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၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

အချင်းချင်း ခိက်ုရန်ြဖစ်ပွားြခင်းသည် မေကာင်း။ ရန်ြပ  

တတ်သူတိုအလယ်တွင်   ရန်မြပဘဲေနြခင်းသည ် 

လည်းေကာင်း၊ ကေိလသာအိှပ်စက်ခရံသတူိုအလယ် 

၌   ကိေလသာ  အှိပ်အစက်မခံရဘဲေနြခင်းသည ်

လည်းေကာင်း၊ ကာမဂဏ်ုကိ ုေကာင့်ကစိက်ုကန်ုေသာ 

သတူိုအလယ်၌ ေကာင့်ကမစိက်ုကန်ုဘေဲနြခင်းသည် 

လည်းေကာင်း ချမ်းသာ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၃)

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ

ဖတ်စရာယေန

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၃

 ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်သည် ရခုိင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတီ ALP ဒုတိယဥက    ေဒ ေစာြမရာဇာလင်း ဦးေဆာင်သည့် 

ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိဘုရင့်ေနာင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမေဆာင်၌ ေတွဆုံ၍ ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ ေဆွးေွးသည်။ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကိုအေြခခံပီး ငိမ်းချမ်းသည့်ြပည်ေထာင်စုကိ ု

တည်ေဆာက်ိုင်ေရး အားလုံးပါဝင ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  မင်းေအာင်လ  င်  ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ ီ ALP  ဒုတိယဥက    ေဒ ေစာြမရာဇာလင်း ဦးေဆာင်သည့် 

ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ေတွဆုံ၍ ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ ေဆွးေွးစ်။

(၃၁) ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ 

အားကစားပိင်ပဲွအလွန် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက် 

သွားသင့်သည့် အားကစားလုပ်ငန်းများ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ယခုှစ်အတွင်း 

ဓာတ်ဆီေ ဈး န်း ၁၁ ဆအထိ 

ြမင့်တက်လာ

ေလထညုစ်ညမ်းမ ထန်ိးချပြ်ခင်းြဖင့် 

သန်ရှင်းေသာပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 

ကျန်းမာသည့ ်လမူ အဖဲွအစည်းဆသီို



       

ဇွန်  ၁၄၊   ၂၀၂၂

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

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

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

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

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့်

စာြပင ် - ေဒ ခိုင်သ ာေရ ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် လူသားများအသံုးြပေနသည့် ဓာတုပစ ည်းများှင့် ြဒပ်ေပါင်း 
အမျိးအစား စုစုေပါင်းတစ်သိန်းေကျာ်ရှိပီး ဓာတုပစ ည်းအသုံးြပမ များကို စနစ် 
တကျ စီမံေဆာင်ရက်ုိင်မ မရိှပါက ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူသားများကျန်းမာေရးကို 
ဆိုးရားြပင်းထန်ေစသည့ ်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ များ ြဖစ်ေပ လာိင်ုသည့အ်တွက် 
အထူးဂုြပစီမံေဆာင်ရက်ရန် ုိင်ငံေတာ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီဥက   က ၂၀၂၂ 
ခုှစ် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေနတွင ်ေြပာကားထားသည်။

ကုလသမဂ  ပတ်ဝန်းကျင်အစီအစ်၏  ေလ့လာဆန်းစစ်ေတွရှိမ များအရ 
ကမ ာတစ်ဝန်းတွင်    ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ ၊     ေလထုညစ်ညမ်းမ များှင့် 

ဆက် ယ်၍ ှစ်စ် လူခုနစ်သန်းခန်  အသက်ဆံုး ံးေနေကာင်း သိရသည်။ လူတို 
အေနြဖင့် ေနစ်ေနတိုင်း ေရာဂါဘယအမျိးမျိးြဖင့် အသကဆ်ုံး ံးေနကရာတွင် 
ြဖစ်ေပ လာေသာ ေရာဂါဘယများသည ်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ ှင့် ဆက် ယ် 
ေနသည်ကို သတိမမူမိကေပ။ ေရာဂါတစ်မျိးမျိးေကာင့ ် အသက်ဆုံး ံးရသည်
ဟေူသာအသြိဖင့သ်ာ ပီးဆုံးသွားကသည်။ ထိုေကာင့ ်သက်ဆိင်ုရာတိုက ပတ်ဝန်း 
ကျင်ညစ်ညမ်းမ ေကာင့ ်အသက်ဆုံး ံးမ များရိှေနေကာင်း သတေိပးေနကရသည်။

ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် ှစ်စ်စွန်ပစ်ပစ ည်းပမာဏ တန်ချန်ိ ၁၁ ဒသမ ၂ ဘလီယီ ံ
ခန်ကုိ ေနရာအမျိးမျိးတွင် စွန်ပစ်ေနကသည်။ စွန်ပစ်ပစ ည်းများတွင် ပလတ်စတစ် 
စွန်ပစ်ပစ ည်းများမှာ တန်ချန်ိ ရှစ်သန်းခန်ရိှပီး ထိပုစ ည်းများသည် ြမစ်ေချာင်းများ 
မှတစ်ဆင့် ပင်လယ်၊ သမုဒ ရာအတွင်းသိုေရာက်ရှိကာ ေရထုညစ်ညမ်းမ များ 
ြဖစ်ေပ လျက်ရိှသည်။ မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ကမ ာလံုးဆုိင်ရာ ြပဿနာတစ်ရပ် 
ြဖစ်လာသည့ ်ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမ  တိက်ုဖျက်ေရးအတွက် ယခှုစ် မတ်လတွင် 
ကျင်းပခဲသ့ည့ ်ပ မအကမ်ိ ကလုသမဂ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ ညလီာခဒံတုယိပိင်ုး 
တွင် ဥပေဒအရစည်းေှာင်မ ရိှသည့ ်အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ သေဘာတစူာချပ်တစ်ရပ် 
ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်သေဘာတူညီခဲ့ကသည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ အမျိးမျိးတိုကိ ု  များေသာအားြဖင့ ်
မိြပများတွင် ေတွကံခံစားကရသည်။  ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုညစ်ညမ်းမ များ 
ှင့ ် စွန်ပစ်အမ  က်ညစ်ညမ်းမ များကိ ုကံေတွေနရသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်သန်ရှင်းေရး 
ကို  မိနယ်အလိုက ် စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲအစည်းများက   ေနစ်ထိန်းသိမ်း 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ်လည်း လူတို၏   မဆင်မြခင်ေဆာင်ရက်မ များေကာင့ ်
စွန်ပစ်အမ  က်ြပဿနာေြဖရှင်းိုင်ေရးမှာ ကီးမားေသာစိန်ေခ မ များအြဖစ်ရှိေန
သည်။ အထူးသြဖင့် လူသုံးကုန်ပစ ည်း စွန်ပစ်ပလတ်စတစ်အမ  က် ြပဿနာများ 
မှာ ကီးမားေနဆဲြဖစ်ပီး ယင်းကိုေြဖရှင်းိုင်ရန ်လမ်း န်မှာကားချက်များှင့်
အညီ စနစ်တကျစီမံခန်ခွဲေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမ  ထိန်းချပ်ိုင်ေရးအတွက ်
က  စုံေပါင်းစပ်ပီး အစီအမံများ  ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရှိသည်။ 
ကုန်ပစ ည်းများကိ ုထုပ်ပိုးရာတွင ်မြဖစ်မေနအသုံးြပရန ်လိုအပ်သည့်အခါမှသာ 
ပလတ်စတစ်အတ်ိထပ်ုပိုးမ ှင့ ်အသုံးအေဆာင်များသာ အသုံးြပသင့သ်ည်။ စွန်ပစ် 
ပစ ည်းများေလ ာ့ချေရး တုိက်တွန်းချက်ြဖစ်သည့် Reduce လိုသေလာက်သာသုံး
ရန်(ေလ ာ့ချသံုးစဲွရန်)၊ Reuse  စွန်ပစ်ပစ ည်းအချိကုိ ြပန်လည်သံုးစဲွရန်၊ Recycle 
ြပန်လည်ြပြပင်ထုတ်လုပ်သံုးစဲွရန်ဟူသည့် နည်းလမ်းများကိ ုလက်ေတွအေကာင် 
အထည်ေဖာ်ကရမည်ြဖစ်သည်။ အဆိပုါတိက်ုတွန်းချက်အတိင်ုး ိင်ုငသံ ူိင်ုငသံား 
များ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ကပါက ိုင်ငံအတွက် အကျိးများစွာြဖစ်ထွန်းမည်ြဖစ်
သည်။

ေဖာ်ြပပါနည်းလမ်းသုံးသွယ်သည် အေအာင်ြမင်ဆုံး စွန်ပစ်ပစ ည်းေလ ာခ့ျနည်း 
များြဖစ်ပီး ကမ ာေပ ရှိိုင်ငံများတွင် ကျင့်သုံးေနကသည်။ စွန်ပစ်အမ  က်များ 
ှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာတိုက သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းများရှိသည်။ 
လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက အေရးယူရမည့်ဥပေဒများလည်းရှိသည်။ သိုေသာ် 
လူတိုအေနြဖင့် လိုက်နာရန်  အားနည်းလျက်ရှိပီး   လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက 
စည်းကမ်းထန်ိးသမ်ိးေရးကိ ုစ်ဆက်မြပတ်ြပလပ်ုသင့သ်ည်။  စွန်ပစ်လိက်ုေသာ 
အမ  က်များတွင ်အိမ်ေထာင်စုထွက ်အမ  က်များမှာအများဆုံးြဖစ်၍  အသိပညာ 
ေပးေရး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးသည ်အေရးကီးသည်။

ရန်ကုန်မိတွင ်အမ  က်ထွက် န်းမှာ ေနစ်တန်ချနိ် ၂၃၀၀ မှ ၂၅၀၀ အထိ 
ရိှေနသည်။ ေနစ်များြပားလာေသာအမ  က်များအား ုိင်နင်းစွာထိန်းချပ်ေဆာင် 
ရက်ိုင်ေရးအတွက ်အမျိးသားအဆင့်  စွန်ပစ်ပစ ည်းစီမံခန်ခွဲမ မဟာဗျဟာှင့ ်
ပင်မလုပ်ငန်းစ်များကိ ုအဓိကသက်ဆိုင်သည့ ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲများှင့ ်
ဆက်စပ်အဖဲွများက လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရိှသည့်အြပင် ြပည်တွင်း/ 
ြပည်ပအဖွဲအစည်းများှင့ ်ပူးေပါင်းစီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

သိုြဖစ်ရာ စွန်ပစ်အမ  က်ြပဿနာကို ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ရာတွင ်ေဖာ်ြပပါ 
နည်းလမ်းသုံးသွယ်အြပင် အြခားထေိရာက်ေသာနည်းလမ်းများြဖင့ပ်ါ ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်၍ အနာဂတ်တွင် မိြပသန်ရှင်းသာယာလှပပီး  ကျန်းမာေရးှင့် 
ညီွတ်ေသာ  ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းများြဖစ်ေပ လာရန်အတွက်    ြပည်သူများ 
အားလုံး ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကပါရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။    ။

ပလတ်စတစ်အ ရာယ် 
ဝိုင်းဝန်းေလ ာ့ချကာကွယ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အမိန်အမှတ်   ၄၁  /  ၂၀၂၂

၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း    ၁၅   ရက် 

( ၂၀၂၂  ခုှစ်၊ ဇွန်လ     ၁၃    ရက် )

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီး တာဝန်မှရပ်စဲြခင်း

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၄၁၉ အရ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၊ 

စီးပွားေရးရာဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီး ဦးေအာင်သန်းဦး အား ၁၀-၆-၂၀၂၂ ရက် မှစ၍ တာဝန်မှရပ်စဲလိုက်သည်။ 

 အမိန်အရ   

 ေအာင်လင်းေဒွး

 ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး

 အတွင်းေရးမှး

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်   ၁၃

မျက်ေမှာက်ကာလတွင ်    ြဖစ်ပွား 

လျက်ရှိေသာ လုံ ခံေရး၊ တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးှင့ ်အကမ်းဖက်မ တားဆီးေရး 

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့်   ပတ်သက်၍ 

ပရိသတ်များ၏    ရင်တွင်းခံစားချက ်

စကားသမံျားအား သဇင် FM ၏ “ြပည်သူ  

ကားကြပည်သူစကား”    အစီအစ်မှ 

“ေနာင်ချိမိနယ် ပညာေရးမှးုံး ှစ်ထပ် 

ေကျာင်းေဆာင် အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ပညာေရးဆိုင်ရာ  အစည်းအေဝးြပလုပ ်

ေနစ် PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမား 

များက ယုတ်မာိုင်းစိုင်းစွာ မိုင်းေထာင ်

ေဖာက်ခွဲ၊ အေြခခံပညာမူလတန်းလွန ်

ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးတစ်ဦးေသဆုံး၊ 

ေကျာင်းအပ်ု၊ ဆရာ ဆရာမ ေြခာက်ဦးှင့ ်

အရပ်သားဝန်ထမ်းတစ်ဦး  ထခိိက်ုဒဏ်ရာ 

ရရှိမ ြဖစ်စ်”ေခါင်းစ်ြဖင့်  ဇွန်  ၁၅ ရက် 

မွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် ထုတ်လ င့်တင်ဆက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

အလားတ ူလာမည့အ်ပတ် ဗဒု ဟူးေန 

မွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင်  “စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသ 

ကီး အရာေတာ်မိနယ်တွင် PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖဲွက လက်လပ်ုမိင်ုးငါးလုံး 

မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သြဖင့ ်ခရီးသည်တင ်

ယာ် မိင်ုးစထမှိန်ပျက်စီးခဲသ့ည့ြ်ဖစ်စ်” 

ှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ေခါင်းစ်ြဖင့ ်ေဆွးေွး 

တင်ဆက်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်  ပါဝင် 

ေဆွးေွးလိုသူ  ပရိသတ်များအေနြဖင့ ်

အပတ်စ်ကာသပေတးေန  နံနက် ၁၀ 

နာရီမှ ၁၁  နာရီအတွင်း ဖုန်းနံပါတ်      

၀၉-၈၉၉၀၉၉၅၉၅ သို အမည်၊ ေနရပ် 

လိပ်စာ၊  အလုပ်အကိုင်ှင့်   ြပန်လည် 

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်တုိကုိ Message  

ေပးပိုပါဝင်ိုင်ပီြဖစ်ေကာင်းှင့် ပါဝင် 

လာသည့ ်ပရသိတ်များ၏ ဖန်ုးနပံါတ်များ 

ှင့်  ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို 

လ ိဝှက်ေပးထားမည်    ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                         သတင်းစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးအား တာဝန်မှရပ်စဲ

“ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား” အစီအစ် ထုတ်လ င့်မည်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၉၀.၆

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၀.၉

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၇၅.၈

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၃.၆၂

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၃၆.၂

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၄.၈၆

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၃.၁၃၈

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၁၈.၆၉

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၆၉၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၃

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၆၀၀ ၇,၆၀၀ ၇၁ ၅၃၉,၆၀၀

MTSH ၂,၇၀၀ ၂,၆၅၀ ၃,၈၆၀ ၁၀,၂၉၄,၅၀၀

MCB ၇,၈၀၀ ၇,၈၀၀ ၉ ၇၀,၂၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၃ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၈,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀ ၁ ၁၈,၀၀၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၀ ၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၀ ၀

AMATA ၄,၉၀၀ ၄,၉၀၀ ၁၈ ၈၈,၂၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

အဆိုပါ     ငိမ်းချမ်းေရးေတွဆုံေဆွးေွးပွဲသို 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့အ်တ ူေကာင်စအီဖဲွဝင်များ 

ြဖစ်ကသည့ ်ဗိလ်ုချပ်ကီး ြမထွန်းဦး၊ ဒတုယိဗိလ်ုချပ် 

ကီး မိုးြမင့်ထွန်း၊  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး  ရာြပည့်တို 

တက်ေရာက်ကပီး ရခိင်ုြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ ီ

ALP ဒုတိယဥက   ှင့်အတူ ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင် 

ေကာ်မတီဝင်များြဖစ်ကသည့် ခုိင်စုိးြမှင့် ခုိင်ေပ လင်း 

တို တက်ေရာက်ကသည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ထိုသို    ေတွဆုံေဆွးေွးရာတွင ်  ရခိုင်ြပည ်

လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ ီALP အဖဲွသည် ငမ်ိးချမ်းေရး

ေဆွးေွးိုင်ေရးဖိတ်ေခ ခဲ့ရာတွင်   ြပည်ေထာင်စ ု

အကျိး၊   ေဒသအကျိးကိ ု    ေဆာင်ရက်လိုသည့ ် 

စိတ်ဆ ြဖင့် လာေရာက်ေဆွးေွးမည်ြဖစ်ေကာင်း

ကိ ုပထမဆုံး ထတ်ုြပန်ချက် ထတ်ုြပန်ခဲသ့ည့အ်ဖဲွြဖစ် 

သည့ ်အေြခအေန၊ ိင်ုငေံတာ်တွင် ေခတ်အဆက်ဆက် 

ေြပာင်းလဲကျင့်သံုးေဆာင်ရက်ခ့ဲသည့် အုပ်ချပ်မ ပုံစ ံ

များှင့ ်အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ၊  ြပည်သ ူ

လူထုလိုလားသည့် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီလမ်းေကာင်း 

ေပ သို ေလ ာက်လှမ်းုိင်ေရး တပ်မေတာ်မှ ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့မ အေြခအေန၊   ယခု ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးပဲွတွင် တိင်ုးြပည်၏  ပကတအိေနအထားှင့် 

ကုိက်ညီပီး ြဖစ်သင့်ြဖစ်ထုိက်သည်များ၊ တုိင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများ၏ ေတာင်းဆိုချက် 

များ၊ အမှန်တကယ်ြဖစ်ိုင်ဖွယ်ရှိသည်များ စသည် 

တိုကိ ုအေသးစတ်ိ အေကျအလည် ေဆွးေွးအေြဖရှာ 

ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်  အေြခအေန၊  ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးပဲွသုိ ေရာက်ရိှလာြခင်းမရိှေသးသည့်  NCA  

လက်မှတ်ေရးထိုးပီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ်

အဖွဲများ၊     လက်မှတ်ေရးထိုးရြခင်းမရိှေသးသည့် 

တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွများ    အေနြဖင့်  

တိုင်းြပည်အကျိး၊   ေဒသအကျိးကုိ    ြမင်ေအာင် 

ကည့်ေစလုိပီး     လာေရာက်ေဆွးေွးလိုသည့ ်

စိတ်ဆ ရိှပါက  ယခင်ဖိတ်ေခ  ကမ်းလှမ်းချက်များ 

  ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲသို    ေရာက်ရှိလာြခင်းမရှိေသးသည့်    NCA   လက်မှတ်ေရးထိုးပီး 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ၊  လက်မှတ်ေရးထိုးရြခင်းမရှိေသးသည့်  တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများ အေနြဖင့ ်တိင်ုးြပည်အကျိး၊ ေဒသအကျိးကိ ုြမင်ေအာင်ကည့ေ်စလိုပီး 

လာေရာက်ေဆွးေွးလိုသည့်  စိတ်ဆ ရှိပါက ယခင်ဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်းချက်များအတိုင်း ထပ်မံ 

ဖိတ်ေခ 

  တိင်ုးြပည်အကျိးအတွက်  ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ကိအုေြခခံပီး ငမ်ိးချမ်းသည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိ ု

တည်ေဆာက်ိုင်ေရး အားလုံးပါဝင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ထံ    ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ ီ  ALP  ဒုတိယဥက     ေဒ ေစာြမရာဇာလင်းက 

ေဒသထွက်လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ ေပးအပ်စ်။

ို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

အတိုင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ  သည့် အေြခအေန၊ ြပည်သ ူ

လူထုဆ ှင့် ကိုက်ညီသည့် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ ် 

ကျင့်သံုးေဆာင်ရက်ေရးဆုိင်ရာကိစ ရပ်များ၊ ဒီမုိကေရစီ 

ှင့် ဖက်ဒရယ်ကိ ုအေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုစနစ ်

တည်ေဆာက်ေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊    ပါတီစုံ 

ဒမီိကုေရစစီနစ်ကိ ု  ေလ ာက်လှမ်းရာတွင်  ိင်ုငေံရး 

အရ သေဘာထားကဲွလဲွမ များရိှမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း 

ငမ်ိးချမ်းသည့ ်နည်းလမ်းြဖင့သ်ာ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက် 

ရန်လိသုည့ ်  အေြခအေန၊ တိင်ုးြပည်အကျိးအတွက် 

ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ကိအုေြခခံပီး ငမ်ိးချမ်းသည့ ် 

ြပည်ေထာင်စကုိ ုတည်ေဆာက်ိင်ုေရးအားလုံးပါဝင် 

ကိးပမ်း ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ် သည့ ်အေြခအေနများ 

ှင့်ပတ်သက်၍ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက        တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က 

ရှင်းလင်းေဆွးေွး ေြပာကားသည်။ 

ြပန်လည်ေဆွးေွး

ထိုေနာက်  ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတီ 

ALP ဒုတိယဥက   ှင့် အဖဲွဝင်များက ုိင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်၏ ယခုကဲ့သို တိုင်းြပည်ှင့ ်   ြပည်သူတို 

အတွက်   ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးိုင်ရန ်  ဖိတ်ေခ ခဲ့ 

သည်ကို    ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ ီ ALP မှ 

ေထာက်ခံကိဆုိသည့်   အေြခအေန၊ ရခုိင်ြပည်နယ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့် ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးတုိကုိ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ိင်ုမည့ ်  အေြခအေန၊  ပါတစီု ံ

ဒီမိုကေရစီစနစ်ကျင့်သုံးေရး၊     ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်ကိ ု  အေြခခံသည့်   ြပည်ေထာင်စုစနစ ်

တည်ေဆာက်ေရးှင့ ်  ပတ်သက်၍  သေဘာထား 

တညူခီျက်အြမင်များကိ ုြပန်လည်ေဆွးေွးပီး ေဒသ 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးဆိုင်ရာများကို   တင်ြပသည်။ 

ယင်းေနာက်   ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊ 

ေဒသဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍  

ှစ်ဖက်အြမင်များကိ ုရင်းီှးပွင့လ်င်းစွာ အြပန်အလှန် 

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

ေတွဆုပဲွံအပီးတွင် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က 

ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ ီALP ဒုတိယဥက    

ှင့ ်အဖဲွဝင်များအား အမှတ်တရလက်ေဆာင်ပစ ည်း 

များေပးအပ်ရာ ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတီ 

ALP ဒတုယိဥက   က ေဒသထွက်လက်ေဆာင်ပစ ည်း 

များကိ ု   ြပန်လည်ေပးအပ်ခဲ့ပီး  စေုပါင်းမှတ်တမ်းတင် 

ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။

အဆိုပါ ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ ီALP 

ဒုတိယဥက    ဦးေဆာင်သည့်အဖွဲသည ်ိုင်ငံေတာ်

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီမှ  ဖွဲစည်းေပးထားသည့ ်

ေကာင်စဝီင်များပါဝင်သည့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးေရး 

အဖွဲ၊ အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်ငိမ်းချမ်း 

ေရးေဖာ်ေဆာင်မ        ညိ  င်းေရးေကာ်မတီတိုှင့ ်

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ များကို ဆက်လက်ြပလုပ ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။        သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၃

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   ဒုတိယ 

ဥက      ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှး 

ကီး စိုးဝင်းသည် ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင်  စစ်ေတွမိရိှ 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး     အစည်းအေဝးခန်းမ၌    

ြပည်နယ်အဆင့ ်အစိုးရအဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆိင်ုရာများ 

အား ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားသည်။ 

တက်ေရာက်

အဆိပုါေတွဆုပဲွံသို  ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီအဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့်  ေဒ ေအးုစိန်၊ 

ဦးေရ ကိမ်း၊ ရခိုင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ 

ေအာင်ေကျာ်မင်း၊     ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှ

တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊ အေနာက်ပိုင်းတိုင်းစစ ်

ဌာနချပ် တိင်ုးမှး၊  ဒတုယိဝန်ကီးများ၊ စစ်ေတွမိရိှ 

ြပည်နယ်အဆင့်အစုိးရအဖဲွဝင်များ၊     ဌာနဆိင်ုရာမှ 

တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

ဦးစွာ   ရခိုင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က   ရခိုင် 

ြပည်နယ်အတွင်း အုပ်ချပ်ေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး 

စသည့်  ေဒသဆိုင်ရာအေြခအေနများကိ ု ပါဝါပွိင့် 

ြဖင့် ရှင်းလင်းတင်ြပရာ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စ ီဒတုယိဥက    ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒတုယိ 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်းက    သိရှိလိုသည်များကို 

ေမးြမန်းပီး    လိုအပ်သည်များ    ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာကသည့ ်ြပည်နယ် 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီဒုတိယဥက     ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း စစ်ေတွမိရှ ိြပည်နယ်အဆင့်အစိုးရအဖွဲဝင်များ၊ 

ဌာနဆိုင်ရာများအား ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားစ်။

အဆင့အ်စိုးရအဖဲွဝင်များ၊  ဌာနဆိင်ုရာမှ တာဝန်ရိှသ ူ

များက တစ်ဦးချင်း မိတ်ဆက်ကသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒုတိယဥက      ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်       ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)က 

အမှာစကားေြပာကားရာတွင ်    ရခိုင်ြပည်နယ်သို 

လာေရာက်ရြခင်းသည ်   ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲှင့ ်

ဌာနဆုိင်ရာများ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

၏ ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်ှင့်  ဦးတည်ချက်(၉)ရပ် 

တိုအေပ   အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနမ  

အေြခအေနများ၊ ေတွကံရသည့ ်အခက်အခမဲျားှင့ ်

ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေနမ များကိ ုသိရှိရန်ှင့် လိုအပ် 

ချက်များ ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးရန် လာေရာက် 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ရခိုင်ြပည်နယ်သည ်စတုရန်းမိုင် 

၁၄၈၀၀ ေကျာ်ရိှပီး  ကမ်းုိးတန်းေဒသြဖစ်၍ က န်း 

ေပါင်း ၁၄၄ က န်းတွင် လူေနထိုင်သည့် က န်း ၉၄ 

က န်းရိှေကာင်း၊ ေရလပ်ုငန်းသည် အဓကိလပ်ုငန်းြဖစ် 

ပီး စိက်ုပျိး/ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများလည်း လပ်ုကိင်ု 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ေဒသတစ်ခဖံွုဖိးရန်မှာ 

စီးပွားေရးေကာင်းမွန်ရန်လိုအပ်ပီး     စီးပွားေရး 

ေကာင်းမွန်ရန်အတွက်လည်း       တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ  

သည် အေရးကီးေကာင်း၊ ရရှိထားသည့ ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်း မ ကိမုပျက်စီးေစရန် အားလုံးပါဝင် ဝိင်ုးဝန်း 

ထိန်းသိမ်းကရန်လိုေကာင်း။

စီးပွားေရးှင့်ပတ်သက်၍ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ကမ ာ့တစ်ဝန်း စီးပွားေရး ထိခိုက်မ များရှိခဲ့ 

ေကာင်း၊ မမိတိိုိင်ုငံသည်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ တတယိ 

လ  င်းတွင်    အခက်အခဲများစွာကားမ ှ    ုန်းကန် 

ေကျာ်ြဖတ်ိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း  စီးပွားေရးက  တွင် 

ထခိိက်ုခဲမ့ များရိှေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ တတယိလ  င်းမှ 

ုန်းထွက်ခဲ့မ တွင်     တိုင်းရင်းသားြပည်သူများှင့ ် 

တာဝန်သိိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ ့

မ သည်   အဓိကအခန်းက  တွင်    ပါဝင်ေကာင်း၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်    ေြပာကားခဲ့သည့ ်  “ြပည့် 

အင်အားသည်  ြပည်တွင်းမှာသာရှိသည”်  ဟူေသာ 

စကားအတိုင်း   တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံး၏ 

စည်းလံုးညီွတ်မ သည် အရာရာကို ေကျာ်လ ားုိင် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ေရတိလုပ်ုငန်းှင့ ်ေရရှည်ေဆာင်ရက်ရမည့ ်လပ်ုငန်း 

များရှိပီး  ေရရှည်ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကိ ု

စမီကံန်ိးစနစ်တကျ ေရးဆဲွကာ အပိင်ုးလိက်ု ေဆာင် 

ရက်သွားရန်လိုေကာင်း၊ ေရတိုေဆာင်ရက်ရမည့ ်

လုပ်ငန်းများအတွက ် လျင်လျင်ြမန်ြမန ် အင်တိုက် 

အားတိုက်ြဖင့ ်ထင်သာ ြမင်သာရှိေသာ Quick Win 

အကျိးတရားရရှိေအာင ်    အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ေရလုပ်ငန်းသည ်

ြပည်နယ်၏  အားသာချက်တစ်ခုအြဖစ ်   ေဒသခံ 

ြပည်သူအများစု လုပ်ကုိင်ေသာလုပ်ငန်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

မိိုးဖလာသမားိုးကျ လပ်ုကိင်ုမ အစား သပိ ံနည်းကျ 

အဆင့ြ်မင့တ်င်၍ က မ်းကျင်ေသာ အတတ်ပညာရှင် 

များ၏ အကူအညီရယူ၍ စီးပွားြဖစ် ငါး၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း 

ေပျာ့ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ ်

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် စီးပွားေရးအခွင့်အလမ်းများ 

လျင်ြမန်စွာေကာင်းမွန်၍ အလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်း 

များ ပိမုိရုရိှပီး ေဒသဖံွဖိးေရးကိ ုများစွာအေထာက် 

အကူြပိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အလားတူ ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းအတွက်လည်း       အဆင့်ြမင့်တင်ိုင်ေရး 

ြပင်ဆင်သွားရန်လိုေကာင်း၊      ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးကန်သတ်ချက်များ       အဆင့်လိုက် 

ေြဖေလ ာ့ထားပီးြဖစ်၍ ေြမာက်ဦးေရှးမိေဟာင်း 

ှင့်   ငပလီ  အပန်းေြဖကမ်းေြခများကိ ု ခရီးသွား 

များ    စိတ်ဝင်စားမ ရှိေစေရး  ေဆာင်ရက်သွားရန ်

လိုေကာင်း။

ပန်းတိုင်အထွက် န်း

စိုက်ပျိးေရးှင့်ပတ်သက်၍ သီးှံတစ်မျိးချင်း 

အလိုက်  ပန်းတိုင်အထွက် န်းများ  သတ်မှတ်ေပး 

ထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ မိုးစပါးတစ်ဧကလ င် တင်း 

၁၀၀ ၊ ေွစပါးတင်း ၁၂၀ စသြဖင့် သတ်မှတ်ေပး 

ထားရာ ေြမြပင်အမှန်ထွက်ရိှသည့ ်သီးံှအထွက်များ 

ကို  ပန်းတိုင်အထွက် န်းှင့်   င်းယှ်သုံးသပ်၍ 

ြပည့မ်ေီအာင် ထွက်ရိှေရး ေဆာင်ရက်ရန်လိေုကာင်း၊ 

ရခိုင်ြပည်နယ်သည ်မတ်ပဲအထွက် န်း ေကာင်းမွန် 

ေသာ   မှတ်တမ်းေကာင်းရှိ၍   ပိုမိုထွက်ရှိေအာင ်

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊ ေကျာက်ေတာ ်

တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် စိုက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်း 

ကိလုည်း ေဒသစုိက်ပျိးေရးအတွက် အားကုိးအားထား 

ြပရသည့ ်ပညာရှင်များ ေမွးထတ်ုိင်ုေရး လပ်ုေဆာင် 

ကရန်လိုေကာင်း။

သဘာဝေဘးအ ရာယ်

သဘာဝေဘးအ ရာယ်     ကျေရာက်မ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ရခိင်ုြပည်နယ်သည် ကမ်းိုးတန်းေဒသ 

ြဖစ်၍ သဘာဝေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ေသာ မုန်တိုင်း 

တိက်ုခတ်မ ကိ ုကံေတွရတတ်သည့ ်ြပည်နယ်တစ်ခ ု

ြဖစ်ေကာင်း၊     သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဟူသည ်

အတိအကျ   ကိတင်သိရှိရန ် ခက်ခဲပီး  တားဆီး၍ 

မရိင်ုေကာင်း၊ ယခအုခါ နည်းပညာအကအူညရီယ၍ူ 

အနီးစပ်ဆုံး    ကိတင်ခန်မှန်းသိရှိိုင်လာသြဖင့ ်     

မန်ုတုိင်းှင့်ပတ်သက်ေသာသတိေပးချက်ကုိ အေရာင် 

သတ်မှတ်ချက်များြဖင့ ်   ထုတ်ြပန်သတိေပးမ များ 

ေဆာင်ရက်လာိုင်ေကာင်း၊ အကမ်းဖျင်းအားြဖင့ ်

အဝါေရာင်အဆင့်သည ်   ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်၊    

ကပ လီပင်လယ်ေအာ်တွင ်  မုန်တိုင်းြဖစ်ေပ ေနပီး 

မုန်တိုင်း၏အေြခအေနကို   သတိထားိုင်ရန်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ လေိမ ာ်ေရာင်အဆင့သ်ည် ကမ်းုိးတန်းသုိ 

ဦးတည်ေနပီး မန်ုတိင်ုးသည်   မမိေိနထိင်ုရာေဒသသို   

ဦးတည်ေရလျားသည်ဟု သတင်းရရိှပါက မုန်တုိင်း 

၏ေြပာင်းလမဲ ကိ ုအထူးသတထိားေစာင့်ကည့်ိင်ုရန် 

ြဖစ်ေကာင်း၊   အနေီရာင်အဆင့သ်ည် ကမ်းိုးတန်းသို 

၁၂ နာရေီနာက်ပိင်ုး မန်ုတိင်ုးေရာက်ရိှလာမည်ြဖစ်ပီး 

အ ရာယ်ရှိိုင်သြဖင့် လုံ ခံစိတ်ချရသည့် ေနရာ 

များသို ေြပာင်းေရ ေနရာယူရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ အညိ 

ေရာင်အဆင့်သည ်   မုန်တိုင်းအ ရာယ်ကျေရာက ်

ေနချနိ်ြဖစ်ပီး လုံ ခံစိတ်ချရသည့်ေနရာတွင ်  ခိုလ ံ 

ပီးစီးရန်ြဖစ်ေကာင်း၊     အစိမ်းေရာင်အဆင့်သည ်

မုန်တုိင်းအားေပျာ့ပျက်ြပယ်သွားပီြဖစ်ပီး မိမိတို၏ 

ေနအိမ်များသုိ ြပန်ိင်ုေသာအေြခအေနြဖစ်ေကာင်း 

ြဖင့ ်သတ်မှတ်ထားပါေကာင်း၊ သတေိပးချက်များကိ ု

အချန်ိှင့ ်တစ်ေြပးည ီသရိှိေအာင်လပ်ု၍ ကာကွယ်မ  

များ လုပ်ေဆာင်ရန်လိုေကာင်း၊ မုန်တိုင်းြဖစ်ေပ  

လာပါက  သဘာဝေဘးအ ရာယ်ကိတင်ကာကွယ် 

ေရးစီမံချက်ပါ အစီအမံများအတိုင်း လုပ်ေဆာင်ရန် 

လိေုကာင်း၊ ထိသုို လပ်ုေဆာင်ိင်ုရန်မှာ ဇာတ်တိက်ု 

ေလက့ျင့မ် ကိ ုအသားကျေအာင် ေဆာင်ရက်ထားရန် 

လိုေကာင်း၊ ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်မ ရှိမှသာ ထိခိုက် 

ဆုံး ံးမ                                  စာမျက်ှာ ၅ သို 

ေဒသတစ်ခဖံွု ဖိးရန်မှာ စီးပွားေရးေကာင်းမွန်ရန်လိအုပ်ပီး စီးပွားေရးေကာင်းမွန်ရန် တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ သည် အေရးကီး

 ရရှိထားသည့ ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ကို မပျက်စီးေစရန ်အားလုံးပါဝင ်ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကရန်လို

  ေရလပ်ုငန်းသည်   ြပည်နယ်၏အားသာချက်တစ်ခအုြဖစ်  ေဒသခြံပည်သအူများစ ု

လုပ်ကိုင်ေသာလုပ်ငန်းြဖစ်

   မိိုးဖလာသမားိုးကျ လပ်ုကိင်ုမ အစား သပိ ံနည်းကျ အဆင့်ြမင့တ်င်၍  က မ်းကျင် 

ေသာအတတ်ပညာရှင်များ၏ အကူအညီရယ၍ူ စီးပွားြဖစ် ငါး၊ ပစွုန်၊ ကဏန်းေပျာ့ 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ  တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့်   စီးပွားေရး 

အခွင့်အလမ်းများ လျင်ြမန်စွာေကာင်းမွန်၍ အလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်းများ 

