအနီး (၇၇၀)

စီးပွားေရးခွင်၊ ေြမ(60'x40')၊ 

အိမ် (30'x27')   ှစ်ထပ်၊ 

ညိ  င်းေဈး။ 

Ph:09-5105289, Ph:09-5105289, 

09-510532009-5105320

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊  ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ ကာြဖလမ်း၊   ေြမကွက်အမှတ်(၂၆၂)၊              

ေပ (၄၀x၆၀) အကျယ်အဝန်းရိှ ေဒ ှင်းှင်းေမ[၁၂/စခန(ိုင)်၀၂၂၁၄၉]ှင့် ဦးသီဟဝင်း[၁၂/အလန(ိုင)်၀၂၉၅၂၀]အမည်ေပါက် 
ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးသီဟဝင်း ကွယ်လွန်သွားသြဖင့ ်
ပူးတဲွ ဂရန်အမည်ေပါက် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ှင်းှင်းေမမှ ဥပေဒှင့်အညီ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပ ေြပာဆို 
လာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
၎င်းအေရာင်း အဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။       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,WIPO(Switzerland) Ph:09-954280932   LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,WIPO(Switzerland)
 အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ Ph:09-420080932,09-977402677 အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ Ph:09-420080932,09-977402677
 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၄/စီးဖိး 
ဇုန်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၄၅)၊ ေြမ 
ကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၁၄၅)၊ ဆင် 
တဲလမ်း၊ (၆၄/စီးဖိးဇုန်)၊ ဒဂုံေတာင် 
မိနယ် ဦးအုန်းေရ [၁၂/ပဇတ(ိုင်) 
၀၂၄၆၉၂]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမ 
ငှားဂရန်ေြမအား ဂရန်ေြမ အမည်ေပါက် 
ဦးအုန်းေရ ၏ အေထွေထွကိုယ်စား 
လှယ်လ ဲစာရရှိသူ ေဒ ြမသင်း[၁၂/
ဒဂန(ိုင်)၀၃၂၅၁၄] မှ ဂရန်မူရင်း၊ 
ပါဝါ၊ ပါဝါေပးသူသက်ရှိထင်ရှားရှိ 
ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်-၁/ 
၃၂၄၉/၂၀၂၁(၂၆-၁-၂၀၂၁)တင်ြပ၍ 
ဘဏ်ေချး ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားရာ 
(၂၀၀၇) ခှုစ်တွင် ဘဏ်ေချးေြမပုကံူး 
ယူထားြခင်းအား  ဘဏ်ေချးေြမပုံ 
ေပျာက်ဆုံးသွားေကာင်း ကျမ်းကျနိ ်
လ ာအမှတ်- ၁/၄၇၂/၂၀၂၂(၆-၁-
၂၀၂၂)ြဖင့ ် ဝန်ခံကတိြပတင်ြပ၍ 
ဘဏ်ေချးေြမပု ံေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိုင ်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤ ေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၂)၊ ဦးကင်ဥလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၄၁/ခ)၊ 

ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို အမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဟန်လ  င်ဦး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၀၁၁၀]မှ ဥပေဒှင့်အညီ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပ 
ေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

   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,WIPO(Switzerland)Ph:09-954280932    LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,WIPO(Switzerland)
အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊  Ph:09-420080932,09-977402677 အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊  Ph:09-420080932,09-977402677 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၅၀၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၅၀
ေဒ တင်တင်ခိုင်  ှင့် ၁။ ေဒ ခိုင်ခိုင်သင်း
    ၂။ ေဒ ှင်းယုေဝ
    ၃။ ေဒ ယုယုကို
တရားလို   တရားပိင်များတရားလို   တရားပိင်များ
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ မိသစ်(ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဝါ(၁)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၀၂/ခ)ေန (၁)တရားပိင် ေဒ ခုိင်ခုိင်သင်း၊ (၂) တရားပိင် ေဒ ှင်းယုေဝှင့် (၃) 
တရားပိင ်ေဒ ယုယုကို (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိတို သိေစရမည်။

