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၁။  ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကိ ုြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မစဲာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါ 

အဝင် လပ်ုေဆာင်သင့၊် လပ်ုေဆာင်ထိက်ုသည်များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်လပ်ုေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့ ်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့ ် ထခိိက်ုခဲသ့ည့ ် စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများအား ြဖစ်ိင်ုသမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး သေဘာတ ူ

စာချပ်(NCA)ပါ သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း ြဖစ်ိုင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အည ီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခ ံ

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

တိင်ုးရင်းသားလမူျိးများစွာ မီှတင်းေနထိင်ုလျက်ရိှသည့ ်ြပည်ေထာင်စသုမ တ ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ကီး 

အတွက် အချင်းချင်းေသွးစည်းညီွတ်မ ရှိမှသာ  ြပည်ေထာင်စုကီးမပိကွဲဘ ဲအချပ်အြခာအာဏာ 

တည်တံခ့ိင်ုမမဲည်ဆိသုည်ကိ ုအတတ်ိသမိင်ုးမှ သင်ခန်းစာများရရိှခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း 

အလားတ ူတိင်ုးရင်းသားညအီစ်ကိေုမာင်ှမများ၏ ကျစ်လျစ်ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာစေုပါင်းအားကိ ု

ဆက်လက်ကိးပမ်းတည်ေဆာက်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ုိင်ငံေရးအရ သေဘာထားကဲွလဲွမ ၊ တုိင်းရင်း 

သားအေရးအရ  သေဘာထားကွဲလွဲမ များေကာင့ ်ြပည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ ြဖစ်ပွားခဲ့ရပီး 

ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုထိခိုက်ခဲ့ရပါသည်။                         စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 
ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

PDF အပါအဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိး

အမည်ခံ၍ လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်လျက်ရှိသည့်

အဖွဲအစည်းများမှ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း

ဝင်လိုသူများှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း

ေဆာင်းပါး  စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၁၀

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
 

ရန်ကုန်-စစ်ေတွလမ်းမေပ ၌ အရှည်ေပ ၇၄၀ ရှိ

ေြမာင်းေဘွတံတားတည်ေဆာက်မ  ရာ န်းြပည့်ပီးစီး
စစ်ေတွ    ဇွန်   ၁၁

ရခိင်ုြပည်နယ်  ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးက    ဖံွဖိးတုိးတက်ေစေရးအတွက် ရန်ကန်ု-စစ်ေတလွမ်းမေပ ၌ရိှေသာ ေြမာင်းေဘ ွ

တံတားကို တည်ေဆာက်လျက်ရှိရာ ယခုအခါ တံတားတစ်စင်းလုံး ရာ န်းြပည့်တည်ေဆာက်ပီးစီးေနပီြဖစ်သည်။                  စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေြမာင်းေဘွတံတား တည်ေဆာက်ပီးစီးမ ကို ေတွရစ်။

ဖတ်စရာယေန

ဖွံဖိးေရး  ေရအလျ် 

ကည်ကည်လင်လင် တသွင်သွင်

လမ်းကွန်ရက်များ တိုးတက်ေကာင်း 

မွန်ေစြခင်းြဖင့ ်ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး 

လူမ စီးပွားဖွံဖိးေစမည်



       

ဇွန်  ၁၂၊   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 ခိုင်သ ာေရ ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

ေလာကတွင်  အေရးကီးသည့်အေရးကိစ သုံးပါးအနက် လူတိုအေနြဖင့် 
ေနစ်ေရှာင်လ ဲမရေသာ အေရးကိစ မှာ စားေရးေသာက်ေရးြဖစ်သည်။ စားေရး 
အတွက်  ေငွေကးလိုအပ်ချက်ှင့ ်  ကျန်းမာေရးအတွက ်  လိုအပ်ချက်များကိ ု
ထည့်သွင်းစ်းစားရသည်။   မျက်ေမှာက်ကာလတွင ်  ကုန်ပစ ည်းေဈး န်းများ 
ကီးြမင့ေ်နမ ေကာင့ ်စားေရးအတွက် ချင့်ချန်ိသံုးစဲွရသည်။ ထိုအြပင် အစားအစာ 
များကိ ုစားသံုးရာတွင် ကျန်းမာေရးှင့ည်ွီတ်ေသာအစားအစာများကိ ုေရးချယ် 
စားသုံးေနရေသာ အေြခအေနရှိသည်။

ယေနအချန်ိအခါတွင် ြပည်သလူထူကုျန်းမာေရးှင့ ်ခိး ခေံခ တာေရးအတွက် 
အသင့်ေလျာ်ဆုံးအစားအစာမှာ ငါးစားသုံးြခင်းြဖစ်သည်။ ငါးစားသုံးြခင်းသည ်
ေရှးအစ်အဆက် အကျိးများေသာ အစားအစာြဖစ်သည်။ ေရှးလူကီးသမူများက 
ေရှေရးကိုေြမာ်ေတွး၍  “အိမ်ေနာက်ေဖး  ေဈးဆိုင်တည်၊  ေခါင်းတစ်ရာသား 
စားသုံးပါ” ဟူေသာမှာကားချက်သည ်မျက်ေမှာက်ကာလှင့ ်အထူးသင့်ေလျာ ်
ကိုက်ညီေနသည်။  အိမ်ေနာက်ေဖး  ေဈးဆိုင်တည်ဆိုသည်မှာ   မိမိတို၏ေြမပိ ု
ကွက်လပ်တွင် မီးဖိေုချာင်သုံး သီးံှပင်ငယ်များစိက်ုပျိးရန်ှင့ ်ေခါင်းတစ်ရာသား 
စားပါဆိသုည်မှာ ေဈး န်းသက်သာပီး ကျန်းမာေရးှင့ည်ွီတ်ေသာ ပစွုန်ဆတ်ိ၊  
ငါးေသးေသးေလးများ စားသုံးေပးရန ်ဆိုလိုြခင်းြဖစ်သည်။

မျက်ေမှာက်ကာလတွင ် မိြပေနြပည်သူများမှာ တစ်ေနတြခား လူဦးေရ 
တိုးပွားလာပီး ေနစ်စားသုံးမ အတွက် အသား၊ ငါးလိအုပ်ချက်ြမင့မ်ားလာသည်။ 
ကုန်စည်ေဈး န်းမှာလည်း စက်သုံးဆီှင့် ေငွေကးေဈးကွက်ြမင့်မားမ ေကာင့ ်
ေနစ်အတက်ေဈး န်းြဖစ်ေန၍   ြပည်သူများအတွက်   အခက်အခဲရှိသည်။ 
လအူများစားသုံးသည့ ်အစားအစာများတွင် ငါးသည်ေဈး န်းအသက်သာဆံုးြဖစ် 
သည်။ ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်ပီး ေဈး န်းသက်သာသည့် ငါးစားသုံးမ များြပား
လာေသာေကာင့ ်ပင်လယ်၊ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ ကန်ေြမာင်းများမှ ငါးဖမ်းယမူ များြပားလာ 
ပီး ငါးသယဇံာတ ရှားပါးမ ရိှလာသြဖင့ ်ငါးေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများကိ ုစနစ်တကျ 
မှန်မှန်ကန်ကန် ြဖစ်ထွန်းလာေအာင ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ြပည်သူများအတွက်   ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်  ငါးစားသုံးြခင်းြဖင့ ်
ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်ေသာ အကျိးေကျးဇူးများ များစွာရှိသည်။ ြပည်သူများ 
အေနြဖင့် အိုးများသေလး၊ ေချးခါးသေလးဆိုပီး ငါးအစားအစာကိ ုေရးချယ်မ  
နည်းပါးကသည်။ လက်ရိှအေြခအေနတွင် ငါးစားသုံးြခင်းသည် အသင့ေ်လျာ်ဆုံး 
ြဖစ်သြဖင့် တစ်ပတ် တစ်ခါ၊ ေနစ်ရက်ြခား ငါးစားသံုးေပးပါရန် တုိက်တွန်းအပ် 
ပါသည်။ ငါးတွင် လူတိုအတွက်  အေရးပါဆုံးဓာတ်ပစ ည်းတစ်မျိးမှာ ပိုတင်း 
ြဖစ်သည်။ တစ်ခါစား ငါးပမာဏေလာက်ြဖင့ ်လတူိုအတွက် တစ်ေနတာလိအုပ်ေသာ 
ပိတုင်းဓာတ် ၁၅ ရာခိင်ု န်းေကျာ်ရရိှသည်။ ပိတုင်းဓာတ်သည် ကိယ်ုတွင်းအဂ   ါ 
များ၊ အေမှးပါးများ၊ ဆဲလ်များှင့် က က်သားများ ထုိက်သင့်သည့် ဖံွဖိးကီးထွား 
မ ကိ ုြဖည့ဆ်ည်းေပးသည်။ ငါးသည် ကေလးသငူယ်များှင့ ်သက်ကီးရယ်အိမုျား 
အတွက် အသင့်ေလျာ်ဆုံးြဖစ်သည်။

ထိုအြပင ်ငါးတွင် သတ ဓာတ်များ အများအြပားပါဝင်သြဖင့ ်အိုး၊ သွား၊ 
လက်သည်းကျန်းမာေရးအတွက် အေရးပါေသာ ေဖာ့စဖိတ်ဓာတ်ကိုရရှိသည်။ 
သေုတသနေတွရိှချက်များအရ ငါးတွင် ဆယ်လနီယီမ်ဓာတ်ပါဝင်သြဖင့ ်ဆီးကတ်ိ 
ကင်ဆာှင့် ှလုံးေရာဂါြပဿနာများကို ကာကွယ်ိုင်သည်ဟုဆိုထားသည်။ 
ငါးများတွင ်အကျိးြပအဆီဓာတ်များေပါများသြဖင့ ်လူတိုကိုယ်ခ ာရှိ ကိုလက် 
စထေရာှင့် မေကာင်းသည့်အဆီဓာတ်များကို  ေလျာ့နည်းေစသည်။  ှလုံး 
ေသွးေကာကျ်းအပါအဝင် ေလြဖတ်ေရာဂါတိုကိုလည်း ေလျာ့နည်းကျဆင်း 
ေစသည်။ ငါးတွင် ပိုတက်စီယမ်ပါဝင်မ ေကာင့် ဦးေှာက်သို ေအာက်ဆီဂျင် 
ပိုလ တ်မ အားေကာင်းပီး  ခ ာကိုယ်အှံ  အရည်ထိန်းဓာတ်ကိ ု  ရရှိေစသည်။ 
ဗတီာမင်- အီးှင့ ်ဗတီာမင်-စ ီတိုလည်းပါဝင်သြဖင့ ်အသားအေရကျန်းမာေရးကိ ု
အေထာက်အပံ့ြပသည်။

ငါးစားသုံးြခင်းသည ်ကျန်းမာေရးအတွက ်အေထာက်အပံ့ေကာင်းများစွာ
ပါဝင်ေနသြဖင့ ်ေနစ်ငါးစားသံုးေရး၊ ငါးသယဇံာတများ ေပါများေရးကိ ုကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   က 
ရန်ကန်ုမိေတာ်ေနြပည်သမူျား စားေသာက်မ အဆင်ေြပေစေရးအတွက် ငါးေမွးြမ 
ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုစနစ်တကျမှန်မှန်ကန်ကန်ြဖစ်ထွန်းေအာင ်ေမွးြမြခင်းြဖင့ ်
ရန်ကန်ုမိေတာ်အတွက် လိအုပ်သည့င်ါးများ ြပည့ဝ်စွာရရိှေရးအတွက် ေဆာင်ရက် 
ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ငါးသည် လူများစားသုံးသည့ ်အသားများထဲတွင ်ေဈး န်း 
အသက်သာဆုံးြဖစ်သည့်အတွက ်    ေရရှည်တွင ်    ငါးသယံဇာတပစ ည်းများ 
ြပည့ဝ်စွာထတ်ုလပ်ုိင်ုေရး တာဝန်ရိှသမူျားအေနြဖင့ ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန် 
မှာကားထားသည်။

ငါးစားသုံးြခင်းသည ်ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်သည့ ်ဇီဝကမ ြဖစ်စ်များှင့် 
ကိုယ်တွင်းအဂ   ါ အစိတ်အပိုင်းများ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များ ေကာင်းမွန်ေစေသာ 
ေကာင့ ်မျက်ေမှာက်ကာလ၌ ငါးစားသုံးြခင်းသည် အထူးသင့ေ်လျာ်ဆုံးြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်ရာ ငါးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိးုတက်လာေအာင်၊ ငါးစားသုံးမ  တိုးတက် 
များြပားလာေအာင ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန ်လိုအပ်ပါေကာင်း။       ။

ကျန်းမာေရးငှ့ည် ီကန်ုကျစရတ်ိနည်းပါး

ကသာ   ဇွန်   ၁၁
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး    ကသာမိနယ ်  စာေရးဆရာ 

အသင်း စာေပညီလာခံအေတွအကံရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနား
ကို ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက  ကသာခိုင ်   ြပန်ကားေရးှင် ့ 
ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန  အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ကျင်းပ 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၁

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန   တပ်ဖဲွဝင်/ 

ဝန်ထမ်း အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းမသိားစမုျား 

က မိနယ်အသီးသီးရှ ိ  ဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများသို    ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းလျက်ရှိသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထုိသုိလှဒါန်းလျက်ရိှရာ  ယေနတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ ပျ်းမနား  

မိနယ်ရှ ိ   ရတနာသိဒ ိစာသင်တိုက်သို 

လည်းေကာင်း၊ ကချင်ြပည်နယ်  ဗန်းေမာ် 

မိနယ်ရှိ   ပညာတံခွန်ဘုန်းေတာ်ကီး 

သင်  ပညာေရးေကျာင်းသိုလည်းေကာင်း၊ 

မေကွးတိုင်းေဒသကီး  မေကွးမိနယ်ရှ ိ

မဟာဝိသုတာရာမ         သာသနာ့ဗိမာန် 

ေကျာင်းတိက်ုသိုလည်းေကာင်း၊ မ ေလး 

တုိင်းေဒသကီး ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်ရိှ 

မဟာသု ရာရာမ    ေကျာင်းတိုက်သို 

ကဝ   ဇွန်    ၁၁

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး     ကဝမိနယ ်

တွင် ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ   

မရှိေအာင်       ကိတင်ကာကွယ်ရန ်

ရည်ရယ်၍    “ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး အားလုံးပါဝင်ေဆာင်ရက ်

ေပး”    ေြမစိုက်ပိုစတာကိ ု  ြပည်သူများ 

အလွယ်တက ူလာေရာက်ေလလ့ာဖတ်  

ုိင်ေစရန်အတွက် ယေနနံနက် ၈ နာရီခွဲ 

က အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း 

(ကဝ) ေကျာင်းေရှ၌ စုိက်ထူခ့ဲကသည်။

ေြမစိက်ုပိစုတာ စုိက်ထူပဲွသုိ မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးေအာင် 

ေကျာ်မိုးှင့်   အဖွဲဝင်များ၊   မိနယ် 

ဆရာဝန်ကီး ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်သူ 

ှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ တာဝန်ရိှသ ူ

များ တက်ေရာက်စိုက်ထူေပးခဲ့သည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

အုတ်တွင်း     ဇွန်    ၁၁

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   အုတ်တွင်းမိနယ်တွင ် ေသွးလွန် 

တုပ်ေကွးေရာဂါကာကွယ်ေရး အားလုံးပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပး 

ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူြခင်းကိ ုယေနနံနက် ၈ နာရီခွဲက လူအသွား 

အလာများသည် ့လမ်းေဘးေနရာများတွင ်   ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

အဆုိပါဆုိင်းဘုတ်စုိက်ထူြခင်းသုိ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွဥက    ဦးညီညီှင့်အဖဲွဝင်များ၊   မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီး  

ဌာနမှ မိနယ်ဆရာဝန်ကီး ေဒါက်တာေကျာ်မိုးှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ 

သက်ဆိုင်ရာဌာနများက ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ် လှဒါန်း

လည်းေကာင်း၊    ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး  

အင်းစိန်မိနယ်ရှ ိ  မာလာရာမပရိယတ ိ 

စာသင်တိက်ုသိုလည်းေကာင်း၊   ဧရာဝတ ီ

တိုင်းေဒသကီး ပုသိမ်မိနယ်ရိှ လယ်တီ 

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်သိုလည်းေကာင်း 

ဆရာေတာ်၊     သံဃာေတာ်များအတွက ်

ဆွမ်းဆန်ေတာ်များကိ ုတာဝန်ရိှသမူျားက  

သွားေရာက်ဆက်ကပ်   လှဒါန်းခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ကသာမိနယ် စာေရးဆရာအသင်း စာေပညီလာခံအေတွအကံ ရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
သည်။

အခမ်းအနားတွင်    ကသာမိနယ်   စာေရးဆရာအသင်း  
နာယက  ဦးချစ်မိင်   (ကသာ-သင်းေမ း)က  အဖွင့်အမှာစကား 
ေြပာကားပီး    ကသာမိနယ ်   စာေရးဆရာအသင်းဥက    
ဦးဘေမာင်  (ကိုဘ-ကသာ)က  စာေပညီလာခံအေတွအကံ 
များကို ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။

ဆက်လက်၍     ကသာမိနယ ်   စာေရးဆရာအသင်း 
အတွင်းေရးမှး ဦးေမာင်ေလး(ေမာင်ေလး-ကသာ)က အသင်း 
တိုးတက်ေရးအတွက ်   အကံြပေဆွးေွးပီး   ဘ  ာေရးမှး 
ဦးခင်ေမာင်ဦး(ဦးရ-ဲကသာ)က အသင်း၏ဘ  ာေရးအေြခအေန 
များကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ထိုေနာက်    တက်ေရာက်လာကေသာ   ကသာမိနယ ်
စာေရးဆရာအသင်းဝင်များက သရိှိလိသုည်များကိ ုေမးြမန်းရာ 
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သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ နယ်ေြမ 

အတွင်း သင်တန်းများတက်ေရာက် 

ခဲ့သည့်   PDF   အဖွဲဝင်များအား 

၎င်းတို၏ မဘိအပ်ုထန်ိးသမူျားထ ံ

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းကိ ုဇွန် ၆ 

ရက်   နံနက်ပိုင်းတွင် အေနာက် 

ေြမာက်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်၊ ကေလး 

တပ်နယ်၊     နယ်ေြမခံတပ်ရှိ 

ေအာင်ဆန်းခန်းမ၌   ြပလုပ်ရာ 

ကေလးတပ်နယ်မ ှ  ဗိုလ်မှးချပ် 

သန်ဇင်ဦးှင့် တပ်မေတာ်အရာရိှ 

ကီးများ၊ ကေလးခိင်ုစမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖွဲဥက   ှင့်   အဖွဲဝင်များ၊ 

ြမန်မာိုင်ငံ     ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊ 

အလင်းဝင်ေရာက်လာသူများှင့ ်

၎င်းတို၏   မိဘအုပ်ထိန်းသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ဦးစွာ  ဗိုလ်မှးချပ် သန်ဇင်ဦး 

က ဆုံးမအမှာစကားေြပာကားပီး 

ကေလးခိင်ု စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ နယ်ေြမအတွင်း သင်တန်းများတက်ေရာက်ခဲ့ပီး

ြပစ်မ ကျးလွန်ြခင်းမရှိဘဲ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များထံသို လာေရာက်ခိုလ ံသည့်

PDF အဖွဲဝင်များအား ၎င်းတို၏ မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များထ ံလာေရာက်ခိလု ံသည့ ်PDF အဖဲွဝင်တစ်ဦးအား တာဝန်ရိှသမူျားက အသ ိ

အမှတ်ြပကတ်ြပား ေပးအပ်စ်။

ဥက   ှင့်   ခုိင်ရဲတပ်ဖဲွမှးတုိက 

နယ်ေြမေဒသတည်ငမ်ိ ေအးချမ်း 

ေရးှင့ ်တရားဥပေဒဆိင်ုရာ ပဒ်ုမ 

များအား    ရှင်းလင်းေဆွးေွး 

ေြပာကားကသည်။  ထိုေနာက ်

လုံ ခံေရး    တပ်ဖွဲဝင်များထံသို 

ဝင်ေရာက်ခိုလ ံခဲ့သည့် PDF အဖွဲ 

ဝင်တစ်ဦးက ေကျးဇူးတင်စကား 

ြပန်လည်      ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက်     ဗိုလ်မှးချပ် 

သန်ဇင်ဦးက လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များထံသို လာေရာက်ခိုလ ံသည့် 

PDF အဖဲွဝင် အမျိးသား သုံးဦးှင့် 

အမျိးသမီးှစ်ဦးတိုကို    အသိ 

အမှတ်ြပကတ်ြပားများ၊ ေထာက်ပ့ံ 

ေငွှင့်  စားေသာက်ဖွယ်ရာများ 

ေပးအပ်ပီး    ၎င်းတို၏    မိဘ 

အုပ်ထိန်းသူများထံသို ြပန်လည် 

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။

သတင်းစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးေအာက်ပိုင်းတွင် ေနရာကျဲကျဲ၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်းှင့ ်

အေရှပုိင်း) ချင်းြပည်နယ်ှင့် ကယားြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာစိပ်စိပ်ှင့် ကျန်တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာအံှအြပား  မုိးထစ်ချန်း 

ရာပီး၊  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအထက်ပိုင်း၊  ကချင်ြပည်နယ်ှင့ ်ရခိုင်ြပည်နယ်တိုတွင ် ေနရာကွက်၍  မိုးကီးိုင်သည်။  ရာရန်ရာ န်းြပည့် 

ြဖစ်သည်။

မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ

ခန်မှန်းချက်
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၁



ဇွန်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၁

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း လိုအပ်လျက ်

ရှိေသာ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများကိ ု တိုးြမင့်ြဖန် ြဖး 

ေပးိုင်ေရး၊   ြဖန် ြဖးလျက်ရှိသည့်  ဓာတ်အားစနစ် 

တည်ငိမ်တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရး၊    လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားေလျာန့ည်းပေပျာက်မ   ကျဆင်းေစေရးတို 

အတွက်     ခိုင်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာ/   ခိုင်လ ပ်စစ် 

အင်ဂျင်နယီာများ၊ မိနယ်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာ/မိနယ် 

လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများှင့် ညိ  င်းအစည်းအေဝး 

ကို ယေန  နံနက် ၉  နာရီခွဲတွင်  ရန်ကုန်လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိေုရးရှင်း (ုံးချပ်)  အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တိုးတက်ထုတ်လုပ်ိုင်ရန်ေဆာင်ရက်

ဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေသာင်းဟန်က  

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၏ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသံုးစဲွမ  

သည် ှစ်စ် ၁၅ ရာခိင်ု န်းခန်  တုိးတက်သံုးစဲွလျက် 

ရှိသည့်အတွက်    အဆိုပါတိုးတက်သုံးစွဲလာမည့ ်

ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကိ ု    ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ရန ်

အတွက် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မ အပုိင်းတွင် ြပန်ြပည့်မ ဲ

စွမ်းအင်အပါအဝင် နည်းမျိးစုြံဖင့ ်တိုးတက်ထတ်ုလပ်ု  

ိုင်ရန်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊     ထိုအြပင ်

ဓာတ်အားပိုလ တ်ြခင်းအပိင်ုး တိုးချဲေဆာင်ရက်ြခင်း၊   

ဓာတ်အားြဖန် ြဖးြခင်းအပိုင်းများကိုလည်း  တိုးချဲ 

ြပြပင်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ထုိသုိေဆာင်ရက် 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၁

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲှင့ ်   ထိုင်းိုင်ငံေတာ်ဝင ်

ရအဲဖဲွတိုအကား  ိင်ုငြံဖတ်ေကျာ်မ ခင်းများ တားဆီး 

ှိမ်နင်းေရး  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဆိုင်ရာ  ှစ်ိုင်င ံ 

ရဲချပ်အဆင့်      ပထမအကိမ်လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ

အစည်းအေဝးကို ဇွန် ၇ ရက်က ဗန်ေကာက်မိ၌  

ကျင်းပရာ   ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး  

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ  ရဲချပ်   ဗိုလ်ချပ်ဇင်မင်းထက ်

ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ   တက်ေရာက ်

ခဲ့သည်။ 

ေရာက်ရှိ

ဇွန် ၆ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင ်ြပည်ထဲေရးဝန်ကီး 

ဌာန ဒုတိယဝန်ကီး  ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ   ရဲချပ် 

ဦးေဆာင်သည့် ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွသည် ဗန်ေကာက် 

မိေတာ်    ရဲကွပ်ကဲမ ဗဟိုဌာနသို    ေရာက်ရှိပီး 

ဌာနတာဝန်ခံအကီးအကဲ   ဒုတိယရဲဗိုလ်ချပ်ကီး 

စမ်ရမ်ွမ်မာှင့်အဖဲွက ဗန်ေကာက်မိေတာ်လံုခံေရး 

ှင့်     ယာ်ေကာပိတ်ဆိုမ များ    ထိန်းသိမ်းေရး  

ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ေနမ များကို     ရှင်းလင်းရာ 

ဒတုယိဝန်ကီး ရခဲျပ်က သရိှိလိသုည်များကိေုမးြမန်း 

ပီး အမှတ်တရလက်ေဆာင်များ ေပးအပ်သည်။  

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ဒတုယိဝန်ကီး ရခဲျပ်ဦးေဆာင် 

ေသာ ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွသည် ထိင်ုးေတာ်ဝင်ရအဲဖဲွ   

ရတဲက သိလ်ုသို ေရာက်ရိှေလလ့ာကပီး ေကျာင်းအပ်ု 

ကီး ဒတုယိရဗုိဲလ်ချပ်ကီး သက်ချိင်းပီသနာလာဘုက 

ထိင်ုးေတာ်ဝင်ရအဲဖဲွ ဂဏ်ုြပတပ်ဖဲွြဖင့ ်ကိဆိသုည်။ 

ညေနပိုင်းတွင ် ြမန်မာ-ထိုင်းှစ်ိုင်င ံ   ရဲချပ် 

အဆင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ

အစညး်အေဝးှင့်စပ်လျး်သည့်       အဆင့်ြမင့် 

ရအဲရာရိှကီးအဆင့ ်ကိတင်ညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ု 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အားတုိးြမင့်ြဖန်ြဖးေပးိုင်ေရးှင့် ဓာတ်အားစနစ် တည်ငိမ်တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရး၊ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေလျာန့ည်းပေပျာက်မ ကျဆင်းေစေရးတိုအတွက် လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကျင်းပ
မ များကိ ု   အားလုံးက   တက်ညီလက်ညီကိးစား 

ေဆာင်ရက်ကရန်ှင့ ် ရရှိလာေသာ  ိုင်ငံေတာ်၏ 

ဘ  ာေငွကို အေလအလွင့်မရှိေအာင ်အကျိးရှိစွာ  

အသုံးချိင်ုေစေရး သတ်မှတ်ထားသည့အ်ချန်ိကာလ 

အတွင်း     အရည်အေသွးြပည့်ဝေကာင်းမွန်သည့ ်

ပစ ည်းများကုိ စနစ်တကျသံုးစဲွတည်ေဆာက်ကရန်  

လိအုပ်ေကာင်း၊ ထုိသုိေဆာင်ရက်ရာတွင် ထတ်ုလပ်ု 

ပီး    လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများ     ြပည်သူလူထုထံသို 

ဓာတ်အားေပျာက်ဆုံးမ     အနည်းဆုံးှင့်    ဗိုအား 

ြပည့ဝ်တည်ငမ်ိစွာြဖင့ ်အချန်ိမီြဖန်ြဖးေပးပုိုိင်ေရး 

သည်  မိမိတိုဝန်ကီးဌာန၏  အဓိကရည်မှန်းချက ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ကျန်ရိှေနသည့ ်ဓာတ်အားခ ေက းကျန် 

များကိလုည်း  ရာ န်းြပည့ ် အြပည့အ်ဝေကာက်ခရံရိှ 

ေစေရး ခိင်ု/ မိနယ်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာများ၊ လ ပ်စစ် 

အင်ဂျင်နီယာများ၊      ဘ  ာေရးတာဝန်ခံများက 

ေအာက်ေြခအထကွိင်းဆင်းပီး   ကီးကပ်ေဆာင်ရက် 

သွားရန်ှင့ ်မတီာဖတ်ြခင်း၊ မတီာေဘလ်ေဝြခင်းှင့ ်

ဓာတ်အားခ    ေကာက်ခံြခင်းကိစ ရပ်များကိုလည်း 

လုံ ခံေရးြပည့ြ်ပည့ဝ်ဝြဖင့ ်တက်ညလီက်ည ီဝိင်ုးဝန်း 

ကိးပမ်း    ေဆာင်ရက်သွားကရန်လိုအပ်ေကာင်း၊ 

မိမိတိုဝန်ကီးဌာနသည်  ြပည်သူကိ ု  ဝန်ေဆာင်မ  

ေပးေနေသာ ဌာနြဖစ်သည့အ်ေလျာက် ြပည်သလူထူ ု

၏     လ ပ်စစ်ဓာတ်အား     လိုအပ်ချက်များအေပ      

အတတ်ိင်ုဆုံး  ြဖည့ဆ်ည်းိင်ုေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး 

အေကာင်းဆံုးဝန်ေဆာင်မ ေပးုိင်ေရး ေစတနာထား၍ 

ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားကရန ်   လိုအပ် 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။   

ထိုေနာက်   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ

ခိင်ုလ ပ်စစ်မန်ေနဂျာများ၊ ခုိင်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ 

များက မိမိတိုခိုင်/ မိနယ်များအတွင်း  လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားြဖန်ြဖးေပးထားမ အေြခအေန၊ ှစ်အလိက်ု  

ဓာတ်အား    တိုးတက်သုံးစွဲလာမ ှင့်    ဓာတ်အား 

ေပျာက်ဆုံးမ     ေလျာ့နည်းကျဆင်းေရးအတွက ်

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ ၊ ဓာတ်အားခများေကာက်ခရံရိှမ  

ှင့်    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်   အစီအမံများကိ ု

အသီးသီးရှင်းလင်းတင်ြပကရာ       ရန်ကုန်လ ပ်စစ်  

ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းဥက    ဦးေအာင် 

ေကျာ်ဦးှင့ ်သက်ဆိင်ုရာဦးစီးဌာနအလိက်ု  န်ကား  

ေရးမှးချပ်များက      ြဖည့်စွက်ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ ့

ကသည်။ တင်ြပမ များအေပ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  

က လိအုပ်သည်များကိ ုြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးပီး 

နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ေကာင်း     သိရ 

သည်။

သတင်းစ်

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲှင့် ထိုင်းိုင်ငံေတာ်ဝင်ရဲအဖဲွတိုအကား ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်မ ခင်းတားဆီးှိမ်နင်းေရး 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဆိုင်ရာ ပထမအကိမ် လုပ်ငန်းေကာ်မတီအစည်းအေဝး ကျင်းပ

မူးယစ်ေဆးဝါးမ ခင်းများ    ထိေရာက်စွာတားဆီး 

ှိမ်နင်းေရး၊ လူကုန်ကူးမ ၊ ဆိုက်ဘာမ ခင်း၊  နယ်စပ်  

ြဖတ်ေကျာ်ေမှာင်ခိမု များတိက်ုဖျက်ေရးတွင်  နယ်စပ် 

ဆက်ဆံေရးုံးများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ြမင့်တင ်

ေရး၊  ြမန်မာ-ထိင်ုး ှစ်ိင်ုငနံယ်နမိတ်ိတွင် ခိေုအာင်း 

ေနေသာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲများှင့ ် အကမ်းဖက ်

သမားများသည် ှစ်ိင်ုင၏ံအကျိးစီးပွားကိ ုဆိုးရား 

စွာ ထခိိက်ုပျက်စီးေစသည်ြဖစ်၍ ရတဲပ်ဖဲွအချင်းချင်း 

ထိေရာက်သည့်    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များြဖင့ ်

ေဖာ်ထုတ်၍   ဥပေဒှင့်အညီ   အေရးယူိုင်ေရး 

ကိစ ရပ်များကိ ုေဆွးေွးသည်။ 

ထိုေနာက် ဒုတိယဝန်ကီး ရဲချပ်ှင့် ထုိင်းေတာ်ဝင် 

ရအဲဖဲွ ရခဲျပ် ရဗဲိလ်ုချပ်ကီး စဝုပ်ကျန်းေရာစ့တုိုသည် 

ပထမအကိမ်      လုပ်ငန်းေကာ်မတီအစည်းအေဝး 

မှတ်တမ်းကို    လက်မှတ်ေရးထိုးပီး     အမှတ်တရ 

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ အြပန်အလှန်   လဲလှယ်က 

သည်။ 

အဆိပုါ ြမန်မာ-ထိင်ုး ှစ်ိင်ုင ံိင်ုငြံဖတ်ေကျာ် 

မ ခင်းတားဆီးှိမ်နင်းေရး   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

ဆိုင်ရာ   ပထမအကိမ်  လုပ်ငန်းေကာ်မတီအစည်း 

အေဝးတွင်   ှစ်ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲအချင်းချင်း  အဓိက 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမည့ ် အကမ်းဖက်မ အ ရာယ် 

များအတွက်   သက်ေရာက်မ များ၊   အထူးသြဖင့ ်

လက်နက်ေမှာင်ခိုမ ှင့် လက်နက်ကုန်ကူးမ ဆိုင်ရာ  

ကိစ ရပ်များ၊ ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်မ ခင်းများ တိုက်ဖျက် 

ေရး၊ နယ်စပ်ေဒသရိှ ြပည်သမူျား၏  အသက်အုိးအိမ် 

စည်းစိမ်များအား     ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ 

လူသားအရင်းအြမစ ်ဖွံဖိးတိုးတက်မ ှင့် ရဲတပ်ဖွဲ 

ဆိုင်ရာ သင်တန်းများပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးှင့ ် 

ှစ်ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲအကား    နားလည်မ စာခ န်လ ာ 

လက်မှတ်ေရးထိုးေရးတိုှင့်စပ်လျ်း၍    ေဆွးေွး  

ညိ  င်းခဲ့ပီး   ဆက်လက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကမည့ ် 

သေဘာတူညီချက် (၆)  ချက်ကို  လက်မှတ်ေရးထိုး 

ခဲ့ကသည်။                                       သတင်းစ်

Anantara Siam Hotel  ခန်းမ၌ကျင်းပရာ ရဲမှးချပ် 

ေအာင်ေဌးြမင့်ဦးေဆာင်ေသာ ရဲအရာရှိကီးများှင့ ် 

ထိုင်းေတာ်ဝင်ရဲအဖွဲမ ှလက်ေထာက်ရဲချပ ်ဒုတိယ 

ရဲဗိုလ်ချပ်ကီး  စရာဝပ်ကန်ဖာနစ်  ဦးေဆာင်ေသာ 

ရဲအရာရှိကီးများ      တက်ေရာက်ကပီး      နယ်စပ် 

ြဖတ်ေကျာ်မ ခင်းများှင့ ်ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်မ ခင်းများ  

တားဆီးိှမ်နင်းေရး၊ သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ် 

မ များ ပိုမိုလျင်ြမန်စွာေဆာင်ရက်ိုင်ေရး၊ ရဲတပ်ဖွဲ 

စွမ်းရည်ြမင့်မားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ှင့် ှစ်ုိင်င ံ

ရဲတပ်ဖဲွအချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  နားလည်မ  

စာခ န်လ ာှင့်စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွးကသည်။ 

 ညပိင်ုးတွင် ဒုတိယဝန်ကီး ရဲချပ်အား ထုိင်းိင်ုင ံ      

အထက်လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ် ရဲဗိုလ်ချပ်ကီး  

(ငိမ်း)  Tritot Ronnaritivichai ၊   ရဲဗိုလ်ချပ်ကီး 

(ငမ်ိး) Thammasak Vicharaya ှင့ ်  ထိင်ုးေတာ်ဝင် 

ရအဲဖဲွ ဒတုယိရဲချပ် ရဲဗုိလ်ချပ်ကီး ဒန်ယံုဆက်ကစ်သီ 

ပရာဖတ်ှင့်အဖွဲတိုက       လာေရာက်ေတွဆုံပီး 

ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိင်ုမည့ ်

အေြခအေနများကို ေဆွးေွးကသည်။ 

ဇွန်    ၇   ရက်တွင်   ြမန်မာ-ထိုင်း    ှစ်ိုင်ငံ  

ုိင်ငံြဖတ်ေကျာ်မ ခင်းတားဆီးိှမ်နင်းေရး  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ဆုိင်ရာ ပထမအကိမ် လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ

အစည်းအေဝးကို ဗန်ေကာက်မိရှိ ထိုင်းေတာ်ဝင ်

ရဲအဖွဲဌာနချပ်ုံး     ရဲချပ်အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပရာ ဒတုယိဝန်ကီး ရခဲျပ်ဗိလ်ုချပ်ဇင်မင်းထက်  

ဦးေဆာင်သည့် ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲဝင်များ၊ 

ထိင်ုးေတာ်ဝင်ရအဲဖဲွ ရခဲျပ် ရဗဲိလ်ုချပ်ကီး စဝုပ်ကျန်း 

ေရာ့စုှင့် ဒုတိယရဲချပ် ဦးေဆာင်သည့် အဖဲွဝင်များ  

တက်ေရာက်ကသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင ် ဒုတိယဝန်ကီး  ရဲချပ်က   

ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်ေဒသလုံ ခံေရးှင့်   တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးဆိုင်ရာများ၊ အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး၊  

ေညာင်တုန်း ဇွန် ၁၁ ။   ။ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   ေညာင်တုန်း 

မိနယ်အတွင်းရှ ိေရကီးကွင်း၊   ေရနက်ကွင်းများှင့ ်  ြမစ်ေချာင်း 

အင်းအိင်ုများအတွင်း ေရေနသယဇံာတ ငါး၊ ပစွုန်များ  ေရရှည်စ်ဆက် 

မြပတ် ရှင်သန်ေပါက်ပွားကီးြပင်းုိင်ေစေရးှင့်     သတ်မှတ်ချက်ှင့် 

အည ီထိန်းသိမ်းကာကွယ်ုိင်ေရးအတွက်    မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး 

ဌာနမှ ယေန   နံနက်  ၈  နာရီတွင်   ရန်ကုန်-ပုသိမ်ကားလမ်းမှင့ ် 

ေညာင်တုန်း- ဆားမေလာက်ကားလမ်းဆုံရာေနရာ၌  ငါးရစ်ငါးသန် 

ကာလ ငါးဖမ်းဆီးြခင်းမြပေရးှင့် တရားမဝင် ငါး၊  ပုစွန်ဖမ်းဆီးြခင်း 

မြပေရး စာသားပါ ေြမစိက်ုပိစုတာအား ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရးအဖဲွများ၊ 

အင်းလုပ်သားများ၊ ေဒသခံြပည်သူများှင့်ပူးေပါင်း၍ စိုက်ထူခဲ့က 

ေကာင်း  သိရသည်။

၂၀၇

ေညာင်တုန်း၌ 
ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ 
ငါးဖမ်းဆီးြခင်းမြပရန ်

ပညာေပးပိုစတာများ စိုက်ထူ



ဇွန်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ခံရမ ေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းစွာဆ ြပမ များတွင ်ပါဝင်ခဲ့မိေသာ 
ေကာင့်လည်းေကာင်း၊ သွားလာမ ခက်ခဲြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း စိုးရိမ်ေကာင့်ကမ များေကာင့ ်
တာဝန်မှကင်းကွာခ့ဲေသာ ပညာေရးဝန်ထမ်း ဆရာ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းြဖင့် အေရးယူခံထား 
ရသည့် ဆရာ ဆရာမများအေနြဖင့် ိုင်ငံသားမျိးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ 

အနစ်နာဟူေသာ နာသုံးနာကို  ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်ကိ ု ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရန်အတွက ်
မမိတိို၏သေဘာဆ အေလျာက် မိမိတုိေနာက်ဆံုးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲရာ ေကျာင်းတည်ရိှသည့ ်မိနယ် 
ပညာေရးမှးုံးသိုြဖစ်ေစ၊ မိမိတိုလက်ရှိေနထိုင်ရာေဒသရှိ နီးစပ်ရာမိနယ် ပညာေရးမှးုံးသိုြဖစ်ေစ 
၇-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမတိုင်မီ သတင်းပိုကရန် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၊ သတင်းထုတ်ြပန် 

ေရးအဖွဲက   သတင်းထုတ်ြပန်ဖိတ်ေခ ခဲ့ရာ  ယေနအထိ ဆရာ   ဆရာမ  ၂၉၆၀  ဆက်သွယ်သတင်းပိုခဲ ့
ပါသည်။

ဆက်သွယ်သတင်းပိုရန ်ဆ ရှိပါေသာ်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးှင့် အြခားေသာအခက်အခ ဲ
များေကာင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း သတင်းပိုိုင်ြခင်းမရှိေသာ ဆရာ ဆရာမများအတွက် သတင်းပို 

ဆက်သွယ်ရမည့်ရက်ကို (၁၄-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနအထိ ထပ်မံ၍ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေပးလိုက်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ
သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရးဝန်ထမ်းများအား သတ်မှတ်ရက်ထပ်မံတိုးြမင့် ဖိတ်ေခ ြခင်း

 ေရှဖုံးမှ

 “မူလေဘလီတံတားေဟာင်းက အရှည်ေပ ၇၄၀ ရှိတဲ့ တစ်လမ်း 

ေမာင်း တံတားြဖစ်ပီး တံတားခံိုင်ဝန်(ခွင့်ြပယာ်အေလးချနိ်)က   

တန်  ၂၀ သာ သတ်မှတ်ထားတာမို တတံားေပ ကေန ြဖတ်သန်းေမာင်းှင် 

ကမယ့ယ်ာ်ေတဟွာ တစ်ဖက်ကယာ်ကိ ုတစ်စီးနဲတစ်စီး ေစာင့ဆ်ိင်ုး 

ေနရတဲ့အတွက် ကုန်စည်စီးဆင်းမ  အဟန်အတား  ြဖစ်ေစပါတယ်။ 

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွက ်ရန်ကုန်-စစ်ေတွလမ်းဟာ ကုန်စည်စီးဆင်းမ  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်လာိုင်တာေကာင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမ   လွယ်ကူ 

ြမန်ဆန်ေစေရးနဲ  အများြပည်သ ူေဆာလျင်စွာအသံုးြပုိင်မယ့် အဓကိ 

လမ်းမကီးလည်းြဖစ်တာေကာင့ ် မလူတစ်လမ်းေမာင်းတတံားေဟာင်း 

အနီးမှာ ှစ်လမ်းသွားတတံားသစ်ကိ ုတည်ေဆာက်ရြခင်းြဖစ်ပါတယ်”ဟ ု

ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန တတံားဦးစီးဌာန  တတံားအထူး အဖဲွ(၇)  

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(မိြပ)    စီမံကိန်းတာဝန်ခံ   ဦးမင်းခိုင်က 

ရှင်းြပသည်။

 တံတားအရှည ်ေပ ၇၄၀  

ေြမာင်းေဘွတံတားသစ်မှာ  စုစုေပါင်း အရှည်ေပ ၇၄၀ ရှိပီး 

ယာ်သွားလမ်းအကျယ် ၂၈ ေပရိှကာ လူသွားလမ်းအကျယ် တစ်ဖက် 

လ င် သုံးေပစီပါဝင်၍ ေရလမ်းကင်းလွတ်အကျယ ်၈၅ ေပှင့် အြမင့် 

၂၁ ေပရှိကာ တံတားခံိုင်ဝန်(ခွင့်ြပယာ်အေလးချနိ်)မှာတန် ၆၀   

ြဖစ်ေကာင်း၊ တံတားသစ်၏အေပ ထည်ကို သံကူကွန်ကရစ်ရက်မ + 

P.C Girder + သံကူကွန်ကရစ်ကမး်ခငး်တုိြဖင့် တည်ေဆာက်ထားပီး 

တံတားေအာက်ထည်မှာ   သံကူကွန်ကရစ်ြဖစ်၍  တံတားေအာက်ခံ 

အတ်ုြမစ်များမှာ ဘိုးပိုင်ေဖာင်ေဒးရှင်းအမျိးအစားြဖစ်ေကာင်း၊ တတံား 

ခန်းဖွင့်အတွက် အရှည်ေပ ၆၀ စီရှိေသာ သံကူကွန်ကရစ် ေလးခန်းှင့် 

အရှည်ေပ ၁၀၀ စရိှီေသာ P.C Girder ငါးခန်းတိုြဖင့ ်ဖဲွစည်းတည်ေဆာက် 

ထားေကာင်း သိရသည်။

ယခအုခါ တတံားသစ်တည်ေဆာက်ပီးစီးသွားပ ီြဖစ်ေသာေကာင့ ် 

ချ်းကပ်လမ်းခင်းကျင်းြခင်းလုပ်ငန်းများ       ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက 

တံတားသစ်ေပ တွင် ယာ်ကီး၊ ယာ်ငယ်များ  ြဖတ်သန်းေမာင်းှင ်

ိုင်ကေတာ့မည်ြဖစ်၍ ေဒသတွင်းကုန်စည်စီးဆင်းမ များ ြမန်ဆန် 

လာကာ ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်လာေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်း - ပွင့်သစ ာ

ဓာတ်ပုံ - စိုးြမင့်ေအာင်

အုပညာအထက်တန်းေကျာင်း ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၏ 

အုပညာစွမ်းရည်ြပေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မ  ကည့် အားေပး
မ ေလး   ဇွန်   ၁၁

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာန     ဒုတိယဝန်ကီး 

ေဒါက်တာ မိုးေဇာ်ထွန်းသည် 

အုပညာဦးစီးဌာန  တာဝန်ရှိသူ 

များှင့အ်တ ူ   ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင်   

မ ေလးမိ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်  

နန်းေတာ်ေရှ အပုညာဦးစီးဌာန 

(မ ေလး)၊      ထုတ်လုပ်ဌာနစု၊      

ေလက့ျင့ေ်ရးဇာတ်ု၌ံ  အပုညာ 

ဦးစီးဌာန(မ ေလး)၊  ထုတ်လုပ်ဌာန 

စုှင့်   အုပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်း  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များ၏   စွမ်းရည်ြပ     ေဖျာ်ေြဖ 

တင်ဆက်ပဲွ           အခမ်းအနားကိ ု

ကည့် အားေပးပီး  ဆုေငွများ 

ချးီြမင့်ေပးအပ်သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ထိုေနာက်  ဒတုယိဝန်ကီးသည် 

အုပညာဦးစီးဌာန   (မ ေလး) 

ဌာနဝန်းအတွင်း         လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ ၊ အမျိးသားဇာတ်ံု၊ 

ထုတ်လုပ်ဌာနစု၊    အုပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်း    လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ ှင့်   သင်ကားေရး 

လုပ်ငန်းများကို  ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။

ယင်းေနာက်   ဒုတိယဝန်ကီး 

အား အမျိးသားဇာတ်ု(ံမ ေလး) 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ အုပညာ 

ဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးွန်ဝင်းက အပုညာဦးစီးဌာန 

(မ ေလး)၊  အမျိးသားဇာတ်ုံ၊ 

ထုတ်လုပ်ဌာနစု၊     အုပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်း(ပန်တျာှင့် 

ပန်းချပီန်းပု)တို၏      လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ ၊ ေရှဆက်ေဆာင်ရက် 

မည့်လုပ်ငန်းများကို   ရှင်းလင်း 

တင်ြပရာ     ဒုတိယဝန်ကီးက 

လိုအပ်သည်များကို   ြဖည့်စွက ်

မှာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍  ဒုတိယဝန်ကီး 

သည်    အမျိးသားဇာတ်ုံ၌ 

ဝန်ထမ်းများ၊ ဆရာ ဆရာမများ 

ကို ေတွဆုံပီး အမျိးဂုဏ်၊ ဇာတိ 

ဂုဏ်ြမင့်မားေရးှင့်     ြမန်မာ့ 

ယ်ေကျးမ     အေမွအှစ်များ 

မေပျာက်ပျက်ေအာင ်   ေဖျာ်ေြဖ 

တင်ဆက်ိုင်ေရး၊    လူငယ်ထု 

အတွင်း    သုပ်ပျက်ယ်ေကျးမ  

များ ထိုးေဖာက်ဝင်ေရာက်လာြခင်း 

ကို  တားဆီးိုင်ပီး   ယ်ေကျးမ  

ကိုယ်ခံအား     ေကာင်းမွန်ေစရန ်

ြပစုပျိးေထာင်ေပးမည့်  ေဖျာ်ေြဖ 

ေရးအစီအစ်များ   တင်ဆက်ုိင် 

ေရး၊  ဇာတ်ုံကီးများ၌    ြမန်မာ့ 

ဓေလထ့ုံးစ ံဝတ်စားဆင်ယင်မ ြပပဲွ 

များ၊  ဇာတ်ေတာ်ကီးများ  ကြပ 

ေဖျာ်ေြဖ၍ ြမန်မာ့ုိးရာအုပညာ 

ရပ်များကိ ုြပည်သလူထူမှု ြမတ်ိုး 

လာေစရန်၊  ိင်ုငတံကာ ိုးရာဂတီ 

ပညာရပ်များကို  ြမန်မာြပည်သူ  

တို    ထိေတွခံစားိုင်ေစရန်ှင့ ်

ြမန်မာ့ိုးရာဂတီ  အပုညာရပ်များ 

ကမ ာသို  ပျံှံိုင်ရန်  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးတိုကို

မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၁၁ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး အလုံ 

မိနယ်ရှိ     ဗင်တန်ဘုရားရှိခိုး 

ေကျာင်း တဲွဖက်ေဆာင် ြပန်လည်  

လ ဲေြပာင်း  လက်ခံရရှိမ အတွက် 

ေကျးဇူးေတာ်ချးီမွမ်းြခင်း အခမ်း 

အနားကို  ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး အလုံမိ 

နယ်ရှိ     ရန်ကုန်ကရင်ှစ်ြခင်း 

ခရစ်ယာန်    ဘုရားေကျာင်း၌ 

ကျင်းပရာ  တိုင်းရင်းသားလူမျိး 

များေရးရာ        ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေစာထွန်း 

ေအာင်ြမင့်၊     ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေဇာ်ေအးေမာင်၊ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး  တိုင်းရင်းသားေရးရာ 

ဝန်ကီး   ဦးေစာဂျက်ေကာ့ထူး၊     

သိက ာေတာ်ရ  ဆရာေတာ်များ၊ 

တာဝန်ရှိသူများ    တက်ေရာက ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး အလုံမိနယ်ရှိ ဗင်တန်ဘုရားရှိခိုးေကျာင်း တွဲဖက်ေဆာင်

ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းလက်ခံရရှိမ အတွက် ေကျးဇူးေတာ်ချးီမွမ်းြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

ကသည်။

ဦးစွာ    အဖွင့်ဆုေတာင်းက 

ပီး     သိက ာေတာ်ရဆရာေတာ် 

ဦးထွန်းသန်းက    ေကျးဇူးေတာ ်

ချးီမွမ်းရြခင်းအေကာင်းကိ ုတင်ြပ 

ပီး    သိက ာေတာ်ရဆရာေတာ် 

လွယ်ထူးက ေဒသနာေဟာကား 

သည်။

ယင်းေနာက်    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့က် 

ယခ ုြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေပးအပ ်

ခဲ့သည့်  ဗင်တန်ဘုရားေကျာင်း 

သည်  ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ 

အတွက်   လွန်စွာအေရးပါသည့် 

ဘုရားေကျာင်း    ြဖစ်ေကာင်း၊ 

၁၉၆၅   ခုှစ်တွင်   ခရစ်ယာန် 

သာသနာပိုင်ြဖစ်သည့်  ဗင်တန် 

ဘုရားရှိခိုးေကျာင်းကို ပညာေရး 

ဝန်ကီးဌာနသို လ ဲေြပာင်းေပးခဲ့ရ 

ေကာင်း၊ ယခုအခါ ဘုရားသခင် 

၏ ေကျးဇူးေတာ်ေကာင့် ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ  ဥက  

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က   ခွင့်ြပ 

ေပးခဲသ့ြဖင့ ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေပးခဲ့ပီး 

သာသနာေြမအြဖစ ်    ြပန်လည် 

လ ဲေြပာင်း       လက်ခံရရှိခဲ့ပီ   

ြဖစ်ေကာင်း၊   ဆက်လက်၍လည်း 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  အတွင်းရိှ 

ဘုရားေကျာင်းများ   ြပန်လည် 

ြပြပင်ြခင်း၊ သာသနာေြမရရိှသည့ ်

ေနရာများတွင် ဘရုားေကျာင်းများ 

ေဆာက်လပ်ုြခင်း စသည့က်စိ များ 

ကို ကိးစားေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊    ဘုရားသခင်၏ 

ေကျးဇူးေတာ်ကို  ေအာက်ေမ့၍ 

သာသနာေရး    ကိစ ရပ်များကိ ု

ကိးစား  ေဆာင်ရက်သွားကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း      ေြပာကား 

သည်။

ေြပာကား

ဆက်လက်ပီး ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေဇာ်ေအးေမာင်က      ဗင်တန် 

ဘုရားရှိခိုးေကျာင်း   လ ဲေြပာင်း 

လက်ခံရရှိြခင်းှင့် ပတ်သက်ပီး 

ေဆာင်ရက်သွားရမည် ့  ကိစ ရပ် 

များကို အြမန်ဆုံးပီးြပတ်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ကရန်     လိုအပ် 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက်     သိက ာေတာ်ရ 

ဆရာေတာ် ေပခေလးက ေကျးဇူး 

တင်စကားေြပာကားပီး သိက ာ 

ေတာ်ရ   ဆရာမ    ေဒါက်တာ 

ေဖာေဂါက အထူးဆုေတာင်းကာ 

သကိ ာေတာ်ရဆရာ ကလယ်ေတာ 

က ေကာင်းချးီေပးခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။                      

သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ှစ်စ်ဒီအချနိ်ေရာက်တိုင်း ကားေနကျ ေွဂီတသံစ်မှာ “ဒီှစ် 
ေတာ်ေတာ်ပူတယ်” ဟုပင်။