ပိုမိုရရှိပီး ေဒသဖွံဖိးေရးကို များစွာအေထာက်အကူြပိုင်မည်

  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးကန်သတ်ချက်များ အဆင့်လိုက်ေြဖေလ ာ့ထားပီး 

ြဖစ်၍ ေြမာက်ဦးေရှးမိေဟာင်းှင့ ်ငပလ ီအပန်းေြဖကမ်းေြခများကိ ုခရီးသွားများ 

စိတ်ဝင်စားမ ရှိေစေရး ေဆာင်ရက်သွားရန်လို



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၄ မှ 

အနည်းဆုံးြဖစ်ေအာင်   လုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊    မုန်တိုင်းပီးဆုံးချနိ ်   ေဆာင်ရက်ရမည့ ်

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း 

များကိလုည်း စမီခံျက်ှင့အ်ည ီ ေဆာင်ရက်သွားရန် 

လိုေကာင်း။

ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပိုင်ေရး

ပန်းခင်းစီမံချက်ြပလုပ်မ ှင့်     ပတ်သက်၍                 

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ် 

ပါ ကျင်းပြပလပ်ုမည့ ်အေထေွထေွရးေကာက်ပဲွသည် 

လွတ်လပ်ပီး တရားမ တသည့ ်ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပ 

ိုင်ေရးမှာ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးချင်း၏ ရှိရမည့ ် 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်သည ် အေရးကီးေကာင်း၊ 

စိစစ်ေရးကတ်သည်  သတ်မှတ်အသက်အရယ ်

အလိုက် တစ်ဦးလ င် တစ်ကတ်သာရှိရမည်ြဖစ်ပီး 

အသက်(၁၈)ှစ်ြပည့်ပီးသူ    စိစစ်ေရးကတ်ရှိမ ှ

သာလ င်  မဲေပးိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေဖာင်းပွမ မရှိ 

ေစေရး၊ မှန်ကန်မ ရိှေစေရး ြပည်နယ်ှင့်တုိင်းေဒသကီး 

အလုိက် တုိက်ဆုိင်စစ်ေဆးမ လုပ်ငန်းများကုိလည်း 

တစ်ချန်ိတည်း တစ်ပိင်တည်း ြပလုပ်ရန်အစီအစ် 

ရှိပါေကာင်း၊   အဆိုပါလုပ်ငန်း   စတင်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ချန်ိတွင်လည်း တက်ေရာက်လာကသည့ ်

ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများကလည်း  တစ်ေထာင့် 

တစ်ေနရာက  ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရက်ေပးကရန ်

ကိတင်မှာကားလိုပါေကာင်း။

အားကစားက  ှင့်ပတ်သက်၍ (၃၁)ကိမ်ေြမာက် 

အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲတွင ်ဆုရရှိမ ၌ 

ရခိင်ုြပည်နယ်အားကစားသမားများ ပါဝင်မ အတွက် 

အသအိမှတ်ြပအားေပးပါေကာင်း၊  အားကစားပိင်ပဲွ 

တွင် ဆုရရှိသူများှင့ ်     ပါဝင်ယှ်ပိင်သူများကိ ု         

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ကိုယ်တိုင ်   တက်ေရာက်၍ 

အခမ်းအနားြဖင့် ထုိက်တန်စွာ ဆုချးီြမင့်မ  ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ေကာင်း၊ ြပည်နယ်အတွင်း  ထူးခ န်သူများ ထပ်မံ 

ေပ ထွက်လာေစရန်   ေလ့ကျင့်ေမွးြမသွားရန်လိ ု

ေကာင်း၊ ေလ့ကျင့်ရာတွင်လည်း   ြပည်နယ်စံချနိ်၊ 

ိုင်ငံေတာ်စံချနိ်ှင့်  အေရှေတာင်အာရှအဆင့်မ ှ

သည် ကမ ာ့စံချနိ်အထိ ရည်မှန်း၍ စံချနိ်ချိးိုင်မည့် 

အေနအထားတစ်ခုအထိေရာက်ရှိေရး    ကိးစား 

ေလက့ျင့ရ်န်လိေုကာင်း၊ အားကစားသည် ိင်ုငေံတာ် 

အတွက်  ဂုဏ်တစ်ရပ်ြဖစ်၍  အားကစားက  ကို 

ြမင့်တင်ရန်လိုေကာင်း။

ဖိတ်ေခ မ များြပခဲ့

ငိမ်းချမ်းေရးက  ှင့်ပတ်သက်၍ ုိင်ငံတစ်ိင်ုင၊ံ 

ေဒသတစ်ခ ုစီးပွားေရး၊ ိင်ုငေံရးအားေကာင်းေစရန် 

အေြခခံလိုအပ်ချက်သည်  တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ  

ပင်ြဖစ်ေကာင်း၊  လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များမရှိရန ်

လိေုကာင်း၊ ကမ ာတွင် ဖံွဖိးပီးိင်ုငမံျားကိ ုကည့ပ်ါ 

က လက်နက်ကုိင်ပဋိပက များမရှိသည်ကို ေတွြမင် 

ိုင်ေကာင်း၊  သိုြဖစ်၍    မိမိိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်၍ 

ြပည်သူများ  ေအးချမ်းသာယာေပျာ်ရ င်စွာ ေနထိုင် 

ိုင်ေရး မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 

ရရိှရန် မည်သည့က်န်သတ်ချက်မ မထားဘ ဲေဆွးေွး 

ိုင်ရန်   ပီးခဲ့သည့ ်ဧပီလ ၂၂ရက်ေနက ိုင်ငံေတာ် 

အကီးအကကဲိယ်ုတိင်ု    တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု 

အဖွဲအစည်းများကိ ုဖိတ်ေခ မ များ ြပခဲ့ေကာင်း။ 

ေဆွးေွးမ များ ြပလုပ်ေန

ယခအုချန်ိအထ ိေအးချမ်းစွာ ေနထိင်ုလိုကသည့ ်

ငမ်ိးချမ်းေရးအှစ်သာရကိ ုမပျက်စီးေစလိုကသည့် 

ိင်ုငသံ ူ ိင်ုငသံားများ၏ ဆ အမှန်ကိ ုသရိှိနားလည် 

ကသည့ ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်း 

(၅)ဖဲွှင့် အြပသေဘာေဆာင်သည့် ေဆွးေွးမ များ

ြပလပ်ုခဲ့ပီးြဖစ်သည့အ်ြပင် ရခိင်ုြပည်နယ်အတွင်းမှ 

ALP အဖဲွသည် ေနြပည်ေတာ်မှ လာေရာက်ကိဆိေုပး 

သည့်    အထူးေလယာ်ြဖင့ ်    ေနြပည်ေတာ်သို 

သွားေရာက်၍ ိင်ုငေံတာ်အကီးအကှဲင့ ်အမျိးသား 

ြပန်လည်စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့်  ငိမ်းချမ်းေရး 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းညိ  င်းေရးအဖွဲ

ှင့ ်ေဆွးေွးမ များ  ြပလပ်ုေနပြီဖစ်ေကာင်း၊  ကျန်ရိှ 

ေသာ EAO များကိလုည်း ဆက်လက်လက်ခေံတွဆု ံ

ေဆွးေွးြခင်းမှတစ်ဆင့ ်ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးဆီသို 

ဦးတည်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်ကိုလည်း သိရှိက 

ေစလိုပါေကာင်း။

ပညာေရးက  ကိုကည့်လ င်လည်း    ရခိုင် 

ြပည်နယ်သည် အြခားေသာြပည်နယ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသ 

ကီးများထက ် ပညာသင်ကားသည့ ် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ၊ သင်ကားေပးရသည့်  ဆရာ ဆရာမ 

အေြခအေနများ၊ တက သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်တို၏  

အဆင့်ြမင့် ပညာသင်ကား သင်ယူေနမ များသည် 

ပုိမုိ၍ တုိးတက်များြပားသည်ကုိ ေတွရေကာင်း၊ ယင်း 

သည်  ြပည်နယ်အတွင်း  သင့်တင့်သည် ့  တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းမ ေကာင့်    ြဖစ်သည်ကိုေတွြမင်ရမည ် 

ြဖစ်ပီး  ရရိှပီးေသာ တည်ငမ်ိမ ကိ ုမပျက်စီးရေအာင် 

ြပည်နယ်အစိုးရှင့ ်   ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများ၊ 

ဝန်ထမ်းများှင့ ် ြပည်နယ်သ ူ ြပည်နယ်သားများက  

ဝိင်ုးဝန်းထန်ိးသမ်ိးေဆာင်ရက်ကရန် လိပုါေကာင်း။

အဂတိတရားကင်းစွာြဖင့်

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲသည်     ြပည်သူအေပ  

မိသားစုစိတ်ြဖင့ ်   ဦးစီးဦးေဆာင်ြပကာ   ြပည်သ ူ

လထူ၏ု စီးပွားေရး၊ လမူ ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး 

မှစ၍ ပံပ့ိုးေစာင့်ေရှာက်ေပးရန်လိေုကာင်း၊ ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲှင့်     ဝန်ကီးဌာနအကီးအကဲများမ ှ

ေအာက်ေြခအထိ အဂတိတရားကင်းစွာြဖင့်  မှန်မှန် 

ကန်ကန်ေဆာင်ရက်၍ ြပည်သူအေပ  ဝန်ေဆာင်မ  

ေပးရန်လိုေကာင်း၊    တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့ ်

ြပည်နယ်၏ တုိးတက်ရာတုိးတက်ေကာင်းအတွက် 

ေဆွးေွးညိ  င်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ြခင်းြဖင့ ် ြပည်နယ်၏ ယုံကည်ကိုးစားမ ရရှိေအာင ်

ေဆာင်ရက်သွားရန်     တိုက်တွန်းလိုေကာင်း 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။ 

သတင်းစ်

 ေကျာဖုံးမှ

ရင်းီှးစွာေနထိင်ု၍  ပူးေပါင်းကာကွယ်မ ေကာင့ြ်ဖစ် 

ေကာင်း၊ ကမ်းိုးတန်းှင့ ်ေရြပင်ပိင်ုနက်တစ်ခလုုံးကိ ု

လ မ်း ခံကာကွယ်ုိင်ရန်လည်း ရရိှေသာ ုိင်ငံေတာ် 

ဘတ်ဂျက်အတွင်းမှ တပ်မေတာ်(ေရ)ကုိ တစ်ဆင့်ချင်း 

အဆင့်ြမင့်တင်ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း၊    ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း   ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ 

လက်နက်ကိုင ်    ပဋိပက များေကာင့ ်    ေဒသခံ 

တိင်ုးရင်းသား ြပည်သမူျားစွာမှာ လမူ ေရး၊  စီးပွားေရး 

ပိုင်းဆိုင်ရာများ         များစွာထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပီး 

မငိမ်းချမ်းမ များကို      ခါးသီးစွာခံစားခဲ့ရေကာင်း၊ 

ထပ်မံမြဖစ်ပွားေစေရး    တိုင်းရင်းသားြပည်သူ 

တစ်ရပ်လံုးှင့်အတူ ဝုိင်းဝန်းထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက် 

ကရန်လိေုကာင်း၊ တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်ြပည်သမူျား 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းစွာြဖင့ ်    ေနထိုင်လုပ်ကိုင  ်

စားေသာက်မ ၊  ငိမ်းချမ်းစွာေနထိုင်ရမ   စသည့် 

ခစံားချက်များ မပျက်ေစေရးအတွက် အတတ်ိင်ုဆုံး 

ထန်ိးထန်ိး သမ်ိးသမ်ိးြဖင့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ 

ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်၍    ိုင်ငံေတာ်အကီး 

အကဲက  ဧပီလ  ၂၂ ရက်ေနတွင်   တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်များှင့်   ကိုယ်တိုင်ေတွဆုံိုင်ေရး 

ဖိတ်ေခ ခဲ့မ အေပ   ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု လိုလားေသာ 

ြပည်သူတို၏ဆ ကို        သေဘာေပါက်သည့ ်

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွ(၅)ဖဲွမှ ေခါင်းေဆာင် 

များ၊ အဆုံးအြဖတ်ေပးိင်ုေသာ ကိယ်ုစားလှယ်များ 

ေနြပည်ေတာ်သို  လာေရာက်၍  ိုင်ငံေတာ်အကီး 

အကဲှင့် ေတွဆံုေဆွးေွးမ များ ေဆာင်ရက်ခ့ဲေကာင်း။

ထိုသိုေဆွးေွးရာတွင်လည်း ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်

အေနြဖင့် ြပည်သူတစ်ရပ်လံုးက  လိုလားေတာင့်တ 

ခဲ့သည့်   ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်၊  ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်     ြပည်ေထာင်စ ု

တည်ေဆာက်ေရးစသည့် အေြခခံ ှစ်ချက်ြဖင့် ဦးတည် 

ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း၊ ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ  အာဏာကို 

ခဲွေဝကျင့်သံုးမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ၂၀၀၈ ခှုစ်၊ ဖဲွစည်းပု ံ

အေြခခံဥပေဒပါ ဥပေဒပုဒ်မများအနက်မှ  ြပင်ဆင်သင့ ်

ြပင်ဆင်ထုိက်ေသာအချက်များ၊ ဇယား(၁/၂/၃/၅)ပါ 

အချက်များကိုလည်း ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားရန် 

ရှိေကာင်း၊ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏  ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ 

လမူ ေရးေကာင်းမွန်တုိးတက်ရန်မှာ တည်ငမ်ိမ ရိှရန် 

အဓိကအေရးကီးေကာင်း၊   တည်ငိမ်မ  ရိှေစရန်မှာ 

ငမ်ိးချမ်းမှသာ တည်ငမ်ိေအးချမ်း၍ ဖံွဖိးတုိးတက် 

မ ကိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သိုြဖစ်၍လည်း 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်ထာဝရ 

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ်

အဖဲွအားလုံးကိ ုဖတ်ိေခ ထားပီး ငမ်ိးချမ်းေရးတခံါး 

ကုိ ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ဆက်လက်၍ 

လည်း ဖိတ်ေခ ထားပါေကာင်း၊ အဓိက အှစ်သာရ 

မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံအတွင်း တည်ငိမ် 

ေအးချမ်းပီး  ယင်းမှတစ်ဆင့ ်ဖွံဖိးတိုးတက်မ များ 

ဆီသို အြမန်ဆုံး ေရာက်ရှိရန်ြဖစ်ေကာင်း။ 

လုံ ခံေရးှင့ပ်တ်သက်ပီး တပ်မေတာ်သားများ 

ြဖစ်က၍  ၂၄  နာရီ  တာဝန်ရှိသူများြဖစ်သြဖင့ ်

ေပးအပ်ထားေသာ  ိင်ုငေံတာ်ကာကွယ်ေရးတာဝန်ကိ ု

လုံ ခံေရးသည ်  ပထမ၊  လုံ ခံေရးသည ်  ဒုတိယ၊ 

လုံ ခံေရးသည် တတိယဟူေသာ  အသိစိတ်ြဖင့ ်

သတရိှိရိှ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်လိေုကာင်း၊ ဖဲွစည်း 

ေပးထားသည့် လက်ုံးဝန်ထမ်းတပ်များအေနြဖင့ ်

လည်း မူလရည်မှန်းချက်ှင့ ်တာဝန်များကို ပိုင်ိုင် 

က မ်းကျင်ေနရန် လိုေကာင်း၊  အမဲတမ်းေလ့ကျင့ ်

ေနရမည်၊ အမတဲမ်း  စစ်ေရးသတရိှိရမည်၊ အမတဲမ်း 

တိုက်ပွဲဝင်အသင့်ြဖစ်ြခငး်တိုြဖင့် မိမိတိုတာဝန်ယူ 

သည့ ်နယ်ေြမကိ ုတပ်ရင်း/ တပ်ဖဲွအလိက်ု၊ တပ်နယ် 

အလိက်ု စနစ်တကျေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖင့ ်ြပည်နယ် 

တစ်ခလုုံး လုံ ခံမ ကိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ပညာေရးက  ှင့်ပတ်သက်၍    အေကာင်း 

အမျိးမျိးေကာင့် ြပင်ပတွင် စာမသင်ကားခ့ဲရေသာ 

တပ်မေတာ်သားအချိကို    ပထမအဆင့် ေရး/ဖတ်၊ 

ဒတိုယအဆင့် မူလတန်း၊ တတိယအဆင့် အလယ်တန်း 

အတန်းများ                         စာမျက်ှာ ၆ သို 

 ကမ်းိုးတန်းှင့ ်ေရြပငပ်ိင်ုနက်တစ်ခလုုံးကိ ုလ မ်း ခံကာကွယ်ိင်ုရန် 

လည်း ရရှိေသာ ိုင်ငံေတာ်ဘတ်ဂျက်အတွင်းမှ တပ်မေတာ်(ေရ)ကို 

တစ်ဆင့်ချင်း အဆင့်ြမင့်တင် ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

 တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်ြပည်သမူျား တည်ငမ်ိေအးချမ်းစွာြဖင့ ်   ေနထိင်ု 

လပ်ုကိင်ုစားေသာက်မ ၊  ငမ်ိးချမ်းစွာေနထိင်ုရမ   စသည့ ် ခစံားချက်များ 

မပျက်ေစေရးအတွက်   အတတ်ိုင်ဆုံး   ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းြဖင့် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက    ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီးစုိးဝင်း  

ဘူးသီးေတာင်တပ်နယ်မ ှအရာရှိ၊ စစ်သည် မိသားစုဝင်များအား ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားစ်။                     



ဇွန်  ၁၄၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၅ မှ

သင်ကားတတ်ေြမာက်ေရးအတွက ်    ှစ်ကာလ 

အလုိက် သတ်မှတ်သင်ကားေပးခ့ဲေကာင်း၊ လံုခံေရး 

တာဝန်များှင့ ်သီးြခားေပးအပ်ေသာ လပ်ုငန်းတာဝန် 

များကိ ု လုပ်ငန်းခွင်မြပတ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရင်း   

ပညာတတ်ေြမာက်ေရး    ဦးစားေပးသင်ကားေပး 

ခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊    အတန်းပညာတတ်ေြမာက်မှသာ  

တပ်ဆင်ေပးထားသည့်  ေခတ်မီလက်နက်ကိရိယာ  

များ၏ စွမ်းပကားကိ ု  ေကာင်းစွာအသုံးချိုင်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ အလားတ ူမသိားစဝုင်များ၏ ပညာေရး 

ှင့်ပတ်သက်၍  ိုင်ငံေတာ်မှသတ်မှတ်ထားသည့ ်

မြဖစ်မေန KG+ 9 အဆင့် ေအာင်ြမင်ရန် မိဘများ၏  

ကပ်မတ်မ ၊ တာဝန်ရိှသမူျား၏ ပံပ့ိုးမ ြဖင့ ်ေဆာင်ရက် 

ကရန်လိေုကာင်း၊ KG+9 အဆင့ ်ေအာင်ြမင်ြခင်းြဖင့ ် 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာရပ်သင်တန်းများသို 

တက်ေရာက်၍     လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ေရာက်ိုင်ြခင်း၊ 

တစ်ဖက်တွင်လည်း  အထက်တန်းအဆင့မှ်တစ်ဆင့ ်

အဆင့်ြမင့်ပညာေရးအဆင့်သို   ရယူတက်လှမ်းိုင ်

ေကာင်း။

ထမ်းေဆာင်ိုင်မည်

ကျန်းမာေရးက  ှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မေတာ် 

သားတို၏ လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝအရ ကျန်းမာ 

ကံ့ခိုင်ေနရန်   အေရးကီးေကာင်း၊  ကျန်းမာကံ့ခိုင် 

မှသာ  မိသားစုအေရး၊  ိုင်ငံအေရးတာဝန်များကိ ု 

ထမ်းေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   နယ်ေြမအတွင်း  

ေဆးတပ်ရင်း၊    ေဆးုံတိုြဖင့ ်  ဖွဲစည်းေပးထား၍ 

ြပည့်ဝေသာ       ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ များ 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊    မိုးတွင်းကာလ 

မိုးရာသီအလိုက ်   ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ    ေရာဂါများ 

ကျန်းမာေရးအသရိှိစွာြဖင့ ်ကိတင်ကာကွယ်သွားရန် 

လိုေကာင်း၊  ကျန်းမာေရးအတွက ်တစ်ဦးချင်းှင့ ်

မိသားစုအလိုက ် ကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်း    ဂုစိုက်၍ 

ေနထိုင်စားေသာက်သွားကရန်လိုေကာင်း။

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၃

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနံုးများှင့် ဌာနဆုိင်ရာ 

ုံး/   အေဆာက်အအံုများ     မီးေဘးလံု ခံမ ရိှေစရန်၊  

ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတွင ်   ကီးမားသည့ ် 

အေှာင့်အယှက် အဟန်အတားြဖစ်ေသာ  မီးေဘး 

အ ရာယ်ှင့် သဘာဝေဘးအ ရာယ်များ ရင်ဆိုင် 

ကံေတွလာပါက အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီ လျင်ြမန်စွာ 

တုံြပန်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်၊       ိုင်ငံေတာ်မီးေဘး 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်   

ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်ှင့် ြပည်သူလူထုအတွင်း မီးေဘး 

အ ရာယ်ှင့ ်သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကာကွယ်ေရး  

အသပိညာများ စမိ့ဝ်င်ပျံံှေစရန်ရည်ရယ်၍ မီးသတ် 

ဦးစီးဌာန၏ မီးေဘးလုံ ခံေရးတာဝန်ခ ံ(Fire Safety 

Manager  Course  for  Government  Officials) 

သင်တန်းဖွင့ပဲွ် အခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင်  

ေနြပည်ေတာ် ဇမ သီရိမိနယ်   မီးသတ်စခန်း၌  

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ေရး 

ှင့်ပတ်သက်၍ ရခိုင်ြပည်နယ်သည် ကမ်းိုးတန်း  

ေဒသြဖစ်၍ သဘာဝေဘးအ ရာယ်ကိတင်ကာကွယ် 

ရန်ှင့် ြဖစ်ေပ လာမ ကို  တုံြပန်ိုင်ရန်   အသိရှိေန 

ရမည်ြဖစ်ပီး သက်ဆိင်ုရာ၏  သတေိပးချက်များကိ ု

လိက်ုနာရန်လိသုလိ ုစ်ဆက်မြပတ်လည်း  သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်   ကိတင်ကာကွယ်ေရးစီမံချက်ပါ 

အတိုင်း ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်ေနရန်လိုေကာင်း။

ေလက့ျင့သ်င်ကားေပးေနမ များှင့ပ်တ်သက်၍ 

တပ်မေတာ်သားများကိ ု ိုင်ငံတကာှင့်  ရင်ေပါင် 

တန်းယှ်ပိင်ုိင်ရန်  စစ်ပညာအြပင်   လုိအပ်ေသာ  

အသပိညာ၊ အတတ်ပညာများကိ ုသင်ကားေပးလျက် 

ရှိေကာင်း၊     ထိုသိုသင်ကားေပးရာတွင ်   ထိေတွ 

တိုက်ခိုက်မ စည်းမျ်း    (ROE)   ဆိုင်ရာများကိုပါ 

သင်ကားေပးထားပီးြဖစ်၍  (ကည်း၊   ေရ၊  ေလ)  

တပ်မေတာ်တစ်ရပ်လုံး      ေစာင့်ထိန်းလိုက်နာရန် 

လိုေကာင်း၊   အမဲသိရှိလိုက်နာိုင်ေရး    ြမန်မာ၊ 

အဂ  လပ်ိ ှစ်ဘာသာြဖင့ ်  အတ်ိေဆာင်ကတ်ြပားများ 

လည်း ြဖန်ေဝေပးထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ အလားတူ  

လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ  ကိစ ရပ်များ၊   လူသားချင်း 

စာနာေထာက်ထားမ   အကူအညီဆိုင်ရာ  ကိစ ရပ် 

များကိုလည်း  သိရှိေအာင်  သင်ကားေပးထားပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ စစ်သည်ေတာ်တိုင်း လိုက်နာကျင့် က ံ 

ရသည့် ကျင့်ဝတ်အပါး ၆၀ သည် လူသားချင်းစာနာ 

ေထာက်ထားမ ဆိုင်ရာများ၊ လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ 

များှင့် ROE ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ဆက်စပ်  

ပါဝင်ေနသည်ကိ ုေတွိင်ုေကာင်း၊  တာဝန်ရိှသမူျား  

အေနြဖင့ ်အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မသိားစမုျား၏ စားေရး၊ 

ေနေရး၊ ဝတ်ေရး၊ သွားလာေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး 

စသည်တိုအဆင်ေြပေစရန ်        စီမံခန်ခွဲေပးပီး 

တပ်အေပ    မိသားစုစိတ်ြဖင့ ်  သံေယာဇ်တရား 

ြဖစ်ေပ လာေအာင်  တည်ေဆာက်သွားရန်လိေုကာင်း  

မှာကားပီး   တက်ေရာက်လာကသည့ ်   အရာရှိ၊  

စစ်သည်၊ မိသားစုများ၏ တစ်ဦးချင်း  တင်ြပချက ်

များအေပ    တာဝန်ရှိသူများှင့်   ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

စားေသာက်ဖွယ်ရာများ ေပးအပ်

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ 

ဒုတိယဥက       ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်    ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်   (ကည်း)   သည် 

တပ်နယ်များအလိက်ု အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မသိားစမုျား 

အတွက် စားေသာက်ဖွယ်ရာ ပစ ည်းများေပးအပ်ရာ  

တာဝန်ရှိသူတိုက လက်ခံရယူကသည်။

ေတွဆုံပွဲအပီးတွင ်ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စ ီဒတုယိဥက     ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ ်   ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)ှင့် 

အဖဲွဝင်များသည် တက်ေရာက်လာကသည့ ်အရာရိှ၊ 

စစ်သည် မိသားစုများအား  ရင်းရင်းှီးှီး  လိုက်လံ 

 တ်ဆက်ကသည်။

ထုိြပင် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒတုယိ 

ဥက     ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်  

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)  ှင့်  အဖွဲဝင်များ 

သည် ယေနမွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ဘူးသီးေတာင်တပ်နယ်   

နယ်ေြမခံတပ်ရိှ အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်းသုိ 

သွားေရာက်၍  ကေလးငယ်များအား  စာေပသင်ကား  

ေပးေနမ များကိ ု လိုက်လံကည့် ပီး ဆရာ ဆရာမ 

များှင့ေ်တွဆု၍ံ  တင်ြပချက်များအေပ  လိအုပ်သည်  

များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်းှင့ ်  

အလားတ ူေကျာက်ေတာ်တပ်နယ် နယ်ေြမခတံပ်ရင်း 

ရှိ     မိသားစုအိမ်ေထာင်သည ်   လိုင်းခန်းများသို 

သွားေရာက်၍ ရဲေမ၊ မိသားစုများအား ရင်းရင်းီှးီှး 

လိုက်လံ တ်ဆက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မီးေဘးလုံ ခံေရးတာဝန်ခ ံသင်တန်းဖွင့်လှစ်

စသည့်ဘာသာရပ်များကို    စာေတွလက်ေတွ 

သင်ကားေပးမည်ြဖစ်ပီး မီးသတ်ယာ်/ စက်ယ ရား 

များြဖင့ ် သုပ်ြပြခင်းများကိ ု  မီးသတ်ဦးစီးဌာနရှ ိ

အရာရှိကီးများက     သင်ကားပိုချေပးသွားမည ်

ြဖစ်သည်။

ကျင်းပရာ မီးသတ်ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးြမတ်သူ တက်ေရာက်၍ ဖွင့်လှစ်ေပးသည်။

သင်ကားပိုချေပးသွားမည်

အဆိုပါသင်တန်း၌     မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ 

ရည်ရယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်များအပါအဝင် မီးေလာင်မ  

အေြခခံသေဘာတရားများ၊ မီးအတန်းအစားခွဲြခား 

ြခင်းှင့ ်အတန်းအစားအလိက်ု မီးြငမ်ိးသတ်ြခင်းများ၊  

အေြခခံမီးြငိမ်းသတ်နည်းစနစ်များ၊ မီး၊ ေရှင့် အပူ 

တို၏ အေြခခံသေဘာတရားများ၊ မီးေဘးလုံ ခံေရး 

ှင့် အေရးေပ တုံြပန်ိုင်ေရးစီမံချက ်(Emergency  

Response Plan) ေရးဆဲွြခင်းများ၊ ေဘးအ ရာယ်ရိှ  

ဓာတုပစ ည်းအတန်းအစား  ခွဲြခားြခင်းများ၊  ုံး/ 

လပ်ုငန်းခွင် မီးေဘးလုံ ခံေရးများ၊ ေကျးလက်/ မိြပ  

မီးေဘးလုံ ခံေရးများ၊ အလိအုေလျာက် မီးြငမ်ိးသတ် 

ေရးစနစ်များ၊ အေရးေပ လနူာတင်ယာ်ဝန်ေဆာင်မ  

လပ်ုငန်းများ၊ မီးသတ်စက်ကေလး ေလက့ျင့ခ်န်းများ  

ရက်သတ  သံုးပတ်ကာ  ဖွင့်လှစ်သည့် မီးေဘး 

လုံ ခံေရးတာဝန်ခသံင်တန်းသို ြပည်ေထာင်စအုဆင့ ် 

အဖဲွအစည်းများှင့ ်ဝန်ကီးဌာနများမှ  ိင်ုငံဝ့န်ထမ်း 

သင်တန်းသား  ၄၄ ဦး   တက်ေရာက်ကေကာင်း 

သိရသည်။                                    ေအာင်ိုင်ဝင်း

တိုက်ကီးမိနယ် ပိေတာက်တန်းေကျးရာတွင် လူသုံးကုန်ထုတ်လုပ်မ နည်းပညာသင်တန်း ဖွင့်လှစ်
တိုက်ကီး   ဇွန်    ၁၃

ရနကု်န်ေြမာက်ပုိင်းခုိင်   တုိက်ကီး 

မိနယ် တာခွေကျးရာအုပ်စု ပိေတာက် 

  နယ်ေြမအတွင်း  ေဆးတပ်ရင်း၊    ေဆးုတံိုြဖင့ ်  ဖဲွစည်းေပးထား၍ ြပည့်ဝေသာ       

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ များ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

  မိုးတွင်းကာလ မိုးရာသအီလုိက် ြဖစ်ပွားတတ်ေသာေရာဂါများ ကျန်းမာေရးအသရိှိစွာြဖင့် 

ကိတင်ကာကွယ်သွားရန်လိ၊ု  ကျန်းမာေရးအတွက် တစ်ဦးချင်းှင့ ်မသိားစအုလုိက်  

ကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းဂုစိုက်၍ ေနထိုင်စားေသာက်သွားကရန်လို

  တပ်မေတာ်သားများကို ိုင်ငံတကာှင့် ရင်ေပါင်တန်းယှ်ပိင်ိုင်ရန်  စစ်ပညာ 

အြပင် လိုအပ်ေသာ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများကို သင်ကားေပးလျက်ရှိ

  ထိသုိုသင်ကားေပးရာတွင် ထေိတွတိက်ုခိက်ုမ စည်းမျ်း (ROE) ဆိင်ုရာများကိပုါ 

သင်ကားေပးထားပီးြဖစ်၍ (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) တပ်မေတာ်တစ်ရပ်လုံး ေစာင့ထ်န်ိး 

လိုက်နာရန်လို

တန်းေကျးရာ  ရှမ်းေတာကီးဘုန်းေတာ ်

ကီးေကျာင်းတွင်  ဇွန် ၁၃ ရက် နနံက်ပိင်ုး 

က   အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနှင့် တိက်ုကီးမိနယ်  ေကျးလက် 

ေဒသ   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနတို 

ပူးေပါင်း၍ ဆပ်ြပာရည်၊ ေခါင်းေလ ာ်ရည်၊ 

ဆပ်ြပာခဲ၊  လက်သန်ေဆးရည်၊  ေရချိး 

ဆပ်ြပာှင့် ဘက်စုသံုံးဆပ်ြပာ လသူုံးကန်ု 

ထုတ်လုပ်မ      နည်းပညာသင်တန်းကိ ု

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သင်တန်းဖွင့်ပဲွတွင်  တိက်ုကီးမိနယ်    

ေကျးလက်ေဒသ  ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီး 

ဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ စသုတီာလင်းက  

သင်တန်းဖွင့လှ်စ်ရသည့ ်ရည်ရယ်ချက်ကိ ု

ေြပာကားပီး  အေသးစားစက်မ လက်မ  

လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန   ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်း 

ခိုင်    ခိုင်ဦးစီးမှး   ဦးရဲေဇာ်ထွန်းက 

နည်းပညာပံ့ပိုးမ ှင့်       ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ငါးရက်တာ ကာြမင့်မည်

ထိုေနာက်          မိနယ်ဦးစီးမှး 

ေဒ စုသီတာလင်းက     သင်ေထာက်က ူ

ပစ ည်းများကိ ုသင်တန်းသား သင်တန်းသ ူ 

များကိုယ်စား  သင်တန်းသူတစ်ဦးအား 

ေပးအပ်ခဲ့သည်။    အဆိုပါသင်တန်းသို  

ေကျးရာေနြပည်သူ ၁၅  ဦး တက်ေရာက် 

ခဲ့ကပီး သင်တန်းကာလမှာ   ငါးရက်တာ 

ကာြမင့်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                              

ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

 သွားတိုက်ေနစ် ဘုံဘိုင်ေခါင်း 

ဖွင့်မထားပါှင့်။

 သွားတိုက်လ င် ေရဖန်ခွက် 

အမဲသုံးပါ။

 ယာ်များေဆးေကာလ င် 

ေရပိုက်မသုံးပါှင့်။

 ေရြဖည့်ထားေသာပုံးြဖင့် 

ယာ်များကို ေဆးေကာပါ။

ေရေခ တာေရး 

နည်းလမ်းများ



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၁၃ 

အေြခခံပညာ ဆရာ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမ ံ

သင်တန်းအမှတ်စ်(၉၈)၏ သင်တန်းဖွင့်ပွ ဲအခမ်း 

အနားကို ယေနနံနက် ၈ နာရီတွင် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

တက သိလ်ု(ေအာက်ြမန်မာြပည်) ရတနာသဃိ  ခန်းမ 

၌ ကျင်းပရာ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ဥက    

ဦးသန်းေဆွ၊ အဖွဲဝင ်ဦးစစ်ေအး၊ တာဝန်ခံအဖွဲဝင် 

ဦးစိုးတင့၊် ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းတက သိလ်ု (ေအာက်ြမန်မာ 

ြပည်)မှ ပါေမာက ချပ် ဦးေဇာ်ေဇာ်၊ ြပည်ေထာင်စု 

ရာထူးဝန်အဖွဲမ ှ      ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ဦးြမင့်ေဆွ၊ ဒုတိယပါေမာက ချပ်များ၊ ဌာနကီးမှး 

များ၊    တက သိုလ်သင်ကားေရး/စီမံဌာနများမှ 

ပါေမာက    ဆရာ   ဆရာမများ၊  သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန်အဖဲွ 

ဥက      ဦးသန်းေဆွက     ိုင်ငံေတာ်ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်သည် အဓကိ 

ကျသည့်အတွက် အနာဂတ်မျိးဆက်သစ် ေကျာင်းသား 

လငူယ်များကိ ုပုသွံင်းေပးရသည့ ်ဆရာ ဆရာမများ၏ 

အခန်းက  သည် လွန်စွာအေရးကီးသည့်အတွက ်

ယခုကဲ့သို အေြခခံပညာ ဆရာ ဆရာမများ အထူး 

မွမ်းမံသင်တန်းများကိ ု  ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေလ့ကျင့ ်

ေပးရန် ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲက လမ်း န်ခဲ့သည့် 

အတွက် ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ သင်တန်း 

ဖွင့်လှစ်ရသည့ ် ရည်ရယ်ချက်အေနြဖင့ ်ိုင်ငံေတာ် 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိး 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်များ ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး 

ိုးရာြခင်းလုံးပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့် ဆုချးီြမင့်ြခင်းအခမ်းအနား တက်ေရာက်
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၃

၂၀၂၂ ခုှစ်  (၄၃)ကိမ်ေြမာက ်

ြပည်နယ်ှင့်    တိုင်းေဒသကီး 

ိုးရာြခင်းလုံးပိင်ပွဲ  ဗိုလ်လုပွဲှင့် 

ဆုချးီြမင့်ြခင်း      အခမ်းအနားကုိ 

ယေနနံနက်    ၉   နာရီတွင်  

ေနြပည်ေတာ် ဝဏ သိဒ ိအားကစား 

ံု(B) ၌  ကျင်းပသည်။

ကည့် အားေပး

အခမ်းအနားသို ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင်များ

ြဖစ်ကသည့ ်     မန်းငိမ်းေမာင်၊ 

ဦးခင်ေမာင်ေဆွ၊  Jeng Phang 

ေနာ်ေတာင်၊ ဦးေမာင်းဟာ၊ ဦးစိင်ုး 

လုံးဆိုင်ှင့်   ေဒါက်တာဗညား 

ေအာင်မိုး၊   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကးီ 

များြဖစ်ကေသာ ဒတုယိဗိလ်ုချပ် 

ကီး ထွန်းထွန်းေနာင်၊   ဦးကိုကို၊ 

ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊         ဦးလှမိုး၊ 

ဦးမင်းသိန်းဇံ၊    ဦးေရ ေလးှင့် 

ေဒါက်တာေဌးေအာင်၊   ဒုတိယ 

ဝန်ကီးများ၊  န်ကားေရးမှးချပ် 

များ၊  အားကစားှင့ ်လငူယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှပဂု ိလ်များ၊ 