သင့တ်ိုအေပ ၌ တရားလိကု ''(၂၅-၄-၂၀၂၁) ရက်စဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတ ူအမ်ိခေံြမ ''(၂၅-၄-၂၀၂၁) ရက်စဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတ ူအမ်ိခေံြမ 
အေရာင်းအဝယ် ကတစိာချပ်အား  ပယ်ဖျက်ေပးေစလိမု '' အေရာင်းအဝယ် ကတစိာချပ်အား  ပယ်ဖျက်ေပးေစလိမု '' ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည် 
ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သုိမဟုတ်၊ ၎င်းအမ ှင့် စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကား 
အရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ်၊ ုံးအခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ 
သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့် စပ်ဆုိင်သည့်အချက်များကုိ  ေချပေြပာဆုိုိင်သူ တစ်ဦး 
တစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ 
တပိုတဲွလဆန်း ၃ ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ၁၀:ဝဝနာရတွီင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရိှသ ူ
တရားလို စွဲဆိုချက် ထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်သင်သိေစရ 
မည်မှာ အထက်ကဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက်တွင် သင်မလာမေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ် 
ရာ၌ ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။  ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့ ်
စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပ အမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည် 
တိုကို သင်ှင့်အတူ  ယူေဆာင်လာရမည်။  သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေန 
လက်တွင် ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ အဆိုင်မီ 
(၄) ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၃) ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

            (ေအာင်ေနမျိး)            (ေအာင်ေနမျိး)
တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး (၁)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး (၁)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

“တိုက်ခန်းအမည်ေြပာင်းမည်ြဖစ်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း“တိုက်ခန်းအမည်ေြပာင်းမည်ြဖစ်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း” အများသိေစရန်ေကညာြခင်း” 
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ  ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ  ထုတ်ေပးထားေသာ ဒဂုံမိသစ ်
(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ၉၂/ရပ်ကွက်၊ ယုဇနအိမ်ရာအပိုင်း(၁)၊ (၈)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် 
တိက်ု၊ တိက်ု အမှတ်(၂၀)၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၆)၊ ဒတုယိထပ်၊ ဧရယိာ(၄၈၄)စတရုန်း 
ေပ၏ ပိုင်ရှင်အမည်ေပါက် ေဒ ေမာ်(ဘ)ဦးသန်းတင်[၁၂/ခရန(ိုင်)၀၁၂၈၅၃] 
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက (၈-၁-၂၀၂၂)ရက်တွင် တိုက်ခန်းအား အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူ ပီးြဖစ်သည့်အတွက ်အထက်ပါ ုံးဌာန၌ အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထား 
မည်ြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုပါက (၇) ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပီး ကန်ကွက်သူမရိှပါက တုိက်ခန်း 
အမည်ေြပာင်းြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ခင်ေဌး (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၁၅) (၁၄-၂-၂၀၁၇)ေဒ ခင်ခင်ေဌး (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၁၅) (၁၄-၂-၂၀၁၇)

အမှတ်(၃၀)၊ ဇမ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၀)၊ ဇမ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၈၁၂၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၈၁၂၂

“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ခေရပင်လမ်းမကီး၊ ဓမ သုခအြပင်လမ်း၊ အမှတ် 

(၇၃)တွင် ေနထိုင်ေသာ ဦးခိုင်မင်းစိုး[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၉၈၃၅]သည် ေအာက်တွင ်

ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တဆံပ်ိအား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း မှတ်ပံုတင်ံုးတွင် မှတ်ပု ံ

တင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

စာချပ်အမှတ်-၅၁၇၅/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၂၈-၁၂-၂၀၂၁)စာချပ်အမှတ်-၅၁၇၅/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၂၈-၁၂-၂၀၂၁)

အထက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အား ေမာ်ေတာ်ယာ်ေရာင်းဝယ်ေရး

လုပ်ငန်းများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်ြပြပင်ြခင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ ေမာ်ေတာ် 

ယာ်ှင့ပ်တ်သက်ဆက်စပ်သည့ ်ဗဟသုတုများ၊ သမှိတ်ဖွယ်ရာများ၊ အေထာက်အကြူပ 

ပညာရပ်များအား ေဆာင်းပါးများေရးသားြခင်း၊ စာအုပ်ထုတ်ေဝြခင်း၊ ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ြခင်းကိ ုOnline မှြဖစ်ေစ၊ ဆိင်ုခန်း/ုံးခန်းများဖွင့လှ်စ်၍ြဖစ်ေစ ြမန်မာုိင်ငတံစ်ဝန်းလံုး၌ 

အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါ လပ်ုငန်းအမှတ်တဆံပ်ိအား မည်သည့ပ်ုစံြံဖင့မ်ဆိ ုမီှြငမ်းတပု 