ကဆုန်လသည် ြမန်မာလများတွင် ဒုတိယလြဖစ်၍ ေွဥတုတွင် 

ပါဝင်သည်။ ေွရာသီ၏ ဗဟိုချက်မ အလယ်လြဖစ်ရကား “ကဆုန်၊ 
နယုန် ေဆွေဆွခုန်” ဆိုသကဲ့သို အပူရှိန်လွန်ကဲေသာလ ြဖစ်ေပ၏။ 
ကဆုန်လ၏ အပူဟုန်ြပင်းြပမ ေကာင့ ်အင်း၊ အိုင်၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်၊ 
ေချာင်း၊ ေရုတ်ေြမာင်းတို ေရခန်း၍ ေြခာက်သေယာင်းကုန်က၏။ 
ပီးခဲ့သည့ ် တန်ခူးလက ဖက်ဆွတ်မိုး ရာခဲ့ေသးသည်။     မိုးေကာင့ ်
ေခါင်းြပထွက်လာေသာ ြမက်ု၊  ရက်ုများသည ်  ေွအပူစက်ရိပ ်
ေအာက်တွင် ညိးွမ်းေပျာ့ေခွသွားကရပါသည်။ မိုးေဒဝါကလည်း 
ငမ်ိငမ်ိမေန၊ ေနမင်းကိ ုခမ်ိးေြခာက်၏၊ ကမ်ိးေမာင်း၏။ မိုးနံလ တ်၍ 
သတေိပး၏။ မိုးမရာေသာ်လည်း ေြမသင်းရနံတုိကား တပျံပျံေမ းေန 
၏။ ထိုေကာင့ ်ေရှးေတာင်သဦူးကီးများက “ကဆန်ုအတွင်း၊ ေြမသင်း 
ပျံပျံ၊  မိုးှံှံ” ဟု မှတ်တမ်းြပခဲ့ကပါသည်။

ပူေွးလာေသာ ကမ ာေြမ
အစွန်းေရာက် ရာသီဥတုများှင့်အတူ ကမ ာကီးသည် တြဖည်းြဖည်း 

ပူေွးလာသည်မှာ အမှန်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ 
 ပုမှံန်ြဖစ်ေနကျ ရာသအီေြခအေနမှ ေသဖွည်လာမ ေကာင့ပ်င်ြဖစ် 
ပါသည်။ 
အချိေနရာများတွင ် မိုးရာသွန်းသည့်ရက်များ တိုလာ၏။
အချိေနရာများတွင် မိုးေခါင်သည့က်ာလ ရှည်လျားလာေနသည်။
မုန်တိုင်းများ၏ ြပင်းထန်မ အား သိသာစွာပိုလာသည်။
ကမ ာပ့ျမ်းမ အပခူျန်ိသည် တြဖည်းြဖည်း ြမင့တ်က်လာေနသည်။
ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ များသည် လူသားတိုအတွက် အ ရာယ ်

အကီးဆုံး စိန်ေခ မ ပင် ြဖစ်ပါ၏။ 
အပူချနိ်ြမင့်တက်မ ေကာင့် မိုးရာသွန်းမ  နည်းပါးလာပါသည်။ 

ေြမေပ ၊ ေြမေအာက်ေရများ ရှားပါးလာပါသည်။
ထိုေကာင့ ်    စိုက်ပျိးေရး၊   ေမွးြမေရး၊   ေရအားလ ပ်စစ်ှင့် 

ေသာက်သံုးေရရရိှေရးတုိကုိ ထိခုိက်ခ့ဲေပပီ။ အပူဒဏ်ေကာင့် သက်ကီး 
ရယ်အိမုျား၊ ကေလးသငူယ်များမှာလည်း ကျန်းမာေရးြပဿနာများှင့ ်
ရင်ဆိုင်ကရေပသည်။

မတိုးမေလျာ့ေသာ ေရပမာဏ

ပညာရှင်များကမ ူ“ကမ ာကီး၏ ေြမေပ ၊ ေြမေအာက်ရိှ ေရပမာဏ 
သည် အေြပာင်းအလဲ မရှိ၊ တစ်သမတ်တည်း တည်ေန၏။ ကမ ာေပ  
တွင် လူြဖစ်ေပ စ်ကစ၍ရှိေသာ ေရပမာဏှင့်   ယခုလက်ရှိေရ 
ပမာဏသည် အတတူပူင် ြဖစ်သည်။ ေလျာ့ေအာင်လုပ်၍ မရသကဲသ့ို 
ပိမုျားေအာင်လည်း ဖန်တီးယ၍ူမရ။ မိုးအြဖစ်ရာကျလာေသာ ေရများ 
သည် ကမ ာ့မျက်ှာြပင်မ ှအေငွပျတံက်သွားေသာေရများသာ ြဖစ် 
သည်။ အသစ်တိုးလာေသာ ေရများမဟုတ”် ဟု ဆိုကသည်။

ကမ ာေပ ရှိေရပမာဏ  မတိုးမေလျာ ့ပုံေသရှိသည်ဆိုြငားေသာ ်
လည်း လူဦးေရတိုးလာေသာအခါ တစ်ဦးချင်းစီအတွက ်ရိုင်ေသာ 
ေရပမာဏမှာ ယတ်ုေလျာလ့ာေလသည်။ ထိုေကာင့ ်  လဦူးေရတိုးလာ 
ြခင်းင့်ှအတူ စက်မ လုပ်ငန်းှင့် စုိက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများတွင် 
ေရအသုံးြပမ  ပိလုာသည့ ်ကမ ာကီးသည်   ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ များက   
ထပ်ဆင့လ်ိက်ုေသာအခါ ေရေကာင်း၊ ေရသန်  အလုအံေလာက်ရရိှရန် 
ခက်သည်ထက ်ခက်လာခဲ့ေပပီ။ 

ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်ေရအရင်းအြမစ်များ
စာေရးသူတို ြမန်မာိုင်ငံသည ်ေရအရင်းအြမစ ်(Water Reso-

urces) အလွန်က ယ်ဝေသာိင်ုငြံဖစ်ပါသည်။ ကမ ာေ့ရေပါေသာေဒသ 
များတွင် ထိပ်တန်းိုင်ငံတစ်ခုအြဖစ ်ပါဝင်ပါသည်။ ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ 
ဧရာဝတီ၊  သံလွင်၊  ချင်းတွင်း၊  စစ်ေတာင်းကဲ့သို  ပင်မြမစ်ကီးများ၊ 

ဖွံဖိးေရး ေရအလျ် ကည်ကည်လင်လင ်တသွင်သွင်

ြမစ်လက်တက်များှင့ ် ြမစ်ခဲွများမှာ  စစုေုပါင်း ၁၂၀ ေကျာ်ပင်ရိှေကာင်း 
သိရပါသည်။  အာရှတိုက်တစ်ခုလုံး၌ ရှိသမ   ေရချိအရင်းအြမစ်၏ 
၁၂ ပု ံ၁ ပု ံသည် ြမန်မာြပည်တွင်ရိှေကာင်း ေလ့လာေတွရိှရပါသည်။

မည်သိုပင်ဆိေုစကာမ ူေရရှားပါးသည့ေ်ဒသများမှာ ေရရှားပါးမပဲင် 
ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှ ိအပူပိုင်းဇုန်တိုင်းေဒသကီး သုံးခုြဖစ ်
သည့် မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ မေကွးတုိင်းေဒသကီး၊ စစ်ကုိင်းတုိင်း 
ေဒသကီးတိုတွင် ေရွာသ၌ီ ေသာက်စရာ ေရြပတ်လပ်မ  အမဲကံေနရ 
၏။ ေြမေအာက်ေရကိ ုအနက်ေပ ၆၀၀ မှ ၁၀၀၀ အတွင်း တူးကရပါ 
သည်။ သိုေသာ် ေနရာတိုင်းတွင် ေြမေအာက်ေရ ထုတ်ယူသုံးစွဲ၍ 
မရခဲ။့ ေရရရိှရန် မေသချာခဲ။့ ေရ ကိမုလိ၊ု ေငကွိမုလိ၊ု ေရကိသုာလိေုသာ 
ေဒသများပင ်ြဖစ်သည်။

ထိုနည်းအတူ    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ   ေရငန်များ 
ပတ်ပတ်လည်ဝိင်ုးေနပီး ေြမေအာက်ေရ မရိင်ုေသာ ခရမ်း၊ သုံးခွှင့် 
ေကာမှ့းတိုသည်လည်း ှစ်စ်ေရွာသေီရာက်ေလတိင်ုး ေရြပဿနာ 
ကံေတွေနရဆဲြဖစ်ပါသည်။

စာေရးသတူို ငယ်စ်အချန်ိ တာဝန်အရ တိင်ုးရင်းသားေဒသများသို 
ေတာအှံ၊ ေတာင်အှံ ေရာက်ခဲ့၊ ေြခဆန်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုအချနိ်က 
ေတာင်ထိပ်ရှိေကျးရာများ၌ပင ် သဘာဝေရ  အလွန်ေပါများခ့ဲသည်။ 
လုံေလာက်ခဲ့သည်။    အလ ံအပယ်ြဖစ်ခဲ့သည်။   ရှမ်းြပည်နယ်ှင့ ်
တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးဆိလု င် တစ်ချန်ိက ေရအရင်းအြမစ် အလွန် 
ေပါများလှသည့်ေဒသများ ြဖစ်သည်။  ေရထွက်များမ ှ ေရထွက်က 
သည်။ ေကျာက်ကိ၊ ေကျာက်ကားများထကဲပင် ေရများ စမိ့ထွ်က်ေန 
ကသည်။ စိမ့်ထွက်လာေသာေရများ  စုေပါင်း၍  ေချာင်းများအြဖစ ်
စီးဆင်းကသည်။  ယခမု ူ ထိသုဘာဝေရထွက်များပင်လ င် ေရထွက်မ  
နည်းပါးခ့ဲေပပီ။ အချိေနရာများရိှ   ှစ်ေပါက်စီးေသာေချာင်းများပင် 
ှစ်ေပါက်မစီးေသာအေြခအေနကို ေရာက်ခဲ့ေပပီ။ သဘာဝပတ်ဝန်း 
ကျင်  ပျက်စီးမ များှင့်အတူ ေြမေပ ေရများ ခန်းေြခာက်ခဲ့ေပပီ။

ေြမေအာက်ေရေအာင်းလ ာအား ေရြဖည့်ေပးိုင်မ  နည်းခဲ့ေပပီ။
ထိုေကာင့် ိုင်ငံအတွင်းတွင ်Water Resources Management 

(ေရအရင်းအြမစ်စီမံခန်ခွဲမ ) ေဆာင်ရက်ေပးရန် များစွာအေရးကီး 

လှပါသည်။ 
သဘာဝတရားကိ ုအန်တုကမည်

“သဘာဝတရားကုိ အမိန်ေပးလို မရဘူး၊ သူအမိန်ကုိသာ နာခံရ 
တယ်” ဟုဆုိေသာ်ြငားလည်း  မိမိတုိဘဝများ ရှင်သန်လည်ပတ်ုိင်ဖုိ 
သဘာဝတရားကီးကုိ အန်တုကရေပမည်။ လှပေသာ ကမ ာေြမ၏ 
ဖွဲစည်းပုံစနစ်ကိ ုအေကာင်းဆုံးြပင်ဆင်ကရေပမည်။ 

လူသားတို၏ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ ေကာင့် “ေတာင်ကီးဖဝါး 
ေအာက်    ေရာက်ရမည်၊   လ  င်းကီးေလှေအာက ်   ေရာက်ရမည်၊  
ေတာင်ေတွလ င် လမ်းေဖာက်ရမည်၊ ြမစ်ေချာင်းတုိကုိ တံတားထုိး၍ 
ြဖတ်ေကျာ်ရမည်၊   ေသာက်သုံးေရ   ရှားပါးေသာ   ေဒသများကိ ု  
ေရဖူလုံေအာင ်စီမံေဆာင်ရက်ေပးရပါမည်၊ စိုက်ပျိးေရရှားပါးေသာ 
ေဒသများကိ ုစိုက်ပျိးေရဖူလုံေအာင ်ေဆာင်ရက်ေပးကရေပမည်။”

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၏ ေရရရှိေရးေဆာင်ရက်ေပးမ များ 
နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနသည ်  တိုင်းေဒသကီး/   ြပည်နယ် 

အသီးသီးတွင် ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 
ရှိရာ   ေရရရှိေရးလုပ်ငန်းများြဖစ်ေသာ   ေသာက်သုံးေရရရှိေရးှင့ ်
စိုက်ပျိးေရရရှိေရးတိုလည်း ပါဝင်ပါသည်။  

နယ်စပ်ေဒသများအြပင် တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးတွင် 
ေသာက်သံုးေရရရိှေရး လုပ်ငန်းများအား ေဒသ၏ လုိအပ်ချက်အေပ  
မူတည်၍  ဆည်များ၊ လ ိပိတ်တမံများ၊ စိမ့်စမ်းေရ သွယ်ယူြခင်းများ၊ 
အုတ်ေရကန်များ၊ ေြမသားေရကန်များ၊ မိုးေရေလှာင်ကန်များ၊ ေရစု 
ကန်များ၊ စက်ေရတွင်း (တွင်းတမ်ိ)များ၊ အဝစီစိက်ေရတွင်း(တွင်းနက်)
များ   တူးေဖာ်ေပးြခင်း၊   ေရစက်ုံများ  တည်ေဆာက်ေပးြခင်းှင့ ်
ဖိုက်ဘာေရတိုင်ကီများ ြဖန်ေဝေပးြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ ့
ပါသည်။

စိုက်ပျိးေရရရှိေရး    လုပ်ငန်းများအေနြဖင့်လည်း   ဆည်များ 

တည်ေဆာက်ေပးြခင်း၊ စိက်ုပျိးေရ သွယ်ယေူပးြခင်းှင့ ်ေရတ်ုေြမာင်း 
များ တည်ေဆာက်ေပးြခင်းတုိကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 
ေပးိုင်ခဲ့သည်။ 

ယခုအခါ ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်းရိှ မိနယ်အချိ၌ ဆုိလာစွမ်းအင် 
ြဖင့် ေချာင်းေရတင်၍ စိုက်ပျိးေရေပးေဝေရးလုပ်ငန်းများကိ ုကနဦး 
ေရှေြပးစီမံချက်များ   (Pilot   Project)  အေနြဖင့်  ေဆာလျင်စွာ 
အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်ေပးေနပီြဖစ်ပါသည်။

၁၉၈၉-၁၉၉၀ ဘ  ာှစ်မှစတင်၍   ၂၀၂၂  ခုှစ်  မတ်လအထိ 
ေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့သာ ေရရရိှေရးလပ်ုငန်းများအတွက် နယ်စပ်ေဒသ 
ဖွံဖိးေရးရန်ပုံေငွမ ှေငွကျပ် ၁၉၈၅၅ ဒသမ ၇၈၉  သန်း သုံးစွဲခဲ့ပီး 
ြဖစ်သည်။

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

ေသာက်သုံးေရ ရရှိေရးလုပ်ငန်းများ

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး မိတ ီလာမိနယ် ကလိန်ေြခရာ၊   ေကျာင်းရာ၊   

ကျည်းပင်ခွရာ၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ ်ဇလင်းေတာင်ေကျးရာ 

အုပ်စု၊ လယ်ယားေတာင်ေကျးရာအုပ်စုှင့ ်တွင်းြဖေကျးရာအုပ်စု၊ 

ေညာင်ဦးမိနယ် ထီးပေုကျးရာအပ်ုစတုိုတွင် ေြမသားေသာက်ေရကန် 

များ တူးေဖာ်ေပးခဲ့ပါသည်။                          စာမျက်ှာ ၇ သို 

ဝ ထ က လ သ (န တ လ)

ဆိုလာစနစ်ြဖင့ ်ေချာင်းေရတင်စီမံကိန်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ မိုင်းပျ်းမိနယ ်ဝမ်ခုတ်ေကျးရာကိ ုေတွရစ်။

နယ်စပ်ေဒသများအြပင် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးတွင် ေသာက်သုံးေရ 

ရရိှေရးလပ်ုငန်းများအား ေဒသ၏လိအုပ်ချက်အေပ  မတူည်၍  ဆည်များ၊ လ ိပတ်ိတမမံျား၊ 

စိမ့်စမ်းေရသွယ်ယူြခင်းများ၊ အုတ်ေရကန်များ၊ ေြမသားေရကန်များ၊ မိုးေရေလှာင်ကန်များ၊ 

ေရစကုန်များ၊ စက်ေရတွင်း(တွင်းတမ်ိ)များ၊ အဝစီစိက်ေရတွင်း(တွင်းနက်)များ တူးေဖာ်ေပး 

ြခင်း၊   ေရစက်ုမံျား  တည်ေဆာက်ေပးြခင်းှင့ ်ဖိက်ုဘာေရတိင်ုကမီျား ြဖနေ်ဝေပးြခင်းတိုကိ ု

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့



ဇွန်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ငါ့သေရာက်မိနယ်   ေတာြပားေကျးရာ၊   ဝက်လူးေကျးရာ၊ 

 ေတာင်ဇင်းေကျးရာအပ်ုစ ုမကျည်းေစာက်ေကျးရာ၊ ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်ရိှ 

ပန်းအိုင်လှေကျးရာှင့ ်   ေအးသာယာေကျးရာ၊  သာစည်မိနယ်ရှ ိ

သစ ာပန်မိုးကတ်ုရပ်ိသာ ေကျာင်းတိက်ုတိုတွင် အဝစီေိရတွင်း (ေရနက် 

တွင်း)၊ ဂါလန် ၅၀၀၀ ဆံ့  အုတ်ေရစုကန်ှင့်  ေရစက်ုံများကိုပါ 

တစ်ပိင်နက်တည်း ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဝမ်းတွင်းမိနယ် ရာရှည်ေကျးရာတွင် ေရကန်ေဟာင်းများ ြပြပင် 

ေပးြခင်းအြပင် ေရပုိမုိသုိေလှာင်ုိင်ရန် ကင်းတားဆည်ေြမာင်းမှတစ်ဆင့ ်

ေရသိုေလှာင်ကန်အတွင်းသို ဆည်ေရတင်ယူရာတွင် လိုအပ်ေသာ 

50 KVA Transformer အသစ် တစ်လုံးှင့ ်11 KV လိင်ုးကိးသွယ်တန်း 

ြခင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း  ဆက်စပ်ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ေချာက်မိနယ်ရှ ိ  ေဂွးပင်ေလး၊  တုံရာ၊  

လင်းတကိင်ုး၊  ဆင်က၊ ကန်ုးကီး၊ ကေတာက်ေကျာင်း၊       ကသံစ်ကန်ုး 

ေကျးရာတိုတွင ်ေြမသားေရကန်ှင့ ်အဝီစိေရတွင်း (ေရနက်တွင်း)  

တူးေဖာ်ြခင်းှင့ ် တမံများ တည်ေဆာက်ေပးြခင်းှင့ ် ဂါလန် ၅၀၀၀ 

ဆံ့ အုတ်ေရကန်များ၊ ေရစက်ုံများှင့ ် တမံများ တည်ေဆာက်ေပး 

ြခင်းတို ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။       

မေကွးမိနယ ်မေကွးအေြခခ ံကျန်းမာေရးတက သိုလ်၊ ကိပင ်

အင်းေကျးရာှင့ ်ဆူးေကာက်စမ်း ကျန်းမာေရးဌာနခဲွ၊ ြမင်စိင်ုးေကျးရာ 

တိုတွင်လည်း  အဝီစိေရတွင်းများ၊ အုတ်ေရစုကန်များ၊ ေရစက်ုံများ 

တည်ေဆာက်ေပးြခင်းတို ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးတွင် ှစ်စ်ေရခက်ခမဲ  ကံေတွေနရသည့်  

သုံးခွမိနယ်ရှိ  အေနာက်တံခွန်တိုင်ေကျးရာ၊ အိဿယျေကျးရာ၊ 

လက်ပန်ေကျးရာ၊ လသာကုန်းေကျးရာ၊ တမံကီးေကျးရာ၊ က ဲခုိကန် 

ေကျးရာှင့် သခွတ်ကုန်းေကျးရာတိုအတွက် ေသာက်သုံးေရကန် 

ခုနစ်ကန်တူးေဖာ်ြခင်းှင့် ထိုေရကန်များအား   ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊  

ေရတုံကင ် ြပလုပ်ေပးြခင်းတိုကိုပါ ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့် ေဒသခံ 

များကို ေပျာ်ရ င်ေစခဲ့ပါသည်။ 

ထုိြပင်  ပင်လယ်အတွင်းရိှ ကိုကိုးက န်း အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်တွင် 

တည်ရှိေသာ ြမက န်းသာေရကန်အား ထပ်မံြပင်ဆင်ေပးပီး ေရချိ 

ထိန်းသိမ်းေရးကိ ုများစွာအေထာက်အက ူြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတွင် ေတာင်ငူမိနယ် ေညာင်ပင်လှေကျးရာ၊ 

ပဲခူးမိနယ် ပျ်ပုံကီးေဒသ၊ စမ်းကီးကုန်း၊ ေလးအိမ်စုှင့် ကိုင်းတာ 

ကီးေကျးရာတိုတွင် စက်ေရတွင်းများ၊ ေရစကုန်များှင့ ်ေရစက်ုမံျား 

တည်ေဆာက်ေပးြခင်း စသည့်ေသာက်သံုးေရရရိှေရးလုပ်ငန်းများကုိ   

ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ 

စိုက်ပျိးေြမက ယ်ဝေရး 

ိင်ုငတံစ်ိင်ုင၏ံ စိက်ုပျိးိင်ုေသာေြမများသည် ထိုိင်ုင၏ံ ရကိ ာ 

က ယ်ဝမ ကုိေဖာ်ြပေသာ သေ  ကတပင်ြဖစ်ပါသည်။ ဘဝရှင်သန်ဖုိှင့် 

အရာရာဖံွဖိးဖိုအတွက် လယ်ယာေြမဧရယိာများသည် အေြခခကံျလှ 

၏။ 

ယခုအခါ ေရခက်ခဲမ သည် စိုက်ပျိးေြမဧရိယာကို ခိမ်းေြခာက ်

ေနကေပပီ။   သစ်ေတာြပန်းတီးြခင်း၊    ေြမဆီလ ာြပန်းတီးြခင်း၊ 

ေခတ်ေပ စိုက်ပျိးေရး ဓာတုပစ ည်းများကို အားထားလွန်းြခင်းတို 

ေကာင့ ်စိုက်ပျိးေြမများ အရည်အေသွးကျဆင်းလာေပပီ။

ဧရယိာတစ်ခတုည်းတွင် သီးံှတစ်မျိးတည်းကိသုာ စိက်ုပျိးြခင်း 

သည် ေဂဟေဗဒစနစ်ှင့် ေတာင်သူတို၏ စီးပွားေရးကိ ုထိခိုက်ေစ 

သည်။ ထိုေကာင့ ်စိုက်ပျိးေြမများတွင ်ရာသီအလိုက်သီးှံများြဖင့ ်

အမစဲမ်ိးလန်းစိြုပည်ေနသင့ေ်ပသည်။ သီးံှမျိးစု ံစိက်ုပျိးြခင်းေကာင့ ်

ပုိးမ ားကျေရာက်မ လည်း နည်းေစပီး ဇီဝမျိးွယ်စံုကုိ  ထိန်းသိမ်းုိင် 

ေကာင်း ပညာရှင်များက ဆိုကပါသည်။ 

ေြမရိှပါက ေရရိှရန်လည်းလိပုါသည်။ ေရကိ ုအချန်ိမေရး အလွယ် 

တကူရရှိိုင်ရန ်ေဆာင်ရက်ေပးရန ်လိုအပ်သည်။

ထိုေကာင့် ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်သည ်ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း 

ခရီးစ်တွင် “ေဒသဖွံဖိးေရးအတွက် ကျိင်းတုံမိနယ်၊ နမ့်ခင် 

ေချာင်းှင့် မိုင်းခတ်မိနယ်၊   နမ့်ေလွေချာင်းေဘး ဝဲ/ယာတိုတွင ်

ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သုံး  Solar  စနစ်ြဖင့်  ေရတင်၍   ေချာင်း 

တစ်ေလ ာက် ဝဲ/ယာ တစ်ကီလိုမီတာ ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း ရာသီ 

သီးှံများ   စိုက်ပျိးိုင်ေရး၊    ေဒသစံြပစိုက်ခင်းများြဖစ်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ေပးရန”် လမ်း န်မှာကားခဲ့သည်။

ေရကိုအကျိးရှိစွာ  သုံးစွဲေရး  ေစတနာလမ်း န်ချက်ပင်  ြဖစ် 

သည်။ 

နတလ၏ Solar စနစ်ြဖင့် စိုက်ပျိးေရေပးေဝြခင်းလုပ်ငန်းများ 

Pilot Project 

ခရီးမည်မ ေဝးကွာသည်ြဖစ်ေစ၊ ကမ်းတမ်းသည်ြဖစ်ေစ ပထမ 

ဆုံးေြခလှမ်းသည ်    အေရးအကီးဆုံးြဖစ်သည်။   “နတလ”သည် 

ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်းေဒသတွင ်စိုက်ပျိးေရ ေပးေဝေရးလုပ်ငန်း 

အတွက် ပထမဆုံးေြခလှမ်းကိ ုေအာင်ြမင်စွာစတင်ိုင်ခဲ့ေပပီ။

ကျိင်းတုံခိုင ်မိုင်းပျ်းမိနယ ်ေဟာင်ကန်ေကျးရာအုပ်စ ုဟိုခို 

ေကျးရာှင့ ်ဝမ်ေနာင်ေကျးရာအကား ကွင်းအမှတ် (၇)၊ ဝမ်မတ်ကွင်း 

အတွင်းရှိ ေတာင်သူများ၏ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ကွက်ေပ တွင် 2.4 Kw 

ဆိုလာစနစ်တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် 1500 W ေရပန်တပ်ဆင်လျက် 

နမ့ဝ်န်ိးေချာင်းမှ ေချာင်းေရတင် စိက်ုပျိးိင်ုေရး စတင်ေဆာင်ရက်ေပး 

ိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ရာ  ဧပီလကုန်မှစ၍  ေဒသခံတိုင်းရင်းသား  ေတာင်သူ 

များသည် ၁၂ လရာသီပတ်လံုး စိက်ုပျိးေရ ရရိှိင်ုေတာမ့ည်ြဖစ်သည်။

အဆိပုါ ဆိလုာစနစ်ြဖင့ ်ေချာင်းေရတင် စိက်ုပျိးြခင်းလပ်ုငန်းအား 

နတလှင့်  ေဒသခံေတာင်သူများ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်

သည်။ ေဒသခေံတာင်သ ူ၁၃ ဦး၏ စိက်ုပျိးေြမ ၁၂ ဒသမ ၅၂ ဧကအား 

လ မ်း ခံအကျိးြပမည်ြဖစ်ပီး  မိုးစပါး၊ ေွစပါးှင့် ရာသီသီးှံများ 

စုိက်ပျိးရာတွင် ကုန်ကျစရိတ် ေလျာ့နည်းသက်သာြခင်း၊ ၁၂ လရာသီ 

စိုက်ပျိးိုင်သည့်အတွက ်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ေတာင်သူများ ဝင်ေငွ 

ပိုမိုတိုးတက်လာြခင်း အကျိးေကျးဇူးများ ရရှိလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း မိုင်းခတ်မိနယ ်ဝမ်ခုတ် 

ေကျးရာအပ်ုစ ု ဝမ်ခတ်ုေကျးရာ နမ့ေ်လေွချာင်းေဘး လယ်ကွင်းအမှတ် 

(၂၄) ရိှ စိက်ုေြမေနရာ ၁၀ ဧကှင့ ် မိင်ုးေယာင်းမိနယ် ဝမ်တပ်ေကျးရာ 

အုပ်စု တာခွယ်ေကျးရာ နမ့်ဝမ်ေချာင်းေဘးရှိ စိုက်ကွင်းေြမ ၁၀ ဧက 

တိုအြပင်     မိုင်းဆတ်မိနယ်ှင့ ်   မိုင်းြဖတ်မိနယ်တိုတွင်လည်း 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုြပင် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိင်ုး နမ့စ်န်မိနယ် ေနာင်ငင်ေကျးရာ၊ 

ရပ်ေစာက်မိနယ်  ကျိင်းခမ်းေကျးရာှင့ ် မုိးနဲမိနယ် ကျိင်းေတာင်း 

မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိင်ုး ဟိပုန်မိနယ် ေကာင်းဟန်ုးရာ၊ ကွတ်ခိင်ု 

မိနယ် လွန်လိင်ုေကျးရာှင့ ်မုံးေပ ေလးေကျးရာတိုတွင်လည်း ဆိလုာ 

စွမ်းအင်ြဖင့ ်ေချာင်းေရတင်ပီး စိက်ုပျိးေရ ေပးေဝိင်ုေရးအစအီမမံျား 

ေရးဆွဲ၍ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ေဒသခံများ၏ ရင်ထဲကစကားသံများ

မိုင်းပျ်းေဒသခံတိုင်းရင်းသား       ေတာင်သူကီးများကလည်း 

“က န်ေတာ်တိုေဒသရဲဓေလ့အရ မိုးစပါးကိ ုဧပီလ သ  ကန်အပီးမှာ 

စတင်ပျိးေထာင်ကပီး ေမလစတုတ ပတ်မှာ စိုက်ပျိးကပါတယ်။ 

ရာသီသီးှံစိုက်ပျိးဖိုလည်း  အချနိ်တစ်လခွဲခန်သာ  ကျန်ရှိေတာ့တဲ့ 

အတွက်  အချနိ်လုံေလာက်မ မရှိေတာ့လို  အခက်အခဲရှိပါတယ်။ 

ဒါေကာင့်  မိုးစပါးပျိးေထာင်ချနိ်ကိုသာ  အချနိ်ေစာပီး  ပျိးေထာင ်

သွားပါမယ်။ အခလုိ ုေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သံုးဆုိလာစနစ်နဲ  စိက်ုပျိး 

ေရလုေံလာက်စွာရရိှေတာမှ့ာြဖစ်လို    လာမယ့ ်  မိုးစပါးရတ်ိသမ်ိးအပီး  

ဒီဇင်ဘာ၊  ဇန်နဝါရီ၊  ေဖေဖာ်ဝါရီနဲ   ဧပီလဆန်းအထိ  ေွစပါးနဲ  

ရာသီေပ သီးှံေတွကို   ပိုမိုတိုးချဲစိုက်ပျိးသွားိုင်ေတာ့မှာ ြဖစ်တဲ့ 

အတွက် ိုင်ငံေတာ်ကို ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ”်ဟု ဆိုပါသည်။

ရှမ်းြပည်နယ်သည် သဘာဝက ေပးအပ်ထားသည့ ်ေြမဆ၊ီ ေြမှစ်၊ 

ေြမဆီလ ာတို အလွန်ေကာင်းမွန်လှေပ၏။ ေြမေပ သို “မျိးေစ့” ကျ 

လ င် အပင်ြဖစ်ထွန်းေစ၏။ ေရရရိှပါက ပိမုိရှုင်သန် ကီးထွားကေလ၏။

ိင်ုငေံတာ်မှ ဆိလုာစနစ်ြဖင့ ်စိက်ုပျိးေရရရိှေရးအတွက် ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲြ့ခင်းအေပ  ေဒသခေံတာင်သမူျားက ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ ကိဆိ ု

လျက်ရှိေကာင်း သိရှိရသည့်အတွက ်အလွန်ပင်ပီတိြဖစ်ရပါသည်။

ဤ Pilot Project များကို  စံြပအြဖစ ်ေအာင်ြမင်ေစရန ်နယ်စပ် 

ေရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် ေဒသခံေတာင်သူများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ကရပါမည်။ ပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။ ေဒသခံ 

များကိယ်ုတိင်ု အသစိတ်ိြဖင့ ်အားကျေစပါမည်။ ေဒသခမံျား ဝင်ေငတွိုး 

လာမည်မှာ အမှန်ပင်ြဖစ်သည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအုပညာ

ြမန်မာတိုသည် ေရ၊ ေြမ၊ ေတာ၊ ေတာင်၊ သစ်ပင်ှင့် ေကျးငှက ်

တိရစ ာန်တိုကို  ချစ်ြမတ်ိုးတန်ဖိုးထားတတ်ကသူများ  ြဖစ်သည်။ 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခဲ့သူများလည်း   ြဖစ်သည်။    လွန်ခဲ့ေသာ 

ှစ်ေပါင်းများစွာကပင် ေသာက်သုံးေရ၊ စိက်ုပျိးေရရရိှေရးှင့ ်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအေပ  အေလးထားခဲ့ေကာင်း ေလ့လာ 

ေတွရှိရပါသည်။ 

သာဓကဆိုရေသာ ်မဟာပုဂံသည ် ြမန်မာတို၏ ေရ ေခတ်ြဖစ်ခဲ့ 

ပါသည်။ “ြမကန်” သည် ပုဂံှင့် ရှစ်မိုင်အကွာ တုရင်ေတာင်ေြခတွင ်

တည်ရှိပါသည်။ ကျန်စစ်သားမင်းကီးသည ်“ြမကန”်ကိ ုဆည်ဖိုခဲ့သ ူ

ြဖစ်သည်။ ေရှးစာဆိုတိုသည ်ထို “ြမကန်”ကို ကဗျာဖွဲခဲ့ေလသည်။

ကဗျာေလးမှာ-

  “ြမကန်”

  ြမကန်သာ၊ ေတာင်ကျေချာင်းေတး၊ 

  ေရဝင်ေြပးလှည့်၊ ေရေအးကည်စွာ၊ 

  ကန်ပိုင်မာလျက်၊ ကာေပါင်းထုံထုံ၊ 

  ငှက်မျိးစုံသည်၊ ဘုံဝတ သာ 

  န ာေပေလာ၊ တူစွဟုတ ာ ဟူ၍ ြဖစ်ပါသည်။

“ေတာင်ကျေချာင်းေရ” ကိ ုအလဟဿ မြဖစ်ေအာင် ဆည်ဖိုေပး 

ြခင်းသည် ေရသယဇံာတကိ ုထန်ိးသမ်ိးေပးြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ “ကာ” 

အစရိှေသာ သစ်ပင်၊ ပန်းပင်များကုိ  သင်းထံုေစရန်၊ စိမ်းစုိေစရန်  စီမ ံ

လိက်ုြခင်းသည်  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုေစာင့ေ်ရှာက်လိက်ုြခင်းပင် 

ြဖစ်သည်။ ငှက်ေပါင်းစု ံ ေပျာ်ေမွိုင်ေစြခင်းသည ် ဇီဝမျိးွယ်စုံကို 

ထိန်းသိမ်းြခင်းပင်ြဖစ်သည်။

ြမကန်ကဗျာကုိ ေအဒီ ၁၂၀၇ ခုှစ်က ေရးဖဲွခ့ဲြခင်းြဖစ်၏။ ဆုိရေသာ် 

ြမန်မာတို၏ ေရှင့ ်ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရး အေတွးအြမင်များသည် 

လွန်ခဲ့ေသာ ှစ်ေပါင်း ၁၀၀၀ ေကျာ်ကပင် စတင်ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း 

ေဖာ်ြပလျက်ရှိပါသည်။ 

ေရှးမင်းအဆက်ဆက်မှသည် ယေနတုိင်ုိင်ငံေတာ်သည် ုိင်ငံသူ 

ုိင်ငံသားတုိ၏ ေသာက်သံုးေရ ဖူလုံေရးှင့ ်စိုက်ပျိးေရရရှိေရးတိုကိ ု

တစိက်ုမတ်မတ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ကေကာင်း မှတ်တမ်းများအရ ကည်ူး 

ဖွယ် ေတွရှိိုင်ပါသည်။

ေကာင်းမွန်ေသာ အစ်အလာများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရ 

မည်မှာ ိုင်ငံသားတိုင်း၏ တာဝန်ြဖစ်သည်။

ဖွံဖိးေရး ေရအလျ် ကည်ကည်လင်လင ်တသွင်သွင်

ယေနအချန်ိအခါတွင် ိုင်ငံေတာ်၏ လမ်း န်ချက်များှင့်အည ီ

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်ေပးပီးြဖစ်ေသာ ေရရရှိေရး 

လုပ်ငန်းများြဖစ်သည့် စက်ေရတွင်း၊ ေသာက်သံုးေရကန်၊ ေတာင်ေပ  

ေရသွယ်စနစ်များမ ှ  “ေသာက်သုံးေရ”  ကည်ကည်လင်လင်တိုကိ ု

ေဒသခတံို ချိမိန်စွာေသာက်သံုးေပျာ်ရ င်ေနကေပပ။ီ Solar စနစ်ြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေသာ “ေချာင်းေရတင်စမီကံန်ိး”မှ ေရအလျ်တို 

သည်လည်း   ေဒသဝမ်းစာဖူလုံေရး၊    စိုက်ပျိးေရရရှိေရးအတွက ်

တသွင်သွင် စီးဆင်းလျက်ရှိေနေပေတာ့သည်။         ။

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  ေညာင်ဦးမိနယ်  ဒဟတ်ကန်ေကျးရာ(သက်ကယ်ဂျင်း)   ေြမသားေရကန် 

တူးေဖာ်ေနမ ကို ေတွရစ်။

ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိင်ုး မိင်ုးပျ်းမိနယ် ဝမ်ခတ်ုေကျးရာတွင် ေချာင်းေရတင်စမီကံန်ိးမှ စိက်ုပျိးေရ 

ြဖန်ေဝေပးေနမ ကို ေတွရစ်။



ဇွန် ၁၂၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၁၁

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးစုိးသိန်းှင့် 

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးများသည် ယမန်ေနမွန်းလွဲ 

ပိုင်းက အသက်ငါးှစ်မှ ၁၂ ှစ်ကား ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်

ေဆးထိုးှံေပးေနမ များကိ ုကည့် အားေပးသည်။

ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်

တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖဲွသည် ကမာရတ် 

မိနယ် အမှတ်(၂) အေြခခံပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းတွင ်ပညာသင်ကားေနေသာ အသက်ငါး 

ှစ်မှ ၁၂ ှစ်ကား KG မှ Grade-6 အထ ိေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ ၅၆၆ ဦးတုိအားလည်းေကာင်း၊ မရမ်းကုန်း 

မိနယ် အမှတ် (၂၄) အေြခခပံညာမလူတန်းေကျာင်း 

တွင် KG မှ Grade-6 အထ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၁၁၁ ဦးတိုအားလည်းေကာင်း     မိနယ်ြပည်သူ         

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမ ှဆရာဝန်၊ သူနာြပများက 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးေနမ    

များှင့် မိနယ်ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များက ကူညီ 

ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကိ ုလည်းေကာင်း ကည့် ၍ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် ဆရာဝန်၊ သူနာြပများ၊ 

ကက်ေြခနီတပ်ဖဲွဝင်များအား ရင်းရင်းီှးီှး တ်ဆက် 

အားေပးပီး ေကျာင်းှစ်ေကျာင်းရှိ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအတွက်   ေထာက်ပံ့ေငွများကို 

ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးများထ ံေပးအပ်သည်။

ဆက်လက်၍   တိုင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ်ှင့်       

အဖွဲသည် အမှတ်(၂၄) အေြခခံပညာမူလတန်း 

ေကျာင်းေရှတွင် ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် သန်ရှင်းေရး 

ဌာနမှ    ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေရး  ေရေြမာင်း          

အတွင်းမှ အမ  က်ှင့် ရ ံုန်းများ ဆယ်ယူရှင်းလင်း 

ေနမ ကိလုည်းေကာင်း၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ် ြပည်လမ်း 

မှ ေကျာက်ေရတွင်းလမ်းအထိ အင်ဂျင်နီယာဌာန 

(လမ်းှင့်တံတား)မှ ေဆာင်ရက်ေနသည့်   အရှည် 

ေပ ၄၅၃၀၊ အကျယ်ရှစ်ေပ၊ ဒု ကိုးလက်မရှ ိဝဲ/ယာ 

စက်ဘီးလမ်းပါ ေြခာက်လမ်းသွားအြဖစ် စက်ယ ရား 

ကီးများြဖင့် တုိးချဲေဆာင်ရက်ေနမ ကုိလည်းေကာင်း  

ကည့် စစ်ေဆးရာ   ရန်ကုန်မိေတာ်   စည်ပင ်

သာယာေရးေကာ်မတီဥက    (မိေတာ်ဝန်)ဦးဗုိလ်ေဌး 

က လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ များကိ ု ရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။

ထုိေ်နာက် တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က ရှင်းလင်း 

တင်ြပချက်များအေပ  လိုအပ်သည်များမှာကား 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ေမာ်လမိင ်  ဇွန်   ၁၁

မွန်ြပည်နယ်     ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေဇာ်လင်းထွန်းသည်  ြပည်နယ် 

အစိုးရ   အဖွဲဝင်များှင့်အတူ 

ေမာ်လမိင်   အေဝးေြပးယာ်ရပ် 

နားစခန်း၌ အေဝးေြပးယာ်များ 

ေြပးဆွဲမ     အေြခအေနများကို 

ယမန်ေန နံနက်ပုိင်းက သွားေရာက် 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။

 စည်းကမ်းတကျ ေမာင်းှင်

 ြပည်နယ်    ဝန်ကီးချပ်က 

ေမာ်ေတာ်ယာ်   လိုင်းေပါင်းစုံ             

ထန်ိးသမ်ိးကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ

များအေနြဖင့်  သတ်မှတ်ထား 

သည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့ ်

အညီ လုိက်နာေဆာင်ရက်ကရန် 

လိုအပ်ေကာင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာ် 

များ    ေမာင်းှင်သွားလာမ ှင့် 

စပ်လျ်း၍ လုံ ခံမ ှင့ ်စနစ်ကျနမ  

ရိှရန်လုိအပ်ေကာင်း၊  စည်းကမ်း 

တကျ   ေမာင်းှင်သွားလာမ ရှိ 

ေစေရးှင့် ထုတ်ြပန်ထားသည့ ် 

 န်ကားချက်များကို   အထူး 

အေလးထား လိက်ုနာေဆာင်ရက် 

ရန်ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

တိုကို ြပည်နယ်ေကာ်မတီအေန 

ြဖင့်  ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ရန ်

လိုအပ်ေကာင်း၊ ယာ်စီးနင်းစ် 

အမ  က်များ စနစ်တကျစွန်ပစ်ေရး၊ 

အေဝးေြပး      ကားဝင်းအတွင်း    

ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ န်ကားချက် 

ှင့အ်ည ီအသည်းေရာင်အသားဝါ 

ဘီပိုး    စစ်ေဆးမ များကိုလည်း 

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနက စစ်ေဆး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိတွင်း /

နယ်ေဝး     ေြပးဆွဲေဆာင်ရက ်

ေနသည့်       သက်ဆိုင်ရာ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်များကုိ  သက်ဆုိင် 

ရာ       မိနယ်ေကာ်မတီက 

ထိန်းသိမ်းကီးကပ ် ေဆာင်ရက် 

ရန်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် မိနယ်ကီးကပ်မ  

ေကာ်မတမီျား၏ တင်ြပချက်များ 

အေပ  လိအုပ်သည်များ ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်) ြမစ်ကီးနား   ဇွန်   ၁၁

ကချင်ြပည်နယ်အတွင်း    ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်

မိနယ် ၁၈   မိနယ်တွင်     ၁၃ မိနယ်သည ်

ရာ န်းြပည့် ေဆာင်ရက်ပီးစီးခဲ့ပီး ကျန်ငါးမိနယ ်

တွင်လည်း     ပျမ်းမ အားြဖင့်   ၈၀ ရာခိုင် န်း              

ေဆာင်ရက်ပီးစီးေနပီြဖစ်သည့်အတွက ်တစ်ြပည ်

နယ်လုံးအတိုင်းအတာအေနြဖင့်   ၉၄ ဒသမ ၇၂ 

ရာခုိင် န်း ေဆာင်ရက်ပီးစီးေနပီြဖစ်ေကာင်း ယမန်ေန  

နံနက် ၉ နာရီခွဲက ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး မလိခ 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် ပန်းခင်းစီမံချက် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေရးဆိုင်ရာ   လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်း 

အေဝးတွင် ြပည်နယ်အဆင့် ဦးစီးေကာ်မတီဥက    

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ် ဦးခက်ထိန်နန်က ေြပာကား 

သည်။

ထုိမှတစ်ဆင့်             ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်သည် 

ြမစ်ကီးနား မိနယ်     အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

ေရ ြပည်သာခန်းမ၌ ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ ေပးအပ် 

ချးီြမင့်ပွဲှင့ ်မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်း၊ လူပုဂ ိလ်များ 

အား    ေထာက်ပံ့ေငွများေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားသို 

တက်ေရာက်သည်။

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ ြပည်နယ်တရား

လ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ်၊     ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

များှင့ ်ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်တုိက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာလအတွင်း ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်း 

များတွင် ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွှင့်အတူ စွမ်းစွမ်းတမ ံ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့ ်လမူ ပရဟတိအသင်း 

အဖဲွ ၈၆ သင်းတိုအတွက် ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာများှင့် 

ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေငွများ၊ ြပည်နယ်အတွင်းရှိ မသန်စွမ်း 

အဖဲွအစည်း ေြခာက်ဖဲွတုိအတွက် ေထာက်ပ့ံေငွကျပ် 

၇၇၉၆၀၀၀၀ ကုိ   ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။

ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင် အသက် ငါးှစ်မှ ၁၂ ှစ်ကား ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးေနမ များ ကည့် အားေပး

ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းများအား ဂုဏ်ြပပွဲှင့် 

မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများအတွက်  ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်ပွဲကျင်းပ

ေမာ်လမိင်မိ အေဝးေြပးယာ်ရပ်နားစခန်း၌ 

အေဝးေြပးယာ်များ ေြပးဆွဲမ အေြခအေန ကည့် စစ်ေဆး

ဟိုင်းကီးက န်း    ဇွန်   ၁၁

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ဟိင်ုးကီးက န်းမိတွင် ငါးသယဇံာတများ 

မြပန်းတီးေစေရးအတွက် ငါးသယဇံာတထန်ိးသမ်ိးေရး အသပိညာေပး 

ေဟာေြပာပွဲကို ယေနနံနက် ၉ နာရီက ဟုိင်းကီးက န်းမိ ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနုံး၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ      ဟိုင်းကီးက န်းမိ          ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး    

ဦးသန်းထွန်းေအာင်က  ေမ၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်လတိုသည်  ငါးရစ်၊ ငါးသန် 

ကာလြဖစ်ပီး ငါးများမိတ်လိုက်၊ ဥချ၊ သားေပါက်သည် ့  ရာသီချနိ်ြဖစ ်

သြဖင့် အဆိုပါရာသီတွင် တားြမစ်ငါးဖမ်းကိရိယာများြဖင် ့ငါးဖမ်းဆီး 

ဟိုင်းကီးက န်းမိ၌ ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး အသိပညာေပးေဟာေြပာ

ြခင်း၊ ပိက်ုစမ်ိးဘဝင်းေထာင်ြခင်း၊ ဘက်ထရီေရှာ့တုိက်၊ မုိင်းခဲွ၊ အဆိပ်ချ၍ 

ငါးဖမ်းဆီးြခင်း၊ ကမ်းနီးတရတ်ဆဲွ၍ ငါးဖမ်းဆီးြခင်း၊ ငါးမန်းဖမ်းဆီးြခင်း၊ 

ငါးမ ားစ  ကာြဖင့် ငါးဖမ်းဆီးြခင်း၊သတ်မှတ်အတိင်ုးအတာှင့် မြပည့်မ ီ

ေသာ ကဏန်းများဖမ်းဆီးြခင်းတုိကုိ မြပလုပ်ကရန်ှင့် ထုိသုိြပလုပ် 

၍ဖမ်းဆီးပါက    ငါးသယံဇာတများြပန်းတီးသွားပီး     ေနာင်တွင်    

ငါးသယံဇာတရှားပါးလာမ များှင့်      ရင်ဆိုင်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိပညာေပးေြပာကားသည်။

အဆိုပါ ေဟာေြပာပွဲသို မိအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊

မိမိမိဖများ၊ ကမ်းနီး /ကမ်းေဝးေရလပ်ုငန်းရှင်များ၊ ေရလပ်ုသားများှင့် 

စိတ်ပါဝင်စားသူ ေဒသခံြပည်သူများ တက်ေရာက်ခ့ဲကပီး သိလုိသည် 

များ ေမးြမန်းေဆွးေွးကေကာင်း သိရသည်။ 

ဟိုင်းကီးက န်း(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

  နယုန်လြပည့်၊ ငိမ်းချမ်းေနဟု

  မေမ့ိုင်ပါ့၊ ထိုကာလ၌

  ြပည်ကပ ိလ၊ ေကာလိယတို

  ြဖစ်ကရှင်းပီ၊ ေရချိကည်ကို

  သူသည်ရမည်၊ ကိုယ်ရမည်လို

  မလည်မေြပ မာန်ကီးေပ။

  တကယ်မေသွ ရန်မီးေထွ။

  ေရာဟဏီြမစ်၊ ေရသည်စစ်၍

  ြဖစ်ကရန်ပွဲ၊ ခိမ့်ခိမ့်သဲကာ

  ရန်လည်းေစာင်က ယ်၊ ြဖစ်စ်ကျယ်သည်

  ဟိုမည်သည်ဖက်၊ လှံဓားစွက်လို

  ှစ်ဆယ့်ငါးစီ၊ ဆယ်ခါလီသည့်

  မင်းညီမင်းသား လှံဓားဆွဲ။

  တင်းပီစိတ်ထား ရန်များခဲ။

  ထိုရန်မီးပွဲ၊ မာန်ေစာင်ဆဲတွင်

  ရန်လည်းေြပေစ၊ ေဒါမီးေခွေစ

  ေရလိုေအးေစ၊ ေဒါသေြပေစ

   န်ေပေဒါသ၊ တရားချကာ

  ထက်ဝဠာခရီး၊ က ချီပီးေသာ်

  ေဆာင်ချးီေမတ ာ ဝင့်ထည်လှ။

  ေလာင်ငီးေဒါသ စွန်ပယ်က။

  မင်းသားငါးရာ၊ တရားနာလို

  စွန်ခွာလက်နက်၊ ေမတ ာသက်၍

  ြပလျက်ရဟန်း၊ တရားလမ်းကို

  နာလှမ်းက ကာ၊ ရဟ ာတို

  ထိုခါလြပည့်၊ ငိမ်းချမ်းေနဝယ်

  မေမ့ဖွယ်ရာ ေအးြမသာ။

  မဟာသမယသုတ်မဟာ။

  ရဟ ာပါး၊ ငါးရာအားကို

  ဘုရားရှင်က၊ ေဟာ န်ြပသည့််

  မဟာသမယ၊ သုတ်ေတာ်လှတွင်

  စကဝဠာ၊ တစ်ေသာင်းမှာပင်

  ြဗဟ ာနတ်ေပါင်း၊ ထိုအေကာင်းကို

  ေဖာ်ေဆာင်ေဟာကား၊ သုတ်ေတာ်များအား

  နာကားနတ်ြဗဟ ာ၊ လွတ်ေကာင်းသာ၍

  ထိုခါလြပည့်၊ သာလွန်းေနဝယ်

  ထပ်ြဖည့် န်းလို၊ ေမတ ာပိုလို

  ှစ်လိုဆင်ြခင်၊ သည်ြဖစ်အင်သည်

  ထူးပင်လွန်သာ ငိမ်းချမ်းခါ။

  လနယုန်မှာ ငိမ်းချမ်းြဖာ။         ။ 

                                              ေြပေအးသက်

သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန၊  သမဝါယမ 

ဦးစီးဌာနသည် ေတာင်ကီး၊ မေကွး၊ ပုသိမ်၊ ေမာ်လမိင်၊ မ ေလး 

မိကီးများတွင ်သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင ်သက်ေမွးပညာ 

သင်တန်းေကျာင်းများကိ ုဇွန်လ ၁၆ ရက်ေနမှ စတင်ကာ တစ်ပိင် 

နက်တည်း ဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အနည်းဆုံး အေြခခံပညာ 

အ  မတန်းေအာင်ြမင်ပီး ပညာဆက်လက်သင်ယူရန် အခက်အခဲ 

ရိှသမူျားကိ ုစာရင်းေရး၊ စာရင်းကိင်ုပညာြဖင့ ်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

ြပိုင်ေစရန်၊  သမဝါယမေကာလိပ်များမှတစ်ဆင့ ်  သမဝါယမှင့် 

စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ်များသိုေပါင်းကူး၍   ပညာဆက်လက် 

သင်ယူိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။   သင်တန်းကာလမှာ  ှစ်ှစ်ြဖစ်ပီး 

သင်တန်းကာလအတွင်း သင်တန်းသားတစ်ဦးစအီတွက် စားေသာက် 

စရိတ်များ၊ ဝတ်စံုစရိတ်များ၊ ဖျာှင့် ြခင်ေထာင်များ၊ ပံုိှပ်စာအုပ်ှင့် 

စာေရးကိရိယာများကို အခမဲ့ေထာက်ပံ့ေပးမည်ြဖစ်ပီး နယ်ေဝးမှ 

လာေရာက်သူများကို     အေဆာင်စီစ်ေပးမည်    ြဖစ်ပါသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သင်တန်းေကျာင်းများတွင် တက်ေရာက်ုိင်ပါေကာင်း 

သမဝါယမဦးစီးဌာနက အသိေပးေကညာထားသည်။

သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင်သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်သွားမည်
  သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင် သက်ေမွးပညာသင်တန်း 

ေကျာင်း(ေတာင်ကီး)ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၊ ြပည်ေတာ်သာ 

ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။

  သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင် သက်ေမွးပညာသင်တန်း 

ေကျာင်း(မေကွး)မေကွးဘူတာေတာင်ဘက်၊  ေအာင်ေမတ ာ 

(ဃ)ရပ်ကွက်၊ ြမင်းကင်းေကျးရာအနီး၊ မေကွးမိ။

  သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင ်  သက်ေမွးပညာသင်တန်း 

ေကျာင်း (ပသုမ်ိ)ြမက်တိလုမ်းဆုအံနီး၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ 

ပုသိမ်မိ။ 

   သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင် သက်ေမွးပညာသင်တန်း 

ေကျာင်း(ေမာ်လမိင်)  အရာေတာ်လမ်း၊    ေမာင်ငံရပ်၊ 

ေမာ်လမိင်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်။ 

  သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင် သက်ေမွးပညာသင်တန်း 

ေကျာင်း(မ ေလး) အကွက် ၁၇၇၊ ၈၃ လမ်း၊ ၂၅ - ၂၆ လမ်းကား၊ 

ြပည်ကီးကျက်သေရအေနာက်ရပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။ 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတွင ်ပညာေရးသည်အားနည်းလျက်ရှိပီး