ြမန်မာိင်ုင ံိုးရာြခင်းလုံးအဖဲွချပ် 

မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ြပည်နယ်/

တိင်ုးေဒသကီးများမှ အပ်ုချပ်သ/ူ

နည်းြပများှင့် အားကစားသမား 

များ၊ အားကစားဝါသနာရှင်များ 

တက်ေရာက်ကည့်    အားေပး 

ကသည်။

ယေနဗိုလ်လုပွ ဲ     ပွဲစ်တွင် 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအသင်းှင့ ်

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးအသင်းတို 

ယှ်ပိင်ကစားကရာ   မ ေလး 

တုိင်းေဒသကီးအသင်းက  ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီးအသင်းကို  အိုင် 

ရရှိသွားသည်။

ေပးအပ်ချးီြမင့်

ပိင်ပွဲများအပီးတွင ်ဆုချးီြမင့ ်

ပွဲအခမ်းအနားကို     ဆက်လက် 

ကျင်းပရာ အမျိးသမီးပိင်ပွဲတွင ်

အတိုးတက်ဆုံးဆု      ရရှိခဲ့သည့ ်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

အသင်းှင့်      ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီးအသင်းတုိကုိ ြမန်မာုိင်ငံ 

ိုးရာြခင်းလုံးအဖွဲချပ ်   ဒုတိယ 

ဥက     ဦးလှေဌးကလည်းေကာင်း၊ 

အမျိးသားပိင်ပဲွတွင် အတိုးတက် 

ဆုံးဆုရရှိခဲ့သည့ ်ပဲခူးတိုင်းေဒသ 

ကီးအသင်းှင် ့    ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီနယ်ေြမအသင်း   တိုကို 

ြမန်မာိင်ုင ံိုးရာြခင်းလုံးအဖဲွချပ် 

ဥက       ဦးသက်လွင်က  လည်း 

ေကာင်း၊  အမျိးသားပိင်ပွဲတွင ်

ှစ်သိမ့ ်ဆုရရှိခဲ့သည့်    ရခိုင် 

ြပည်နယ်အသင်းကိ ုြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ေဒါက်တာေဌးေအာင်က 

လည်းေကာင်း၊       ပိင်ပွဲတွင ်

တက်သစ်စ အားကစားသမားဆ ု

ရရိှခဲ့ကသမူျားကိ ု  ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး     ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ထွန်းထွန်းေနာင်၊  ဦးကိကုိ၊ု ဦးတင် 

ထွဋ်ဦး၊  ဦးလှမိုး၊  ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ 

ဦးေရ ေလး  တိုကလည်းေကာင်း 

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာှင့် ေငွသား 

ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။

တံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆု

ဆက်လက်၍  ှစ်သိမ့်ဆုရရှိခဲ့ 

ကေသာ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး 

အသင်းှင့ ်ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

နယ်ေြမအသင်းတုိကုိ ေငွသားဆ ု

ကျပ်တစ်သိန်းစီှင့ ်  အမျိးသမီး 

ေလးေပါက်တန်း     ပိင်ပွဲတွင ်

ပထမဆုရရှိသည့ ် မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီးအသင်းကို ေငွသားဆု 

ကျပ် ၁၅ သန်ိး၊ ဒတုယိဆရုရိှသည့ ်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအသင်းကိ ု

ေငွသားဆုကျပ် ၁၀ သိန်း၊ တတိယ 

ဆုရရှိသည့်  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

အသင်းကိ ု      ေငွသားဆုကျပ ်

ခုနစ်သိန်းှင့်  ဆုတံဆိပ်များကို 

ိုင်ငံေတာ်     စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအဖွဲဝင ်     ေဒါက်တာ 

ဗညားေအာင်မိုး ကလည်းေကာင်း၊ 

အမျိးသား    ေြခာက်ေပါက်တန်း 

ပိင်ပွဲတွင ်     ပထမဆုရရှိသည့ ်

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးအသင်းကိ ု

ေငသွားဆကုျပ် ၁၅ သန်ိး၊ ဒတုယိ 

ဆရုရိှသည့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

အသင်းကို ေငွသားဆု ကျပ် ၁၀ 

သန်ိး၊  တတယိဆရုရိှသည့ ်မေကွး 

တိင်ုးေဒသကီးအသင်းကိ ုေငသွား 

ဆုကျပ် ခုနစ်သိန်းှင့် ဆုတံဆိပ် 

များကိ ုိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စအီဖဲွဝင် ဦးစိင်ုးလုံးဆိုင်က  

လည်းေကာင်း၊       အမျိးသမီး 

အေကာင်းဆုံးဆု        ရရှိေသာ 

ေအးေအးသန်း   (မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး)ှင့်      အမျိးသား 

အေကာင်းဆံုးဆုရရိှေသာ ေဇာ်ဝင်း 

ေမာင် (ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)

အသင်းတိုကို       ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရး  ေကာင်စအီဖဲွဝင် 

Jeng Phang ေနာ်ေတာင်ှင့ ် 

ဦးေမာင်းဟာတုိက ဆုတံဆိပ်ှင့် 

ေငွသားဆုကျပ ်   တစ်သိန်းစီကို 

လည်းေကာင်း၊  အမျိးသား တခွံန် 

စိုက်ဒိုင်းှင့ ်   အမျိးသမီး တံခွန် 

စိုက်ဒိုင်းရရှိသည့ ် မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီးအသင်းကို ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

မန်းငမ်ိးေမာင်ှင့ ်ဦးခင်ေမာင်ေဆ ွ

တိုက  တံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆုများကို 

လည်းေကာင်း    ေပးအပ်ချးီြမင့်ခ့ဲ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည)် အေြခခံပညာ ဆရာ ဆရာမများ 

အထူးမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စ(်၉၈) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

တိုးတက်ေရးေဆာင်ရက်ရာတွင ်    အဓိကအခန်း 

က  မှပါေသာ  အေြခခံပညာ  ဆရာ ဆရာမများ 

အေနြဖင့်  ိုင်ငံေတာ်မှ   အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ  မူဝါဒ၊  ရည်မှန်းချက်၊ 

ေရှလုပ်ငန်းစ်များကိ ုသိရှိနားလည်ပီး စိတ်ဓာတ် 

ပိင်ုးဆိင်ုရာ ြမင့မ်ားလာေစေရး၊ မျိးဆက်သစ်လငူယ် 

များကို  ထိန်းေကျာင်းေလ့ကျင့်ေပးရာတွင် အသိ 

ပညာ၊ ဗဟသုတု၊ အေတွးအေခ ှင့ ်ကိယ်ုကျင့တ်ရား 

ပိင်ုးဆိင်ုရာ စနံမနူာြပြဖစ်ေစရန် ရည်ရယ်ပါေကာင်း။  

အရည်အေသွးြပည့်ဝသည့်     တပည့်များ 

ေမွးထုတ်ိုင်ရန်အတွက်လည်း    မိမိကိုယ်တိုင် 

အရည်အေသွးရှိရန်၊   အရည်အေသွးြပည့်ဝေနရန ်

အတွက် ေြပာင်းလလဲာသည့ ်ေခတ်စနစ်ှင့ ်ကိက်ုည ီ

ေစမည့် ပညာရပ်များ၊ ဗဟုသုတများကို စ်ဆက် 

မြပတ် ေလ့လာဆည်းပူးေနရန်လိုေကာင်း။ 

တက သိလ်ုှင့ ်ဝန်ကီးဌာနအသီးသီးမှ ပိုချေပး 

သည့်   ဘာသာရပ်သင်ခန်းစာများကိ ု    ေလ့လာ 

မှတ်သားဆည်းပူးပီး တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး ခင်မင်ရင်းီှး 

ြခင်း၊ သင်ကားမ ှင့ ်အပ်ုချပ်စမီမံ  အေတွအကံများ 

အြပန်အလှန်ဖလှယ်ခွင့်ရရှိြခင်း၊ ယ်ေကျးမ ဓေလ့

ထုံးတမ်းများှင့ ် ေဒသ ရ ဗဟသုတုများကိ ုဖလှယ်ခွင့် 

ရရှိမည်ြဖစ်သကဲ့သို  အေတွးအြမင်များ ဖလှယ်ခွင့် 

ရရှိိုင်ပီး  အချင်းချင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်တတ်မ ၊ 

ခင်မင်ရင်းီှးမ များရရိှိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သင်တန်း 

မှ  ချမှတ်ေသာ   စည်းကမ်းများှင့်အည ီ ေနထိုင် 

ေလ့လာသင်ယူသွားရန်လုိအပ်ေကာင်း တုိက်တွန်း 

မှာကားသည်။ 

အဆိုပါ    သင်တန်းသို   သင်တန်းသား  ၅၀၊ 

သင်တန်းသ ူ၄၃၀ စစုေုပါင်း၄၈၀ တက်ေရာက်ကပီး 

သင်တန်းကာလမှာ ရက်သတ  ငါးပတ်ကာ ဖွင့်လှစ် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေရ ြပည်သာ     ဇွန်      ၁၃

ြမန်မာုိင်ငံစာေရးဆရာအသငး်(ေရ ြပည်သာ 

မိနယ်)ှစ်ပတ်လည် လပ်ုငန်းဆိင်ုရာအစည်းအေဝး 

ကိ ုယမန်ေနနနံက် ၉ နာရခဲွီတွင် မိနယ် စာေရးဆရာ 

အသင်းုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် ေရ ြပည်သာမိနယ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးအဖဲွဥက    ဦးြမင့်ဦးှင့်  ြမန်မာိင်ုင ံ  စာေရးဆရာ 

အသင်း(ဗဟုိ)ဒုတိယဥက    ေမာင်စိမ်းေနာင်(လယ်ေဝး) 

တုိက အဖွင့်အမှာစကားများေြပာကားပီး ေရ ြပည်သာ 

မိနယ် စာေရးဆရာအသင်းဥက     ေမာင်ေမာင်အန်ုး 

(လယ်ေဝး)က သဘာပတိအြဖစ် ေဆာင်ရက်သည်။ 

ထိုေနာက် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက် အစီရင ်

ခံစာကို   ဒုတိယဥက     မရည်မွန်(ကျံေပျာ်)က 

ရှင်းလင်းဖတ်ကားပီး ဘ  ာေရးအစီရင်ခံစာအား 

ိုင်ခင်ေရ က ရှင်းလင်းတင်ြပ၍  အသင်းဝင ်စာေရး 

ဆရာများက အကံြပေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

ဆက်လက်၍   အသင်းအမ ေဆာင်များအား  

ြပန်လည်ေရးချယ်ခဲ့ကရာ မရည်မွန်(ကျံေပျာ်)က 

မိနယ်စာေရးဆရာအသင်းဥက   ၊   ေမာင်ထည်ဝါ 

(ေပျာ်ဘွယ်)က ဒုတိယဥက   ၊  ချိပန်းချ(ီပညာေရး)

က အတွင်းေရးမှး၊ ိုင်ခင်ေရ က ဘ  ာေရးမှးှင် ့

ကုိေအာင်(ြမင်းကေြမ)ှင့် မတင်စ ာတိုကို အသင်း 

အမ ေဆာင်များအြဖစ ်ေရးချယ်ခဲ့ကသည်။  စာေပ 

ညီလာခံ ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် မိနယ်စာေရးဆရာ 

အသင်းဥက   သစ် မရည်မွန်(ကျေံပျာ်)ကိ ုေရးချယ်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                          ဉာဏ်ဟိန်း

ြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာအသင်း 
(ေရ ြပည်သာမိနယ်) ှစ်ပတ်လည် 
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစည်းအေဝး ကျင်းပ



ဇွန်  ၁၄၊   ၂၀၂၂

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ပိင်ပဲွမတိင်ုမကီတည်းက 

ဆတုဆံပ်ိ ရရိှိင်ုမ  ေမ ာ်မှန်းချက်အြဖစ် ေရ တဆံပ်ိ 

၁၂ ခု၊ ေငွတံဆိပ် ၁၈ ခု၊ ေကးတံဆိပ် ၃၀ စုစုေပါင်း 

ဆုတံဆိပ် ၆၀  ရရှိရန်  ေမ ာ်မှန်းထားေကာင်း 

ကိတင် သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ပိင်ပွဲအပီး 

တွင်  ေရ တံဆိပ် ကိုးခု၊ ေငွတံဆိပ် ၁၈ ခု၊ ေကး 

တံဆိပ် ၃၅ ခ ုစုစုေပါင်း ဆုတံဆိပ် ၆၂ ခ ုရရိှခ့ဲသည့် 

အတွက် ဝန်ကီးဌာနမှ ကိတင်ေမ ာ်မှန်းထားသည့် 

ဆတုဆံပ်ိအတိင်ုး ရယူိင်ုခဲသ့ည်ကိ ုေတွရပါသည်။ 

ရရှိခဲ့သည့် ဆုတံဆိပ်များအနက် ေရ တံဆိပ်အေရ 

အတွက်သာ အနည်းငယ်ေလျာ့နည်းခ့ဲေသာ်လည်း 

ေငွ၊ ေကး ဆုတံဆိပ်ရရှိမ အေနြဖင့် ေမ ာ်မှန်းချက် 

အတိင်ုး ြပည့မ်စွီာ ရရိှခဲပ့ါသည်။ ပိင်ပဲွထုံးစအံတိင်ုး 

ေရ ေမ ာ်မှန်း အားကစားနည်းများ  ေငွတံဆိပ်ြဖစ ်

သွားြခင်း၊ ေငွေမ ာ်မှန်းအားကစားနည်းများ ေကး 

တဆံပ်ိြဖစ်သွားြခင်းများေကာင့ ်ေမ ာ်မှန်းဆတုဆံပ်ိ 

အနည်းငယ်အေြပာင်းအလဲ   ြဖစ်သွားြခင်းများ 

ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ မည်သိုဆိုေစ ေမ ာ်မှန်းထားသည် ့

ဆတုဆံပ်ိအေရအတွက်အတိင်ုး ရယူိင်ုခဲ့ကသည် 

ြဖစ်၍ အားလုံးတာဝန်ေကျခဲ့ကပါသည်။

ယခုှစ် SEA Games ပိင်ပွဲ၏ ထူးြခားချက်

ယခှုစ် SEA Games ပိင်ပဲွကီး၏ ထူးြခားချက် 

တစ်ခုမှာ ပုံမှန် တတိယေနရာတွင် ရပ်တည်ိုင်ခဲ့ 

သည့ ်အမျိးသမီးေဘာလုံးအသင်းအေနြဖင့ ်ယခင် 

က အစ်အလာမရှိခဲ့သည့် ဖိလစ်ပိုင်အမျိးသမီး 

ေဘာလုံးအသင်းအား  ံးနိမ့်ပီး တတိယေနရာကို 

လက်လွတ်ခဲရ့သည့အ်တွက် ေဘာလုံးချစ်ပရသိတ် 

များ၏ မေကျမနပ်ရင်ဖွင့်သံများကုိလည်း ကားသိ 

ြမင်ေတွခဲ့ရပါသည်။ ထိုြပင ် ပိင်ပွဲတွင ်ေဘာလုံး 

(ကျား၊ မ)၊ ဖဆူယ် (ကျား၊ မ)၊ စစ်တရုင်၊ ေဂါက်သီး၊ 

ေဘာ်လီေဘာှင့် E-Sports အားကစားနည်းများ 

အေနြဖင့် ဆုတံဆိပ်များှင့် ေဝးကွာခဲ့ရပါသည်။ 

အားကစားသမားများ၏ ကိးစားယှ်ပိင်မ  ရလဒ်

ပိင်ပွဲကီးတစ်ခုလုံးအား    သုံးသပ်ရလ င် 

အားကစားဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများှင့ ်ြမန်မာိုင်ငံ 

အားကစားအဖွဲချပ်များမှ    တာဝန်ရှိသူများ၏ 

အုပ်ချပ်စီမံမ ၊ တွန်းအားေပး ကပ်မတ်ေဆာင်ရက် 

မ ၊  ပံ့ပိုးြဖည့်ဆည်းမ ေကာင်းမွန်ြခင်း၊   ပိင်ပွဲဝင ်

အားကစားသမားများ၏   အိုင်မခံ   အ ံးမေပး 

စိတ်ဓာတ်ြဖင့် အစွမ်းကုန်ကိးစားယှ်ပိင်မ များ

ေကာင့ ်အားကစားနည်း ၂၀ မှ ပိင်ပဲွဝင်အားကစား 

သမား ၂၉၃ ဦးအနက် အားကစားသမား ၁၁၆ ဦးက 

ေရ ၊ ေငွ၊ ေကး ဆုတံဆိပ်များ ရယူေပးိုင်ခဲ့သည့ ်

အတွက် ပျမ်းမ အားြဖင့ ်ပိင်ပဲွဝင်အားကစားသမား 

သံုးဦးလ င် တစ်ဦးက ုိင်ငံအတွက် ဆုတံဆိပ် တစ်ခု 

ရယေူပးိင်ုခဲြ့ခင်းြဖစ်၍ ယခှုစ် SEA Games ပိင်ပဲွ 

တွင် ပိင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများ တာဝန်ေကျ 

ခဲ့ကပါသည်။ 

နည်းလမ်းေပါင်းစု ံ

ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းအေြဖရှာ  

(၃၁) ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ အားကစား 

ပိင်ပဲွကီးတွင် အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ ေအာင်ြမင် 

မ ရေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ိင်ုခဲသ့လိ ုလာမည့် 

ိုင်ငံတကာအားကစားပိင်ပွဲများှင့် ၂၀၂၃ ခုှစ် 

ေမလ ၅ ရက်ေနမှ ၁၇ ရက်ေနအထ ိကေမ ာဒီးယား 

ိင်ုင၌ံ ကျင်းပမည့ ်(၃၂) ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင် 

အာရှအားကစားပိင်ပဲွကီးတွင် ယခုထက် ဆုတံဆိပ် 

များ ပိုမိုရရှိိုင်ေရးှင့် ိုင်ငံအလိုက် ရပ်တည်မ  

အဆင့် (၇)ေနရာမှ အထက်သို တက်လှမ်းိုင်ေရး 

အတွက်   အားကစားဌာနမှ  တာဝန်ရှိသူများှင့ ်

ြမန်မာုိင်ငံအားကစားအဖဲွချပ်များမှ တာဝန်ရိှသူ 

များအေနြဖင့ ်  နည်းလမ်းေပါင်းစုံြဖင့ ်    ဝိုင်းဝန်း 

ကိးပမ်းအေြဖရှာကဖို လိအုပ်ေနပဟီလုည်း ဆိခုျင် 

ပါသည်။    မည်သည့်ပိင်ပွဲအမျိးအစားတွင်မဆိ ု

ပိင်ပွဲပီးဆုံးပါက အားနည်းချက်၊  အားသာချက် 

များကိ ုအြပသေဘာခံငုသံုံးသပ်၍ လာမည့်ပိင်ပဲွ 

များအတွက်   ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရြခင်းမှာလည်း 

လုပ်ငန်းစ်တစ်ခုြဖစ်သည်ကိ ုမေမ့သင့်ပါ။

ပိင်ပွဲတွင ်ဆုတံဆိပ်ေလျာ့နည်းရြခင်း 

အေကာင်းရင်းများ

ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် SEA Games ပိင်ပဲွတုိင်း 

တွင် အားကစားနည်းအလိုက်   ဆုတံဆိပ်ရရှိမ  

ေလျာန့ည်းြခင်းှင့ ်ိင်ုငအံလိက်ု ရပ်တည်မ အဆင့် 

ပုမှံန်ရပ်တည်ေနြခင်း အေကာင်းရင်းများကုိ ဆန်းစစ် 

ပါက ေအာက်ပါအချက်များအေပ  သုံးသပ်အေြဖရှာ 

၍ ေရတိ/ုေရရှည်အစအီမမံျားြဖင့ ်ြပြပင်ေဆာင်ရက် 

သွားရန်  လိုအပ်မည်ဟုလည်း ြမင်မိပါသည-်

(၁)   အားကစားနည်းအလိုက်မျိးဆက်သစ ်

        ေပ ထွက်မ  အားနည်းြခင်း

လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုှစ် (၃/၄) ခုေလာက်မှစ၍ 

ြမန်မာအ့ားကစား တြဖည်းြဖည်း ကျဆင်းလာခဲ့ပီး 

ကျဆင်းလာရသည့် အေကာင်းရင်း များစွာရိှသည့် 

အနက်  အားကစားနည်းအလိုက ်  မျိးဆက်သစ် 

များ  ေပ ထွက်မ   အားနည်းလာရြခင်းမှာ အဓိက 

အေကာင်းရင်းြဖစ်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ြမန်မာ 

ိုင်ငံအေနြဖင့် ေြပးခုန်ပစ်ှင့် ေရကူးအားကစား 

သမား မျိးဆက်သစ်ေပ ထွက်မ  သိသာစွာနည်းပါး 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေတွရပါသည်။ ယခု  ကျင်းပ 

ပီးစီးခဲ့သည့ ် SEA Games  ပိင်ပွဲတွင ်   ေရကူး 

အားကစားနည်း ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ြခင်း မြပိုင် 

ခဲြ့ခင်းမှာ သသိာလှသည့် သာဓကြဖစ်ပီး ေြပးခန်ုပစ် 

အားကစားနည်းအေနြဖင့်   အင်ြပည့်အားြပည့ ်

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ြခင်း မြပိုင်ြခင်းေကာင် ့ိုင်ငံ 

အလိက်ု အဆင့ ်(၇) ေနရာမှ အထက်သုိ မတက်ိင်ု 

ရြခင်း၏ အဓိကအေကာင်းရင်း ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ 

အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ေြပးခုန်ပစ်ပိင်ပွဲမ ှ

(ကျား+မ) ပိင်ပွဲ ှစ်ရပ်ေပါင်း ေရ တံဆိပ် ၄၆  ခု 

ချးီြမင့်ြခင်းြဖစ်ပီး ေရကူးပိင်ပွဲတွင်လည်း ဒိုင်ဗင် 

အားကစားနည်းအပါအဝင် (ကျား+မ) ပိင်ပဲွ ှစ်ရပ် 

ေပါင်း အများဆုံး ေရ တဆံပ်ိ ၆၀ ေကျာ်အထ ိချးီြမင့ ်

ြခင်းြဖစ်သည့်အတွက ်  အားကစားနည်း    ှစ်ခုမှ 

ေရ တံဆိပ် ၁၀၀ ေကျာ ် ချးီြမင့်ေသာ်လည်း  ြမန်မာ 

ိုင်ငံအေနြဖင့် ေရ တံဆိပ် တစ်ခုပင် ရယူိုင်ခဲ့ြခင်း 

မရှိသည်ကိ ုေတွရပါသည်။ 

အဆိုပါ အားကစားနည်း  ှစ်မျိးမှ   ပိင်ပွဲဝင ်

ိုင်ငံအများစုအေနြဖင့ ် ဆုတံဆိပ်များ  အချိးကျ 

ခဲွေဝယသွူားခဲြ့ခင်းေကာင့ ်ပိင်ပဲွမစတင်မကီတည်း 

က အဆင့(်၁)မှ အဆင့ ်(၆) အထ ိြမန်မာိင်ုငအံထက် 

မှ ရပ်တည်ေနသည့် ပိင်ဘက်ုိင်ငံများက ေရ တံဆိပ် 

၁၀ ခ ုအထက်ကိ ုေြပးခန်ုပစ်ှင့ ်ေရကူးအားကစား 

နည်းများမ ှအချိးကျ ခွဲေဝရယူသွားကြခင်း ြဖစ်ပါ 

သည်။ သိုြဖစ်၍ ေြပးခုန်ပစ်ှင့် ေရကူးအပါအဝင ်

အားကစားနည်းအလုိက် မျိးဆက်သစ်များ ေပ ထွက် 

ေရးအတွက်လည်း  ေရတိုေရရှည ်   စီမံချက်များ 

ချမှတ်ေဆာင်ရက်သွားကရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထို ြပင် အသင်းလိုက်အားကစားနည်းများ 

ြဖစ်ကသည့ ်ေဘာလုံး၊ ေဘာ်လေီဘာ၊ ဘတ်စကက် 

ေဘာ၊ ေဟာ်က၊ီ ဖဆူယ်၊ ခရစ်ကက်တိုသည် အနည်း 

ဆံုးကစားသမား အင်အား ၁၀ ဦးအထက် ေရးချယ် 

ယှ်ပိင်ရပီး    ေရ ၊   ေငွ၊  ေကး   ဆုတံဆိပ်ရရှိရန် 

မေသချာသည့်အတွက်လည်းေကာင်း၊     အြခား 

ပိင်ဘက်အသင်းများှင့ယှ််လ င် ခ ာကိယ်ုကံခ့ိင်ု 

မ ၊ အသင်းလိုက်လုပ်ေဆာင်မ ၊ နည်းစနစ်/နည်းဗျ 

ဟာများှင့ ်အရပ်အနမိ့အ်ြမင့ ်ကွာဟမ များေကာင့ ်

လည်းေကာင်း တြဖည်းြဖည်း   အဆင့်နိမ့်ကျလာ 

သည်ကုိလည်း ေရတို/ေရရှည် စီမံကိန်းများ ချမှတ် 

၍ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်သွားရန်လည်း လိအုပ်လျက် 

ရှိေနေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

ြမန်မာ့အားကစား   ေရ ေခတ်ကာလများကို 

ြပန်ကည့်ပါက ိုင်ငံအတွက် ဆုတံဆိပ်အများဆုံး 

ရယူေပးုိင်ခ့ဲသည့် အားကစားနည်းများတွင် ေြပးခုန် 

ပစ်အားကစားနည်းအေနြဖင့ ် ထိပ်ဆုံးမှ ရပ်တည် 

လျက်ရှိေနသည်ကို      မှတ်တမ်းမှတ်ရာများမ ှ

သက်ေသခံလျက် ရိှေနပါသည်။  ၎င်းအြပင် ေဘာလံုး၊ 

ေရကူး၊     ေသနတ်ပစ်၊      အေလးမ၊       လက်ေဝှ၊ 

စာမျက်ှာ ၉ သို 

(၃၁) ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပွဲအလွန် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်သွားသင့်သည့် အားကစားလုပ်ငန်းများ

ကိုေဌး(ကေနာင်)
ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ကျင်းပခဲသ့ည့ ်(၃၁)ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွကီး ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပပီးစီးခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ှစ်ှစ် တစ်ကမ်ိ 

ပုံမှန်ကျင်းပလျက်ရှိသည့် ေဒသတွင်းအားကစားပိင်ပွဲကီးတွင် ထိုက်သင့်သည့်ေအာင်ြမင်မ များရရှိေစေရးအတွက်  အားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဌာနအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်င ံအားကစားအဖွဲချပ်များှင့်ပူးေပါင်းပီး တစ်ှစ်ေကျာ်ခန်  ကိတင်ြပင်ဆင်စခန်းသွင်း ေလ့ကျင့်ခဲ့ကသည်။   

ရရှိခဲ့သည့် ဆုတံဆိပ်များအနက် ေရ တံဆိပ်အေရအတွက်သာ 

အနည်းငယ်ေလျာ့နည်းခဲ့ေသာ်လည်း ေငွ၊ ေကး  ဆုတံဆိပ်ရရှိမ  

အေနြဖင့် ေမ ာ်မှန်းချက်အတိုင်း ြပည့်မီစွာရရှိခဲ့ပါသည်။  ပိင်ပွဲ 

ထုံးစံအတိုင်း ေရ ေမ ာ်မှန်းအားကစားနည်းများ  ေငွတံဆိပ်ြဖစ်သွား 

ြခင်း၊ ေငွေမ ာ်မှန်းအားကစားနည်းများ ေကးတံဆိပ်ြဖစ်သွားြခင်း 

များေကာင့်   ေမ ာ်မှန်းဆုတံဆိပ်    အနည်းငယ်အေြပာင်းအလဲ   

ြဖစ်သွားြခင်းများြဖစ်ိုင်ပါသည်။ မည်သိုဆိုေစ ေမ ာ်မှန်းထားသည့် 

ဆုတံဆိပ်အေရအတွက်အတိုင်း ရယူိုင်ခဲ့ကသည်ြဖစ်၍ အားလုံး 

တာဝန်ေကျခဲ့က
(၃၁)ကိမ်ေြမာက်အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲ ပိုက်ေကျာ်ြခင်းအားကစားနည်းမ ှ

အမျိးသမီး (ှစ်ေယာက်တဲွ)အသင်းလုိက် (Regu)ပိင်ပဲွတွင်  ြမန်မာှင့် ဗီယက်နမ်အသင်းတုိ ေမ ၁၉ 

ရက်က ဗိုလ်လုပွဲယှ်ပိင်ကစားကစ်။

(၃၁) ကိမ်ေြမာက ်ဆီးဂိမ်းအမျိးသားေဘာလုံးပိင်ပွဲတွင ်ြမန်မာှင့် ဗီယက်နမ်အသင်းတို ေမ 

၁၃ ရက်က ယှ်ပိင်ကစားကစ်။



ဇွန်  ၁၄၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

ေဘာ်လီေဘာှင့် က မ်းဘားအားကစားနည်းများ 

သည်လည်း ေရ ေရာင်လ မ်းခဲသ့ည့ ်အားကစားနည်း 

များ ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။

(၂) အားကစားှင့် ပညာ ေရး  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်  

အားကစားနည်းအလိုက ်   မျိးဆက်သစ်များ 

ေပ ထွက်မ  အားနည်းခဲရ့ြခင်းသည်  အားကစားှင့ ်

ပညာေရး ထိထိမိမိ  ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ိုင်မ  

အားနည်းချက်ေကာင့ ်ြဖစ်ပါသည်။ လငူယ်လရူယ် 

အေြမာက်အြမား တစ်စုတစ်ေဝးတည်း ရိှေနသည့် 

အေြခခံပညာေကျာင်းများ၊ တက သိုလ/်ေကာလိပ် 

များတွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအေနြဖင့ ်

P.T ချန်ိများတွင် အားကစားေလက့ျင့လ်ိက်ုစားခွင့ ်

ြပည့်ြပည့်ဝဝမရရှိြခင်း၊ အားကစားနည်းအလိုက/် 

ေမဂျာအလိက်ု ေကျာင်းတွင်းအားကစားပိင်ပဲွများ 

ြပလုပ်မေပးိုင်ြခင်း၊ အေြခခံပညာေကျာင်းများ၊ 

တက သိုလ်/ေကာလိပ်များတွင ်အားကစားကွင်း/

အားကစားု၊ံ အားကစားအေထာက်အကြူပပစ ည်း 

များ  ြပည့်ြပည့်စုံစုံ   ေဆာင်ရက်မေပးိုင်ြခင်း၊ 

အားကစားဘာသာရပ်ကိ ုသင်ကားေပးမည့ ် P.E 

ဆရာများ လုလံုေံလာက်ေလာက် ခန်ထားမေပးိင်ု 

ြခင်း၊ အေြခခံပညာေကျာင်းေပါင်းစုံ၊ တက သိုလ်/

ေကာလိပ်ေပါင်းစု ံ   အားကစားပိင်ပွဲများမှသည ်

ေကျာင်းသားအားကစားပွဲေတာ်များအထိ  ပုံမှန် 

ကျင်းပမေပးိုင်ြခင်းများသည်လည်း အားကစား 

နည်းအလိုက်  မျိးဆက်သစ်ေပ ထွက်ရန် အဓိက 

အဟန်အတား/အားနည်းချက်များ ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်၍    အားကစားှင့်ပညာေရး       ထိထိမိမိ 

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်   ယခင်က 

အားကစားှင့ပ်ညာေရးေပါင်းစပ်မ ဦးစီးေကာ်မတ ီ

ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။     သိုေသာ်လည်း 

ေကာ်မတအီေနြဖင့ ် ေရရှည်အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်  ပညာေရးှင့ ်  အားကစားဌာန 

တို  ပူးေပါင်းပီး  ခိုင်မာသည့်စီမံချက်များ  ေရးဆွဲ 

ေဆာင်ရက်မ အားနည်းခ့ဲြခင်းေကာင့် ေကာင်းမွန် 

သည့်ရလဒ်များ      ေပ ထွက်လာြခင်းမရှိခဲ့ပါ။ 

အဆိပုါ  ေကာ်မတအီေနြဖင့လ်ည်း ပညာေရးဌာနမှ 

အဓကိတာဝန်ယူပီး                         အားကစားဌာနမှ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်၍  အားကစားှင့ ်

ပညာေရး     ထထိမိမိ ိ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ုိင်ေရး 

အေလးထားေဆာင်ရက်ရန်လည်း   အထူးလိုအပ် 

ေနပီြဖစ်ပါသည်။ 

အားကစားှင့်ပညာေရး      ထိထိမိမိပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ိုင်မ မရှိ၍  အားကစားနည်းအလိုက ်

မျိးဆက်သစ်များ     ေပ ထွက်မ အားနည်းြခင်း၏ 

အကျိးဆက်ေကာင့ ်ှစ်ှစ် တစ်ကမ်ိ ပုမှံန်ကျင်းပ 

လျက်ရိှသည့ ်ေဒသတွင်းအားကစားပိင်ပဲွြဖစ်ေသာ 

SEA Games ပိင်ပဲွ အပါအဝင် ASEAN University 

Games ှင့ ်ASEAN School Games ပိင်ပဲွများတွင် 

လည်း   ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်   ေအာင်ြမင်မ ှင့် 

အလှမ်းေဝးေနမည်သာ ြဖစ်ပါသည်။ 

အားကစားှင့် လငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအေန 

ြဖင့ ်အားကစားှင့ပ်ညာေရး ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက် 

သည့ ်အားကစားှင့ ်ကာယပညာသပိ ံေကျာင်းများ 

ကိလုည်း တစ်ှစ်ထက် တစ်ှစ် တိုးချဲဖွင့လှ်စ်ခဲရ့ာ 

ယခုဆိုလ င်   ေကျာင်း   ရှစ်ေကျာင်း   ရှိပီြဖစ ်

သည်။  

လက်ရှိ          ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ိုင်သည့ ် 

အားကစားှင့ ်ကာယပညာသပိ ံ (ရန်ကန်ု၊ မ ေလး၊ 

ေမာ်လမိင်၊ ေတာင်ကီး၊ မုရံာ၊ လိွင်ေကာ်) များတွင်   

ှစ်စ်သင်တန်းသားများ   ပုံမှန်ေရးချယ်ခဲ့ေသာ ်

လည်း    ထူးခ န်သည့်    မျိးဆက်သစ်အားကစား 

သမား    ထွက်ေပ လာမ နည်းပါးေနြခင်းအေပ  

အားကစားနည်းအလိုက ်       နည်းြပဆရာများ   

ခန်အပ်တာဝန်ေပးမ ၊        နည်းြပများအေနြဖင့ ် 

သတ်မှတ်နည်းြပသင်တန်းများ  တက်ေရာက်ပီးစီး 

မ ၊   နည်းြပအရည်အချင်းြပည့်ဝမ ၊   ေစတနာထား 

ေဆာင်ရက်မ ှင့်           အားကစားသမားအင်အား 

ေဖာင်းပွမ       စသည့်အေြခအေနများကိုလည်း  

ြပန်လည်သုံးသပ်ရန ်လိုအပ်လှေပသည်။ 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ေရ တံဆိပ်ရရှိခဲ့သည့ ်သိန်းသန်းဦးအား 

ဆုယူအပီး ေတွရစ်။

ကာယဗလကာယအလှအားကစားပိင်ပွ ဲ 

 (+70)kg တွင် ေမာင်ရထွဲန်းေနာင် ယှ်ပိင်ေနစ်။

ထားဝယ်    ဇွန်   ၁၃

မိတ်မိ  ေရေပးေဝေရးစီမံကိန်းအား  BOT 

စနစ်ြဖင့်  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ုိင်ေရး 

ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍    မိတ်ေကာ်ပုိေရးရှင်းအများှင့် 

သက်ဆိင်ုေသာ    ကမု ဏလီမီတိက်မှ  တနသ  ာရတီိင်ုး 

ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲှင့ ်   တိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