သုံးစွဲြခင်း၊ အမည်စာသား ပုံစံတူအသုံးြပြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်  အသုံးြပြခင်းမျိး 

မြပလပ်ု       မေဆာင်ရက်ကရန်  သတေိပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတပုသုံးစဲွခဲမ့ည်ဆိပုါက 

တည်ဆ ဲဥပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးခိုင်မင်းစိုး[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၉၈၃၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးခိုင်မင်းစိုး[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၉၈၃၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၇)အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ပတ ြမား(၂)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၁၁၉)တွင် ေနထိုင်ေသာ ဦးကိုကိုေအာင ်[၁၂/စခန(ုိင်)၀၄၇၂၉၄]သည် ေအာက်တွင် 

ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံးတွင် 

မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

စာချပ်အမှတ်-၅၁၇၂/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၂၈-၁၂-၂၀၂၁)စာချပ်အမှတ်-၅၁၇၂/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၂၈-၁၂-၂၀၂၁)

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တဆံပ်ိအား လူကီး/လငူယ်/ကေလးဝတ်အသင့ခ်ျပ်ပီး 

ပုဆုိးအမျိးမျိး၊ အမျိးသမီးဝတ်လံုချည် အမျိးမျိး၊ ေယာကျ်ားဝတ်/မိန်းမဝတ်ဝမ်းဆက် 

အမျိးမျိး၊ တီရှပ်အမျိးမျိးတိုအား ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်၍ Online System မှြဖစ်ေစ၊ 

ဆိင်ုခန်းများဖွင့လှ်စ်၍ြဖစ်ေစ၊ လက်လ/ီလက်ကား ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်းတုိတွင် ြမန်မာ 

ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါအမှတ်တဆံပ်ိအား မည်သည့ပ်ုစံြံဖင့မ်ဆိ ုမီှြငမ်းတပုသုံးစဲွြခင်း၊ 

အမည်စာသား ပုံစံတူထုတ်လုပ်ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလုပ ်

မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွခ့ဲမည်ဆုိပါက တည်ဆဲ 

ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဦးကိုကိုေအာင်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၇၂၉၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးကိုကိုေအာင[်၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၇၂၉၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ခေရပင်လမ်းမကီး၊ ဓမ သုခအြပင်လမ်း၊ အမှတ် 

(၇၃)တွင် ေနထိုင်ေသာ ဦးခိုင်မင်းစိုး[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၉၈၃၅]သည် ေအာက်တွင် 
ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံးတွင် 
မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

စာချပ်အမှတ်-၅၁၇၆/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၂၈-၁၂-၂၀၂၁)စာချပ်အမှတ်-၅၁၇၆/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၂၈-၁၂-၂၀၂၁)
အထက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အား ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့်ပတ်သက် 

ဆက်စပ်ေသာ အလုံးစုံေမာ်ေတာ်ယာ်ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊   ေမာ်ေတာ်ယာ်         
ေဆးေဘာ်ဒီြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်အလှဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ 
ေမာ်ေတာ်ယာ်ြပြပင်ြခင်းဆုိင်ရာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ြခင်း အစရိှသည့်လုပ်ငန်းများ 
အြပင်၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့်ဆက်စပ်ေသာပစ ည်းများ ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ ဆုိင်ခန်း 
များဖွင့လှ်စ်၍ ြဖစ်ေစ၊ Online System မှြဖစ်ေစ ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်းလုံး၌ အသုံးြပလျက် 
ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါလပ်ုငန်းအမှတ်တဆံပ်ိအား မည်သည့ပ်ုစံြံဖင့မ်ဆိ ုမီှြငမ်းတပု 
သုံးစွဲြခင်း၊ အမည်စာသား ပုံစံတူအသုံးြပြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်  အသုံးြပြခင်းမျိး 
မြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွခ့ဲမည်ဆုိပါက 
တည်ဆ ဲဥပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးခိုင်မင်းစိုး[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၉၈၃၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးခိုင်မင်းစိုး[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၉၈၃၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ဇင်မာေအး(LL.B)ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့(်LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ဇင်မာေအး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၉၅)

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

“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ သံသရာဧေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၁)