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်များစွာထိခိုက်လာိုင်
ထားဝယ်   ဇွန်   ၁၁

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးအစုိးရ 

အဖဲွှင့်   တိင်ုးရင်းသားကိယ်ုစား 

လှယ်များ ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

အတွက်   ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲကိ ု

ယမန်ေနညေနပုိင်းက  ထားဝယ် 

မိ တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ပညာေရးသည်အေရးကီး

ေတွဆုပဲွံတွင်    တိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်   ဦးြမတ်ကိကု    တိင်ုး 

ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲအေနြဖင့် 

တိုင်းရင်းသား   ကိုယ်စားလှယ ်

များအား ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ 

လမူ ေရးကစိ ရပ်များှင့်ပတ်သက် 

ပီး     ေခ ယူေတွဆုံရြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး 

တွင် ထားဝယ်၊ ဆလုံေမာ်ကင်း၊ 

မွန်၊ ကရင်လူမျိးများ စုစုစည်းစည်း 

ေနထိင်ုပီး  တိင်ုးေဒသကီး  ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက်  လိအုပ်ချက် 

များ၊  ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်း 

များကို       ပူးေပါင်းလုပ်ကိုင ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ တိင်ုး 

ေဒသကီးတွင ်   ပညာေရးသည ်

အားနည်းလျက်ရိှပီး လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်   ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

အတွက်   များစွာထိခိုက်လာိုင ်

ေကာင်း၊  တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး 

တွင်  ပညာေရးသည ် အေရးကီး 

ေကာင်း၊ ပညာေရးှင့်ပတ်သက ်

ပီး ကိယု့အ်ရပ်ကိယု့ေ်ဒသအတွက် 

တိင်ုးရင်းသားကိယ်ုစားလှယ်များ 

အေနြဖင့်လည်း    ပူးေပါင်းကူည ီ

ေဆာင်ရက်ေပးရန် လုိအပ်ေကာင်း၊ 

ပညာေရးအြပင် ကျန်းမာေရးသည် 

လည်း အဓကိအေရးကီးေကာင်း၊ 

တိုင်းေဒသကီး    အစိုးရအဖွဲ 

အေနြဖင့်   တိုင်းေဒသကီးဖွံဖိး

တိုးတက်ေရးအတွက ်  ကူညီရန် 

အသင့်ရိှေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်   တက်ေရာက်လာ 

ေသာ တုိင်းရင်းသားကုိယ်စားလှယ် 

များက   ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း 

များ၊   ပညာေရး၊   ကျန်းမာေရး၊ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ေတွကံ 

ေနရေသာ      အခက်အခဲများကိ ု

ရှင်းလင်းတင်ြပ     ေဆွးေွးရာ 

တိုင်းေဒသကီး    တိုင်းရင်းသား 

ေရးရာဝန်ကီး ေစာမာတင်လသူာ 

က ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးတင်ြပပီး

တိင်ုးေဒသကီး        ဝန်ကီးချပ်က 

ေဆွးေွးတင်ြပချက်များအေပ  

သက်ဆုိင်ရာ  တာဝန်ရိှသူများှင့်    

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း  ေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ဒဂုံတက သိုလ် ပထမှစ်ဝင်ခွင့်ရ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

အေထွေထွကျန်းမာေရး၊ အေရာင်ခွဲြခားိုင်မ ှင့် သုံးဘက်ြမင်ဆိုင်ရာများ စစ်ေဆး
ရန်ကုန်   ဇွန်   ၁၁

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန   အဆင့်ြမင့်ပညာ 

ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ပညာသင်ှစ် ဒဂုံ 

တက သိုလ် ဘူမိေဗဒဌာန ပထမှစ်ဝင်ခွင့်ရ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အေထွေထွ 

ကျန်းမာေရး၊ အေရာင်ခဲွြခားိင်ုမ  စစ်ေဆးြခင်း 

ှင့် သံုးဘက်ြမင်စစ်ေဆးြခင်းတုိကုိ ယမန်ေန  

နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ဘူမိေဗဒဌာနတွင် ဆရာ 

ဆရာမများှင့်  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ 

ဆရာဝန်အဖွဲ   ပူးေပါင်း၍  စစ်ေဆးမ များ 

ြပလုပ်ခဲ့ကသည်။

ထိုေနာက်   ယေနတွင်  ဒဂုံတက သိုလ် 

ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမေရှမှစ၍      မိုင် ၂၀ 

လမ်းေလ ာက်စစ်ေဆးမ များကုိ နံနက် ၇ နာရီ 

တွင် စတင်ြပလုပ်သည်။ 

အဆုိပါ စစ်ေဆးမ များတွင် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ  ၈၂ ဦး စစ်ေဆးမ ခံယူကသည်။ 

လမ်းေလ ာက်စစ်ေဆးရာတွင် လိုအပ်သည် 

များကိ ုဒဂုတံက သိလ်ု ပါေမာက ချပ်၊ သင်တန်း 

ေရးရာဌာနမှး၊ ဘူမိေဗဒဌာနမှးှင့် ဆရာ ဆရာမ 

များက  လုိအပ်သည်များကုိ  စီမံေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။           သတင်းစ်

နယုန်လြပည့် ငိမ်းချမ်းေန



ဇွန်  ၁၂၊   ၂၀၂၂

လမ်းကွန်ရက်များ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစြခင်းြဖင့် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး လူမ စီးပွားဖွံဖိးေစမည်

ဗညားဦး

တိုင်းေဒသကီးအတွင်း ေကျးလက်ေဒသတွင်ေနထိုင်သည့် ေကျးလက် 

ေနြပည်သ ူ၇၈ ရာခိင်ု န်းေကျာ်ရိှပီး စိက်ုပျိးေရးကိ ုအဓိကထားလပ်ုကိင်ုက 

သည်။ သိုြဖစ်၍ တိုင်းေဒသကီးအတွင်းမှ ထွက်ရှိသည့် စပါး၊ ကွမ်း၊ ကံ၊ 

ေြပာင်း၊ ေြမပ၊ဲ ှမ်း၊ ေနကာ၊ ပ၊ဲ ေရာ်ဘာ၊ ေဆးရက်ကီး စသည့စ်ိက်ုပျိးသီးံှ 

မျိးစုကံိ ု  အချန်ိမေီရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားိင်ုရန် လမ်းများေကာင်းမွန်ေရးသည် 

အေြခခံလိုအပ်ချက်များြဖစ်

ဥဿာဟူ၍လည်းေကာင်း၊   ဟံသာဝတီဟူ၍ 

လည်းေကာင်း ေခ ဆိုကသည့် ပဲခူးတွင် မွန်ဘုရင် 

များ    ထီးနန်းစိုးစံခဲ့သည့်   သမိုင်းေကာင်းသည ်

ယေနအထိ    ထင်ရှားဆဲြဖစ်သည်။    ဟံသာဝတီ 

မင်းေနြပည်ေတာ်တည်ရှိပီး  စည်ကားေဝစည်ခဲ့ 

သည့ ်ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးသည် ေခတ်အဆက်ဆက် 

ေြပာင်းလရှဲင်သန်ရင်းြဖင့ ်လဦူးေရ ၄ ဒသမ ၈ သန်း 

ေကျာ် မှီတင်းေနထိုင်ေသာ လူဦးေရထူထပ်သည့ ်

တိုင်းေဒသကီးတစ်ခ ုြဖစ်လာသည်။

အေြခခံလိုအပ်ချက်များ 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်း ေကျးလက်ေဒသတွင ်

ေနထိင်ုသည့ ်ေကျးလက်ေနြပည်သ ူ၇၈ ရာခိင်ု န်း 

ေကျာ်ရိှပီး စိက်ုပျိးေရးကိ ုအဓကိထားလပ်ုကိင်ုက 

သည်။ သိုြဖစ်၍ တိုင်းေဒသကီးအတွင်းမ ှထွက်ရှိ 

သည့ ်စပါး၊ ကွမ်း၊ က၊ံ ေြပာင်း၊ ေြမပ၊ဲ ှမ်း၊ ေနကာ၊ 

ပဲ၊ ေရာ်ဘာ၊ ေဆးရက်ကီး စသည့်စိုက်ပျိးသီးှံ 

မျိးစုံကို   အချနိ်မီ   ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားိုင်ရန ်

လမ်းများေကာင်းမွန်ေရးသည် အေြခခလံိအုပ်ချက် 

များ ြဖစ်လာသည်။

တိင်ုးေဒသကီး လမ်းဦးစီးဌာနသည် ေဒသတွင်း 

လမ်းများ  ေကာင်းမွန်ေစေရး  ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

AC လမ်း၊      ကွန်ကရစ်လမ်း၊    ကတ ရာလမ်း၊ 

ေကျာက်ေချာလမ်း၊ အမာခံလမ်း၊ ေြမလမ်း စသည့် 

လမ်းအမျိးအစားများကို  ဘ  ာေငွရရှိမ အေပ  

မူတည်၍ ဦးစားေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ှစ်စ်ရရှိေသာ     ဘ  ာရန်ပုံေငွများြဖင့ ်

လမ်းအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း၊ လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ        တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်း   Paved Ratio  (ကတ ရာ ကွန်ကရစ်/ 

ကွန်ကရစ်/ ကတ ရာလမ်းြဖစ်ပီးလမ်းမိုင်အချိး) 

အေနြဖင့် ၉၂ ရာခိုင် န်းအထိ တိုးတက်ေအာင ်

ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့သည်။

“က န်ေတာ်တိုအေနနဲ  တိင်ုးေဒသကီးအတွင်း 

က လမ်းပိုင်းေတွေကာင်းမွန်ေရး ေဆာင်ရက်တဲ့ 

ေနရာမှာ ြပည်ေထာင်စလုမ်းမိင်ုအချိးနဲ  တိင်ုးေဒသ 

ကီး လမ်းမိုင်အချိးမှာ (၄၁ ရာခိုင် န်းအချိး  ၅၉ 

ရာခိုင် န်း)ြဖစ်ပီး လမ်းဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူတဲ့ 

လမ်းမိုင်အချိးှင့် B.O.T စနစ်နဲ  ေဆာင်ရက်တဲ့ 

လမ်းမိုင်အချိးမှာ (၇၃ ဒသမ ၄ ရာခိုင် န်းအချိး 

၂၆ ဒသမ ၆ ရာခိင်ု န်း) ရိှပါတယ်”ဟ ုတိင်ုးေဒသကီး 

လမ်းဦးစီးဌာနမှ        န်ကားေရးမှး (မိြပ) 

ဦးတိုးတိုးက ေြပာသည်။

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း လမ်းများ/တတံား 

များ ေကာင်းမွန်ေစရန်အတွက် လမ်းဦးစီးဌာနမ ှ

ခိုင် ေလးခု၊ လမ်းအထူးအဖွဲ ှစ်ဖွဲ၊ တံတားဦးစီး 

ဌာနမှ တတံားအထူးအဖဲွ တစ်ဖဲွြဖင့ ်လမ်း/တတံား 

လပ်ုငန်းများကိ ုတာဝန်ယေူဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ 

“မိေပ လမ်းေတွက အားလုံးနီးပါး ေကာင်း 

ေနပ။ီ ဒလီိပု ဲတိင်ုးေဒသကီးထကဲ တြခားမိေတကွ 

လမ်းေတွ ေကာင်းလာတာလည်း အထင်အရှားပါ။ 

ေဒသတစ်ခုတိုးတက်ဖို  လမ်းက  အေြခခံြဖစ်တဲ့ 

အတွက် လမ်းေကာင်းေတာ ့ြပည်သူစိတ်ချမ်းသာ 

တာေပါ့။ ြပည်သူေတွအေနနဲ  ဖွံဖိးမ ကို မျက်ြမင ်

ခံစားိုင်တာ လမ်းကွန်ရက်လို ဆိုိုင်ပါတယ်”ဟု 

ပဲခူးမိမ ှေဒသခံ ဦးဝင်းြမင့်က ေြပာသည်။

ပုဂ လိကကုမ ဏီငါးခု

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး      လမ်းဦးစီးဌာနသည ်

ြပည်ေထာင်စုမ ှ  စီမံခန်ခွဲလျက်ရှိသည့ ်လမ်း ၁၂ 

လမ်းရှိပီး လမ်းမိုင်အရှည ်၅၄၈ မိုင် ၇ ဖာလုံ ေပ 

၃၆၀၊ တိင်ုးေဒသကီးမှ စမီခံန် ခဲွလျက်ရိှသည့ ်လမ်း 

၄၃ လမ်းရှိပီး လမ်းမိုင်အရှည ်(၇၉၃ မိုင် ၂ ဖာလုံ 

၅၀၇ ေပ)  လမ်းအေရအတွက် စုစုေပါင်း ၅၅ လမ်း၊ 

လမ်းမိုင်အရှည်အားြဖင် ့၁၃၄၂ မိုင် ၂ ဖာလုံ ၂၀၇ 

ေပှင့် ေပ ၁၈၀ အထက် သံကူကွန်ကရစ်တံတား 

အပါအဝင်  စုစုေပါင်း  တံတား ၃၀၃၁ စင်းအား 

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။         အဆိုပါ 

လမ်းပိုင်းများအနက ်လမ်းမိုင(် ၃၅၆ မိုင် ၆ ဖာလုံ) 

ကိ ုပုဂ လိကကုမ ဏီငါးခုမှ B.O.T စနစ်ြဖင့် တာဝန် 

ယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

B.O.T စနစ်ြဖင့် မက်(စ်) ဟိုင်းေဝး၊ ေရ သံလွင်၊ 

ဟိုက်စတား၊ ကေမ ာဇှင့် Oriental High Way  

ကုမ ဏီတိုက ရန်ကုန်-ေတာင်ငူ-မ ေလးလမ်း၊ 

ရန်ကုန်-ြပည်လမ်း၊   ရန်ကုန်-ေမာ်လမိင-်မိတ် 

လမ်း၊ စစ်ေတာင်းတံတား(မုပ လင်)ချ်းကပ်လမ်း၊ 

ပဲခူးမိတွင်းလမ်းှင့ ် ြပည်မိတွင်းလမ်း စသည့ ်

လမ်းပိင်ုးေြခာက်ခကုိ ုသက်ဆိင်ုရာလမ်းမိင်ုအလိက်ု 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

“က န်ေတာ်တို    ကုမ ဏီအေနနဲ     ရန်ကုန်-

မ ေလးလမ်းမကီး (ေထာက်ကန်-ပခဲူးအပိင်ုး)မှာ 

လမ်းအရှည ် ၃၃ မိုင် ၅ ဖာလုံကို    B.O.T စနစ်နဲ  

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ ေထာက်ကန်  

ကေန  ပခဲူးမိေရှာင်လမ်းထပ်ိအထ ိ လမ်းအကျယ် 

၇၂ ေပ၊ လမ်းအရှည ်၂၇  မိုင် ၇ ဖာလုံ၊  ပဲခူးမိ 

ေရှာင်လမ်းထိပ်ကေန ဆင်ြဖတွင်းလမ်းခွဲအထိ 

လမ်းအကျယ ်၂၄ ေပ၊ လမ်းအရှည ်၅ မိုင် ၆ ဖာလုံ 

ြဖစ်ပါတယ်။    ပီးေတာ ့  ပခဲူးမိတွင်းလမ်းအေနနဲ  

ပဲခူးမိေရှာင်လမ်းထိပ်ကေန       နာရီစင်အထိ   

လမ်းအကျယ ်၇၂ ေပ၊ လမ်းအရှည ်၄ မိုင် ၇ ဖာလုံ 

ြဖစ်ပါတယ်။” ဟု Max Highway Co.,Ltd ၏ 

တာဝန်ခ ံဒတုယိအင်ဂျင်နယီာချပ် ဦးြမင့သ်န်ိးေဌး 

က ေြပာသည်။

လမ်းများ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေရး ေဆာင်ရက် 

ရာတွင်    ှစ်ရှည်ပင်မစီမံကိန်းတွင ်  ပါဝင်ေသာ 

ုိင်ငံတကာှင့် ဆက်သွယ်သည့်လမ်းများ၊ အဓိက 

ြပည်ေထာင်စလုမ်းများအား ကတ ရာလမ်း ၃ ဒသမ 

ကွန်ကရစ်တံတားှင့် ေရပ န်တည်ေဆာက်ြခင်း 

၄၄ စင်း၊ ေကျာက်စီေရေြမာင်းှင့်   ေြမကာနံရံ 

တည်ေဆာက်ြခင်း ၃၁၈၂ ေပ၊ အသိေပး/ သတိေပး

ဆိင်ုးဘတ်ုစိက်ုထြူခင်းှင့ ်သာမန်ြပင်ဆင်ထန်ိးသမ်ိး 

ြခင်းလုပ်ငန်းများ     စသည့်   လုပ်ငန်းအပါအဝင် 

လုပ်ငန်းအမျိးအစားေပါင်း ၁၃ ခု၊ လုပ်ငန်းအေရ 

အတွက် ၂၃၂ ခုြဖင့်  လမ်း/တံတားအဆင့်ြမင့်တင ်

ြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ု ၂၀၂၁ ခှုစ် ေအာက်တိဘုာလမှ  

၂၀၂၂ ခှုစ်  မတ်လအထ ိေြခာက်လဘ  ာှစ်အတွင်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လမ်းဦးစီးဌာနသည ်၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ဘ  ာှစ် 

အတွင်း ြပည်ေထာင်စ ု/ တိင်ုးေဒသကီး ရန်ပုေံငတွို 

ြဖင့် ကတ ရာကွန်ကရစ် (AC)လမ်းခင်းြခင်း  ၂ မိုင်၂ 

ဖာလုံ၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၁၅ မိုင် (သုည 

ဒသမ ၂ ဖာလုံ)၊ ကတ ရာလမ်းသစ်ခင်းြခင်း သုည 

မိုင် ၆ ဖာလုံ၊  ကတ ရာလမ်းချဲြခင်း၊  ကတ ရာ 

ထပ်ပိုးလ ာခင်းြခင်းှင့ ်လမ်းအနိမ့်အြမင့်ေြဖညိ၍ 

ကတ ရာ ေရပိတ်လ ာေလာင်းြခင်း ၁၅ မိုင် ၂ ဒသမ 

၅ ဖာလုံ၊ ေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း (၉ မိုင် ၁ ဖာလုံ)၊ 

ေြမသားတာေပါင ်တည်ေဆာက်ြခင်း (၁၁ မိုင် ၇ 

ဖာလု)ံ၊ ေပ ၅၀ ှင့အ်ထက် သကံကွူန်ကရစ်တတံား 

ရန်ကုန်-ေတာင်ငူ-မ ေလးလမ်း(ပဲခူးမိတွင်းလမ်းအပါအဝင)်

ပုသိမ်(ကံကေလး) မုံရာလမ်း။

၆၆ မတီာအကျယ်မှ ၅ ဒသမ ၅ မတီာ အကျယ်ချဲရန် 

ှင့ ်ခုနစ်မီတာအကျယ် ကတ ရာကွန်ကရစ်လမ်းအြဖစ် 

ရရှိေအာင် ဘ  ာှစ်အလိုက် ရရှိရန်ပုံေငွအေပ  

မူတည်၍ အဆင့်ဆင့်တုိးြမင့်ေဖာက်လုပ်ရန်၊ တုိင်း 

ေဒသကီးလမ်းများအား  ရာသီမေရးသွားလာိုင ်

သည့် လမ်းြဖစ်ရန်ှင့ ် ၃ ဒသမ ၆၆ မီတာ ၁၂ ေပ 

အကျယ်မှ ၅ ဒသမ ၅ မီတာ   ၁၈ ေပအကျယ ်

ကတ ရာလမ်းအြဖစ ်အဆင့်တိုးြမင့်ိုင်ရန ်ဘ  ာ 

ှစ်အလိုက်ရရှိရန်ပုံေငွအေပ မူတည်၍  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန်ဟသူည့ ်လပ်ုငန်းစ်များကိ ု

လမ်းဦးစီးဌာနက    ချမှတ်ကာ    အရည်အေသွး 

ြပည့မ်ေီသာ လမ်းလပ်ုငန်းများြဖစ်ေစရန် လမ်းဦးစီး 

ဌာနက အရည်အေသွးစစိစ်ေရးအဖဲွများ၏ စစ်ေဆး 

စိစစ်မ များြဖင့ ်        အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက ်

ရှိသည်။ 

လုပ်ငန်းအေရအတွက ်၂၃၂ ခု

တိုင်းေဒသကီး             လမ်းဦးစီးဌာနသည ်

ြပည်ေထာင်စ/ု တိင်ုးေဒသကီးရန်ပုေံငြွဖင့ ်ကတ ရာ 

ကွန်ကရစ ်(AC) လမ်း ၁ ဒသမ ၉၆ မိုင်၊ ကွန်ကရစ် 

လမ်း ၇ ဒသမ၂၇ မိုင်၊ ကတ ရာလမ်းသစ်ခင်းြခင်း 

၃ ဒသမ ၆၇၉ မိင်ု၊  ကတ ရာလမ်းချဲြခင်းှင့ ်အဆင့် 

ြမင့်တင်ြခင်း ၅၅ ဒသမ ၂၂၄၅ မိုင်၊ ေကျာက်လမ်း 

၄ ဒသမ ၁၂၅ မိုင်၊ အမာခံလမ်း တစ်မိုင်၊ ေြမသား 

တာေပါင် တည်ေဆာက်ြခင်း ၁၂ ဒသမ ၅၆၃ မိုင်၊  

ေပ ၅၀ ှင့်အထက်   သံကူကွန်ကရစ်တံတား 

တည်ေဆာက်ြခင်း သုံးစင်း၊ ေပ ၅၀ ေအာက်သံကူ 

တည်ေဆာက်ြခင်း(ှစ်စင်း)၊      ေပ ၅၀ ေအာက် 

သံကူကွန်ကရစ်တံတားှင့် ေရပ န်တည်ေဆာက် 

ြခင်း ၂၇ စင်း၊ ကလီိမုတီာတိင်ု/ အသေိပး/ သတေိပး 

ဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူြခင်းှင့် သာမန်ြပင်ဆင် 

ထိန်းသိမ်းြခင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

“က န်ေတာ်တို ဌာနအေနနဲ  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာ 

ှစ်မှာ လျာထားတဲ့လုပ်ငန်းေတွ ပီးစီးတဲ့အခါ 

Paved Ratio (ကတ ရာကွန်ကရစ်/ ကွန်ကရစ်/ 

ကတ ရာလမ်းြဖစ်ပီး လမ်းမိုင်အချိး)အေနနဲ  ၉၂ 

ဒသမ ၅ ရာခိင်ု န်းအထ ိတိုးတက်ေဆာင်ရက်ိင်ုမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ တိင်ုးေဒသကီးအတွင်းမှာ အဆင့ြ်မင့ဖ်ို 

ကျန်ရှိေနတဲ့    ေကျာက်လမ်း၊   အမာခံလမ်းနဲ  

ေြမလမ်းေတွကိုလည်း လာမယ့်ဘ  ာှစ်ေတွမှာ 

ထည့သွ်င်းပီးှစ်အလိက်ုရရိှတဲ ့ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာနဲ  

ေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်”ဟု     န်ကား 

ေရးမှးက ေြပာသည်။

သိုြဖစ်၍    တိုင်းေဒသကီး   လမ်းဦးစီးဌာန 

အေနြဖင့် ဌာန၏လုပ်ငန်းစ်ှင့်အညီ ရာသီမေရး 

သွားလာိုင်သည့ ်လမ်းြဖစ်ရန်ှင့ ်တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်းရှိ လမ်းကွန်ရက်များကို ၃ ဒသမ ၆၆ မီတာ 

၁၂ ေပအကျယ်မှ ၅ ဒသမ ၅ မီတာ ၁၈ ေပအကျယ် 

ကတ ရာလမ်းအြဖစ် အဆင့တ်ိုးြမင့်ိင်ုရန် ရည်ရယ် 

ကိးပမ်း ေဖာ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း တင်ြပ 

လိုက်ရပါသည်။       ။



ဇွန်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်
ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်က  တွင် စာအုပ်ထုတ်ေဝသူများ၊ စာအုပ်ြဖန်ချသိူများ၊ စာေရး 

ဆရာများ၏ ထုတ်ေဝေသာ   စာအုပ်များကိ ု စာဖတ်ပရိသတ်များ  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  သိရှိေလ့လာ 

ဖတ် ိုင်ရန်အတွက် စုစည်းေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါသည်။ (စာတည်း)

နဝရတ်ကယ်စင် စာစုများ
 စာေရးဆရာ  ကိုးဦးြဖစ်သည့်  ေကျာ်ထွဋ်ေခါင်၊ ခွန်သက် 

တင်ဆန်း၊ ေစာမူးသာ၊ အတ်ုလှကီး(ေလထီး)၊ ြပည်ေကျာ်၊ ပိင်ုဇင်ေဇာ် 

(သတ )၊ ရဲေကျာ်၊ အမ်းသ မ်း(သ  ိသ ားေြမ) ှင့ ် Ju Nile တို 

ေရးသားထားသည့် နဝရတ်ကယ်စင်စာစုများစာအုပ် ထွက်ရှိလာ 

သည်။

သရူမဲေူသာ် အသက်ကိမုင်ဖွယ်မရိှ၊ အသက်ကိမုင်ေသာ် သရူမဲဖွူယ် 

မရိှ၊ က န်ေတာ်ှင့ ်တပ်ေထာက်ဗိလ်ုကီးဘဝ၊ ကမ ည်းမတွင် စာမတင် 

ြဖစ်ခဲသ့ည့ ်အချစ်အလွမ်းစွန်စားခန်း၊ ေလဟန်ုစီးလို နီးဖို က၊ံ ရေဲဘာ် 

ဖိုးကွမ်းှင့ ်တပ်စခန်းမှဇာတ်လမ်းများ၊    ငိမ်းချမ်းပါေစကမ ာေြမ၊ 

သံစ်ြမစ်တို စီးဆင်းရာရပ်ဝန်း၊ ြမင့်ိုင်၊ ေမတ ာတရား သံေယာဇ် 

တရား သစ ာေစာင့်သိမ တရား၊ ထန်ပါေခွမှာေဝတဲ့ှင်း စသည့်စာစု 

၁၀ ခုကို  စာ သူများ စိတ်ဝင်စားဖွယ ်ေရးသားထားသည်။

“ထင်း ှးပင်ေတွ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ ခံရံထားတဲ့ ေြမနီလမ်းအတိုင်း ခပ်သွက်သွက် ေြပးတက ်

လာလိုက်တာ လမ်းခုလပ်မှာ အက်စ်သာ့ကို ေတွလိုက်ရတယ်။ ချင်းိုးရာ  ဂျပ်ခုပ်ဝတ်စုံေလးနဲ  အပံး 

ပိုင်ရှင်က  တ်ခမ်းကေလးကိုစူပီး ရန်ေထာင်လိုက်ပုံက ချစ်စရာ” ဟု စာေရးသူ Ju Nile ေရးသားသည့ ်

ထန်ပါေခွမှာ ေဝတဲ့ှင်းစာစုတွင ်ေရးသားထားသည်။

စာအုပ်ကို  ေအာ်ကျးမီဒီယာ ဖုန်း-၀၉ ၅၁၇၆၉၃၆ မှ တန်ဖိုးေငွကျပ ်၄၀၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချသိည်။ 

အစားမေတာ်တစ်လုတ်
အစားအစာှင့်ပတ်သက်၍ သတိထားကာ စားေသာက်သင့်သည် 

များကိ ုစာဖတ်သမူျားသရိှိိင်ုေစရန် စာေရးသ ူေဒါက်တာ ဦးလှကည် 

(ြပည်သူကျန်းမာေရး) ြပစုေရးသားသည့ ်အစားမေတာ်တစ်လုတ် 

စာအုပ်ထွက်ရှိလာသည်။

အစားအစာထတွဲင် သဘာဝအေလျာက်ပါဝင်ေနသည့ ်ဓာတပုစ ည်း 

များေကာင့ ်အဆပ်ိသင့ြ်ခင်းအေကာင်းကိ ုလည်းေကာင်း၊ အစားအစာ 

ထဲတွင် သတ ဓာတ်များ မေတာ်တဆ ပါဝင်ေနြခင်းေကာင့ ်အစာ 

အဆပ်ိသင့ြ်ခင်း၊ အာဆင်းနစ် ေခ   စန်ိ၊ မာကျရ ီေခ  ြပဒါးှင့ ်ခသဲတ  

တိုေကာင့ ်အစာအဆပ်ိသင့သ်ည့အ်ေကာင်းကိလုည်းေကာင်း၊ အစား 

အစာထတွဲင် ကူးစက်ေရာဂါပိုးများ၊ ယင်းတိုကထတ်ုလပ်ုသည့ ်အဆပ်ိ 

များ မေတာ်တဆဝင်ေရာက်သွားြခင်းေကာင့် အဆိပ်သင့်ြခင်းအေကာင်း 

ကိုလည်းေကာင်း၊ အစားအစာထဲတွင် တမင်ထည့်သွင်းထားသည့ ်

ယမ်းစိမ်း၊ ေဖာ်မလင် စသည်တုိေကာင့် အ ရာယ်ရိှုိင်ပံုကုိလည်းေကာင်း၊  အများစားသံုးသည့် အ ရာယ် 

မြဖစ်ေသာ ေြမပဲ၊ ွားို၊ ဘဲဥ၊ ကက်ဥ၊ ပင်လယ်စာတစ်ခုခုကိုစားပီးေနာက် တစ်ဦးတစ်ေယာက်တွင ်

အေရြပား၌ အပိမ့်ထွက်ြခင်း၊ အသက် ှကျပ်ြခင်း၊ ေသွးေပါင်ကျြခင်း စသည့်ေဝဒနာများှင့် ေရာဂါလက ဏာ 

အမျိးမျိးခံစားရသည့ ်ဓာတ်မတည့်ြခင်းအေကာင်းကိ ုအဆိုပါစာအုပ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။

စာအုပ်ကို ရှင်မေတာင်စာေပ၊ အမှတ်-၂၈/က၊ အေနာ်မာ(အေနာက်)၊ (၃) လမ်း၊ ၁/သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉ ၇၇၇၁၃၉၄၇၇ ှင့် ၀၉ ၇၉၈၁၈၉၁၄၈ တိုမှ တန်ဖိုးေငွကျပ ်၅၀၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချသိည်။          

ပူတူတူးေလး ရယ်စရာရ င်စရာ  ေရာင်စုံeာဏ်စမ်းပေဟဠိ (၃)စာအုပ် ထွက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၁၁

ြမတ်သူစံ(ဝါးခယ်မ)   စီစ်တည်း 

ြဖတ်ထုတ်ေဝသည့်     “ပူတူတူးေလး 

ရယ်စရာရ င်စရာ    ေရာင်စုံeာဏ်စမ်း 

ပေဟဠိ (၃ )” စာအုပ် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဧ ပီလ၊ 

ပထမအကမ်ိ၊  ပတူတူူး ေလးစာအပ်ုတိက်ု 

တည်ေထာင်ြခင်း(၂၇)ှစ်ြပည့် အထူးထတ်ု 

အ  ြဖစ် ထွက်ရှိလာသည်။

ကေလးများ  eာဏ်ရည်eာဏ်ေသွး 

တိုးတက်ေပျာ်ရ င်ေစမည့ ်      ရယ်စရာ          

ရ င်စရာ eာဏ်စမ်းပေဟဠမိျားကိ ု ေရာင်စု ံ

သပ်ုေဖာ်များြဖင့ ်ကေလးတိုှင့ ်အရယ် 

မေရးေသာ စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် 

စွဲမက်ှစ်သက်ဖွယ်ြဖစ်ေအာင် တန်ဖိုး 

ရှိေသာ စာမျက်ှာများအြဖစ ် စီစ်ထား 

သည်။

မျက်ှာဖုံးှင့ ်  အတွင်းသုပ်ေဖာ်ပု ံ

များကို ကာတွန်းထက်မိုးက ပုံေဖာ်ေပး 

ထားပီး မျက်ှာဖုံးဒီဇိုင်း ကိုေအာင်လွင ်

(Conqueror)၊  ေရာင်စုံစာမျက်ှာများ 

အြဖစ်     ဆန်းသစ်ြပင်ဆင်မွမ်းမံမ ကို 

ကိုကည်စိုး(NPE)ှင့်   ကိုေဇာ်လတ်၊ 

မျိးကီး(SLS)တိုက ဖန်တီးေပးထားြခင်း 

ြဖစ်သည်။

စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးကိ ု      ေရာင်စုံ 

စာမျက်ှာများ၊ ဆန်းသစ်သည့် အြပင် 

အဆင်များြဖင့တ်န်ဆာဆင်ကာ ိင်ုငြံခား 

ဝူဖရီးစက ြဖေချာြဖင့ ်    ထူးြခားသည့ ်

စာအပ်ုအရယ်အစားအြပင် စာအပ်ုအရည် 

အေသွးေကာင်းမွန်စွာြဖင့ ်ထွက်ရိှလာြခင်း 

ြဖစ်သည်။

ပတူတူူးေလးစာအပ်ုတိက်ုကိ ု၁၉၉၅ 

ခုှစ်က စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ရာ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်တွင်      (၂၇)ှစ်ြပည့်ေြမာက်ပီြဖစ ်

သြဖင့ ်(၂၇)ှစ်ြပည့်  အထူးထုတ်အြဖစ ်

ပူတူတူးေလးစာအုပ်တိုက်   ဖုန်း- ၀၉ 

၅၀၁၂၃၂၅ က  ဂုဏ်ြပထုတ်ေဝြခင်းြဖစ ်

ေကာင်းှင့် အမှတ်စ်အလုိက် ဆက်တိက်ု 

ဆက်လက် ထွက်ရိှလာမည်ြဖစ်ေကာင်း 

စီစ်တည်းြဖတ်ထုတ်ေဝသူ     ဆရာ 

ြမတ်သူစံ(ဝါးခယ်မ)က  ေြပာသည်။ 

ပူတူတူးေလး ရယ်စရာရ င်စရာ ေရာင်စု ံ

eာဏ်စမ်းပေဟဠ ိ (၃)စာအုပ်ကို  ပညာ 

ဗိမာန်စာအုပ်တိုက် အမှတ် ၂၂၈၊ အေနာ် 

ရထာလမ်းှင့်    ၃၉  လမ်းအထက် 

(ေထာင့်ချိး)၊     ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။   ဖုန်း- ၀၁-၂၅၃၁၄၃၊  ၀၁- 

၉၁၉၀၄၀၂၊ ၀၉-၅၁၃၆၇၄၆၊ ၀၉-၄၄၄၉၉ 

၈၈၇၃ ှင့် ပညာခ န်စာအုပ်ဆိုင် အမှတ် 

၉၂ အေနာ်ရထာလမ်းမေပ  ဆပ်ိကမ်းသာ 

လမ်းှင့်   ၃၉  လမ်းကား   (အထက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်   ရန်ကုန်မိ။ 

ဖန်ုး- ၀၁-၂၄၀၅၀၁ တိုမှ  တန်ဖိုးေငကွျပ် 

၂၅၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချထိားသည်။

သုံးစွဲရန်မသင့်ေသာ အလှကုန်ပစ ည်းများကိ ုအများြပည်သူသိရှိရန ်အသိေပးေကညာချက်
၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် အရည်အေသွးစစ်မှန်ေကာင်းမွန်၍ ကျန်းမာေရးအတွက် ေဘးအ ရာယ် 

ကင်းရှင်းေသာ  အလှကုန်ပစ ည်းများကုိ  အများြပည်သူတုိသံုးစဲွုိင်ရန်  စနစ်တကျကွပ်ကဲလျက်ရိှပါသည်။

၂။   အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနသည် ြပည်တွင်း၌ေရာင်းချေနသည့်အလှကုန်ပစ ည်း 

များကိစုစ်ေဆးခဲရ့ာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအလှကန်ုပစ ည်း ေလးမျိးသည် အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကေဲရး 

ဦးစီးဌာန၌ မှတ်တမ်းတင်ထားြခင်းမရှိသည့်အြပင ်ကျန်းမာေရးအတွက ်ေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ 

တားြမစ်ဓာတပုစ ည်းများပါဝင်ေနေကာင်း စစ်ေဆးေတွရိှရသြဖင့် အများြပည်သလူထူသုုံးစဲွရန် မသင့်ေတာ်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

စ်
အလှကုန်ပစ ည်း

အမည်

ထုတ်လုပ်သည့်

ကုမ ဏီ
ေတွရှိချက် ပစ ည်းနမူနာ

၁။ Huncihbeauty – 

Fashion 2 in 1 Lipstick 

& Lipgloss

- Rhodamine B (+)

၂။ PRIM PERFECT – Herbal 

Toothpaste

ထိုင်းဘာသာြဖင့်

ေဖာ်ြပထားသည်။

(DEG)

Diethylene glycol

(+)

၃။ Collagen Plus Vit 

E -  Day & Night Cream

ေဖာ်ြပမထားပါ။ Mercury (+)

(Detected in 

Night Cream)

၄။ Princess – Whitening 

Night Cream

ထိုင်းဘာသာြဖင့်

ေဖာ်ြပထားသည်။

Mercury (+)

၃။ တားြမစ်ဓာတုပစ ည်းများသည် အေရြပားယားယံြခင်း၊ ေရာင်ရမ်းြခင်း၊ အြဖအနီကွက်များြဖစ်ြခင်း၊ 

အေရြပားမှတစ်ဆင့် ခ ာကိယ်ုအတွင်းသို စပ်ုယ၍ူ ထုကံျ်ြခင်း၊ က က်သားတန်ုခါြခင်း၊ ပင်ပန်းွမ်းနယ်ြခင်း၊ 

ေခါင်းကုိက်ြခင်းှင့် စိတ်ကျေရာဂါများအြပင် ေရရှည်သံုးစဲွပါကေကျာက်ကပ်ပျက်စီးြခင်းှင့် အြခားေရာဂါ 

များြဖစ်ပွားိုင်ပါသည်။

၄။ အလှကန်ုပစ ည်းတင်သွင်းြဖန် ြဖးေရာင်းချသည့် ကမု ဏှီင့်လက်လလီက်ကားဆိင်ုများသည် အစား

အေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနတွင ်မှတ်တမ်းတင်ထားြခင်းမရှိေသာ အများြပည်သူသုံးစွဲရန ်

မသင့်ေကာင်း  ေကညာထားသည့်အလှကုန်ပစ ည်းများ  တင်သွင်းြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်းများကုိ  ကျင့်ဝတ် 

(Ethic)အရ လုံးဝမြပလပ်ုရန်ှင့် လိက်ုနာေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှပါက  သက်ဆိင်ုရာအာဏာပိင်ုအဖဲွအစည်းက 

ြပည်သူကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ ၃၊ အပုိဒ် (၃)(ဃ)အရ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန



ဇွန်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ေတာင်ကိုရီးယားသမ တ ယွန်ဆက်ယိုး စပိန်ိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် ေနတိုးထိပ်သီးအစည်းအေဝး တက်ေရာက်မည်
ဆိုးလ်   ဇွန်   ၁၁

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံသမ တ ယွန်ဆက်ယိုး 

သည် ယခုလေနာက်ပိုင်းတွင ်ကျင်းပမည့ ်ေနတိုး 

ထိပ်သီးအစည်းအေဝးသို  တက်ေရာက်မည်ြဖစ ်

ေကာင်းှင့ ်ယွန်ဆက်ယိုး၏ အဆိုပါခရီးစ်သည် 

ပီးခဲသ့ည့လ်အတွင်း  ေတာင်ကိရုီးယားသမ တအြဖစ် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပီးေနာက်ပိင်ုး ြပည်ပိင်ုငမံျားသို 

ပထမဆုံးအကိမ်သွားေရာက်မည့်    ခရီးစ်ြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်ကိုရီးယားသမ တ ယွန်ဆက်ယိုးသည် 

ဇွန် ၂၉ ရက်ှင့ ် ၃၀ ရက်တိုတွင် စပိန်ိုင်ငံ၏ 

မိေတာ ်မက်ဒရစ်တွင် ကျင်းပမည့် ေနတိုးထိပ်သီး 

အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေတာင်ကုိရီးယားသမ တံုးမှ တာဝန်ရိှသူတစ်ဦးက 

ေြပာကားသည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံသည် ေနတိုးအဖွဲဝင ်

ိင်ုငမံဟတ်ုဘ ဲအဆိပုါ ေနတိုးထပ်ိသီးအစည်းအေဝး 

သို တက်ေရာက်ရန်   ဖိတ်ကားခံရသည့်ိုင်ငံ 

ြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရသည်။ ေနတိုးအဖွဲဝင်ိုင်င ံ

မဟတ်ုဘ ဲဖတ်ိကားခရံသည့ ်ိင်ုငမံျားထတွဲင် ဂျပန် 

ိုင်ငံလည်း ပါဝင်ေကာင်း သိရသည်။

ယွန်ဆက်ယိုးသည် ေနတိုးထိပ်သီးအစည်း 

အေဝးသို တက်ေရာက်မည့ ်   ပထမဆုံးေတာင်ကိ ု

ရီးယားသမ တ   ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။  

အဆိုပါ ထိပ်သီးအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်စ် 

တွင်   ေတာင်ကိုရီးယားသမ တ ယွန်ဆက်ယိုးသည်   

ထိပ်သီးအစည်းအေဝး၏   ြပင်ပတွင်  ိုင ်ငံ့ 

ေခါင်းေဆာင်အများစုှင့် ေဆွးေွးမ များြပလုပ ်

သွားရန် ေမ ာ်လင့လ်ျက်ရိှေကာင်း ေတာင်ကိရုီးယား 

သမ တုံးက   ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဝယ်လင်တန်    ဇွန်   ၁၁

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၆၂၉၇ ဦးထပ်မံေတွရှိခဲ့ပီး 

ရှစ်ဦး ထပ်မံေသဆံုးခ့ဲေကာင်း နယူးဇီလန်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူများအနက် ၁၈၂၂ ဦးသည် ိုင်ငံ၏ 

အကီးဆုံးမိ ြဖစ်သည့်     ေအာ့ကလန်မိမှ 

ြဖစ်ေကာင်း နယူးဇလီန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

နယူးဇီလန်ုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

မ စတင်ြဖစ်ပွားချနိ်မှ  လက်ရှိအချနိ်အထိ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၁၂၂၂၁၉၉ ဦးရိှေကာင်း သရိ 

သည်။

နယူးဇီလန်ိုင်ငံသည် ခရီးသွားအားလုံးှင့ ်

ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ  ကိုင်ေဆာင်ထားသူများအားလုံး 

အတွက် နယ်စပ်ေဒသများကိ ုဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင် 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း နယူးဇီလန် 

ဝန်ကီးချပ် ဂျက်ဆင်ဒါအာဒန်က ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

လာဂိုစ်   ဇွန်  ၁၁ 

ုိင်ဂျးီရီးယားုိင်ငံ၌ ေမျာက်ေကျာက် 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၁ ဦးအထိ 

ြမင့်တက်လာေကာင်း   ကျန်းမာေရး 

အာဏာပိုင်များက    ယေနေြပာကား 

သည်။ 

ဇန်နဝါရလီမှစပီး  သသံယြဖစ်ဖွယ် 

လူနာေပါင်း ၁၁၀ ေတွရှိပီး ယင်းတို 

အနက် ြပည်နယ်   ၁၂ ခုမှ ၃၁ ဦးအား 

အတည်ြပိင်ုခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း   ိင်ုဂျးီ 

ရီးယား ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး 

စင်တာက ဆိုသည်။ 

ိင်ုငအံတွင်း ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ကိ ု  ကာကွယ်ထိန်းချပ်ုိင်ရန် 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ  အေရးေပ တုံြပန် 

ေရးစင်တာကိ ု ေမလအတွင်းက စတင် 

ထူေထာင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ၏ လက ဏာ 

များမှာ ဖျားနာြခင်း၊ ေခါင်းကိုက်ြခင်း၊ 

ကိုယ်လက်များ နာကျင်ြခင်း၊ အားအင ်

ကုန်ခန်းြခင်း၊     လည်ပင်းနာြခင်း၊ 

လည်ပင်းှင့် ေမးေစ့အနီး တစ်ဝိုက်ရှိ 

ဂလင်းများကီးထွားလာြခင်းှင့ ်အနအီဖ ု

အပိမ့်များ        ထွက်လာြခင်းတိုြဖစ ်

သည်။ 

လက်ရိှအချန်ိတွင်    ကမ ာတစ်ဝန်း၌ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်မ များ  

ြမင့်တက်လာြခင်းသည်    အေနာက် 

အာဖရိကိုင်ငံများှင့်  ဗဟိုအာဖရိက 

ိုင်ငံများအြပင်    အြခားိုင်ငံများ၌    

အဆိပုါ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ဗိင်ုးရပ်စ် 

ပိုးပျံှံလျက်ရှိသည်ကို ြပသေနြခင်းပင် 

ြဖစ်သည်ဟ ု  ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက 

ဆိုသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ကွာလာလမ်ပ ူ  ဇွန်   ၁၁

မေလးရှားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၁၆၆ ဦး  ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်

ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း 

၄၅၂၃၀၁၈ ဦးရှိလာေကာင်း မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။

အဆိပုါတစ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ခရံသမူျားအနက် ၂၁၆၅ 

ဦးသည်  ြပည်တွင်း၌  ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

တစ်ဦးသည် ြပည်ပမှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများအနက်မ ှ

ကူးစက်ခံရြခင်းြဖစ်ေကာင်း မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိက်ုတွင် ေဖာ်ြပထားသည့အ်ချက်အလက်များ 

အရ သိရသည်။

ထိုြပင် မေလးရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ တစ်ဦးထပ်မံေတွရှိြခင်း 

ေကာင့ ်အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၃၅၇၀၉ ဦးရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

မေလးရှားုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသူ ၁၄၈၈ ဦးထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၄၄၆၄၅၅၈ ဦးရိှလာေကာင်းှင့် လက်ရိှ 

တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိးေတွရိှဆဲ  လူနာစုစုေပါင်း ၂၅၁၄၈ ဦး 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

မေလးရှားိင်ုင၌ံ ိင်ုငလံဦူးေရ၏ ၈၅ ဒသမ ၈ ရာခိင်ု န်း 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအနည်းဆုံး တစ်ကိမ်

ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ၈၃ ဒသမ ၁ ရာခိင်ု န်းသည် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိထိုးံှမ  ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

၄၉ ဒသမ ၃ ရာခိုင် န်းသည် တတိယအကိမ်အပိုေဆာင်း 

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၆၂၉၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ိုင်ဂျးီရီးယားိုင်ငံ၌ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၁ ဦးရှိလာ

မေလးရှားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၄ ဒသမ ၅ သန်းေကျာ်ရိှလာ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၇၁၀ ထပ်မံ ေတွရှိ

ဟွိင်း    ဇွန်   ၁၁  

ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ

၇၁၀ ထပ်မံေတွရိှပီး အဆုိပါအေရအတွက်သည် ဇွန် ၁၀ ရက်က ေတွရိှမ ထက် ၂၅၁ ဦး 

ြမင့်တက်လာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူအားလုံးသည် ေဒသတွင်းကူးစက်ခံရသူများြဖစ်သည်။  

မိေတာ်ဟွိင်းမ ှ၁၇၆ ဦး၊  ယန်ဘိုင်ခိုင်မှ ၆၀ ှင့် ငန်အန်ခိုင်မှ ၅၃ ဦး  ေတွရှိရ 

သည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၀၇၃၁၂၄၄ ဦးရိှပီး 

အဆိုပါေရာဂါေကာင် ့ေသဆုံးသူေပါင်း ၄၃၀၈၃ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ သိုေသာ် 

၉၅၄၇၉၁၉ ဦး (ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများ၏ ၈၉ ရာခိုင် န်း) သည် ကျန်းမာေရး 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသည့်အတွက ်ေဆးုံများမ ှဆင်းသွားခဲ့သည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အလုံးေရ ၂၂၃ ဒသမ ၄ သန်းနီးပါး သုံးစွဲပီး 

ြဖစ်သည်။ ယင်းတိုအနက် ၂၀၀ ဒသမ ၇ သန်းအား အသက် ၁၈ှစ်ှင့်အထက် 

ြပည်သူများကိ ု ထိုးှံေပးပီးြဖစ်သည်။ 

ဗီယက်နမ်ုိင်ငံသည် ၂၀၂၁ ခုှစ် ဧပီလမှစပီး ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါစ တုတ လ  င်း 

ကူးစက်မ ကို ရင်ဆိုင်ြဖတ်သန်းေနရပီး လက်ရှိအချနိ်အထိ ေဒသတွင်းကူးစက်ခံရ 

သူေပါင်း ၁၀ ဒသမ ၇ သန်းေကျာ်ရှိပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ဇွန်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ဆိုးလ်      ဇွန်     ၁၁

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ  ၈၄၄၂ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်း 

ေကာင့် အဆုိပါေရာဂါကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၁၈၂၁၈၁၇၈ ဦး 

ရိှလာေကာင်း ေတာင်ကိရုီးယား ကျန်းမာေရးအာဏာပိင်ုများက 

ဇွန် ၁၁ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ခံရသူများအနက ်၆၄ ဦး 

သည် ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ကျန်ရိှသမူျားသည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ေနစ်ပျမ်းမ    ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူအေရအတွက်သည် ၉၁၈၅ ဦးရှိေကာင်းလည်း  

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ   ကူးစက်ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့  ်

ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၁၀ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်း 

ေကာင့် ုိင်ငံတစ်ဝန်းတွင် အဆုိပါေရာဂါြဖင့်  ေသဆံုးသူေပါင်း 

၂၄၃၅၁  ဦးရိှလာေကာင်း  ေတာင်ကုိရီးယားေရာဂါထိန်းချပ်ေရး

ှင့ ်ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စကီ ေြပာကားသည်။  အဆိပုါတစ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသအူေရအတွက်သည် 

ိင်ုငအံတွင်း ေသဆံုးသူစုစုေပါင်း၏ သညု ဒသမ ၁၃ ရာခိင်ု န်း 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ     ဇွန်     ၁၁

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၈၃၂၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိခဲ့သည့်အတွက ်

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း   ၄၃၂၁၃၄၃၅  ဦးရှိလာေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းများအရ 

သိရသည်။

ထိုြပင ် လွန်ခဲ့ေသာ  ၂၄ နာရီအတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ များေကာင့် ၁၀ ဦးထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ အဆိုပါေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၅၂၄၇၅၇ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှတွင် ပိုးေတွဆဲလူနာ ၄၀၃၇၀ ရိှသည်။ လွန်ခ့ဲေသာ 

၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၄၂၁၆ ဦး         

ကျန်းမာေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသည့အ်တွက် ေဆးုမံျားမှ 

ြပန်လည်ဆင်းသွားကရာ   ေရာဂါမှ  ြပန်လည်သက်သာ 

လာသူေပါင်း ၄၂၆၄၈၃၀၈  ဦးရှိပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အာဖရိကေဒသတစ်ဝန်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၁ ဒသမ ၆ သန်းေကျာ် ရှိလာ
အဒစ်အဘာဘာ     ဇွန်     ၁၁ 

အာဖရိကေဒသတစ်ဝန်း၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၁၆၈၅၁၂၅ ဦး 

အထ ိြမင့တ်က်လာေကာင်း အာဖရကိေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးစင်တာက ယေန  

ေြပာကားသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း ၂၅၃၅၈၄ 

ဦးရှိပီး ေရာဂါမှ ြပန်လည်သက်သာလာသူေပါင်း ၁၁၀၅၀၁၃၇ ဦးရှိပီြဖစ်သည်။ 

အာဖရိကေဒသအတွင်းရိှ ုိင်ငံများအနက် ေတာင်အာဖရိက၊ ေမာ်ုိကုိ၊ တူနီးရှား 

ှင့ ်လစ်ဗျားိင်ုငမံျားသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ   အများဆုံးေတွရိှရသည့်ိင်ုင ံ

များ ြဖစ်သည်။ 

ေတာင်အာဖရိကုိင်ငံ၌ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၉၇၅၀၆၂ ဦးရိှပီး ေမာ်ုိကုိ 

ိုင်ငံ၌ ၁၁၇၂၉၃၈ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

အာဖရိကေတာင်ပိုင်းသည် ေရာဂါကူးစက်မ အများဆုံးြဖစ်ပီး ေြမာက်ပိုင်းှင့ ်

အေရှပိင်ုးေဒသများသည် ေရာဂါေတွရိှမ  ဒုတိယအများဆံုးြဖစ်သည်။ ဗဟိအုာဖရကိ 

ေဒသသည် ေရာဂါကူးစက်မ အနည်းဆုံးြဖစ်ေကာင်း  အာဖရိကေရာဂါ ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ေရးစင်တာ၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဂျကာတာ    ဇွန်    ၁၁ 

အင်ဒုိနီးရှားုိင်ငံ ဘာလီက န်း၌ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

BA.4 ှင့ ်BA.5 မျိးကဲွများ ကူးစက်ခရံမ ကိ ုပထမဆုံး 

အကမ်ိ စတင်ေတွရိှခဲေ့ကာင်း  ယမန်ေနသတင်းများ 

အရ သိရသည်။ 

ဘာလကီ န်းေပ တွင် အဆိပုါဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် 

ကူးစက်ခရံသ ူေလးဦးအား စစ်ေဆးေတွရိှခဲေ့ကာင်း 

အင်ဒုိနီးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီး ဘူဒီဂူနာဒီ ဆာဒီကင် 

က ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါ  ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်မျိးကွဲများသည ်        

မည်သုိသေဘာသဘာဝရိှသလဲဆုိသည်ှင့် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများသည် မျိးကဲွများအား ခုခ ံ

ိုင်စွမ်းမည်မ ရှိသလဲဆိုသည်ကိုမ ူ    ကျန်းမာေရး 

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၈၄၄၂ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

အေမရိကန်ိုင်ငံက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ

စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ များကို ေြဖေလ ာ့ေပးေတာ့မည်
ဝါရှင်တန်     ဇွန်     ၁၁

အေမရိကန်အစိုးရသည် ဇွန် ၁၂ ရက်မှ 

စတင်ကာ  ိုင်ငံအတွင်း ဝင်ေရာက်လာ 

သည့်    ိုင်ငံတကာခရီးသွားများအား   

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ စမ်းသပ်စစ်ေဆး 

မ များကုိ   ေြဖေလ ာ့ေပးေတာ့မည်ြဖစ ်

ေကာင်း     ယေန    အင်န်အိတ်ချ်ေက  

သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။

အဆိပုါ ိင်ုငတံကာခရီးသွားများအား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ စမ်းသပ်စစ်ေဆး 