ေသာက်သုံးေရဖလူုစွံာရရိှေရးအတွက် ေရေပးေဝေရး 

လပ်ုငန်းသေဘာတစူာချပ်  ( မူကမ်း) များ စစိစ်ေရး 

အဖွဲသို  လာေရာက်ရှင်းလင်းတင်ြပသည့ ်  အခမ်း 

အနားကို ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက   ထားဝယ်မိ 

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး   အစည်းအေဝးခန်းမ 

၌ ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်

ဦးြမတ်ကိုက  မိတ်မိနယ်အတွင်းရှိ ေကျးရာေန 

ြပည်သူအားလံုး ေရေကာင်းေရသန်ှင့် ေသာက်သံုး 

ေရသည် အဓကိလိအုပ်လျက်ရိှေကာင်း၊  မတ်ိမိနယ် 

ရှိေရအရင်းအြမစ်မှ    ြဖန်ေဝလိုက်မည်ဆိုပါက

ေရတာရှည ်  ဇွန်    ၁၃

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး   ေဘးအ ရာယ် 

ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာနှင့်  မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲတို     ပူးေပါင်း၍ 

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ  ေဆွးေွး 

ြခင်းှင့်      ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်ြခင်းကိ ု

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်  ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ေရှးဦးစွာ  မိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ် 

မိတ်မိ ေရေပးေဝေရးစီမံကိန်းအား BOTစနစ်ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်

ေမှာ်ဘီ   ဇွန်   ၁၃

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်     ေမှာ်ဘီ 

မိနယ်       ဆပ်သွားေတာေကျးရာ 

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၌   သီးှံအေြခခ ံ

ယိအုမျိးမျိး  တန်ဖိုးြမင့်စားေသာက်ကန်ု 

ထုတ်လုပ်မ     နည်းပညာသင်တန်းကို 

ဖွင့်လှစ်   ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

သင်တန်းဆင်းပွဲတွင်     မိနယ် 

ေကျးလက်ေဒသ  ဖွံဖိးတိးုတက်ေရး 

ဦးစီးဌာန  ဦးစီးမှး ဦးတင်စုိးှင့် ရန်ကုန် 

ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု အေသးစားစက်မ လက်မ  

လပ်ုငန်းဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး ဦးရေဲဇာ်ထွန်း 

တိုက  သင်တန်းဆင်း  အမှာစကားများ 

ေြပာကားခဲ့သည်။

အဆိုပါ သင်တန်းကို ဇွန် ၈ ရက်မှ ၁၂ 

ရက်အထ ိ   ငါးရက်ကာဖွင့်လှစ်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။              မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေရေကာင်းေရသန်ရရိှမည့အ်ြပင် လူစွမ်းအားအရင်း 

အြမစ်များ၊ စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းများ   ေအာင်ြမင ်

တိုးတက်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ေရေပးေဝေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍ ယခင်က ေဆာင်ရက်ထားရိှေသာ်လည်း 

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်ေှာင့်ေှးကန် ကာခဲ ့

ရေကာင်း၊ ကမု ဏမီျားအေနြဖင့လ်ည်း လပ်ုငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ေအာင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

ေပးရန်လုိအပ်ပီး တက်ေရာက်လာသူများအေနြဖင့် 

ဝိင်ုးဝန်းကိးပမ်း ေဆာင်ရက်ေပးရန်လိအုပ် ေကာင်း၊ 

ယခုရှင်းလင်းေဆွးေွးပွဲ၏     ရလဒ်များအေပ  

မည်ကဲသ့ို လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်ရမည်ကိ ုအေြဖတစ်ခ ု

ရရှိလာမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်   မိတ်ေကာ်ပိုေရးရှင်းအများှင့ ်

သက်ဆိင်ုေသာ ကမု ဏလီမီတိက်ဥက    ဦးလှသန်းက 

စီမံကိန်းှင့်ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ တာဝန်ရိှသူ 

များက စမီကံန်ိးဧရယိာအတွင်းပါဝင်သည့ ်စားကျက် 

ေြမပယ်ဖျက်ခွင့ ် ေဆာင်ရက်မ အေြခအေနများှင့် 

ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ စမီကံန်ိးဧရယိာအတွင်း 

ပါဝင်သည့် ေြမေနရာများှင့်စပ်လျ်း၍ ေြမလွတ်၊ 

ေြမလပ်၊ ေြမိင်ုး လပ်ုပိင်ုခွင့ှ်င့လ်ယ်ယာေြမအြခား

နည်းအသုံးြပခွင့်ေလ ာက်ထားမ များအေပ   စိစစ် 

ေဆာင်ရက်မ     အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍

လည်းေကာင်း၊  အခွန်ကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ 

လည်းေကာင်း ရှင်းလင်းေဆွးေွးကရာ တုိင်းေဒသ 

ကီးဝန်ကီးများက  ြဖည့စွ်က်ေဆွးေွးတင်ြပခဲ့ကပီး 

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်ဦးြမတ်ကိုက  ေဆွးေွး 

တင်ြပချက်များအေပ   ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ေရတာရှည်မိနယ်၌ သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့် 
ေရးဦးစီးဌာန    အစညး်အေဝးခနး်မ၌ 

ေဆွးေွးပဲွြပလုပ်ခ့ဲရာ  မိနယ် သဘာဝ  

ေဘး        စီမံခန်ခွဲမ ေကာ်မတီဥက    

ဦးဥက ာသန်းက     အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍    မိနယ်မီးသတ်ဦးစီး 

ဌာန ဦးစီးအရာရိှ  ဦးေကာင်းထက်ုိင်က  

ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး      လုပ်ငန်းများကုိ 

လည်းေကာငး်၊        ေတာင်ငူခုိင ်

ေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ စမီခံန်ခဲွမ ဦးစီးဌာန  

လက်ေထာက်      န်ကားေရးမှး 

ေဒ သင်းသင်းထွန်းက   မုန်တိုင်းေဘး 

သဏ ာန်တူ  ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်ခန်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်း    အေြခအေနများကို  

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်  မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ေရတာ 

ရှည်မိ အမှတ် ၁ ရပ်ကွက်ရိှ ဓာတ်ေတာ် 

ဘုရားကီးဝင်း၌       မုန်တိုင်းသတင်း 

ေကညာြခင်း၊     အဆင့်ခွဲြခားြခင်း၊ 

ေဒသခံများအား    ေဘးလွတ်ရာသို 

ေရ ေြပာင်းြခင်း၊    ြပန်လည်ေနရာချထား 

ြခင်းတိုကို   သဏ ာန်တူေလ့ကျင့်သည်။ 

ထိုအတူ  မဂ  လာကန်ေတာ်ကီးအတွင်း 

ေရနစ်သူကို ကယ်ဆယ်ြခင်း၊    ေရှးဦး

သူနာြပစုြခင်း၊       အေရးေပ ယာ်ြဖင့် 

သယ်ေဆာင်ြခင်း၊       ကုသြခင်းတိုကိ ု 

ဇာတ်တိက်ုေလက့ျင့ခ်ဲ့ကေကာင်း      သရိ 

သည်။                              ကိုလွင်(ဆွာ)

ေမှာ်ဘီမိနယ်၌   တန်ဖိုးြမင့်စားေသာက်ကုန်

ထုတ်လုပ်မ နည်းပညာသင်တန်းဆင်းပွ ဲကျင်းပ



ဇွန်   ၁၄၊   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

အသက်(၁၆)ှစ်ှင့်အထက် အကျံးဝင်သူများအား ဥပေဒအရ ကုိင်ေဆာင်သင့်သည့် ကတ်တစ် 

မျိးမျိးထတ်ုေပးေရးအတွက် “ပန်းခင်း”စမီခံျက်ြဖင့ ်ုံးတွင်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်း၊ လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင ်တစ်အိမ်တက်ဆင်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်းများအား (၃-၅-၂၀၂၁)

မှ(၃-၁၁-၂၀၂၂)ေနအထိ ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်ေနစ်ရက်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ယခုအခါ လိုအပ်ချက်အရ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်ခရီးသွားလာရာတွင်လည်းေကာင်း၊ တည်းခို 

ေနထုိင်ရာေနရာများတွင်လည်းေကာင်း၊ ုိင်ငံသားကတ်(မှတ်ပံုတင်)ြပသေဆာင်ရက်ရသည့် လုပ်ငန်း 

များတွင်လည်းေကာင်း တရားဝင်ထုတ်ေပးထားေသာ ိုင်ငံသားကတ(်မှတ်ပုံတင်)အား (၁-၄-၂၀၂၂) 

ေန  (၀၆:၀၀)နာရီမှစ၍ ြပသစစ်ေဆးခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေနစ်ရက်ဆက် ေဆာင်ရက်ေပးေနမ ေကာင့် ိုင်ငံသားကတ်(မှတ်ပုံတင်)အစား ေထာက်ခံစာ 

များအားြပသ၍ ခရီးသွားလာြခင်း၊ အစစ်ေဆးခံြခင်းများအား ခွင့်ြပေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။

ိင်ုငသံားကတ်(မှတ်ပုတံင်)အတကုိင်ုေဆာင်ြခင်းှင့ ်ကတ်အပိထုားရိှ ကိင်ုေဆာင်ြခင်းများသည် 

တည်ဆဲဥပေဒများအရ ြပစ်မ ေြမာက်ပါေကာင်းလည်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

မိဘြပည်သူများသို အသိေပးေကညာ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

ေကညာချက်

၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် အေဝးသင်တက သိုလ် ပထမှစ်၊ ဒုတိယှစ်၊ တတိယှစ် 

အေဝးသင် သင်တန်းများ ေကျာင်းအပ်ှံိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှ ိ တက သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်ှင့ ်ေကာလိပ် 

အသီးသီးတွင် ၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်၊ အေဝးသင်သင်တန်းအတွက်  ပထမှစ်(၂၀၁၉ ေအာင်)၊ ဒုတိယှစ်၊ 

တတိယှစ်   ေကျာင်းအပ်ရန်ကျန်ရှိသူများှင့ ်    ပထမှစ်(၂၀၂၀ ေအာင်)   သင်တန်းများအတွက ်           

(၁၃-၆-၂၀၂၂ )ရက်ေနမှ စတင်၍ေကျာင်းအပ်ှံိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် အေဝးသင်တက သိုလ် ပထမှစ်၊ ဒုတိယှစ်၊ တတိယှစ် 

အေဝးသင် သင်တန်းများ ေကျာင်းအပ်ှံိုင်ေကာင်း ေကညာ

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး စာကည့တ်ိက်ုများကီးကပ်ေရးေကာ်မတ ီအေြခခစံာကည့တ်ိက်ုပညာသင်တန်း အမှတ်စ်(၁)ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနား ကျင်းပ

ရန်ကုန်     ဇွန်     ၁၃

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ  ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး  စာကည့တ်ိက်ုများ ကီးကပ်ေရးေကာ်မတ ီ

အေြခခစံာကည့တ်ိက်ုပညာသင်တန်းအမှတ်စ်(၁) 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု  ယေန   နံနက်  ၉ နာရီတွင်           

အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ (ံရန်ကုန်)  သင်တန်း 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်  ဦးစိုးသိန်းက  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲအေနြဖင့် ပျိးခင်းှင့်တူသည့်စာကည့်

တိက်ုများ၊ ပျိးေထာင်သှူင့တ်သူည့ ် စာကည့တ်ိက်ု 

မှးများ  ေပ ထွန်းလာေအာင်   စာကည့်တုိက်ပညာ 

သင်တန်းများ    ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း၊ စာကည့တ်ိက်ုလပ်ုငန်းများတွင် အေထာက် 

အကူြဖစ်ေစမည့ ် စာအုပ်စာေစာင်များ၊  ပရိေဘာဂ 

များှင့် အေဆာက်အအုံများကိ ုဘ  ာှစ်အလိုက် 

ခွင့်ြပ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပီးြဖစ်ေကာင်း။

ဝယ်ယူြဖည့်ဆည်းေပးခဲ့

 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး စာကည့တ်ိက်ုများကီး

ကပ်ေရးေကာ်မတီအေနြဖင့် တုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ 

ရပ်ကွက်/ေကျးရာစာကည့တ်ိက်ု ၄၈၁ တိက်ုအနက် 

စာကည့်တိုက ်၁၂၀ ကို ေငွကျပ် ၅၅ သန်းတန်ဖိုးရှိ 

စာအုပ်စာေစာင်များ ဝယ်ယူြဖည့်ဆည်းေပးခ့ဲေကာင်း၊   

ရပ်ကွက်/ေကျးရာ  စာကည့်တုိက်မှးများအေနြဖင့် 

စာကည့်တိုက်မှး    အရည်အချင်းြပည့်မီေအာင်၊       

စာကည့်တိုက်ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက် 

ေပးကရမည်ြဖစ်ေကာင်း  ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး စာကည့တ်ိက်ု 

များ   ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီဥက     ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးဥပေဒချပ်    ဦးေဌးေအာင်က    အေြခခံ 

စာကည့်တိုက်ပညာသင်တန်း   ဖွင့်လှစ်ရြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ဆက်လက်၍ ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေအးက ယ်က 

စာကည့်တိုက်များ   ရှင်သန်ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းစ ်

များှင့်စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွးတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက်    တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်

ဦးစုိးသိန်းက တုိင်းေဒသကီး လံုခံေရးှင့်နယ်စပ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးထ ံရန်ကန်ုတိင်ုးစစ်ဌာနချပ်ရိှ စာကည့တ်ိက်ု 

၃၀ သို    ြမန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း   အတွဲ(၁) (က-ကုတ်) 

စာအုပ် ၃၀ ကို ေပးအပ်လှဒါန်းသည်။

ဆက်လက်၍  တိုင်းေဒသကီး  လုံ ခံေရးှင့် 

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး၊ စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီး၊ 

သယံဇာတေရးရာဝန်ကီးှင့်     တိုင်းေဒသကီး 

ဥပေဒချပ်တိုက  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ

ခုိင်ေလးခုိင်မှ စာကည့်တိုက်မှးများထ ံ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ        ရပ်ကွက/်ေကျးရာ 

စာကည့်တိုက် ၁၂၀ အတွက်  ြမန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း 

အတဲွ(၁) (က-ကတ်ု) စာအပ်ု ၁၂၀ ေပးအပ်လှဒါန်းက 

သည်။

ယင်းေနာက်    အေြခခံစာကည့်တိုက်ပညာ 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၁)အတွက်   အလှေငွများကိ ု

ေပးအပ်လှဒါန်းရာ တိင်ုးေဒသကီး သယဇံာတေရးရာ 

ဝန်ကီးက ေငွကျပ် ၁၀ သိန်း၊ ဂါမဏိကားအေရာင်း 

ြပခန်းပိင်ုရှင်ကိယ်ုစား တာဝန်ရိှသတူစ်ဦးက ေငကွျပ် 

ငါးသန်ိးှင့ ်Prosper ကမု ဏ ီမန်ေနဂျင်းဒါိက်ုတာက 

ေငကွျပ် ငါးသန်ိးတိုကိ ုတိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ထ ံ

ေပးအပ်လှဒါန်းကသည်။

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ထုိေနာက်  တုိင်းေဒသကီးတုိင်းရင်းသားလူမျိး 

ေရးရာဝန်ကီးက   ရပ်ကွက်/ေကျးရာစာကည့တ်ိက်ု 

မှးများထ ံ ရပ်ကွက/်ေကျးရာ  စာကည့်တိုက်များ 

အတွက်  စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများကိ ု 

ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ပီး အခမ်းအနားကိ ုပ်ုသမ်ိးလိက်ု 

သည်။ 

အခမ်းအနားအပီးတွင်  တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် 

ှင့်အဖဲွသည် ခင်းကျင်းြပသထားသည့် စာအုပ်များှင့ ်

နရံကံပ်ပိစုတာများကိ ုလှည့လ်ည်ကည့် ကသည်။

အဆိုပါသင်တန်းသို  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်းရိှ ရပ်ကွက်/ေကျးရာစာကည့်တိုက်မှး  ၅၀  

တက်ေရာက်ကပီး သင်တန်းကာလမှာ ယေနမှ ဇွန် 

၁၅ ရက်အထိြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်

ပန်းတေနာ်     ဇွန်    ၁၃

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ပန်းတေနာ်မိနယ်အတွင်းရိှ ေရကီးကွင်း၊ 

ေရနက်ကွင်းများှင့်  ြမစ်ေချာင်းအင်းအိုင်များတွင်  ငါးသယံဇာတ 

ြပန်းတီးမ မြဖစ်ေပ ေစရန် ရည်ရယ်၍ ယမန်ေန  မွန်းလဲွပိင်ုးက မိနယ် 

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန၏ ဦးေဆာင်မ ြဖင့ ်   “သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖံွဖိးေရး 

ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေပး တားြမစ်ချက်များ”ှင့် “ငါးရစ်ငါးသန် 

ေဘးမ့ဲချန် ပံုမှန်စားသံုး မျိးမသု်း” အသိပညာေပး ေြမစုိက်ပုိစတာများကိ ု

အင်းမေကျးရာ ရန်ကုန်- ပုသိမ်  ကားလမ်းေဘးတွင ်စိုက်ထူခဲ့ကပီး 

အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝေပးခဲ့သည်။

အဆိပုါ  ေြမစိက်ုပိစုတာများ  စိက်ုထရူာတွင်  ခိင်ုငါးလပ်ုငန်းဦးစီး 

ဌာနမှး   ဦးဆန်းဝင်း၊    မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ  ဦးစီးမှးှင့ ်

ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးှင့်အဖဲွဝင်များ၊  အင်းလုပ်သား 

များက ပူးေပါင်းပါဝင်စိုက်ထူခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ ဆက်)

ပန်းတေနာ်မိနယ်၌ 

ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ငါးဖမ်းဆီးြခင်း

မြပလုပ်ရန် အသိပညာေပးပိုစတာ စိုက်ထူ



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများစွာ      မှီတင်းေနထိုင်လျက်ရှိသည့ ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးအတွက်   အချင်းချင်း 

ေသွးစည်းညွီတ်မ ရိှမှသာ  ြပည်ေထာင်စုကီးမပိကဲွဘ ဲအချပ်အြခာ 

အာဏာ တည်တ့ံခုိင်မဲမည်ဆုိသည်ကုိ အတိတ်သမုိင်းမှ သင်ခန်းစာများ 

ရရိှခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း အလားတ ူတိုင်းရင်းသား

ညအီစ်ကိေုမာင်ှမများ၏ ကျစ်လျစ်ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာစေုပါင်း 

အားကို  ဆက်လက်ကိးပမ်းတည်ေဆာက်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေရးအရ    သေဘာထားကွဲလွဲမ ၊   တိုင်းရင်းသားအေရးအရ  

သေဘာထားကဲွလဲွမ များေကာင့ ်ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ 

ြဖစ်ပွားခဲ့ရပီး ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုထိခိုက်ခဲ့ရပါသည်။   

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့်  CRPH ှင့် NUG တိုက 

ိုင်ငံေတာ်ကီး  အလုံးစုံပျက်သု်းေရးကိုဦးတည်ကာ  အကမ်းဖက ်

သတ်ြဖတ်မ များကိ ုလပ်ုေဆာင်ရန် စည်းံုးသိမ်းသွင်းခံထားရသူများ 

PDF အပါအဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိး အမည်ခံ၍ လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်လျက်ရှိသည့ ်

အဖွဲအစည်းများမ ှဥပေဒေဘာင်အတွင်းဝင်လိုသူများှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း

သည်  PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခ၍ံ လက်နက်ကိင်ု 

ဆန်ကျင်မ များကိ ု ြပလပ်ုလာခဲ့ကပါသည်။  ထိသုို ေဆာင်ရက်ေနမည် 

ဆိပုါက ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်ဒမီိကုေရစထွီန်းကားေရးကိ ု

ထိခိုက်ေှာင့်ေှးေစမည်ြဖစ်ပါသည်။      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီက   ချမှတ်ထားသည့်    ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်အနက်မှ 

“အေရးေပ ကာလဆုိင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ပီးစီး 

ပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   

တရားမ တေသာ     ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲအား 

ြပန်လည်ကျင်းပ၍ အိင်ုရသည့ပ်ါတအီား  ဒမီိကုေရစစီံ န်းများှင့အ်ည ီ 

ိင်ုငံေတာ်တာဝန်အား လ အဲပ်ေပးုိင်ေရးေဆာင်ရက်သွားမည်”ဟူသည့် 

ေရှလုပ်ငန်းစ်အရလည်းေကာင်း၊   “စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ 

ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုတရားမ တမ  အြပည့်ကျင့်သံုးပီး ဒမီိကုေရစ ီ

ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိအုေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိ ုတည်ေဆာက်ေရး” 

ဟသူည့ ် ိင်ုငေံရးဦးတည်ချက်အရလည်းေကာင်း စစ်မှန်၍ စည်းကမ်း 

ြပည့ဝ်သည့ ်ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုဆက်လက်ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုေရး 

အတွက် ြပည့်အင်အားသည် ြပည်တွင်းမှာသာရိှသည်ဆုိသည့်အချက် 

ှင့်အညီ    ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာ 

အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုပါ၍  PDF  အပါအဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးတိုအေနြဖင့ ် 

ိုင်ငံေတာ်၏   ေရှလုပ်ငန်းစ်များတွင ်  ပါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ိင်ုေရး  သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီ  ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို 

လက်နက်အပ်ံှပီး ြပည်သူဘဝသုိ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်းြပမည် 

ဆိုပါက  ကိဆိုလက်ခံသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးထုတ်ြပန ်

အပ်ပါသည်။ 

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

 သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန  ဓာတ်အားခွဲုံများ တည်ေဆာက်/ေမာင်းှင်/ထိန်းသိမ်းြပြပင်ြခင်းသင်တန်း 

အမှတ်စ်(၃)ှင့် အင်ဂျင်နီယာများစီမံခန်ခွဲေရးသင်တန်းအမှတ်စ်(၃) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၃  

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန ဓာတ်အားခဲွုမံျား 

တည်ေဆာက်/ေမာင်းှင်/ထိန်းသိမ်းြပြပင်ြခင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၃)ှင့်       အင်ဂျင်နီယာများ 

စမီခံန် ခဲွေရးသင်တန်းအမှတ်စ်(၃)   သင်တန်းဖွင့်ပဲွ 

အခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၉ နာရီတွင် လ ပ်စစ် 

စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန  ေနြပည်ေတာ် ဗဟိုသင်တန်း 

ေကျာင်း၌   ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးနည်းစနစ် 

များှင့်အညီ ကျင်းပသည်။

ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးသွားမည်

ေရှးဦးစွာ ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာေအာင်ေဇယျ 

က ိုင်ငံေတာ်ှင့်  ြပည်သူေကာင်းကျိးအတွက ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်တတ်သည့ ်ဝန်ထမ်းေကာင်းများ 

တိုးပွားလာေစရန်ရည်ရယ်၍ ယခုသင်တန်းများကိ ု

ဖွင့်လှစ်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ လ ပ်စစ်လုပ်ငန်းများ၌ 

IT နည်းပညာများြဖစ်သည့် Internet Of Things 

(IOT) ၊ Artificial Intelligence (AI) ၊ Digital Substa-

tion နည်းပညာများကိ ုအသုံးြပ၍ ကန်ုကျစရတ်ိှင့်   

ြပြပင်ရနည်းပါးစွာြဖင့် ထိေရာက်သည့် စမွး်ေဆာင် 

ရည်များ  ရရိှိင်ုမည့ ် AIS ၊ GIS ၊ Mixed Technology 

Switchgear(MTS) ၊ Unmanned ဓာတ်အားေပး 

စက်ုံ၊ ပင်မဓာတ်အားခွဲုံဒီဇိုင်းများ ေရးဆွဲတတ် 

ေစရန် ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

လ ပ်စစ်ပစ ည်းများ စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်း၊ ထန်ိးသမ်ိး 

ေမာင်းှင်ြခင်း၊    တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ု 

က မ်းကျင်ပိုင်ိုင်စွာ     ေဆာင်ရက်တတ်ေစရန ်  

brainstorming  techniques ြဖင့ ်သင်ကားေပးမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊   ထိုအြပင်  ဝန်ထမ်းစီမံခန်ခွဲေရး၊ 

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးှင့ ်  စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း 

လပ်ုငန်းများကုိ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ  ေဆာင်ရက် 

တတ်ေစရန်ှင့်  AMI  စနစ်ကို Energy Meter ၊  

Server ၊ Data Base ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ 

ေပါင်းစပ်ပီး    ေခတ်မီသည့်  မီတာဖတ် မ စနစ်၊ 

ဓာတ်အားကွပ်က/ဲထိန်းသိမ်းေမာင်းှင်သည့ ်စနစ် 

လုပ်ေဆာင်မ များပါဝင်ေကာင်း၊ သင်တန်းသား 

များအေနြဖင့ ်သင်တန်းမှပိုချချက်များ၊ အြပန်အလှန် 

ေဆွးေွးြခင်းမှရရိှသည့ ်အသပိညာများ၊ အချင်းချင်း 

ဖလှယ်၍ရသည့ ် အေတွအကံများအရ  လုပ်ငန်း 

တာဝန်များကိ ု တက်က စွာေဆာင်ရက်ကပီး မမိတိို 

ဝန်ကီးဌာန၏မူဝါဒများ၊ ချမှတ်ထားသည့် စည်းကမ်း 

များှင့်အညီ    လ ပ်စစ်စွမ်းအား  အင်ဂျင်နီယာ 

ေကာင်းများအြဖစ်  ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ရန် 

အတွက် စိတ်ေကာင်းေစတနာအြပည့်ြဖင့ ်စွမ်းစွမ်း 

တမံကိးစားအားထုတ ် ေဆာင်ရက်သွားကေစလိ ု

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

အဆိပုါသင်တန်းများ၌ သင်တန်းသား  ၅၀  ကိ ု 

စာေတွ/လက်ေတွြဖင့ ်  ရက်သတ  ေလးပတ်ကာ 

ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရ 

သည်။                                            

 သတင်းစ်

ချင်းြပည်နယ် မင်းတပ်မိရှိ ြပည်သူများအား လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ  အကူအညီများေပး
ရန်ကုန်   ဇွန်   ၁၃

 ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်းသည် ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်း  အကူအညီလိုအပ်သူများအတွက ်  လူမ  

ကုဏာ အကူအညီများေပးရာတွင် ကက်ေြခနီ 

အေြခခမံမူျားှင့အ်ည ီကညူလီျက်ရိှရာ ဇွန် ၄ ရက်မှ  

၁၀ ရက်အထိ ချင်းြပည်နယ ်မင်းတပ်မိရှ ိ ြပည်သ ူ

များအား  လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ဆိုင်ရာ 

လပ်ုငန်းများြဖစ်သည့ ်စားနပ်ရကိ ာှင့ ်အြခားအေြခခ ံ

လိအုပ်သည့ပ်စ ည်းများ၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေရးသုံးပစ ည်းများ၊ လက်သမားသုံးပစ ည်းများှင့ ်

မီးဖိုေချာင်သုံးပစ ည်းများကို    သွားေရာက်ကူညီ 

ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့သည်။

ထိသုို    သွားေရာက်ကညူရီာတွင်   ြမန်မာိင်ုင ံ

ကက်ေြခနီအသင်းမှ         န်ကားေရးမှး 

ေဒ ေအးေအးငမ်ိး ဦးေဆာင်ေသာ ဝန်ထမ်း ၁၄ ဦးှင့် 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးှင့် 

မေကွးတိုင်းေဒသကီးမ ှ      ကက်ေြခနီေစတနာ 

လုပ်အားရှင် ေလးဦး  စုစုေပါင်း  ၁၈ ဦးတိုသည်  

ချင်းြပည်နယ ် မင်းတပ်မိရှ ိ အိမ်ေထာင်စု ၄၀၅ စု 

(လူဦးေရ ၁၈၆၃ ဦး)အတွက် အေရးေပ လုိအပ်ချက် 

များြဖစ်သည့ ်အစားအစာ (ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊) အစုံ 

၂၀၀ ှင့် ငါးေသတ ာ ၂၀၃၅ ဘူး၊ ှာေခါင်းစည်း (၅၀ 

ပါဘူး) ၈၀၈ ဘူး၊ လက်သန်ေဆးရည် (၁၀၀ မလီဘီူး) 

၁၂၁၅ ဘူး၊ အမျိးသမီးတစ်ကုိယ်ေရသန်ရှင်းေရးသံုး

ပစ ည်း  ၆၄၆  အိတ်၊    အမျိးသားတစ်ကိုယ်ေရ 

သန်ရှင်းေရးသုံးပစ ည်း ၇၁၈ အိတ်၊ မိုးကာအက   ျ ီ

အထည် ၁၆၄၀၊ တာေပ လင် ၄၀၉ ချပ်၊ ကေလးမီးဖွား 

သုံးပစ ည်း(Clean Delivery Kit) ၁၈ ခု၊ ေမွးကင်းစ 

ကေလးသုံးပစ ည်း(Infant Kit) ၇၉ ခု၊ မီးဖိုေချာင ်

သုံးပစ ည်းပုံး ၁၀၀၊ လက်သမားသုံး ေဆာက်လပ်ုေရး 

ပစ ည်း ၁၄၁ အိတ်၊ ရပ်ရာလူထုသုံး  ေရသန်ပုံး 

(Community Lifestraw ) သံုးခုှင့် ဂါလန် ၂၀၀ ဆံ ့

ဖိင်ုဘာေရတိင်ုက ီသုံးခတုိုကိ ုသွားေရာက်ေထာက်ပံ ့

ကညူေီပးခဲသ့ည်။ ယင်းအြပင်   ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ 

ပစ ည်းများအ ရာယ်    အသိပညာေပးြခင်းှင့ ်

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားေပးကူညီြခင်းတိုကိုလည်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်းမှ    ပဏာမ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  ေရလျားေဆးခန်းှင့ ်

လူနာတင်ယာ်ြဖင့်   အေရးေပ လူနာ န်းပိုြခင်း 

လုပ်ငန်းများကိုလည်း မင်းတပ်မိေပ ရှိ သတ်မှတ် 

ထားေသာ ေနရပ်စွန်ခွာစခန်း ငါးေနရာတွင် ေမ ၃၀ 

ရက်မှစတင်၍    တနလ  ာေနမှ   စေနေနအထိ 

တစ်ပတ်လ င် ေြခာက်ရက် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပီး 

ေမ ၃၀ ရက်မှ ဇွန် ၃၀  ရက်အထိ  ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ ေပးလျက်ရိှရာ ဇွန် ၁၁ ရက်ထိ လူနာ 

၁၉၃၀ ကို ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေပးခဲ့သည်။

အလားတူ အကူအညီလိုအပ်ေနသည့် ယာယီ 

ခိုလ ံရာစခန်းများှင့်  ေကျးရာများမှ ြပည်သူများ 

အတွက် စားနပ်ရိက ာများ၊ ေရှင့် သန်ရှင်းေရးသုံး 

ပစ ည်းများ၊     အြခားလိုအပ်သည့ ်  ပစ ည်းများကိ ု

ဆက်လက်ေထာက်ပံက့ညူီိင်ုရန်  ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ဝင်းေအာင(်ကက်ေြခန)ီ



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂

မာပူတို   ဇွန်   ၁၃

မိဇုမ်ဘစ်ိင်ုင၌ံ ၂၀၂၄ ခှုစ်တွင် စွန်ပစ်ပစ ည်း 

စမီခံန် ခဲွေရးဆိင်ုရာ ကိးပမ်းမ အြဖစ်  ပလတ်စတစ် 

အိတ်သုံးစွဲမ ကို         ပိတ်ပင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

မိုဇမ်ဘစ်ိုင်ငံ ေြမယာှင့်  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီး အုိင်ဗီဒီမာဗာဇီက ေြပာကား 

သည်။

ိုင်ငံအတွင်းရှိ မိြပေဒသသန်ရှင်းေရးတွင ်

ပလတ်စတစ်စွန်ပစ်ပစ ည်းများသည် အတားအဆီး 

ြဖစ်ေနပီး   သန်ရှင်းေရးအတွက် အခက်အခဲများ  

ြဖစ်ေစကာေရာဂါပိုးမ ားများ အများအြပားေပါက်ပွား 

ရန် ြဖစ်လာေစေကာင်း ၎င်းကေြပာကားသည်။ 

မိမိတိုအေနြဖင့်     ပလတ်စတစ်အိတ်သုံးစွဲမ  

ပိတ်ပင်ေရးကို   ြပည်တွင်း၊   ြပည်ပလက်တွဲပီး 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    ၎င်းကေြပာကား 

သည်။ ိင်ုငအံတွင်းရိှ ြမစ်များအတွင်းသို စွန်ပစ်သည့် 

ပလတ်စတစ်တန်ချန်ိ ၁၇၀၀၀ ရိှေကာင်း သရိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဟွိင်း    ဇွန်   ၁၃

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌  ယခုှစ်အတွင်း  ဓာတ်ဆီ 

ေဈး န်း ၁၁ ဆအထိ စံချနိ်တင်ြမင့်တက်မ ရှိလာခဲ့

ေကာင်း ယေနဆင်ဟွာသတင်းတစ်ရပ်အရ သိရ 

သည်။

ဇွန် ၁၃ ရက်တွင် RON95 တစ်လီတာေဈး န်း 

သည် ဗီယက်နမ်ေဒါင် ၇၉၇ ေဒါင် (အေမရကိန်ေဒ လာ 

သုည ဒသမ ၀၃၄ ေဒ လာ)အထိ သိသိသာသာြမင့်

တက်မ ရှိလာခဲ့ေကာင်းလည်း သိရသည်။

ြမင့်တက်

လက်ရှိတွင်   RON92    တစ်လီတာလ င် 

ဗီယက်နမ်ေဒါင် ၈၈၂ ေဒါင် ရှိေကာင်းှင့ ်ဒီဇယ်ဆီ 

ေဈး န်းသည်လည်း   ြမင့်တက်လျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

ထိုြပင ်ဓာတ်ဆီေဈး န်း အေြပာင်းအလ ဲ၁၄ 

ကိမ်အထ ိေြပာင်းလဲမ ရှိခဲ့ပီး ဓာတ်ဆီေဈး န်းများ 

တည်ငိမ်မ ရှိေစရန်  အခွန်ေလ ာ့ချေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရမည့်အြပင ်     ဓာတ်ဆီေဈး န်းများ 

ကျဆင်းေရးအတွက ်ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်ေြဖရှင်းမ  

များလည်း    လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရ    

သည်။

ဓာတ်ဆေီဈး န်းှင့ ်ဒဇီယ်ဆေီဈး န်းများသည် 

ေရာင်းလိအုားှင့ ် ဝယ်လိအုားအေပ တွင်     မတူည် 

လျက်ရိှပီး  ေနာက်ထပ်   ေလာင်စာဆထီတ်ုလပ်ုေရး 

အရင်းအြမစ်များ ရှာေဖွရန်အတွက် ဗီယက်နမ်ုိင်ငံ 

ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနကလည်း      သက်ဆိုင်ရာ 

အာဏာပိင်ုအဖဲွအစည်းများှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

မ များ လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

                ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ကွာလာလမ်ပ ူ   ဇွန်  ၁၃

မေလးရှားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၅၇၁ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရိှြခင်းေကာင့် ုိင်ငံတစ်ဝန်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း   ၄၅၂၆၂၉၈ ဦးရှိလာေကာင်း   

မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက  ေြပာကား 

သည်။

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း   ကူးစက်ခံရသူများ 

အနက် ၁၅၇၀ သည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံရသူများ 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ် တစ်ဦးသည်    ြပည်ပမှြပန်လည ်

ေရာက်ရိှလာသြူဖစ်ေကာင်း  မေလးရှားကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏  ဝက်ဘ်ဆုိက်တွင်  ေဖာ်ြပထားသည့် 

အချက်အလက်များအရ သိရသည်။

လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့်ေသဆုံးသူတစ်ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်

အဆိုပါေရာဂါြဖင့်ေသဆုံးသူ ေပါင်း ၃၅၇၁၂ ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ကျန်းမာ လာသူ ၁၈၈၇ ဦးရှိ

ထိုြပင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသူ ၁၈၈၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်အဆိုပါ 

ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၄၄၆၈၁၉၁ 

ဦးရိှလာေကာင်းှင့ ်လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိဆဲလူနာေပါင်း ၂၂၇၁၂ ဦးရှိေကာင်း  သိရ 

သည်။

ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၈၅ ဒသမ ၈ ရာခိုင် န်းသည် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အနည်းဆုံးတစ်ကမ်ိ 

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ၈၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင် န်း 

သည်  ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ၄၉ 

ဒသမ ၄ ရာခိင်ု န်းသည် တတယိအကမ်ိအပိေုဆာင်း    

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဝယ်လင်တန်   ဇွန်  ၁၃

နယူးဇလီန်ိင်ုင၌ံ ယေနတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၄၄၁၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိခဲ့ေကာင်း 

ှင့ ်ရှစ်ဦးထပ်မံေသဆံုးခ့ဲေကာင်း 

နယူးဇီလန်ကျန်းမာေရး ဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ   တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