တွင် ေနထိုင်ေသာ ေဒ အိအိမျိး(ဘ)ဦးသန်စင်ွန် [၁၁/တကန(ိုင်)၀၉၂၀၅၉]သည် 

ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တဆံပ်ိအား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုတံင် 

ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

စာချပ်အမှတ်-၅၁၇၃/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၂၈-၁၂-၂၀၂၁)စာချပ်အမှတ်-၅၁၇၃/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၂၈-၁၂-၂၀၂၁)

အထက်ေဖာ်ြပပါအမှတ်တဆံပ်ိအား လက်ဆတ်ေသာ အသားအမျိးမျိး၊ ငါးအမျိး 

မျိး၊ ပင်လယ်စာအမျိးမျိး၊ ဟင်းသီးဟင်းရက်အမျိးမျိး၊ ေရထွက်ကုန်ပစ ည်းအမျိးမျိး

စသည်တုိကုိ Online System မှြဖစ်ေစ၊ ဆုိင်ခန်းများဖွင့်လှစ်၍ြဖစ်ေစ၊ လက်လီ/လက်ကား 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်းတိုတွင ်ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါအမှတ်တဆံပ်ိအား မည်သည့ပ်ုစံြံဖင့မ်ဆိ ုမီှြငမ်းတပုသုံးစဲွြခင်း၊ 

အမည်စာသား ပုံစံတူထုတ်လုပ်ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလုပ် 

မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွခ့ဲမည်ဆုိပါက တည်ဆဲ 

ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ေဒ အိအိမျိး[၁၁/တကန(ိုင်)၀၉၂၀၅၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ အိအိမျိး[၁၁/တကန(ိုင်)၀၉၂၀၅၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၈၉၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၈၉၆)

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

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



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်ကီးတင်စိုး(ငိမ်း)ဗိုလ်ကီးတင်စိုး(ငိမ်း)
စစ်တက သိုလ် အမှတ်စ်(၁၉)စစ်တက သိုလ် အမှတ်စ်(၁၉)

အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်
ဗိုလ်ကီးတင်စိုး(ငိမ်း)၊ စစ်တက သိုလ်အမှတ်စ ်(၁၉) သည် ၁၄-၁-

၂၀၂၂  (ေသာကာေန ) ညေန ၆:၄၅နာရီတွင် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ပုသိမ်ကီးမိနယ် ေနအိမ်၌ ဘဝတစ်ပါးသို ေြပာင်းသွားေကာင်း 

သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစု ှင့်တကွ ထပ်တူ ဝမ်းနည်းရပါသည်။

ချစ်သူငယ်ချင်း တင်စိုး ေကာင်းရာသုကတိေရာက်ပါေစ----

စစ်တက သိုလ်အမှတ်စ်(၁၉)မှစစ်တက သိုလ်အမှတ်စ်(၁၉)မှ

သူငယ်ချင်းများှင့် မိသားစုများသူငယ်ချင်းများှင့ ်မိသားစုများ

(၁၂)ှစ်ေြမာက်လွမ်းဆွတ် သတိရတမ်းတမိြခင်း(၁၂)ှစ်ေြမာက်လွမ်းဆွတ ်သတိရတမ်းတမိြခင်း

ဗိုလ်ကီးစိုင်းသီဟဗိုလ်ကီးစိုင်းသီဟ
D.S.T.A အမှတ်စ်(၄) ြမန်မာ့သတင်းစ်D.S.T.A အမှတ်စ်(၄) ြမန်မာ့သတင်းစ်

(၁၆.၁.၂၀၁၀ - ၁၆.၁.၂၀၂၂)(၁၆.၁.၂၀၁၀ - ၁၆.၁.၂၀၂၂)