မ များ  ေြဖေလ ာ့ေပးမည့ ်အစီအစ်ှင့် 

စပ်လျ်း၍ အိမ်ြဖေတာ ်ေြပာေရးဆိုခွင့် 

ရှိသူတစ်ဦးက ဇွန် ၁၀ ရက်တွင်  ၎င်း၏ 

တွစ်တာစာမျက်ှာမှတစ်ဆင့ ်ေကညာ 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

သုိရာတွင်  အေမရိကန်ုိင်ငံ သတင်း 

မီဒီယာများ၏ ေဖာ်ြပချက်အရ အေမရိကန် 

ိင်ုငသံားမဟတ်ုသည့ ် ခရီးသွားများသည် 

အေမရကိန်ိင်ုငအံတွင်းသို ဝင်ေရာက်ခွင့ ်

ရရိှရန်အတွက် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးထိုးံှပီးစးီရန် လိအုပ်ေကာင်းလည်း 

သိရသည်။

လက်ရှိတွင်   အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၈၇ သန်းေကျာ်ရှိပီး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၈၃ သန်း 

ေကျာ်ရိှကာ  အဆုိပါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံး 

သူေပါင်း     တစ်သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။  ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း BA.4 ှင့် 

BA.5 မျိးကွဲများ ကူးစက်ခံရမ  ပထမဆုံးအကိမ် ေတွရှိ
အာဏာပိင်ုများက အေသးစတ်ိ ေလလ့ာသုံးသပ်လျက် 

ရှိသည်။ 

အင်ဒုိနီးရှားြပည်သူ ၉၉ ဒသမ ၂ ရာခုိင် န်းတွင် 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ခုခံုိင်စွမ်းများရိှေနပီြဖစ်ေကာင်း 

မတ်လတွင် ြပလပ်ုသည့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

စစ်တမ်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။ 

သိုေသာ် ေနစ်ကူးစက်မ အေရအတွက်သည် 

ယခရုက်အနည်းငယ်အတွင်း  အနည်းငယ်ြမင့တ်က် 

လာလျက်ရှိသည်။ ဇွန် ၃ ရက်တွင် ေနစ်ကူးစက် 

ခံရသူ ၃၇၂ ဦးေတွရိှခ့ဲရာမှ ဇွန် ၁၀ ရက်တွင် ၆၂၇ ဦး 

ေတွရိှခဲသ့ည်။ လက်ရိှအချန်ိအထ ိေရာဂါကူးစက်ခရံ 

သူေပါင်း ၆၀၅၉၃၆၃ ဦးရိှပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အိ ိယိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၈၃၂၉ ဦး ထပ်မေံတွရိှ



ဇွန်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

တရားမဝင် သစ်မျိးစု၊ံ စားေသာက်ကန်ု၊ လသူုံးကန်ုပစ ည်းများှင့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်များ သမ်ိးဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၁

တရားမဝင ်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတ၏ီ ကီးကပ်ကွပ်ကမဲ ြဖင့ ်

တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထိေရာက်စွာ    တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ       ဇွန် ၈ ရက်တွင် 

ရှမ်းြပည်နယ် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိက်ုဖျက် 

ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် အေရှပိုင်း 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်မှ   (ယာယီ)ဗျဟာမှး 

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးြမတ်သူ ဦးေဆာင်ေသာ 

အဖွဲက ဟိုပုံးမိ ေရထွက်၌ ကျိင်းတုံမိမ ှ

ေတာင်ကီးမိသို   ေမာင်းှင်လာသည့  ်

ကုန်တင်ယာ်သုံးစီးကို   စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ အေကာက်ခွန်မဲ ့စားေသာက် 

ကုန်ှင့်  လူသုံးကုန်ပစ ည်းများ  (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၃၅၃၆၃၀၀၀)ှင့် အဆိုပါ 

ကုန်ပစ ည်းများ     တင်ေဆာင်လာေသာ 

ကုန်တင်ယာ်သံုးစီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၈၅၀၀၀၀၀၀) စုစုေပါင်း(ခန် မှန်းတန်ဖိုး 

ေငကွျပ် ၁၂၀၃၆၃၀၀၀)ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး 

အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့ ်အညီ 

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတူ   မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူး

အဖွဲ၏ စီမံခန် ခွဲမ ြဖင့်  ဇွန် ၈ ရက်တွင် 

မေကွးမိနယ်  ဒဟတ်ကန်ေကျးရာအုပ်စု 

ဝက်သိက်ုေကျးရာစစ်ေဆးေရးဂတ်ိ၌ တာဝန် 

ကျစစ်ေဆးေရးအဖွဲက   စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ Honda Odyssey အမျိးအစား 

လိင်ုစင်မဲယ့ာ်တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် 

၃၅၀၀၀၀၀)အား လည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၉ ရက် 

တွင် သရက်မိအေနာက်ဘက် မိဝင်/ထွက် 

စစ်ေဆးေရးဂိတ်၌  တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရး 

အဖွဲက   စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

TOYOTA HIJET အမျိးအစား    လိုင်စင်မဲ ့

ယာ်တစ်စီး    (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၃၀၀၀၀၀၀)ကို လည်းေကာင်း  စုစုေပါင်း 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ်    ၆၅၀၀၀၀၀) ကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး  ပိုကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒ 

ှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအတ ူဇွန် ၁၀ ရက်တွင် အေကာက်ခွန် 

ဦးစီးဌာန၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် မရမ်းေချာင ်အမဲ 

တမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ တာဝန်ကျပူးေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရာ ြမဝတီမိမှ  ရန်ကုန်မိသို ေမာင်းှင ်

လာေသာ   ခရီးသည်တင်ယာ်ှစ်စီးေပ ၌ 

အေကာက်ခွန်မဲ ့ စားသံုးဆီှင့် အားြဖည့အ်ချိ 

ရည်များ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၈၈၅၀၀၀)

ကိ ု သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး    အေကာက်ခွန်လပ်ုထုံး 

လုပ်နည်းှင့်အညီအေရးယူေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။ 

ထိုြပင ်ဇွန် ၁၁ ရက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက ်

ေရးအထူးအဖွဲ၏  စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်   ြမန်မာ 

ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရး 

အဖွဲများက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

မုံရာမိနယ်အတွင်း CIZ 125 အမျိးအစား 

လိုင်စင်မဲ့  ဆိုင်ကယ်တစ်စီး(ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၁၅၀၀၀၀)၊  ေရ ဘိုမိနယ်အတွင်း 

MENGLONG 125     အမျိးအစား လိင်ုစင်မ့ဲ 

ဆုိင်ကယ်တစ်စီး(ခန်မှနး်တန်ဖိုးေငွကျပ  ်

၂၅၀၀၀၀) ှင့ ်  စစ်ကိုင်းမိနယ်အတွင်း 

TOYOTA MARK II      အမျိးအစားလိုင်စင်မဲ့

ယာ ်တစ ်စီး(ခန ် မ ှန ်းတန ်ဖိုးေငွကျပ  ်

၃၅၀၀၀၀၀) တိုကို  ပိုကုန်သွင်းကုန် ဥပေဒ 

အရ လည်းေကာင်း၊ ထပ်မံ၍ တုိင်းေဒသကီး 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဦးေဆာင်ေသာ ပူးေပါင်း 

စစ ်ေဆးေရးအဖ ွဲက    စစ ်ေဆးမ  များ  

ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ  တရားမဝင်  က န်းသစ်ခဲွသား 

ှင့် ပျ်းကတိုးသစ်ခွဲသား သုည  ဒသမ ၅၂၄ 

တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၂၇၈၀၀၀)ကို 

သစ်ေတာဥပေဒအရ လည်းေကာင်း စစုေုပါင်း 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်     ၄၁၇၈၀၀၀)ကုိ 

သိမ်းဆည်းအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍  ဇွန် ၈ ရက်၊ ၉ ရက်၊ ၁၀ ရက် 

ှင့ ်၁၁ ရက်တိုတွင် သမ်ိးဆည်းရမမိ  စစုေုပါင်း 

မှာ အမ တွဲ ၁၄ မ    (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၃၄၉၂၆၀၀၀) ြဖစ်ေကာင်း   တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး       ဦးေဆာင ်

ေကာ်မတီမှ သိရသည်။             သတင်းစ်

မိတ ီလာှင့် ေမာ်လမိင်မိနယ်တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ  သိမ်းဆည်းရမ ိ 
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်    ၁၁  

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များ 

ပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်  ဇွန် ၁၀ ရက်  မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင်  

မိတ ီလာမိ ကန်ေတာ်မင်ရပ်ကွက ်ရန်ကုန်-မ ေလးသွားကားလမ်း 

ေဟာင်းတွင ်သိန်းစိုးဦး  ေမာင်းှင်လာသည့ ်  ဆိုင်ကယ်ကိ ုရပ်တန်  

စစ်ေဆးရှာေဖရွာ    စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား  ၅၀၀၀ ကိ ုလည်းေကာင်း၊ 

ထိုေန  ညေန ၆ နာရီခွဲတွင်  ေမာ်လမိင်မိ ေရ မိင်သီရိရပ်ကွက ်

ဒိုင်းဝန်ကွင်းလမ်းတွင် မေနာ်အိအိဖိးကို မသက  ာဖွယ်ေတွရှိသြဖင့ ်

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၆၀၀၀ ကို လည်းေကာင်း 

သမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ်၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စတ်ိကိေုြပာင်းလ ဲ

ေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ        အေရးယူထားေကာင်း 

သိရသည်။                                                                      သတင်းစ်

မေနာ်အအိိဖိးအား သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

များှင့်အတူ ေတွရစ်။

ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၌ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များအတွက် တူညီဝတ်စုံေပးအပ်
ေညာင်ေလးပင ်   ဇွန်   ၁၁ 

 ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေညာင်ေလးပင်မိနယ ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ 

ြပလုပ်ေသာ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များအား တူညီဝတ်စုံေပးအပ်ပွ ဲ

ကို ဇွန် ၉ ရက်က မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးေကျာ်ဘုန်းေမာင် 

က အဖွင့်အမှာစကားေြပာကား  ပီး    မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှး 

ဦးကိကုိေုဌးက မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များအား တညူဝီတ်စုေံပးအပ်ရြခင်းကိ ု

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။   ဆက်လက်၍ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲဥက    ဦးေကျာ်ဘုန်းေမာင်ှင့်     အဖွဲဝင်များက  မိနယ် 
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သြာက်ခေဲြျက်ဆီးခဲ့သူများအား   အဖမေ်ဆုံးြမ်းဆီး 

သြာ်ထတ်ုနိင်ုသရးအတေက် လုခံခုံသရးတပ်ြေဲ့ဝင်များက 

ဖပည်သူများနှင့်ပူးသပါင်း၍  စုံစမ်းသြာ်ထုတ်လျက် 

ရှိသကကာင်း သိရသည်။                         သေင်းစဉ်



ဇွန်   ၁၂၊   ၂၀၂၂  

 ေကျာဖုံးမှ

ဝန်ထမ်းများ    ကိုင ်ေဆာင်သည့  ်

လက်ကိုင်ဖုန်းများအား  သိမ်းဆည်း၍ 

လမ်းေဘး၌ ေမှာက်ခိုင်းထားေကာင်း၊ 

ထိုေနာက်  ဂိတ်အနီးရှိဝန်ထမ်းနားေန 

ေဆာင်များကိ ုမီး  ဖျက်ဆီး၍ မှန်များကိ ု 

ိုက်ခွဲဖျက်ဆီးကာ  လမ်းအသုံးြပခ 

ေကာက်ခံရရှ ိ     ေငွကျပ် သိန်း ၅၀ ကို 

ခိမ်းေြခာက်ယူေဆာင်သွားေကာင်းှင့ ်

ဂိတ်အတွင်း   ကားလမ်းေပ ၌လည်း 

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများအား 

လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်း ြပလုပ်ခဲ့သူများအား ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ
ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၁၁

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတုိ၏ လက်ေအာက်ခံအဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတုိှင့်ဆက် ယ်ေန 

ေသာ အဖွဲအစည်းများ၊    လူပုဂ ိလ်များသည ်  ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကိပုျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူကုိ ုအေကာက်တရား 

များြဖစ်ေပ ေစပီး အစုိးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် 

လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများကိ ုလမူ ကွန်ရက်များမှ 

တစ်ဆင့် နည်းမျိးစုံြဖင့ ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များအေပ  

မသနိားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ 

အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ြ်ဖစ်ေစ အများ 

ြပည်သအူေှာင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်ြပလပ်ုမ များြပလပ်ုြခင်း၊ လ ံေဆာ် 

ဝါဒြဖန်မ များကို ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခ့ဲ 

လ င် အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒပဒ်ုမ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီး 

ပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊ အီလက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ ်

ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၃၃(က)ှင့ ်တည်ဆဥဲပေဒများအရ အေရးယ ူ

ခံရမည့်အြပင် ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊ 

မေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်းများကိ ုအကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒ 

အရ သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပါက ိုင်ငံေတာ် 

ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ 

ရက်ေနတွင် ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် အသိေပးသတင်းထုတ ်

ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိကုဲသ့ို အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ပခဲူးတိင်ုး 

ေဒသကီး လက်ပံတန်းမိ မင်းရပ်ရပ်ကွက်ေန ထူးြမတ်ခိုင် (၄၀)

ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့် “Htoo Myat Khaing” Facebook 

အေကာင့်၊ သဲကုန်းမိ ချမ်းေြမ့သာယာရပ်ကွက်ေန အိသ ာ (၂၆)

ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Ei Thin Zar” Facebook အေကာင့်ှင့် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေတာင်ဥက လာပမိနယ်ေန ထက်ြမတ်ခန်  

သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Htet Myat Khant” Facebook အေကာင့်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   ဟသ  ာတမိ   ဘုရားကီးရပ်ကွက်ေန 

တည်ကည်မိုး (၂၀)ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့် “Ti Kyi Moe” 

Facebook အေကာင့်တိုသည် အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ  

မျက်ကွယ်ြပ၍ ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန ်

ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းများ ြပမလူပ်ုေဆာင်ခဲသ့ည့ ်

အတွက် တရားဥပေဒှင့်အည ီဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအမ ဖွင့်လှစ်အေရး

ယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိုကဲ့သို CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏  လက်ေအာက်ခံအဖွဲ 

အစည်းများ၊   ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ   အဖွဲအစည်းများ၊ 

လပူဂု ိလ်များသည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန် 

ှင့် အစိုးရယ ရားများပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်းများြပလုပ်ခဲ့မ အေပ  အားေပးကူညီြခင်းြပလုပ်ခဲ့သူများ 

အား ဥပေဒှင့်အည ီထိေရာက်စွာ အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် 

ထုိသုိလ ံေဆာ်သူ၊ ဝါဒြဖန်သူများအား ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ် အေရးယူ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။                                             

   သတင်းစ်

ေရတာရှည်မိနယ်၌ ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ 

အသိပညာေပး ေြမစိုက်ပိုစတာများစိုက်ထူ
ေရတာရှည ်ဇွန် ၁၁

မိုးရာသီကာလတစ်ေလ ာက်  ြဖစ်ပွားေလ့ရှိေသာ ေသွးလွန် 

တုပ်ေကွးေရာဂါ  ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ေရးအတွက ်  ပဲခူးတိုင်းေဒသ 

ကီး ေရတာရှည်မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၏စီစ်မ ြဖင့် ေသွးလွန် 

တပ်ုေကွးေရာဂါအသပိညာေပး ေြမစိက်ုပိစုတာကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးက 

ေရတာရှည်မိ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက် ရန်ကန်ု-မ ေလးကားလမ်းေဘးရိှ 

ြပည်သူေဆးုံေရှ၌   စုေပါင်းစိုက်ထူခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေြမစိက်ုပိစုတာစိက်ုထရူာတွင် မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ ဥက    

ဦးဥက ာသန်း၊ မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး   ေဒါက်တာန ာညေီဆ ွ

ှင့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ    တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း    သိရ 

သည်။

အဆိုပါ အသိပညာေပးဆိုင်းဘုတ်တွင ်     ေသွးလွန်တုပ်ေကွး 

ေရာဂါကာကွယ်ေရး အားလုံးပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပး ေခါင်းစ် 

ြဖင့် ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါသည ်ေနအချနိ်တွင် ကိုက်ေလ့ရှိေသာ 

ြခင်ကျားကုိက်ခံရြခင်းမှကူးစက်ုိင်ြခင်းှင့်  ြခင်ကျားပုိးေလာက်လမ်းများ 

ေပါက်ပွားိုင်ြခင်းမရှိေအာင် ကိတင်ကာကွယ်ရမည့်နည်းလမ်းများ 

ကို  အများြပည်သူသိရှိေစေရးအတွက် အသိပညာေပးစိုက်ထူြပသ

ထားြခင်းြဖစ်သည်။ အလားတူ  ဆွာမိှင့် ေရနီမိများတွင်လည်း 

လူစည်ကားရာေနရာများ၌ စိုက်ထူြပသထားရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုလွင်(ဆွာ)

ေကျာက်ြဖမိ၌ မျိးစပါးထုတ်လုပ်မည့်ေတာင်သူများအား  မျိးသန်ဆင်းသွယ်လတ်စပါးမျိး ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

သနပ်ပင်     ဇွန်   ၁၁

   ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး သနပ်ပင်မိနယ်တွင ်ေသွးလွန်တုပ်ေကွး

ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက် ဖုံး၊ သွန်၊လ၊ဲ စစ်၊ အိုးအတွင်းပိင်ုးတိက်ုခ တ် 

စသည့ ်အသပိညာေပးအချက်များပါဝင်သည့ ်“ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး အားလုံးပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပး” အသပိညာေပးဆိင်ုးဘတ်ု 

ကိ ုယေနနနံက် ၈ နာရခဲွီက ဘရုားကီးပိင်ုးရပ်ကွက် စပံယ်ြဖလမ်းှင့ ်

မိေရှာင်လမ်းမကီးလမ်းဆုံတွင ်စိုက်ထူခဲ့သည်။

 အဆိုပါဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူရာတွင် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦး ေဇာ်လင်းထက်ှင့်အဖဲွဝင်များ၊ မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရး

ဦးစီးဌာနမှ မိနယ်ဆရာဝန်ေဒါက်တာချယ်ရီသက်ှင့် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များ၊ အမျိးသမီး 

ေရးရာအဖဲွဝင်များက အလျား ၁၂ ေပ၊ အန ံ၁၀ ေပရိှ ေသွးလွန်တပ်ုေကွး 

ေရာဂါကာကွယ်ေရး အသိပညာေပးဆိုင်းဘုတ်ကိ ု   စုေပါင်းစိုက်ထူ

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပီး လမ်းသွားလမ်းလာြပည်သူများအား ေသွးလွန် 

တပ်ုေကွးေရာဂါကာကွယ်ေရး အသပိညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ 

ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                        မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

သနပ်ပင်မိနယ်၌ ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါကာကွယ်ေရး အသိပညာေပးဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူ  

ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါကာကွယ်ေရး အသိပညာေပးဆိင်ုးဘတ်ုစိက်ုထူ
ေပါက်ေခါင်း     ဇွန်    ၁၁

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေပါက်ေခါင်းမိ၌ 

“ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ  ကာကွယ်ေရး 

အားလုံးပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပး” ေြမစိက်ုပိစုတာ 

စိုက်ထူြခင်းှင့ ် အသိပညာေပးလက်ကမ်း 

စာေစာင်များြဖန်ေဝေပးြခင်းကုိ  ယေနနံနက်  

၈ နာရီခွဲက      ေပါက်ေခါင်းမိအဝင်ေနရာ၊ 

မိမေဈးေရှှင့်  ြပည်သူေဆးုံေရှတိုတွင် 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     ဦးဖိး 

သေူမာင်ှင့အ်ဖဲွဝင်များ၊ မိနယ်ဆရာဝန်ကီး

ေဒါက်တာေအာင်မျိးြမတ်ှင့ ်    ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မိနယ်အမျိး

သမီးေရးရာအဖွဲဝင်များှင့ ်မိခင်ှင့်ကေလး

ေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်းဝင်များ   ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကပီး  ခရီးသွားြပည်သူ 

များအား အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲ၊ မိခင်ှင့ ် 

ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရး  အသင်းဝင်များှင့် 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက  “ေသွးလွန် 

တုပ်ေကွးေရာဂါတုိက်ဖျက်ေရး အားလံုးပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ေပး”၊   ြခင်ကျားေလာက်လမ်း 

ကင်းစင်ဖို   တိုေကျာင်းသားေတွပါဝင်စို  

အေကာင်းအရာပါ အသပိညာေပးလက်ကမ်း 

စာေစာင်များ  ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။

သန်းထွန်းေအာင်(ြပန်/ဆက်)

ေကျာက်ြဖ   ဇွန်  ၁၁

ရခိင်ုြပည်နယ် ေကျာက်ြဖမိနယ် စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၂-

၂၀၂၃ ခုှစ်  မိုးစပါးစိုက်ပျိးရာသီတွင် မျိးသန်စပါးထုတ်လုပ်ြခင်း 

လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ကမည့် ေတာင်သူများအား စပါးမျိး 

ေကာင်း မျိးသန်မျိးေစ့များ ထုတ်လုပ်ိုင်ရန်အတွက် မျိးသန်  ဆင်း 

သွယ်လတ်စပါးမျိးေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု ဇွန် ၉ ရက် 

မွန်းလဲွပိင်ုးက အဆိပုါဦးစီးဌာနုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် ေကျာက်ြဖမိနယ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ ဥက    

ဦးမျိးမင်းထွဏ်းက အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကားပီး  စိက်ုပျိးေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ခိင်ုဦးစီးမှး ဦးလုံးေမာင်သန်ိးက မျိးစပါးမျိးသန်များေထာက်ပံ ့

ေပးအပ်ရြခင်း၏ ရည်ရယ်ချက်ကို ေြပာကားခဲ့သည်။ ယင်းေနာက ် 

မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ မဆန်းဝင်းက စပါးမျိးသန်များထုတ်လုပ်ြခင်း 

ြဖင့် ရရှိလာမည့်အကျိးေကျးဇူးများကိ ုေတာင်သူများအား ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်ပီး ေကျာက်ြဖမိနယ်၌ မျိးသန်စပါးထတ်ုလပ်ုြခင်း 

လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ကမည့် ကလန်တဲ့ေကျးရာအုပ်စု 

ကုန်ေဘာင်ေကျးရာှင့်  မင်းြပင်ေကျးရာတိုမှ  ေတာင်သူ ၃၀ ၏ 

မျိးေစ့ထုတ်ဧက ၇၅ ဧကအတွက်       မျိးစပါး        ၇၅ တင်းအား 

တာဝန်ရှိသူအသီးသီးက ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ရာ  ေတာင်သူများက 

လက်ခံရယူခဲ့ကသည်။ ယင်းေနာက် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန  မိနယ် 

ဦးစီးမှးက  တက်ေရာက်လာသည့်ေတာင်သူများအား စိုက်ပျိးေရး 

ဆိုင်ရာနည်းပညာများကိ ု Power Point ြဖင့် ရှင်းလင်းေဆွးေွးပီး 

ပညာေပးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဥက   ှင့် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊      ေတာင်သူများှင့ ်

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများ စုစုေပါင်း ၆၁ ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ 

ေကာင်းသိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

အကမ်းဖက်အဖွဲက    ဖျက်ဆီး 

ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းနားေနေဆာင်ကို 

ေတွရစ်။

မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲမ များ  ြပလုပ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါ Toll Gate ကို ၂၀၁၄ ခုှစ် 

တွင်  စတင်တည်ေဆာက်ခဲ့ပီး  ေနစ် 

လမ်းအသုံးြပခေကာက်ခံြခင်းလုပ်ငန်း 

များကုိ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယခုက့ဲသုိ 

အများြပည်သူသွားလာေနသည့် လမ်း 

များကို  ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊ တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ဝန်ထမ်းများကို  

ခိမ်းေြခာက်၍  ေငွများလုယက်ြခင်းှင့ ်

အေဆာက်အအုံများကိ ုဖျက်ဆီးခဲ့သည့ ်

အကမ်းဖက်သမားများကို   ဖမ်းဆီးရ 

မိေရးအတွက်  ပိတ်ဆိုရှာေဖွြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ် 

 



ဇွန်  ၁၂၊   ၂၀၂၂

ဘားအံ   ဇွန်    ၁၁

သယဇံာတှင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးဝန်ကီးဌာန ကရင်ြပည်နယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနက 

ကီးမှးကျင်းပေသာ ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသ ီြပည်နယ် 

အဆင့်  သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ(ဲပထမအကိမ်)ကို ယေန  

နံနက် ၈ နာရီက   ဘားအံေမွးြမေရးဇုန်၌   ကျင်းပ 

သည်။

၂၆၃၁ ပင် စိုက်ပျိး

ဦးစွာ ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးေစာြမင့ဦ်း 

က အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး ြပည်နယ်တရား 

လ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ ်      ေဒ ခင်ေဆွထွန်း၊ 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲဝင်ဝန်ကီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများ၊  ဘားအံေမွးြမေရးဇုန် ကီးကပ ်

ေရးေကာ်မတီှင့ ်    ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းရှင်များက 

ဘားအံေမွးြမေရးဇုန်အတွင်း      လမ်းကိုးလမ်း 

တစ်ေလ ာက် စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေစေရးအတွက် ငေုရဝါ၊ 

စိန်ပန်း၊ မေဟာ်ဂနီ၊ ပိေတာက်၊ က န်း၊ ေရတမာ၊ 

ိုင်ငံေတာ်စားနပ်ရိက ာဖူလုံေရးှင့ ်  ြပည်ပတင်ပိုြခင်းြဖင့ ်   ိုင်ငံြခားဝင်ေငွရရှိေရးအတွက ်   ိုင်ငံ 

အံှအြပားတွင် ငါးေမွးြမေရးကန်များြဖင့် ေမွးြမေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ မုိးအလွန်အက ံရာသွန်းြခင်းှင့ ်

ြမစ်ေရကီးြခင်းများေကာင့ ်ငါးေမွးြမေရးကန်များ ေရကီးနစ်ြမပ်ြခင်းမှ ကိတင်ကာကွယ်ရန်ှင့ ်ဆုံး ံးမ  

ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များကိ ုငါးပစွုန်ေမွးြမေရးကန်များ၌ လိက်ုနာေဆာင် 

ရက်ကပါရန ်သတိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည် -

 ငါးေမွးြမေရးကန်များ၏ ကန်ေပါင်များခုိင်ခ့ံရန်အတွက် ကန်ေပါင်ပါးေသာ နိမ့်ေသာေနရာများတွင် 

သဲအိတ်များဖို၍ ကန်ေပါင်ခိုင်ခံ့ေအာင် ြပလုပ်ထားပါရန်၊

 အကယ်၍   ေရကီးေရလ ံလာပါက  ငါးများလွတ်ထွက်မ မရှိေစေရးအတွက ်  ဇာြပာပိုက်များြဖင့ ်

ကာရံထားပါရန်၊

  ေရစီးေကာင်းှင့်နီးေသာ ငါးကန်များတွင် ေရတုိက်စားမ ကာကွယ်ရန်အတွက် တုတ်ုိက်ပီး ဝါးထရံများ 

ြဖင့်ကာရံ၍ သဲအိတ်များဖိုထားပါရန်၊

 လိအုပ်ပါက ငါးများေရ ေြပာင်းိင်ုရန်အတွက် ငါးဖမ်းပိက်ုများ၊ စက်ေလမှျားှင့ ်စက်ပစ ည်းများအား 

ကိတင်ြပင်ဆင်ထားပါရန်ှင့ ်အထူးသြဖင့ ်မျိးငါးကီးများအား ဦးစားေပးေရ ေြပာင်းထားပါရန်၊

 သိုေလှာင်ထားေသာ ငါးအစာှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများအား ေရလွတ်ေသာေနရာသို ေရ ေြပာင်း 

ထားပါရန်၊

  ပုံမှန်အစာေက းြခင်းြဖင့ ်ငါးများလွတ်ထွက်မသွားေစေရး ေဆာင်ရက်ထားပါရန်၊

  ေမွးြမေရးကန်၏ ေရထွက်/ေရလ ံေပါက်များ၊ ေရေကျာ်မည့ေ်နရာများအား အစ်ဂတုစိက်ုစစ်ေဆးေန 

ပါရန်၊

  ထူးြခားသည့အ်ေြခအေနများ အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညသီရိှိိင်ုရန်အတွက် ဆက်သွယ်သတင်းပုိုိင်မည့် 

နည်းလမ်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ထားပါရန်၊

  ိုင်ငံပိုင်ေရဒီယို၊ အသံလ င့်ဌာနများမှ ထုတ်လ င့်လျက်ရှိေသာ အေရးေပ မိုးေလဝသ သတိေပးချက် 

များှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများကိ ုအမဲဂုတစိုက်နားေထာင်ပါရန်ှင့ ် ြပည်တွင်းထုတ်ေနစ ်

သတင်းစာများတွင်ပါရိှသည့ ်မုိးေလဝသှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်း၊ ေဆာင်းပါးများအား အမမဲြပတ် 

ဖတ် သတိြပပီး ငါးေမွးြမသူအချင်းချင်း သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ကပါရန်၊ 

  ေရကီးနစ်ြမပ်မ အတွက် အေရးေပ အေြခအေနများြဖစ်ေပ ပါက နီးစပ်ရာငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနများ 

ှင့် ဆက်သွယ်အကူအညီေတာင်းခံကပါရန်၊                         

      စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန                                                  

                         ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

   ငါးေမွးြမေရးကန်များ ေရကီးနစ်ြမပ်မ မှ ကိတင်ကာကွယ်ေရး သတိေပး  းေဆာ်ချက်

ဝါးခယ်မ   ဇွန်   ၁၁

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ဝါးခယ်မမိနယ်အတွင်း ငါးရစ်တက်ချန်ိ 

ှင့် ငါးသားေပါက်ေသာ မိုးရာသီတွင် ငါးဖမ်းြခင်းမြပရန် အသိေပး 

  းေဆာ်ထားပီး ကပ်မတ်စစ်ေဆးလျက်ရိှေကာင်း မိနယ်ငါးလပ်ုငန်း 

ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

မိုးဖိင်ဖိင်ရာေသာ ေမလ၊ ဇွန်လှင့ ်ဇလူိင်ုလများတွင် ြမစ်ေချာင်း၊ 

အင်းအိင်ုအံှအြပား၌ ဥများြပည့ေ်နေသာ ငါးမကီးများ၊ မျိးရည်ြပည့ဝ် 

ေနေသာ ငါးထီးကီးများသည ်ဥချရန်ေနရာရှာေဖွ၍ ငါးရစ်တက်က 

ေကာင်း၊ ယင်းတုိကုိဖမ်းဆီးလုိက်ပါက ေပါက်ပွားလာမည့ ်သန်းေပါင်း 

များစွာေသာ ငါးသားေပါက်၊ ငါးသန်များသည်လည်း ေသေကျပျက်စီး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ် တစ်ိုင်ငံလုံး  ဖူလုံစွာစားသုံးမ ှင့် 

အမျိးသားစီးပွားေရးဖံွဖိးမ ကိ ုအေထာက်အကမူြပဘ ဲငါးမျိးြပန်းတီး 

သွားေစိုင်ေကာင်း သိရသည်။

ယင်းသို ငါးမျိးြပန်းတီးမ   မြဖစ်ေစေရးအတွက ်  တစ်ိုင်ငံလုံး 

အတိုင်းအတာြဖင့ ်  ငါးရစ်ငါးသန်ရာသီချနိ်များတွင ်  ငါးများဖမ်းဆီး 

ြခင်းမြပရန် အသေိပး  းေဆာ်ချက်များ ထတ်ုြပန်တားြမစ်ထားေကာင်း၊ 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၁

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန    ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ    သင်တန်းသား  

သင်တန်းသူ   ၅၂  ဦးတိုသည် ယေနနံနက်ပိုင်းက 

ေနြပည်ေတာ်-တပ်ကုန်းရှိ ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင ်

သံကားတွင် ပ်ုသထံတ်ုလ င့မ် ဆိင်ုရာများှင့ ်ြမန်မာ ့

အသံှင့်   ုပ်ြမင်သံကား   စိန်ရတုြပတိုက်တိုတွင ်

ေလ့လာကသည်။

အဆိုပါ ေလ့လာေရးအဖွဲဝင်များသည ်ြမန်မာ ့

အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား   စိန်ရတုြပတိုက်အတွင်း 

ခင်းကျင်းြပသထားသည့်     ေခတ်အဆက်ဆက် 

ုပ်သံထုတ်လ င့်မ များတွင်     အသုံးြပခဲ့သည့် 

စက်ပစ ည်းများ၊ တိက်ုိက်ုထတ်ုလ င့ေ်ရး ေမာ်ေတာ် 

ယာ်များ၊    သတင်းတင်ဆက်မ    ပုံစံငယ်များ၊ 

ေခတ်အဆက်ဆက်      ထုတ်လ င့်တင်ဆက်ခဲ့သည့ ်

အစီအစ်များတွင်   ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သူများ၏ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ၊ တူရိယာပစ ည်းများ၊ သတင်း 

စတူဒီယိုခန်းများ၊ ေရဒီယိုအစီအစ်တွင ်အသုံးြပ 

ခဲသ့ည့ ်ေခတ်ေဟာင်းဓာတ်ြပားများှင့ ်အြခားအသုံး 

အေဆာင်ပစ ည်းများစသည့် စုစုေပါင်းြပခန်း ၄၀ 

တွင်  ခင်းကျင်းြပသထားမ များအြပင် ပင်မအေဆာက် 

အအုံအတွင်း     ုပ်သံထုတ်လ င့်မ လုပ်ငန်းများကိ ု

လှည့လ်ည်ကည့် ေလလ့ာကရာ တာဝန်ရိှသမူျားက 

ရှင်းလင်းေြဖကားကသည်။

အဆိုပါ ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရး

ဦးစီးဌာနမှ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများသည ်

အရာရှိစွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်း  (၂/၂၀၂၂)ကို ဇွန် ၆ 

ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ  ဒုတိယ န်ကားေရးမှးှင့ ်

ကရင်ြပည်နယ်၌ မိုးရာသ(ီပထမအကိမ်)သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ

ပျ်းကတိုး၊  ပျ်းမ၊  ယမေန သစ်မျိး  ကိုးမျိးကိ ု

လမ်းတစ်လမ်းလ င် တစ်မျိးစြီဖင့ ်၁၅ ေပအကွာြဖင့ ်

အပင်ေပါင်း ၂၆၃၁ ပင်ကို စိုက်ပျိးခဲ့ကသည်။

ဘားအေံမွးြမေရးဇန်ုကိ ုကရင်ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖွဲ၏  စီမံလမ်း န်မ ြဖင့်  ၂၀၂၁  ခုှစ်မှ   စတင် 

ေဖာ်ေဆာင်ခဲရ့ာ ေြမဧရယိာ ၁၃၇ ဒသမ ၄၆ ဧကတွင် 

အကွက်ေပါင်း ၁၀၆ ကွက်၌ လုပ်ငန်းရှင ်၈၄ ဦးက 

ဥစားကက်၊    အသားစားကက်၊   ွား၊  ဝက်၊ ဆိတ်၊ 

သိုး တိရစ ာန်များကို  ခံစနစ်ြဖင့်  ေမွးြမလျက်ရှိပီး 

ယခစုိက်ုပျိးခဲေ့သာအပင်များကိ ုေမွးြမေရးလပ်ုငန်း 

ရှင်များက    ရှင်သန်ကီးထွားေအာင ်   အထူးဂုြပ 

ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေပးကရန် ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

ချပ်က တိုက်တွန်းေြပာကားသည်။

ထပ်မံေဆာင်ရက်

ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း ယခုှစ်မိုးရာသီတွင ်

ရှင်သန်ကီးထွားရန်  အေကာင်းဆုံးအရယ်ရှိေသာ 

အပင်ေပါင်း ၃၄၀၀၀၀ ေကျာ်ကိ ုြဖန်ေဝစိက်ုပျိးသွား 

မည်ြဖစ်ပီး မိနယ်အဆင့် ေလးကိမ်၊ ခိုင်အဆင့် 

ှစ်ကိမ်၊    ြပည်နယ်အဆင့်သုံးကိမ်တိုကိ ု  လူထု 

လ ပ်ရှားမ အသွင်ြဖင့ ်စိုက်ပျိးပီးစီးခဲ့ပီး ဘားအံမိ 

နယ်တွင် ြပည်နယ်အဆင့ ်မိုးရာသသီစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွကိ ု

ဇွန်လကုန်တွင်  တစ်ကိမ်၊  ဇူလိုင်လတွင်  ှစ်ကိမ် 

ထပ်မံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း       သိရ 

သည်။  

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမ ှ

သင်တန်းသားများ ေနြပည်ေတာ် MRTV တွင် ေလ့လာ

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး  ၂၂  ဦးြဖင့်လည်း 

ေကာင်း၊  E – Library  Management   System 

Software အသုံးြပနည်းသင်တန်း (၂/၂၀၂၂)သို ဇွန် 

၆ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ သင်တန်းသား သင်တန်း သ ူ 

၃၀  ြဖင့ ်လည်းေကာင်း  တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး 

သက်ဆိုင်ရာ      ေဒသအသီးသီးသို     ြပန်လည် 

မထွက်ခွာမီ     ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားသို 

လာေရာက်ပီး ပ်ုသထံတ်ုလ င့မ် များကိ ုေလလ့ာက 

ြခင်းြဖစ်သည်။ 

သတင်းစ်

ငါးရစ်တက်ချနိ်ှင့ ်ငါးသားေပါက်ေသာမိုးရာသီတွင ်ငါးဖမ်းြခင်းမြပရန်

မိနယ်အတွင်း အသိေပး  းေဆာ်ထားပီး ကပ်မတ်စစ်ေဆးလျက်ရှိ

ြပည်သူများအေနြဖင့ ်ုနယ်လှေသာ ငါးသားေပါက်များ ဆက်လက် 

ရှင်သန်ကီးထွားိင်ုရန် ငါးရစ်ငါးများှင့ ်ငါးသားေပါက်များကိ ုဖမ်းဆီး 

ြခင်းမြပဘ ဲေဘးမဲ့ေပးကရန ်မိနယ်အတွင်း အသိေပး  းေဆာ်ထား 

ေကာင်း မိနယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ ယမင်းသန်  

က ေြပာသည်။

ဝါးခယ်မမိနယ်အတွင်း ြမစ်ေချာင်း၊ အင်းအိင်ုအံှအြပား၌ ငါးရစ် 

ငါးသန်ရာသီချနိ်များတွင် ငါးဖမ်းဆီးြခင်းမြပရန်အတွက ်ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနမှ မိနယ်ဦးစီးမှးှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ တာဝန်ရိှသူများက အသိ 

ပညာေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ၊   းေဆာ်ြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်းှင့်  တားြမစ်ချက်များကုိ လုိက်နာြခင်းမရိှပါက ေရချိ 

ငါးလုပ်ငန်းဥပေဒအရ    အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                                      မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်  ၁၂၊   ၂၀၂၂

သမားအိုပိုး ှင့် လူ

ဒေီနမှာ ဆရာသမားေတရွဲ ေကျးဇူးကိ ုထပ်ပီး 

သတိရေစတာကေတာ့  “ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ” 

ေကာင့ပ်ါပ။ဲ ေကျာက်ကီးေရာဂါကိ ုပေပျာက်ေအာင် 

လုပ်ိုင်ခဲ့ေပမယ့ ်“ေရေကျာက်ေရာဂါ”  (Chicken 

Pox) ေရာဂါကိေုတာ ့ရဖံန်ရခံါ ေတွေနရဆပဲါ။ သာမန် 

အဖျားအနာေလာက်ပဲ   သေဘာထားကတယ်။ 

နည်းနည်း ဖျားတယ်။ ယားယမံယ်။   အဖငုယ်ေလး 

ေတ ွေပါက်လာမယ်။  ေရကည်ဖေုလးေတအွြဖစ်နဲ  

အေရြပားေပ မှာ   ေတွလာရပီး   မကာခင်မှာပ ဲ

ေပျာက်သွားတာ ေတွိုင်တယ်။ မေသပါဘူး။

အခကုျေတာ ့“ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ” (Mon-

key Pox) ဆိုတာလည်း ေကျာက်ေရာဂါ ဗိုင်းရပ်စ ်

ပိုးအမျိးအွယ်ေတွထဲက တစ်ခုေကာင့်ပါပဲ။ 

ကူးစက်မ    များလာတယ်။   အေသအေပျာက် 

လည်းရှိိုင်တယ်လို    ဆိုကတယ်။    ဒါေပမဲ့ 

ေကျာက်ကီးေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆး   (Smallpox 

Vaccine) ထိုးထားပီးသူေတွမှာြဖစ်တာ  မေတွရ 

ဘူးလိုဆိုတယ်။  က န်ေတာ်တိုရဲ  လက်ေမာင်းမှာ 

ေကျာက်ေဆးထိုးရာေတ ွတစ်သက်လုံးစွဲပီး ရှိေန 

တာပ။ဲ ဒါေ့ကာင့ ်လငူယ်ေတလွိ ု ေသာကမေပရွဘ ဲ

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါအတွက် မပူပင်ရေတာ့တာ 

ဟာလည်း   အဒဲတီန်ုးက  ေကျးဇူးရှင်ဆရာကီးေတ၊ွ 

ဆရာေလးေတ၊ွ ဝန်ထမ်းေတွေကာင့်မုိ သတရိစရာ 

ြဖစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ 

ေကျာက်ကီးေရာဂါ

အက်ဒွပ်ဂျင်နာ  (Edward Jenner) ရဲ တထွီင်မ  

ရလဒ်အြဖစ်နဲ   ွားေကျာက်ေရာဂါ  (Cow  Pox) 

ေရာဂါပိုးကိ ုေကျာက်ကီးေရာဂါကာကွယ်ဖုိ သုံးိင်ု 

လာဖို တစ်ကမ ာလုံးထိုးေပးလိုက်တဲအ့တွက် ၁၉၇၀ 

ေနာက်ပိုင်းမှာ ေကျာက်ကီးေရာဂါ ပေပျာက်သွား 

တယ်။ ၁၉၈၀ ေနာက်ပိုင်းမှာေတာ ့ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးဖို မလိုေတာ့ဘူးလို ဆုံးြဖတ်ရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်။

အခ ုှစ်ေပါင်းေလးဆယ်ေကျာ်အတွင်း လငူယ်၊ 

လူလတ်ပိုင်းမှာ    ေကျာက်ေရာဂါဆိုတာလည်း 

မကားဖူးေတာ့ဘူး။ ေကျာက်ေဆးလည်း မထိုးရ 

ေတာ့ဘူး။   လက်ေမာင်းေတွမှာလည်း   ေဆးထိုး 

အမာရတ်ေတွ   မေတွိုင်ေတာ့ပါဘူး။ တစ်ဖက် 

ကလည်း သေုတသေီတကွ  ေကျာက်ေဆးထိုးထားု ံ

နဲ   ေရေကျာက်ေရာဂါေတွကုိ အတုိင်းအတာတစ်ခု 

အထ ိကာကွယ်ိင်ုတယ်လိုဆိလုာေတာ ့အေမရကိန် 

ိုင်ငံမှာ  ေကျာက်ေဆးြပန်ထိုးဖို  အကံြပသံေတွ 

ထွက်လာပါတယ်။ 

ိုင်ငံေပါင်း ၂၅ ိုင်ငံ

ေခတ်လူငယ်ေတွေရာ၊ လူကီးေတွပါ ေမျာက် 

ေကျာက်ေရာဂါအေကာင်းေတာ ့သထိားမှြဖစ်မယ်။ 

ိင်ုငအံနည်းငယ်မှာ လေူပါင်းတစ်ရာေကျာ်ေလာက် 

က ြဖစ်ေနတယ်။ ေကျာက်ေရာဂါကိ ုေကာက်ခဲရ့တဲ ့

က န်ေတာ်တုိအတွက်ေတာ ့စုိးရိမ်စိတ်ေတွ ြပန်ေပ  

လာတယ်။ အခု ေရာဂါြပန်ပွားေနတ့ဲ ုိင်ငံေပါင်း ၂၅ 

ိင်ုငဟံာ က န်ေတာ်တိုနဲ  အလှမ်းေဝးပါေသးတယ်။ 

ဒေီမျာက်ေကျာက်ေရာဂါဟာ ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

လိြုဖစ်ဖို အေဝးကီးလိပုါေသးတယ်။ ကပ်ေရာဂါြဖစ် 

ဖိုေဝးေပမဲ့ ကူးစက်ခံရဖိုဆိုတာက ိုင်ငံချင်းေဝး 

တာနဲ  မဆုိင်ဘူး။ ကမ ာ့ရာကီးမှာ ဘယ်ေနရာမဆုိ 

တစ်ေကာင်းေကာင်းနဲ   ပျံိင်ုတာမို  သတိကီးကီး 

ထားဖိုေတာ့ လိုပါတယ်။

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါဆိတုာ အခမှု ထြဖစ်တာ 

မဟုတ်ပါဘူး။ ၁၉၅၈ ခုှစ်ကတည်းကဆိုေတာ့ 

ကာလှေပါ့။  အာဖရိကတိုက်မှာပ ဲ အေြခစိုက်ြဖစ ်

ခ့ဲတယ်။ အထူးသြဖင့် အာဖရိကအလယ်ပုိင်းေဒသ 

(Central Africa) မှာ ြဖစ်တဲ ့ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါက 

အေသအေပျာက်ပိုများတယ်။  ၁၀ ေယာက်ြဖစ်ရင ်

တစ်ေယာက်ေသတယ်။ အခထုက်ထလိည်း ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ဟာ ေဒသြပဿနာ (Endemic) အြဖစ်နဲ  

ရှိေနဆဲပဲ။

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ

အဂ  လန်ုိင်ငံကုိ ပျံ၊ ဥေရာပုိင်ငံေတွ၊ အေမရိ 

ကန်ိုင်ငံ၊ ကေနဒါ   စတဲ့ိုင်ငံေတွကို  ပျံသွားတဲ ့

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါမျိးကေတာ ့ိုင်ဂျးီရီးယား 

ိုင်ငံကလာတဲ့  မျိးကွဲလိုဆိုတယ်။ ကူးစက်မ ရှိေပ 

မဲ့   တစ်ရာမှာမှ  တစ်ေယာက်ေလာက်ပ ဲေသိုင် 

တယ်လို ဆိုပါတယ်။ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမျိးေတွဟာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပ်စ်လိ ု ဗီဇေြပာင်းမျိးကွဲမ   မြဖစ် 

ေသးတဲအ့တွက် ကေံကာင်းတယ်လိုလည်း ဆိုကပါ 

တယ်။

ကူးစက်ေရာဂါေတွရဲ    ထုံးစံအတိုင်း   လူ 

တစ်ေယာက်ကတစ်ေယာက်ကို      ကူးတယ်။ 

ေကျာက်ေပါက်တာြဖစ်တဲအ့တွက် လရူဲကိယ်ုေပ မှာ 

ထွက်လာတဲ့ အဖုေတွ၊ အရည်ကည်ေတ ွတည်ေန 

တယ်။ ေပါက်ထွက်သွားရင် ေပကန်ုတယ်။ ထေိတွမ ိ

တဲလ့ေူတကွိ ုကူးသွားိင်ုတယ်။ အထူးသြဖင့ ်လက် 

ကေနတစ်ဆင့် ကူးသွားတာပါပဲ။ ဒါ့အြပင် လူနာရဲ 

အဝတ်အစား၊   လူနာနဲ    ထိေတွထားတဲ ့ အသုံး 

အေဆာင်နဲ  ပတ်ဝန်းကျင်ကပစ ည်းေတွမှာ ေရာဂါ 

ပိုးက ရိှေနိင်ုတယ်။ ဆန်စင်ရာ ကျည်ေပွလိက်ုသလိ ု

ပ ဲေနာက်ကလိုက်ပီး ပိုးသတ်ေနဖို  အေတာ်ပဲခက် 

ပါတယ်။

ပိဆုိုးလာတာက လင်ိဆက်ဆဖံက်ေတ ွ (အထူး 

သြဖင့ ်လိင်တူဆက်ဆံသူေတွနဲ   ှစ်ဖက်ခ န်ေတွ) 

မှာ ကူးစက်လာတာေတ ွဥေရာပမှာေတွလာရတယ်။ 

အဂ  လန်ုိင်ငံမှာလည်း  ဒီလုိေတွတယ်။ စပိန်ုိင်ငံ 

မှာေတာ့ ေရေွးေငွေရချိးခန်း (Sauna) ေတွမှာ 

ကူးစက်ပျံှံမ ေတွရှိလာတာ    ေတွကရတယ်။ 

ဒါေပမဲ့    ကျား/မ လိင်အဂ   ါေတွက  ထွက်လာတဲ့ 

အရည်ေတွေကာင့်   ကူးစက်တာ   ဟုတ်/  မဟုတ် 

သုေတသနြပကဆဲပါပဲ။ ေသချာတာကေတာ့ လူ 

တစ်ဦးနဲတစ်ဦး အချန်ိကာကာ ထေိတွမ ရိှလာေလ 

ကူးစက်ဖုိအ ရာယ်များေလေလပ ဲဆိတုဲအ့ချက်ကိ ု

ေထာက်ြပကတယ်။ ဒီလုိသာဆုိရင်ေတာ့ ကမ ာမှာ 

ြပဿနာ ြဖစ်လာိင်ုတယ်လို ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွ 

(WHO) က စိုးရိမ်လာပီး အေလးအနက် စိုးရိမ်ေန 

တယ်လို ဆိုပါတယ်။

ေကျာက်ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

အေမရိကန်ေတွကေတာ့    ယခင်ကတည်းက 

စမီခံျက်ချပီးလို သပ်ိမစိုးရမ်ိေကာင်း ေြပာကတယ်။ 

သူတိုက “ေလထိမခံ  အေမရိကန်”  ဆိုတဲ့အတိုင်း 

ကိယု့က်ိ ုထမှိာေကာက်လို  ပိုးမ ားလက်နက်ေတနွဲ  

အတိက်ုခိက်ုခရံရင်  ခခုဖံိုအတွက်  ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးေတွထုိးထားတယ်လုိ   ဆုိပါတယ်။   ေကျာက် 

ေရာဂါေပျာက်သွားပီလို     ေကညာထားေပမဲ့ 

ေကျာက်ေရာဂါပိုးမျိးေတွကိ ု    သိမ်းထားပီး   ဇီဝ 

လက်နက်အြဖစ ်   လုပ်လိုရတာမို     ြဖစ်လာရင ်

ကာကွယ်ဖို အစအီမေံတရိှွထားပီးပလီိုလည်း ဆိပုါ 

တယ်။    အေရးကီးတဲ ့  သတင်းအချက်အလက်က 

ေတာ ့ေကျာက်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးေတကွိ ုထိုးပီး 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါရဲ ၈၀ ရာခိင်ု န်းကိ ုကာကွယ် 

ိုင်တဲ့ သတင်းပါပဲ။

အေမရကိန်ြပည်မှာ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါက ု

ေဆးကလည်း  ရှိှင့်ပီးပီလို  ဆိုပါတယ်။  ေရာဂါ 

လက်ရှိအေြခအေနအရ   ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

ကူးစက်ပုံဟာ ှစ်မျိးြဖစ်ေနပါတယ်။ တစ်မျိးက 

ခရီးသွားရင်း  ကူးစက်ပါလာတဲ ့  ေမျာက်ေကျာက ်

ေရာဂါ၊ ေနာက်တစ်မျိးက ိင်ုငတွံင်း ေဒသအတွင်း 

မှာပဲ (ခရီးမသွားဘဲနဲ ) ကူးစက်မ  (Community 

Transmission)ေတွပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ုတ်တရက်ြပင်းထန ်အသည်းေရာင်ေရာဂါ

အဂ  လန်ိုင်ငံမှာ  ဒီှစ်ထဲ  စေတွတဲ့ေရာဂါကိ ု

ိုင်ဂျးီရီးယားိုင်ငံကေန    ကူးစက်လာခဲ့တယ်လို 

ဆိုပါတယ်။  ဒါေပမဲ့  လွန်ခဲ့တဲ့  ှစ်ှစ်၊ သုံးှစ် 

ေလာက်ကတည်းကပ ဲ အဂ  လန်မှာ  ေမျာက်ေကျာက် 

ေရာဂါြဖစ်သေူတကွိ ုေတွခဲေ့ကာင်း မှတ်တမ်းေတ ွ

ရိှေနပါတယ်။  ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါကာလအတွင်းမှာ 

ပုိပီးဂုစုိက်စစ်ေဆးလာကလုိ ကေလးေတမှွာြဖစ် 

တဲ့   ုတ်တရက်ြပင်းထန ်   အသည်းေရာင်ေရာဂါ 

(Fevers Acute Hepatitis) နဲ  အခ ုေမျာက်ေကျာက် 

ေရာဂါ (Monkey Pox) ေတွကို ပိုပီးသတိြပမိက 

ပီး မီဒီယာထဲမှာ ြဖန်ေဝေနကတာပ ဲြဖစ်ပါတယ်။

ဒသီတင်းေတွကားပီးေတာ ့ ြမန်မာလထူထုမှဲာ 

လည်း စိုးရိမ်စိတ်ေတ ွ ဝင်လာတာေတွရပါတယ်။ 

ေအွကန်ု မိုးဦးကျကာလမှာ ပအူိက်ုစွတ်စိလွုန်းတဲ ့

အတွက် ြမန်မာေတွအတွက်  ယားနာေတွေပါများ 

လာတဲ ့ကာလပြဲဖစ်ပါတယ်။ အပဒူဏ်နဲ  ေခ းေပါက် 

ေတွ    ပိတ်ဆိုမ ေကာင့ ်  မိတ်ဖုေတွထွက်တယ်။ 

ယားလိုကုတ်တယ်။ ကတ်ုလို ပိုးဝင်ပီး အနာေတြွဖစ်  

တယ်။ အဲဒီအနာေတွထဲကမှ အချိဗက်တီးရီးယား 

ပိုးေတွဟာ  ယားနာအဖုအပိမ့်ေတွ   ြဖစ်ေစတယ်။ 

အချိဆိုရင်   အရည်ေတွထွက်၊  ေသွးေတွထွက်တဲ့ 

အထ ိကတ်ုကတယ်။ ဆိရှုယ်မဒီယီာထမှဲာ တက်လာ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါလက ဏာများ။