များအနက် ၁၃၁၂ ဦးသည် ိင်ုင၏ံ 

အကီးဆုံးမိြဖစ်သည့် ေအာ့က 

လန်မိမှ ြဖစ်ေကာင်း နယူးဇလီန် 

ကျန်းမာေရး    ဝန်ကီးဌာန၏ 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။ 

ထိုြပင် ယေနတွင် ကူးစက်ခရံ 

သူများအနက်   ၆၈  ဦးသည် 

နယူးဇီလန်ုိင်ငံ၏ နယ်စပ်ေဒသ 

များတွင်   ကူးစက်ခံရြခင်းြဖစ်ပီး 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  စတင် 

ဖေနာင်ပင်   ဇွန်   ၁၃

ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၏ံ ိင်ုငတံကာကန်ုသွယ်မ  

တန်ဖိုးသည် ယခှုစ်ပထမငါးလအတွင်း အေမရကိန် 

ေဒ လာ ၂၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံရှိခဲ့ပီး ပီးခဲ့သည့်ှစ ်

အလားတကူာလအတွင်းက အေမရကိန်ေဒ လာ ၁၈ 

ဒသမ ၇ ဘီလီယံသာ ရှိခဲ့ြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံတကာ 

ကန်ုသွယ်မ တန်ဖိုး ၂၀ ရာခိင်ု န်းအထ ိြမင့တ်က်လာ 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကေမ ာဒီးယားိင်ုငသံည် ယခှုစ် ဇန်နဝါရလီမှ 

ေမလအတွင်း  ပိုကုန်တန်ဖိုး အေမရိကန်ေဒ လာ ၉ 

ဒသမ ၄၁ ဘီလီယံရှိခဲ့ပီး သွင်းကုန်တန်ဖိုးသည် 

အေမရကိန်ေဒ လာ ၁၃ ဘလီယီ ံရိှခဲေ့ကာင်း ကေမ ာ 

ဒီးယားိင်ုင ံအေကာက်ခွန်ဌာနက ေြပာကားသည်။

တုတ်ိုင်ငံသည ်      ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏ 

အကီးဆံုးကုန်သွယ်ဖက်ုိင်ငံြဖစ်ပီး တတ်ုိင်ုင၏ံ 

ေနာက်တွင် အေမရကိန်ိင်ုင၊ံ ဗယီက်နမ်ိင်ုင၊ံ ထိင်ုး 

ိင်ုငှံင့ ်စင်ကာပူိင်ုငတံိုသည် ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၏ံ 

ကုန်သွယ်မ အများဆုံးိုင်ငံများအြဖစ ်     အသီးသီး 

ရပ်တည်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

တတ်ုိင်ုငသံည် ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၏ံ အကီး 

မားဆုံးေသာ ေဈးကွက်တစ်ခုြဖစ်ပီး  အနာဂတ် 

ကာလတွင်လည်း ှစ်ုိင်ငံအကား ကုန်သွယ်မ ဆုိင်ရာ  

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကို  ဆက်လက်ြမင့်တင ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ကေမ ာဒီးယား စီးပွားေရးှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ လက်ေထာက် 

အတွင်းဝန်ှင့် ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသ ူ   ပန်ဆိုဗီချကိ 

ေြပာကားသည်။                        ကိုးကား-ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ယခုှစ်အတွင်း ဓာတ်ဆီေဈး န်း ၁၁ ဆအထိြမင့်တက်လာ

မိုဇမ်ဘစ်ိုင်ငံ၌ ၂၀၂၄ ခုှစ်တွင် ပလတ်စတစ်အိတ်သုံးစွဲမ  ပိတ်ပင်မည်

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၄၄၁၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏ ိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မ တန်ဖိုး 

ပထမငါးလအတွင်း ၂၀ ရာခိုင် န်း ြမင့်တက်ခဲ့

မေလးရှားိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၅၇၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိ ြဖစ်ပွားချနိ်မှစတင်ကာ  လက်ရှိ 

အချနိ်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၂၃၆၃၉၈  

ဦးရှိပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

နယူးဇီလန်ိုင်ငံသည် ခရီး 

သွားအားလံုးှင့် ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ

ကိုင်ေဆာင်ထားသူများ အားလုံး 

အတွက်    နယ်စပ်ေဒသများကိ ု

ဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင်     ြပန်လည် 

ဖွင့်လှစ်ေပးမည ်    ြဖစ်ေကာင်း 

နယူးဇီလန်ဝန်ကီးချပ် ဂျက်ဆင် 

ဒါအာဒန်က ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂

လန်ဒန်   ဇွန်   ၁၃

ဗိတိန်ဘုရင်မကီး အဲလီဇဘတ်သည် ကမ ာ့ 

သမိင်ုးတွင်  ဒတုယိေြမာက် နန်းသက်အရှည်ကာဆုံး   

ဘရုင်မတာဝန် ထမ်းေဆာင်ခဲသ့အူြဖစ် မှတ်တမ်းဝင် 

လာခ့ဲပီြဖစ်ေကာင်း အင်န်အိတ်ချ်ေက သတင်းတစ်ရပ် 

အရ သိရသည်။

ဗိတိန်ဘုရင်မကီး  အဲလီဇဘတ်သည် နန်းတက် 

ကာလ ှစ် ၇၀ ှင့်  ၁၂၇ ရက်ကာ တာဝန်များကို 

ထမ်းေဆာင်ခဲ့သူြဖစ်ေကာင်းလည်း    ဘီဘီစီှင့် 

အြခားေသာဗိတိန်မီဒီယာများက ဇွန် ၁၃ ရက်တွင် 

သတင်းေဖာ်ြပထားသည်။

လက်ရိှတွင် ြပင်သစ်ိင်ုင၏ံ ၁၄ ေယာက်ေြမာက် 

လူးဝစ်ဘုရင်သည ်နန်းသက် ၇၂ ှစ်ှင့် ရက်ေပါင်း 

၁၁၀ ြဖင့် နန်းသက်အရှည်ဆုံးြဖစ်သည်။

ဗိတိန်ဘုရင်မကီး အဲလီဇဘတ်သည် ၂၀၁၆ 

ခုှစ်အတွင်းက နတ်ရာစံခဲ့သည့် ထိုင်းဘုရင ်ဘူမိ 

ေဘာလ်အဗ ဒူယာဒက်၏  နန်းတက်ကာလှင့် ဇွန် 

၁၂ ရက်တွင် တူညီမ ရှိခဲ့ပီး ယေနတွင်မူ ထုိင်းဘုရင်   

ဘမူေိဘာလ်အဗ ဒယူာဒက်၏        နန်းတက်ကာလကိ ု

ေကျာ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဗိတိန်ဘုရင်မကီး အဲလီဇဘတ်သည် ၁၉၅၂ 

ခုှစ်အတွင်းက ၎င်း၏ဖခင ်   ေသဆုံးခဲ့ပီးချနိ်ြဖစ ်

သည့် အသက် ၂၅ အရယ်တွင် နန်းတက်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း သရိသည်။ အသက် ၉၆ ှစ်အရယ်ရိှ ဗတိန်ိ 

ဘုရင်မကီး အဲလီဇဘတ်သည် လမ်းေလ ာက်တုတ် 

အသံုးြပေနရြခင်းေကာင့် ၎င်း၏တရားဝင်လုပ်ငန်း 

တာဝန်များ ပျက်ကွက်မ တချိရိှခဲေ့ကာင်းှင့ ်၎င်း၏ 

ကျန်းမာေရးအေြခအေနှင့ ်     စပ်လျ်း၍လည်း      

စိုးရိမ်မ များ ြမင့်တက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဗိတိန်ဘုရင်မကီး အဲလီဇဘတ် ဒုတိယေြမာက ်နန်းသက်အရှည်ကာဆုံးြဖစ်လာ

ဆိုးလ်   ဇွန်   ၁၃

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၃၈၂၈ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်   အဆိုပါေရာဂါကူးစက် 

ခံရသူစုစုေပါင်း   ၁၈၂၂၉၂၈၈ ဦး    ရှိလာေကာင်း 

ေတာင်ကိုရီးယား ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက 

ဇွန် ၁၃ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း   ကူးစက်ခံရသူများ 

အနက် ၆၀ သည် ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသ ူ

များြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ကျန်ရိှသမူျားသည် ြပည်တွင်း၌ 

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ိုင်ငံအတွင်း ေနစ်ပျမ်းမ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၈၂၈ ဦးထပ်မံေတွရှိ ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက်သည ်      ၈၆၆၄ ဦးရှိ 

ေကာင်းလည်း ေတာင်ကိုရီးယားိုင်င ံ    ကူးစက ်

ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်         ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စကီ 

ေြပာကားသည်။

ထုိြပင် လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူ ၁၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်း 

ေကာင့ ်  ိုင်ငံတစ်ဝန်း အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံး 

သေူပါင်း ၂၄၃၈၈  ဦးရိှလာေကာင်း  ေတာင်ကိရုီးယား 

ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက 

ေြပာကားသည်။ အဆိပုါတစ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူအေရအတွက်သည ်ိုင်ငံ 

အတွင်း   ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း၏   သုည ဒသမ ၁၃ 

ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဖေနာင်ပင်   ဇွန်   ၁၃

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ဖွံဖိးေရးစီမံကိန်းများေဆာင်ရက်

ရန်အတွက် တုတ်ိုင်ငံက လန်ချန်း-မဲေခါင် ပူးေပါင်းေဆာင ်

ရက်ေရး အထူးရန်ပုံေငွမ ှအေမရိကန်ေဒ လာ ၄ ဒသမ ၃ သန်း 

ေကျာ်အား ဇွန် ၁၃ ရက်တွင် ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိပုါစမီကံန်ိးများတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထန်ိးသမ်ိး 

ေရး၊  ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားေရး၊  ေလေကာင်းလုပ်ငန်း၊   အိမ်ရာ 

ေဆာက်လပ်ုေရး၊ သတင်းတတုိက်ုဖျက်ေရးှင့ ် လဝူင်မ ကီးကပ် 

ေရးဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်။ အဆိုပါရန်ပုံေငွ

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းဆိုင်ရာ သေဘာတူလက်မှတ်ေရးထိုးပွ ဲ

အခမ်းအနားသို ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဒုတိယဝန်ကီးချပ ်ပရက် 

ဆိုခွန်ှင့်   ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဆိုင်ရာ   တုတ်သံအမတ်ကီး 

ဝမ်ဝန်တိမ်းတုိတက်ေရာက်ပီး လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲကေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကေမ ာဒီးယားိင်ုငသံည် ငါးှစ်အတွင်း လန်ချန်း-မေဲခါင် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးအထူးရန်ပုံေငွ  အေမရိကန်ေဒ လာ 

၃၁ သန်းေကျာ်ကိ ုသုံးစဲွကာ လန်ချန်း-မေဲခါင်ဖံွဖိးေရးစမီကံန်ိး 

ေပါင်း ၈၀ ကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်းှင့ ်လန်ချန်း-မဲေခါင်ိုင်ငံ 

များသည် ကိုဗစ်-၁၉ တိုက်ဖျက်ေရးှင့် စီးပွားေရးြပန်လည ်

ဦးေမာ့လာေရးတုိကုိ အတူတကွကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခ့ဲေကာင်း 

ကေမ ာဒီးယားိင်ုငဆံိင်ုရာ တတ်ုသအံမတ်ကီး ဝမ်ဝန်တမ်ိးက 

ေြပာကားသည်။          ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသရူ

ကိုင်ိ ု  ဇွန်   ၁၃

အီဂျစ်ိုင်ငံသည ်ိုင်ငံ၏ကမ်းိုးတန်းေဒသများအား ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ၏

အကျိးသက်ေရာက်မ များမှ ကာကွယ်ရန် စမီခံျက် ေရးဆဲွေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 

အီဂျစ်ိုင်ငံဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအရင်းအြမစ်ဆိုင်ရာဝန်ကီး မိုဟာမက်အဒဲက ယမန် 

ေနတွင် ေြပာကားသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိတွင်  ုိင်ငံအတွင်းရိှ   ကမ်းေြခများတွင်  ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် 

ခရီးသွားလပ်ုငန်း၊ စက်မ လပ်ုငန်းှင့ ်စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများအား ကာကွယ်ထန်ိးသမ်ိး 

လျက်ရှိေကာင်း ၎င်းကေြပာကားသည်။ 

ယခုေဆာင်ရက်မည့်စီမံချက်အရ     ိုင်ငံေြမာက်ပိုင်းကမ်းိုးတန်းေဒသတွင ်

ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်ြမင့်တက်လာြခင်းှင့် ကုန်းတွင်းေဒသများသို ေရဝင်ေရာက ်

ြခင်းမှကာကွယ်ရန ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ယခုေဆာင်ရက်မည့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ကာကွယ်ေရးစီမံချက်အရ ေြမထဲ 

ပင်လယ်ေဒသ၌   ရာသီဥတုဆိုင်ရာ   သဘာဝေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရးစင်တာ 

တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်သည်။  ထိုြပင်  အီဂျစ်ိုင်ငံေြမာက်ပိုင်းကမ်းိုးတန်းရှိ 

သဘာဝအရင်းအြမစ်များကိုလည်း ထိန်းသိမ်းရန် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

နယူးေဒလီ   ဇွန်   ၁၃

အိ ိယိင်ုင၌ံ  လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ

၈၀၈၄ ဦး ထပ်မံေတွရိှသြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၃၂၃၀၁၀၁  

ဦး ရှိလာေကာင်း   အိ ိယကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးအချက်အလက် 

များအရ သိရသည်။

ထိုြပင် အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၁၀ ဦး ထပ်တိုး 

လာြခင်းေကာင့်    အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း ၅၂၄၇၇၁ ဦး    ရှိလာ 

ေကာင်းှင့် ပီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း 

မှစတင်ကာ ေနစ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက်သည်လည်း 

ြမင့်တက်လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၈၀၈၄ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

လက်ရှိတွင ်အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါပိုး   ေတွရှိဆဲလူနာစုစုေပါင်း 

၄၇၉၉၅ ဦးရှိေကာင်းှင့ ်   လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ၄၅၉၂ ဦး ထပ်မ ံ

ေတွရှိသြဖင့ ်အဆိုပါေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၄၂၆၅၇၃၃၅ ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

တုတ်ိုင်ငံက လန်ချန်း-မဲေခါင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးအထူးရန်ပုံေငွမှ

ကန်ေဒ လာ ၄ ဒသမ ၃ သန်းေကျာ်အား ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသို ေပးအပ်

အီဂျစ်ိုင်ငံရှ ိကမ်းိုးတန်းေဒသများအား 

ထိန်းသိမ်း ေရးစီမံချက ်ေရးဆွဲေဆာင်ရက်



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ဘိုမိင်ှင့ ်ေအာင်မင်းေဇာ်တိုအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်မူးယစ် 

ေဆးဝါးများှင့်အတ ူေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၃

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး အမရပူရမိနယ ်ြမစ်ငယ်မိ၌ ေငွကျပ ်

၁ ဒသမ ၆ ဘလီယီေံကျာ်တန်ဖိုးရိှ ဘန်ိးြဖှင့ ် စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပားများ 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင် 

ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဇွန် ၁၁ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး အမရပူရမိနယ ် ြမစ်ငယ်စစ်ေဆးေရးဂိတ်အနီးတွင ်

ဘုိမိင် ေမာင်းှင်ပီး ေအာင်မင်းေဇာ် လုိက်ပါလာသည့်   ေြခာက်ဘီး 

ကွန်တိန်နာေဘာက်ယာ်ကို   သတင်းအရရှာေဖွရာ   ယာ်ေပ မှ  

ေငွကျပ် ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းြဖ ၄၀ ဒသမ ၇ 

ကလီိှုင့ ်  စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ေလးသန်ိး သမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း၊ 

စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ သိမ်းဆည်းရမိ မူးယစ်ေဆးဝါးများအား 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း)မှ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးသုိ သယ်ေဆာင် 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သရိှိရသြဖင့ ်၎င်းတိုအား ဥပေဒအရအေရးယထူားရိှပီး 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၃

တရားမဝင ်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတ၏ီ ကီးကပ်ကွပ်ကမဲ ြဖင့ ်

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထိေရာက်စွာ        တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ဇွန် ၁၀ ရက်တွင် 

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ် 

မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 

ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲက    ေရှာင်တခင် 

စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ မိတ်မိနယ် 

အတွင်း တရားဝင်စာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထားတစ်စုတံစ်ရာ တင်ြပိင်ုြခင်းမရိှသည့ ်

ထိုင်းိုင်ငံထုတ ်ဓာတ်ေြမသဇာအိတ ်၈၀၃ 

အိတ် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၃၅၄၈၅၀၀၀)

ကို    သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး   အေကာက်ခွန် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီအေရးယူေဆာင ်

ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအတ ူဇွန် ၁၁ ရက်တွင် အေကာက်ခွန် 

ဦးစီးဌာန၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်   မွန်ြပည်နယ် 

မရမ်းေချာင် အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ 

တာဝန်ကျပူးေပါင်းအဖွဲက   စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ြမဝတီမိမှ ရန်ကုန်မိသို 

ေမာင်းှင်လာေသာ    ခရီးသည်တင်ယာ်  

တစ်စီးေပ ၌     တရားဝင်စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားတစ်စုံတစ်ရာ   တင်ြပိုင ်

ြခင်းမရှိသည့်  စားသုံးဆီ ဖာ ၈၀ (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငကွျပ် ၁၇၆၀၀၀၀) ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး   အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့ ်

အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတူ ကရင်ြပည်နယ ်တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ     တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ 

စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်    ေကာ့ကရိတ(်တံတားကျိး) 

ြမစ်ငယ်မိ၌ ေငကွျပ် ၁ ဒသမ ၆ ဘလီယီေံကျာ်တန်ဖိုးရိှ ဘန်ိးြဖှင့ ်စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပားများ သမ်ိးဆည်းရမိ

ကွင်းဆက်ြပစ်မ ကျးလွန်သူများအား ဆက်လက်စစ်ေဆး ေဖာ်ထုတ် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                                         သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၃ 

မုိးကုတ်မိနယ်တွင် ေငကွျပ် ၁၄၅၈ သန်ိးတန်ဖိုးရိှ စတ်ိက ူးသွပ် 

ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမှ သိရ 

သည်။

သိမ်းဆည်းရမိ

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှတပ်ဖွဲ 

ဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဇွန် ၁၂ ရက် နနံက် ၁၀ နာရခဲွီတွင် 

မိုးကုတ်မိနယ် ေကျာက်တလုံးေကျးရာအုပ်စု လယ်ကီးေကျးရာရှိ 

ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးဂတ်ိတွင် ေအာင်ြမတ် ေမာင်းှင်လာေသာယာ်ကိ ု

ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ    ယာ်ေနာက်ဖုံး    တံခါးအံဝှက်အတွင်းမ ှ

စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၉၇၂၀၀ ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ်ေအာင်ြမတ် 

အား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစေသာ ေဆးဝါးများဆိင်ုရာ 

ဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။                 သတင်းစ်

မိုးကုတ်မိနယ်၌ ေငွကျပ် ၁၄၅၈ သိန်းတန်ဖိုးရှိ

 စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေအာင်ြမတ်အား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

များှင့်အတူ ေတွရစ်။

တရားမဝင် သစ်မျိးစု၊ံ စားေသာက်ကန်ု၊ အိမ်သုံးလ ပ်စစ်ပစ ည်း၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်များှင့် စက်သုံးဆီများ သိမ်းဆည်းရမိ
စုေပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌        တာဝန်ကျ 

ပူးေပါင်းအဖဲွက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ 

ြမဝတီမိမှ ရန်ကုန်မိသုိ ေမာင်းှင်လာေသာ 

ကန်ုတင်ယာ်တစ်စီးေပ ၌ သွင်းကန်ုေကညာ 

လ ာ(ID)တွင် ေကညာထားြခင်းမရှိသည့  ်

လ ပ်စစ်ထမင်းေပါင်းအုိးအလံုး  ၁၀၀ (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုး ေငကွျပ် ၁၀၀၀၀၀၀)ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး အေကာက်ခွန်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ 

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထိုြပင ်ဇွန် ၁၂ ရက်တွင်  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက ်

ေရးအထူးအဖွဲ၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်   ၁၆ မိုင် 

ေကျာက်ေချာ စစ်ေဆးေရးစခန်း၌  တာဝန်ကျ 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 

ခ့ဲရာ တရားမဝင်က န်းသစ်ခဲွသားှင့် ပျ်းကတုိး 

ပါေကး ၂ ဒသမ ၈၅၉၆ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၂၃၈၇၆၈၀)ှင့်   အဆိုပါသစ်များ 

တင်ေဆာင်လာသည့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ် ှစ်စီး 

(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၄၆၀၀၀၀၀၀) စုစုေပါင်း  

ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်      ၄၈၃၈၇၆၈၀ ကို 

သိမ်းဆည်း ရမိခ့ဲပီး သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ 

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ယင်းအြပင ် ဇွန် ၁၂ ရက်တွင်  ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး   တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက် 

ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာန ဦးေဆာင်ေသာ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွ 

က စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ေတာင်ငူ 

ခိုင် အတွင်း တရားမဝင်သစ်မျိးစု ံ၂ ဒသမ 

၈၀၁၄ တန်   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၂၆၇၅၈၂)

ကိုလည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၁၃ ရက်တွင် ေတာင်ငူ 

ခိင်ု ြပည်ခိင်ုှင့ ်  သာယာဝတခီိင်ုများအတွင်း 

တရားမဝင်သစ်မျိးစုံ ၄ ဒသမ ၇၉၀၆ တန် 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၁၈၇၃၄၈၆)ကိ ုလည်း 

ေကာင်း   စုစုေပါင်းခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၂၁၄၁၀၆၈ ကိုလည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး   သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ  အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက ်ရှိသည်။

ထိုအတ ူဇွန် ၁၃ ရက်တွင် စစ်ကိင်ုးတိင်ုး 

ေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက် 

ေရးအထူးအဖွဲ၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်    ြမန်မာ 

ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ  ဦးေဆာင်ေသာ  စစ်ေဆးေရး 

အဖွဲက   စစ်ေဆးမ များ   ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

စစ်ကိုင်းမိနယ်အတွင်း     လိုင်စင်မဲ့ယာ ်

သုံးစီး (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၉၀၀၀၀၀၀)

ကိ ု ပုိကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒအရလည်းေကာင်း၊ 

ကေလးမိနယ်အတွင်း တရားမဝင်စက်သုံး 

ဆီ   ၈၀၁ ဂါလန်   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၈၇၆၆၀၀၀)ကို ေရနံှင့်  ေရနံထွက်ပစ ည်း 

ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရလည်းေကာင်း  စုစုေပါင်း

ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ်   ၁၇၇၆၆၀၀၀ကိလုည်း 

ေကာင်း ဖမ်းဆီးအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်

ရှိသည်။

ထိုြပင ်       အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ 

စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် ရှမ်းြပည်နယ ်ေရပူအမဲတမ်း 

စစ်ေဆးေရး စခန်း၌ လှည့်ကင်းစစ်ေဆးေရး

ပူးေပါင်းအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲ ့

ရာ   တရားဝင်စာရက်စာတမ်းအေထာက ်

အထားတစ်စုတံစ်ရာ တင်ြပိင်ုြခင်းမရိှသည့ ်

တုတ်ိုင်ငံထုတ် ဘီယာ ဖာ ၉၀ (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငကွျပ် ၁၀၈၀၀၀၀)ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး အေကာက်ခွန် လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းှင့အ်ည ီ

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇွန် ၁၀ ရက်၊ ၁၁ ရက်၊ ၁၂ 

ရက်ှင့် ၁၃ ရက်တိုတွင ်   သိမ်းဆည်းရမိမ  

စုစုေပါင်းမှာ  အမ တွဲ ၁၅ မ   (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၁၀၇၆၁၉၇၄၈)ြဖစ်ေကာင်း   တရား 

မဝင်ကန်ုသွယ်မ            တိက်ုဖျက်ေရးဦးေဆာင် 

ေကာ်မတီမှ သိရသည်။             သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂

သတင်းေပးသူများကိ ုထိုက်တန်စွာချးီြမင့်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ေလာင်းလုံးမိနယ်၌ ပညာသင်ကားသင်ယူခွင့် အခွင့်အလမ်းများပျက်ြပားကာ ပညာမဲ့လူတန်းစားများ 

ြဖစ်ေပ လာေစရန်ရည်ရယ်၍ PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက ပညာေရးက  ြမင့်မားေရးကို ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး

ငဖဲမိ၌ PDF အဖွဲမှ အလင်းဝင်ေရာက်လာသူများအား မိဘများထ ံလ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပွဲကျင်းပစ်။

အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းများြဖစ်ေသာ CRPH၊ NUG တိုက 

ဖဲွစည်းထားေသာ PDF အဖဲွများသည် ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ၏ အုပ်ချပ်ေရး 

ယ ရားများပျက်ြပားေစရန်အတွက် ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရး 

မှးများ၊ ရာအိမ်မှး၊ ဆယ်အိမ်မှးများ၊  ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိ ု 

အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ စာသင်ေကျာင်းများ မဖွင့်ုိင်ေစရန်ှင့်  

ေကျာင်းသ၊ူ ေကျာင်းသားများ ေကျာင်းမတက်ရေဲစရန် ဆရာ၊ ဆရာမ 

များကိ ုသတ်ြဖတ်ြခင်း၊ စာသင်ေကျာင်းများ၌ ဗုံးေထာင်ြခင်း၊ ဗုံးခဲွြခင်း၊ 

ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများြပလုပ်ြခင်း၊ ြပည်သူလူထုအတွင်း အေကာက် 

တရားများြဖစ်ေပ ေစရန် ေအးချမ်းစွာေနထိင်ုလိေုသာ ြပည်သမူျားကိ ု 

သတ်ြဖတ်ြခင်းတိုကိ ုလပ်ုေဆာင်သည်သာမက ိင်ုငေံရးှင့ ်မည်သိုမ  

သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိသည့ ် ရဟန်းသံဃာများကိုပါ  ရက်ရက်စက်စက ်

သတ်ြဖတ်ြခင်းများြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ဗဒု ဘာသာသည် ုိင်ငံေတာ်၌ အများဆံုးကုိးကွယ်ရာ ဘာသာတစ်ခ ု

ြဖစ်သည့အ်ြပင် ကမ ာ၌လည်း ဂဏ်ုသကိ ာြမင့မ်ားစွာြဖင့ ်တည်ရိှလျက် 

ရိှေသာ ဘာသာတရားြဖစ်ပါသည်။ ဗဒု ဘာသာကိ ုအများဆုံးကိုးကွယ် 

ကသည့်ိုင်ငံ၌    အကျင့်သီလြပည့်စုံစွာြဖင့်   ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် 

ရဟန်းေတာ်များကိ ု  သတ်ြဖတ်ြခင်းသည ်  ိုင်ငံှင့်လူမျိးအတွက ် 

လွန်စွာအကျည်းတန်ုပ်ဆိုးေစပါသည်။

သိုြဖစ်၍ ိုင်ငံှင့်လူမျိးအတွက ် လွန်စွာအကျည်းတန်ုပ်ဆိုး 

ေစသည့်  ရဟန်းသံဃာေတာ်များအား  သတ်ြဖတ်ြခင်းကဲ့သိုေသာ 

ြပစ်မ များကိ ုကျးလွန်သမူျားအား ေဖာ်ထတ်ုပီး ထေိရာက်စွာအေရးယ ူ

ုိင်ရန်အတွက် ြပည်သူအားလုံးက ပူးေပါင်းပါဝင်ကရန်ှင့် ယင်းတို 

ှင့ပ်တ်သက်၍ သတင်းေပးိင်ုသမူျားအား ထိက်ုတန်စွာဆခုျးီြမင့်ပီး 

ထေိရာက်ေသာ အကာအကွယ်များ ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း  

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဗဟိုအဖွဲ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၃

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များထသံို  ထပ်မလံာေရာက် 

ခိလု ံသည့ ်တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွ နယ်ေြမ 

အတွင်း   သင်တန်းများတက်ေရာက်ခဲ့ပီး   ြပစ်မ  

ကျးလွန်ြခင်းမရှိခဲ့သည့ ်  PDF    အဖွဲဝင်များအား 

၎င်းတို၏ မဘိအပ်ုထန်ိးသမူျားထ ံလ ဲေြပာင်းေပးအပ် 

ြခင်းကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် မေကွးတိင်ုးေဒသကီး 

ငဖဲမိရိှ အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံး  အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ ြပလုပ်ရာ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာန 

ချပ် ပဒါန်းတပ်နယ် တပ်နယ်မှး ဗိလ်ုမှးချပ်မျိးသန်  

ှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 

အဖဲွမှ တာဝန်ရိှသမူျား၊ မင်းဘူးခိင်ုစမီအံပ်ုချပ်ေရး 

အဖဲွဥက   ှင့်   တာဝန်ရိှသူများ၊    ငဖဲမိနယ်     စီမ ံ

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊   ဌာန 

ဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျား၊ အလင်းဝင်ေရာက်လာသမူျား 

ှင့ ်၎င်းတို၏ မဘိအပ်ုထန်ိးသမူျား  တက်ေရာက်က 

သည်။

ဦးစွာ ပဒါန်းတပ်နယ်   တပ်နယ်မှးက  ဆုံးမ 

စကားေြပာကားပီး   မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမ ှ  ရဲမှးက 

နယ်ေြမေဒသတည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်တရားဥပေဒ 

ဆိုင်ရာ ပုဒ်မများကိ ုရှင်းလင်းေဆွးေွး  ေြပာကား 

သည်။    ထိုေနာက်   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များထံသို 

လာေရာက်ခိလု ံခဲသ့ည့ ်ြပစ်မ ကျးလွန်ြခင်းမရိှေသာ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၃

NUG  အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖဲွှင့် 

၎င်း၏လက်ေအာက်ခံ  PDF  အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများသည်  အနာဂတ် 

ရင်ေသွးငယ်များ၏    ပညာသင်ကား 

သင်ယခွူင့ ်အခွင့အ်လမ်းများ ပျက်ြပား၍ 

ပညာမဲလ့တူန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန် 

ှင့်    ၎င်းတိုကိ ု  အေကာက်တရားြဖင့ ်

ေထာက်ခံအားေပးလာေစရန ်  ယုတ်မာ 

ိုင်းစိုင်းေသာ    ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်

ေကျာင်းသား၊   ဆရာ၊    မိဘများအား 

ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ြခင်း၊   ဖမ်းဆီး 

သတ်ြဖတ်ြခင်း၊         ပညာေရးဆိုင်ရာ 

အေဆာက်အအုံများအား   မီး  ဖျက်ဆီး 

ြခင်း၊ မုိင်းေထာင်ေဖာက်ခဲွြခင်း၊ အေထာက် 

အကူြပပစ ည်းများှင့ ်ေကျာင်းသုံးပုံှိပ ်

စာအုပ်များ၊ ေကျာင်းသံုးစာအုပ်များအား 

မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊    အတင်းအဓမ လုယူ 

ြခင်း စသည့န်ည်းလမ်းမျိးစု ံအသုံးြပကာ  

လုံ ခံ ေရးတပ်ဖွဲဝင်များထံသို ထပ်မံလာေရာက်ခိုလ ံသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွနယ်ေြမအတွင်း သင်တန်းများတက်ေရာက်ခဲ့ပီး

ြပစ်မ ကျးလွန်ြခင်းမရှိခဲ့သည့် PDF အဖဲွဝင်များအား ၎င်းတို၏ မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်

ပညာေရးက  ြမင့်မားေရးကုိ ေှာင့်ယှက် 

ဖျက်ဆီးလျက်ရှိသည်။

ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇွန် ၁၂ 

ရက် ညေန ၆ နာရီခဲွခန်တွင် တနသ  ာရီတိင်ုး  

ေဒသကီး ေလာင်းလံုးမိနယ် ပန်းတင်အင်း 

ေကျးရာအတွင်းသို   PDF  အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများက လက်နက်ငယ် 

များ ကုိင်ေဆာင်ဝင်ေရာက်လာပီး အဆုိပါ 

ေကျးရာေန ထားဝယ်တက သုိလ် ြမန်မာစာ 

ဌာနမှ ကထကိြဖစ်သ ူေဒါက်တာဝင်းဗိလ်ု 

(၄၃)ှစ်   (ဘ)ဦးစံဝင်းှင့်    မိနယ ်

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး         ဦးစီးဌာနမှ 

ရပ်ကွက/်ေကျးရာ         စာေရးြဖစ်သ ူ

ဦးဝင်းဗိုလ(်ေသဆုံး) ေဒ ြမတ်ြမတ်မိုး(ေသဆုံး)

PDF အဖဲွဝင် အမျိးသား ကိုးဦးအား တာဝန်ရိှသမူျား 

ေရှေမှာက်၌ ၎င်းတို၏  မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံသို  

လက်မှတ်ေရးထိုးလ ဲေြပာင်းအပ်ှံေပးကသည်။

ေထာက်ပံ့ေငွများေပးအပ်

ထိုြပင ်  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များထံသို   ခိုလ ံ 

ခဲ့သည့် ြပစ်မ ကျးလွန်ြခင်းမရှိေသာ PDF အဖွဲဝင ်

များအား  ေထာက်ပံ့ေငွများ  ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပီး 

မိဘအုပ်ထိန်းသူများကိုယ်စား    ပဒါန်းေကျးရာမ ှ 

ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးက ေကျးဇူးတင်စကား  ြပန်လည် 

ေြပာကားသည်။

အလားတူ ဇွန်လ ၁၂ ရက်ေန  ညေန ၅ နာရီ 

မနိစ်  ၃၀ ခန်တွင် ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  ကျေံပျာ် 

မိနယ်ရိှ သက်ဆိင်ုရာ ရပ်ကွက်/ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရး 

မှးုံးများ၌ PDF  အဖွဲဝင ် အမျိးသား   သုံးဦးှင့် 

အမျိးသမီး    ေလးဦး    စုစုေပါင်း    ခုနစ်ဦးတိုသည် 

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရ၏ကမ်းလှမ်းမ ကိ ုယုံကည်လက်ခ ံ

သြဖင့ ် အလင်းဝင်ေရာက်ခဲ့ရာ  တာဝန်ရှိသူများက 

ေွးေထွးပျငှာစွာ        လက်ခံကိဆိုခဲ့ေကာင်းှင့ ်

၎င်းတိုအား ဝန်ခကံတလိက်မှတ်များ ေရးထိုးေစကာ   

ေထာက်ပံ့ေငွများ အသီးသီးေပးအပ်ခဲ့ပီး ၎င်းတို၏ 

အုပ်ထိန်းသူမိဘေဆွမျိးများထံသို ြပန်လည်အပ်ှံ 

ထားရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိအချနိ်တွင် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက PDF  

အပါအဝင်       အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးတိုအေနြဖင့ ်

ိင်ုငေံတာ်၏ ေရှလပ်ုငန်းစ်များတွင် ပါဝင်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့ ်

အညီ ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို  လက်နက်အပ်ှံပီး  

ြပည်သူဘဝသို     ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်းြပမည ်

ဆိုပါက     ကိဆိုလက်ခံသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးထုတ်ြပန်ထားပီးြဖစ်ရာ ဇွန် ၆  ရက်တွင်  

လည်း ြပစ်မ ကျးလွန်ြခင်းမရှိခဲ့ေသာ PDF အဖွဲဝင်  

အမျိးသား   သုံးဦးှင့်   အမျိးသမီး   ှစ်ဦးတိုသည် 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များထသံို လာေရာက်ခိလု ံခဲသ့ြဖင့ ် 

အေနာက်ေြမာက်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် ကေလးတပ်နယ်  

ရိှ   ေအာင်ဆန်းခန်းမ၌    မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံသုိ 

လ ဲေြပာင်းအပ်ှံေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း   သတင်းရရှ ိ

သည်။                                             သတင်းစ်

ေဒ ြမတ်ြမတ်မိုး (၄၅)ှစ်တိုအား ေသနတ်  

ြဖင့ ်ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခဲသ့ြဖင့ ်ေဒါက်တာ  

ဝင်းဗိုလ်ှင့ ်     ေဒ ြမတ်ြမတ်မိုးတိုတွင ်

ကျည်ထိမှန်ဒဏ်ရာများရရှိကာ  အခင်း 

ြဖစ်ေနရာ၌        ေသဆုံးသွားခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

အဆိုပါ      ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား 

ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်ခဲ့သည့ ်  အကမ်း 

ဖက်သမားများအား  ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီး၍ 

ဥပေဒှင့်အညီ  ထိေရာက်စွာ  အေရးယူ 

ုိင်ေရး လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက စံုစမ်း 

ေဖာ်ထုတ်လျက်ရိှေကာင်းှင့်  တုိင်းရင်း 

သား ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအေနြဖင့ ်

လည်း ယခုကဲ့သို ယုတ်မာိုင်းစိုင်းသည့ ်

လပ်ုရပ်ကိ ုကျးလွန်ခဲသ့ည့၊်  ကျးလွန်ရန်  

အားေပးလ ံေဆာ်ေနသည့် NUG၊  PDF  

အမည်ခံ    အကမ်းဖက်အဖွဲများအေပ  

ဝိင်ုးဝန်းဆန်ကျင်ကရန်ှင့ ် အကမ်းဖက် 

အဖဲွများ၏ လ ပ်ရှားမ သတင်းများရရိှပါက  

လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များှင့် သက်ဆုိင်ရာ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများထံ သတင်းပိုြခင်း 