ေမေမတိုနဲ ခ ွဲခ ွာသွားတာ ဒီေနဆို (၁၂)ှစ်ေတာင်ရှိ 

သွားပီေနာ်။ ၁၆-၁-၂၀၂၂ရက်တွင် သုညတဓမ ရံသီ တရားရိပ်သာမှာ 

ရပ်ိသာဝင်၊ ကသုိလ်ု တရားှင့အ်တ ူမီးအားြမင့စ်က်လှဒါန်းြခင်း၊ 

အုဏ်ဆွမ်း၊ ညေန အေအးအေဖျာ်ရည်ှင့ ် အေဆာက်အဦ 

အလှတိုကို ေဖကီး၊ ေမကီးတိုနဲအတူ သားအတွက် ရည်စူး 

လှဒါန်းမ အစုစုတိုအား အမ ေပးေဝပါတယ်။ ြမင့်ြမတ်ေသာ 

ဘုံဘဝမှ သာဓု ေခ ဆိုငိမ်းချမ်းပါေစ၊ အမ - အမ -အမ 

သားရဲ ေမေမ   ေဒ ေဌးေဌးဝင်းသားရဲ ေမေမ   ေဒ ေဌးေဌးဝင်း

ေရ မာလာရိပ်မွန်ေရ မာလာရိပ်မွန်

ဦးစိန်ေအာင်(စည်သူ-၈၀)ဦးစိန်ေအာင်(စည်သူ-၈၀)
ဒုတိယ န်ကားေရးမှး၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးဒုတိယ န်ကားေရးမှး၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး

အသက်(၅၉)ှစ်အသက်(၅၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ စိမ်းလဲ့ကန်သာဝင်းေန (ဦးစိုးရ-

ေဒ ေငွကည်)တို၏သား၊   ေဒ နန်းလှရင်၏  ခင်ပွန်း၊ ေမာင်ေကျာ်သက်ေအာင်၊ 

ေမာင်သန် ဖိးေအာင်တို၏ ဖခင်သည် ၁၅-၁-၂၀၂၂ ရက်(စေနေန ) ညေန 

၁၇:၅၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၇-၁-၂၀၂၂ ရက(်တနလ  ာေန ) 

ေနလယ်  ၁၄:၀၀ နာရတွီင် ထန်ိပင်သသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။ 

(ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁:၀၀ နာရီတွင် ထွက်ခွာပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ တင်တင်မျိး(ခ)ေဒ မိမိကီးေဒ တင်တင်မျိး(ခ)ေဒ မိမိကီး

အသက်(၅၉) ှစ်အသက်(၅၉) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဘုရင့်ေနာင်ရပ်ကွက်၊ ဒလမိေန (ဦးကျင်ေအး-ေဒ ေအးစိန်) 

တို၏ သမီး၊ (ဦးသိန်းမိင်-ေဒ ခင်ေသာ်တာ)တို၏ ညီမ၊ (ဦးြမတ်မင်း)-

ေဒ လှလှေမာ်(ခ)တုတ်မ၊ ေဒ ြဖြဖေအး၊ (ဦးလ  င်ဝင်း)၊ ဦးလှမင်း(ခ) 

ဦးမိုးေကျာ်၊ ဦးေကျာ်ခိုင်လတ်၊ ဦးရန်ေနာင်စိုးတို၏ အစ်မ၊ ရန်ကုန်မိေန 

ဦးသန်ိးြမင့၏် ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ကိေုအာင်ေကျာ်ထွန်း-မစမုာဦး၊ ကိသုရူ 

သန်ိးဦး- မေရ စင်ွယ်ြမင့်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင် ၊ ေမာင်မင်းခန်ကိကုိ၏ု 

ချစ်လှစွာေသာ အဘွား ေဒ တင်တင်မျိး(ခ) ေဒ မိမိကီးသည် ၁၂-၁-၂၀၂၂ 

(ဗုဒ ဟူးေန ) ည ၉: ၁၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၆-၁-၂၀၂၂ 

(တနဂ  ေေွန) မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင် ကျစီသုသုာန်သို  ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 

မည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့်  ရပ်နီးရပ်ေဝးေန ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀:၃၀နာရီတွင် 

ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ေရ ေပါက် 

ကံ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၀)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၀၇)၊ 

ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုအမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေမာင်ကည်[၁၃/တခလ 

(ုိင်)၀၂၆၅၅၃]မှ ဥပေဒှင့်အညီ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပ 

ေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဖိးမင်းေအာင်[၇/ဒဥန(ိုင်) 

၁၃၃၃၈၃]မှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွအချိကို ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ စာရက် 

စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးဆုံးသည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်

ေကညာအပ်ပါသည်။

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၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ (၂၈-အီး-၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ (၂၈-အီး-၂)ရပ်ကွက်၊ 

မအူပင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁)၊အိမ်အမှတ်(၂၀)ဟု မအူပင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁)၊အိမ်အမှတ်(၂၀)ဟု 

ေခ တွင်သည့် (၂)ခန်းတွဲ (၇)ထပ် ကန်ထိုက်တိုက်၏ ေခ တွင်သည့် (၂)ခန်းတွဲ (၇)ထပ် ကန်ထိုက်တိုက်၏ 