ြဖစ်လာရင်ေတာင် ေပျာက်ေအာင်ကုိင်ုတဲေ့ဆးေတ ွ

လက်ထမှဲာ ရိှေနကပါတယ်။ အေြခအေနေပ မတူည် 

ပီး ေဆးထုတ်လုပ်ဖို ညိ  င်းေဆွးေွးေနပါတယ်။ 

အဓိက သတင်းအချက်အလက်ကေတာ ့  ေမျာက် 

ေကျာက်ေရာဂါဟာ    ကာကွယ်လိုလည်းရတယ်။ 

ကုသလိုလည်း ရတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။

ြမန်မာိင်ုငအံေနနဲကေတာ ့ေရာဂါကူးစက်ပျံံှ 

ေနတဲ့ ေဒသေတွနဲ  ေဝးေနေသးတာမို စိုးရိမ်စရာ 

ေတာ ့မရိှေသးပါဘူး။  ဒါေပမ့ဲ ဒီေနသတင်းတစ်ရပ် 

မှာေတာ့ စင်ကာပူမှာလည်း ကူးစက်မ ရှိလာတယ် 

ဆိုတဲ့အချက်က သတိထားစရာ ြဖစ်လာပါတယ်။ 

တယ်။

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါရဲ    လက ဏာေတွကို 

သိထားရင်ေတာ ့   စိုးရိမ်မ     ေလျာ့ပါလိမ့်မယ်။ 

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးြဖစ်လို ြဖစ်တဲ့ပုံစံေတွက အစပိုင်းမှာ 

အတူတူပဲ။ နည်းနည်း ဖျားမယ်။ ုံးမယ်။ ကိုက်ခဲ 

မယ်။ မစားချင်မေသာက်ချင်ြဖစ်မယ်။ ေနာက်ပိင်ုးမှာ 

ေတာ ့  ယားနာေတ ွ ေပါက်လာမယ်။  အထူးသြဖင့ ်

လက်ဖဝါးေတ၊ွ မျက်ှာေတမှွာပါ  ထွက်တယ်။ အဒဲ ီ  

ယားနာေတွကေနပီး    အရည်ကည်တည်ေနတဲ ့   

အဖုေတွ ေပါက်လာမယ်။     

   စာမျက်ှာ ၁၉ သို 

အခုရက်ပုိင်းအတွင်းမှာ ေကျးဇူးရှင် ဆရာ ဆရာမကီးေတွကုိ အထူးပဲ သတိရေနမိတယ်။ သူတုိေကျးဇူးနဲ  ြမန်မာြပည်ကီးမှာ “ေကျာက်ကီးေရာဂါ” (Smallpox) လံုးဝေပျာက်သွားခ့ဲတယ်။ ရာစုှစ်တစ်ဝက် 

ရှိသွားပါပီ။ ြပည်သူကျန်းမာေရး (Public Health) က  ရဲ သမိုင်းဝင်ေအာင်ပွဲကီးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ တိုင်းြပည်လွတ်လပ်ေရးရပီးချနိ်မှာ ြမန်မာ့ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွရဲ လက်ုံးကိ ုဆန်တန်းြပလိုက်တဲ့ 

ပွဲလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ေအာက်ေြခက စွန်စားအေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့ရတဲ ့“ေကျာက်ထိုးဆရာ” ေတွေကာင့်လည်း က န်ေတာ်တိုဆရာကီးေတွရဲ စီမံချက်ေတွ ေအာင်ြမင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ေသချာပါတယ်။

ေခတ်လူငယ်ေတွေရာ၊ လူကီးေတွပါ  ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

အေကာင်းေတာ့ သိထားမှြဖစ်မယ်။ ိုင်ငံအနည်းငယ်မှာ လူေပါင်း 

တစ်ရာေကျာ်ေလာက်က ြဖစ်ေနတယ်။ ေကျာက်ေရာဂါကိ ုေကာက်ခဲ ့

ရတဲ့ က န်ေတာ်တိုအတွက်ေတာ့ စိုးရိမ်စိတ်ေတွ ြပန်ေပ လာတယ်။ 

အခု ေရာဂါြပန်ပွားေနတဲ့ ိုင်ငံေပါင်း ၂၅ ိုင်ငံဟာ က န်ေတာ်တိုနဲ 

အလှမ်းေဝးပါေသးတယ်။ ဒီေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါဟာ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါလိုြဖစ်ဖို   အေဝးကီးလိုပါေသးတယ်။  ကပ်ေရာဂါြဖစ် 

ဖိုေဝးေပမဲ့  ကူးစက်ခံရဖိုဆိုတာက  ိုင်ငံချင်းေဝးတာနဲမဆိုင်ဘူး။ 

ကမ ာရ့ာကီးမှာ ဘယ်ေနရာမဆိ ုတစ်ေကာင်းေကာင်းနဲ  ပျံိင်ုတာမို  

သတိကီးကီးထားဖိုေတာ့လို



ဇွန်  ၁၂၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၁၁

ြမန်မာိုင်ငံမှ    ြပည်ပသိုတစ်လလ င်   ပျမ်းမ ဆန်တန်ချနိ် 

ှစ်သိန်းခန်  တင်ပိုလျက်ရှိပီး ယခုဘ  ာှစ်တွင် မက်ထရစ်တန်ချနိ် 

ှစ်သန်းတင်ပုိုိင်ရန် ရည်မှန်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း ြမန်မာိင်ုင ံ

ဆန်စပါးအသင်းချပ်မှ သိရသည်။

ြပည်ပသုိတင်ပုိေသာ   တန်းြမင့်ဆန်ြဖစ်သည့်  ေပါင်းဆန်များကုိ 

ဥေရာပေဈးကွက်သို အဓိကတင်ပိုလျက်ရှိသည်။ ထိုသိုတင်ပိုရာတွင ်

ိုင်ငံြခားေငွလဲ န်းေပ တွင်သက်ေရာက်မ မရှိေသာ်လည်း အေြခခံ 

ကျေသာ  ဆန်တင်ပိုမ တွင် အနည်းငယ်ထိခိုက်မ ရှိ၍  သက်ဆိုင်ရာ 

ညိ  င်းမ ြဖင့်   အခက်အခဲဟူသမ ေကျာ်ြဖတ်ိုင်ရန ် စီစ်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှသည်။  ြမန်မာဆ့န်ကိ ုဥေရာပ၊ တတ်ု၊ အာဆယီံိင်ုငအံချိှင့ ်

အိမ်နီးချင်းဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံသို တင်ပိုလျက်ရှိသည်။

ြပည်ပတင်ပုိမ အတွက် ဆန်ကဲွလိအုပ်ချက်ရိှပီး ြပည်တွင်းေမွးြမ 

ေရးလုပ်ငန်းအတွက် ဖဲွု၊ ဆန်ကဲွှင့် ယမကာချက်လုပ်ေသာ လုပ်ငန်း 

အတွက် ဆန်ကွဲကို ြဖည့်ဆည်းေပးလျက်ရှိသည်။ ြမန်မာ့ဆန်ကွဲကို 

ဥေရာပှင့် တုတ်ိုင်ငံတိုသို အများဆုံးတင်ပိုလျက်ရှိပီး အိမ်နီးချင်း 

ိုင်ငံြဖစ်ေသာ ဘဂ  လားေဒ့ရ သို တင်ပိုလျက်ရှိကာ ြပည်တွင်းလိုအပ ်

ချက်ှင့် ြပည်ပတင်ပိုမ  ထိန်းညိရန်လိုအပ်လျက်ရှိသည်။

မိုးစပါးမေပ မီ ဇူလိုင်ှင့် ဩဂုတ်ှစ်လတာကာလတွင ် ဆန်ှင့် 

ဆန်ကွဲ တည်ငိမ်ေသာေဈးကွက်တစ်ခုြဖစ်ေပ ရန် ကုန်စည်ဒိုင်များ 

ကန်ုစည်စီးဆင်းမ ၊ ဆန်ပိေုဒသှင့ ်ဆန်လိေုဒသ ချန်ိညေိဆာင်ရက်မ ှင့် 

ြပည်ပသို တစ်လလ င် ဆန်တန်ချနိ် ှစ်သိန်းခန်ှင့်  ယခုဘ  ာှစ်တွင် တန်ချနိ်ှစ်သန်း တင်ပိုိုင်ရန် ရည်မှန်းေဆာင်ရက်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၁၁

ြမန်မာိင်ုငသံဘင်အစည်းအုံး(ဗဟိ)ု၏ နာယကကီးများ၊ အလပ်ု 

အမ ေဆာင်များ၊ ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးများမှ သဘင်အစည်း 

အုံးဥက   ၊   အတွင်းေရးမှးများှင့်   ပညာရပ်ဆိုင်ရာေကာ်မတီ 

အသီးသီးမှဥက   ၊  အတွင်းေရးမှးများ၏  အကိညိ  င်းအစည်းအေဝး 

ဆုံးြဖတ်ချက်အရ ြမန်မာိုင်ငံသဘင်အစည်းအုံး(ဗဟို)၏ အထူး 

အစည်းအေဝးကို ဇွန် ၂၅ ရက် နံနက ်၉ နာရီတွင ်ရန်ကုန်မိ မဂ  လာဒုံ 

မိနယ် သဘင် ခံ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

အကိညိ  င်းအစည်းအေဝး    ဆုံးြဖတ်ချက်အရ    ညီလာခံ 

တက်ေရာက်ရန် အဆုိြပထားသည့် ညီလာခံကုိယ်စားလှယ်များသည် 

ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် ြမန်မာိင်ုငသံဘင်အစည်းအုံး(ဗဟိ)ုသို သတင်းေပးပို 

ေရာက်ရှိကရမည်ြဖစ်သည်။ ဆက်သွယ်ိုင်မည့် ဖုန်းများမှာ ၀၁-

၈၃၇၁၅၂၈၊ ၀၁-၈၂၅၃၇၇၃၊ ၀၉-၄၀၂၇၄၅၀၇၅၊ ၀၉-၅၀၇၂၉၄၄ တို 

ြဖစ်သည်။                                                                မျိးမင်းသူရ

မ ေလး   ဇွန်   ၁၁

မ ေလးမိ        သီရိမာလာ 

ကုန်စိမ်းလက်ကားေဈးအတွင်း 

သို  ယခုအချနိ်တွင်  ရာငံေဒသမ ှ

ဝင်ေရာက်လာသည့ ်ခရမ်းချ်သီး 

များ      ေရာင်းအားသွက်ကာ  

ေဈး န်းများ  ေကာင်းမွန်လျက်ရိှ 

ေကာင်း  အဆိုပါေဈးအတွင်းရှိ 

ခရမ်းချ်သီးပဲွံုများမှ သိရသည်။ 

အဆိပုါ ခရမ်းချ်သီးများသည် 

လက်ရှိအချနိ်တွင် ရှမ်းြပည်နယ်

ရာငေံဒသမှထွက်ရိှပီး မ ေလးမိ 

သီရိမာလာ     ကုန်စိမ်းေဈးသို    

တစ်ရက်လ င်     ၁၂   ဘီးကား  

ခုနစ်စီးမှ    ရှစ်စီးအထ ိ   ပုံမှန် 

ဝင်ေရာက်ေကာင်း မ ေလးမိမှ 

ေအာင်ပွဲုံပိုင်ရှင ်ဦးေအာင်မိုးိုင ်

က ေြပာသည်။ 

“လက်ရှိမှာ     ခရမ်းချ်သီး 

အဓိကစိုက်ပျိးတဲ့   ရာငံေဒသ 

ဘက်က       ခရမ်းချ်သီးေတွ  

မ ေလးေဈးကွက်ကိ ုအများဆုံး 

ေရာက်လာတာပါ။ ပီးခဲ့တဲ့လက 

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

အထူးသြဖင့ ်လက်ဖဝါးေတ၊ွ မျက်ှာေတမှွာပါ  ထွက်တယ်။ (အပဒူဏ် 

ေကာင့်ြဖစ်တဲ ့  မိတ်ဖုေတွက   မျက်ှာနဲ  လက်ဖဝါးမှာ မထွက်ပါ) 

အေရးကီးတဲ့အချက်ကေတာ့ လည်ေချာငး်နဲ   ခံတွငး်အေြမးပါး 

(Mucosa)ေတွမှာ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ဗုိင်းရပ်စ်ဝင်လာလုိ အဖေုတ ွ

ထွက်၊ အရည်ကည်ဖေုတကွေန နာကျင်ပီး အစာမမျိိင်ုြဖစ်တတ်လို  

ဂုစိုက်ဖို လိုလာတယ်။  ဒီေရာဂါဟာ အေသအေပျာက်နည်းပီး   

ှစ်ပတ်၊ သုံးပတ်ဆို  ေပျာက်တတ်ပါတယ်။

လူေတွက  ကိုဗစ်-၁၉  ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ  လှည့်ကွက်အမျိးမျိးကို 

ခေံနရဆြဲဖစ်လို  ဗဇီေတအွေြပာင်းအလရိှဲေနသလားဆိတုာကိ ု စတ်ိပ ူ

ေနကတယ်။  ကံေကာင်းတာက  လွန်ခဲ့တဲ့  ှစ်ေပါင်း ၇၀ ေကျာ် 

ကတည်းကေပ ေနတဲ့  ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးဟာ အခု 

ထက်ထ ိမျိးိုးဗီဇမေြပာင်းေသးပါဘူးလို  WHO  က ဆိုေနပါတယ်။

ေရာဂါပိုးကိ ု မစုိးရိမ်ရေပမ့ဲ   လူကုိစုိးရိမ်ရပါတယ်။ ေရာဂါြဖစ်ပီး 

ေသမှာ သိပ်မေကာက်ရေပမဲ ့   လူရဲအမူအကျင့်ေတွထဲမှာ ေရာဂါ 

ပျံေစတာေတ ွ    ရိှေနတယ်။  အလုပ်ေကာင့်ပဲြဖစ်ြဖစ်၊  ဗဟုသုတ 

ရချင်လိုပဲြဖစ်ြဖစ်၊ အေပျာ်ပဲြဖစ်ြဖစ ်ခရီးသွားတာများလာကတယ်။  

ပိုပီး အ ရာယ်ြဖစ်လာတာကေတာ ့ လင်ိဆက်ဆမံ   အထအိေတွေတ ွ

ဟာ (အထူးသြဖင့် လိင်တူဆက်ဆံမ )ေရာဂါပျံံှမ ကိ ုပုိဆုိးေစတယ် 

ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။  ဒီကိစ ကေတာ့  AIDS ြပဿနာနဲ   HIV   ပိုး 

ကူးစက်မ    စတင်ကတည်းက    အ ရာယ်ကင်းတဲ့လိင်ဆက်ဆံမ  

(Safer Sex)ေတွအတွက်  ပညာေပးေနကေပမဲ့ ဒီကေနထက်ထိ 

ြပင်လိုမရပါဘူး။ ဒါေကာင့်  ကမ ာ့ပညာရှင်ေတွက  ေရာဂါပိုးကို    

ထိန်းချပ်ဖုိမခက်ေပမ့ဲ လူလူချင်းပျံံှမ ကိ ု   ထိန်းချပ်ရခက်တယ်လုိ 

ဆိုလာကပါတယ်။

အမှန်ေတာ ့ေရာဂါကာကွယ်ရတာ မခက်ပါ ဘူး။    ပုမှံန်ကူးစက်မ  

က ေရာဂါပိုးပါတဲ ့အရည်ေတ၊ွ အရအိရဲေတကွေန  ကူးစက်တာပိမုျား 

ပါတယ်။  လက်ကို ခဏခဏေဆးမယ်။ ေရာဂါပိုးနဲ  ထိေတွမ ရှိိုင် 

တယ်လို သံသယရှိတဲ့  အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းေတွကို ပိုးသန်ဖို 

ကိးစားရင်ြဖစ်ပါတယ်။   ေရာဂါ ြဖစ်တဲ့လူကလည်း သီးသန်ခွဲေနဖို 

လိုသလို ကျန်းမာေရးဌာနေတွကို       အြမန်ဆုံးအေကာင်းကားရင ်

ေရာဂါစစ်ေဆးေပးုိင်တယ်။ ေရာဂါမပျံေအာင် ကာကွယ်ေပးုိင်တယ်။ 

ေရာဂါမြပင်းထန်ေအာင်   ကသုေဆးေတ ွေပးိင်ုမှာြဖစ်တဲအ့တွက်  

ကိုဗစ်-၁၉ လို  မဆိုးပါဘူး။     ။

နယ်ေဒသတိုတွင် ဆန်စပါးလက်ကျန်အေြခအေနတိုကို ြမန်မာိုင်ငံ

ဆန်စပါးအသင်းချပ်ှင့်   ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်သူများ   ညိ  င်း၍ 

အေကာင်းဆုံးေဆာင်ရက်ထားေကာင်း၊ ေြမဩဇာေဈး န်းကီးြမင့်မ ၊ 

သယ်ယူစရိတ်ကီးြမင့်မ ှင့် ဆန်စက်များလည်ပတ်မ ကျဆင်းြခင်းတုိ 

ေကာင့် ြပည်တွင်းဆန်ေဈး န်းအနည်းငယ်ြမင့်တက်ခ့ဲသြဖင့် အေြခခံ 

စားသုံးဆန် တစ်အိတ်လ င် ေငွကျပ် ၃၀၀၀၀ ခန်ှင့် ဆန်ကွဲှင့် 

ေကာက်ညင်းဆန်ေဈး န်း ြမင့်တက်ခ့ဲေသာ်လည်း မုိးရာသီှစ်လတာ 

တွင် ဆန်ေဈး ကွက်တည်ငမ်ိမ အတွက် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း 

သိရသည်။

ဆန်ှင့် ဆန်ကွဲကို ြပည်ပပိုကုန်ှင့ ်ြပည်တွင်းစားသုံးမ ဖူလုံရန်

ှင့် ေဈး န်းတည်ငိမ်ရန ်ြမန်မာိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းက ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။           သတင်း - ညိမ်းသူ(သတင်းစ်)၊ ဓာတ်ပုံ - ကူး         

ြမန်မာိုင်ငံသဘင်အစည်းအုံး(ဗဟို) 

အထူးအစည်းအေဝး ကျင်းပမည်

မ ေလးေဈးကွက်တွင ်ရာငံေဒသမှထွက်ရှိသည့ ်

ခရမ်းချ်သီးများ ေဈးေကာင်းရရှ ိ

ေနာင်ချိေဒသဘက်က  ခရမ်းချ် 

သီး  ထွက်ေသးတယ်။ အခုေတာ့   

မရှိေတာ့ပါဘူး။ ရာငံေဒသထွက ်

ခရမ်းချ်သီးေတပွရိှဲပီး ခရမ်းချ် 

သီးက  ရှားသွားေတာ ့ ေဈးတက် 

လာတယ်”ဟ ု၎င်းက ေြပာသည်။

ပီးခဲ့သည့်ေမလက   ခရမ်းချ် 

သီးေဈးမှာ ၁၈ ပဿိာဝင် ေသတ ာ 

တစ်လုံးလ င် ေငွကျပ် ၁၁၀၀၀ မှ 

၁၃၀၀၀ သာရရှိခဲ့ရာမှ လက်ရှိ 

ေဈး န်းများမှာ  ၁၈  ပိဿာဝင် 

ေသတ ာ တစ်လုံးလ င်    ေငွကျပ် 

၂၂၀၀၀ မှ  ၂၄၀၀၀  အထိ  ရရှိ 

သြဖင့ ် ေဈးြမင့တ်က်လာေကာင်း 

သိရသည်။

ခရမ်းချ်သီးအြပင ်ကျန်သည့် 

ကုန်စိမ်းသီးှံများ     ြဖစ်ေသာ 

ပန်းမုန်လာ၊ ေဂ ဖီထုပ်၊ ဘိုစားပဲ၊ 

မုန်ညင်းြဖ၊ ခရမ်းသီး၊  ေဂ ရခါး 

သီး၊ အာလူးှင့်   ကက်သွန်ေဈး 

များလည်း     ပုံမှန်ေဈးများြဖင် ့

အေရာင်းအဝယ ်     ေကာင်းေန 

ေကာင်း သိရသည်။

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ြပည်ပပိုကုန်ြမန်မာ့ဆန်များ ဆိပ်ကမ်းသိုပိုေဆာင်ရန ်ြပင်ဆင်ေနစ်။



ဇွန်   ၁၂၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

ဝတ တို

ငိမ်းချမ်းေအာင်(နတ်တလင်း)

အခန်း (၁) 

ကိုင်းြဖတ်ကတ်ေကး တစ်လက်ှင့် 

မာလကာပင်အကိင်ုးဖျားေတကွိ ုြဖတ်ရင်း  

သည်တစ်မနက်လံုး ကိထွုန်းမိင် ခထံမှဲာ 

အလပ်ု ပ်ေနသည်။ ရှည်ေနေသာအကိင်ုး 

ေတွက မြဖတ်လုိလည်းမြဖစ်။ အကုိင်းြဖတ် 

လုိက်မှသာ အရက်ုထွက်ပီးအဖူးအပွင့် 

က    တစ်ပိင်တည်း    ပါလာေလသည်။  

မာလကာပင်အချိမှာ   အပင်အိုများြဖစ ်

ေသာ်လည်း ကိုင်းြဖတ်ထားြခင်းေကာင့် 

ရက်ုထွက်ကာ    အဖူးတံေလးေတွပင ်

ထွက်ေနပီြဖစ်၏။ မိဘေတွဆီက အေမွ 

ခရံခဲေ့သာ ခကွံက်က ကျယ်ဝန်းလှေသာ 

ေကာင့် ှစ်ရှည်စားပင်ေတွကို စိုက်ပျိး 

ထားေလ၏။      ခံအလယ်မှာေရတွင်း 

တူးထားပီး ေရေလာင်း၍  စိုက်ပျိးေသာ 

ေကာင် ့ဘယ်အခါကည့်ကည် ့ကိုထွန်း  

မိင်တို ခံက     စိမ်းစိုသာယာလှသည်။ 

ရာသီေပ အသီးှံေတွလည်း     စိုက်ပျိး 

သည်မုိ မီးဖုိေချာင်စရိတ်က မပူရ။ မိှင့် 

နီးေသာေကာင့်လည်း    ကိုထွန်းမိင်၏ 

မိန်းမြဖစ်သ ူ မေလးွယ်က  မိေဈးမှာ 

သွားေရာင်း၍ စီးပွားေရးက အဆင်ေြပလှ 

သည်။ ယခလုည်း မေလးွယ် ေဈးေရာင်း 

သွားေနချန်ိြဖစ်၍ ရှစ်ှစ်သားေလးဖိုးလုံး 

ကိုထိန်းရင်း     ခံထဲမှာအလုပ်လုပ်ေနရ 

သည်။

“ေဖေဖ    မာလကာအကိုင်းေတွကိ ု

ဘာလိုြဖတ်လိက်ုတာလ၊ဲ   ဒတီိင်ုးထားလို 

မရဘူးလား”

“မြဖတ်ဘဲထားလုိမရဘူး သားရဲ၊ မလိ ု

အပ်တဲ့    အကိုင်းေတွြဖတ်မ ှ  အသီးက 

အကီးကီးရမှာေလ”ဟ ုသားြဖစ်သဖူိုးလုံး  

နားလည်လွယ်ေအာင် ြပန်ေြဖလိက်ုသည်။

အခန်း (၂) 

ေတာင်သူအလုပ်ဆိုသည်မှာ အနား 

မေနရ။  ခံထဲမှာ  အလုပ်က ပ်လှသည်။ 

ကိထွုန်းမိင်တစ်ေယာက် မာလကာကိင်ုး 

ေတွြဖတ်ပီး   အသီးေတွအိတ်စွပ်ရြပန ်

သည်။ ကလီိမုာလကာဆိသုည်မှာ သာမန်  

မာလကာပင်ေတွလို  သည်တိုင်းထားလို 

မြဖစ်။ စက ပတ်၍ အတ်ိစွပ်ရေသးသည်။ 

သိုမှာသာ အသီးကေဖွးရပီးလှေလသည်။ 

မေလးွယ်ေဈးက   ြပန်ေရာက်ချနိ်ထိ  

အလုပ်ကမပီးေသး။ ေနအပူရှိန်ေကာင် ့

လည်း ကိထွုန်းမိင် ေခ းစက်စက်ကျေနပ ီ

ြဖစ်၏။ ကျန်တာ ညေနမှဆက်လပ်ုမည်ဟ ု

ေတွးရင်း  ကတ်ေကးှင့်အိတ်ခွံေတွကိ ု

အပင်ေြခရင်းမှာစုထား၍     အိမ်ထဲသို 

ဝင်လာခဲ့သည်။

“ကိုထွန်းမိင် အလုပ်ပီးရင် ေရချိး 

ေတာေ့လ၊ က န်မ ထမင်းပဲွြပင်ထားတယ်”

“မင်းတို သားအမိစားှင့်ပါ ငါမဆာ 

ေသးဘူး ရာထခဲဏသွားဦးမယ်”ဟဆုိကုာ 

အမ်ိထကဲေနထွက်လာခဲ၏့။ ကိထွုန်းမိင် 

ရာထဲက      အရက်ဆိုင်ကိုသွားမည်ဟ ု

မေလးွယ်       သိေသာ်လည်းမတားခဲ့။ 

ကိထွုန်းမိင်အေကာင်းကုိ သိ၍တားလည်း 

ရမည်မဟုတ်ေချ။        အလွန်အကး 

မေသာက်ဖိုသာ အတန်တန်မှာထားရ၏။ 

အလုပ်ပင်ပန်း၍ေသာက်သည်ကုိ မေလးွယ် 

နားလည်ေပးိင်ုေသာ်လည်း ကိထွုန်းမိင် 

ကိ ုအရက်မေသာက်ေစချင်။ အရက်ေကာင့် 

ပျက်ခ့ဲရသည့်ဘဝေတွကုိ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ 

ြမင်ဖူးခဲ့သည်မဟုတ်လား။

အခန်း (၃) 

“ေမာင်ထွန်းမိင်ရှိလား သမီးေရ”

“လာ  ေဒ ေလးြမခင်၊  ကိုထွန်းမိင ်

ရှိပါတယ်”ဟု   မေလးွယ်   ြပန်ေြဖရင်း 

အမ်ိထဝဲင်လာေသာ ေဒ ေလးြမခင်ထုိင်ဖို 

ခုေံလးေရ ေပးလိက်ုသည်။ ေဒ ေလးြမခင်  

ဆိသုည်မှာ ကိထွုန်းမိင်ှင့်ေဆမွျိးေတာ် 

စပ်သူြဖစ်၏။ ေယာကျ်ားြဖစ်သ ူကိုေအး 

ေမာင်ကွယ်လွန်သွား၍ သမီးှစ်ေယာက် 

အေမမုဆိုးမြဖစ်ခဲ့သည်။ ကိုေအးေမာင ်

ရှိစ်တုန်းကလည်း ဘာအလုပ်မှမလုပ်။ 

အရက်ေသာက်ရင်းသာ   အချနိ်ကုန်ေန 

ခဲ့၏။     ေဒ ေလးြမခင်ကသာ     သမီး 

ှစ်ေယာက်ှင့်    ကံရာလုပ်ရင်းရှာေဖ ွ

ေက းေမွးခဲရ့သည်။ သည်ကားထ ဲကိေုအး 

ေမာင်ကိ ု    ေနစ်အရက်ဖိုးေပးရေသး 

သည်။      ေနာက်ဆုံး     ကိုေအးေမာင ်

တစ်ေယာက် အရက်အလွန်အက ံေသာက် 

ြခင်းေကာင့်     ကျန်းမာေရးထိခုိက်ကာ 

ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပီြဖစ်၏။

“ေဒ ေလးြမခင ်ေရာက်ေနတာကာ 

ပီလား၊ က န်ေတာ် ခံထဲေရေလာင်းေန 

လို မသိလိုက်ဘူး”

“မကာေသးဘူး ေမာင်ထွန်းမိင်ေရ၊ 

ေဒ ေလးအမ်ိနားကသစ်ပင်ေလတိက်ုတာ

နဲ ကုိင်းေတွကျိးကျသွားလုိ၊ ေမာင်ထွန်းမိင် 

အလပ်ုအားရင် အဒဲသီစ်ပင်ေလးလာခတ်ု 

ေပးပါဦး”ဟ ုေဒ ေလးြမခင်က ေြပာလိက်ု 

သည်။ ထိုအခါ ကိုထွန်းမိင်က“ဟုတ်ကဲ ့

ေဒ ေလး၊ က န်ေတာ် လာခဲ့ပါ့မယ်”

“အလုပ်အားမှလာခ့ဲပါ ေမာင်ထွန်းမိင် 

ရယ်၊ ေဒ ေလးလည်း ခဏခဏအကူညီ 

ေတာင်းေနရတာ အားနာပါတယ်”

အားကိုးရာမဲ ့မုဆုိးမဘဝမုိ ေဒ ေလး 

ြမခင်အတွက်က    အခက်အခဲေတွက 

တစ်ပုတံစ်ပင်။ သမီးှစ်ေယာက်ကလည်း 

ကေလးသာသာအရယ်ေလးေတွမုိ ဘာမ   

နားမလည်ေသးေချ။ ဒါေကာင့်မိုလည်း  

အေကာင်းကစိ ကံလာလ  င် ကိထွုန်းမိင် 

ကို အကူအညီေတာင်းတတ်ေလသည်။

အခန်း (၄) 

ေဒ ေလးြမခင်တို     အိမ်ေပ ကျေန 

ေသာ    သစ်ကိုင်းေတွကိ ု   ကိုထွန်းမိင ်

မနည်းခုတ်ေနရသည်။        အကိုင်းက 

သိပ်မကီးေသာ်လည်း အိမ်ေပ ကျလ င်

အမိုးေတေွပါက်သွားိင်ုသည်။ ထိုေကာင့် 

ကိးှင့်   ထိန်းဆဲွပီး   ေြမေပ ကျေအာင် 

လပ်ုရသည်မှာ မလွယ်ကူလှ။ လူတစ်ကိယ်ု 

လံုးလည်း ေခ းေပါက်ေပါက်ကျေနပီြဖစ် 

၏။ ေြမြပင်ေပ ေရာက်လာသည့် အကိင်ုး 

ေတကုိွ ေဒ ေလးြမခင်ှင့် သမီးှစ်ေယာက် 

က မိုင်မနင်း ခုတ်ြဖတ်ေနကသည်။

“ထားလိုက်ဦး ေဒ ေလး၊ ေတာ်ကာ 

မှ က န်ေတာ်ြဖတ်ေပးမယ”်

ကိုထွန်းမိင ်    သစ်ပင်ေပ ကေနပီး 

လှမ်းေြပာလိက်ုသည်။ သည်လိမုေြပာလို 

လည်းမြဖစ်။ ေဒ ေလးြမခင်တို အကိုင်း 

ြဖတ်ေနပံုကည့်ပီး ကုိထွန်းမိင် သနားမိ 

သည်။ သမီးြဖစ်သူေတွကလည်း အရယ် 

ငယ်ေသးေသာေကာင့် အားကိုးအားထား 

မရေသး။

“ဦးေအးေမာင ်    ခင်ဗျားထားခဲ့တဲ ့

သားအမိဘဝကို    လာကည့်ခ့ဲဦးဗျာ”ဟ ု

ကုိထွန်းမိင် စိတ်ထဲကေနေြပာလုိက်၏။ 

နတ်ေနကုိင်းေတာင် ချန်မထားေတာ့ဘဲ 

တစ်ပင်လံုးက ကုိင်းတက်ေတွ ကုိထွန်းမိင် 

အေြပာင်ခုတ်လိုက်သည်။ အိမ်အမိုးေပ  

ေလာင်းရိပ်ကျေနသည့် မလိုအပ်ေသာ 

အကုိင်းအချိရှင်းသွားမှသာ      ေဒ ေလး 

ြမခင် စိတ်ချမ်းသာသွားေလသည်။

“ေကျးဇူးတင်ပါတယ် ေမာင်ထွန်းမိင် 

ရယ်၊ အခုမှပဲ ေဒ ေလးအိမ်က ေလာင်း 

ရိပ်ကင်းပီး    စိတ်ချမ်းသာေတာ့တယ်၊ 

သစ်ကိုင်းေတ ွ    မြဖတ်ရေသးခင်ကဆိ ု

တစ်ေနအကိုင်းကျိးမလား၊ သစ်ပင်လဲ 

မလား ေတွးပီးစိတ်ပူေနရတာ”

“ဟုတ်ကဲ့   ေဒ ေလး၊   အကိုင်းေတွ 

အကုန်ခုတ်ပီးပီဆိုေတာ ့    က န်ေတာ် 

အိမ်ြပန်ဦးမယ”်ဟု       ေြပာလိုက်သည်။ 

ထိုအခါ  ေဒ ေလးြမခင်က  သစ်ပင် 

ခုတ်ခဆုိပီး   ပုိက်ဆံငါးေထာင်  အိတ်ထဲ 

အတင်းထည့်ေပးေသာ်လည်း ကုိထွန်းမိင် 

မယူခဲ့။

“ေဒ ေလးတိုသားအမ ိသုံးပါ”ဟေုြပာ 

၍ ြပန်ေပးခဲ့သည်။

“ေဒ ေလးြမခင်တို    အိမ်ကအြပန် 

ရာထဲကအရက်ဆိုင်သို    ဝင်ဦးမည”်ဟု  

ကိုထွန်းမိင်ေတွးထားေသာ်လည်း မဝင် 

ြဖစ်ခဲ့ေချ။   ထိုေနာက်   တစ်စုံတစ်ရာကိ ု

အေလးအနက်   စ်းစားမိ၍  သက်ြပင်း 

တစ်ချက်ချလုိက်ရင်း အိမ်သုိသာ တန်းြပန် 

လာခဲ့ေတာ့သည်။

အခန်း (၅)

“ေဖေဖ အကိုင်းဖျားေတွြဖတ်လိုက ်

ေတာ ့  အသီးေတအွများကီး  သီးေနတာ 

ွတ်ေနတာပဲေနာ်”

ခံထဲမှာ   မာလကာသီးခူးေနေသာ 

ကိုထွန်းမိင်တစ်ေယာက ်   သားြဖစ်သ ူ

ဖိုးလုံး၏စကားသေံကာင့်  ပံးလိက်ုမ၏ိ။ 

မလိအုပ်သည့် အကိင်ုးေတြွဖတ်လိက်ုြခင်း 

ေကာင် ့  သီးလာသည် ့    အသီးေတွက 

ြဖေဖွးပီးလှေနသည်။ သည်လုိအသီးက 

လှမှပဲေဈးမှာအေရာင်းတွင်မည ်မဟုတ် 

လား။  မေလးွယ်လည်း သည်ေနေဈး 

မသွားေသာေကာင် ့  ခံထဲမှာအလုပ်က ူ

လုပ်ေနသည်။

“ဟုတ်တာေပါ့ သားရယ်၊ ြဖတ်သင့် 

တ့ဲအရာေတွြဖတ်လုိက်ေတာ့ အဖူးအပွင့် 

နဲအသီးက အမဲလှမှာေပါ”့

“ေဖေဖ အလုပ်ပီးရင ်ရာထဲသွားဦး 

မှာလား၊     သားလိုက်ခဲ့မယ်ေလ”ဟု 

ေြပာလိုက်ေသာ     သားြဖစ်သူဖိုးလုံး၏ 

စကားကိ ုကိုထွန်းမိင်ြပန်မေြဖေတာ့ဘ ဲ 

ေခါင်းခါြပလိုက်သည်။  အရက်ဆိုင်သို 

ကုိထွန်းမိင်မသွားေတာ့သည်မှာ ကာပီ 

ြဖစ်၏။

“ကိထွုန်းမိင် က န်မ မေနကေဈးြပန် 

ေတာ ့ ေဒ ေလးြမခင်တုိ  အိမ်ဘက်လှမ်း 

ကည့်မိတယ်၊ အိမ်ေပ ကျေနတ့ဲ အကုိင်း 

ေတခွတ်ုလိက်ုမှပ ဲ    အမ်ိေလးေပ လာပီး 

လှသွားေတာ့တယ်”

“ဟတ်ုတယ် ေလးွယ်ေရ၊ ငါအကိင်ုး 

ေတအွကန်ုြဖတ်ေပးလိက်ုေတာ ့ေဒ ေလး 

တိုသားအမိ     ဝမ်းသာေနတာကည့်ပီး  

မျက်ရည်ေတာင်ဝဲလာတယ်၊   ငါလည်း 

သစ်ပင်ခုတ်ေနရင်း      ဦးေအးေမာင် 

အေကာင်းကိ ုသတရိမေိသးတယ်၊ သကူ 

ြဖတ်သင့်တာေတ ွ   မြဖတ်ေတာ ့ အသက် 

ဆုံးပီး ကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုက ဒုက ေရာက်  

တာေပါ့၊  ငါေတာ့  သူလိုအြဖစ်မခံိုင်လို

အရက်မေသာက်ေတာ့ဘူးလို  ဆုံးြဖတ် 

ထားပ”ီ

ကိုထွန်းမိင်ဆီက  မထင်မှတ်ထား 

ေသာစကားသံေကာင့်     မေလးွယ် 

ဝမ်းသာသွားရသည်။ သည်စကားသံမျိး 

ကားရဖို  ှစ်ရှည်လများေစာင့်ခဲ့ရသည ်

မဟုတ်လား။  ကိုထွန်းမိင်တစ်ေယာက ်

ေနာက်ထပ်  ဘာစကားမ မဆိုေတာ့ဘဲ 

မာလကာကိုင်း        အဖျားေတွကိုသာ   

ကတ်ေကးြဖင့်   လုိက်ြဖတ်ေနခ့ဲေတာ့သည်။ 

မလိုအပ်သည့်      အကိုင်းအခက်ေတ ွ  

ြဖတ်လိုက်ေသာေကာင် ့ကိုထွန်းမိင်တို 

မာလကာခံေလး     အဖူးအပွင့်အသီး 

ေတေွဝေဝဆာဆာှင့် ြမင်သေူငးေလာက် 

ေအာင်လှေနခဲ့ေတာ့သည်။       ။

မိုးဦးကာလ ဝသန်ခါ

ထွန်ယက်စိုက်ပျိးတာ၊

ပျိတစ်သိုက်မှာ လယ်ကွင်းထဲ

သီချင်းသံမစဲ။

ေကာက်ငန်းခွဲလို စိုက်ရန်ြပင်

ယိမ်းကသလိုပင်၊

လယ်ကီးရှင်က ကန်သင်းထက်

ေစာင့်ကည့်ေနလျက်။

ပါးကွက်ကားနဲ  မေလးပျိ

ေမာင်ကီးအချစ်ပို၊

ပျိးပင်ေတွကိ ုချေပးထား

တူယှ်စိုက်စိုလား။

ထမင်းစားပီး ခဏတာ

စကားေဖာင်ဖွဲလာ၊

ေပျာ်စရာေတ ွရှာကံရင်း

စ ေနာက်လိုမပျင်း။

အလုပ်ဆင်းက ေနညိလ င်

အိမ်ကိုြပန်ဖိုြပင်၊

လမ်းတစ်ေလ ာက်တွင် ပုစွန်လုံး

ေမာင်ကီး  က်ေပးဦး။

ပျိေလးစိတ်ရ င် ပံး။     ။

ခင်ွဲမူ(ပုလဲ)

လှေသွးစုံညီ မိုးပန်းချ ီ



ဇွန်   ၁၂၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

မဂ  လာရင်ခွင်မှာ ေမတ ာေရစင ်သွန်းေလာင်းကပါစို

ေမာင်ကည်လင်(ေရ ကိးကာ)

ေဆာင်းပါး

ေကျာင်းဖွင့်စ   ဇူလိုင်မိုးက   ရာမေယာင်ှင် ့

မာန်တင်းလျက်ရိှေနေသာ်လည်း မာယာများစွာြဖင့် 

လှည့်ပတ်ေနသည်ဟ ုက န်ေတာ်ထင်မသိည်။ ှစ်လ 

တာ    တိတ်ဆိတ်ငိမ်သက်လျက်ရှိေနခဲ့ေသာ 

ေကျာင်းေတာ်ကီးက  ြပန်လည်သက်ဝင်လ ပ်ရှားေန

ေပသည်။   ေကျာင်းလမ်းေလးအတိုင်း ဆိုင်ကယ် 

ေမာင်းှင်လာေသာ က န်ေတာ့က်ိ ု“မဂ  လာပါဆရာ” 

ဟူေသာ    တ်ဆက်သံများက   ရင်ကိုေအးချမ်းေစ 

သည်။

ေကျာင်းဝင်းထအဲေရာက်တွင် ိင်ုငေံတာ်အလ ံ

ကီးက ေလအေဝှတွင် လွင့်ပျေံနသည်မှာ   အားမာန် 

တက်က ဖွယ်   ြဖစ်ေနသည်။   ေကျာင်းမဖွင့်မီ ဆရာ 

ဆရာမများှင့် ရပ်ရာလူကီးများ၏   ကိတင်ြပင်ဆင် 

ထားမ ေကာင့်   ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်က   သန်ရှင်း 

သာယာလျက်ရှိေနသည်။      အြဖအစိမ်းများြဖင် ့

ေြပးလ ားေဆာ့ကစားေနေသာ     ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများေကာင့်  က န်ေတာ့်ှလံုးသားကုိပင် 

အေပျာ်များကူးစက်ေနသည်။      

“ေဒါင် ေဒါင် ေဒါင် ” ဟူေသာ   ေကျာင်းတက ်

ေခါင်းေလာင်းထုိးသံေကာင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

များ  အလတံိင်ုေရှတွင်   ညညီာစွာတန်းစေီနလျက်ရိှ 

သည်။   ထိုေနာက်   ိုင်ငံေတာ်သီချင်း၊   ြမန်မာ့ 

ေကျာင်းသီချင်း၊     ေကျာင်းေကာင်စီသီချင်းတိုကိ ု

သံပိင်သီဆုိေနကသည်ကုိကည့်ကာ က န်ေတာ်၏ 

ရင်မှာ ကည်ူးေနမိသည်။ ထုိေနာက် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားမှာအသင်းတာဝန်ကျ ဆရာမ၏ ဆုံးမ 

သဝါဒကိ ုငမ်ိသက်စွာနာယေူနကသည်မှာ ချစ်ဖွယ် 

ေကာင်းေနြပန်သည်။

ေခတ အကာတွင် တာဝန်ကျဆရာမသည် သဝါဒ 

စကားကို  အဆုံးသတ်လိုက်သည်။  ထိုေနာက် 

အတန်းစ်အလုိက်          သက်ဆုိင်ရာအတန်းဆီသုိ 

ထွက်ခာွသွားကသည်။  ထိုအခါ က န်ေတာ်သည် 

တာဝန်ကျ ဆရာ  ဆရာမများှင့်     အသင်းတာဝန်ကျ 

ေသာ ေကျာင်းသားများ၏            လပ်ုေဆာင်ချက်များကိ ု

လှည့်လည်ကာ ကည့် စစ်ေဆးေနချနိ်တွင်  “ဟဲ့ 

ကေလးေတွ ေဟ့ကေလးေတ ွြပန်လာ....”ဟူေသာ 

အသံေကာင့်  အသံလာရာသို လှည့်ကည့်လိုက်မိ 

သည်။

လွယ်အိတ်ကို  လက်ြဖင့်ကိုင်ကာ ေြပးလ ားေန 

ေသာ  ကေလးငယ်များေနာက်သို  ေအာ်ဟစ်ကာ 

လိုက်လံေခ ယူေနေသာ ေကဂျတီန်းမှ ဆရာမကီး 

တစ်ဦး၏  အြဖစ်အပျက်ေကာင် ့က န်ေတာ်လည်း 

အံ့သစွာရပ်ကည့်ေနလိုက်သည်။   ေကဂျကီေလး 

များသည်    ေကျာင်း ခံတံခါးသိုေရာက်ေသာအခါ 

တံခါးပိတ်ထားေသာေကာင့်    ေရှဆက်ေြပးရန ်

အတွက် အခက်ေတွေနဟန်တသူည်။  ေြခစုရံပ်ကာ 

အသံကုန်ေအာ်ဟစ် ငိုေက းေနကသည်။

ထိအုချန်ိတွင် ေကဂျတီန်းသင်ေသာ ဆရာမကီး 

သည် ကေလးငယ်များဆီသိုသွားကာ “ သားတိုကို 

ဆရာမ သီချင်းလည်းဆိုြပမယ်၊   ကလည်းကြပ 

မယ”်ဟူေသာ ေလသံချိချိြဖင့်တစ်ခါ၊ “မငိုတဲ့သူကို 

ဆရာမ မုန်ဝယ်ေက းမှာေနာ်”ဟူေသာ ေလြပည်သံ 

ှင့် တစ်ဖု၊ံ “စာသင်ခန်းထမှဲာ   ကဗျာေတလွည်းသင် 

ေပးမယ်။ ဝလုံးေလးလည်း ေရးြပမယ်။ ပန်းချပီုေံလး 

ေတွလည်း အတူဆဲွကမယ်”ဟူေသာ အပံးမျက်ှာ 

ြဖင့်တစ်လှည့် ေချာြ့မေနသည့် ြမင်ကွင်းမှာ ြမင်ရသ ူ

အဖို   ကည်ူးစရာ၊  ေပျာ်ရ င်စရာ၊  ချစ်ခင်ဖွယ်ရာ 

ေကာင်းေနသည်။

က န်ေတာ်သည်              ကေလးငယ်များကိ ု

စိတ်ရှည်ရှည်ြဖင် ့  ေချာ့ြမေနသည့် ဆရာမကီးကိ ု

စတ်ိဝင်စားစွာ ေငးကည့်ေနစ် ပံးရ င်ေသာမျက်ှာ 

ြဖင့် ကေလးငယ်များကိုလက်ဆွဲကာ  စာသင်ခန်း 

တွင်းသုိ ဝင်သွားေလသည်။ ထုိေနာက် ကေလးငယ် 

များှင့်အတူ “ေရေွးခရားအိုးေလး”ကဗျာ၊ “ဖိနပ် 

ေလးကိ ုညညီစီ”ီကဗျာတိုကိ ုဟန်အမအူရာများြဖင့် 

ေပျာ်ရ င်စွာ သီဆိုသင်ကားေနသည်ကိ ုကားလိုက ်

ရသည်။

အမှန်စင်စစ် ေကဂျအီတန်းမှ ကေလးငယ်များ 

သည် မဘိရင်ခွင်မှ ဆရာ ဆရာမရင်ခွင်သို ပထမဆုံး 

ေြပာင်းေရ ခုိလ ံကချန်ိြဖစ်သည်။   ထိုေကာင့် သူတို 

ကိ ု“ဆရာမက ိက်ုမယ်၊ ဆရာမက ဆမူယ်၊ သတူိုကိ ု

မချစ်ိင်ုေလာက်ဘူး၊ စာသင်ရတာ ေပျာ်ဖိုမေကာင်း  

ဘူး” စသည်.....စသည်ြဖင် ့   ကေလးသဘာဝအရ   

အမျိးမျိးစိတ်ကူးေနက၊ ပုံေဖာ်ေနကလိမ့်မည်။

ထိုအတူ  မိသားစုမဟုတ်ေသာ   သူစိမ်းများ 

အလယ်တွင် အားငယ်စတ်ိ၊ ေကာက်စတ်ိ၊ အထီးကျန် 

စိတ်များ လ မ်းမုိးေနကသည်။  ထုိေကာင့် က န်ေတာ် 

တို ဆရာ ဆရာမများသည် မိမိတို၏ ေကျာင်းေတာ် 

ကီးဆသီို  စတင်ေရာက်ရိှလာကေသာ ကေလးငယ် 

များကုိ ေမတ ာသက်ဝင်ကာ မိဘပမာ ကေလးငယ်များ 

ှင့်အတ ူေနထိင်ုေြပာဆိတုတ်ရန် အလွန်အေရးကီး 

လှပါသည်။  ကေလးငယ်များ ေကျာင်းေနေပျာ်ေစရန် 

အစပထမေကဂျအီတန်းသည် များစွာအေရးကီး 

သည်။

ေကဂျတွီင် စတင်ပညာသင်ကားေသာ ကေလး 

သည်   သူတို၏စိတ်တွင်   စာသင်ေကျာင်းသည ်

ေကာက်စရာဟု   ထင်ြမင်သွားပါက  သူ၏ဘဝ 

တစ်ေလ ာက်တွင် ေကျာင်းေနရသည်ကိ ုေကာက်ရံ 

သွားိုင်သည်။   ထိုေကာင် ့ေကဂျတီန်းသင ်ဆရာ 

ဆရာမများသည် စတ်ိရှည်မ ရိှြခင်း၊ သည်းခံိင်ုစွမ်းရိှ 

ြခင်း၊ ေမတ ာြပည့်ဝြခင်း၊ ချိသာယ်ေကျးြခင်း၊ ှစ်လိ ု

ဖွယ်စကားဆိတုတ်ြခင်း၊ စာသင်ခန်းအတွင်း ကေလး 

ငယ်များ ေပျာ်ရ င်ရန် ဖန်တီးိုင်စွမ်းရှိြခင်းှင့်အတ ူ

မိခင်စိတ်အြပည့်ရှိရန ်အထူးလိုအပ်သည်။

ေကဂျတီန်းသည်  ကေလးငယ်များ၏စိတ်ကို 

ရ င်လန်းေစရန်သာမက ပညာကုိဆက်လက်သင်ယူ 

လုိစိတ် ကိန်းေအာင်းေစရန်   းေဆာ်တုိက်တွန်းေပး 

ရေသာအတန်းဟု   ဆိုရေပလိမ့်မည်။  ထိုေကာင် ့

ကေလးငယ်များ၏စိတ်ကို   ဖိအားတစ်စုံတစ်ရာ 

မြဖစ်ပွားေစဖို    အထူးသတိထားရန်လိုအပ်သည်။ 

ေကဂျတီန်းကိ ုစာသင်ရသည်မှာ တြခားေသာအတန်း 

များကဲသ့ို စာဆိသုမံျား အချန်ိြပည့်ကားရမည်မဟတ်ု 

ေပ။ ကေလးငယ်များ၏စိတ်ကိ ုအဓိကထား ြပြပင ်

သင်ကားရေသာ  အတန်းြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင် ့

ေကဂျကီေလးများ၏ စာသင်ခန်းထဲတွင် ကဗျာရတ်ဆုိ 

ြခင်း၊ ပုံြပင်ေြပာြပြခင်း၊ ေဆာ့ကစားြခင်း၊ အနားယူ 

ြခင်း၊ ကေလးငယ်များ၏ သဘာဝအရ စိတ်ဝင်စား 

ဖွယ်များကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ေဆာင်ေစြခင်း စသည် 

တိုကို သင်ကားရေပမည်။

ေကျာင်းသံုးေကဂျသီင်ုိးတွင် ကေလးငယ်များ 

အတွက်  ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ  ကျန်းမာချမ်းသာြခင်း၊ 

စာရတိ ၊ မတိ ှင့် စတ်ိလ ပ်ရှားမ ဆိင်ုရာ ဖံွဖိးတိးုတက် 

ြခင်း၊ အြပန်အလှန်ေြပာဆိုဆက်သွယ်ြခင်း၊  သခ  ျာ 

အေြခခံများကိ ုစူးစမ်းေလ့လာြခင်း၊ အုပညာရသ 

ခံစားြခင်းှင့် ဖန်တီးြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ေလာကကုိ 

သိရှိနားလည်ြခင်းဟူေသာ နယ်ပယ် ေြခာက်ခုြဖင် ့

ဖွဲစည်းထားသည်။

တချိေသာ ကေလးငယ်များသည် သူတို၏ 

အိမ်တွင် စကားကိုသွက်လက်စွာ ေြပာဆိုကေလ့ရှ ိ

သည်။   သိုေသာ် ေကျာင်းစာသင်ခန်းအတွင်း သစူမ်ိး 

များကားတွင် စတ်ိအားငယ်ြခင်း၊ ေကာက်ရံြခင်းများ 

ြဖစ်တတ်ေလ့ရှိသည်။      ထိုေကာင် ့ထိုသိုေသာ 

ကေလးငယ်များကိ ု   စိတ်ကည်လင်ရ င်ပျေစြခင်း၊ 

အများှင့်သင့်ြမတ်စွာ ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေစြခင်း၊

တစ်ကိယ်ုေကာင်းစတ်ိမရိှေစရန်အတွက် ေကဂျတီန်း 

သင်ဆရာမများ၏ အခန်းက  သည် အလွန်အေရး 

ပါေပသည်။ဤသည်ကုိ က န်ေတာ်တုိဆရာ ဆရာမ 

များ အားလုံးလက်ခံထားကရန ်လိုအပ်သည်။

   ထိုေကာင့် က န်ေတာ်တိုဆရာ ဆရာမများသည် 

မဂ  လာရိှေသာရင်ခွင်သုိ စတင်ေရာက်ရိှခုိလ ံလာက 

ေသာ ေကဂျကီေလးငယ်များအား ေွးေထွးစွာကိဆိ ု

၍ ေမတ ာေရစင် သွန်းေလာင်းကာ ကေလးေပျာ်ေသာ 

ေကျာင်းေတာ်ကီးအြဖစ်   ဖန်တီးသွားကပါစိုဟု 

တိုက်တွန်းလိုက်ရပါေတာ့သည်။   ။

မွန်ြမတ်စိတ်လှ ပရဟိတ

 သံသရာ  ဘုံတစ်ေကွမှာလ
 ဆုံေတွက  ချစ်မိတ်ေဆွ။
 ဘဝဝယ်  ေကာင်းမ များြဖင့်
 လ ပ်ရှားစိုေလ။
 စိတ်ဓာတ်လည်း  လှပါေစ
 ြပြပင်ေန  စာရိတ ။
 အကျိးေဆာင် အများအတွက်
 ေရှဆက်ဆ ။ 

 ေရာင်ြပန်မည်  ေမတ ာအလှ
 ေအးြမလို  ေမ းပါမည်။
 ေစတနာ  ရင်မှာရှိေတာ့
 ပီတိတိုတည်။
 ကိုယ်စတိ်ှစ်ပါး  ငိမ်းချမ်းညီ
 ြမတ်ဂုဏ်ရည်  အသွင်တင့်။
 မဂ  လာ  ြမတ်တရား ြဖင့်
 ဖွံထွားလိုဆင့်။ 