ြဖင့ ်ြပည်သူလုံ ခံေရး၊  အနာဂတ်ရင်ေသွး 

ငယ်များ၏ လုံ ခံေရးကိ ု ဝိုင်းဝန်းကူည ီ

ေပးကပါရန ်    ေမတ ာရပ်ခံတိုက်တွန်း 

ထားေကာင်း သတင်းရရှိသည်။ 

သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂  

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၃

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊  ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ် 

ေနေသာ အဖွဲအစည်းများ၊  လူပုဂ ိလ်များသည ်ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူကုိ ုအေကာက်တရား 

များ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ 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 များ ြပလပ်ုြခင်း၊ လ ံေဆာ် 

ဝါဒြဖန်မ များကို ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခ့ဲ 

လ င် အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရး  ဥပေဒပဒ်ုမ ၅၂(က)၊  ရာဇသတ်ကီး 

ပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊ အီလက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ ်

ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရး 

ယူခံရမည့်အြပင် ြပစ်မ ှင့်သက်ဆုိင်သည့် ေရ ေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်း၊ 

မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများကို   အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဥပေဒအရ  သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး  ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပါက 

ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ်  သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း  ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရ ီ၂၅ ရက်တွင် ိင်ုငပံိင်ုမဒီယီာများမှတစ်ဆင့ ်အသေိပး သတင်း 

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ထိကုဲသ့ို အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ပခဲူးတိင်ုး 

ေဒသကီး  ြပည်မိနယ ် နဝေဒးရပ်ကွက်ေန ယ်ေအးြဖ(ခ)ရတနာ 

သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Yadanar” Facebook အေကာင့၊် ေရတာရှည် 

မိနယ် ေဒဝတာစည်ေကျးရာေန ေဌးလွင်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်

“Htay Lwin” Facebook အေကာင့၊် မေကွးတိင်ုးေဒသကီး  မိင်မိနယ် 

အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ေန သူရေကျာ်ှင့ ်ခင်ေမာင်ေအးတိုသည ်၎င်းတို 

အသုံးြပသည့်  “Thuya Kyaw” Facebook အေကာင့်၊ “Khin Mg 

Aye” Facebook အေကာင့်၊ ချင်းြပည်နယ ်ဟားခါးမိနယ ်ေဈးသစ် 

ရပ်ကွက်ေန ဇှင်းထန်ှင့် ဇာြခည်ငိမ်းတုိသည် ၎င်းတုိအသံုးြပသည့် 

“Za Hin Htan” Facebook အေကာင့ှ်င့ ်“Zarchyi Nyein” Facebook 

အေကာင့်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  ွားထိုးကီးမိနယ ်  အမှတ်(၂)

ရပ်ကွက်ေန ေဝလင်းေမာင်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“ဦးေဝလင်းေမာင်” 

Facebook အေကာင့်၊  ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသကီး  ဘိုကေလးမိနယ ်

သာေပါင်းေကျးရာေန ကံြမင့်ှင့် တင်ေအာင်စုိးတုိသည် ၎င်းတုိ အသုံး 

ြပသည့် “U Kan Myint” Facebook အေကာင့်ှင့် “Tin Aung Soe” 

Facebook အေကာင့်တိုသည် အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ  

မျက်ကွယ်ြပ၍ ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန ်

ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းများြပမူလုပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့် 

အတွက် တရားဥပေဒှင့်အညီ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအမ ဖွင့်လှစ်အေရ 

ယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်း 

များ၊ ယင်းတုိှင့်  ဆက် ယ်ေနေသာ  အဖဲွအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များ 

သည် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ ပျက်ြပားေစရန်ှင့် အစိုးရ 

ယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း 

များြပလုပ်ခဲ့မ အေပ  အားေပးကူညီြခင်း ြပလုပ်ခဲ့သူများအား ဥပေဒ 

ှင့်အညီ  ထိေရာက်စွာ  အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ထိုသို 

လ ံေဆာ်သူ၊ ဝါဒြဖန်သူများအား ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ ်အေရးယူသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                     

                   သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၃

ိုင်ငံေတာ်   အစိုးရအေနြဖင့ ်

ိုင်ငံ၏   အနာဂတ်မျိးဆက်သစ် 

ရင်ေသွးငယ်များ၏    ပညာေရး 

တွင် ေနာက်ကျကျန်ရစ်မ   မြဖစ် 

ေပ ေစေရးအတွက ်   ပညာသင် 

ကားိုင်မ      အခွင့်အလမ်းကို 

ြပည့်ဝစွာ     အသုံးချိုင်ေစရန် 

အေြခခံပညာ    ေကျာင်းများကိ ု

ဇွန်  ၂ ရက်တွင်   စတင်ဖွင့်လှစ ်

သင်ကားေပးလျက်ရှိရာ   NUG  

အကမ်းဖက်အဖွဲှင့ ်   ၎င်း၏ 

လက်ေအာက်ခံ  ိုင်ငံေရးအစွန်း 

ေရာက် အကမ်းဖက်များက အနာ 

ဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏   ပညာ 

သင်ကားသင်ယခွူင့ ်အခွင့အ်လမ်း 

များ ပျက်ြပား၍  ပညာမဲ့လူတန်း 

စားများ    ြဖစ်ေပ လာေစရန်ှင့် 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူ၊ ဆရာ၊ 

မိဘများအား   အထိတ်တလန်  

ြဖစ်ေစရန် ယုတ်မာုိင်းစုိင်းေသာ 

ရည်ရယ်ချက်များြဖင့်   စာသင် 

ေကျာင်းများတွင ်   ခိမ်းေြခာက ်

စာများ      ေရးသားချတိ်ဆွဲ၍ 

ခမ်ိးေြခာက် အကမ်းဖက်ြခင်းများ 

လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှသည်ကုိ ေတွ 

ရှိရသည်။

ထိုသို   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ဇွန် ၁၂ ရက်  နံနက် ၆ နာရီ ၄၅ 

မိနစ်တွင်  မွန်ြပည်နယ်  ေရး 

မိနယ်  ေအာင်သေြပေကျးရာရှ ိ

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

လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ပညာေရး ေနာက်ကျကျန်မ မြဖစ်ေစေရးအတွက် အေြခခံပညာေကျာင်းများ 

ဖွင့်လှစ်သင်ကားမ ကို မလိုလားသူ ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်များက မိနယ်အချိ၌ အကမ်းဖက်ခိမ်းေြခာက်မ များ လုပ်ေဆာင်

ေတာင်စွန်း အေြခခပံညာအထက် 

တန်းေကျာင်းခဲွ၌  လည်းေကာင်း၊ 

နံနက် ၁၀ နာရီခန်တွင် ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး  ေရ ကျင်မိနယ် တခွံန် 

တိုင်ေကျးရာရှိ   အေြခခံပညာ 

အထက်တန်း     ေကျာင်း၌  

လည်းေကာင်း၊ ညေန ၅ နာရီ ၃၀ 

မိနစ်ခန်တွင် မွန်ြပည်နယ် သံြဖ 

ဇရပ်မိနယ် ေအးကမ ာေကျးရာရိှ 

အေြခခံပညာ  မူလတန်းေကျာင်း 

ေရှ၌လည်းေကာင်း၊     ဇွန် ၁၃ 

ရက် နံနက် ၇ နာရီခွဲတွင်  ကရင် 

ြပည်နယ်   ကာအင်းဆိပ်ကီး 

မိနယ်    ကျိက်ဒုံေကျးရာရှိ 

အေြခခံပညာ    အထက်တန်း 

ေကျာင်း၌လည်းေကာင်း  ေကျာင်း 

တက်ေရာက်ေနသည့်   ဆရာ  

ဆရာမများှင့်    ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား    ေကျာင်း 

တက်ေရာက်ြခင်းမြပရန ်   ဟန်  

တားထားသည့်    ခိမ်းေြခာက်စာ 

များကို PDF အမည်ခံ  အကမ်း 

ဖက်သမားများက  ခိမ်းေြခာက ်

ေပးပိုထားေကာင်း သိရသည်။ 

အလားတူ  ဇွန် ၁၂ ရက် နံနက် 

၁၁ နာရီတွင်    စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီး    ကေလးမိနယ  ်

ေကျာက ာေကျးရာအတွင်းသို PDF 

အကမ်းဖက်အဖွဲ   အင်အား ၂၀ 

ခန်   ဝင်ေရာက်လာပီး ေသနတ် 

များပစ်ေဖာက်ကာ ခိမ်းေြခာက ်

ေြပာဆို၍   ေကျာက ာအေြခခံ 

ပညာ  အလယ်တန်းေကျာင်းခွဲမ ှ

ေကျာင်းအပ်ုဆရာကီး၏  ေနအမ်ိ 

ေပ သို  တက်ေရာက်ရှာေဖွကာ 

ေနအမ်ိခစံည်းိုးတွင် ခမ်ိးေြခာက် 

စာတစ်ေစာင် ကပ်သွားခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

အထက်ပါ    ြဖစ်စ်များမ ှ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ၊  ဆရာ၊ 

မိဘများအား    အထိတ်တလန်  

ြဖစ်ေစရန်ှင့ ်စာသင်ေကျာင်းများ 

ဖွင့်လှစ်    သင်ကားြခင်းမြပိုင ်

ေစရန်  ရည်ရယ်၍  ခိမ်းေြခာက ် 

အကမ်းဖက်ြခင်းများ   ြပလုပ်ခဲ့ 

သည့်    ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်

အကမ်းဖက်များအား   ေဖာ်ထတ်ု 

ဖမ်းဆီးအေရးယူိုင်ေရး   လုံ ခံ 

ေရးတပ်ဖဲွဝင်များက  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရ 

သည်။

သတင်းစ်

မွန်ြပည်နယ်  ေရးမိနယ်  ေတာင်စွန်းအေြခခံပညာအထက်တနး်ေကျာင်းခွဲ၌ ခိမ်းေြခာက်စာ 

ကပ်ထားမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကေလးမိနယ် ေကျာက ာအေြခခံ 

ပညာအလယ်တန်းေကျာင်းခွဲမှ ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီးအိမ်တွင ်

ခိမ်းေြခာက်စာကပ်ထားမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

မွန်ြပည်နယ်  သံြဖဇရပ်မိနယ်  အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း၌ ခိမ်းေြခာက်စာကပ်ထားမ  

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေကျာင်းကုန်း   ဇွန်   ၁၃

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး    ေကျာင်းကုန်းမိနယ် ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနက ငါးရစ်တက်ချန်ိှင့င်ါးသားေပါက်ေသာမိုးရာသီတွင် ငါးဖမ်း 

ဆီးြခင်းမြပရန် ပညာေပးေဟာေြပာပွဲကို   ယမန်ေနနံနက်ပိုင်းက 

လှည်းဆပ်ိအပ်ုစ ု လှည်းဆပ်ိေကျးရာ ပညာအလင်းအမ်ိ စာကည့တ်ိက်ု၌ 

ကျင်းပသည်။

ရှင်းလင်းေြဖကား

ေရှးဦးစွာ မိနယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးမှး ဦးေဇာ်လွင်က ငါးရစ်ငါးသန် 

ငါးရစ်တက်ချနိ် ငါးသားေပါက်ေသာ မိုးရာသီတွင် ငါးဖမ်းဆီးြခင်းမြပရန် အသိပညာေပးေဟာေြပာ
များ ဖမ်းဆီးမ မရိှေစေရး၊ ဘက်ထရီေရှာ့တုိက် ငါးမဖမ်းဆီးေရး၊ အဆပ်ိ 

ေဆးချ ငါးမဖမ်းဆီးေရးှင့ ်ငါးသယဇံာတ ထန်ိးသမ်ိးေရးတိုကိေုဟာေြပာ 

ပိုချခဲ့ပီး  တက်ေရာက်လာသူများက သိရှိလိုသည်များေမးြမန်းရာ 

ဦးစီးမှးက ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြဖကားသည်။

အလားတူ ဂုန်မင်းေကျးရာ၌လည်း  အသိပညာေပးေဟာေြပာ

ခဲ့ပီး ေဟာေြပာပွဲအပီးတွင ်ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး အသိပညာ 

ေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ ေဝငှေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဝင်းကိင(်ြပန်/ဆက်)



ဇွန်  ၁၄၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက ်ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 

ဓုြဖ   ဇွန်   ၁၃

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဓုြဖမိနယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ

“ငါးရစ်ငါးသန်ေဘးမဲ့ချန ်ပုံမှန်စားသုံး မျိးမသု်း”စာသားပါ ေြမစိုက ်

ပိုစတာများစိုက်ထူြခင်းှင့ ်ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များြဖန်ေဝ

ြခင်းကိ ုယေနနနံက် ၁၁ နာရကီ အေကျာ်ေကျးရာ၌ ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။

ိုင်ငံပိုင်ငါးသယံဇာတများ ပျက်စီးဆုံး ံးြခင်းမှကာကွယ်ရန်ှင့ ်

သဘာဝငါးသယံဇာတ ြပန်းတီးမ မြဖစ်ေစရန ် ြပည်သူများ လိုက်နာ 

ရမည့်  ေရချိ/ေရငန် ငါးလုပ်ငန်းဥပေဒများ၊   ြပစ်မ ြပစ်ဒဏ်များှင့ ်

တားြမစ်ထားေသာ ငါးဖမ်းကရိယိာများြဖင့ ်ငါးဖမ်းဆီးြခင်းမြပလပ်ုက 

ရန်စသည့်အချက်များပါဝင်ေသာ   ေြမစိုက်ပိုစတာကိ ု  မအူပင်ခိုင ်

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှး ဦးဆန်းဝင်းှင့ ်မိနယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ 

ဝန်ထမ်းများ၊   ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊   အင်းသားကီးများှင့ ်

ေရလုပ်သားအစုအဖွဲဝင်များ ပါဝင်စိုက်ထူခဲ့ပီး ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 

ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များကို ြပည်သူများသို အခမဲ့ြဖန်ေဝခဲ့ 

သည်။

ဆက်လက်၍ အေကျာ်ေချာင်းအတွင်း ငါးရစ်ငါးသန်ကာလတွင ်

ငါးဖမ်းြခင်းမြပကရန ်    အသံချဲစက်ြဖင့ ်   လိုက်လံအသိပညာေပး 

  းေဆာ်ခဲ့ေကာင်းသိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေပါက်ေခါင်း    ဇွန်   ၁၃

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ေပါက်ေခါင်း 

မိနယ်အတွင်းရှ ိ  လယ်ယာေြမ 

များတွင်  ှစ်စ်စိုက်ပျိးလျက်ရှ ိ

ေသာ စပါး၊ ပဲမျိးစုံှင့် ဆီထွက် 

သီးှံများ စိုက်ပျိးရာတွင ်ေြမဆီ 

လ ာများရှ ိ   အာဟာရဓာတ်များ 

ေလျာ့နည်းသွား      လျက်ရှိရာ 

အာဟာရဓာတ်များကိုြဖည့်ေပး 

ရန် သဘာဝေြမဩဇာ ြဖစ်ေသာ 

သစ်စမ်ိးေြမဩဇာ(ပိက်ုဆေံလ ာ်)

ကို  လယ်ေြမအတွင်း ထယ်ထိုး 

ှစ်ြမပ်ြခင်း  ကွင်းသုပ်ြပပွဲကို 

လပွတ ာ   ဇွန်   ၁၃

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး လပွတ ာမိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ 

ဦးေဆာင်မ ြဖင့်  ေကျးရာသုံး  ထင်းစိုက်ခင်း စုေပါင်းစိုက်ပျိးြခင်းှင် ့

ပျိးပင်များ အခမဲြ့ဖန်ေဝြခင်းကိ ုယေနနနံက် ၈ နာရခဲွီတွင် ေကျာက်ြဖ 

ေကျးရာ၌ ြပလုပ်ေကာင်း သိရသည်။

တက်ေရာက်

အဆိပုါ သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွတွင် ေကျးရာသုံး ထင်းစိက်ုခင်း တစ်ရာ 

လ င် ှစ်ဧက န်းြဖင့် မန်ဂျန်ရှားပင်များ  စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့က သည်။ 

သစ်ပင်စေုပါင်းစိက်ုပျိးရာသို မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ မိနယ်အဆင့် 

ဌာနဆုိင်ရာများ၊   ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးှင့်  အဖဲွဝင်များ၊ သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာန   ဝန်ထမ်းများှင် ့   ေဒသခံြပည်သ ူ၆၀ တက်ေရာက်က 

သည်။

ထိုေနာက် မိနယ်သစ်ေတာ ဦးစီးအရာရိှ ဦးေကျာ်သှူင့ ်တာဝန်ရိှ 

သူများက   ေကျးရာေနြပည်သူများအတွက်   ပျိးပင်များ  အခမ့ဲြဖန်ေဝ 

ေပးခဲ့သည်။

ေကျာက်ြဖေကျးရာ၌ အကျိးြပအိမ်ေထာင်စု  ၂၅၇ စု၊ အကျိးြပ 

ေကျးရာလူဦးေရ ၈၇၂ ဦးတုိအတွက် မန်ဂျန်ရှားပင် ၂၄၂၀  စုိက်ပျိးေပး 

ြခင်း၊ အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးြခင်းများေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                              

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

သစ်စိမ်းေြမဩဇာ(ပိုက်ဆံေလ ာ်)ထယ်ထိုးှစ်ြမပ်ြခင်း ကွင်းသုပ်ြပ

လပွတ ာမိနယ်၌ မန်ဂျန်ရှားပင် စုေပါင်းစိုက်ပျိးြခင်းှင့် ပျိးပင်များ အခမဲ့ြဖန်ေဝ

ယေနနနံက်က ေလးကီးေကျးရာ 

ေတာင်သူဦးတင်လှ၏ လယ်ယာ 

ေြမ ငါးဧကစုိက်ခင်းတွင်ြပလုပ်ခ့ဲ

သည်။

သစ်စိမ်းေြမဩဇာ   (ပိုက်ဆံ 

ေလ ာ်)ကို   လယ်ယာေြမအတွင်း 

ထည့်သွင်းစုိက်ပျိးပါက တစ်ဧက 

လ င် မျိးေစ့ေလးြပည် ကဲပက်ရပီး  

သစ်စိမ်းေြမဩဇာ စိုက်ပျိးထား 

သည့် စိုက်ခင်းတစ်ဧကတွင(်Bio 

Mass) ငါးတန်မှ ခုနစ်တန်အထိ 

ရရိှမည်ြဖစ်ပီး သစ်စိမ်းေြမဩဇာ 

မျိးေစ့ကို        လယ်ေြမအတွင်း 

ကဲပက်ပီး ၄၀-၄၅ ရက်သားရ 

သည့်အခါ ထယ်ထိုးှစ်ြမပ်ေပး 

ပါက တစ်ဧကလ င် ိုက်ထိုဂျင ်

၈၆ ေပါင်၊ ေဖာစ့်ဖရပ် ၁၁ ေပါင်ှင့် 

ပိတုက်ရ  ၄၈ ေပါင် ရရိှိင်ုမည်ြဖစ် 

ေကာင်း   စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးမင်းမင်းထွန်း 

က တက်ေရာက်လာေသာ ဌာန 

ဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသူများှင့် ေဒသခံ 

ေတာင်သူများအားရှင်းလင်းေြပာ

ကားခဲ့သည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ဓုြဖမိနယ်၌ ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ငါးဖမ်းဆီးြခင်း

မြပကရန် ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များြဖန်ေဝ



ဇွန်  ၁၄၊   ၂၀၂၂

လသူားတိင်ုး ကျန်းမာေပျာ်ရ င်စွာ အသက်ရှင် 

ေနထိင်ုိင်ုရန်အတွက်  သန်စင်ေသာေလကိ ုေနစ် 

ှ  က်ခွင့်ရရိှေရးသည် အလွန်အေရးကီးပါသည်။ 

ထုိေကာင့်   ေလထုညစ်ညမ်းမ မြဖစ်ေပ ေစေရး၊   

အနာဂတ်ကာလ၌     ရင်ဆိုင်ကံေတွိုင်သည် ့

ေလထညုစ်ညမ်းမ အား   ကိတင်ကာကွယ်ေရးှင့်  

အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်များအား  ေကာင်းမွန်ေသာ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ လက်ဆင့်ကမ်းေပးိင်ုေရး 

တိုကို   မိမိတိုအားလုံးအေနြဖင် ့   အေလးထား 

ေဆာင်ရက်သွားကရမည်ြဖစ်သည်။

ေလထညုစ်ညမ်းမ ဆိသုည်မှာ  ေလထအုတွင်း 

မလုိလားအပ်သည့် ဓာတုပစ ည်းများှင့် အြခားအရာ 

များပါဝင်ေနမ များေကာင့်  ေလထုအရည်အေသွး 

ကျဆင်းြခင်းဟူ၍ ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွ (WHO) 

က အဓိပ ာယ်ဖွင့်ဆုိထားသည်။ ေလထုညစ်ညမ်းမ  

သည် ကမ ာ့မိကီးများတွင ် အဓိကရင်ဆိုင်ေနရ 

သည့်  ြပဿနာတစ်ရပ်ြဖစ်ပီး စက်မ ၊  စွမ်းအင်၊ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင် ့   လယ်ယာစိုက်ပျိးေရး 

စသည့်က  များမှထွက်ရှိသည့်   အခိုးအေငွ 

ထုတ်လ တ်မ များ၊        စွန်ပစ်ပစ ည်းများအား 

ေလဟာြပင်တွင်  မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊ ေတာမီး 

ေလာင်က မ်းမ များ၊ အဓိကအားြဖင့် စက်ံု၊ အလုပ်ံု 

များှင့်  ေမာ်ေတာ်ယာ်များမ ှ ထွက်ရှိလာေသာ 

အခိုးအေငွများှင့် အမ န်အမ ားများသည် သဘာဝ 

အတိုင်း သန်ရှင်းေနသည့်ေလထုအတွင်းေရာက်

ရှိပီး  ေလထုအရည်အေသွးကျဆင်းကာ ေလထု 

ညစ်ညမ်းလာရြခင်းြဖစ်သည်။

ကမ ာ့အပူချနိ်ြမင့်တက်မ 

ေလထုညစ်ညမ်းသည့်ေနရာေဒသများတွင ်

ေလထုညစ်ညမ်းမ ထိန်းချပ်ြခင်းြဖင့ ်

သန်ရှင်းေသာပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ်ကျန်းမာသည့်လူမ အဖွဲအစည်းဆီသို

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန

ေလထုညစ်ညမ်းသည့်ေနရာေဒသများတွင် ေနထိုင်ကသူများသည် အဆုတ်ကင်ဆာ၊  

နာတာရှည်အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ေရာဂါ၊ ှလုံးေရာဂါ၊ 

ေလြဖတ်ေရာဂါ စသည့် ေရာဂါများကိ ုပိမုိခုစံားေနရေကာင်း ေလလ့ာသရိှိရသည်။ ထိုအြပင် 

ေလထုညစ်ညမ်း ေစေသာအရာများသည်    အက်စစ်မိုးရာသွန်းြခင်းကို ြဖစ်ေပ ေစပီး  

ေကာင်းမွန်ေသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနများကို  ထိခိုက်ေစိုင်သည့်အြပင် 

တစ်ကမ  ာလုံးှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကမ  ာအ့ပူချနိ်ြမင့်တက်မ ကိုလည်း ြဖစ်ေပ ေစိုင်

၄ ဒသမ ၂ သန်းသည် အရယ်မတိုင်မီေသဆုံးခဲ့ 

ေကာင်း ေလ့လာသိရှိရပီး ဖုန်မ န်ထုထည် ၂ ဒသမ 

၅ မိုက်ခိုမီတာပမာဏ (Particulate Matter 2.5 

- PM2.5) ှင့ ်၎င်းထက် ေသးငယ်ေသာပမာဏေကာင့် 

အသက် ှလမး်ေကာင်း    ဆိုင်ရာေရာဂါများ၊  

ှလုံးေရာဂါှင့ ် ကင်ဆာေရာဂါများေကာင့ ်  ေသဆုံး 

ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   ေလထုညစ်ညမ်းမ ေကာင့် ၅၈ 

ရာခိုင် န်းသည်   ှလုံးေသွးေကာကျ်းေရာဂါများ၊ 

၁၈ ရာခိုင် န်းသည် အဆုတ်ှင့်ဆိုင်ေသာ   နာတာ 

ရှည်ေရာဂါများှင့ ်အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ   

ေရာဂါများ၊ ေြခာက်ရာခိင်ု န်းသည် အဆတ်ုကင်ဆာ 

ေရာဂါများေကာင့်  အရယ်မတုိင်မီ  ေသဆံုးလျက်ရိှ 

ေကာင်း ေလ့လာေတွရှိရသည်။

ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ            ေလထုအရည်အေသွး 

အေြခအေန   သိရှိိုင်ရန်အတွက်  ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ေနြပည်ေတာ်၊ 

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များတွင် ဝန်းကျင်ေလထ ု

အရည်အေသွးကို   တိုင်းတာရာ၌  Environmental 

Perimeter Air Monitor Station, Haz-Scanner 

(EPAS) ြဖင့် PM2.5 ၊ PM10 ၊ NO2 ၊  SO2 ှင့် O3 စသည့် 

အဓကိ Parameter များကိ ုပုမှံန်တိင်ုးတာပီး ေလလ့ာ 

ဆန်းစစ်လျက်ရှိသည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်  ေမလအတွင်း  ေနြပည်ေတာ်၊ 

ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ စစ်ကိုင်း၊ မေကွး၊ ထားဝယ်၊ 

လွိင်ေကာ်၊   ေမာ်လမိင်ှင့ ်   စစ်ေတွမိတိုတွင ်

တိုင်းတာရရှိသည့်ဝန်းကျင ် ေလထုအရည်အေသွး 

(Air Quality Index- AQI) တွက်ချက်ထားမ အရ 

စစ်ကိင်ုးမိ စက်မ ဇန်ုအနီးဝန်းကျင်တွင် PM2.5 သည်   

ခံုိင်ရည်နည်းပါးေသာသူများအတွက် ကျန်းမာေရး 

စက်ုမံျားမှထတ်ုလ တ်အခိုးအေငွများ ထတ်ုလ တ်မ  

အေြခအေန ှင့်      ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွး 

တိုင်းတာသည့် ေနရာအနီးဝန်းကျင် အေြခအေန 

တိုအေပ တွင်မတူည်၍ တိင်ုးတာရရိှသည့်   ဝန်းကျင် 

ေလထု အရည်အေသွးရလဒ်များသည ်ေြပာင်းလဲမ  

ရှိိုင်ေကာင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွးကို    ပုံမှန် 

တိုင်းတာပီး           ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်းအားြဖင် ့ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ/ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

များရိှ လက်ရိှေလထအုရည်အေသွးဆိင်ုရာ   ေလလ့ာ 

ေတွရှိချက်များသည် အမျိးသားအဆင့် ေလထု 

အရည်အေသွး စံချန်ိစံ န်းများ ေရးဆဲွသည့်အခါ 

တွင်   အေြခခံအချက်အလက်များအေနြဖင့်  

အသုံးြပိုင်ြခင်းှင် ့သတ်မှတ်ြပ  ာန်းထားသည့် 

က  အလိက်ု ေလထအုရည်အေသွးထန်ိးချပ်ေရး 

ဆိင်ုရာ စခံျန်ိစံ န်းများ၊ စည်းမျ်း စည်းကမ်းများ၊  

လမ်း န်ချက်များှင့်အညီ  လုိက်နာေဆာင်ရက် 

ေရး      က   အသီးသီးတွင်  ေလထုညစ်ညမ်းမ  

ထိန်းချပ်ေရးအစီအမံများြဖင့် ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက် 

ိုင်မည်ြဖစ်သည်။              စာမျက်ှာ ၁၉ သို 

ေနထုိင်ကသူများသည် အဆုတ်ကင်ဆာ၊ နာတာရှည်  

အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါ၊ ပန်းနာ 

ရင်ကျပ်ေရာဂါ၊  ှလုံးေရာဂါ၊   ေလြဖတ်ေရာဂါ 

စသည့်ေရာဂါများကို ပိုမိုခံစားေနရေကာင်း 

ေလလ့ာသရိှိရသည်။ ထိုအြပင် ေလထညုစ်ညမ်းေစ 

ေသာအရာများသည ် အက်စစ်မိုးရာသွန်းြခင်းကိ ု

ြဖစ်ေပ ေစပီး ေကာင်းမွန်ေသာ သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင်အေြခအေနများကိ ုထခိိက်ုေစိင်ုသည့်အြပင် 

တစ်ကမ ာလုံးှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကမ ာ့အပူချနိ် 

ြမင့်တက်မ ကိုလည်း  ြဖစ်ေပ ေစိုင်သည်။

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက    ၂၀၂၁ ခုှစ် 

စက်တင်ဘာလတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် ေလ့လာ 

ဆန်းစစ်ေတွရိှမ များအရ  ကမ ာေပ တွင်   ေလထ ု

ညစ်ညမ်းမ ေကာင့် တစ်ှစ်လ င် လူဦးေရ ခုနစ်သန်း 

ခန်သည် အရယ်မတိင်ုမ ီေသဆံုးေနကရေကာင်း၊ 

ယင်းေသဆုံးမ ၏ ထက်ဝက်ေကျာ်မှာ ဖံွဖိးဆဲုိင်ငံ 

များမှြဖစ်ေကာင်း၊  ေကျးလက်ှင့ ်မိြပဧရယိာများ 

တွင် ေလထုညစ်ညမ်း မ ေကာင့် ကမ ာ့လူဦးေရ၏ 

ကို    ထိခိုက်ိုင်ေသာအဆင့်  (Unhealthy for 

Sensitive Groups) ရှိပီး ကျန်ေနရာများတွင ်ပုံမှန် 

ေကာင်းမွန်ေသာအဆင့်တွင်ရှိေကာင်း ပုံပါအတိုင်း 

ေလ့လာဆန်းစစ်ေတွရှိရသည်။

ဝန်းကျင်ေလထ ုအရည်အေသွးရလဒ်များ

 ၂၀၂၂ ခှုစ် ေမလတွင် စတင်မိုးရာသွန်းမ ေကာင့်      

ေလထုအတွင်း  အမ န်အမ ား 2.5 PM2.5 ှင့် PM10 

ပါဝင်မ ပမာဏေလျာက့ျပီး   ဝန်းကျင်ေလထအုရည် 

အေသွးအေြခအေနသည် ေကာင်းမွန်ေသာအေန 

အထားတွင်ရှိေနြခင်းြဖစ်ိုင်ပီး     မိုးရာသွန်းမ  

နည်းပါးပီး ဖုန်မ န်ထွက်ရှိမ များြပားေသာ    ေမလ 

မတိင်ုမ ီ ေရွာသကီာလတွင်  ေလထအုတွင်း  PM2.5 

ှင့် PM10 ပါဝင်မ ပမာဏ များြပားပီး   ဝန်းကျင်ေလထ ု

အရည်အေသွးအေြခအေနသည ် သတ်မှတ်စံချနိ် စံ

 န်းများထက်ေကျာ်လွန်ိုင်ေကာင်း သုံးသပ်ရရှိ 

သည်။ ေလထအုပခူျန်ိ၊ ေလတိက်ု န်းှင့်  ေလတိက်ု 

ခတ်ရာလမ်းေကာင်း၊   စိုထိုင်းမ ၊   မိုးရာသွန်းမ  

အေြခအေန၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်အသံုးြပမ အေြခအေန၊  

AQI Quality Index (AQI)



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ှင့် သီရိမဂ  လာကမ  ာေအးေစတီေတာ်တို၌ နယုန်လြပည့်ေန (မဟာသမယအခါေတာ်ေန) အခမ်းအနားကျင်းပ
ရန်ကုန်     ဇွန်     ၁၃

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပက

အဖွဲက ကီးမှးကျင်းပသည့ ်  ၁၃၈၄ ခုှစ် နယုန် 

လြပည့ေ်န(မဟာသမယအခါေတာ်ေန) အခမ်းအနား 

ကိ ုယေန နနံက် ၅ နာရမှီစတင်၍ ေရ တဂိုေံစတေီတာ် 

ရင်ြပင်ရှ ိ  သတ်မှတ်ေနရာအသီးသီး၌   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေရး   စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီ

ကျင်းပသည်။

ဦးစွာ      ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ရင်ြပင ်    ဧည့်ခံ 

တန်ေဆာင်း၌ ေဂါပကအဖွဲဝင်များ၊  ဝန်ထမ်းများ၊ 

ဘာသာေရးဝတ်အသင်းအဖဲွများက ေစတေီတာ်ြမတ် 

ကီးအား ဆွမ်း၊ ပန်း၊ ေရချမ်း၊ ဆမီီး၊ သစ်သီးဆွမ်းများ 

ကပ်လှပူေဇာ်ကသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထုိေနာက်  ေရ တိဂံုေစတီေတာ်  ေရှးေဟာင်းဗုဒ  

ပ်ုပွားေတာ်များ တန်ေဆာင်း၌ ေရ တဂိုေံစတေီတာ် 

ဩဝါဒါစရယိ ဆရာေတာ်ကီးများအား အဏ်ုဆွမ်း 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

ယင်းေနာက်    နယုန်လြပည့်ေန(မဟာသမယ 

အခါေတာ်ေန ) အခမ်းအနားကို  ကျင်းပရာ ေရ တိဂုံ 

ေစတီေတာ် ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖဲွ ဩဝါဒါ 

စရိယ၊   ဗဟန်းမိနယ ်   မဟာဝိသုဒ ါုံတိုက်သစ် 

ဦးစီးပဓာန နာယက တိပိဋကဓရ တိပိဋက ဘ  ာ 

ဂါရိက အဂ မဟာပ  ိတ(ေယာဆရာေတာ်)  ဘဒ   

သီရိ ာဘိဝံသထံမှ     ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်  ဦးစိုးသန်ိးှင့ ် တာဝန်ရိှသမူျား၊  ေဂါပက 