ပထမထပ်(ေြခရင်း)တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိုပထမထပ်(ေြခရင်း)တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ပါတိက်ုခန်းကိ ုမလူပိင်ုဆိင်ုသ ူကန်ထိက်ုတာထမှံ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထား 

သ ူဦးေအာင်ေကျာ်ဦး[၁၂/စခန(ိုင်)၀၂၆၅၆၀]က တရားဝင်ပိုင်ရှင်အြဖစ ်အ ပ်အရှင်း 

ကင်းစွာ လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုပါေကာင်းှင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ပါေကာင်း ဝန်ခ ံ

ကတိြပသည့်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်(စရန်ေငွ)ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ တုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်ရိှသြဖင့် 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ 

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 

ပါသည်။

(လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ)(လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ)

ေဒ ထက်ထက်ပိုင်(LL.B)ေဒ ထက်ထက်ပိုင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၄၆/၂၀၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၄၆/၂၀၁၄)

အမှတ်(၂၅၅)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ(၂)လမ်း(က)၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၅၅)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ(၂)လမ်း(က)၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၉၈၄၁၈၊ ၀၉-၇၃၁၁၃၉၁၇၊ ၀၉-၄၅၂၃၀၆၁၇၃ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၉၈၄၁၈၊ ၀၉-၇၃၁၁၃၉၁၇၊ ၀၉-၄၅၂၃၀၆၁၇၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
တိုက်အမှတ်(၁)၊ အခန်းအမှတ်(၅၀၄)၊ ကျိက ဆံအိမ်ရာ၊ ကျိက ဆံလမ်း၊ 

တာေမွမိနယ်ေန ေဒ ေအမမီထွီန်း[၁၁/ကတန (ိင်ု)၁၀၄၇၄၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 
အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေအမီမီထွန်းအား လူမ ကွန်ရက်ေဖ့ဘုတ်စာမျက်ှာ၌
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ Viber၊ ဖုန်းမက်ေဆ့များြဖင့် ဆက်သွယ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဂုဏ်သိက ာ 
ကျဆင်းေအာင်မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲေြပာဆိုြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ အေှာင့်အယှက် 
ေပးြခင်းစသည်တိုကို ြပလုပ်ေနပါသြဖင့် ထိုကဲ့သို ေနာက်ေနာင်မြပလုပ်ရန်ှင့ ်
ြပလုပ်လာသူှင့ ်ဆက်စပ်အကံေပး ပူးေပါင်းပါဝင်သူများကိ ုြမန်မာိုင်ငံ၏ တည်ဆဲ 
ဥပေဒများအရ ထေိရာက်စွာအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေမသူေအာင်(LL.B)ေဒ ေမသူေအာင်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၅)

အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

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

ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် (ကျံမေငး)ေဒ ခင်လ  င်ြမင့ ်(ကျံမေငး)
(ေရ မန်းေတာင်ေဆးတိုက်)(ေရ မန်းေတာင်ေဆးတိုက်)

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်ေန ဦးခင်ေမာင်ဝင်း (ေရ မန်းေတာင်ေဆးတိက်ု)၏ ချစ်လှ 

စွာေသာဇနီး၊ ဦးေကာင်းဝင်းရှိန-် ေဒ ခင်ချိချိသင်း၊ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း-ေဒ တင်ေမဝင်း၊  

ဦးေအာင်မိုးလွင်-ေဒ ခင်သဇူာဝင်းတို၏ မခိင်ကီး၊ ကိေုနသာလင်း-မေရ သ ာ မတင့လ်ဲဝ့င်း၊ 

မဖူးြမတ်သွယ်၊ မေမကံေ့ကာ်ဖူး၊ ေမာင်ေကျာ်ဖန်ုးေဇာ်၊ ေမာင်eာဏ်လင်းထက်၊ ေမာင်အဂ မိုး 

ဝိုင်၊ ေမာင်သက်တံ့မိုးပိုင်တို၏ အဘွား၊ ြမစ် ှစ်ေယာက်တို၏ အဘွားသည် ၁၅-၁-၂၀၂၂ 

ရက် နံနက် ၁:၃၅နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကျန်ရစ်ေသာ ုပ်ကလာပ်အား 