 ဘဝမှာ  ိုးသားကျင့်ေတာ့
 တိုးပွားြမင့်   စီးပွားသာ။
 အလွယ်ကို  သင်မလိုက်
 ဖိုးထိုက်လိုလာ။
 သမာဓိ  တည်ကည်စွာ
 သင်ယူကာ   ကျင့် ကံေရး။
 ေနစ်ဝယ်  အမဲမြပတ်
 မှတ်သားကေလး။   ။

 ဖိးထက်(ေရစကိ)

လူမ ရပ်ရာ၊ ကျိးှစ်ြဖာ
ေဆာင်ကာ ြဖည့်ဆည်းက။
အကျိးေမ ာ်ကင်း၊ ြဖစိတ်ရင်း
ရင်တွင်းေအးြမြမ။
ေကျာင်းေနအရယ်၊ ေပျာ်ေစမယ်
မဲကွယ်ကူေဖးမ။
အိုပယ်ဘိုးဘွား၊ ေစာင့်ေရှာက်ထား
ေလးစားရေပစွ။
ရပ်ကွက်ဝန်းကျင်၊ သန်ေစချင်
မဲပင်ရှင်းလျက်ပ။
ေစတီတန်ေဆာင်း၊ ဘုရားေကျာင်း
စုေပါင်းေဆးြခယ်သ။
ရာလမ်းဗွက်ထူ၊ ခင်းလိုကူ
ညီတူမပျကရ်။
ေပါင်းစည်းသည့်လက်၊ အမဲယှက်
တစ်သက် အလွန်လှ။

လူေကာင်းလူမွန်၊ ဝန်ေကျပွန်
အားသွန် ထမ်းရက်ြပ။

ပရဟိတ၊ ြမတ်စိတ်လှ
ကျင့်ကထာဝရ။ ။

စိုင်းေနဝန်း(ဟုမ လင်း)

ြမတ်ဂုဏ်ရည်

မိုးဦးရာသီ ေရာက်ချနိ်ခါ

ြခင်ယင်ေပါက်ပွားလာ

ကျန်းမာေရးကို အေလးေပး

ကာကွယ်ကစိုေလး... ။

ေသွးလွန်တုပ်ေကွး အ ရာယ် 

ြခင်မှ ကူးစက်တယ်

ှိမ်နင်းေပးမယ် စုေပါင်းလို

တိုက်ဖျက်ေကျာ်လ ားစို... ။

ေရြဖည့်ထားလို အချနိ်ကာ

သွန်ပစ်လဲလှယ်ပါ

သုံးစွဲလ င်ကွာ သန်စင်ေရး

အဘိတ်ေဆး ခပ်ေပး... ။

ပိုးေလာက်လမ်းေဝး 

ကင်းစင်ေအာင်

ဖုံးအုပ်လုပ်ငန်းေဆာင်

ေရတင်ကျန်ေရှာင် ဘူးခွက်များ

သွန်၍  ေမှာက်လိုထား... ။

အနီးနားက ချံွယ်ေတွ

ခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းေပ

ြခင်ကျားေပါက်ေန 

ေရပုပ်ေြမာင်း

ဆယ်ယူစီးေစေကာင်း... ။

စုေပါင်းေဆာင်လို ေအာင်ရမည်

ကျန်းမာေစဖိုရည်

ဖုံး စစ် သွန်မည် လဲလှယ်လို

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးကာကွယ်စို..။

   ဇင်မင်းစိုး (ဗိုလ်ကေလး)

“ေသွးလွန်တုပ်ေကွး 
ကာကွယ်ေရး”



ဇွန်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ှင့အ်တူ  ဆက် ယ်ေနသည့ ်ေတာေတာင်ဝန်းကျင်ေကာင့ ်ဝန်းကျင်ေဂဟစနစ် 

ှင့ ် ဇဝီမျိးစုမံျိးကဲွ  စုလံင်စွာတည်ရိှေနသည့ ်ေဒသတစ်ခြုဖစ်သည်။  အင်းေတာ်ကီး 

ကန်ဝန်းကျင်တွင် သစ်ေတာေဂဟစနစ်၊ (ေရချိ) ေရဝပ်ေဒသေဂဟစနစ်ှင့ ်ြမက်ခင်း 

ေဂဟစနစ်တိုကိုေတွရှိိုင်ပီး ထိုေဂဟစနစ်ကိုတည်မှီေနသည့်  မျိးသု်းလုနီးပါး     

အ ရာယ်ရှိေသာ ကုန်းေန၊ ေရေန သားငှက်တိရ စ ာန်မျိးစိတ်များစွာတည်ရှိ

ေရဝပ်ေဒသေဂဟစနစ်ှင့် ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲစုံရာ အင်းေတာ်ကီးေတာိုင်းတိရစ  ာန်ေဘးမဲ့ေတာ
ြမင့်မား           မတ်ေစာက်ေသာ 

ေတာင်တန်းကီးများ       ဝန်းရံကာ 

ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်အထက ်  ေပ 

၇၀၀ တွင်  ကျယ်ြပန်ေသာ  သဘာဝ 

ကန်ကီးအြဖစ်    တည်ရှိေနသည်။ 

ြမင့မ်ားေသာ ေတာင်တန်းများအကား 

တည်ရှိေနသည့်အတွက်   ေတာင်ေပ  

ပင်လယ်ေလးဟု    တင်စားေခ ေဝ  

ကသည်။ ေတာင်ေပ ပင်လယ်ေလးဟ ု

တင်စားေခ ေဝ ရာေနရာကား  ကချင် 

ြပည်နယ် မိုးညင်းခိုင် မိုးညင်းမိ၏ 

အေနာက်ေြမာက်ဘက ်မိုင်၄၀ ေကျာ် 

အကွာတွင်  တည်ရှိသည့ ် အင်းေတာ် 

ကီးကန်ပင်ြဖစ်သည်။

အင်းေတာ်ကီးကန်သည ်  ြမန်မာ 

ုိင်ငံတွင်  အကျယ်ဆံုးကန် ြဖစ်သည်။ 

ကန်၏  အေရှဘက်တွင ်  မိုးေကာင်း 

မိနယ်၊       အေရှေတာင်ဘက်တွင ်

ဟိုပင်- မိုးညင်းကေကျာ်ေတာင်ကား၊ 

ေတာင်ဘက်တွင်  စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသ 

ကီး ဟမု လင်းမိနယ်၊  အေနာက်ဘက် 

တွင် ဗန်းေမာက်မိနယ်၊  ေြမာက်ဘက်  

တွင်  ကာမိုင်းမိနယ်တိုှင့်  ထိစပ် 

ေနကာ အကျယ်အဝန်းသည ်စတုရန်း 

မိုင်  ၃၁၄  ဒသမ  ၀၈  စတုရန်းမိုင်ခန်  

ရှိသည်။

မျိးသု်းလုနီးပါးအ ရာယ်ရှိ

ကန်ှင့်အတူ  ဆက် ယ်ေနသည့် 

ေတာေတာင်ဝန်းကျင်ေကာင့ ်ဝန်းကျင်  

ေဂဟစနစ်ှင့် ဇီဝမျိးစုံမျိးကွ ဲ  စုံလင် 

စွာတည်ရှိေနသည့်         ေဒသတစ်ခု 

ြဖစ်သည်။ အင်းေတာ်ကီးကန်ဝန်းကျင် 

တွင် သစ်ေတာေဂဟစနစ်၊  (ေရချိ) 

ေရဝပ်ေဒသေဂဟစနစ်ှင့ ်   ြမက်ခင်း 

ေဂဟစနစ်တိုကို       ေတွရှိိုင်ပီး 

ထိုေဂဟစနစ်ကိ ု     တည်မှီေနသည့်  

မျိးသု်းလုနီးပါး     အ ရာယ်ရှိေသာ 

ကုန်းေန၊   ေရေနသားငှက်တိရစ ာန် 

မျိးစိတ်များစွာ တည်ရှိေနသည်။

ထိုကဲ့သို     ဝန်းကျင်ေဂဟစနစ ်

စုံလင်ပီး       ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများစွာ 

တည်ရှိေနသည့်အတွက်      ိုင်ငံ၏ 

သဘာဝအေမွအှစ်      တစ်ခုအြဖစ် 

ေရရှည်       ထိန်းသိမ်းသွားိုင်ရန် 

အင်းေတာ်ကီး    ေတာိုင်းတိရစ ာန် 

ေဘးမဲ့ေတာအြဖစ်     သတ်မှတ်၍  

သစ်ေတာဦးစီးဌာနသည်    သဘာဝ 

ဝန်းကျင်ှင့်     သားငှက်တိရစ ာန်  

ထိန်းသိမ်းေရးဌာန   အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ုံးကို   ဖွင့်လှစ်ကာ  ထိန်းသိမ်းေရး         

လုပ်ငန်းများကို  ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည်။

အင်းေတာ်ကီးေဒသသည်  ြမန်မာ 

ိင်ုငအံတွက်သာမက ေဒသတွင်းအာဆီယ ံ

အဆင့်ပါ ထိန်းသိမ်းသင့်ေသာ သဘာဝ 

အေမွအှစ်တစ်ခု      ြဖစ်သည့်အတွက ်

၂၀၀၃  ခုှစ်  ဒီဇင်ဘာ   ၁၈  ရက်တွင် 

အာဆီယံ     အေမွအှစ်ဥယျာ်အြဖစ်  

သတ်မှတ်ြခင်းခံရသည်။

ရမ်ဆာေရဝပ်ေဒသအြဖစ ်သတ်မှတ် 

 ထိုအတူ အင်းေတာ်ကီးေဒသသည ်

အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ   ငှက်ပျသံန်းရာ   

လမ်းေကာင်းရှ ိအေရးကီးေသာ  ေရဝပ် 

ေဒသအြဖစ်     သတ်မှတ်ြခင်းခံခဲ့ရပီး 

၂၀၁၆  ခုှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ  ၂  ရက်တွင် 

ရမ်ဆာေရဝပ်ေဒသအြဖစ ်      သတ်မှတ် 

ခံရသည်။ အလားတူ UNESCO  အသိ 

အမှတ်ြပ လူသားှင့် ဇီဝအဝန်းနယ်ေြမ  

အစီအစ်ေအာက်ရှိ  ဇီဝအဝန်းနယ်ေြမ 

အြဖစ်၊ Wetland Link International-

WLI (Asia)    အြဖစ်     မှတ်တမ်းဝင်သည့ ်

ဝန်းကျင်ေဒသတစ်ခုြဖစ်လာခဲ့သည်။

ထိုကဲ့သို       ိုင်ငံအတွက်သာမက 

ကမ ာအတွက်ပါ     ထိန်းသိမ်းသင့်သည့ ်

ဝန်းကျင်ေဒသတစ်ခု   ြဖစ်သည့်အတွက် 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန  သဘာဝဝန်းကျင်ှင့် 

သားငှက်တိရစ ာန်    ထိန်းသိမ်းေရးဌာန 

သည် အင်းေတာ်ကီးေတာိုင်းတိရစ ာန်  

ေဘးမ့ဲေတာအုပ်ချပ်လုပ်ကုိင်မ  စီမံချက် 

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုှစ် - 

ငါးှစ် )ှင့ ်ေတာိင်ုးတရိစ ာန်များအတွက်  

ေနရင်းေဒသ  ြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်း 

(၂၀၁၉-၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၈-၂၀၂၉ ခှုစ်အထ-ိ   

ဆယ်ှစ်)   စီမံချက်တိုကိ ု  ေရးဆွဲကာ 

ေဘးမဲ့ေတာ  ပတ်ဝန်းကျင်ရှ ိ မိုင်းေနာင် 

ေကျးရာ၊ ဟဲပုေကျးရာ၊  နန်မွန်းမိှင့်  

ေရ ေတာင်တိုတွင်        ထိန်းသိမ်းေရး 

ကင်းစခန်းများထားရိှပီး  ထိန်းသိမ်းေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ု        စ်ဆက်မြပတ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ကင်းလှည့်ထိန်းသိမ်း

အင်းေတာ်ကီး  ေတာိုင်းတိရစ ာန် 

ေဘးမဲ့ေတာမှ     သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဝန်ထမ်းများသည်    ကန်အတွင်းှင့် 

ဆက်စပ်ဧရိယာများတွင ်    တရားမဝင ်

လုပ်ငန်းများ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစရန် 

ှင့ ်တရိစ ာန်များ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ သတ်ြဖတ် 

ြခင်းမရှိေစရန်၊      သတ်မှတ်ထားသည့ ်

ဇုန်စည်းကမ်းများအား  လိုက်နာေစရန် 

ကင်းလှည့်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

စာရင်း    ေကာက်ယူြခင်း၊  ေရအတိမ်  

အနက်ှင့ ်  အရည်အေသွးတိင်ုးတာြခင်း 

စသည့်   ေနရင်းေဒသ     ြပန်လည် 

တည်ေထာင်ြခင်း           လုပ်ငန်းများကိ ု

ှစ်အလိုက် လုပ်ငန်းလျာထားချက်များ 

ချမှတ်၍           အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

စ်ဆက်မြပတ်        ထိန်းသိမ်းေရး 

လုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်

အင်းေတာ်ကီးေတာိင်ုးတရိစ ာန် ေဘးမဲ ့

ေတာတွင် က န်း၊ သဒီ၊ ကညင်၊ ကနစို၊ 

ေရမေန၊    ေထာက်ကံ့၊    စံကားဝါ၊ 

ေဘးမဲေ့တာအတွင်းကေန    မှတ်တမ်း 

တင်ထားြခင်းမရိှေသးတဲ ့ ဂျင်းမျိးစတ်ိ 

အသစ်တစ်မျိးကိလုည်း ၂၀၁၆ ခှုစ်က  

ေတွရိှမှတ်တမ်းတင်ိင်ုခဲတ့ယ်။ ေဘးမဲ ့

ေတာမှာ   မျိးသု်းဖို  အ ရာယ်ရှိတဲ့ 

တရိစ ာန်မျိးစတ်ိ ေတွရိှသလိ ုမှတ်တမ်း 

သစ် ေတွရှိတာေတွလည်း ရှိပါတယ်။ 

မှတ်တမ်းသစ် မျိးစိတ်အြဖစ် ေဘးမဲ့ 

ေတာအတွင်းမှာ  ငါးမျိးစိတ် ေလးမျိး၊ 

ထုံးေကျာက်ေတာင် ေတာက်တဲ ့ှစ်မျိး၊ 

ေရကင်းလပ်ိေလ ာတစ်မျိး၊ ေမ တစ်မျိး 

ှင့် ေရပုတ်သင်တစ်မျိး သုေတသနြပ         

မှတ်တမ်းတင်ိင်ုခဲတ့ယ်”ဟ ုသစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာန သဘာဝဝန်းကျင်ှင့ ်သားငှက် 

တရိစ ာန်ထန်ိးသမ်ိးေရးဌာန  အင်းေတာ် 

ကီး  ေဘးမဲ့ေတာအုပ်ချပ်ေရးမှးက 

ေြပာကားသည်။

ကန်အတွင်း ကျက်စားလျက်ရှိေသာ 

မျိးစိတ်များ

ေဘးမဲ့ေတာအတွင်း    ေြပာင်၊ 

ေတာဆိတ်၊ ေတာင်ဆိတ်၊ ဂျ ီ၊ အင်းကျား၊ 

သစ်ေကာင်၊ ေမျာက်ပုတီး၊  ဟူးေလာ့ 

ေမျာက်လ ဲေကျာ်၊ ှးပျနံီှင့် မျိးသု်း 

ရန် အ ရာယ်ရှိေသာ  ဒရယ်မျိးစိတ ်

ေကျးရာရှ ိ   ေကျာင်းများှင့ ်   ေဒသခံ 

ြပည်သူများအား     ထိန်းသိမ်းေရးှင့ ်

ကင်းလှည့ ်  ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ 

တွင် ပူးေပါင်းပါဝင်လာေစရန ်ပညာေပး 

ေဟာေြပာြခင်း၊    ေဘးမဲ့ေတာအတွင်း 

မျိးစိတ်များတိုးပွားမ ၊  ေလျာ့နည်းမ ှင့် 

ပျံံှကျက်စားမ  ေစာင့်ကည့ေ်လလ့ာြခင်း 

စသည့်လုပ်ငန်းများကိ ု     ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

ထိုအတူ ကန်ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ ေရေနပင် 

စာရင်းေကာက်ယူြခင်း၊     ငါးမျိးစိတ ်

ေတာင်တမာ၊ ဘိုင်၊ သစ်ဆိမ့်၊ ကျးီလန်၊ 

သဖန်း၊ ဖန်ခါး၊ ခေပါင်း  စသည့်သစ်မျိး 

၁၄၈ မျိး၊ ေဆးဖက်ဝင်အပင ်၁၁၈ မျိး၊ 

ဝါးခုနစ်မျိး၊ ကိမ်ငါးမျိး၊ သစ်ခွ  ၇၅ မျိး၊ 

အင်းေတာ်ကီးကန်ှင့ ်  ဆက်စပ်ေရဝပ ်

ေဒသများှင့ ်ရာသအီလိက်ု  ေရြမပ်ေတာ 

များတွင် ြမက်  ၁၄ မျိး၊ ေရေနပင်  ၁၅၇ 

မျိး ရှင်သန်ေပါက်ေရာက်လျက်ရိှေကာင်း 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏     သုေတသနြပ 

စာရင်းများအရ သိရသည်။

“အင်းေတာ်ကီး ေတာိုင်းတိရစ ာန် 

စသည့်   ိုတိုက်သတ ဝါ  ၄၇  မျိး၊ 

မျိးသု်းလုနီးပါး     အ ရာယ်ရှိေသာ 

မျိးစိတ်  (CR)   ြဖစ်သည့ ်   လင်းတ 

 တ်သီးရှည်၊     လင်းတေကျာြဖှင့ ်

နဖားကး   စသည့်သစ်ေတာငှက်မျိး 

စိတ် ၄၀၀၊   ငှက်ကီးဝန်ပို၊  ငှက်ကီး 

ဒုံးစပ်၊ ဘဲေခါင်းစိမ်း၊ ကိးကာေခါင်းန ီ

စသည့်ေရေပျာ်ငှက်မျိးစိတ ်၁၀၅ မျိး၊  

လိပ်ြပာမျိးစိတ ်  ၅၀၊    မျိးစိတ်သစ် 

ငါးမျိးစိတ် ေလးမျိးအပါအဝင ်ငါးမျိး 

စိတ် ၉၅ မျိး၊     စာမျက်ှာ  ၂၃ သို 

ေကာင်းထက်
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 စာမျက်ှာ  ၂၂  မှ 

မျိးစိတ်အသစ်များ         ြဖစ်သည့ ်

ထုံးေကျာက်ေတာင် ေတာက်တဲှ့စ်မျိး၊ 

ေရကင်းလိပ်ေလ ာတစ်မျိး၊      ေမ  

တစ်မျိးှင့်      ေရပုတ်သင်တစ်မျိး 

အပါအဝင် ကန်ုးေနေရေနှင့ ်တွားသွား 

သတ ဝါမျိးစိတ်  ၉၁   မျိးရှိေကာင်း 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

သစ်ေတာဦးစီးဌာန   အေနြဖင့် 

ထန်ိးသမ်ိးေရးလပ်ုငန်းများ  ေဆာင်ရက် 

ရာတွင်      အင်းေတာ်ကီးကန်ှင့် 

ဆက်စပ်ေရဝပ်ေဒသများ၊    ၎င်းတို 

အတွင်းရှိ ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ၊  ေရဝပ် 

ေဒသ ေဂဟစနစ်များ  ေရရှည်တည်တံ ့

ေစေရးထိန်းသိမ်းရန်၊  အင်းေတာ်ကီး 

ကန်၏ ေရေဝေရလေဲဒသများ၊  ရှင်သန် 

ကျက်စားေသာ ဇီဝမျိးစံုမျိးကွဲများှင့်   

ေရေပျာ်ငှက်မျိးစိတ်များ။ အပင်မျိးစိတ်များ။

သစ်ေတာေဂဟစနစ်များကိ ု ထိန်းသိမ်း 

ရန်၊ သစ်ေတာှင့်    ေရဝပ်ေဒသများကိ ု

ထန်ိးသမ်ိးြခင်း၊ အကျိးရိှစွာ အသုံးြပြခင်း 

ှင့်   ြပန်လည်တည်ေထာင်ေရးလုပ်ငန်း 

များ    ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်   ရာသီဥတု 

ေြပာင်းလဲမ ကို     ေလျာ့ပါးလာေစရန ်

ရည်ရယ်၍ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

“က န်ေတာ်တို       ဌာနအေနနဲ  

ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းေတွ  ေဆာင်ရက် 

တဲ့အခါ  အဓိကကေတာ့  တစ်ဖက်က 

သဘာဝ အေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေစပီး    ေဒသခံေတွ    အလုပ် 

အကိုင်   အခွင့်အလမ်းေတွရရှိေအာင်၊ 

တစ်ဖက်က  ေဂဟစနစ်  ထိန်းသိမ်းိုင် 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ရင်းနဲ  ဒှီစ်ခ ုဘက်ည ီ 

မ တဖို ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်ရတာ ြဖစ်ပါ 

တယ်” ဟု  အင်းေတာ်ကီးေဘးမဲ့ေတာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှးက ဆိုသည်။

ေကျးရာလမူ ေရး  အသင်းအဖဲွအစည်း 

များ   ပူးေပါင်းပါဝင်ရန်၊   ေရလုပ်သား 

အဖွဲမှ  အင်း၏ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း 

များအား ပူးေပါင်းပါဝင်ရန်၊ ြပည်တွင်း၊  

ြပည်ပ ဧည့်သည်များ  သဘာဝေဂဟစနစ် 

များအား ေလ့လာ၍ အပန်းေြဖအနားယ ူ

ိင်ုရန်၊ ေဒသခမံျား၏ လေူနမ ဘဝများကိ ု

ေလ့လာိုင်ရန်အတွက်ပါ    သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင ် 

လျက်ရှိသည်။

ပူးေပါင်းအေကာင်အထည်ေဖာ်

အင်းေတာ်ကီးကန ် ပတ်ဝန်းကျင်ရှ ိ

ေဒသခံများအား စနစ်ကျေသာ အမ  က်  

စွန်ပစ်မ ၊  အညစ်အေကးစွန်ပစ်မ စနစ် 

(မိလ ာစနစ်)များြဖစ်လာေရး၊  သဘာဝ 

အေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်း      စတင် 

အေကာင်အထည ်   ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေရး၊ 

အင်းေတာ်ကီး  သဘာဝလယ်ယာသီးှ ံ 

စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ   ေဖာ်ေဆာင် 

ိုင်ေရး၊   ေဒသခံြပည်သ ူ  အစုအဖွဲပိုင ်

သစ်ေတာစိက်ုခင်းများ ဖံွဖိးလာေစေရး၊  

ေရလပ်ုသားများအတွက် စ်ဆက်မြပတ် 

ငါးသယံဇာတများ  ထုတ်ယူသံုးစဲွုိင်ေရး 

စသည့် လုပ်ငန်းများကိ ု သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနှင့ ်Fauna and Flora International-

FFI (Myanmar Programme)  အဖွဲတို 

ပူးေပါင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက ်

ရှိသည်။

အင်းေတာ်ကီးေတာိုင်းတိရစ ာန် 

ေဘးမဲ့ေတာသည် ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ 

ေရရှည်တည်တံ့ေစရန်အတွက် အစား 

အစာှင့်စားကျက်များကို   စ်ဆက် 

မြပတ် ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှိသည်။ 

သိုြဖစ်၍      သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

အေနြဖင့်  ေဘးမဲ့ေတာထိန်းသိမ်းေရး 

လပ်ုငန်းများကိ ုတစ်ဖက်မှ  ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသကဲ့သို    တစ်ဖက်မှလည်း 

ေဒသခံများအေနြဖင့ ်   ေဂဟစနစ်ကို 

မှီတည်ပီး အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ  

လုပ်ငန်းများကို  ေရရှည်အကျိးရှိစွာ 

အသုံးြပတတ်ေစရန်ှင့ ်ထန်ိးသမ်ိးေရး  

အသိပညာ    ြမင့်မားလာေစရန်တိုကိ ု

ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်လျက်ရိှရာ ြပည်သ ူ

များအေနြဖင့်လည်း      ြမန်မာ့အေမွ၊ 

ကမ ာ့အေမွအြဖစ ်    တည်ရှိေနသည့် 

အင်းေတာ်ကီးကန ်    ဝန်းကျင်ေဒသ 

ကမ ာတည်သေရ    တည်ရှိိုင်ေစရန် 

အတွက် ပူးေပါင်းပါဝင်  ေဆာင်ရက် 

သွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း     တင်ြပ 

ေရးသားလိုက်ရပါသည်။      ။

ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက ်ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 
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ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ုိင်ငံအတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ အရိှန်အဟုန်မပျက် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ 

ကုိဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွခ့ဲသူများှင့် အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁၀-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီမှ (၁၁-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီအတွငး် 

ဓာတ်ခဲွနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၆၅၆) ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခ့ဲရာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာသစ် 

(၁၃) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂၀) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခဲွနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၂၇၁,၂၀၉) ခုအား စစ်ေဆးခ့ဲပီး ကုိဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၆၁၃,၄၄၀) ဦးရိှပီ ြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၂၂) ဦး ရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ စုစုေပါင်း (၅၉၂,၄၂၃) ဦး ရိှပီ ြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် 

ေသဆံုးသူ မရိှသြဖင့် ယေနအထိ ေသဆံုးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရိှပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့် ထိုးှံထားရှိရန်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

ှစ် မှ အသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၃ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၀ ရာခိုင် န်းရှိ

ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိြခင်းှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ကာကွယ်ေဆး 

အကိမ် ြပည့်ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်း ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာ ကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက ်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

စာမျက်ှာ moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၂၉၆၈၁ ၉၅၄၀၅၉၈ ၄၃၀၈၂

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၅၉၉၃၇ ၅၈၉၈၇၅၈ ၁၅၆၆၄၁

၃။ မေလးရှား ၄၅၂၃၀၁၈ ၄၄၆၄၅၅၈ ၃၅၇၀၉

၄။ ထိုင်း ၄၄၈၂၃၈၉ ၄၄၂၇၉၆၃ ၃၀၃၁၇

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၂၉၁၄ ၃၆၂၉၆၄၈ ၆၀၄၆၁

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၃၅၆၂၅ ၁၂၅၃၈၃၃ ၁၃၉၆

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၄၄၀ ၅၉၂၄၂၃ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၁၃၈ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၂၇၁၂ ၁၄၉၆၉၇ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၇၂၄၆၃၀၉ ၈၃၀၁၄၅၁၈ ၁၀၃၅၆၇၅

၂။ အိ ိယ ၄၃၂၁၃၄၃၅ ၄၂၆၄၈၃၀၈ ၅၂၄၇၅၇

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၄၁၇၃၄၁ ၃၀၁၇၈၁၈၇ ၆၆၈၀၀၇

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၇၅၃၃၇၀ ၂၉၂၀၆၂၄၀ ၁၄၈၇၁၀

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၈၀၂၇၈၂ ၂၅၈၇၀၈၀၀ ၁၄၀၁၁၅

၆။ ဗိတိန် ၂၂၃၈၂၃၅၂ ၂၂၀၁၉၈၇၈ ၁၇၉၂၁၇

၇။ ုရှား ၁၈၃၇၃၁၈၄ ၁၇၇၉၁၀၈၁ ၃၇၉၉၅၅

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၂၁၈၀၇၈ ၁၇၉၆၉၆၄၄ ၂၄၃၅၁

၉။ အီတလီ ၁၇၆၁၁၆၀၇ ၁၆၈၂၀၈၈၁ ၁၆၇၃၀၅

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၇၂၇၄၇ ၁၄၉၇၁၂၅၆ ၉၈၉၆၅

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

(၂၀၂၀)ြပည့ှ်စ် တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွေအာင်ြမင်ပီး ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ တက သိလ်ု 

များသို ဝင်ခွင့ရ်ရိှထားပီး ေကျာင်းလာေရာက်အပ်ံှြခင်းမရိှေသးသမူျား၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ 

တက သိလ်ုများအချင်းချင်း ေြပာင်းေရ ေလ ာက်ထားလိသုမူျား၊ အြခားဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ တက သိလ်ုများ 

တွင် ဝင်ခွင့်ရရိှသူများသည် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်ကုိက်ညီပါက ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနေအာက်ရှိ တက သိုလ်များသို ေြပာင်းေရ ေလ ာက်ထားိုင်ေကာင်းှင့် လစ်လပ်ေနရာေပ မူတည်ပီး 

ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိက်ုညသီမူျားအနက် အမှတ်အများဆုံးရရိှသမူျားအား ေရးချယ် 

၍ လစ်လပ်ေနရာများတွင ်အစားထိုးေြပာင်းေရ  တက်ေရာက်ခွင့်ြပေရး  ေရးချယ်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

အေသးစတ်ိအချက်အလက်များသရိှိလိပုါက ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ Facebook Page, Website 

တိုတွင်လည်းေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန၏ Website တွင်လည်းေကာင်း၊ 

သက်ဆိင်ုရာေဆးတက သိလ်ုများှင့် ေဆးပညာီှး ယ်တက သိလ်ုများ၏ Website များတွင်လည်းေကာင်း 

ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုပါေကာင်းှင့် မမိတိိုလက်ရိှတက်ေရာက်ပညာသင်ကားလျက်ရိှေသာ တက သိလ်ုများ 

တွင်လည်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေဆးတက သိုလ်များှင် ့ေဆးပညာှီး ယ်တက သိုလ်များရှ ိပထမှစ်သင်တန်းများ၏ 

လစ်လပ်ေနရာများသို ေြပာင်းေရ တက်ေရာက်ိုင်ေရး ေလ ာက်လ ာေခ ယူသည့်ေကညာချက်



ဇွန်    ၁၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၂)၊ ေြမကွက် 

အမှတ် (၁၇၇)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်(၁၂)ရပ်ကွက်၊ မိဂသီ (၁၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၇၇) 
ဟုေခ တွင်သည့် အလျား ၄၀ေပxအနံ ၆၀ေပ၊ ဧရိယာ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပအကျယ်ရှ ိ
ဦးသန်းေထွး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၆၉၅၄] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား 
ေြမကွက်တစ်ကွက်ှင့် အဆိုပါေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦအားလုံးတိုအား ၎င်း၏ဇနီး 
ြဖစ်သူ ေဒ တင်ေရ မှ ပိုင်ဆိုင်လက်ရှိထားလျက်ရှိပီး၊ ၎င်းမ ှေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံလျက်ေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ုက ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် သေဘာ 
တူညီလျက် ေြမကွက်ေရာင်းဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွအချိတစ်ဝက ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ ်ြပလုပ်ြခင်းှင့် စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်လိုပါက 
ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများ
ြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး ေကညာအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးသက်ပိုင်ထူး LL.Bဦးသက်ပိုင်ထူး LL.B

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၅၉၇)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၅၉၇)
First Grace Law FirmFirst Grace Law Firm

အမှတ်-၅၇၊ အခန်း-၁၀၁၊ အေဝရာအိမ်ရာ (၂) ၊ အေဝရာလမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၅၇၊ အခန်း-၁၀၁၊ အေဝရာအိမ်ရာ (၂) ၊ အေဝရာလမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ 
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ုံးဖုန်း ၀၉-၄၂၁၇၁၉၆၄၈တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ုံးဖုန်း ၀၉-၄၂၁၇၁၉၆၄၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ကျိက ဆံရပ်ကွက်၊ ဣ ရီလာလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၂)၊ အခန်းအမှတ်-၅ (၅-လ ာ)၊ အေပ ဆုံးထပ် တိက်ုခန်းကိ ုတိက်ုခန်း 
ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူေဒ သင်းသင်းိင်ု [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၇၉၇၃၅]ကိင်ု ေဆာင်သထူမှံ 
က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတုိက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေကျာ်ဒင် (LL.B) ေဒ ေအာင်ေကျာ်မ (LL.B) ေဒ ေဝေဝလွင် (LL.B) ဦးေကျာ်ဒင ်(LL.B) ေဒ ေအာင်ေကျာ်မ (LL.B) ေဒ ေဝေဝလွင် (LL.B)
 (စ်-၇၃၃၁) (စ်-၁၂၅၈၈) (စ်-၄၆၈၀၉) (စ်-၇၃၃၁) (စ်-၁၂၅၈၈) (စ်-၄၆၈၀၉)
 (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ) (အထက်တန်းေရှေန) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ) (အထက်တန်းေရှေန)

ခိုင်ခန်ေကျာ် Legal Groupခိုင်ခန်ေကျာ် Legal Group
အမှတ်(၈၃)၊ ၃-လ ာ၊ အခန်း(၁၃/၃)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၄) အမှတ်(၈၃)၊ ၃-လ ာ၊ အခန်း(၁၃/၃)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၄) 

ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းတရားလ တ်ေတာ်အနီး၊ ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းတရားလ တ်ေတာ်အနီး၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၄၀၂၇၇၄၊ ၀၁-၅၄၅၄၇၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၄၀၂၇၇၄၊ ၀၁-၅၄၅၄၇၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၁၅၄)၊ 

ေြမကွက်အမှတ ်(၅၉၁)၊ ေြမကျယ်ဧရိယာ (၄၀' x ၆၀') အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန 

တွင် ဦးေဇာ်အုန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်) ၀၆၀၉၂၂] အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ေသာ (ပါမစ်) ေြမ 

အမျိးအစား ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်ကိ ုေြမကွက်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူ

ထံမှ ဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အရ တရားဝင်လက်ရှိထား ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးေအာင် 

ေအာင် [၁၂/အစန(ုိင်)၀၇၅၉၉၆] ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ ဦးေဇာ်လင်းထွန်း [၁၂/သဃက 

(ိုင်)၁၆၅၅၄၁] က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်တုိထံသုိ တရားဝင် 

ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇) ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးထွန်းထွန်းလွင် (LL.B) ေဒ သ ာ(LL.B) ဦးထွန်းထွန်းလွင် (LL.B) ေဒ သ ာ(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၄၁၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၄၁၉)

 ဖုန်း ၀၉-၂၅၆၂၂၉၇၃၂ ဖုန်း ၀၉-၅၅၀၃၆၆၃ ဖုန်း ၀၉-၂၅၆၂၂၉၇၃၂ ဖုန်း ၀၉-၅၅၀၃၆၆၃

အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ (ဘီ-၂)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ (ဘီ-၂)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ ထူပါုံအေနာက်          

၆ လမ်း၊ တုိက်အမှတ်-၁၀၁၉/က၊ ၃ ထပ်ခဲွထပ်တုိက်၏ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ် 
(မှန်ခန်း) ဟ ုေခ တွင်ေသာ တိက်ုခန်းအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံး 
တိုကိ ုအရပ်ကတ ိအေရာင်းအဝယ် စာချပ်အဆက်များြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသ ူေဒ ခင် 
သီတာေအာင် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၇၄၆၁၉]မှ တရားဝင် လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး    
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသြဖင့ ်၎င်းထမှံ က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတချိေပးေချထားပီးြဖစ်၍ 
အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှ 
(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံသည့် ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း) များြဖင့ ်
က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ (၇) ရက်ြပည့်ေြမာက်သည့်တိုင ်
ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခိုင်ဇင်ဝင်း (LL.B,D.B.L) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၃၀၈၈)ေဒ ခိုင်ဇင်ဝင်း (LL.B,D.B.L) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၃၀၈၈)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၄၈၈၃၊ ၀၉-၉၆၃၁၂၂၅၆၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၄၈၈၃၊ ၀၉-၉၆၃၁၂၂၅၆၅
အမှတ်-၁၂၀၈၊ မဏိစ ာလမ်း၊ ၆၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။အမှတ်-၁၂၀၈၊ မဏိစ ာလမ်း၊ ၆၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်၊ အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

(၁၂၉)၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၅၆၉)၊ မူလပိုင်ရှင ်ဦးအုန်းြမင့ ်အမည်ေပါက် 
အလျား(၆၀')၊ အနံ (၄၀')ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်အား မူလပိုင်ရှင်ထံမ ှ
စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပီး လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သ ူဦးေကျာ်ေကျာ ်
[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၃၄၆၄]ထံမှ က န်မေဒ ထက်ထက်ေအာင်က 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း  အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်
ယေနမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်းလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီ
ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ထက်ထက်ေအာင်ေဒ ထက်ထက်ေအာင်
၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၂၉၄၅၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၂၉၄၅
(ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၁၁၆၀၀၂)(ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၁၁၆၀၀၂)

 ြမန်မာအသင်းမှ

ြမန်မာ ယ-ူ၁၆ အမျိးသားအသင်းသည် ယင်းပိင်ပဲွအပါအဝင် ယခှုစ်အတွင်းယှ်ပိင်ရမည့် 

ိင်ုငတံကာပိင်ပဲွများအတွက်  ေလက့ျင့်ြပင်ဆင်မ များြပလပ်ုလျက်ရိှပီး နည်းြပချပ်အြဖစ် 

ဦးေအာင်ေဇာ်မျိးက ကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်။

အာဆယီ ံယ-ူ၁၆ ပိင်ပဲွကိ ု၂၀၀၂ ခှုစ်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပီး ၂၀၁၉ ခှုစ်က ေနာက်ဆုံး 

ကျင်းပခ့ဲကာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ှင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင်မူ ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့် ကျင်းပုိင်ြခင်း 

မရှိခဲ့ေပ။ ကျင်းပပီးစီးခဲ့သည့် ၁၄ ကိမ်တွင် ထိုင်းှင့် ဗီယက်နမ်အသင်းက သုံးကိမ်စီ၊ 

ြမန်မာ၊   သစေတးလျှင် ့  မေလးရှားတိုက   ှစ်ကိမ်စီ၊  အင်ဒိုနီးရှားှင် ့ဂျပန်အသင်းက 

တစ်ကိမ်စီ ဗိုလ်စွဲထားသည်။ အာဆီယံ ေဘာလုံးအဖွဲချပ်သည် ပိင်ပွဲအချိတွင  ်

အာရှေဒသတွင်းမှ အသင်းအချိကိ ုဖတ်ိကားခဲ့ပီး ဂျပန်အသင်းသည် ချန်ပယီဆံရုရိှသည်အထ ိ

ေအာင်ြမင်မ  ရရှိခဲ့သည်။                                                                                               ကိုညီေလး

 လူစားဝင်ကစားသမား

လူစားဝင်လာတဲ ့   တိုက်စစ်မှး  အမ်ဘတ်ပီရဲ 

ပွဲကစားချနိ် ၈၃ မိနစ်မှာ   သွင်းယူခဲ့တဲ့  သွင်းဂိုး 

ေကာင့ ်သေရတစ်မှတ်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ရမှတ်ှစ်မှတ်သာ ရရှိေသး

ကမ ာ့ဖလားချန်ပီယံ   ြပင်သစ်အသင်းဟာ       

ယအူီးအက်ဖ်ေအေနးရှင်းလဂ်ိပိင်ပဲွရဲ အပ်ုစ(ုA1)

မှာ ိင်ုပဲွရရိှထားြခင်းမရိှေသးဘ ဲသုံးပဲွကစားပီးချန်ိ 

မှာ  သေရရလဒ်ှစ်ပဲွ  ထွက်ေပ ထားတာေကာင့် 

ရမှတ်ှစ်မှတ်သာ ရရှိေသးတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဩစတီးယားအသင်းအတွက် သွင်းဂုိးတစ်ဂုိး 

သွင်းယူေပးုိင်ခ့ဲတ့ဲ တုိက်စစ်မှး ေဝမန်းဟာ ယခှုစ် 

ေဘာလံုးရာသီအတွင်းမှာ ဘရစ တုိးစီးတီးအသင်းနဲ  

အတူ ချန်ပီယံရှစ်သွင်းဂိုး ၂၂ ဂိုးအထိ သွင်းယူိုင် 

ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

အမှတ်ေပးဇယားထိပ်မှာ ဦးေဆာင်လျက်

လက်ရှိ ြပင်သစ်အသင်းပါဝင်ယှ်ပိင်လျက ်

ရှိတဲ့    ယူအီးအက်ဖ်ေအေနးရှင်းလိဂ်ပိင်ပွဲရဲ 

အပ်ုစ(ုA1)မှာ ဒန်ိးမတ်အသင်းက  သုံးပဲွကစားပီး 

ချနိ်မှာ ရမှတ်ေြခာက်မှတ်နဲ   အမှတ်ေပးဇယား 

ထပ်ိမှာ ဦးေဆာင်လျက်ရိှပီး ဩစတီးယားအသင်း 

က ရမှတ်ေလးမှတ်နဲ  အမှတ်ေပးဇယား ဒုတိယ 

ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။

အြခားေသာယူအီးအက်ဖ်ေအေနးရှင်းလိဂ ်

ပဲွစ်ေတမှွာေတာ ့ခိေုအးရှားအသင်းက ဒန်ိးမတ် 

အသင်းကိ ု  တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိ၊   ဆလိုဗက်ကီးယား 

အသင်းက အဇာဘိင်ုဂျန်အသင်းကိ ုတစ်ဂိုး-ဂိုးမရိှ၊ 

လက်ဗီးယားအသင်းက ေမာ်လ်ဒိုဗာအသင်းကို 

ေလးဂိုး-ှစ်ဂိုး၊  အန်ဒိရုာအသင်းက  လခီျန်စတန်ိး 

အသင်းကိ ု  ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုး၊  အစ ေရးအသင်းက 

အယ်လ်ေဘးနီးယားအသင်းကိ ု   ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုး 

အသီးသီးအိုင်ရရှိခဲ့ပီး   ဘီလာုစ်အသင်းနဲ  

ကာဇက်စတန်အသင်းတုိပဲွစ်မှာေတာ့ တစ်ဖက် 

တစ်ဂိုးစ ီသေရရလဒ်ထွက်ေပ ခဲတ့ာြဖစ်ပါတယ်။

ေငွကယ်

ဖျာပုံ     ဇွန်     ၁၁

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ဖျာပံုခုိင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှကီးကပ်၍ 

ရာသီပိတ်သိမ်းချနိ်အတွင်း ပင်လယ်ငါးဖမ်းေရလုပ်သားများအတွက ်

အေြခခံလုပ်ငန်းခွင်က မ်းကျင်မ သင်တန်း(တတိယအကိမ်)ကုိ ဇွန် ၇ ရက် 

နံနက်ပိုင်းတွင် ငါးလုပ်ငန်းသင်တန်းေကျာင်း ဖျာပုံ၌ ဖွင့်လှစ်သည်။

အဆိပုါသင်တန်းတွင် မိနယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှး  ဦးေအာင် 

ေကျာ်မိုးက အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားသည်။   အဆိပုါသင်တန်းတွင် 

ငါးဖမ်းေရယာ်လုပ်သားများအတွက်  ပင်လယ်ြပင်အသက်အ ရာယ် 

ဖျာပုံမိ၌ ပင်လယ်ငါးဖမ်းေရလုပ်သားများအတွက ်

အေြခခံလုပ်ငန်းခွင်က မ်းကျင်မ သင်တန်း(တတိယအကိမ်) ဖွင့်လှစ်

ေလးမျက်ှာမိနယ် ငဝန်ြမစ်အတွင်း ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်
ေလးမျက်ှာ   ဇွန်   ၁၁

ဧရာဝတီ     တိုင်းေဒသကီး 

ေလးမျက်ှာမိနယ်  ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနမှ   ငါးသယဇံာတြပန်းတီး 

မ မြဖစ်ေပ ေစရန ်  တားြမစ်ထား 

ေသာ    ငါးဖမ်းကိရိယာများြဖင် ့

ငါးဖမ်းဆီးြခင်းများ    မြပလုပ ်

ကရန်   ပညာေပးလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုသို   ပညာေပးလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဇွန် ၉ ရက် 

က ေလးမျက်ှာမိနယ်ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနမှးှင့်  ဝန်ထမ်းများ၊ 

ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွတို ပူးေပါင်း၍ 

ငဝန်ြမစ်အတွင်း  ငါးရစ်ငါးသန် 

ကာလြဖစ်ေသာ ေမ၊ ဇွန်၊ ဇလူိင်ုလ 

များတွင်  ငါးဖမ်းဆီးမ များ  မရိှေစ 

ေရးအတွက် ြမစ်ိုးတစ်ေလ ာက် 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး  ေဆာင်ရက်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။   

သတင်းစ်

ြမဝတီမိ၌ ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး

ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ အခမဲ့ြဖန်ေဝ
ြမဝတီ    ဇွန်   ၁၁ 

ကရင်ြပည်နယ်  ြမဝတီခိုင ်

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ  သဘာဝ 

ေရသယံဇာတ၊ အရင်းအြမစ်များ 

ပျက်စီးဆုံး ံးမ မှ  ကာကွယ်ရန် 

အတွက်  ငါးသယဇံာတထန်ိးသမ်ိး 

ေရး၊ ငါးမျိးြပန်းတီးမ ထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်ေရး၊        ြပည်သူများ 

ငါးရိက ာဖူလံုေစေရးှင့် စ်ဆက် 

မြပတ်     ငါးထုတ်လုပ်ိုင်ေရး 

ရည်ရယ်၍        ငါးသယံဇာတ 

ထိန်းသိမ်းေရး    အသိပညာေပး 

ေြမစိုက်ပိုစတာစိုက်ထူြခင်းှင့ ်

ပညာေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ 

ြဖန်ေဝြခင်းကိ ု     ဇွန်  ၉ ရက် 

နံနက်ပိုင်းက   ခိုင်ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများက  ြမဝတ ီ

မိ ဘုရင့်ေနာင်ေစျးှင့် က န်းေတာ 

ေစျးများသို    သွားေရာက်ပီး 

ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ 

အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။                       သတင်းစ်

ကင်းရှင်းေရး၊  မျိးသု်းရှားပါးေရသတ ဝါများထိန်းသိမ်းေရး၊ ငါးဖမ်း

ေရယာ်များလိက်ုနာေဆာင်ရက်ရမည့် ေရယာ်ေစာင့်ကည့်ထန်ိးချပ် 

ေရးစနစ်ဆိုင်ရာ  သင်ခန်းစာ VMS၊ ေဂဟစနစ်အေပ  ငါးဖမ်းကိရိယာ 

များ၏ အကျိးသက်ေရာက်မ ှင့်  တာဝန်သိစိတ်ြဖင် ့ငါးဖမ်းဆီးြခင်း၊ 

ြမန်မာ့ပင်လယ်ငါးဖမ်းဥပေဒအေကာင်း သိေကာင်းစရာများ၊ ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာန၊ ေရလပ်ုငန်းရှင် ေရလပ်ုသားများ လိက်ုနာရမည့်တာဝန်များှင့် 

စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများ ေရးဆွဲြခင်းအေကာင်း သိေကာင်းစရာများ၊ 

မီးြငမ်ိးသတ်ြခင်း   သိေကာင်းစရာများ၊   ေရှးဦးသူနာြပစုနည်း စသည့် 

သင်ခန်းစာများအား စာေတွလက်ေတွ  ှစ်ရက်ကာ သင်ကားေပးမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                                သတင်းစ်

ရမည်းသင်း    ဇွန်    ၁၁

ှစ်စ်ေွသီးှံြဖစ်ေသာ    ေွစပါးှင့် 

မိုးကိချည်မ င်ရှည်ဝါ  စိုက်ပျိးရန်အတွက ်

မိနယ်အတွင်းရိှ ဆည်၊  ကန်များမှ ရရိှေသာ 

စိုက်ပျိးေရကို    အားထားရသည်ြဖစ်ရာ           

ယခုှစ်တွင်   မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

ရမည်းသင်းမိနယ်အတွင်း၌ ေသွီးံှ ၃၅၃၇ 

ဧက စိက်ုပျိးရန်အတွက် စိက်ုပျိးေရေပးေဝခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို စိုက်ပျိးေရေပးေဝရာတွင ်မိုးကိ 

ချည်မ င်ရှည်ဝါ ၂၂၁၃ ဧက၊ ေွစပါး ၁၃၂၄ 

ဧက စုိက်ပျိးခ့ဲပီး စုိက်ပျိးထားေသာ ေွသီးှံ 

များမှာ ဇလူိင်ုလအတွင်း ေကာက်ယရူတ်ိသမ်ိး 

ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ယခုအခါ ရမည်းသင်းမိနယ်အတွင်း၌ 

မိုးဦးသီးှံြဖစ်ေသာ   ေြမပဲ၊  ပဲတီစိမ်းှင့ ်

ှမ်းတိုကို    စိုက်ပျိးပီးြဖစ်ကာ  မိုးစပါးှင့် 

ငုတ်စုိက်ပျိးရန်အတွက် ေဒသခံေတာင်သူ 

များ ကိတင်စီစ်ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း 

သိရသည်။         လ  င်သန်းတင့်(ရမည်းသင်း)

ရမည်းသင်းမိနယ်၌ 

ေွသီးှံ ၃၅၃၇ ဧက စိုက်ပျိးရန် စိုက်ပျိးေရ ေပးေဝ



ဇွန်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊   ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၄၄)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၄၄)၊ ေကျာက်စိမ်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၉၃)၊ 

ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ (၄၄'x၆၀')၊ (၀.၀၆၀)ဧက၊ (၂၆၄၀)စတရုန်းေပ 

အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ဦးရန်ိုင်ထွန်း 

(NBN-၂၃၁၉၄၂)က ဂရန်အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး ယခုေရာင်းချသ ူဦးဟိန်းမင်း 

[၆/ကသန(ိင်ု)၀၃၆၀၁၈] က ဂရန်အမည်ေပါက်ထမှံ အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ် 

ကတစိာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယလူက်ဝယ်ရရိှပိင်ုဆိင်ုထားကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်

အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက်ေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ု

က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ဖုိးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွ 

တချိအဝက်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည်ကိ ုကန်ကွက် 

လိုပါက ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟ ုအဆိုရှိသူ 

မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင ်

မှတ်ပုံတင် စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန်  ဒီကရီမူရင်းများှင့်တက ွ

က ်ုပ်တိုထံသို (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ုံးလပ်ုငန်းကစိ ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးစွမ်းထက်ပိုင်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်းဦးစွမ်းထက်ပိုင ်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန

LL.B, DBL, DIL, MA (Business Law) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)LL.B, DBL, DIL, MA (Business Law) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)

ဖုန်း ၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂  ဖုန်း ၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ဖုန်း ၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂  ဖုန်း ၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း (B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း (B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်။

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၇)၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ် (၃၇)၊ ပညာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၉၂၀)၊ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမ 

အမျိးအစား၊ (၄၀'x၆၀')၊ (၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပအကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေနအမ်ိအေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 

ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ေဒ ခင်ဇာြမင့ ်[၅/ပလန(ိင်ု)၀၆၆၀၀၉]က ဂရန်အမည် 

ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး ယခုေရာင်းချသ ူဦးမင်းသုတတိုး [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၆၈၄၅၀] ကဂရန် 

အမည်ေပါက်ထမှံ အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယလူက်ဝယ် 

ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံ 

လျက်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကုိ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေြမကွက် 

ှင့်ေနအိမ်ဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချိအဝက်ကို ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက  ယင်းေြမကွက်ှင့ေ်နအမ်ိှင့ ်

ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟု အဆိုရှိသူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက ်

စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင ်စာချပ်စာတမ်း မူရင်းများ၊ 

တရားုံးအမန်ိ ဒကီရမီရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကို 

ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးစွမ်းထက်ပိုင်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်းဦးစွမ်းထက်ပိုင ်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန

LL.B, DBL, DIL, MA (Business Law) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)LL.B, DBL, DIL, MA (Business Law) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)

ဖုန်း ၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂  ဖုန်း ၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ဖုန်း ၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂  ဖုန်း ၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း (B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း (B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈၁)၊ 

သခုတိာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx ၆၀ေပ)၊ ေြမဧရယိာ(၂၄၀၀)
စတုရန်းေပရှိ ဦးေသာင်းတင်(ဘ)ဦးေဖေသာင်း(LPN-၀၀၂၁၇၈) အမည်ေပါက် ပါမစ် 
ေြမကွက်အနက်မှ ေခါင်းရင်းဘက်အြခမ်း (၂၀ေပx ၆၀ေပ)၊ ေြမဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်း 
ေပရိှ ေြမကွက်ပါအဝင်  ေြမကွက်ေပ ရိှ ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား အမည် 
ေပါက်ထံမ ှအရပ်ကတိစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့် လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး ြပန်လည် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးစန်းိုင်ဦး(ဘ)ဦးပိုင်[၁၂/ခရန 
(ိင်ု)၁၀၁၂၅၈]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ် 
ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ြမတ်သ ာေဇာ် ေဒ ြမတ်သ ာေဇာ်
LL.B,D.IT,C.B.LLL.B,D.IT,C.B.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၉၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၉၄၂)
အမှတ်(၁၂၀၂/ခ)၊ ေဒဝဒဟ(၃၃)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၂၀၂/ခ)၊ ေဒဝဒဟ(၃၃)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၄၁၂၂၊ ၀၉-၇၉၆၃၄၅၃၈၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၄၁၂၂၊ ၀၉-၇၉၆၃၄၅၃၈၈

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၉)၊ 

၃-လ ာေန ဦးေတာ်ယုပ်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၁၅၅၇၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ ဇနီးြဖစ်သူ မဇာရီတင်ြမ[၁၄/ပသန(ိုင်)၂၃၈၉၀၇]
ကိုင်ေဆာင်သူသည ် (၁၆-၅-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက် 
ေနအိမ်မှဆင်းသွားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွှင့် ၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သူ 
မဇာရီတင်ြမတိုသည် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအသိအမှတ်ြပ ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ 
ေမာ်လဝီအဖဲွချပ်(ဗဟုိ)တွင် ှစ်ဦးှစ်ဖက်ညိ  င်းဆဲြဖစ်ပါသည်။ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးေတာ်ယုပ်ှင့် မဇာရီတင်ြမတုိသည် ယခုအချန်ိအထိ အစ လာမ်ဘာသာအရ အကင် 
လင်မယားအြဖစ်သာ တည်ရှိေနပါေသာေကာင့ ်(၃၀-၅-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေကးမု ံ
သတင်းစာတွင် မဇာရီတင်ြမ၏'' ပိင်ုဆိင်ုမ  ပစ ည်းများအေပ  ကန်ကွက်တားြမစ် ပုိင်ဆုိင်မ  ပစ ည်းများအေပ  ကန်ကွက်တားြမစ် 
ေကာင်းေကာင်း'' ေကညာချက်အား က ု်ပ်မတ်ိေဆအွေနြဖင့ ်ကန်ကွက်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြဖြဖမင်း(LL.B,D.B.L)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၈၁၈၈)ေဒ ြဖြဖမင်း(LL.B,D.B.L)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၈၁၈၈)