အဖဲွဝင်များှင့ ်ဘာသာေရးဝတ်အသင်းအဖဲွများက 

ကိုးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ကသည်။

ဆက်လက်၍ နယန်ုလြပည့ ်မဟာအခါေတာ်ေန  

ကျင်းပေရးဗဟိုေကာ်မတီဥက           အလှည့်ကျ 

သဘာပတိ ဦးေဌးလ  င်က ဇယမဂ  လာအုေမာဒနာ 

စာတမ်းလ ာကို ဖတ်ကားေလ ာက်ထားသည်။

ထိုေနာက် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

ဦးစုိးသိန်းှင့် တာဝန်ရိှသူများ၊ ေဂါပကအဖဲွဝင်များ 

က   ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပက 

အဖဲွ၏ ဩဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ်ကီးများအား လှဖွယ် 

ဝတ ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

ယင်းေနာက ်ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယ ေရ တိဂုံ 

ေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲ ဩဝါဒါ 

စရိယအဘိဓဇမဟာရ  ဂုု၊ အဂ မဟာပ  တိ အင်းစန်ိ 

မိနယ် ရာမပရိယတ ိစာသင်တုိက်ပဓာနာ နာယက 

ဆရာေတာ် ဘ  တိေလာကာဘိဝံသထံမှ အုေမာဒနာ 

တရားနာကားပီး   လှဒါန်းမ အစုစုတိုအတွက် 

ေရစက်သွန်းချ အမ ေပးေဝကသည်။

ဆက်လက်၍  ေရ တဂိုေံစတေီတာ်  ချမ်းသာကီး 

တန်ေဆာင်းစုရပ်မ ှ  စတင်၍  နယုန်လြပည့်မဟာ 

သမယေန  ြဖစ်ေပ လာပုကံိ ုေဖာ်ကျးသည့အ်ေနြဖင့ ်

ဗုဒ ေဝယျာဝစ အသင်းများှင့်    ဝန်ထမ်းများက 

ကပ ိလဝတ်ှင့်  ေကာလိယအုပ်စ ုှစ်စုခွဲ၍ ေရ တိဂုံ 

ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးအား    လက်ယာရစ်တစ်ပတ ်

လှည့လ်ည်ပေူဇာ်ကရာ တိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

ှင့ ်တာဝန်ရိှသူများ၊ ေဂါပကအဖဲွဝင်များ၊ ဘာသာေရး 

ဝတ်အသင်းအဖွဲများှင့် ဘုရားဖူးလာြပည်သူများ 

ပါဝင်ကည်ညိကသည်။ 

ထုိေနာက်  ရာဟုေထာင့်ရိှ ချမ်းသာကီးတန်ေဆာင်း 

၌ မဟာသမယအခါေတာ်ေန အခမ်းအနားကျင်းပပီး 

ငိမ်းချမ်းေရးအထိမ်းအမှတ်အေနြဖင့ ်ရင်ြပင်ေတာ ်

ေပ ရိှ ေခါင်းေလာင်းများကိ ုတစ်ပိင်တည်း တီးခတ် 

ကသည်။

အလားတူ ဆ  သဂ   ါယနာ သာသနာ့သမိုင်းဝင ်

သီရိမဂ  လာကမ ာေအးေစတီေတာ် ေဂါပကအဖွဲ၏ 

နယုန်လြပည့်        မဟာသမယအခါေတာ်ေန                          

(၅၂)ကမ်ိေြမာက် ဩဝါဒါစရယိ ဆရာေတာ်ကီးများ 

ထံမှ ဩဝါဒခံယူပွဲ အခမ်းအနားကို ယေန  နံနက် ၉ 

နာရတွီင် သရီမိဂ  လာကမ ာေအးေစတေီတာ် ေဂါပက 

အဖွဲုံး၌  ကျင်းပရာ   ေဂါပကအဖွဲဝင်များှင့ ်

ဘာသာေရးဝတ်အသင်းအဖွဲများ   တက်ေရာက ်

ကည်ညိကသည်။

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖဲွ ဒုတိယ 

ဥက       အဘိဓဇအဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိက  ဘဒ   

စိတeာဏထမှံ ေဂါပကအဖဲွဝင်များှင့ ်ဘာသာေရး 

ဝတ်အသင်းအဖဲွများက ကုိးပါးသီလခံယူေဆာက်တည် 

ကပီး က ေရာက်ေတာ်မလူာကသည့ ်ဆရာေတာ်ကီး 

များက   အ ရာယ်ကင်းပရိတ်တရားေတာ်များ 

ရတ်ပွားချးီြမင့်ေတာ်မူကသည်။

ယင်းေနာက် ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွ 

ဒုတိယဥက     သီရိမဂ  လာကမ ာေအးေစတီေတာ် 

ဩဝါဒါစရိယ အဂ မဟာပ  ိတ ေဒါက်တာ ဘဒ   

စ နသာရထံမ ှဩဝါဒကထာနာယူကည်ညိကပီး 

ဆရာေတာ်ကီးများအား   ေဂါပကအဖွဲဝင်များက 

လှဖွယ်ဝတ ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ 

ဒုတိယဥက     သီရိမဂ  လာကမ ာေအးေစတီေတာ် 

ဩဝါဒါစရိယ အဂ မဟာပ  ိတ ေဒါက်တာဘဒ   

စ နသာရထံမှ  လှဒါန်းမ အစုစုအတွက်   ေရစက် 

သွန်းချ အမ ေပးေဝကပီး ဩဝါဒါစရိယဆရာေတာ် 

ကီးများအား ေနဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။                                                                

                                                                                     ကိကုိေုဇာ်(သတင်းစ်)

အလုပ်ုံှင့် အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရး

မွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စ် (၁/၂၀၂၂) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၃

အလုပ်သမား    ဝန်ကီးဌာန 

အလုပ်ုံှင့် အလုပ်သမားဥပေဒ 

စစ်ေဆးေရးဆိုင်ရာ   လုပ်ငန်း            

စွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့်တင်ေရးမွမ်းမ ံ

သင်တန်းအမှတ်စ်(၁/၂၀၂၂)ဖွင့်ပဲွ 

အခမ်းအနားကုိ    ေနြပည်ေတာ် 

ုံးအမှတ်(၅၁)    အလုပ်သမား 

ဝန်ကီးဌာန    စုေပါင်းခန်းမ၌ 

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ    ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ 

ထုတ်ြပန်ထားေသာ    စည်းကမ်း 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ကျင်းပ 

သည်။ 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို  အလုပ် 

သမားဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး 

ဦးဝင်းရှိန်၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ 

 န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဒတုယိ 

 န်ကားေရးမှးချပ်များ၊  တာဝန် 

ရှိသူများှင် ့  အလုပ်ုံှင့်အလုပ ်

သမား ဥပေဒစစ်ေဆးေရးဆုိင်ရာ 

ံုးချပ်ှင့် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

နယ်ေြမမှ  အရာထမ်း၊ အမ ထမ်း  

၅၈ ဦး၊ တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်၊ 

ခိုင်၊ စက်မ ဇုန်၊ အထူးစီးပွားေရး 

ဇုန်ှင့်         မိနယ်ုံးခွဲများမ ှ 

အရာထမ်း၊  အမ ထမ်း   ၄၂  ဦး 

Virtual System ြဖင့်  တက်ေရာက် 

ကသည်။ 

သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင ်    ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဦးဝင်းရိှန်က လုပ်ငန်းခွင် 

ေအးချမ်းသာယာပီး  ကုန်ထုတ် 

စွမ်းအား တိုးတက်ြမင့်မားေစေရး 

အတွက်  အလုပ်ရှင်ှင် ့  အလုပ် 

သမားများအေပ     ဥပေဒအရ 

လည်းေကာင်း၊   ေခတ်မီဖွံဖိး 

တိုးတက်လာေသာ  နည်းပညာ 

များအရ လည်းေကာင်း၊ ကန်ုထတ်ု 

လပ်ုမ ှင့် လပ်ုငန်းခွင်ဆက်ဆေံရး 

တွင် ထေိရာက်သည့်  ဝန်ေဆာင်မ  

ေပးုိင်ေရး အေလးထားေဆာင်ရက် 

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ဝန်ထမ်း 

ေကာင်းမှ ိုင်ငံေကာင်းမည်ြဖစ ်

သည့်အတွက် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ 

အေပ  ြပည်သူများက  ယုံကည ်

အားထားမ  ပုိမုိရရိှေစေရးဝန်ထမ်း 

အားလုံးက  ကိးစားေဆာင်ရက ်

ကရန်လိုေကာင်း၊  အရာထမ်း၊ 

အမ ထမ်းများအေနြဖင့်   မိမိတို 

ဝန်ကီးဌာနက       တာဝန်ယူ 

စည်းကပ်လျက်ရှိသည့်  ဥပေဒ 

များ၊ ြဖစ်ေပ ေြပာင်းလဲတိုးတက ်

ေနသည့်  အလုပ်သမားအခွင့် 

အေရးဆိုင်ရာ  အေြခအေနများ၊ 

လုပ်ငန်းခွင်      ေဘးအ ရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးှင့်  ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကို စ်ဆက် 

မြပတ် ေလလ့ာသင်ယူကရန်၊ မမိ ိ

တိုကိုယ်တိုင်  ုံးလုပ်ငန်းများကိ ု

စနစ်တကျမှန်ကန်စွာ ေဆာင်ရက် 

ိုင်ကရန်၊   မိမိရာထူးအဆင့် 

အလိုက် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို 

ေကျပွန်ေအာင် ထမ်းေဆာင်က 

ရန်၊ ယခုဖွင့်လှစ်ပုိချသည့် သင်တန်း 

မှ အေတွအကံေကာင်းများကို 

ရယူပီး လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည ်

များ    တိုးတက်ြမင့်မားေအာင ်

အားစိုက်      ေဆာင်ရက်ကရန ် 

တိုက်တွန်းေြပာကားခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                သတင်းစ်

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

သုေတသနြပေလ့လာဆန်းစစ်မ များ

ေလထုညစ်ညမ်းမ        ေလ ာ့ချေရးအတွက ် 

သန်ရှင်းေသာြပန်ြပည့်မဲစွမ်းအင် အရင်းအြမစ ်

များကုိ  အသံုးြပသည့်   စက်မ က  ှင့်   သယ်ယူ 

ပုိေဆာင်ေရးက  များ ဖံွဖိးတုိးတက်လာေအာင် 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင် ့            

လိက်ုေလျာညေီထရိှွသည့် နည်းပညာများ အသုံးြပ 

ြခင်း၊  ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများကိ ု      

သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းက  အသီးသီးတွင်    ထည့်သွင်း 

ေပါင်းစပ်ေဆာငရ်က်ြခင်းတုိှင့်အတူ ပတ်ဝန်းကျင် 

အရည်အေသွး   ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ 

သေုတသနြပေလလ့ာဆန်းစစ်မ များ   ဖံွဖိးလာေစ 

ေရးေဆာင်ရက်ြခင်း     စသည့်လုပ်ငန်းများကို    

အေလးထားေဆာင်ရက်ရန ်လိုအပ်လာသည်။

ေလထုညစ်ညမ်းမ ေကာင့်   ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်/ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

များရိှ ြပည်သမူျား၏ ကျန်းမာေရးအေပ  ထခိိက်ုိင်ုမ  

များကိ ုကိတင်ကာကွယ်ိုင်ေရးအတွက ်ဝန်းကျင် 

ေလထုအရည်အေသွး ပုံမှန်တိုင်းတာပီး  ေလ့လာ 

ဆန်းစစ်ြခင်းသည်   အဓိကလုပ်ငန်းတစ်ခုအြဖစ ်

အစ်မြပတ်ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန/       အဖဲွ အစည်းများ၊ 

ပဂု လကိစက်မ လပ်ုငန်းများ၊ စက်မ ဇန်ုများှင့်  အထူး 

စီးပွားေရးဇုန ်များ၊     မိြပဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ 

အေနြဖင့်     မိမိတို၏သက်ဆိုင်ရာက  အလိုက် 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်း၊    အဖွဲအစည်းအလိုက ်

ကိးပမ်းအားထုတ်မ များမှတစ်ဆင် ့     ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ေလထညုစ်ညမ်းမ ကိ ုကိတင် 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ုိင်ပီး  သန်ရှင်းေသာပတ်ဝန်းကျင် 

ှင့်  ကျန်းမာသည့်လူမ အဖဲွအစည်းကုိ  တည်ေဆာက် 

ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။     ။



ဇွန်  ၁၄၊  ၂၀၂၂

ကီးပွားချမ်းသာနည်းဗျဟာ

ထက်ခိုင်စိတ်အားထက်သန်မ ရှိပါေစ 

“တိုးတက်ကီးပွားလိုစိတ် ရည်မှန်းချက်မရှိဘ ဲ

ဘာမှစလိုမရပါဘူး။      စိတ်အားထက်သန်တဲ့ အား

ထုတ်လုပ်ေဆာင်မ ရှိမှသာ       ကီးမားေသာ 

ေအာင်ြမင်မ ေအာင်ပဲွေတကွ ရရိှလာမှာြဖစ်ပါတယ်။” 

ရာ့ဖ်ဝါလ်ဒိ ုအယ်မာဆင်(၁၈၀၃-၁၈၈၂) 

အေမရိကန်ကဗျာဆရာ၊ စာေရးဆရာ 

တိုးတက်ကီးပွားချမ်းသာလိုစိတ ်   ရှိကသည ်

ဟုသာ      လတူိင်ုးလတူိင်ုးက       ေြပာကမည်ြဖစ်သည်။ 

အမှန်တကယ် ကီးပွားတိုးတက်ိုင်မည့်နည်းလမ်း

များကိကုား လိက်ုနာကျင့ေ်ဆာင်ိင်ုြခင်း အားနည်း 

ကသည်။ ထိုေကာင့်သာ လူတိုင်းလူတိုင်း ကီးပွား

တိုးတက်မ မရိုင်ကသည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 

ကီးပွားချမ်းသာကသည့ ်ကမ ာေကျာ်သေူဌးကီး 

များသည ်ေနရင်းထိုင်ရင်း ကီးပွားချမ်းသာလာက 

သူများမဟုတ်။ ကီးပွားချမ်းသာလိုသည့ ် ရည်မှန်း 

ချက်ရှိပီး   စိတ်အားထက်သန်စွာြဖင့ ်  အားထုတ် 

လုပ်ေဆာင်ကြခင်းေကာင့်သာ ကီးပွားတိုးတက်

လာကသမူျားြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းတို၏ အတ ပ တ ိများ 

က အခိုင်အမာသက်ေသြပေနကသည်။ 

ရည်မှန်းချက်ဟုဆိုရာတွင ်      ငယ်စ်ကပင ်

ကိန်းေအာင်းေနတတ်သည့် ရည်မှန်းချက်အေတွး 

ကိယ်ုစရိှီကသည်မှာ မှန်ေသာ်လည်း အရယ်အမျိးမျိး 

ြဖတ်သန်းမ အရ ရည်မှန်းချက်များေြပာင်းလဲသွားရ

သည်များလည်းရှိသည်။ 

ခိုင်မာသည့်ရည်မှန်းချက်ထားရှိိုင်ရန်အတွက် 

ပညာသင်ရန်အခွင့်အလမ်းကလည်း   လုိအပ်သည်။ 

ပညာသင်ရာရပ်ဝန်း၏        အေြခအေနများအရ 

ကျင်လည်ရသည့အ်သိင်ုးအဝိင်ုးလည်း ကွာြခားသွား 

ကရသည်။ ထိုအြပင် ပညာသင်ရန်အခွင့အ်လမ်းမှာ 

ေရှးကထက် သသိသိာသာ များစွာြမင့တ်က်လာေနပ ီ

ြဖစ်သည်။ ယင်းတိုသည် ကေလးသငူယ်များအတွက် 

အခွင့်အေရးများ  တုိးတက်သည်သာမက    ုိင်ငံှင့် 

လူမျိးအတွက်      အနာဂတ်ပိုမိုသာယာလှပေရးကိ ု

ထူေထာင်ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းှင့်     အတူတူပင ်

ြဖစ်သည်။ ပညာသင်ကားခွင့်မရရှိြခင်းက ကေလး 

သူငယ်များအတွက ်    သူတိုဘဝတစ်သက်တာကိ ု

ြပင်းထန်စွာိုက်ခတ်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ 

သူငယ်တန်းတွင် ငယ်စ်က  အတူတူအတန်း 

တစ်တန်းတည်းတက်ခ့ဲကေသာ   ေကျာင်းေနဘက် 

သငူယ်ချင်းများသည် အလယ်တန်းသိုပင် ဆက်လက် 

တက်ေရာက်ိုင်ြခင်းမရှိသူများ       ရှိေသးသည်။ 

ရာေကျာင်းတွင် ေလးတန်းေအာင်သည့် လူသံုးဆယ်မှာ 

ဆယ်ေယာက်ေလာက်သာ ငါးတန်းသို ေရာက်ရှိခဲ့ 

ြခင်း ြဖစ်သည်။ 

ေကျးလက်ေဒသများတွင ်ယခင်က  ခုနစ်တန်း 

ေအာင်သည့်အခါ တစ်ခန်းတည်းအတူတက်ခဲ့က 

သည့ ်သငူယ်ချင်းများအေနြဖင့ ်  အထက်တန်းပညာကိ ု

ဆက်လက်သင်ယူုိင်စွမ်းမရိှကသည်ကများသည်။ 

အထက်တန်းေကျာင်းသို    မလိုက်ိုင်ကသည်က 

များသည်။        ေတာသူေတာင်သားများအေနြဖင့ ်

အထက်တန်းေကျာင်းရိှရာ မိကိ ုသံုးှစ်အနည်းဆံုး 

သားသမီးကိပုညာသင်ကားေပးရန် မတတ်ိင်ုသည် 

က များသည်။ 

ယခုအခါ  ဟိုးအရင်   ှစ်ေပါင်းသုံးဆယ်၊ 

ေလးဆယ်ှင့်  င်းဆလ င်     ပညာသင်ကားခွင့ ်

ဆုံး ံးရြခင်းမျိး အေတာ်နည်းပါးသွားေပပီ။ ပညာ 

သင်ကားခွင့ ်   အခွင့်အလမ်းလည်း   ပိုမိုတိုးတက် 

ြမင့်မားလာပီြဖစ်သည်။ 

ငယ်စ်က တက်ခဲ့ရသည့်ရာေကျာင်းသည်ပင်

လ င်    အစိုးရအထက်တန်းေကျာင်းြဖစ်ေနေပပီ။ 

ထုိအြပင် တစ်ရာလံုးနီးပါး ဆယ်တန်းေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအြဖစ် ေကျာင်းတက်ခွင့်ရခဲ့ကရာ 

အချိမှာ တိုးတက်မ ြဖင့ ်ေအာင်ြမင်ကီးပွားေနကပ ီ

ြဖစ်သည်။    အေြခခံပညာသင်ယူခွင့်ရရှိလိုက်ြခင်း 

အားြဖင့ ်အဆင့်ြမင့်ပညာကိ ုဆက်လက်သင်ယူခွင့ ်

ရရှိလာရသည်။   ထိုမှတစ်ဆင့် ဘွဲလွန်၊ မဟာဘွဲ 

အတန်းများအထိ တက်ေရာက်ိုင်ကပီး ပညာေရး 

အေမကွိ ုလက်ဆင့က်မ်းသင်ကားေပးိင်ုသည့ ်ဆရာ 

ဆရာမများအြဖစ် ကျရာတာဝန်ကုိထမ်းရက်ေနက 

သည်လည်း ရှိေပသည်။ 

သုိြဖစ်၍ ပညာေရးကုိ မိသားစုတုိင်းက အေလး 

ထားကာ ေကျာင်းသင်ပညာေရးကိ ုသားသမီးများ 

အာုစံိက်ုပီး ဆည်းပူးိင်ုရန် အားေပးတိက်ုတွန်းက 

ရေပမည်။ ိင်ုငတံကာှင့ ်ရင်ေပါင်တန်းယှ်ပိင်ိင်ု 

တဲ့အထိ  အဆင့်အတန်းရှိေအာင်    ကိးစားရမည့ ်

အချန်ိအခါမျိးလည်းြဖစ်သည်။ တကယ်တတ်ေြမာက် 

ချင်စိတ်ှင့် ပညာကိုလိုလားရပါမည်။ 

“တိုးတက်ကီးပွားလိုစိတ် ရည်မှန်းချက်မရှိဘ ဲ

ဘာမှစလိုမရပါဘူး။         စိတ်အားထက်သန်တဲ့ 

အားထုတ်လုပ်ေဆာင်မ ရှိမှသာ        ကီးမားေသာ 

ေအာင်ြမင်မ  ေအာင်ပဲွေတကွ ရရိှလာမှာြဖစ်ပါတယ်။” 

ဟ ုအေမရိကန်ကဗျာဆရာ၊ စာေရးဆရာ  ရာ့ဖ်ဝါလ် 

ဒိုအယ်မာဆင်က ေြပာကားခဲ့ေကာင်း    မှတ်သား 

ဖူးပါသည်။ 

ပညာသင်ကားမ မှရရှိလာမည့ ်    လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်များကုိအသံုးချကာ မမိဘိဝတိုးတက်မ  

ကို တည်ေဆာက်ိုင်မည်ြဖစ်သကဲ့သို ေအာင်ြမင်ရ 

မည်ဟသူည့ ်ရည်မှန်းချက်ထားရိှကာ စတ်ိအားထက် 

သန်မ  ြပင်းြပစွာြဖင့် ကိးစား ကံေဆာင်လုပ်ေဆာင် 

ိင်ုြခင်းအားြဖင့ ်ဘဝမှာေအာင်ြမင်မ ရရိှကာ ကီးပွား 

ချမ်းသာမ  ကီးကီးမားမားရရိှသည်အထ ိစွမ်းေဆာင် 

ိုင်မည်မှာ မလွဲဧကန်ပင်ြဖစ်ေပေတာ့သည်။    ။

ေမးခွန်းတစ်ခုအြဖစ ်ဘဝကိုလက်ခံပါ ေအာင်ြမတ်စည်သူ

No ကိ ုအေြဖတစ်ခုအြဖစ် လက်ခံြခင်းမြပပါှင့်။ ေမးခွန်းတစ်ခု 

အြဖစ် လက်ခံယူပါ။ No ဟူေသာ စကားလုံးကိ ုဤေမးခွန်းအဓိပ ာယ် 

ရှိပါေစ။ “မင်း… ဒါထက် ပိုပီးဖန်တီးမ စွမ်းရည ် မရှိိုင်ဘူးလား”

    က န်ေတာ်၏ေဆွးေွးေဟာေြပာပဲွများတွင်    က န်ေတာ်သည် 

အေရာင်းသမားများစွာှင့ဆ်က်ဆရံရာ ေဆွးေွးရန် အပန်ကားခရံဆုံး 

အေကာင်းရပ်ကား  ပစ ည်းကို  စိတ်ဝင်စားမ မရှိသူကိ ု    ဖုန်းဆက် 

သိမ်းသွင်းရြခင်းှင့ ် ြငင်းပယ်ခံရြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ေနရာတကာမှာ 

အေရာင်းသမားများှင့ ်လူေတွကံေတွရေသာ  အကီးဆုံးြပဿနာ 

တစ်ရပ်ကား တစ်ပါးသူတစ်ေယာက်၏ No ကို သူတို  အနက်ဖွင့်ဆိုပုံ 

ပင်ြဖစ်သည်။ လူများစွာတိုသည် No ကို အက င်းမဲ့၊ အပီးသတ်ှင့ ်

ြပင်းထန်ေသာ  ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ   ြငင်းပယ်မ ကိစ တစ်ရပ်အြဖစ ်

ကားသိကသည်။ သိုေသာ် No ကိ ုသင်ဖွင့ဆ်ိခုျင်ေသာအနက်အဓပိ ာယ် 

ဖွင့်ဆိုိုင်သည်။

က န်ေတာ်သည် အဂ  လပ်ိစာဘဲွတစ်ခြုဖင့ ်ေကာလပ်ိမှေအာင်လာ 

ေသာအခါတွင်   က န်ေတာ်တိုအလုပ်ခန်ထားရန်     အသည်းအသန် 

လိုလားေနေသာ ကုမ ဏီများမကံခဲ့ရပါ။   လူအများစုက အဂ  လိပ် 

စကားေြပာကားေနခဲ့ကပီြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် က န်ေတာ်သည် 

အာရဇီိုးနားြပည်နယ် တပ်ဗ်ဆန်မိမှ ညေနထတ်ု The Tucson Citizen 

သတင်းစာ၏  အားကစားသတင်းေရးဆရာအလုပ်ရရန ်  ကိးစားခဲ့ 

သည်။ 

က န်ေတာ်သည်   တပ်မေတာ်တွင်    ေလးှစ်မ အမ ထမ်းခဲ့ပီး 

အထက်တန်းေကျာင်းေအာင်ပီးေနာက် အားကစားအေကာင်း ဘာမ  

ေရးသားမ မြပခ့ဲေချ။ က န်ေတာ်ထိုအလုပ်ကို ေလ ာက်ေသာအခါတွင် 

က န်ေတာ့် အဓိကြပဿနာမှာ ယခင်က အားကစားသတင်းေရးသည့် 

အလပ်ုမလပ်ုဖူးြခင်းပင်ြဖစ်သည်ဟ ုက န်ေတာ့က်ိေုြပာကားခဲပ့ါသည်။ 

ယင်းသည် သင့်မှာအေတွအကံမရှိေသာေကာင့် ကုမ ဏီတစ်ခုက 

သင့က်ိမုခန်ိင်ုသည့ ်သမားိုးကျအေြခအေနပင်ြဖစ်ခဲသ့ည်။ သိုေသာ် 

သင့်ကို မည်သူမ  အလုပ်မခန် ၊ မငှားရမ်းပါလ င်  သင်မည်သို အေတွ 

အကံရမည်နည်း။

က န်ေတာ်၏  ကနဦးခစံားချက်မှာ  သတူို၏ အပီးသတ်အေြဖကိ ု

No ဟ ုလက်ခံလုိက်ရန်ပင် ြဖစ်သည်။ တကယ်တမ်းေြပာရလ င် သူတို 

ေြပာလိုက်ခဲ့သည့ ်စကားကား ထိုစကားပင်မဟုတ်ပါလား။ သိုေသာ် 

က န်ေတာ်က No အား “မင်း.. .  ဒါထက်ပိုပီး ကံကဆံဆစွမ်းရည်မရိှဘူး 

လား”ဟု အဓိပ ာယ်ေဆာင်ေစရန် ဆုံးြဖတ်လိုက်သည်။

သုိြဖင့်က န်ေတာ် အိမ်ြပန်သွားပီး ေနာက်လုပ်ကွက်ကုိ အကံထုတ် 

စီစ်လိုက်သည်။ သူတို က န်ေတာ့်ကို မငှားရမ်းြခင်းမှာ   က န်ေတာ် 

အေတွအကံမရိှေသာေကာင့ြ်ဖစ်သည်။ ထိအုချက် မည်သည့အ်တွက် 

ေကာင့် အေရးပါလှသနည်းဟု သူတိုကို ေမးြမန်းလုိက်ေသာအခါတွင် 

“ခင်ဗျားအားကစားသတင်းေတ ွေရးိင်ု၊ မေရးိင်ု က န်ေတာ်တို ေသချာ 

ေပါက်သိိုင်တဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူး။ အဂ  လိပ်စာ အဓိကဘာသာအြဖစ ်

ယူထားုံနဲ  မလုံေလာက်ဘူး” သူတို အပံးှင့်ဆိုခဲ့ကသည်။

ထိုအခါမှ က န်ေတာ်အေတွးေပ သွားခဲ့သည်။ သူတို၏ တကယ့် 

ြပဿနာမှာ က န်ေတာ်၏ အေတွအကံချိတ့ဲြခင်းမဟုတ်ေချ။  သူတို 

အသိချိတဲ့ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။  က န်ေတာ်ေကာင်းေကာင်းကန်းကန်း 

ေရးသားိင်ုမှန်း သတူိုမသခိဲ့ကေချ။ ထိုေကာင့ ်က န်ေတာ်သည် သတူို 

ြပဿနာကိ ုေြဖရှင်းေပးရန်တာစခူဲသ့ည်။ သတူိုထတွံင် က န်ေတာ့စ်ာများ 

စတင်ေရးသားလာခဲ့သည်။  ထိုရာထူးအတွက ်  တြခားသူ ေလးဦးကိ ု

သတူိုေတွဆုေံမးြမန်းမ ြပေနေကာင်း က န်ေတာ်သခိဲသ့ည်။ တစ်လတာ 

ကာလအတွင်း သူတုိဆံုးြဖတ်ချက်ချေပမည်။ က န်ေတာ်သည် အားကစား 

အယ်ဒီတာ ကွယ်လွန်သ ူရီဂျစ်မက်ဩေလး (ဆုရစာေရးဆရာတစ်ဦး 

ြဖစ်ပီး တပ်ဗ်ဆန်သုိမလာမီ ကလဗ်ိလန်းတွင် နာမည်ရလာခဲသ့တူစ်ဦး 

ြဖစ်သည)် ထံသို ေနစ်စာတစ်ေကာင်း ေရးသားခဲ့သည်။

က န်ေတာ့်စာများသည် ရှည်လျားပီး ဖဲွဖဲွဲွဲွရိှခ့ဲသည်။ က န်ေတာ် 

သည် ယင်းတိုကို   မ န်းြခယ်မ ြပိုင်သမ ၊    ေကာင်းေစိုင်သမ  

ေကာင်းေအာင်ေရးဖွဲခဲ့သည်။      ေနစ်အားကစားသတင်းများှင့ ်

ပတ်သက်၍ သံုးသပ်မ ြပေပးခ့ဲသည်။ သူတုိဝန်ထမ်းအြဖစ် က န်ေတာ် 

မည်မ  သင့်ေတာ်သည်ကိ ုသိြမင်ေစခဲ့သည်။

တစ်လမ ကာေသာအခါတွင် မစ တာမက်ဩေလးက က န်ေတာ့ထ် ံ

ဖန်ုးဆက်၍ ေလ ာက်ထားသှူစ်ေယာက်ကိ ု ဆန်ခါတင်ေရးချယ်လိက်ု 

ပီြဖစ်ေကာင်း တစ်ေယာက်မှာက န်ေတာ်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့ 

သည်။ က န်ေတာ်ေနာက်ဆုံး အင်တားဗျးအတွက် လာေရာက်ိင်ုပါမည် 

လားဟဆုိရုာ က န်ေတာ်သည် စတ်ိလ ပ်ရှားခဲေ့သာေကာင့ ်စကားေြပာ 

ခွက်ကိုပင ်မျိချမိေတာ့မေလာက ်ြဖစ်ခဲ့ရသည်။ 

က န်ေတာ်အင်တာဗျးပီးခါနီးတွင်  (က န်ေတာ်သည် ဒုတိယ 

လအူြဖစ် ဝင်ေရာက်ခဲရ့သည်) မက်ဩေလးက က န်ေတာ့က်ိ ုေနာက်ဆုံး 

ေမးခွန်းတစ်ခွန်းေမးရန်ရှိခဲ့သည်။

“မင်းကိ ုတစ်ခေုမးပါရေစ စတဗ်ိ၊ မင်းကိ ုငါတိုခန်ရင် မင်းငါဆ့ကီိ ု

မဆုံးစတမ်း စာေတွမပိုေတာ့ပါဘူးလို ကတိေပးိုင်မလား” ဟု သူက 

ဆိုခဲ့သည်။ 

က န်ေတာ်က မေရးေတာပ့ါဟ ုေြပာလိက်ုေသာအခါ သကူရယ်ေမာ 

လျက် က န်ေတာ့်ကိုေြပာလိုက်သည်။ 

 စွန်စားမ တစ်ခုမ မြပမီတွင ်   အချနိ်ယူစီစ်မ ြပပါ။   သင်၏ 

တိက်ုခိက်ုေရး အစအီစ်ကိ ုပုေံဖာ်ပါ။ တြခားနပန်းသမားတစ်ေယာက် 

ြပလပ်ုေနသည်ကိ ုတုံြပန်ုသံာမြပပါှင့ ်သင့က်ိ ုဘဝက တုံြပန်ပါေစ။ 

ပထမေရလျားမ  မှန်သမ ကိ ုသင်ကြပေနပါလ င် ဘဝကိ ုအခါခါချပ်ကိင်ု 

ထားိုင်ပုံကိ ုအံ့ဩပါလိမ့်မည်။ 

[Ref    :    Accept life as a question by steve chandler]



တန်ဖိုးရှိသူြဖစ်ချင်သလား ေမာင်ထူးခ န်

ဇွန်  ၁၄၊  ၂၀၂၂

တန်ဖုိးရှိသူြဖစ်ချင်သလားဆုိရင် အားလံုးက 

တန်ဖုိးရိှသူြဖစ်လုိကမှာပါပဲ။ တန်ဖုိးရိှသူတစ်ေယာက် 

ြဖစ်ဖုိရာ တန်ဖုိးရိှတ့ဲအရည်အချင်းေတွ မိမိမှာရိှေန 

ဖိုလိုတာေပါ့ကွယ်။ 

အရည်အချင်းဆုိတ့ဲေနရာမှာလည်း ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူဆိုရင်    အတန်းလိုက်ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့ 

အရည်အချင်းရှိေနဖို။        ဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်း 

သက်ဆိင်ုရာတာဝန် ထမ်းေဆာင်ရတဲတ့ာဝန်ပိင်ုးမှာ 

ရိှသင့ရိှ်အပ်တဲ ့အရည်အချင်းရိှဖုိ၊ လပ်ုငန်းရှင်ဆိရုင် 

လည်း ယင်းတိုနဲကိုက်ညီတဲ့အရည်အချင်းရယ်လို 

ရှိေနရမှာေပါ့ကွယ်။  

ဒါမှသာ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးမှာ 

ေအာင်ြမင်မ ရရှိမှာြဖစ်တယ်။ 

သက်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းေတွရှိဖို   မိမိနဲ  

သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်ေတွကို က မ်းကျင်ပိုင်ိုင ်

ေအာင် ေလလ့ာသင်ယေူလက့ျင့ေ်နရမယ်။ ဒါအ့ြပင် 

စာေပကိ ုဖတ် ၊ ေလ့လာမှတ်သားဖုိလည်းလုိတယ် 

ကွယ့်။ 

ေဟာေြပာပွဲတစ်ခုမှာ    စာေရးဆရာကီး 

လယ်တွင်းသားေစာချစ်က   သူဘဝအေကာင်း 

တစ်စွန်းတစ်စေကာက် တ်ပီး ထည့သွ်င်းေဟာေြပာ 

ရာမှာ သူဆယ်တန်းေကျာင်းသားအရယ်တုန်းက 

ထင်ရှားေအာင်ြမင်ေနတဲ ့စာေရးဆရာတစ်ေယာက်  

ရဲ “ဘဝစာေမးပွ”ဲဆိုတဲ့ ဝတ တိုတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်မိ 