ကွယ်လွန်သ၏ူ ဆ အရ ၁၅-၁-၂၀၂၂ ခှုစ် (စေနေန) မွန်းလဲွ ၃ နာရတွီင်  ေရေဝးသသုာန်သို 

ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီး ရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် (ကျံမေငး)ေဒ ခင်လ  င်ြမင့ ်(ကျံမေငး)
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊   ဗဟန်းမိနယ်ေန   ဦးခင်ေမာင်ဝင်း (ေရ မန်းေတာင် 

တုိင်းရင်းေဆးတုိက်)၏ဇနီး    ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် အသက် (၇၅)ှစ်သည် 

၁၅-၁-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

ကားသရိသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ဦးေမာင်ေမာင်ဦးှင့် မိသားစုဦးေမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်မိသားစု

ဂရိတ်ေဝါတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးဂရိတ်ေဝါတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် (ကျံမေငး)ေဒ ခင်လ  င်ြမင့ ်(ကျံမေငး)
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊   ဗဟန်းမိနယ်ေန   ဦးခင်ေမာင်ဝင်း (ေရ မန်းေတာင်  
တိုင်းရင်းေဆးတိုက)်၏ဇနီး   ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် အသက် (၇၅)ှစ်သည် 
၁၅-၁-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
ကားသရိသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ဦးထွန်းေရ -ေဒ သင်းသင်းေဆွဦးထွန်းေရ -ေဒ သင်းသင်းေဆွ
ထွန်းေရ ဝါတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးထွန်းေရ ဝါတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် (ကျံမေငး)ေဒ ခင်လ  င်ြမင့ ်(ကျံမေငး)
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊   ဗဟန်းမိနယ်ေန   ဦးခင်ေမာင်ဝင်း (ေရ မန်းေတာင်  

တိုင်းရင်းေဆးတိုက)်၏ဇနီး  ေဒ ခင်လ  င်ြမင့ ်အသက် (၇၅)ှစ်သည် 

၁၅-၁-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

ကားသရိသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ဦးကည်စိုး-ေဒ ေဌးေဌးရီဦးကည်စိုး-ေဒ ေဌးေဌးရီ

ေကသီပန်တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးေကသီပန်တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး

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

ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် (ကျံမေငး)ေဒ ခင်လ  င်ြမင့ ်(ကျံမေငး)
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊   ဗဟန်းမိနယ်ေန   ဦးခင်ေမာင်ဝင်း-ေရ မန်းေတာင် 
တိင်ုးရင်းေဆးတိက်ု၊ (ဗဟိအုလပ်ုအမ ေဆာင် ေကာ်မတဝီင်၊ ြမန်မာတ့ိင်ုးရင်း 
ေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့ ်ေဆးပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း)၏ဇနီး 
ေဒ ခင်လ  င်ြမင့ ်အသက် (၇၅)ှစ်သည် ၁၅-၁-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁:၃၅ 
နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသိရသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ 
အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့်  ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့ ်
ေဆးပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းေဆးပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် (ကျံမေငး)ေဒ ခင်လ  င်ြမင့ ်(ကျံမေငး)
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်ေန ဦးခင်ေမာင်ဝင်း-ေရ မန်းေတာင် 
တိုင်းရင်းေဆးတိုက်[အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲဝင်၊      ြမန်မာိုင်ငံ 
တိုင်းရင်းေဆး ဆရာအသင်း(ဗဟို)]၏ ဇနီး ေဒ ခင်လ  င်ြမင့ ်အသက် 
(၇၅)ှစ်သည် ၁၅-၁-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 
သွားေကာင်း ကားသိရသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူ အထူးဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ တိုင်းရင်းေဆးဆရာအသင်း(ဗဟို)ြမန်မာိုင်ငံ တိုင်းရင်းေဆးဆရာအသင်း(ဗဟို)

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

အားအား

က

စားစား

ြမင့်ြမင့်

တင်တင်

စိတ်စိတ်

လန်းလန်း

ရ င်ရ င်

ဆန်ဆန်

ကျင်ကျင်

မူးမူး

ယစ်ယစ်

ေဆးေဆး



ဇန်နဝါရီ   ၁၆၊   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

စပါးအသင်းနဲ      အာဆင်နယ် 
အသင်းတို   ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်မှာ 
ယှ်ပိင်ကစားမယ့် ေြမာက်လန်ဒန် 
ဒါဘီပွဲစ်ကို   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 
ေကာင့်   ကစားသမားအများစု 
မပါဝင်ိုင်တဲ့အတွက်     ေရ ဆိုင်း 
ေပးဖို      အာဆင်နယ်အသင်းက 
ေတာင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။