အမှတ်(၄၉)၊ အထက်မ ေလးလမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန်  အမှတ်(၄၉)၊ အထက်မ ေလးလမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန်  
မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၇၉၈၂၄၉၄၄၂၊ ၀၉-၇၈၆၉၃၀၅၁၂မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၇၉၈၂၄၉၄၄၂၊ ၀၉-၇၈၆၉၃၀၅၁၂

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး) မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၉)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ ်(၉)၊ ေရ ပေဒသာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၈၈၉)၊ ှစ်(၆၀) 
ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ (၄၀'x၆၀')၊ (၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပ 
အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ် 
အေဆာက်အဦအပါအဝင်  အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ယခေုရာင်းချ 
သ ူေဒ ခင်သတီာွယ် [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၁၆ ၅၉၈]က ဂရန်အမည်ေပါက်လက်ဝယ် 
ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့် အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူ 
ဝန်ခလံျက်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်း လာသည်ကိ ုက ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် 
ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်ဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချိအဝက်ကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ယင်းေြမ 
ကွက်ှင့်ေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟ ုအဆိုရှိသူမည်သ ူ
မဆိ ုခိင်ုလု ံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပုတံင် 
စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တို 
ထံသုိ(၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယကိ်စ  
ပီးဆံုးေအာင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိင်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်(၃၁)၊ ေဇယျာ 

သီရိ(၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၃၄)ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးေသာင်းေအး ဂရန် 
အမည်ေပါက် (၄၀x၆၀)ေပ  ေြမကွက်အနက်မှ ေြခရင်းြခမ်း အလျားxအန ံ(၂၀x၆၀) 
ေပ၊ (၁၂၀၀) စတရုန်းေပ ေြမကွက်ှင့ ်ထိေုြမကွက်ေပ ရိှ အမ်ိ (ေရ+မီး) အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်လက်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုပီး အ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်းကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေအာင်ေဌး 
[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၁၀၃၆၄] မှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းြခင်းကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ
ေဒ ယယုဝုင်း[၉/မထလ(ိင်ု)၁၃၁၃၅၀]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက (၂၀-၆-၂၀၂၂) 
ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထားပီး က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းအြပည့ ်
အစုံြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက အထက် 
ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
  ေဒ ယုယုဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  ေဒ ယုယုဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  

ေဒ ဝင့်ဝင့်ထွန်း (LL.B)ေဒ ဝင့်ဝင့်ထွန်း (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၈၀၆၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၈၀၆၉)

အမှတ်(၁၈၉)၊ ေအာင်ကျက်သေရလမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊အမှတ်(၁၈၉)၊ ေအာင်ကျက်သေရလမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉ ၂၆၁၁၀၁၁၃၄ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉ ၂၆၁၁၀၁၁၃၄

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အေဆာက်အအံုအမှတ် (၂၂၄)၊ 

ဆပ်ိကမ်းသာလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ အခန်း(၆)၊ တတယိထပ်တိက်ုခန်း၏အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် 

လက်ဝယ် ပိင်ုဆိင်ုထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း  ဝန်ခ ံ

ကတြိပသ ူေဒ အန်ုးခင် [၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၂၀၆၉၉]ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သူ ဦးေနလင်းစိန်က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိ 

တစ်ဝက်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား (မူရင်း)များြဖင့ ်       

က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ဤသတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန ်

ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် (LL.B)ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၈၆၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၈၆၁)

အမှတ်-၁၉၁၊ လမ်း ၄၀၊ ေြမညီထပ်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၉၁၊ လမ်း ၄၀၊ ေြမညီထပ်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“BUILT ENVIRONMENT SOLUTIONS (Myanmar)“BUILT ENVIRONMENT SOLUTIONS (Myanmar)

COMPANY LIMITEDှင့်အများသိေစရန် ေကညာချက်”COMPANY LIMITEDှင့်အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ အမှတ်-၉၀(A,B)ရှိ 

TMW Enterprise  Limited ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 

ေကညာအပ်ပါသည-်

၁။    က ု်ပ်မိတ်ေဆွ TMW Enterprise  Limited သည် BUILT ENVIRONMENT 

SOLUTIONS (Myanmar)COMPANY LIMITED(BES Myanmar Co.,Ltd.)အေပ  

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ ၂၀၁၈ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၀၀အမ  

တွင် ေလေအးေပးစက်ဝယ်ယြူခင်းှင့ ်တပ်ဆင်ြခင်းသေဘာတစူာချပ်အရ ရရန်ရိှ 

ေသာေငေွကးများရလိမု  စဲွဆိခုဲရ့ာ ၁၂၃၃၃၁၆၀ဝ/ိ-ကျပ် ြပန်လည်ရထိက်ုေကာင်း 

အိုင်ဒီကရီချမှတ်ခဲ့ပါသည်။

၂။   ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး၊ ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၉၅ 

ဖွင့လှ်စ်လျက်ေဆာင်ရက်ေနစ်  တရား ံးကမု ဏမှီ လာေရာက်ြခင်းမရိှေတာ့ပါ။

၃။   BES Myanmar Co.,Ltd. သည် Australia ိုင်ငံသား ANTHONY RAE 

တည်ေထာင်ထားပီး ၎င်းသည် အြခားကမု ဏမီျားတွင်လည်း DIRECTOR တစ်ဦး 

အြဖစ် ပါဝင်ေနေကာင်းှင့် ၎င်း၏အစုရှယ်ယာများကို ေရာင်းချေနေကာင်း 

စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။

၄။ သိုြဖစ်ပါ၍ တရား ံး BES Myanmar Co.,Ltd.အေနြဖင့် ေပးရန်တာဝန်ရှိ 

သည်များကိ ုေြပေကျေအာင် အြမန်ဆုံးေြဖရှင်းေပးပါရန် တရား ံး BES Myanmar 

Co.,Ltd.ှင့် အြခားေသာ ၎င်းှင့်ဆက် ယ်သည့် ကုမ ဏီများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ 

ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း(LL.B)  ေဒ စုဝတ်ရည်(LL.B)ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း(LL.B)  ေဒ စုဝတ်ရည်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၉၈၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၀၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၉၈၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၀၅)

အခန်းအမှတ်-၂၀၆၊ တိုက်အမှတ်-A-1၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အခန်းအမှတ်-၂၀၆၊ တိုက်အမှတ်-A-1၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၅၃၃၇၊ ၀၉-၇၉၅၈၁၂၃၀၉ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၅၃၃၇၊ ၀၉-၇၉၅၈၁၂၃၀၉
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ဇွန်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(စ)၊ ေမဓါဝလီမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၂၂၆)၊ ေြမအကျယ်ေပ (၃၀x၆၀)ရှိ ေြမှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ဖခင်-ဦးေမာင်လွင်(ကွယ်လွန်)၏ှစ်(၆၀) ဂရန် 
အမည်ေပါက်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိခင် ေဒ အုန်းရီ(ကွယ်လွန်)တို၏သားသမီးများြဖစ်က 
ေသာ (၁)ဦးြမင့်ဦး (၂)ဦးြမင့်သိန်း (၃)ဦးြမင့်လ  င်(၄)ေဒ ကည်ကည်ဝင်း (၅)ဦးြမင့်လွင် (၆) 
ေဒ ကည်ကည်ေအးတုိက  အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ကလျက်  ေရာင်းချပုိင်ခွင့် ရိှေကာင်း၊ 
အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှ ိကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့ ်က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွမှ  
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ
(၁၀)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊   စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ဆက်သွယ် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင် ကန်ကွက်သူမရှိပါက 
ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
ံုး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ံုး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗိလ်ုထွန်းဇရံပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုဆွန်ပက်လမ်း၊ အမှတ်(၂၆)၊ 

၄-လ ာ၊ တိုက်အား (မျက်ှာမူလ င်ယာ) (၁၂ ၁
၂

x ၄၇)ေပ အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းှင့် 
ပတ်သက်၍ ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစား လက်ဝယ်ထားလျက်ရိှေသာ ေဒ ဂျာရာေကာ့ [၁/ကမန 
(ုိင်)၀၅၂၅၁၆] ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် တုိက်ခန်းတန်ဖုိးေငွအနက် စရန်ေငွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသည့် အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမူရင်း 
ှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၀) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ လူကုိယ်တုိင် လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေဇာ်မင်းဦး  LL.Bဦးေဇာ်မင်းဦး  LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၇၆/၂၀၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၇၆/၂၀၂၁)
အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၆၆၄၀၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၆၆၄၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၈၃၇/ခ)၊ မဟာဗ လလမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ် ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် အမှတ်(၄၉)၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၈၃၇/ခ)၊ ဧရယိာ(၀.၀၂၇၅) ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကိ ုအမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူဦးမျိးေအာင် 
[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၂၇၀၇]ထံမှ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာြဖင့် ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစား 
လျက်ရိှပီး အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှေကာင်းှင့် ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိ 
ြပသြူဖစ်ေသာ ဦးတင့ေ်ကျာ် [၈/ပခက(ိင်ု)၁၈၇၉၄၃]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ 
ေဒ ေဝနီသန်း [၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၂၀၀၇]၊ ဦးရဲဝံ့မျိး [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၃၁၅၉] တိုက 
အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇) ရက်အတွင်း တကိျ ခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးဆုံးသည့်အထိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေဝနီသန်း၊ ဦးရဲဝံ့မျိး တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေဝနီသန်း၊ ဦးရဲဝံ့မျိး တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝဖိးေအာင် LL.B, WIPO (Switzerland)ေဒ ေဝဖိးေအာင ်LL.B, WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅)
Ph:09-421157856, 09-798458627Ph:09-421157856, 09-798458627

အမှတ်(၁၄)၊ ကျ ိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျ ိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ် (ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- 

၁၄၅၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၀၇၃၊ အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)၊ ေြမအမျိးအစား 
ပါမစ်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိအမှတ်-၂၀၇၃၊ ေအာင်ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ ၁၄၅- 
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ  
ေြမှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား မိေြမစာရင်းတွင်  ဦးြမင့်ေအာင် 
(AG-၁၄၂၇၄၂) အမည်ြဖင့် ချထားေပးြခင်းခံရပီး ၎င်းထံမှ အရပ်ကတိ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူထားရှိသူ ေဒ ေအးေမ 
[၁၃/ကခန(ိင်ု)၀၁၃၇၀၀] က မမိတိစ်ဦးတည်း လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ု၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်မှ ဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့ ်
ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့် 
တကွ က ု်ပ်ထံသုိ (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက် 
ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ  အေရာင်းအဝယ ်  ဆက်လက်ြပလုပ်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဦးေနလင်းထွန်း[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၀၇၉၀၃]ဦးေနလင်းထွန်း[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၀၇၉၀၃]
အမှတ်-၆၇၃၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်အမှတ်-၆၇၃၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်

(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၆၆၆၈၆၉(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၆၆၆၈၆၉

(၃၁-၅-၂၀၂၂)ေနစွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ၌(၃၁-၅-၂၀၂၂)ေနစွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ၌

ေဒ လှလှဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၁၈၅၁]၊ ေဒ စ ာဝင်း ေဒ လှလှဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၁၈၅၁]၊ ေဒ စ ာဝင်း 

[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၀၅၁၀]၊ ဦးေအာင်သန်းဦး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၅၈၀၂][၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၀၅၁၀]၊ ဦးေအာင်သန်းဦး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၅၈၀၂]

ှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအေပ  ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအေပ  ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ  ဦးေအာင်သန်းဦး  [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၅၈၀၂] 

ကိုင်ေဆာင်သ ူ (ဘ) ဦးအုန်းေမာင် အမှတ်(၁၀၇၃-က)၊ သံသုမာလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ ေနထိင်ုသ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိင်ုး သက်ဆိင်ုသမူျားှင့အ်များသေိစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်း ေကညာအပ်ပါသည်-

လူကီးမင်းေကညာထားသည့ ်အမှတ်-၁၀၇၃၊ သံသုမာလမ်း၊ ေပ ၅၀xေပ၆၀ 

ရိှ ေြမကွက်ှင့် ၎င်း ခံေြမကွက်ေပ ရိှ အုတ်ညပ် ှစ်ထပ်တုိက်အိမ် (၁)လံုးှင့် ထပ်ခုိးပါ 

အုတ်ညပ်ှစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်သည် အထက်အမည်ပါ 

ေဒ လှလှဝင်း၊ ေဒ စ ာဝင်းှင့် ေဒ နီနီဝင်း(ကွယ်လွန်)တို ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှ ိ

ေကာင်း ေဖာ်ြပေကညာြခင်းမှာ လွဲမှားေနပါသည်။ ထပ်ခိုးပါ အုတ်ညပ်ှစ်ထပ ်

အိမ်တစ်လံုးပါဝင်သည့် ေပ ၂၀x၆၀၊ ေြမကွက် (၁၀၇၃-က) အား ဂရန်အမည်ေပါက်ထမှံ 

မိဘများရှိစ်ကတည်းက က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသည့ ်ေြမကွက်ြဖစ ်

ေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဝါဝါထွန်း (စ်-၁၇၆၈၀)ေဒ ဝါဝါထွန်း (စ်-၁၇၆၈၀)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

တိုက်အမှတ် (၃၀/၃ လ ာေအ)၊ (၇)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊တိုက်အမှတ် (၃၀/၃ လ ာေအ)၊ (၇)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊

ကမာရတ်မိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၄၇၂၉ကမာရတ်မိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၄၇၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်(၁၃)၊ လူေနရပ်ကွက် 

အမှတ် (၁၃)၊ (၃၈) လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၁၄၀၇-D) ဟုေခ တွင်သည့် ေြမအကျယ ်
(အလျား ၈၇ ေပ-၁၀၂ ေပ x အနံ ၁၀၀ေပ -၁၀၉ ေပ)၊ ဧရိယာ (၀.၂၂၆) ဧကရိှ ဦးြမသိန်း 
ဂရန်အမည်ေပါက ်ေြမကွက်ကီးထဲမ ှတရားဝင ်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း မြပရေသးသည့ ်
ထိေုြမကွက်ကီး၏ အလယ်ြခမ်း၊ ေြမအကျယ် (အလျား၁၅ေပ x အန၁ံ၀၀ေပ)ရိှ ေြမကွက် 
တစ်ကွက်ှင့ ်ေြမကွက်၏ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုသ ူ
ဦးေဌးလွင် (ခ) ဦးေမ းန ီ[၅/ဘတလ(ိင်ု) ၀၀၆၆၈၄] ှင့ ်ဦးေကျာ်ေကျာ် [၅/ဘတလ(ိင်ု) 
၁၁၃၀၈၉] တိုကသာ တရားဝင ်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုရှိသြဖင့ ်
က ု်ပ်မတ်ိေဆမွျားက ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖစ်ေသာ 
အဝယ်စရန်ေငွအချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိ ု
ပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်သည့ ်
ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ဆက်သွယ်ကန်
ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။     လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရလ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ

ဦးသန်းွန်ေအာင် (LL.B, D.M.L)ဦးသန်းွန်ေအာင် (LL.B, D.M.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၉၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၉၂၆)

အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (၃၃)၊ STRAND CONDO၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (၃၃)၊ STRAND CONDO၊ 
မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၅၇၀၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၅၇၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ပိင်ုးခိင်ု၊ တံွေတးမိနယ်၊ ေပျာ်ဘွယ် 

ေလးေကျးရာအပ်ုစ၊ု ကွင်း/အကွက်အမှတ်ှင့ ်အမည်-၁၉၂/ေပျာ်ဘွယ်ေလး၊ 

ဦးပိင်ုအမှတ်-၃၇/၁၊ ေြမအမျိးအစား-လယ်ေြမ၊ ဧရယိာ(၄.၅၂) ဧကရိှ ေြမှင့် 

ယင်းေြမေပ ရှိ စိုက်ပျိးထားေသာ သီးပင်၊ စားပင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 

အားလံုးတုိအား ၄၃၄/လယ-၄ (လယ်/စီ)၂၀၁၃(၁၇-၁၀-၂၀၁၃) ြဖင့် လယ်ယာ 

ေြမ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံစ ံ(၇) ရရှိသူ ေဒ ေအးမီမီဇင်  [၇/ပမန(ိုင်) ၀၁၆၁၈၃] က 

မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိ ု

သြဖင့ ်က ု်ပ်တို မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက် 

စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇) ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက  ဥပေဒှင့် 

အညီ အေရာင်းအဝယ ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ် 

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

    ဦးဟိန်းစိုး (စ်-၄၈၉၃၃) ဦးသန်းဦး (စ်-၁၀၈၇၅)    ဦးဟိန်းစိုး (စ်-၄၈၉၃၃) ဦးသန်းဦး (စ်-၁၀၈၇၅)

    အထက်တန်းေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သက်ဆုိင်သူများကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆုိင်သူများကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၃)ရပ်ကွက်၊ ရတနာပုံလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၃၈၅/ခ)ဟ ုေခ တွင်ေသာ ဦးချစ်ြမင့ ်အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးအစား၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း (အလျား၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်အား အရပ်စာချပ် အဆက်ဆက် 

ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ လက်ရှိထားကာ တရားဝင် ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 

ကတြိပသ ူဦးေအာင်ဇာနည် [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၆၄၂၆၃] ထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ဦးတင်ထွန်းုိင် [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၁၁၆၈၈၈] မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုး 

ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (၂-၆-၂၀၂၂) ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိုပါ 

အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို 

လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စု ံ

တစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်မျိးချစ် (LL.B)  ေဒ သက်ေဝေအာင် (LL.B)ဦးေအာင်မျိးချစ ်(LL.B)  ေဒ သက်ေဝေအာင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)

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

သက်ဆုိင်သူများကန်ကွက်ုိင်ရန်အများသိေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆုိင်သူများကန်ကွက်ုိင်ရန်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ ေမတ ာ (၂)လမ်း၊ အမှတ် 

(၄၀၈/ခ) ဟုေခ တွင်ေသာ ေဒ သန်းသန်းငိမ်း အမည်ြဖင့်တည်ရှိေသာ ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမကွက်၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား၂၀ေပxအန၆ံ၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်တိုအား တရားဝင်အမည်ေပါက်၍ 

လက်ရိှထားကာ ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ သန်းသန်းငမ်ိး [၁၂/ဥကမ 

(ိုင်)၁၂၂၂၈၃]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ လှြမတ်သိဂ    [၅/ဘတလ(ိုင်) 

၁၁၆၇၈၉]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

(၈-၆-၂၀၂၂) ရက်တွင ်ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ ်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ 

က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်မျိးချစ် (LL.B)  ေဒ သက်ေဝေအာင် (LL.B)ဦးေအာင်မျိးချစ ်(LL.B)  ေဒ သက်ေဝေအာင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)

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

တရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးေကာင်းတရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးေကာင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ပိင်ုးခိင်ု၊ ေကျာက်တန်းမိ၊ 

အမှတ်(၇၉/B)၊ မဂ  လာလမ်း၊ ေရ ကန်ုးရပ်ကွက်ေန ဦးအာု၏ံသား 

ြဖစ်သ ူဦးေသာင်းေဌး[၁၂/ကတန(ိင်ု)၀၃၆၈၃၂]ှင့ ်ဦးြမင့လွ်င်၏ 

သမီးြဖစ်သူ ေဒ ေအးမိစံ[၁၂/ကတန(ိုင်)၀၀၇၇၆၂] တိုသည် 

(၂၀-၅-၂၀၂၁)ရက်တွင် ေကျာက်တန်းမိနယ်တရားုံး၌ အသိ 

သက်ေသများေရှေမှာက်တွင် ှစ်ဦး သေဘာတကွူာရှင်းြပတ်စဲပီး 

ေကာင်းှင့ ်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးချန်ိမှစ၍ တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး မည်သိုမ  

ဆက်စပ်သက်ဆိင်ုြခင်း အလျ်းမရိှေတာေ့ကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးမိစံ [၁၂/ကတန(ိုင်)၀၀၇၇၆၂]ေဒ ေအးမိစံ [၁၂/ကတန(ိုင်)၀၀၇၇၆၂]

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်အေရှပုိင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၀)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၅၉)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx ၆၀ေပ)၊ (၂၄၀၀စတရုန်းေပ) ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ရန်ကုန်မိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမ 
စာရင်းတွင ်ေဒ လူစီဘန်ထွယ်[၁/ကမန(ိုင်)၀၉၂၈၃၈]ြဖင့် အမည်ေပါက် မှတ်သား 
တည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားပီး မမိတိစ်ဦးတည်းသာ 
လ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ချိချိစန်း[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၁၈၀၄၈]က အပီးအပိင်ု 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးမိုးေဇာ်[၁၂/
ဗဟန(ိုင်)၀၄၈၂၇၅]မှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီး
ြဖစ်ပါသည်။အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ှင့်ေြမရှင်ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား စာရက် 
မရူင်းများကိ ုကိင်ုေဆာင်၍ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မည့်ေြမကွက်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သန်းြမင့်(LL.B,WIPO,Switzerland)ေဒ သန်းြမင့်(LL.B,WIPO,Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၄)

၄၃၊ သီတာလမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။၄၃၊ သီတာလမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၆၈၃၂၀၄၊ ၀၉-၄၅၀၂၇၉၄၆၈ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၆၈၃၂၀၄၊ ၀၉-၄၅၀၂၇၉၄၆၈

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ၁/ရပ်ကွက်၊ ေဇယျသိဒ ိ(၃)လမ်း၊ အမှတ်-

၆၀ေန ဦးဘဲလူး[၁၂/လမန(ိုင်)၁၇၁၉၁၇]မှ အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ က န်ေတာ်၏ သား/သမီးများ၏ ေမွးစာရင်းများတွင ်ဖခင် 
အမည်အား ဦးစိုးငယ် ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ က န်ေတာ်၏ ိုင်ငံသား 
စစိစ်ေရးကတ်ြပားှင့ ်သန်းေခါင်စာရင်းတိုတွင် ဦးဘလဲူးဟ၍ူလည်းေကာင်း 
အမည်ှစ်မျိး ကဲွလဲွလျက်ရိှေနေသာ်လည်း က န်ေတာ်တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါ 
ေကာင်းှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားှင့် သန်းေခါင်စာရင်းတိုတွင် 
ေဖာ်ြပပါရှိသည့် ဦးဘဲလူးမှာ က န်ေတာ်၏အမည်မှန်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဘဲလူး   ေဒ ြမဇာဇာေအာင်ဦးဘဲလူး   ေဒ ြမဇာဇာေအာင်
  LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L  LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၉၇၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၉၇၀)

  ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၁၁၆၅၃  ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၁၁၆၅၃

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ အ.ထ.က(ခွဲ)၊ 

ကေလာ့ကီး၊ ဒတုယိတန်းမှ မသဇင်ညဏ် 

၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးတင်စိုး[၁၀/

ရမန(ိုင်)၂၂၃၄၈၂]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးတင်စိုးဦးတင်စိုး

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ အ.လ.က 

(ေကာ့လ  င်)၊ Grade(2)မှ (အဖ)ဦးေဇာ်မင်းဦး 
[၁၀/မဒန(ိုင ်)၁၄၆၉၈၀]၏  သား 
ေမာင်ေအာင်ြမတ်ေကျာ်အား ေမာင်ေအာင် 
သီဟေကျာ်ဟ ုေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ေမာင်ေအာင်သီဟေကျာ်ေမာင်ေအာင်သီဟေကျာ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သံတံတားရပ်ကွက်၊ ေဇယျဝတီလမ်း၊ အမှတ်-၄၆/၄၈၊ ေြမညီ (အလယ်ခန်း)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၁၇x၅၅)ေပရိှ တုိက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ေရ၊ မီး အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်များကုိ အေပျာက်စနစ်ြဖင့် 

ဝယ်ယူရန် လက်ရိှတရားဝင်ပုိင်ရှင်ြဖစ်ေသာ  ေဒ စန်းစန်းတင့် [၁၂/စခန(ုိင်)၀၂၃၉၁၇]သို က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွမှ 

စရန်ေငွေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍  မည်သူမဆို   ကန်ကွက်လိုပါက 

ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့ ် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သမူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ  တိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအးြမင့်ရီ (စ်-၁၃၁၇၃)  ေဒ စိုးစိုးြမင့်  ဦးသိန်းွန်  (စ်-၃၅၆၁)ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ(စ်-၁၃၁၇၃)  ေဒ စိုးစိုးြမင့ ်  ဦးသိန်းွန်  (စ်-၃၅၆၁)

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

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

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

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၂၀/က) 

ေမာင်းမကန်ကမ်းသာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၂၈/ခ)၊ အလျား ၂၀ ၁
၂ ေပ၊ အနံ ၆၀ေပ၊ 

ဦးမျိးြမင့ခ်ိင်ု[၁၂/ဒဂမ (ိင်ု)၀၁၀၄၁၉] အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အား 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက်  စရန်ေငွ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများ 

ြဖင့ ်ယခေုကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

ထုိရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးတက်လူ (LL.B)ဦးတက်လူ (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၉၉၅)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၉၉၅)

အမှတ် (၁၉၂/ခ)၊ ေဇယျာမိင်လမ်း၊ (၅၄) ရပ်ကွက်၊အမှတ် (၁၉၂/ခ)၊ ေဇယျာမိင်လမ်း၊ (၅၄) ရပ်ကွက်၊

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၀၀၆၃ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၀၀၆၃



ဇွန်  ၁၂၊   ၂၀၂၂

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)

ဘ  ာေရးှစ်တွင် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေဆးသိေုလှာင်ု(ံေနြပည်ေတာ်)၊ 

(ပဗု သရီိမိနယ်၊ သွားှင့ ်ခတွံင်းေဆးုဝံင်းအတွင်း)ှင့ ်လယ်ေဝးသင်တန်းေကျာင်း 

တုိအတွက် လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန် လုံ ခံေရးကုမ ဏီငှားရမ်းလိုပါ 

သြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုငအံတွင်း တရားဝင်မှတ်ပုတံင်ထားသည့ ်ကမု ဏလီပ်ုငန်းရှင်များ 

အေနြဖင့်  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၌ တင်ဒါ 

တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ ပါသည်။

၂။ တင်ဒါတင်သွင်းလ ာပံုစံများအား ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရးဌာနခဲွ၊ ုံးအမှတ်(၄၇)၊ ေနြပည်ေတာ်၌လကူိယ်ုတိင်ု 

လာေရာက်ဝယ်ယူရရှိိုင်ပါသည်။ တင်ဒါအဆိုြပလ ာအားသတ်မှတ်ထားသည့ ်

စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီြပန်လည်တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။

တင်ဒါအမှတ်  - Tender.4.Security(2022-2023)

တင်ဒါစတင်သည့်ရက ် - ၁၃-၆-၂၀၂၂ ရက်

တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက်ှင့်အချနိ် - ၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက်၊ မွန်းတည့(်၁၂:၀၀)နာရီ

၃။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များသရိှိလိပုါက ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဝယ်ယြူဖန်းြဖးေရးဌာနခဲွ၊ ေနြပည်ေတာ် ဖန်ုး-၀၆၇၃၄၃၁၀၈၅/၀၆၇၃၄၃၁၀၇၇သို 

ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ကိကုန်းအေရှရပ်ကွက်၊ (၆)လမ်း(ေြမာက်)၊ 

အမှတ်(၅၈)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမဧရိယာ အလျား(၇၀)ေပx အနံ(၅၀)ေပအနက်မှ 
တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ   ေြမဧရိယာ  အလျား(၂၅)ေပx အနံ(၅၀)ေပရှိ 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား လက်ဝယ် 
ပိုင်ဆိုင်ပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေအးေအးဝင်း၊ 
ISN-၄၉၉၅၉၅၊ ဦးိင်ုလင်းေအာင်[၁၂/အစန(ိင်ု)၁၀၅၆၄၅]၊ ေဒ လတ်လတ်ေထွး 
[၁၂/အစန(ိုင်)၁၀၆၃၂၂]ကိုင်ေဆာင်သူများထံမ ှက ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သ ူ
မဆို ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ စာရက် 
စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ  
ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေစာေကာ်ဒို LL.Bဦးေစာေကာ်ဒိ ုLL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၁၃)
အမှတ်(၂၁၄)၊ (က-၃)လမ်း၊ မိသစ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။အမှတ်(၂၁၄)၊ (က-၃)လမ်း၊ မိသစ(်က+ခ)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၀၆၇၅၄၀၊ ၀၉-၇၅၇၆၉၂၂၅၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၀၆၇၅၄၀၊ ၀၉-၇၅၇၆၉၂၂၅၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ် (ေြမာက်ပုိင်း) မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် - ၄၈ 

(U9)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၂၂၁)၊ သာယာေရ ြပည်လမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း အလျား 

(၆၈)ေပx အနံ(၉၀) ေပရှိ   ဦးထွန်းဦး (ALE-၀၀၃၂၉၁)၊   ေဒ တင်တင်ဝင်း                   

(N/OKA- ၀၀၇၁၀၃) ေြမချပါမစ်အမည်ေပါက ်ေြမကွက်အား ေဒ သီတာေကျာ် 

[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၀၀၇၂] ကတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုလ ဲေြပာင်း ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း 

ဝန်ခကံတြိပသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လို 

သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

ေကာင်း၊ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်သီတာလွင် (LL.B, D.I.L)ေဒ ခင်သီတာလွင် (LL.B, D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၈၀၆/ ၂၀၀၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၈၀၆/ ၂၀၀၆)

အမှတ် -၉၊ ဆရာမကီးလမ်း၊ ဆရာစံ(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။အမှတ် -၉၊ ဆရာမကီးလမ်း၊ ဆရာစံ(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။

ဖုန်း ၀၉-၄၂၅၀၁၈၆၈၄၊ ၀၉-၇၉၁၆၄၁၅၆၄ဖုန်း ၀၉-၄၂၅၀၁၈၆၈၄၊ ၀၉-၇၉၁၆၄၁၅၆၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ဆိပ်ကမ်း) မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၈၁)၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၇၃၇)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပ 

x၆၀ေပ)ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ် (၇၃၇)၊ ကွမ်းအပ်သားမင်းသားလမ်း၊ (၈၁) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)

မိနယ်ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ေဒ စန်းသိန်း [၁၂/တမန(ုိင်)၀၂၃၅၉၀] အမည်ေပါက်ေသာ 

ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအမည်ေပါက်မ ှအရပ်ကတိဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ေရာင်းချခဲ့ေသာေကာင့ ်ေနာက်ဆုံးလက်ဝယ ်ဝယ်ယူ 

ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ဦးေဇာ်ထက်ေအာင် [၁၂/သခန(ိင်ု)၁၁၅၁၄၄]မှ မမိသိာလ င် လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ု ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း 

ေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံေရာင်းချသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သူဇာေအာင် [၅/မရန(ိုင်)၁၂၇၃၈၆]မှ အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက် 

စရန်ေင ွေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်မည့ ်သရိှူပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ေကာ်ြငာပါ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ် ူ

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင်ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန စ်(၈၀၅၀)ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန စ်(၈၀၅၀)

လင်းသန်  - အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်းလင်းသန်  - အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်း

အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်။ အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်။ 

ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

ဤလူေဘာင်တွင်ဤလူေဘာင်တွင်
စတ်ိညစ်စရာ-ေသာက-ဗျာပါဒ မှန်သမ ခဝါချ သန်စင်၍အသက်ရာ 

ေကျာ်ေနလိုလ င်

အငိမ်းစား လ/ထ- ကထိက ဆရာငိမ်းေရ ေမာင်၏ အလုံပိတ်     

မှန်ေထာင်ဟာသများစာအုပ်ကိုဖတ် ပါ

တန်ဖုိး ၁၀၀၀/ကျပ် (၃)အုပ်ယူ (၁)အုပ်လှမည်

(Promotion ကာလ တစ်လအတွင်းသာ)

ဖုန်း-09-5200860၊ 09-799653493ဖုန်း-09-5200860၊ 09-799653493

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ပုံှိပ်ေရးှင့ ်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန

ေဈးပိင်တင်ဒါစနစ်ြဖင့ ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။  ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပုံှိပ်ေရးှင့ ် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာနရှ ိ အထက်ြမန်မာြပည ်

အစိုးရ ပုံှိပ်စက်ု(ံမ ေလး)ှင့်  ေနြပည်ေတာ် ပုံှိပ်စက်ု(ံေဇယျာသီရိ)တိုမှ ထွက်ရှိေသာ  

ေဘးထွက်ပစ ည်းများကိ ုအိတ်ဖွင့်တင်ဒါြဖင့ ်ေရာင်းချပါမည်။

၂။ ေဘးထွက်ပစ ည်းများ၏ ေဈးပိင်စနစ်တင်ဒါပုံစံေလ ာက်လ ာှင့် စည်းကမ်းချက်များကိ ု 

(၂၇-၆-၂၀၂၂)ရက်မှ (၃-၇-၂၀၂၂)ရက်အထိ (နံနက် ၉:၀၀) နာရီမှ (ညေန ၁၆:၀၀)နာရီအတွင်း  

ဝယ်ယူုိင်ပီး (၇-၇-၂၀၂၂)ရက် (နံနက် ၁၁:၀၀) နာရီတွင် တင်ဒါေဖာင်ပိတ်သိမ်းပီး မွန်းလဲွ (၁:၀၀)

နာရီတွင်  ဖွင့်ေဖာက်ေကညာသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ သတ်မှတ်ချနိ်ကာလထက် ေကျာ်လွန်ေရာက်ရှိေသာ တင်ဒါများကိ ု ထည့်သွင်းစ်းစား 

မည်မဟုတ်ပါ။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါက ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၂၃၇၄၊ ၀၆၇-ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၂၃၇၄၊ ၀၆၇-

၄၁၂၃၇၅၄၁၂၃၇၅ ထံသိုုံးချနိ်အတွင်း  ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

 ေဈးပိင်စနစ်ြဖင့ ်တင်ဒါေခ ယူစိစစ်ေရာင်းချေရးအဖွဲ

 ပုံှိပ်ေရးှင့ ်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန

 ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၇)၊ ေနြပည်ေတာ်

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်
ေမာ်လမိင်မိ၊ အ.ထ.က (၅)၊ 

စတုတ တန်းေအာင်ြမင်ပီးသူ ေမာင်ေကျာ် 

ခန်ပိုင်ှင့် ေမာင်စတားလင်း တို၏ 

မိဘ အမည်မှန်မှာ ဦးပီကျဲ [၁၀/ပမန 

(ိုင်)၁၂၇၅၇၆] ှင့် ေဒ ှင်းဆီေအး 

[၃/ဘအန(ိုင်)၀၀၃၀၆၀]   ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။

ဦးပီကျဲဦးပီကျဲ

ေဒ ှင်းဆီေအးေဒ ှင်းဆီေအး

အများသိေစရန်အသိေပး ေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပး ေကညာြခင်း
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ သာယာဝတခီိင်ု၊ သာယာဝတီမိနယ်၊ လက်ပံတံုးေကျးရာ 

အုပ်စု၊ ကျးီလူးေကျးရာေန (ဘ) ဦးေသာင်း၏ သမီးြဖစ်သ ူေဒ ခင်လှ (ခ) ေဒ လှ [၇/

သဝတ(ိင်ု)၀၂၆၇၇၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး သတေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်-

ကွယ်လွန်သ ူ(ဦးေသာင်း ဇနီး ေဒ တင်ွန်) တိုမှ က ု်ပ်အမ သည် ေဒ ခင်လှ(ခ)

ေဒ လှှင့် ကွယ်လွန်သူ (ေဒ ြမ (ခ) ေဒ ခင်ြမ) တို ညီအစ်မ ှစ်ဦးသာ တရားဝင် ေမွးဖွား  

ခဲ့ပါသည်။ အြခားလက်ေဝခံမည်သူမ  စပ်ယှက် သက်ဆိုင်ပတ်သက်မ  တစ်စုံတစ်ရာ 

မရှိပါ။ က ်ုပ်အမ သည်သည ်အိမ်ေထာင်ခွဲတစ်ဦးြဖစ်ပီး ေဒ ြမသည ်အပျိကီးဘဝြဖင့်  

(၂၄-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန  ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ြပင်းထန်ေနချနိ် ကာလအတွင်း မိဘအိမ်၌ 

ကွယ်လွန်ခဲပ့ါသည်။ ေဒ ြမ မကွယ်လွန်ခင် မဘိများလက်ထက်ကတည်းက အတေူနထိင်ု 

ခဲ့ကာ ကွယ်လွန်ချန်ိအထိ ေအာက်ပါ ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းများကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။ (၁) ေရ ှင်းဆီ ကယ်သီး ငါးမူးသား (၁)စုံ၊ (၂)ဆွဲကိး 

(သံကိး) တစ်ကျပ်သား (၁) ကံုး၊ (၃)လက်စွပ် (ဆွင်းမကွင်း) ေကျာက်ပံု တစ်မတ်သား 

(၁)ကွင်း၊ (၄) နားကပ် တစ်မတ်သားေကျာ်ေကျာ် (၁)စုံ၊ (၅) ကံဆစ်လက်ေကာက ်

တစ်ကျပ်သား (၁)ကုံး၊ (၆) ေရစက် ဒီဇယ်သုံး (၁)လုံး၊ (၇) အိမ်ေထာင်ပရိေဘာဂပစ ည်း 

မျိးစုံ၊ (၈) ေဒ ြမနာေရး ကူေငွ ကျပ်တစ်သိန်းှင့် (၉)အလျား ၁၄၀ေပ x အနံ ၃၆ေပ ရှိ 

ေနအိမ်ှင့် ခံေြမကွက ်(၁)ခု၊ (၁၀) ေဒ ြမ ပုံစံ (၇) အမည်ေပါက် လယ်ယာေြမ ဧရိယာ 

(၉.၂၆) ဧကတို အသီးသီး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ အေမဆွိင်ုပစ ည်းရပ်များအား မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  

ေရာင်းချြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေမတ ာြဖင့်ေပးကမ်းြခင်း၊ အြခားနည်း

အသုံးြပြခင်းများအားလုံး (လုံးဝ) မြပလုပ်ပါရန် သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

သက်ဆိုင်ပတ်သက်သ ူမည်သူမဆို တင်ြပ ေတာင်းဆိုရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့် 

ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက်တင်ြပေတာင်းဆုိုိင်ပါသည်။ တင်ြပ 

ေတာငး်ဆုိမ မရှိပါက တည်ဆဲဥပေဒများြဖင့် ေဆာင်ရက်ေပးသာွးရမည်ြဖစ်ပါေကာငး် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးလှဝင်းစိုး (LL.B)ဦးလှဝင်းစိုး (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၃၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၃၈)

အမှတ် (၂၅)၊ ပန်းတေနာ်လမ်း၊ လင်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊အမှတ် (၂၅)၊ ပန်းတေနာ်လမ်း၊ လင်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄/ကျန်စစ်သား)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၄၇-၈၄၈)၊ 

အကျယ်အဝန်း(၅၀ေပx ၅၀ေပ)ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်သည် ေဒ ဝါဝါိင်ု(DLA-၀၁၃၁၆၂)အမည်ေပါက်ေသာေြမကွက်ြဖစ်ပီး ၎င်းအမည်ေပါက်မှ 

အရပ်ကတိဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်အဆင့်ဆင့် ေရာင်းချခဲ့ေသာေကာင့ ်ေနာက်ဆုံးလက်ဝယ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သည့ ်ဦးတင့်လွင[်၁၂/

ဒလန(ိင်ု)၀၆၂၁၇၈]မှ မမိသိာလ င် လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့ဟ်ဝန်ခေံရာင်းချသြဖင့ ်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေကျာ်စိုးဟန် [၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၀၂၂၃၉]မှ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ် 

အားကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)

ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ေကာ်ြငာပါ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ဆက်လက ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ပိုးအိအိစံ(LL.B)(LL.M)ေဒ ပိုးအိအိစံ(LL.B)(LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)

လင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်းလင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်း

အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉ ၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆ဖုန်း-၀၉ ၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၅)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၁၈)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၁ေပx 

၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၆)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်သည် ေဒ ြမင့်ြမင့်စိန်[၁၂/အစန(ုိင်)၀၅၂၁၁၉]ှင့် ေဒ ခင်ညိညိဝင်း[၁၂/
အစန(ုိင်)၀၅၂၉၁၆]တို ပူးတဲွအမည်ေပါက်ေသာေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယင်းေြမကွက်၏တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးသည့် ေြခရင်းြခမ်း(၂၀ေပx 
၆၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၂၁၈)၊ ကတန်က န်းလမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ  
တွင်ေသာ ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု၎င်းအမည်ေပါက်များမ ှမိမိတိုသာလ င် လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိ
ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံေရာင်းချသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးိုင်လင်းတိုး[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၁၅၃၀၉]ှင့် 
ေဒ ဝင်းပပလွင[်၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၁၁၆၇၀]တိုမှ အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်အားကန်  
ကွက်မည့်သူရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသိုကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ေကာ်ြငာပါ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
တရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ပိုးအိအိစံ(LL.B)(LL.M)ေဒ ပိုးအိအိစံ(LL.B)(LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)
လင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်းလင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်း

အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။
ဖုန်း-၀၉ ၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆ဖုန်း-၀၉ ၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ေညာင်ဦးမိနယ်၊ အမှတ်(၅) နယ်ေြမ၊ သီရိ 

ပစ ယာတုိးချဲရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်-၁၄၄၃ အတွင်းရိှ ဦးပုိင်အမှတ်-၁၉၊ 

ဦးပိုင်အမှတ်-၄၈၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၂၄၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၄၃ ဟုေခ တွင်ေသာ 

ေြမကွက်များသည် ေဒါက်တာ ဦးသက်လွင်၏ အမည်ြဖင့ ်ယေနတိင်ု တည်ရိှ 

လျက်ရှိပီး တရားဝင်ေနရာချေနထိုင်ခွင့်ြပထားသည့ ်ေြမကွက်များြဖစ်ပါ 

သည်။ အလားတူ ဦးပိုင်အမှတ်-၄၅၊ ၂၂ ေြမကွက် (၂) ကွက်သည်လည်း 

အမည်ေပါက် ေနရာချထားေပးြခင်းခံရသူ ဦးစိန်ဝင်းထံမှ ေဒါက်တာ 

ဦးသက်လွင်က လ ဲေြပာင်းရယူထားသည့် ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေဒါက်တာ 

ဦးသက်လွင်သည် (၂-၃-၂၀၂၁) ေနတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးြဖစ်၍  အထက်ေဖာ်ြပ 

ပါ ေဒါက်တာသက်လွင်အမည်ြဖင့ ်ရရိှထားသည့ ်၎င်း၏ အမည်ေပါက်ဦးပိင်ု 

အမှတ်-၁၉၊ ၄၈၊ ၂၄၊ ၄၃ ေြမကွက ် (၄) ကွက်ှင့် ဦးစိန်ဝင်းအမည်ေပါက ်

ဦးပိင်ုအမှတ်-၄၅၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-၂၂၊ ေြမကွက် (၂) ကွက်တုိအား ကွယ်လွန်သ ူ

ေဒါက်တာသက်လွင်၏ သမီးရင်းြဖစ်သ ူေဒ စ ာလွင် [၈/ပခက (ိုင်)၀၄၃ 

၅၆၁]က  ြမန်မာ့ဗုဒ ဘာသာဓေလ့ထံုစံှင့်အညီ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်လျက် 

ရှိပါသည်။

သိုပါ၍  ေဒ စ ာလွင်မှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိေသာ အထက် 

ေဖာ်ြပပါ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေညာင်ဦးမိနယ်၊ အမှတ်(၅) နယ်ေြမ၊ 

သရီပိစ ယာတိုးချဲရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်- ၁၄၄၃ အတွင်းရိှ ဦးပိင်ုအမှတ်- 

၁၉၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-၄၈၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-၂၄၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-၄၄၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-၄၅ 

ှင့် ဦးပိုင်အမှတ်-၂၂ ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်များအား ေဒါက်တာ 

ဦးသက်လွင်(ကွယ်လွန်)၏ သမီးြဖစ်သ ူေဒ စ ာလွင်၏ သေဘာတခွူင့ြ်ပချက် 

မရရိှဘဲ အြခားသူတစ်ပါးထံသုိ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ 

လှဒါန်းြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းများ မြပလုပ်ပါရန် 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စ ာလွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ စ ာလွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ုုလွင် ေဒ ုုလွင် 

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၅၇၄)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၅၇၄)

အမှတ်(၄)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပိ ဲကုန်းလမ်း၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပိ ဲကုန်းလမ်း၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၄၀၈၇၀၇၀၄မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၄၀၈၇၀၇၀၄

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စမီခံန် ခဲွေရးဦးစီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရး(၆)၊ 

ရန်ကုန်မိမှ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ခု ဘ  ာေရးှစ်တွင် ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံေငွြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်မည့် ရန်ကုန်မိေတာ် မုိင် (၃၀)ဝန်းကျင် (အေရှြခမ်း) စိမ်းလန်းစုိြပည်ေရး 

လပ်ုငန်းအတွက် လိအုပ်ေသာ လပ်ုငန်းခွင်တည်ေဆာက်ေရး ပစ ည်းများဝယ်ယြူခင်း 

အတွက် ြမန်မာုိင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူုိင်ေရး 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

တင်ဒါပုံစံ ေရာင်းချမည့်ရက ် - (၁၆-၆-၂၀၂၂) မှ (၂၁-၆-၂၀၂၂) ရက်အထိ 

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက ် - (၂၁-၆-၂၀၂၂)မှ (၂၃-၆-၂၀၂၂) ရက် 

  ညေန (၄) နာရီအထိ

တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက ် - (၂၄-၆-၂၀၂၂)ရက် နံနက် (၁၀:ဝဝ) နာရီ

တင်ဒါေရာင်းချမည့်ေနရာှင့ ် -  န်ကားေရးမှးုံး၊ တည်ေဆာက်ေရး(၆)၊ 

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ  ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသံုးချမ စီမံခန်ခဲွေရး 

  ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်မိ။

တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာ - အစည်းအေဝးခန်းမ၊ ဆည်ေြမာင်းှင့ ်

  ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမိ။

၂။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များသရိှိလိပုါက ေအာက်ပါဖန်ုးနပံါတ်များတွင် 

ုံးချနိ်အတွင်း ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည-်

ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၂၇၇၇၂၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၆၂၅၀၄

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁၃)စက်မ မိ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၇)၊ အကျယ်အဝန်း 

ဧရယိာ(၂.၀၁၉)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်သည် ေဒ ကျင်ယ[ု၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၁၅၁၈၃]အမည်ေပါက်ေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပီး 
၎င်းေြမှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၁၆၇)၊ ပန်းတ်းဝန်ဦးေရ ဘင်လမ်း၊ (၁၁၃)ရပ်ကွက်(စက်မ မိ)၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်ဟ ု
ေခ တွင် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုအမည်ေပါက် ေဒ ကျင်ယုမ ှမိမိသာလ င် လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင ်
ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံေရာင်းချသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်ညိြမတ်[၉/မရမ(ိုင်) 
၀၀၅၄၇၉]မှ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက်  ေရာင်းေကးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ် 
အားကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ေကာ်ြငာပါ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီ တရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ပိုးအိအိစံ(LL.B)(LL.M)ေဒ ပိုးအိအိစံ(LL.B)(LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)
လင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်းလင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်း

အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။
ဖုန်း-၀၉ ၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆ဖုန်း-၀၉ ၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

မီးေဘးေရှာင် မီးေဘးေရှာင ်

မေလာင်ခင်တားမေလာင်ခင်တား



ဇွန်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

မီး သတိြပမီး သတိြပ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ် (၁)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျမဂ  လာ(၁)လမ်း၊ တိုက်(၁၁+၁၂/

ဘ)ီ၊ ေြမည ီ(၁၂x၄၀)ေပရှိ တုိက်ခန်းှင့်တကွ ေရ၊ မီး၊ ေြမပုိင်ဆုိင်မ  အပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ

များ ြဖစ်ကေသာ ဦးရာဂ န်ဒရား(ခ) ဦးတင်လ  င် +၆ ဦးတုိမှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်အားလုံး 

ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင် 

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေအာင ်  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုစုေအာင်(LL.B,D.B.L,D.I.L)ေဒ စုစုေအာင်(LL.B,D.B.L,D.I.L)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

(စ်-၃၅၅၀၉/၁၆-၁၂-၂၀၁၀)(စ်-၃၅၅၀၉/၁၆-၁၂-၂၀၁၀)

တိုက်(၂၁)၊ ပထမထပ်၊ ေဇယျမဂ  လာ(၁)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ တိုက်(၂၁)၊ ပထမထပ်၊ ေဇယျမဂ  လာ(၁)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  Ph:09-31066498,09-769147794ရန်ကုန်မိ။  Ph:09-31066498,09-769147794

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း(၁၂)ရပ်ကွက်၊ 

မာဃ(၁၂)လမ်း၊ တုိက်အမှတ်(၉၂၅/ခ)၊ (၁)ခန်းတည်း (၆)ထပ်တုိက်အေဆာက် 
အဦ၏ တတိယထပ်၊ (၄)လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း (၁၈x၅၄)ေပရှိ တိုက်ခန်း 
အပါအဝင် ၎င်းတိက်ုခန်းှင့ ်ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရိှေသာ အကျိးခစံား 
ခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်အဆက်စပ်စာချပ် 
များြဖင့် ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုအဆိြုပသ ူေဒ နီနီစုိး 
[၁၀/သဖရ(ုိင်)၀၀၀၈၄၁]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်ပပေအး [၁၂/
တမန(ိင်ု)၀၀၀၆၅၂]က ၁၀-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်း 
အား အပီးအပိုင်ဝယ်ယူပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)
အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း၊ အမှတ်(၁၃၀)

တည်ရိှရာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၃ေအ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃)၊ ဧရိယာ 
(၁.၄၀၇)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၉၀)ဂရန်ေြမ၊ အမည်ေပါက် ေဒ ကျင်ေရ ၊ မကျင်အတ်ိ၊ 
ေဒ ကျင်တီ၊ ေမာင်ေစာလ  င်ှင့် ေဒ ေကျာ့ရင ်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက ်
(၅)ဦးထဲမှ ေဒ ေကျာ့ရင်ထံမှ စွန်လ တ်စာချပ်အမှတ်-၁၁၅၀/၇၃ ြဖင့် ေဒ ကျင်ေရ ၊ 
ေဒ ကျင်အတ်ိ၊ ေဒ ကျင်တ၊ီ ေမာင်ေစာလ  င်တိုမှရရိှခဲပ့ါသည်။ ေဒ ကျင်ေရ ၊ ေဒ ကျင်အတ်ိ၊ 
ေဒ ကျင်တီ၊ ေမာင်ေစာလ  င်တို (၄)ဦးထဲမှ ေမာင်ေစာလ  င်သည် (၁၈-၃-၁၉၉၇) ရက် 
တွင် လူပျိကီးဘဝြဖင့်ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ ကျင်ေရ ၊ ေဒ ကျင်အိတ်၊ ေဒ ကျင်တီတိုမှ 
ပိုင်ဆိုင်စာချပ်အမှတ် - ၁၈၈၅/၁၉၉၁ ြဖင့် ထပ်မံပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသည်။ ေဒ ကျင်ေရ ၊ 
ေဒ ကျင်အိတ်၊ ေဒ ကျင်တီတို(၃)ဦးထဲမှ ေဒ ကျင်တီသည ် (၂၉-၁၁-၂၀၁၀)ရက်တွင် 
(အပျိကီးဘဝ)ြဖင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ ေဒ ကျင်အိတ်သည ်(၂၁-၄-၁၉၉၅) ရက်ှင့် 
(ခင်ပွန်း)ြဖစ်သူ ဦးစိန်ရက်သည် (၁၄-၈-၁၉၉၁) ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ကပါသည်။ 
ေဒ ကျင်အိတ်ှင့် ဦးစိန်ရက်တိုမှ (၁)ဦးြမင့်စိန် (၂)လင်(မ်)ဘိန်ယူ (ခ) ဦးြမင့်သိန်း (၃) 
ေဒ မိမိစိန် (၄) ေဒ ေငွေငွစိန် (၅) ေဒ သီတာစိန် (၆) ေဒ လင်းေအာင ်(၇)ေဒ အုန်းလှ 
တိုအား ေမွးဖွားခဲ့ကပါသည်။ ၎င်းတို (၇)ဦးထဲမှ သားတစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးြမင့်စိန်သည ်
(၁၉-၉-၂၀၁၇)ရက်တွင် ကွယ်လွန်၍ ၎င်း၏အစုအတွက် ေဒ ခင်သိန်းစုိးမှ လည်းေကာင်း၊ 
လင်(မ်)ဘန်ိယ(ူခ)ဦးြမင့သ်န်ိး၊ ေဒ မမိစိန်ိ၊ ေဒ ေငေွငစွန်ိ၊ ေဒ သတီာစန်ိ၊ ေဒ လင်းေအာင် 
ှင့် ကျန်သမီး(၁)ဦးြဖစ်သူ ေဒ အုန်းလှသည် (၂၃-၈-၂၀၀၉)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် 
(ခင်ပွန်း)ြဖစ်သ ူဦးဇာလီြမင့်တုိမှ ေဒ ကျင်အတ်ိအစအုတွက်လည်းေကာင်း၊ ေဒ ကျင်ေရ  
၏ အစုအတွက် သားြဖစ်သ ူဦးွန်ထွန်းမှ တရားလိုြပ၍ ေဒ ခင်သိန်းစိုး+၆ အေပ  
တရားပိင်ထားကာ ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုး၊ တရားမကီးမ အမှတ်- ၆၂၆/၂၀၁၉ 
ြဖင့် “အေမွပံုစီမံခန်ခဲွေပးေစလုိမ ” ြဖင့် စဲွဆုိခ့ဲပါသည်။ ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်းခုိင်၊ တဲွဖက် 
ခုိင်တရားံုး(၁)၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၆၂၆/၂၀၁၉ ြဖင့ ်တရားမကျင့်ထံုးဥပေဒအမိန်  
၂၃၊ နည်း ၃ အရ ေြပငိမ်းဒီကရီချမှတ်ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားြခင်းအေပ  ၃၀-၁-၂၀၂၀ 

ရက်စွဲပါ အမိန်တိုြဖင့ ်ရရှိခဲ့ကပီး၊ ယင်းတရားုံး၏ အမှတ်စ်(၁) ေြမကွက်ကိ ုရရှိသူ 
ေဒ ခင်သိန်းစိုး+၆ ၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်ဦးစိန်မင်း [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၃၄၇၃]က 
ယင်းေြမ၏ ဂရန်၊ သားသမီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ေသဆံုးမ လက်မှတ်၊ ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်းခုိင် တရားံုး၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၆၂၆/၂၀၁၉ 
၏ တရားုံးတာဝန်ခံမိတ မှန်၊ ေဒ ခင်သိန်းစိုး+၆ ထံမှ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ ်
လ ဲစာတိုရယူပီး ပါဝါပ်ုသမ်ိးြခင်းမရိှေကာင်းှင့ ်ပါဝါေပးသ ူသက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ယင်းေြမ၏ ဂရန်တိုကို တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ ်ချပ်ဆိုရန် 

ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင် 
ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
ဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဦးလှထွန်း ေမတ ာရိပ်မွန်ကင်ဆာေဖာင်ေဒးရှင်း(မ ေလး)သုိ ဦးလှထွန်း ေမတ ာရိပ်မွန်ကင်ဆာေဖာင်ေဒးရှင်း(မ ေလး)သုိ 
အလှေငွ လှဒါန်းြခင်းအလှေငွ လှဒါန်းြခင်း

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၀)၊ ထွန်းသီရိလမ်းှင့် သခင်ဗဟိန်းလမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၆၀၇)၊ စတုရန်းေပ(၃၀၅၅)အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးစန်းေမာင်(S/OKA-၀၀၀၄၆၅)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ ဦးချမ်းေအး[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၀၉၄၁၉] မှ ဥပေဒှင့်အညီ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
အချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေ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.LPh-09-954280932    LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L
အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊   WIPO(Switzerland)အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊   WIPO(Switzerland)
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။   Ph:09-420080932, 09-977402677ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။   Ph:09-420080932, 09-977402677

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၃၄/ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ်-
၂၆/က-၅၊ ဧရယိာ (၀.၁၄၇)ဧက၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်(၃၅)၊ ေရ သစ ာလမ်း၊ 
(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမအမျိး 
အစား B-လ/န ၃ခ၊ အမည်ေပါက် ဦးလ  င်ေဖ 
[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၄၅၆၀၄] ေြမကွက်အား 
ေဒ ွဲွဲရီ၊   ေဒ စန်းစန်းေထွးတိုထံမှ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်-၆၇၈/၂၀၁၃ 
(၁၅-၂-၂၀၁၃)ြဖင့်    ရန်ကင်းမိနယ် 
တရားသူကီးံုး၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် တရားမကီးမ  
အမှတ် ၅၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် ၆ အရ 
ဧရိယာ ၀.၁၄၇ ဧကအနက်မှ တရားဝင ်
မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ    ေြမကွက်၏ 
ေြမာက်ဘက်ြခမ်း အလျားxအနံ ၄၅ေပ 
၆လက်မx၅၈ ေပခန်ရှိ ေြမကွက်အား 
ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ စန်းစန်းေမာ်[၁၂/ရကန 
(ိင်ု)၀၄၄၆၇၅]ထမှံ SP ရသ ူဦးဝင်းေအာင် 
[၁၂/မရက(ိုင်)၀၇၇၅၅၀]မှ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ ်ခ ျပ ်ဆိုရန ်  ေြမပုံကူး  
ေလ ာက်ထားလာြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ 
ပူးတွဲပိုင်ရှင်ှင့ ်ေလ ာက်ထားရန် အခက် 
အခဲရှိပါသြဖင့ ်တစ်ဖက်သတ် အေရာင်း 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား  ခွင့်ြပပါရန်ှင့် 
တင်ြပပါ အေရာင်းစာချပ်-၆၇၈/၂၀၁၃ 
၏အြမတ်ခွန်ှင့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အေထာက် 
အထားေပျာက်ဆုံးြခင်းအား ကျမ်းကျနိ ်
လ ာှင့ ် ရှင်းလင်းဝန်ခံကတိတင်ြပ၍ 
တစ်ဖက်သတ်အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ရန် 
ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက် 
ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှ 
စ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
ှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 
များအတိုင်း   ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

သုံးခွမိနယ် တရားုံးေတာ်၌သုံးခွမိနယ် တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် (၁၆)၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် (၁၆)
ဦးေအးသွင်            ှင့်   ဦးဝင်းြမင့်

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

ဦးဝင်းြမင့၊် အေနာ်ရထာလမ်းသွယ်(၁)၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ သံုးခွမိေန 

(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသူ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက ‘‘ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အား 

မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ’’     ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင ်

ြဖစ်ေစ (သိုတည်းမဟုတ်) ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကား 

အရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊  ေရှေနှင့ ်ြဖစ်ေစ 

၂၀၂၂-ခှုစ်၊ ဇွန်လ(၂၄) ရက် (၁၃၈၄-ခှုစ်၊ နယန်ုလဆတ်ု  ၁၁ ရက်) မွန်းမတည့်မ ီ

၁၀ နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလုိ၏ အဆုိလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် 

ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် သင်သေိစရမည်မှာ အထက်က ဆိခုဲသ့ည့် 

ေနရက်တွင် သင်မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင်၏ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက် 

များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း 

များှင့်သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကိ ု

သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ် သင်၏ ကိုယ်စားလှယ ်

ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် 

အမ မဆုိင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၂-ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၀) ရက်တွင် 

ဤံုးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

                                                                      (မျိးထွန်းလင်း)(မျိးထွန်းလင်း)

မိနယ်တရားသူကီးမိနယ်တရားသူကီး

သုံးခွမိနယ်တရားုံးသုံးခွမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေအာင်သေြပ(၆)လမ်း၊ ၇/အေရှ ရပ်ကွက်၊ 

အမှတ်(၅၁၁ က+ခ)၊ (၆-ထပ်) အေဆာက်အဦ၏ တတိယထပ် (ေခါင်းရင်းြခမ်း)
ဟု ေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလံုးအား တရားဝင်ေရာင်းချစီမံခန်ခဲွပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူ (၁) ဦးသူရိန် 
ထွန်း [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၃၅၈၃၄] (၂) ေဒ နန်းအခိိင်ုမွန် [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၃၄၃၈၈] 
တုိထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အဆိုပါ တိုက်ခန်းအေပ  ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို 
ကန်ကွက်လုိပါက ခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့် 
တကွ က ု်ပ် တိုထသံို ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် 
အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစ 
ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဟန်စုေကျာ် (စ်-၈၂၀၁/၁၂) ေဒ ေအးန ာေအာင် (စ်-၁၇၄၄၃)ေဒ ဟန်စုေကျာ် (စ်-၈၂၀၁/၁၂) ေဒ ေအးန ာေအာင် (စ်-၁၇၄၄၃)
LL.B,D.B.L,D.M.L  LL.BLL.B,D.B.L,D.M.L  LL.B
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

Ph:09-5095800, 09-774409168Ph:09-5095800, 09-774409168

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ၃၇လမ်း၊ အမှတ်(၁၄၈)၊ ဒုတိယထပ် (တုိက်ကုိမျက်ှာမူလ င် လက်ယာ 

ဘက်ခန်း)၊ (ေခါင်းရင်းခန်း)၊ ဧရိယာ(၁၂ေပခဲွ x ေပ ၅၀)ခန်အကျယ်အဝန်းရိှ ထပ်ခုိးပါ တုိက်ခန်းတစ်ခန်းကုိ ဝယ်ယူလက်ရိှထား ေနထုိင် 
ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားလျက်ရိှပီး တစ်ဆင့လ် ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ကတြိပသ ူေဒ သက်သက်ထွန်း [၈/ခမန(ိင်ု)၁၇၉၀ 
၇၃](၎င်း၏ ကိယ်ုစား ဦးလင်းေအာင်ထွန်း [၁၄/သပန(ိင်ု)၀၇၄၁၉၀])ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆတွစ်ဦးက အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် 
သေဘာတူညီပီးြဖစ်၍ ပစ ည်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာေငွကိ ုစရန်ေငွများအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူ၊ ကန်ကွက်အေရးဆိုလိုသ ူမည်သူမဆို 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်တင်ြပုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်အထိ ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။ 

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၁၈၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၁၈၅)
အမှတ်(၇၉)၊ ၁၀၁-လမ်း၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ ရန်ကုန်။အမှတ်(၇၉)၊ ၁၀၁-လမ်း၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ ရန်ကုန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၃၅၇၄၉၊ ၀၉-၇၇၅၀၆၀၇၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၃၅၇၄၉၊ ၀၉-၇၇၅၀၆၀၇၇၇

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

သုံးခွမိနယ်တရားုံးေတာ်၌သုံးခွမိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၁၇)၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၁၇)
ဦးေအးသွင်  ှင့်  ဦးကိုကိုလ  င်

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

ဦးကိုကိုလ  င်၊ အေနာ်ရထာလမ်းသွယ်(၁)၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွ 

မိေန(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသူသိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အား 

မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ”ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင ်

ြဖစ်ေစ (သိုတည်းမဟုတ်) ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကား 

အရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစားလှယ်ှင့ ်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂၄)ရက်(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၁၁ ရက်)မွန်းမတည့်မ ီ

၁၀ နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလုိ၏ အဆုိလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် 

ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့ 

သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင်၏ကွယ်ရာတွင် 

ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် 

စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း 

အစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်သင်၏ 

ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာ 

တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ(၁၀)ရက်တွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                      (မျိးထွန်းလင်း)                                                                      (မျိးထွန်းလင်း)

မိနယ်တရားသူကီးမိနယ်တရားသူကီး

သုံးခွမိနယ်တရားုံးသုံးခွမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ၁/၇(၂)လမ်း၊ သာသနရိပ်သာ 

ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇၀/B-2)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(အလျားေပ ၇၀ x 

အနံေပ ၆၀)ရိှ အိမ်၊ ခံေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အအုံ 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ် ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်ဝယ်ယူခဲ့ပီး 

လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသ ူဦးေစာအယ်ေဂး 

[၁၂/အစန(ိုင်)၁၈၃၇၆၂]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန် 

အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့် 

ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့် ရက်မှစ၍(၇)ရက် 

အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ 

က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါ 

က အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဟန်စုေကျာ် (စ်-၈၂၀၁/၁၂) ေဒ ေအးန ာေအာင် (စ်-၁၇၄၄၃)ေဒ ဟန်စုေကျာ် (စ်-၈၂၀၁/၁၂) ေဒ ေအးန ာေအာင် (စ်-၁၇၄၄၃)

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

Ph:09-5095800,09-774409168Ph:09-5095800,09-774409168

၂၉- ဇွန်(၂၀၂၂)တွင် ကျေရာက်ေသာ 
ဆင်စွယ်ြဖင့်    တင်ပါးဆုံအစားထိုး 
ကုသမ ကို ကနဦး လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့် 
ကွယ်လွန်သူဖခင်      အိုးအထူးကု 
ဆရာဝန်ကီး     ေဒါက်တာဦးစံေဘာ် 
ှစ်(၁၀၀)ြပည့် အထိမ်းအမှတ်ှင့် ၁၉-
ဇွန်(၂၀၁၄)တွင်      ကွယ်လွန်ခဲ့ေသာ 
မိခင်  ေဆးပညာပါေမာက  ေဒါက်တာ 
ေဒ ြမင့်ြမင့်ခင်  (၈)ှစ်ြပည့်  အထိမ်း 
အမှတ်ကို   ရည်စူး၍  သားြဖစ်သူ 
ေဒါက်တာြမင့်ဇံ               ဥပေဒပါေမာက  
က    ဦးလှထွန်း     ေမတ ာရပ်ိမွန်ကင်ဆာ 
ေဖာင်ေဒးရှင်း(မ ေလး)သို အလှေငွ 
(၃၄၀၀၀၀၀/-) သံုးဆယ့်ေလးသိန်းကျပ်  
တိတိလှဒါန်းပါသည်။



ဇွန်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းမ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိမ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိ

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်  မ ေလးတိုင်းေဒသကီးေငွလုံးေငွရင်း ရန်ပုံေငွြဖင့ ်
ေဆာင်ရက်မည့် ၃၃/၁၁ေကဗီွ (၅)အမ်ဗီွေအ ပျားစီဓာတ်အားခဲွံုှင့် အင်ပျခဲွံံုအတွက် 
ဓာတ်အားလိုင်း/ခွဲုံတည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း (၃)ခုအား ြမန်မာကျပ်ေငွ(Kyat)ြဖင့ ်
တင်ဒါေခ ယူလုပ်ငန်းအပ်ှံလိုပါသည-်

တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် -၁၄-၆-၂၀၂၂ရက်
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ် -၂၈-၆-၂၀၂၂ရက ်(၁၄:ဝဝ)နာရီ
တင်ဒါပုံစံေရာင်းချတင်သွင်းရမည့်ေနရာ -မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရး 

     ေကာ်ပုိေရးရှင်း၊ ၂၇လမ်း၊ ၇၇x၇၈   
     ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ 

     မ ေလးမိ။
၂။    တင်ဒါပုံစံှင့် စာရက်စာတမ်းများကိ ုအထက်ပါလိပ်စာတွင ် သတ်မှတ် န်းထား 
အတိုင်း ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။
၃။    အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ဖုန်း-၀၂၄၀၇၃၈၀၁၊ ၀၂၄၀၆၉၁၂၁ 
တိုကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါဗဟိုေကာ်မတီ(မ ေလးတိုင်းေဒသကီး)တင်ဒါဗဟိုေကာ်မတ(ီမ ေလးတိုင်းေဒသကီး)

    မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်)    မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်)

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သွပ်ဝိုင်းကီးရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သွပ်ဝိုင်းကီးရပ်ကွက်၊

 ေမတ ာလမ်း၊  အမှတ်(၁၅၀/က)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ် ေမတ ာလမ်း၊  အမှတ်(၁၅၀/က)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်

 အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်- ကီးပွားေရး/

ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၅၀/က၊ ဧရိယာ(ဝ.ဝ၂၇၅)ဧက၊  ေြမအမျိး 

အစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 

မိေြမစာရင်း အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ေဒ သီတာဝင်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၇၀၈၀၅] 

[၎င်း၏ကိုယ်စား ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူးကိုယ်စား 

လှယ်လ ဲစာအမှတ်-၄၅၆၄/၂၀၂၂ (၂၁-၃-၂၀၂၂) ရရိှသ ူေဒ သသုဝုင်း(ဘ) ဦးေဇာ်ဝင်း 

[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၇၃၂၉၄] က မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်

ရိှေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တို မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍  အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံ 

ေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို  (၇) 

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့် 

အည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သေိစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

     ဦးဟိန်းစိုး  ဦးသန်းဦး     ဦးဟိန်းစိုး  ဦးသန်းဦး

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

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၄၀)၊ ရတနာလမ်းသွယ်၊ ၆၁- ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်ဟု ေခ တွင်သည့် ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၁/ရတနာ)၊ ေြမ 
ကွက်အမှတ်(၄၀)၊ ဧရိယာ(ဝ.၂၂၉)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမသည် 
ဦးေအာင်ေကျာ်ငိမ်း [၃/ဘအန(ိုင်)၀၁၀၂၂၂] အမည်ေပါက်ြဖစ်ပီး၊ ၎င်းမှအပီး 
အပိင်ုေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက် က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်တို 
ထသံို ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အေထာက်အထား ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)           ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ) ေဒ ေဘဘီ (စ်-၈၇၉၁)ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)           ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ) ေဒ ေဘဘီ (စ်-၈၇၉၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုသစ်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျ(၁)လမ်း၊ အမှတ် 

(၂၆)ေန အဖ-ဦးခင်ေအာင် (ခ) ဦးြမေအာင်၏သမီးြဖစ်သ ူေဒ ခင်ဖိးေအာင[်၁၂/သဃက(ိုင်) 
၁၈၃၀၃၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုးအများသေိစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်-

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်ဖိးေအာင်ှင့် ဦးေကာင်းထက်ေကျာ်[၁၂/သကတ(ိုင်) 
၁၇၄၅၂၇]တိုသည် (၉-၄-၂၀၁၉)ခှုစ်တွင် တရားဝင်လက်ထပ်ခဲ့ကပီး ေပါင်းသင်း ေနထိင်ုခဲ့က 
ရာမှ တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦးစတ်ိသေဘာထားချင်း တိက်ုဆိင်ုမ မရိှ၍ ဆက်လက်ေပါင်းသင်းေနထုိင်ရန် 
ဆ မရိှေတာ့ေသာေကာင့် ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုးတွင် (၉-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန၌ ှစ်ဦး 
သေဘာတူ ကွာရှင်းြပတ်စဲခဲ့ကပါသည်။

ထိုေကာင့ ်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးသည့(်၉-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနမှစ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ခင် 
ဖိးေအာင်ှင့် ဦးေကာင်းထက်ေကျာ်တုိသည် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦးမည်သုိမ ဆက်စပ်သက်ဆုိင်ြခင်း 
အလျ်းမရိှေတာေ့ကာင်း၊ ေနာက်ေနာင်တွင်လည်း တစ်ဦး၏ ကိယ်ုေရးကိယ်ုတာ ကစိ မှန်သမ ကိ ု
ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်း၊ ေှာင့်ယှက်ြခင်း၊ ဟန်တားြခင်းတုိ ြပလုပ်ကမည်မဟုတ်ေကာင်းှင့် 
ဦးေကာင်းထက်ေဇာ်ှင့ ်ပတ်သက်သည့်မည်သည့ ်လုပ်ငန်းေငွေကးကိစ ရပ်မှန်သမ  က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်ဖိးေအာင်ှင့ ် (လုံးဝ)ပတ်သက် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ချစ်စ ီေဒ ချစ်စ ီ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၄၉/၂၀၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၄၉/၂၀၁၄)
အမှတ်-၂၉(တတိယထပ်)၊ (၃၅)လမ်းေအာက်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၂၉(တတိယထပ်)၊ (၃၅)လမ်းေအာက်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၀၇၆၉၇၃ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၀၇၆၉၇၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊  ခင်းသာရပ်ကွက်၊  ခင်းသာအိမ်ရာ၊ 

 ခင်းသာလမ်းမကီး၊ (၅)လ ာ၊ ေထာင့်ခန်း၊ အခန်းအမှတ်(၅၀၈)၊ B12၊ အလျား 

(၂၄ေပ)x အနံ (၃၃)ေပရိှ တုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ  ပုိင်ဆုိင်၍ 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ဦးြပည့်စုံေမာင်ေမာင ်[၁၂/

ဒပန(ိုင်)၁၆၃၄၁၁]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးသန်းစိန်[၁၂/

သကတ(ိင်ု)၀၃၄၄၄၅]ှင့် ေဒ ရီရီေရ [၁၂/သကတ(ုိင်)၀၃၄၃၈၁]တုိက အပီးအပုိင် 

ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေကးများအား ေပးေချထားပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသ ူ

များရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 

များယူေဆာင်၍ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသန်းစိန်[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၃၄၄၄၅]ှင့် ေဒ ရီရီေရ  [၁၂/သကတ(ုိင်)၀၃၄၃၈၁]တုိ၏ဦးသန်းစိန်[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၃၄၄၄၅]ှင့် ေဒ ရီရီေရ  [၁၂/သကတ(ုိင်)၀၃၄၃၈၁]တုိ၏

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဟန်ဝင့်ေဝ                 ေဒ သီတာေအး  ေဒ ွယ်နီထွန်းေဒ ဟန်ဝင့်ေဝ                 ေဒ သီတာေအး  ေဒ ွယ်နီထွန်း

LL.B,DL 101  LL.B  LL.BLL.B,DL 101  LL.B  LL.B

(WIPO Switzerland)      (WIPO Switzerland)  အထက်တန်းေရှေန(WIPO Switzerland)      (WIPO Switzerland)  အထက်တန်းေရှေန

IP Discovery,DL 450      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၃၂၉၇)IP Discovery,DL 450      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၃၂၉၇)

(AICC-2020,Korea DL    (စ်-၉၆၀၈)(AICC-2020,Korea DL    (စ်-၉၆၀၈)

170(WIPO Academy),    Ph-09443025964,0973025964170(WIPO Academy),    Ph-09443025964,0973025964

DL 701(WTO,WHO,       အမှတ်(၂၃၇၆/ခ)၊ ေဇယျဝတီအေရှDL 701(WTO,WHO,       အမှတ်(၂၃၇၆/ခ)၊ ေဇယျဝတီအေရှ

WIPO Academy            (၄)လမ်း၊(၁၀)ေတာင်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ WIPO Academy            (၄)လမ်း၊(၁၀)ေတာင်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 

အထက်တန်းေရှေန        သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အထက်တန်းေရှေန        သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

(စ်-၅၂၈၁၈)(စ်-၅၂၈၁၈)

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ၄၈ U ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ၄၈ U 1010-ရပ်ကွက်၊ -ရပ်ကွက်၊ 

ကျန်းမာေရးလမ်း၊ အမှတ်(၉၁)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ကျန်းမာေရးလမ်း၊ အမှတ်(၉၁)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်

      အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း      အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး) မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

- ၄၈ U10၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၁၊ အကျယ် (၈၀'x၆၀')၊ ေြမအမျိးအစား-

ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား မိေြမ 

စာရင်းအမည်ေပါက်ပုိင်ရှင် ဦးသက်ြမင့်လွင် [၁၂/သဃက(ုိင်)၁၃၇၃၃၇]က 

မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိ ု

သြဖင့် က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက် 

စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့် 

အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ် 

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

          ဦးဟိန်းစိုး  ဦးသန်းဦး          ဦးဟိန်းစိုး  ဦးသန်းဦး

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

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

''အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ အမှတ်-၁၀၁၆၂/၂၀၂၁ အား''အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ အမှတ်-၁၀၁၆၂/၂၀၂၁ အား

ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်း''ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ မ လမ်း၊ အမှတ်-(၂၂)ေန  ေဒ အအိ ိေဒ အအိ ိ

ေချာစ ု(ဘ) ဦးခင်ေမာင်စိုးတင့ ်[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၃၃၉၉၈] ေချာစု (ဘ) ဦးခင်ေမာင်စုိးတင့် [၁၂/အလန(ုိင်)၀၃၃၉၉၈] ှင့် ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်း 
မိနယ်၊ ခတ ာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ေန ေဒ မ ေရ (ဘ) ဦးလွင်ေရ  [ ၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၉၁၈၃]ေဒ မ ေရ (ဘ) ဦးလွင်ေရ  [ ၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၉၁၈၃] 
တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ အအိေိချာစ ု(ဘ) ဦးခင်ေမာင်စိုးတင့ ်[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၃၃၉၉၈] ှင့ ်ေဒ မ  ေဒ အအိေိချာစ ု(ဘ) ဦးခင်ေမာင်စိုးတင့ ်[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၃၃၉၉၈] ှင့ ်ေဒ မ  
ေရ  (ဘ) ဦးလွင်ေရ  [ ၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၉၁၈၃]ေရ  (ဘ) ဦးလွင်ေရ  [ ၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၉၁၈၃]တိုမှ ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 
(၂၁)ရပ်ကွက်၊ ရာမလမ်း၊ အမှတ်(၄၇၁)ေန ဦးိင်ုဝင်း (ဘ) ဦးခင်ေမာင်ကည်[၁၂/ဥကမ ဦးိင်ုဝင်း (ဘ) ဦးခင်ေမာင်ကည်[၁၂/ဥကမ 
(ိုင်)၀၁၆၁၈၃] (ိုင်)၀၁၆၁၈၃] သို မိေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၊ ရန်ကုန်မိ၌ (၁-၁၂-၂၀၂၁) 
ရက်ေနတွင် လ ဲအပ်ခဲ့သည့် အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၁၀၁၆၂/၂၀၂၁ 
အား ေဒ အအိေိချာစှုင့ ်ေဒ မ ေရ ေဒ အိအိေချာစုှင့် ေဒ မ ေရ တို၏ သေဘာဆ အရ ဥပေဒှင့်အညီ ရန်ကုန်မိ 
စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံး၌ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းမည ်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန ်
ကိတင်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

     လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ေဒ ဝင်းပပ (LL.B)ေဒ ဝင်းပပ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၆၀)
123/6-B, Pansodan Business Tower ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊123/6-B, Pansodan Business Tower ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Phone:09-404245501 ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Phone:09-404245501 

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ မုဆိုးေညာင်ပင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဆင်ကူးကီးရာေန ဦးေဇာ်မင်း မှတ်ပုံတင် 

အမှတ် [၁၂/လကန(ိင်ု)၁၈၇၀၆၃] ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်-

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနတွင်  ရန်ကုန်မိ၊ 

လ  င်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေအးရိပ်မွန်(၃)လမ်း၊  အမှတ်(G-7)ေန  ေဒ ြမတ်ြမတ်ေမာ် [၁၀/မလမ(ုိင်)၁၆၀၇၈၉] ကုိင်ေဆာင် 

သအူား (၂၀-၅-၂၀၁၆) ရက်စဲွပါ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ မှတ်ပုတံင်အမှတ် (၁၄၁/၂၀၁၆)ြဖင့ ် ဦးေဇာ်မင်းမှ အေထေွထ ွ

ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာလ ဲအပ်ေပးခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ဦးေဇာ်မင်းမ ှေဒ ြမတ်ြမတ်ေမာ်အား လ ဲအပ်ထားေသာ  အေထွေထွ 

ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ယေနမှစ၍ ြပန်လည်ပယ်ဖျက်ုပ်သိမ်းပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

 ဦးေဇာ်မင်း   ေဒ ခင်ြဖြဖြမင့် (LL.B) ဦးေဇာ်မင်း   ေဒ ခင်ြဖြဖြမင့ ်(LL.B)

     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၇၈၆)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၇၈၆)

          09-43072315          09-43072315

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
GLobal World Insurance Co.,Ltd(GWI)အာမခံကုမ ဏီ၏ တာဝန်ေပးလ ဲအပ်ချက်အရ အများြပည်သူများ GLobal World Insurance Co.,Ltd(GWI)အာမခံကုမ ဏီ၏ တာဝန်ေပးလ ဲအပ်ချက်အရ အများြပည်သူများ 

သိရှိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်-သိရှိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်
(၁) GWI Co.,Ltdကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် (193473482/2012)ြဖင့် အေထွေထွအာမခံလုပ်ငန်းများဝန်ေဆာင်မ 

ေပးြခင်းသာ ေဆာင်ရက်သည့်လုပ်ငန်းြဖစ်ပီး မည်သည့်ေငွေချးလုပ်ငန်းများ ကုမ ဏီများှင့်ဆက်စပ်၍ Guarantee 
Money(or)Deposit Money လုံးဝ(လုံးဝ)ေကာက်ခံြခင်းမရှိပါ။

(၂) ထိုအြပင် GWI အာမခံကုမ ဏီသည် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင ်တရားဝင်ေကာ်ြငာထားေသာ GLobal 
World Insurance Co.,Ltd၏ Bank Acc Number များှင့သ်ာ ေငေွကးလ ဲေြပာင်းလက်ခြံခင်းများ လက်ခေံဆာင်ရက်ပါသည်။ 

(၃) သိုြဖစ်ပါ၍ GLobal World Insurance Co.,Ltd (GWI) အာမခံကုမ ဏီ၏အမည်အား အလွဲသုံးစားြပလုပ်ကာ 
ေငေွချးလပ်ုငန်းများှင့ပ်ူးေပါင်းပီး ေငေွချးေပးသည်ဟ ုေြပာဆိကုာ Social Media တွင် ေငေွကးေကာက်ခေံနြခင်းများှင့ ်
GLobal World Insurance Co.,Ltd (GWI)၏ Hot Line ဖန်ုးနပံါတ်များကိ ုWave Money ြဖင့ ်ေငလွ ဲ ေြပာင်းခိင်ုးြခင်းများသည် 
GLobal World Insurance Co.,Ltd (GWI) အာမခံကုမ ဏီှင့် လုံးဝ (လုံးဝ)ပတ်သက်မ မရှိပါ။ အကယ်၍ GLobal World 
Insurance Co.,Ltd (GWI) အာမခကံမု ဏအီမည်အား အသုံးြပကာ ကိတင်ေငေွကာက်ခံပီး ေငေွချးေပးသည်ဟ ုေြပာဆိုပီး 
Guarantee Money(or)Deposit Money ေငွေကးေကာက်ခံလာပါက GWI  အာမခံကုမ ဏီမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်
မဟုတ်ပါေကာင်းှင့်

(၄) GLobal World Insurance Co.,Ltd (GWI) ကုမ ဏီ၏ အမည်၊ ဂုဏ်သတင်းေကျာ်ကားြခင်းှင့ ်လုပ်ပိုင်ခွင့ ်
အရပ်ရပ်အား အလွဲသုံးစားြပလုပ်ခဲ့ပါက တည်ဆဲဥပေဒများအရ ထိေရာက်စွာ တရားစွဲဆိုသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြမတ်စ ီ(LL.B,DBL)(Legal & Compliance Officer)ေဒ ြမတ်စ ီ(LL.B,DBL)(Legal & Compliance Officer)

Ph:09-420141512Ph:09-420141512
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၈၁၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၈၁၄)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်လမ်းမကီး၊ 

တိုက်အမှတ်-၁၀၃၉(က)/၁၀၄၀(က)၊ ပထမထပ်(ဘီ)တိုက်ခန်းှင့်တကွ 
အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံသူ ေဒ သက်သက်စိုး[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၉၄၄၇]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွချိတစ်ဝက်ကိ ု
ေပးေချထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ် 
ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်း မူရင်း 
များှင့်တကွ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် 
သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး 
သည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ချစ်သက်ပိုင်(LL.B)ေဒ ချစ်သက်ပိုင(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၁၉၂၆)(၃၁-၁-၂၀၁၇)(စ်-၁၁၉၂၆)(၃၁-၁-၂၀၁၇)
အမှတ်(၂၅)၊ ပထမထပ်(ညာ)၊ ဂ မာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်အမှတ်(၂၅)၊ ပထမထပ်(ညာ)၊ ဂ မာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်

Ph:09-421017536Ph:09-421017536

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-(၁၀)၊ အဿက 

လမ်း(၂၀)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၆၀၃/က၊ (အလျား ၂၁ေပx အနံ ၆၀ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမှင့် အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ေဒ ေဟမာမင်း [၁၂/ကတန(ုိင်)၀၈၃၁၀၃]
မှ အမည်ေပါက်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်  ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချိုင်ခွင့်ရှ ိ
ေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆို၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွေဒ ဖူးဖူးေဇာ ်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၁၀၈၂၂၆]က 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံ 
သည့် စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ဖူးဖူးေဇာ်   ေဒ ေအးမွန်ေအာင်  ေဒ ှင်းယုဝင်းေဒ ဖူးဖူးေဇာ ်  ေဒ ေအးမွန်ေအာင်  ေဒ ှင်းယုဝင်း
  (စ်-၁၅၃၇၂)   (စ်-၁၇၈၄၂)  (စ်-၁၅၃၇၂)   (စ်-၁၇၈၄၂)
  မဟာဥပေဒဘွဲ   ဥပေဒဘွဲ  မဟာဥပေဒဘွဲ   ဥပေဒဘွဲ
            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၁၉/၄လ ာ၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်-၁၉/၄လ ာ၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၁၁၁၆၄၊ ၀၉-၇၈၇၁၇၇၇၄၃ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၁၁၁၆၄၊ ၀၉-၇၈၇၁၇၇၇၄၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ထန်းပင်ကန်ုးရပ်ကွက်၊ ထန်းပင်ကန်ုး (၅)လမ်း၊ အမှတ်(၁) ဟေုခ တွင်ေသာ 

ေြမအကျယ(်၄၀x၆၀)ေပ အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ထိုေြမကွက်ေပ ၌ ေဆာက်လုပ်ထားေသာ တစ်ထပ်တိုက ်အိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ဦးချနိ် မှပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ဦးချနိ်ကွယ်လွန်ေသာအခါ သားြဖစ်သူ ဦးတင်ထွဏ်းမှ အေမွဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ဦးတင်ထွဏ်းမှထပ်မံ၍ သားြဖစ်သ ူဦးထွန်းမင်းခိုင်အား (၈-၁၂-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ ေမတ ာြဖင့ ်အပိုင်ေပးကမ်း 
စာချပ်အရ ေပးကမ်းခ့ဲပီး ဦးထွန်းမင်းခုိင် ကွယ်လွန်ေသာအခါ တစ်ဦးတည်း အေမွဆက်ခံသူအြဖစ်ဇနီး ေဒ သီတာ[၁၂/ဒဂရ 
(ုိင်)၀၀၇၅၉၄] မှပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး ၎င်းထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက် လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း မူရင်းများြဖင့ ်(၁၄) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆံုးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးသက်လွင်ဦး (ဥပေဒဘွဲ)ဦးသက်လွင်ဦး (ဥပေဒဘွဲ)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၉၅)

အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်/ဝဲ၊ အခန်း (၉)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်/ဝဲ၊ အခန်း (၉)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၄၂၂ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၄၂၂

ေသွးသည် အသက်ေသွးသည် အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂)၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ အာသာဝတ(ီ၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၄၇/ဘ)ီ၊ 
(၂၄၇     )ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(၂၀'x၆၀')၊ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပရိှ 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်(မူရင်း)(ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးသာဒင်)၏ ေြမကွက်ှင့် 
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦတုိ၏ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံး 
တိုကို ဦးသာဒင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည့်အတွက် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 
တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သည့် ေဒ လှကည်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၄၆၃၈၄]ဆိုသူထံမ ှ
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ စပယ်ြဖ[၁၀/မဒန(ိင်ု)၁၃၄၄၀၅]က ဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ယင်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိပုါလ င် သတင်း 
စာေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနရက်မှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံအေထာက် 
အထား ခုိင်လံုစွာြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်သ ာဝင်း     ေဒ ှင်းယုေအာင်ေဒ ခင်သ ာဝင်း     ေဒ ှင်းယုေအာင်
B.A(History),PGDL,(Dip in English)     LL.B,D.B.L(Dip in English)B.A(History),PGDL,(Dip in English)     LL.B,D.B.L(Dip in English)
(အထက်တန်းေရှေန)    (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)    (အထက်တန်းေရှေန)    (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)    
(စ်-၅၂၂၉၅     (စ်-၁၆၄၉၄)(စ်-၅၂၂၉၅     (စ်-၁၆၄၉၄)
အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၂၅၄၀၆၁၄၆၉၊ ၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၃၇ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၂၅၄၀၆၁၄၆၉၊ ၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၃၇

၁
၂



ဇွန်  ၁၂၊   ၂၀၂၂

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

ေဒ ွန် ကည်(မအူပင်)ေဒ ွန် ကည(်မအူပင်)

အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်
မအူပင်မိေန(ဦးချစ်-ေဒ တင်)၊ (ဦးထွန်းရင်-ေဒ ေရ ြမ)တို၏ 

သမီး၊ အမှတ်(၁၃)၊ ခိုင်ှင်းဆီလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်ေန ဦးရှိန်ဝ၏ဇနီး၊ 
ဦးဝင်းတင့်-ေဒ စန်းရီ၊   ဦးစိုးညိမ်း-ေဒ ြမင့်ြမင့်လ  င်၊  ဦးစိုးိုင်-
ေဒ တင်မုိးစမ်း၊ ဦးမိုးိုင-်ေဒ သက်သက်မုိး၊ ေဒ ဝါဝါခုိင်တုိ၏ မိခင်၊ 
ေြမးကိုးေယာက်၊ ြမစ်ေလးေယာက်တို၏ ဘွားဘွားသည် ၁၀-၆-
၂၀၂၂(ေသာကာေန)  ည ၇ နာရတွီင် ရန်ကန်ုမိ၊ ဂရန်းဟသံာေဆးုံကီး 
၌  ဘဝတစ်ပါးသို    ကူးေြပာင်းသွားပီြဖစ်ပါသြဖင့ ်  ၁၂-၆-၂၀၂၂ 
(တနဂ  ေွေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် မအူပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီး
သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၆-၆-၂၀၂၂ 
(ကာသပေတးေန )တွင် အထက်ပါေနအိမ်သိုရက်လည်ဆွမ်းေက း
တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ညိးငယ်ေသာ စိတ်ထားြဖင့် ဖိတ်ကား 
အပ်ပါသည်။]     ကျန်ရစ်သမူသိားစု

အလ ာဟ်အသ င်ြမတ် အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်းအလ ာဟ်အသ င်ြမတ် အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်း

ရှိတ်ခ်ဆလီမွလ ာ (ခ) ဦးခင်ေမာင်ဦးရှိတ်ခ်ဆလီမွလ ာ (ခ) ဦးခင်ေမာင်ဦး

ဒု/လထ  န်ကားေရးမှး (ငိမ်း)စာရင်းစစ်ချပ်ုံးဒု/လထ  န်ကားေရးမှး (ငိမ်း)စာရင်းစစ်ချပ်ုံး

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၄၅)၊ 

ေလးလ ာ၊ (၁၂၃)လမ်းေန (ဦးSလတီဖွလ ာ-ေဒ ူရ်ဘီ) တုိ၏သားကီး၊ (ေဒ ကည်ကည်)၏ 

ခင်ပွန်း၊ (ဦးလှမုိးဦး)-ေဒ နီချိသက် တုိ၏ ဖခင်၊ မဖိးအိခုိင်၊ ေမာင်ဖိးအာကာ တုိ၏ 

အဘိုး ရှိတ်ခ်ဆလီမွလ ာ(ခ) ဦးခင်ေမာင်ဦး သည် ၁၀-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) 

မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် အလ ာဟ်အသ င်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူသွားပါသြဖင့် ယင်းေန  

အစွါရ်နာမာဇ် အပီးတွင် ေရေဝးကဗရ်စတန်ဥယျာ်ေတာ်၌ ဒါဖနာပီးစီးပါေကာင်း 

ေဆွမျိး မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးွန်ခင်ဦးွန်ခင်

ဒု-ဌာနမှး(ငိမ်း) ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေရးဌာန၊ မိေတာ်စည်ပင်ဒု-ဌာနမှး(ငိမ်း) ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေရးဌာန၊ မိေတာ်စည်ပင်

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ကမ ာေအး ေရစက်လမ်း၊ ခံအမှတ် (၃၀)ဘီေန  (ေဒ ခင်ဝင်း)၏ ခင်ပွန်း၊ 

ဦးသန်ိးဦး၊ ဦးသန်းေဌး-ေဒ ှင်းှင်းေမာ်၊ ဦးလှေဌး-ေဒ ေစာေကသမီင်း၊ ဦးမျိးွန်ေဆ၊ွ ေဒါက်တာငမ်ိးသတီာ 

(ပါေမာက ၊ ူပေဗဒဌာန၊ ရန်ကုန်တက သုိလ်)တုိ၏ ဖခင်၊ ေမာင်ေအာင်ြပည့်စံု (Chief officer, F.G)- မေမပုလဲစုိးခုိင် 

(Senior Manager , A Bank)၊  မဟန်နွီန် ၊ ေမာင်ေအာင်ြပည့စ် ံ(Third officer, FG)၊ ေမာင်ေအာင်ြပည့်ေကျာ် 

(SR Flight Attendent , MNA)၊ ေမာင်ထွန်းေအာင်ခိုင်ွန်  တို၏အဘိုးသည ်၁၀-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) 

ည ၁၁:၃၂ နာရီတွင်ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန) နံနက် ၁၀ နာရီတွင်  ေရေဝး 

အေအးတိက်ုမှ ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင် မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးအပ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှကား 

များ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍  ၁၆-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) နံနက် 

၇ နာရမှီ ၉ နာရအီထ ိအထက်ပါေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ညိးငယ်ေသာ 

စိတ်ထားြဖင့်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]        ကျန်ရစ်သူမိသားစ ု

အမှားြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်အမှားြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၁၀-၆-၂၀၂၂) ရက်ေကးမုံသတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ (၂၈) တွင် ပါရှိေသာ 

အများသေိစရန် ေကညာချက်ပါစာေကာင်းေရ (၂)၌ ေဖာ်ြပထားေသာ ကွင်းအမှတ် 
(၆၉၁-ဓ) အစား ကွင်းအမှတ် (၆၈၁-ခ)ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ေပးပါရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခိုင်ဇာလင်း (စ်-၄၂၇၇၁)        ေဒ ထက်ထက်ပိုင် (စ်-၃၉၇၇၁)ေဒ ခိုင်ဇာလင်း (စ်-၄၂၇၇၁)        ေဒ ထက်ထက်ပိုင ်(စ်-၃၉၇၇၁)
အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ

Ph: 09-882680640, 09-425261235Ph: 09-882680640, 09-425261235

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးွန်ခင်ဦးွန်ခင်
အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်

ရန်ကုန်တက သိုလ် ူပေဗဒဌာနမှ Dr. ငိမ်းသီတာ 
(ပါေမာက )၏ ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးွန်ခင်သည် ၁၀-၆-၂၀၂၂ 
ရက်တွင် ၎င်း၏ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရိှရပါ 
သြဖင့် မိသားစုှင့်အတ ူထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရ 
ပါသည်။

ူပေဗဒမိသားစုူပေဗဒမိသားစု
ရန်ကုန်တက သိုလ်ရန်ကုန်တက သိုလ်

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ 

ဗညားဒလလမ်း၊ အမှတ်(၁၈၁)၊ ၆-လ ာ မျက်ှာမူလျက် ဗညားဒလလမ်း၊ အမှတ်(၁၈၁)၊ ၆-လ ာ မျက်ှာမူလျက ်

(ဝဲ)ဟုေခ တွင်သည့်တိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ှင့် (ဝဲ)ဟုေခ တွင်သည့်တိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
အဆုိပါ တုိက်ခန်းကုိ ေြမဂရန် ပူးတဲွအမည်ေပါက်ပုိင်ရှင် ဦးေသာင်းေရ  ဦးေသာင်းေရ  

[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၉၉၈၂][၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၉၉၈၂]ှင့ ်ဦးဟန်ိးထက်ေအာင် [၁၂/တမန(ိင်ု)၁၁၂၂၀၄]ဦးဟန်ိးထက်ေအာင် [၁၂/တမန(ိင်ု)၁၁၂၂၀၄]

တုိထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးကဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားယေနမှ (၁၀) 

ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့်လာေရာက်ကန်

ကွက်ိုင်သည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို အပီး 

အြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

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

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

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

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ 

ဗညားဒလလမ်း၊ အမှတ်(၁၈၁)၊ ၃-လ ာ မျက်ှာမူလျက် ဗညားဒလလမ်း၊ အမှတ်(၁၈၁)၊ ၃-လ ာ မျက်ှာမူလျက ်

(ဝဲ)ဟုေခ တွင်သည့်တိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ှင့် (ဝဲ)ဟုေခ တွင်သည့်တိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ တိုက်ခန်းကို ေြမဂရန် ပူးတွဲအမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်ကွယ်လွန် 

သူ  ဦးေကျာ်ငိမ်း၏ သား/သမီးများဦးေကျာ်ငိမ်း၏ သား/သမီးများြဖစ်ကေသာ  ေဒ ကည်ကည်ြမင့် [၁၂/ေဒ ကည်ကည်ြမင့် [၁၂/

တမန(ိင်ု)၀၀၉၉၅၈]+ ၃ တမန(ိင်ု)၀၀၉၉၅၈]+ ၃ တိုထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆတွစ်ဦးက ဝယ်ယရူန် 

ေရာင်းဖိုးေငွ၏   တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို   ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 

အြပည့်အစံုြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို အပီးအြပတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

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

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

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

ေဒ ေလးစုေဒ ေလးစု

အသက် (၆၈)ှစ်အသက် (၆၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၂၇/က)၊ (၅)လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ 

စက်မ ဇုန်ေန (ဦးလူဝ-ေဒ ရာသီ) တို၏ တတိယ သမီး ေဒ ေလးစုသည ်၁၀-၆-
၂၀၂၂ (ေသာကာေန) ည ၁၁:၂၄ နာရီတွင် ၉၆ ပါးေရာဂါြဖင့်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 
၁၂-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်ခန်းမ (၁/ခ)မှ  
ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။[ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၁၆-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) 
နနံက် ၇ နာရမှီ ၁၀နာရအီထ ိေရစက်သွန်းချ တရားနာက ေရာက်ပါရန် ကျန်ရစ်သ ူ
မိသားစုမ ှညိးငယ်စွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မူး       ယစ်       ကို       ပစ်       ပန်း       တိုင်       သစ်       စိတ်       သစ်       လူ       သစ်       ဘ       ဝ       သစ်မူး       ယစ်       ကို       ပစ်       ပန်း       တိုင်       သစ်       စိတ်       သစ်       လူ       သစ်       ဘ       ဝ       သစ်

ဘုရားဒါယကာကီးဘုရားဒါယကာကီး

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး တင်ေအး(ငိမ်း)ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး တင်ေအး(ငိမ်း)
ကည်း-၁၀၁၃၄၊ OTS (30)ကည်း-၁၀၁၃၄၊ OTS (30)

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
 ေနြပည်ေတာ်၊ ေဇယျာသီရိမိနယ်ေန ေဒ ေမေမခင်၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ဦးဝင်းငိမ်း-

ေဒ ြမတ်ြမတ်ထွန်း၊  ဦးဝင်းေကျာ်ွန် -ေဒ ြဖေဖွးတင်၊  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်မျိးသန် -ေဒ စီစီတင်၊ 
ဦးေသာင်းထိုက်တင်၊ ဦးေဇာ်ေဌး-ေဒ တင်မမ၊ ဦးိုင်ိုင်- ေဒ သဇင်ေထွးတင်၊ ဦးငိမ်းကိုကိုတင ်တို၏ 
ဖခင် ေမာင်ငိမ်းညီညီတင်၊ ေမာင်မင်းခန်တင်၊ မရှင်းသန်တင်၊ မေမသဲဦးတင်၊ မေဆာင်းလဲ့ရည်တင်၊ 
မေဆာင်းရတီတင်၊ မအိမ့်ရတီတင်တို၏ အဘိုးသည် ၁၁-၆-၂၀၂၂ (စေနေန ) မွန်းလွဲ ၁၂:၅၅ နာရီတွင် 
(၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်အမှတ် (၂) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး (ခုတင်-၁၀၀၀)၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၁၃-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်စစ်သခ   ျိင်း၌ သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ ေသာေကာင့်  
ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇွန်    ၁၂၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

NUG အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖဲွ၏ 

လက်ေအာက်ခံ PDF အမည်ခံ

အကမ်းဖက်သမားများက ပုေလာမိနယ် 

ပိတပ်ေကျးရာ အေြခခံပညာမူလတန်း

ေကျာင်းမှ ေကျာင်းဆရာတစ်ဦးအား 

အေကာင်းမဲ့သတ်ြဖတ်၊ အေြခခံပညာ

ေကျာင်းများအား လက်လုပ်မိုင်းများ/

လက်ပစ်ဗုံးများြဖင့် အကမ်းဖက်ပစ်ခတ်

ေဖာက်ခွဲ၊ ခိမ်းေြခာက်စာများေပးပို

စာမျက်ှာ » ၁၅

စာမျက်ှာ » ၂၀၊ ၂၁

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်၏ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၂ ရက်ေနတွင်

ကျေရာက်ေသာ (၇၄)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသုိေပးပုိသည့် 

သဝဏ်လ ာမှေကာက်ုတ်ချက)် 

၁၂-၂-၂၀၂၁

အတိတ်သမိင်ုး၏ လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ တွင် ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်သည် 

အရင်းခံြဖစ်သလို  အနာဂတ်ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်ကီး  တည်ေဆာက်ေရး၏  

အေြခခအုံတ်ြမစ်မှာလည်း  ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ တိင်ုးရင်းသား 

ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအားလံုး ညီွတ်စွာ အချင်းချင်းအြပန်အလှန် ချစ်ခင် 

ေလးစားမ ြဖင့ ် စည်းလုံးညွီတ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုကီး တည်ေဆာက်မည်ဟေူသာ 

ခိုင်မာသည့် သ ိ  ာန်သည် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။  ငိမ်းချမ်း 

တည်ငိမ်သည့်  ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်ကီးကို  ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြဖင့်သာ       

ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ေဆာက်မည်ြဖစ်ရာ   အရည်အချင်းြမင့်မား၍   ြပည်ေထာင်စု      

စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာေသာမျိးဆက်သစ်များကိုလည်း  ြပစုပျိးေထာင်သွားရမည်ြဖစ် 

ပါသည်။ 

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်      ၁၁

မေကွးတိုင်းေဒသကီး    ေရစကိမိနယ  ်

ေကျာက်ေလှခါးေကျးရာအနီး    ပခုက -ေရစကိ 

ကားလမ်း  လမ်းအသုံးြပခေကာက်ခံလျက်ရှိသည့ ်

ထွန်းညိလူကုမ ဏီပိုင်   တိုးဂိတ်အနီးရှိ ဝန်ထမ်း           

နားေနေဆာင်များအား ဇွန် ၁၀ ရက် ညေန ၆ နာရီ 

၄၅ မိနစ်ခန်တွင ်PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမား 

များက မီး  ဖျက်ဆီးပီး   ကားလမ်းေပ ၌   မိင်ုးေထာင် 

ေဖာက်ခဲွကာ  လမ်းအသုံးြပခေကာက်ခေံငမွျားအား 

ခိမ်းေြခာက်လုယက်   ယူေဆာင်သွားေကာင်း  သိရ 

သည်။

ြဖစ်စ်မှာ  အဆိပုါ လမ်းအသုံးြပခေကာက်ခေံရး 

ဂိတ်၌   ဝန်ထမ်းအမျိးသား  ငါးဦး၊    အမျိးသမီး         

ငါးဦးြဖင့်    လုပ်ငန်းတာဝန်များ   ေဆာင်ရက်ေနစ် 

လက်နက်ငယ်များ   ကိုင်ေဆာင်ထားသည့ ်  PDF 

အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမား   ၂၀  ခန်က    ဆိင်ုကယ် 

၁၀  စီး၊     ယာ်တစ်စီးတိုြဖင့ ်       ေရာက်ရှိလာပီး   

စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်       ဇွန်      ၁၁

ြမန်မာအသင်း ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့် ၂၀၂၂ အာဆယီ ံယ-ူ၁၆ အမျိးသားေဘာလုံး 

ပိင်ပွဲကိ ုအင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်

ယင်းပိင်ပွဲကို ဇူလိုင် ၃၁ ရက်မှ သဂုတ်  ၁၃ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

အာဆယီေံဘာလုံးအဖဲွချပ် အဖဲွဝင် ၁၂ ုိင်ငံစလံုး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင် ့အာဆီယံေဘာလုံးအဖွဲချပ်သည ်ယင်းပိင်ပွဲကိ ုအုပ်စုသုံးခုခွဲ၍ ကျင်းပ 

မည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာအသင်းသည ်အုပ်စု(ဂ)တွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ 

အုပ်စုခဲွေဝထားမ အရ အုပ်စု(က)တွင် အင်ဒုိနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ စင်ကာပူ၊ ဖိလစ်ပုိင်၊ 

အပ်ုစ ု(ခ) တွင် ထိင်ုး၊ တေီမာ၊ လာအိ၊ု ဘူိင်ုး၊ အပ်ုစ(ုဂ)တွင် မေလးရှား၊ သစေတးလျ၊ 

ြမန်မာှင့် ကေမ ာဒီးယားအသင်းတုိ ပါဝင်ေနသည်။ အာဆယီေံဘာလုံးအဖဲွချပ်သည် 

ပိင်ပွဲဝင ်၁၂ သင်းရှိေသာေကာင် ့အုပ်စုသုံးခုခွဲ၍ ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။ 

စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

လူစားဝင်ကစားသမား အမ်ဘတ်ပီရဲ သွင်းဂိုးေကာင့်

ေနးရှင်းလိဂ်ပိင်ပွဲမှာ ြပင်သစ်အသင်း သေရတစ်မှတ်ရရှိခဲ့
ဩစတီးယားအသင်းနဲ    ြပင်သစ ်

အသင်းတုိ ဇွန် ၁၀ ရက် ညပုိင်းက ယှ်ပိင် 

ကစားခဲတ့ဲ ့ယအူီးအက်ဖ်ေအေနးရှင်းလဂ်ိ 

အပ်ုစအုဆင့ပဲွ်စ်မှာ ြပင်သစ်အသင်းဟာ 

တိက်ုစစ်မှး အမ်ဘတ်ပရီဲ သွင်းဂိုးေကာင့ ်

သေရတစ်မှတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။

ဩစတီးယားအသင်းနဲ    ြပင်သစ ်

အသင်းတုိပဲွစ်မှာ ဩစတီးယားအသင်း 

ဟာ ပဲွကစားချန်ိ ၃၇ မနိစ်မှာ သွင်းယခူဲတ့ဲ ့

ေဝမန်းရဲ  သွင်းဂိုးနဲ  ဦးေဆာင်ဂိုးစတင ်

ရရိှခဲတ့ာြဖစ်ပီး    ြပင်သစ်အသင်းကေတာ ့

တိုက်စစ်မှး         ဂရစ်ဇ်မန်းရဲေနရာမှာ 

စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြမန်မာအသင်းယှ်ပိင်မည့် အာဆီယံ ယူ-၁၆ ေဘာလုံးပိင်ပွဲ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည်

အကမ်းဖက်အဖွဲက ဖျက်ဆီးခဲ့သည့ ်တိုးဂိတ်၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေရစကိမိနယ် ေကျာက်ေလှခါးေကျးရာအနီးရှိ ပခုက  - ေရစကိကားလမ်း 

လမ်းအသုံးြပခေကာက်ခံသည့် တိုးဂိတ်အား PDF အမည်ခံ

အကမ်းဖက်သမားများက မိုင်းေထာင်ဖျက်ဆီး၊ ေငွများအား လုယက်ယူေဆာင်