အာဆင်နယ်အသင်းဟာ လက်ရှိ 
မှာ အာဖရကိိင်ုငမံျားဖလားပိင်ပဲွ 
သွားေရာက်ကစားေနရတဲ ့ ကစား 
သမားေတ၊ွ ဒဏ်ရာရရိှေနတဲ ့ကစား 
သမားေတွ၊   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 
ကူးစက်ခံရတဲ ့    ကစားသမားေတ ွ
ရှိေနခဲ့တာေကာင့ ်  စပါးအသင်းနဲ  
ပွဲစ်ကို ေရ ဆိုင်းေပးဖို ေတာင်းဆို 
ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။
စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြပင်ဦးလွင ်   ဇန်နဝါရီ    ၁၅

ယခုှစ်  ေကာ်ဖီရာသီတွင် ြပည်ပိုင်ငံများသို ေကာ်ဖီတန်ချန်ိ ၄၅၀ မှ ၅၀၀ ကား တင်ပုိေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ြပင်ဦးလွင်မိနယ ်ေကာ်ဖီသုေတသနှင့် နည်းပညာြပန်ပွားေရးဗဟိုဌာနမ ှသိရသည်။

စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၃ သို 

ယခုှစ်ေကာ်ဖီရာသီတွင ်ြပည်ပိုင်ငံများသို

ေကာ်ဖီတန်ချနိ် ၄၅၀ မှ ၅၀၀ ကား တင်ပိုသွားမည်

စပါးနဲ အာဆင်နယ်တိုယှ်ပိင်ကစားမယ့် ေြမာက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲစ်ကို

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေရ ဆိုင်းေပးရန် အာဆင်နယ်အသင်း ေတာင်းဆို

ြမန်မာေဘာလုံးသမားများ

ထိုင်း၊ မေလးရှားှင့်

အိ ိယကလပ်များတွင ်ကစားေန
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၅

ြမန်မာေဘာလံုးသမားများသည် ယခုေနာက်ပုိင်းကာလများတွင် 

ြပည်ပကလပ်အသင်းများ၌  သွားေရာက်ကစားသည့ ်အေရအတွက် 

ြမင့်တက်လာပီး ထိုင်း၊ မေလးရှားှင့ ်အိ ိယကလပ်အသင်းများတွင ်

ကစားလျက်ရှိသည်။

ကိုးဦး သွားေရာက်ကစားလျက်ရှိ

၂၀၂၂  ခုှစ်  ှစ်ဆန်းပိုင်းအထိ   ြမန်မာကစားသမား   ကိုးဦး 

သွားေရာက်ကစားလျက်ရှိပီး ယင်းကစားသမားများတွင ်အမျိးသား 

ရှစ်ဦး၊ အမျိးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ေနသည်။ လက်ရိှသွားေရာက်ကစားေန 

သည့် ြမန်မာေဘာလုံးသမားများတွင ်ယခင်ကတည်းက သွားေရာက ်

ကစားေနသမူျားရိှသလိ ုပီးခဲသ့ည့ှ်စ်ကန်ုပိင်ုးမှ သွားေရာက်ကစားသ ူ

များလည်း   ပါဝင်သည်။   ြမန်မာအမျိးသား  ေဘာလုံးသမားများမှာ 

ထိုင်းှင့် မေလးရှားကလပ်များတွင ်ကစားေနပီး ြမန်မာအမျိးသမီး 

ေဘာလုံးသမားြဖစ်သည့ ်ဝင်းသဂိ   ထွန်းမှာမ ူအိ ိယကလပ်တွင် ကစား 

လျက်ရှိသည်။

စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၂၂

စာမျက်ှာ » ၁၃

ေဆာင်းပါး    စာမျက်ှာ » ၁၅

ဗုဒ အေကာင်း

သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း

စာေပြမတ်ိုးသူ ဆရာကီးညိဝင်း

စာမျက်ှာ » ၂၀၊ ၂၁

မျိးဆက်သစ်

ပျိးခင်း

အိ ိယိုင်ငံ၌ 

သုံးရက်ဆက်တိုက်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ 

ှစ်သိန်းေကျာ်ရှိ