ရာကေန ဆယ်တန်းစာေမးပဲွကုိ  မေြဖြဖစ်ေတာ့တ့ဲ 

အေကာင်းနဲ  မေြဖြဖစ်တာ ေြခာက်ှစ်တတိေိတာင် 

ကာြမင့်ခဲ့တယ်လို သိရတယ်။ 

စာေပရဲိက်ုခတ်မ ဟာ အလွန်တရာြပင်းထန်ပါ 

တယ်။   အထူးသြဖင့်  ရသစာေပဟာ လူေတွရဲ 

ှလုံးသား တစ်ခုလံုးကုိ ချပ်ကိင်ုလ မ်းမိုးြခယ်လှယ် 

ိုင်ပါတယ်။     ဒါဟာ အကျယ်ချဲလွန်းတယ်လို 

ထင်စရာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ရသစာေပဂ ဝင် စာေကာင်း 

ေပေကာင်းေတကွိ ုထေိတွဖတ်ဖူးသနူဲ  မထေိတွဖူး 

သူတိုရဲ ှလုံးသားအရည်အေသွးဟာ တိုင်းတာလို 

မရေအာင် ကဲွြပားြခားနားလှပါတယ်။ ရသစာေပက 

လူသားကိ ုယ်ေကျးေစပါတယ်။     ရသစာေပက 

လူသားကို ူးညံ့ေပျာ့ေပျာင်းစွာနဲ  အေတွးအေခ  

သစ်ေတွကို ရရှိေစပါတယ်။ ရသဟာ စွဲေစတယ်၊ 

ခုိင်မဲေစတယ်။ အလွန်တရာထိေရာက်လှပါတယ်။ 

ေမှာ်ပညာ၊ ကေဝပညာ စတာေတွထက်ေတာင် ပိုမို 

ဆန်းကယ်ပါတယ်။ 

ရသစာေပဟာ ေကာင်းကျိးများစွာေပးိင်ုသလိ ု

ဆိုးကျိးလည်းေပးိုင်တာပါပဲ။ ဘဝစာေမးပွဲဆိုတဲ ့

ဝတ တစ်ပဒ်ုဟာ စာေရးဆရာရဲ  ဂဏ်ုသတင်းအရိှန် 

အဝါ၊ ထိုစာေရးဆရာရဲ အုပညာ၊ အဲဒါေတွနဲ  

ေပါင်းလိုက်ရင်ေတာ့   စာဖတ်သူလူငယ်လူရယ ်

ဆယ်ေကျာ်သက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားစွာကိ ု

ေကျာင်းသင်ပညာေရးရဲအသုံးမကျပုံ၊    ဘဝမှာ 

စာေမးပဲွေအာင်တုိင်း ေအာင်ြမင်တာမဟုတ်။ စာေမးပဲွ 

ကျတိုင်းကျ ံးတာမဟုတ်။  စာေမးပွဲနဲဆုံးြဖတ ်

သုံးသပ်တာေတွဟာ တကယ်ေတာ့ အဓပိ ာယ်မရိှပါ 

ဘူး။ ပညာတတ်၊ ဘွဲရြဖစ်ေတာ့ေကာ ဘာြဖစ်လာ 

မှာလဲ။ ဆိုက်ကားနင်းရမှာေပါ့။ ဘီေအဆိတ်သား 

ကင်  ဆိုပီးေရာင်းေပါ့။     လက်ရှိပညာေရးဟာ 

ဘာအာမခခံျက်မှမရိှပါဘူး အစရိှသြဖင့ ်အရက်မူးပီး 

ေလ ာက်ေရးထားသလိမုျိး ရမ်းတာေတအွများကီး

ပါတတ်ကပါတယ်။ 

ရသရဲစွမ်းအားကေတာ ့         ကီးမားတာပဲ။ 

ေကျာက်ဆည်နယ် ဝန်းသိရုာက ေမာင်တင်လ  င်ဆိတုဲ ့

ဆယ်တန်းေကျာင်းသားေလးဟာ “ဘဝစာေမးပွ”ဲ 

ဝတ ကိဖုတ်ပီး အဒဲထီကဲ ဇာတ်လိက်ုလိပု ဲစာေမးပဲွ 

ကို   မေြဖေတာ့ဘူးတဲ့ေလ။     စာေရးဆရာကီး 

ြမသန်းတင့်က   “က န်ေတာ်အဲဒီဝတ ကို   ဖတ်မိ 

တယ်။ ဒီလို အကျိးသက်ေရာက်မ မျိး ရှိလာိုင် 

တယ်လို ထင်မခိဲတ့ယ်။ အဒဲဝီတ ရဲ သားေကာင်ဟာ 

ခင်ဗျားြဖစ်ခ့ဲတာကုိး”လို ေြပာခဲဖ့ူးသတဲ။့ ဆရာကီး 

ြမသန်းတင့်ကေတာ့ တက သိုလ်ပညာတတ် B.A, 

B.L ဘဲွရြဖစ်ေလေတာ ့ပညာေရးကိခုျိးိှမ်ပတ်ုခတ် 

တာမျိး ဘယ်ေသာအခါမှမေရးခဲပ့ါ။ ပညာရဲတန်ဖုိး 

ကို ေကာင်းစွာနားလည်တာေပါ့။   ေမာင်တင်လ  င် 

ဆိတုာ ေနာင်တစ်ချန်ိမှာ စာေရးဆရာကီး လယ်တွင်း  

သား ေစာချစ်ရယ်လို ေအာင်ြမင်လာတဲသ့ေူပါကွ့ယ်။ 

ေြခာက်ှစ်လံုးလံုးေယာင်ေပေပနဲ   ေမျာေနတဲ့ 

ေမာင်တင်လ  င်ဟာ   ဆရာကီးပီမိုးနင်းနဲေတွမှပ ဲ

သူရဲ ူးေကာင်ေကာင်အေတွးေတ ွေပျာက်ကင်း 

ချမ်းသာခဲ့ရပါတယ်။  သူရဲချစ်စွာေသာ သူငယ် 

ချင်း(ေနာင်အခါ သတူို ှစ်ဦးစလုံး တက သိလ်ုေတမှွာ 

လူရည်ခ န်ေတွြဖစ်လာကပါတယ်။)     တစ်ဦးက 

သူအတွက်  ဆရာကီးပီမိုးနင်းရဲ    ဘဝတိုက်ပွဲ၊ 

ေအာင်စိတ်၊  ေအာင်ြမင်ေရး၊    ကိုယ့်ထူးကိုယ်ခ န် 

အစရှိတဲ့စာအုပ် ၂၂ အုပ်တိတိ လက်ေဆာင်ေပးပီး 

“ေဟေ့ကာင် ဖတ်ြဖစ်ေအာင်ဖတ်ေနာ်” လို ေသေသ

ချာချာတုိက်တွန်းသွားခ့ဲတာေကာင့် ကိးစားပမ်းစား 

ဖတ်လိက်ုတာ တစ်အပ်ုဖတ်ပီးတိင်ုး စတ်ိဓာတ်ေတ ွ

တက်တက်လာတယ်။ ခွန်အားေတွတုိးတိုးလာတယ်။ 

ေလာကကီးကိ ု ငါေအာင်ိင်ုမှာပလဲို   ယုံကည် 

စိတ်ေတွေပ လာတယ်။ ၂၂ အုပ်ဖတ်ပီးတဲ ့အချနိ် 

မှာေတာ့ မိုးကို ဒူးနဲတက်တိုက်ချင်စိတ်ေတာင ်

ေပါက်လာပါသတဲ့။     ဆရာကီးလယ်တွင်းသား 

ေစာချစ်ရဲ ေြပာစကားေတွပါ။ 

ေမာင်တင်လ  င်ဟာ စာကိးစားပီး ဆယ်တန်း 

စာေမးပွဲေြဖလိုက်တာ  အမှတ်ေကာင်းေကာင်းနဲ  

ေအာင်ခဲ့ပါသတဲ့။    မ ေလးတက သိုလ်ြမန်မာစာ 

အဓကိ တက်ေရာက်သင်ကားတာ လရူည်ခ န်အြဖစ် 

ှစ်ကိမ် အေရးခံခဲ့ရတယ်လို ဆိုပါတယ်။ 

“ဘဝတိုက်ပွဲ” နဲ    “ေအာင်စိတ်” အစရှိတဲ့ 

ဆရာကီးပီမိုးနင်းေရးတဲ့  သုတစာေပဟာလည်း 

လူငယ်ေတွကိ ု ပုံသွင်းြပြပင်ိုင်ပါေပရဲ။   ယခုထိ 

တင်ြပတဲ့   တကယ့်ြဖစ်ရပ်သာဓကကိုကည့်ရင ်

စာေပဟာ စာဖတ်သကူိ ုေကာင်းေအာင်၊ ဆိုးေအာင်၊ 

တိုးတက်ေအာင်၊ ဆုတ်ယုတ်ေအာင်လ မ်းမိုးြခယ ်

လှယ်ိင်ုတယ်ဆိတုာပါပ။ဲ ရသစာေပက ဆိုးကျိးေပး 

ခဲ့ပီး သုတစာေပက   ေကာင်းကျိးေပးခဲ့တယ်လို 

တထစ်ချတွက်လိုမရပါဘူး။  တစ်လွဲေကာက်ချက ်

မဆဲွမေိစဖို လိပုါတယ်။ ရသဟာ ေကာင်းကျိးြဖစ်ေစ၊ 

ဆုိးကျိးြဖစ်ေစ ေပးုိင်ပါတယ်။ ရသစာေပဟာ ပိုမို 

ေလးနက်ထက်ြမက်ပါတယ်။ 

သုတစာေပဆိုတာ  သိစရာ၊  တတ်စရာ၊ 

နားလည်စရာေတွြဖစ်ပါတယ်။   အလွန်တန်ဖုိးရိှပါ 

တယ်။ အသုံးကျပါတယ်။ ဘာသာရပ်၊ ပညာအလိက်ု 

တက သိုလ်အသီးသီးက  စာအုပ်စာေပေတွဟာ 

သတုစာေပေတခွျည်း ြဖစ်ပါတယ်။ လူေဘာင်ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက် လိအုပ်ပါတယ်။ အေရးလည်း 

ကီးပါတယ်။ 

ေမာင်တိုမယ်တိုဟာ သုတစာေပ၊ ရသစာေပ 

စတဲ ့စာေပထကဲ တန်ဖိုးရိှတဲခွ့န်အား၊ စွမ်းအားေတ ွ

ကိသုာ သင့ေ်လ ာ်စွာအသုံးချိင်ုမယ်ဆိရုင်   ဘဝမှာ 

ေအာင်ြမင်ကီးပွားတိုးတက်ကာ        တန်ဖိုးရှိတဲ့ 

သူတစ်ေယာက်ြဖစ်လာမှာ    အေသအချာပဲေပါ့

ကွယ်။      ။ 

ေငွကို စိတ်ြဖင့ ်ဆွဲပုံ 
က ်ုပ်လိုချင်ေသာအရာကိ ုစိတ်စွဲလိုက်လ င် ရ၏။ 

မာစတာကီးေခ  ဆိင်ုကိလုိဂုျကီျမ်းှင့ ်အြခားကျမ်းများ၌ လိခုျင် 

ေတာင့်တေသာအရာတစ်ခုခုကိ ု မရမည်၊ ရမည်ဟ ု   အမဲစိတ်ြဖင့ ်

ယုံယုံကည်ကည်ဆိုလျက ်   ထင်ြမင်၍ေနေချက  မရဘဲမေနိုင်။ 

ရမည်သာတည်းဟ ုပါရှိေလသည်။ 

ေငွေကးကိုလည်း ထိုအတူ စိတ်ြဖင့်ဆွဲိုင်၏။ ေငွကို ငါရမည်၊ 

ေငွရဖိုနည်းလမ်း ေပ ရမည်။  ေပ လာသည့်   နည်းလမ်းဟူသမ ကို 

ငါအသုံးြပမည်ဟေူသာစတ်ိကိ ုအမထဲားရမည်။ ဆတ်ိငမ်ိသည့အ်ခါ 

ကိယ်ုလက်အေကာအြခင်များကိေုလ ာ့ပီး အပ်ိရာ၌ြဖစ်ေစ၊ ပက်လက် 

ကုလားထိုင်၌ြဖစ်ေစ  ချမ်းသာစာွပကလ်ကေ်နလျက ်   ေငွကိုရဖိုရန် 

ထိုကဲ့သို စိတ်ြဖင့်ေခ ရမည်။ သိုေခ သည့်အခါ ေငွရဖိုရန်  နည်းလမ်း 

တစ်ခုခု၊ အလုပ်တစ်ခုခုေပ ေပါက်၍ လာရေလသည်။ 

က ်ုပ်ကိုယ်တိုင် အခါများစွာ ထိုနည်းြဖင့် အလိုြပည့်ဝဖူး၏။ 

တစ်ရေံသာအခါ၌ ရခလှဲေသာ စာအပ်ုတစ်အပ်ုကိ ုလွန်စွာရလိသုြဖင့ ်

ထက်သန်ေသာစိတ်ှင့် ေတာင့်တထင်ြမင်ရာ မေတွးေခ  မေမ ာ်လင့် 

ေသာ ေတာအရပ်အိမ်တစ်အိမ်၌ ထိုစာအုပ်ကို  ေတွခဲ့ရေလသည်။ 

ထိကုဲသ့ိုလိုတရရိှေသာ အကမ်ိေပါင်းအေတာ်ပင်များခဲေ့လပ။ီ စာပုိှံပ် 

စက်ကို အလိုရှိသြဖင့ ်  သုံးလေလာက ်   ဆက်လက်ေတာင့်တခဲ့ရာ 

သာယာဝတီမိ၌ မတ်ိေဆတွစ်ေယာက်က ကရိယိာအစုအံလင်ရိှေသာ 

မိမိ၏စာပုံှိပ်စက်တစ်လုံးကို လြပန်ေပးှင့် တြဖည်းြဖည်းေပးိုင ်

သေလာက် ေပးဆပ်ပါဟေုြပာ၍ အပ်ခဲ့ပီး အြခားအရပ်သို ေြပာင်းေရ  

သွားသြဖင့ ်စက်တစ်ခု အေချာင်ရဖူးေလသည်။ 

အလပ်ုအကိင်ုပျက်၍ြဖစ်ေစ၊ ြပတ်၍ြဖစ်ေစ စတ်ိအားမငယ်ှင့။် 

ေငဝွင်လမ်းမရိှေသာေကာင့ ်စတ်ိမပျက်ှင့။် လမ်းအခွင့ေ်ပ လာရမည်။ 

ငါ မဆင်းရဲိင်ု။ ဤေလာကဓာတ်သည် စားသုံးမကန်ုေအာင် က ယ်ဝ 

၏။  ငါသည် က ယ်ဝေသာ   ေလာကဓာတ်ကီး၏   အေမွခံြဖစ်၏။ 

ငါမဆင်းရဲိုင်ဘူးဟ ုယုံယုံကည်ကည ် စိတ်ချလက်ချ   ေတာင့်တ 

ေမ ာ်လင့ရ်မည်။ သိုေမ ာ်လင့သ်ည့အ်ခါ၊ ေတာင့တ်သည့အ်ခါ အံကတ်ိ 

ြခင်း၊ လက်သီးဆုပ်ြခင်းမရှိေစရ။ လက်သီးဆုပ်ြခင်း၊ အံကိတ်ြခင်း၊ 

တင်းြခင်း၊ ေတာင့ြ်ခင်းသည် စတ်ိ၏တန်ခိုးအရိှန်ကိ ုချပ်ချယ်သည်ှင့် 

တေူလသည်။ သိုြဖစ်ေလရာ ကိယ်ုလက်ကိ ုေပျာေ့ပျာက့ေလး၊ ချမ်းသာ 

ိုင်သမ  ချမ်းသာစွာထားရမည်။ 

ကိုယ်ပိုင်အတွင်းရန်

အေကာက်သည် အဆုိးဆံုးေသာ လက်ဝဲစိတ်ြဖစ်၏။ စိတ်ပျက် 

ဖွယ်၊ အားငယ်ဖွယ်အေြခအေနတိုှင့ ် ကံေတွရသည့်အခါ  ငါဒုက  

ြဖစ်ေတာ့မည်။ ငါဆင်းရဲေတာ့မည်။  ငါငတ်ေတာ့မည်ဟ ု   ေတွး၍ 

ေကာက်ေချက တန်ခိုးကီးေသာ လက်ယာစတ်ိအားကိ ုပတ်ိပင်ဖိဖျက် 

သကဲ့သိုြဖစ်ပီး ေကာက်သလိုြဖစ်တတ်၏။ 

ဆင်းရမှဲာကိေုကာက်လ င် ဆင်းရမဲည်။ ေရာဂါရမှာကိ ုေကာက် 

လ င် ေရာဂါရမည်။ အသက်တိမှုာကိေုကာက်လ င် အသက်တိမုည်ဟ ု

စိတ်ပုံေသမှတ်ကာ အေကာက်ကိ ုေဖျာက်ရမည်။ 

အခါများစွာ အလိအုေလျာက် စတ်ိအားငယ်တတ်၏။ ေကာင့်က 

ပူပင်ေသာစိတ်ေတွ ေပ လာတတ်၏။     ထိုအခါ ထိုစိတ်များကို 

ေပျာက်ပျက်ေအာင် လည်ပတ်ရမည်။ ေတးဆိရုမည်။ တီးမ တ်ရမည်။ 

အြပစ်ကင်းစွာ ေပျာ်တတ်ေသာနည်းလမ်းတစ်ခုခုရိှက ထုိနည်းလမ်း 

အတိုင်း ေပျာ်ရမည်။ 

အချိေသာသူများသည် သားအတွက်ပူ၊ မယားအတွက ်ပူပင် 

က၏။ ငါမရှိလ င် ေခွးြဖစ်ကေတာ့မည်။ ငါေသလ င် အဘယ်လိုေန 

ကပါမည်နည်း  စသည်ြဖင့ ်ေတွးေလေကာက်ေလ၊ ေြဖေဖျာက်၍ 

မရေအာင် မေသမီဆင်းရဲဒုက ြဖစ်ေနတတ်က၏။ 

ထိုအေတွးမျိးသည် လွန်စွာဆိုး၏။  ထိုကဲ့သိုေတွးြခင်းသည ်

ေတွးသည့ ်အတိင်ုးြဖစ်ေအာင် မမိကိိယ်ုကိ ုြပစားရာေရာက်ေလသည်။ 

ေသမှာကို မကာမကာေတွးလ င် ေသတတ်ေလသည်။ 

အချိေသာသမူျားသည် မဂ  လာ၊ အမဂ  လာကိ ုလွန်စွာေရးတတ် 

က၏။ နနံက်ေစာေစာ အဝတ်ကိ ုဦးေခါင်းထက်ကိတုင်လျက် အမ်ိကိ ု

လာေသာ မန်ိးမကီးတစ်ေယာက်အား အမဂ  လာဟစွုပ်စဲွကာ အတင်း 

ှင်ချေသာ ဂုဏ်သေရရိှ မိန်းမတစ်ေယာက်ကုိပင် ေတွဖူးေလသည်။ 

ထိုကဲ့သို ေကာက်ရံတတ်သူတိုမှာ  မကာမကာ  အမဂ  လာ 

အနိ  ာုံတိုှင့် ေတွတတ်ကလျက ်အလုပ်အကိုင်အကံအစည်များ 

ကိုပင် ထိခိုက်ေကာင်း သိရေလသည်။ 

၎င်းတုိ၏စိတ်၌ မိမိတုိ ေကာက်ရံေသာ အမဂ  လာတုိ၏ မေကာင်း 

ကျိးကို အကျိးမဲ့ခံကရေလသည်။ 

ကပ်ေရာဂါများ ြဖစ်ရာ၌လည်း  ေကာက်ရံအားကီးသူများမှာ 

အြခားသူများထက ်အရင်ေရာဂါရ၍ ေသဆုံးကရေလသည်။ 

သိုြဖစ်ေလရာ ေလာက၌ အေကာက်သည ်ေကာက်မက်ဖွယ ်

အေကာင်းဆုံးေသာ ကိုယ်ပိုင်အတွင်းရန်သူြဖစ်ေလသတည်း။    ။

ပီမိုးနင်း



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မပျက် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက်  

လျက်ရှိပီး (၁၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၇,၃၇၂) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ်  

(၉) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက်  ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ  (၀.၁၂) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ယေနအထိ  ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၂၈၄,၀၉၈) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၄၅၂) ဦး ရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၈) ဦး ရိှသြဖင့် ယေနအထိ  

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသစူစုေုပါင်း (၅၉၂,၄၃၂) ဦးရိှပြီဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်

ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရှိပါသည်။

•  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 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိြခင်းှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ကာကွယ်ေဆး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ကိုးဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၁၂ ရာခိုင် န်းရှိ

အကိမ်ြပည့်ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့် 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 ၁၀၇၃၂၄၂၉ ၉၅၆၂၅၂၃ ၄၃၀၈၃

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၆၁၀၇၉ ၅၈၉၉၅၀၁ ၁၅၆၆၅၂

၃။ မေလးရှား ၄၅၂၆၂၉၈ ၄၄၆၈၁၉၁ ၃၅၇၁၂

၄။ ထိုင်း ၄၄၈၆၆၆၄ ၄၄၃၄၅၂၉ ၃၀၃၅၂

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၃၆၀၈ ၃၆၃၀၀၅၀ ၆၀၄၆၁

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၄၁၂၅၆ ၁၂၆၀၆၃၅ ၁၃၉၇

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၄၅၂ ၅၉၂၄၃၂ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၁၅၈ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၃၆၁၁ ၁၅၀၅၅၀ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၇၃၂၁၇၀၃ ၈၃၁၅၉၇၉၂ ၁၀၃၅၈၄၇

၂။ အိ ိယ ၄၃၂၃၂၀၀၄ ၄၂၆၅၇၃၃၅ ၅၂၄၇၇၁

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၄၅၆၈၆၅ ၃၀၁၈၂၁၇၃ ၆၆၈၁၇၇

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၈၄၉၉၁၉ ၂၉၂၁၀၅၈၇ ၁၄၈၇၄၉

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၈၆၀၉၄၂ ၂၅၉၃၉၉၀၀ ၁၄၀၁၉၆

၆။ ဗိတိန် ၂၂၃၈၂၃၅၂ ၂၂၀၃၇၁၉၂ ၁၇၉၂၁၇

၇။ ုရှား ၁၈၃၇၉၅၈၃ ၁၇၇၉၈၂၄၅ ၃၈၀၀၇၆

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၂၂၉၂၈၈ ၁၈၀၁၂၃၄၉ ၂၄၃၈၈

၉။ အီတလီ ၁၇၆၅၃၃၇၅ ၁၆၈၆၃၇၇၀ ၁၆၇၃၉၁

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 ၁၄၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

[ ၆ ] 

မမိကိိယ်ုမမိ ိအရာရာကိ ုအလွယ်တကေူမေ့ပျာက် 

ိုင်စွမ်းရှိသူတစ်ေယာက်ဟု ကိုငှက်ိုးမထင်ေပ။ 

အမှတ်သညာ ကီးလွန်းလှသူတစ်ေယာက်လည်း 

မဟုတ်ခဲ့။ သိုရာတွင် အချိေသာကိစ ရပ်များ၌ 

အလွယ်တက ူေမေ့ပျာက်ိင်ုစွမ်းရိှေအာင် ကိးစား 

ခဲ့ရသည်လည်း  ရှိသည်။ တမင်တကာပင ်ေမ့ေမ့ 

ေပျာက်ေပျာက်ြဖစ်ေအာင ်     ေနခဲ့ရသည်လည်း          

ရှိသည်။

အထူးသြဖင့် ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးှင့် ပတ်သက် 

ေသာ ကိစ ။ နန်းကိ ရီှင့် စပ်လျ်းေသာအြဖစ်။

ဤသည်များကုိ ကုိငှက်ုိး တမင်တကာမဟုတ် 

သည့်တိုင်  တတ်ိုင်သမ    ေမ့ေမ့ေပျာက်ေပျာက ်  

ြဖစ်ေအာင ်ေနခဲ့သည်။ မေတွးမိေအာင်၊ မစ်းစား        

မိေအာင် ကိးစားခဲ့သည်။

ယခုေတာ့လည်း သည်ြဖစ်ရပ်များသည ်တမင် 

တကာမဟတ်ုဘ ဲအလိလုိေုမေ့ပျာက်စြပေနခဲေ့ပပ။ီ 

သူဘဝ၌ ေပ ေပါက်ခဲ့ဖူးသည့် အြခားေသာြဖစ်ရပ ်

များနည်းတူ ေမှးမှိန်စြပေနခဲ့ေပပီ။

သူသည ်ယခုအခါ ယုဇနသန်းကည်အငိမ့်အဖွဲ 

သို ေရာက်ေနသည်။ ြမလ ာုှံင့ ်တစ်ှစ်သာ ကြပခဲ ့

သည်။ ြပဿနာတစ်စုတံစ်ခေုကာင့ ်ြမလ ာုအံဖဲွမှ 

ထွက်ခဲ့သည် မဟုတ်။ ယုဇနသန်းကည်အဖွဲမ ှ

ေခ ယူေသာေကာင့်၊   ေငွအနည်းအပါးဆိုသလို 

ပို၍ရေသာေကာင့ ်ေြပာင်းေရ ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။

လူေဟာင်းများှင့်ကွဲကာ လူသစ်များှင့် တွဲရ 

သည်။ ဦးြမတ်စံတိုလို၊ ကိုေသာ်တာတိုလို တစ်ခါ 

တစ်ရ ံနန်းကိ ရအီေကာင်း လွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ် 

ေြပာေလရိှ့သမူျားှင့ ်မဆုေံတွရသည်မှာ ကာြမင့ခ်ဲ ့

ပြီဖစ်သည်။ ထိုေကာင့လ်ည်း သသူည် နန်းကိ ရကီိ ု

တစ်စထက်တစ်စ  ေမ့ေလျာ့စ  ြပလာေလသည်။ 

နန်းကိ ရီမှတစ်ဆင့်   ပတ်သက်ခဲ့ရေလေသာ 

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးသည်လည်း သူစတ်ိအေတွး 

သုိ ေရာက်မလာသည်မှာ ကာေချပီ။ 

ကုိေမာင်ေမာင်ဦး။  

အဲသည်လူကုိေတာ့ တစ်ခါတစ်ရ ံအမှတ်ရမေိလ 

သား။

အမှတ်ရမသိည်သာဆိရုေသာ်လည်း သည်လှူင့် 

မေတွခဲ့ရသည်မှာ ကာေချပီ။ သူှင့်ေတွရေလ့ရှ ိ

ေသာ  အရက်ဆိုင်ကို  ကိုငှက်ိုးေရှာင်ခဲ့သည်။ 

ထိုဆိုင်ကိုြမင်ရပီး တတ်ိုင်သမ  ေရှာင်ေနမိြခင်း 

ကပင် သူကိုအမှတ်ရဖို ြဖစ်လာတတ်ေလသည်။

သည်သို ြဖင့ ် သတူိုအားလုံးှင့ ်စပ်လျ်းေသာကစိ  

ရပ်များကိ ုကိငှုက်ိုး ေမေ့မေ့ပျာက်ေပျာက်ရိှခဲသ့ည်။ 

အလိအုေလျာက် သတတိရရိှလာေလေသာ ကာလ 

များတွင်လည်း  ေမ့ေပျာက်ေစရန်ကိ ု  ကိးစားခဲ့ 

သည်။

ယင်းသို ရှိစ်ခိုက်၌ ကိုေမာင်ေမာင်ဦးဆိုသူကိ ု

ေတွလိက်ုရေသာအခါ ကိငှုက်ိုး အံ့သတန်ုလ ပ်သွား 

မိေလသည်။

အငိမ့်နားေသာရက်၊ ကုိငှက်ုိးအိမ်မှာရိှေနခုိက် 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးဆိုသူသည် အိမ်သို ဆိုက်ဆိုက် 

မိက်မိက ်ေရာက်လာသည်။ သူှင့်  ပက်ပင်းပါ 

ဆုံရသည်။

ကိုငှက်ိုးသည် ကိုေမာင်ေမာင်ဦးဆိုသူအား 

များစွာ လိုလားှစ်သက်ဟန်မြပဘ ဲကိဆိုသည်။ 

လက်ခံစကားေြပာရသည်။

“တစ်ဆိတ်ေလာက် နန်းကိ ရီကို ဘယ်လို 

အဆက်အသွယ် လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ေြပာြပပါလား 

ကိုငှက်ိုး”

ကိတင်ေမ ာ်လင့ထ်ားသည့အ်တိင်ုး သည်စကား 

ကို ကားရသည်။

“တန်   တန်  ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၊ ခင်ဗျားစကား 

ဒီမှာတင်ရပ”်

ကိုငှက်ိုး ကပျာကယာ တားဆီးမိသည်။ 

“ဘာြဖစ်လိုလဲဗျ”

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးဆိုသူက နားမလည်ိုင်သလို 

ြပန်ေမးသည်။

“ဘာြဖစ်ရမှာလဲ၊ ခင်ဗျားကိ ုက န်ေတာ် တစ်ခါ 

တန်ုးက ေြပာခဲသ့လိေုပါ။့ သနူဲပတ်သက်တဲက့စိ က 

ပီးခဲ့ ြပတ်ခဲ့ပီပ ဲဥစ ာ”

“မဟတ်ုပါဘူး ကုိငှက်ုိး။ ခင်ဗျားနဲ  ဘာတစ်ခမှု 

အဆက်အစပ် မရိှေစရပါဘူး။ ဘာမှ မပတ်သက်ေစရ 

ပါဘူး၊ ယုံပါ”

“အိုဗျာ၊ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်။ သူနဲစပ်လို သူနာမည် 

ေတာင် မကားပါရေစနဲ ။ က န်ေတာ့ ်ဘာသာ 

ေအးေအးေနပါရေစ”

ကိုငှက်ိုးက  ခါးခါးသီးသီး   ြငင်းပယ်သည်။ 

ထိုအခါ ကိုေမာင်ေမာင်ဦးဆိုသူက စိတ်ပျက် 

လက်ပျက်ြဖစ်သွားသလိ ုရှိသည်။

“ေအးေလ၊  ဒီလိုဆိုလည်း   ပီးေရာေပါ့။ ကဲ           

က န်ေတာ်ြပန်မယ်”

ထိုအခါကျမှပင် ကိုငှက်ိုး ဘဝင်ကျသွားေတာ ့

သည်။ ကိုေမာင်ေမာင်ဦးဆိုသူ ေြပာေြပာဆိုဆို 

ထိုင်ရာမ ှထသည်။ အိမ်မှထွက်သည်။

သည်တွင် ကိုငှက်ိုးသည် မေနိုင် မထိုင်ိုင် 

စကားတစ်ခွန်းကို ေြပာလိုက်မိသည်။

“နန်းကိ ရနီဲ  ဆက်သွယ်ဖိုများဗျာ။ ဘာခက်တာ 

လိုက်လို၊ ခင်ဗျားလည်း ေခတ်ပညာတတ်ပဲဥစ ာ၊ 

တယ်လီဖုနး်လမး် န်   စာအုပ်ေလာက်ေတာ့ 

ကည့်တတ်မှာေပါ့။  အဲဒီမှာ   ေဒ ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီးရဲ နံပါတ်နဲလိပ်စာ ပါေနတဲ့ဥစ ာ”

သူ စကားေကာင့ ်  ကိုေမာင်ေမာင်ဦးဆိုသူ 

ေြခလှမ်းတုံသွားသည်။ သူစကားကိ ုအေသအချာ 

နားေထာင်သည်။ ဤသည်ှင့်ပတ်သက်၍ မည်သုိ 

အကျိးသက်ေရာက်မ ရိှလာေလမည်ကိမု ူကိငှုက်ိုး 

မေတွးမ။ိ သတူိုဘာသာသတူို ဆက်မသွိားရင်လည်း 

ပီးေရာေပါ့။ ကိုယ့်ပေယာဂမပါရင်  ပီးေရာေပါ့။ 

ယင်းသိုသာလ င် ေတွးမကိာ ကိယု့အ်ေတွးှင့က်ိယ်ု 

ေကျနပ်ရင်း ကျန်ခဲ့သည်။

ကိုေကျာ့ေမာင်သည် ကိုငှက်ိုးအား များစွာ 

ေကျနပ်လှသည်ေတာမ့ဟတ်ု။ သိုရာတွင် ကိငှုက်ိုး 

၏ စကားေကာင့ ်အလိလုိ ုခွင့လ် တ်ိင်ုစွမ်း ရိှလာခဲ ့

သည်။

စင်စစ်တွင် သူကုိယ်တုိင်သည်လည်း ေဒ ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး၊ နန်းကိ ရ ီစသတူိုှင့ပ်တ်သက်လာလ င်၊ 

စပ်လျ်းလာလ င် တတ်ိင်ုသမ  ေမေ့ပျာက်ိင်ုစွမ်းရိှ 

ေအာင် ကိးစားေနရသူတစ်ေယာက်ြဖစ်ေလသည်။

သူငယ်ချင်းြဖစ်သူှင့် ေရနံသာသို ေရာက်ခဲ့ရ 

ေသာညကို သူ မေမ့တတ်ေသး။ ထိုစ်ကအြဖစ် 

အပျက်များေကာင့ ်မိမိကိုယ်ကိုလည်း နာကည်း 

ခဲမ့သိည်။ သငူယ်ချင်းြဖစ်သ၏ူ အြဖစ်ေကာင့လ်ည်း 

ရင်မှာနာကျင်ခဲ့ရသည်။

ေနာက်ေတာ ့သည်စ်က အြဖစ်များသည် သူကိ ု

ေြခာက်အိပ်မက်အြဖစ ်လ မ်းမိုးလာသည်။ ကီးစိုး 

လာသည်။ သိုြဖင့ ်သည်အြဖစ်များကိ ုတတ်ိင်ုသမ  

ေမေ့မေ့ပျာက်ေပျာက်ြဖစ်ေစရန် ကိးစားခ့ဲရသည်။

ယခေုတာလ့ည်း သည်အေကာင်းများကိ ုအမှတ် 

ရဖို ဖန်တီးလာေလြပန်ပ။ီ သတတိရရိှဖို ကစိ ရပ်များ 

ေပ ေပါက်လာေလြပန်ပီ။

ဤသည်မှာ သူငယ်ချင်းြဖစ်သ ူသူထံ ေရာက်ရှ ိ

လာြခင်းမ ှအစပျိးခဲ့သည်။ 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည် လွန်ခဲ့ေသာအပတ်က 

သူထံ  ေရာက်ရှိလာသည်။ အေကာင်းမကား၊ 

စာမေရးဘ ဲ ြဗန်းခနဲ ေရာက်ရှိလာြခင်း ြဖစ်သည်။

သည်တစ်ခါ  ြပန်လည်ေတွရှိရြခင်းအတွက ်

ကိုေကျာ့ေမာင် ဝမ်းမသာိုင်ေလာက်ေအာင် ရှိရ 

သည်။ ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည ်ကျန်းမာဟန်မတူ။ 

ေနာက်တစ်ခကုလည်း အဝတ်တစ်ထည်ကိယ်ုတစ်ခ ု

ဆိုသလို အဝတ်အစားပင် ြပည့်ြပည့်စုံစုံမပါဘဲ 

ေရာက်ရှိလာြခင်းြဖစ်သည်။

ယခုတေလာ ကိုေကျာ့ေမာင်ှင့ ်သူ၏အစ်မတို 

များစွာသင့်ြမတ်ြခင်းမရှိက။ အစ်မြဖစ်သူသည ်

သူအေပ    ငိြငင်စ  ြပလာသည်။ သူကိုယ်တိုင် 

သည်အိမ်မှ ဘယ်ေနေြပးရမလဲ ေတွးေတာေနရ 

ေသာ ကာလြဖစ်သည်။ သည်အကားမှ သှူင့စ်ပ်၍ 

လပူိတုစ်ေယာက် ေရာက်လာြပန်သည် ဆိေုသာအခါ 

ပိုမိုငိြငင်ရြခင်းများ ေပ ေပါက်လာသည်။

ခံသာသည်မှာ ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည ်အိမ်တွင် 

ကာရှည်ေသာင်တင်မေနြခင်းြဖစ်သည်။ ေရာက်က 

တည်းက  ကိုေမာင်ေမာင်ဦး  အြပင်းဖျားသည်။ 

ေဆးုံပိုရသည်။ အိမ်တွင် ရက်အနည်းငယ်သာ 

ေနြဖစ်ခဲ့သည်။ သိုေပမဲ့ ေဆးုံကဆင်းေလလ င် 

သ ူြပန်ေရာက်လာလမိ့ဦ်းမည်ထင်သည်။ ထိအုတွက် 

ကိုေကျာ့ေမာင ် ကိတင်ရင်ေမာေနရသည်။ သည် 

ြပဿနာကိ ုမည်သိုရှင်းရမည် မေတွးတတ်ိင်ုေသး။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး အဖျားတက်ေနေသာေနရက် 

များက အြဖစ်အပျက်တိုကို ကိုေကျာ့ေမာင်သည ်

တစ်သက် ေမ့ရက်ိုင်ေတာ့မည်မထင်။

တစ်ညသ၌ သူ၏ကိုယ်မှာ ချစ်ချစ်ေတာက်ပူ 

သည်။ အပူရှိန်ေကာင့် အသားများပင် တဆတ် 

ဆတ်တုန်ေနသည်။ ေရကိုအငမ်းမရ ေသာက်လို 

လျက်ရိှေကာင်း ေတွရသည်။ အဖျားတက်ခဲြ့ခင်းပင် 

ြဖစ်သည်။ သည်စ်က ကိုေမာင်ေမာင်ဦး သတိ 

လစ်ဟင်းေနသတူစ်ေယာက်လိ ုေရာက်တတ်ရာရာ 

စကားများ ဆိုခဲ့သည်။ ေယာင်ယမ်းေြပာဆိုေသာ 

စကားများထတွဲင် ခင်ခင်ကီးဟေူသာ အမည်သည် 

လည်းေကာင်း၊ နန်းကိ ရီဟူေသာအမည်သည ်

လည်းေကာင်း ပါဝင်ခဲသ့ည်။ ပစူူးမဟေူသာ အမည် 

ကိုလည်း ကားရသည်။ လူတကာကိုပင် သူကို 

ခွင့်လ တ်ဖို  ေတာင်းပန်စကား ေြပာဆိုခဲ့သည်။ 

ညည်းညည်းညညြဖင့် သမီးြဖစ်သူကို တမ်းတ 

သည်။ သမီးဟူေသာ စကားလုံးကို အထပ်ထပ် 

အခါခါ သုံးသည်။

“ေကျာ့ေမာင် ငါသမီးနဲ  ေတွပါရေစ။ သမီးကို 

ေခ  ေပးပါ” စသည်ြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ “ငါမေသခင် 

သူနဲ  ေတွပါရေစ၊ ခင်ခင်ကီးနဲ  ေတွပါရေစ။ ငါေြဖ 

ရှင်းပါရေစ၊ ငါ့ကို ေြဖရှင်းခွင့်ေပးပါ” စသည်ြဖင့ ်

လည်းေကာင်း ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။

ကိုေကျာ့ေမာင်သည် ေဝဒနာခံစားေနရေသာ 

သူငယ်ချင်းြဖစ်သူှင့် ထပ်တူထပ်မ  ခံစားေနရ 

သည်ဟု မိမိကုိယ်ကုိ ထင်သည်။ ကုိေမာင်ေမာင်ဦး 

ှယ်ပင် မိမိ၏ရင်မှာလည်း လ ပ်ရှားေနသည်။ 

ဆိုနင့ေ်ကကဲွရြခင်းများသည် သငူယ်ချင်းြဖစ်သှူင့ ်

ထပ်တူထပ်မ  မိမိတွင်ရှိေနသည်ဟု ေအာက်ေမ့ 

သည်။

ေနာက်တစ်ေနကျေတာ့ ကိုေမာင်ေမာင်ဦးကို 

ေဆးုံသိုပိုလိုက်ရသည်။  ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏ 

ေဝဒနာမှာ အဖျားတက်ြခင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ ်

ေကာင်း ေတွရ၍ြဖစ်သည်။ ပီး အလိလုိကု မမိအိား 

ငိြငင်လျက်ရှိေသာအိမ်တွင် မထားချင်ေသာ 

ေကာင့်လည်း ြဖစ်သည်။

ေဆးုံက ကိုေမာင်ေမာင်ဦးအား အေထွေထွ 

စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းြပသည်။ ၎င်းေနာက် သူတွင် 

အဆုတ်ေရာဂါရှိေနပီြဖစ်ေကာင်း ေြပာြပသည်။ 

အဆုတ်ေရာဂါကုေဆးုံသို ပို၍ ကုသေစမည်ဟု 

ဆိုသည်။                    

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။   

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး အဖျားတက်ေနေသာေနရက်များက 

အြဖစ်အပျက်တိုကို ကိုေကျာ့ေမာင်သည် တစ်သက်ေမ့ရက်ိုင်ေတာ့မည်မထင်။

တစ်ညသ၌ သူ၏ကုိယ်မှာ ချစ်ချစ်ေတာက်ပူသည်။ 

သည်စ်က ကိုေမာင်ေမာင်ဦး သတိလစ်ဟင်းေနသူတစ်ေယာက်လို 

ေရာက်တတ်ရာရာ စကားများဆိုခဲ့သည်။ 

ေယာင်ယမ်းေြပာဆိုေသာ စကားများထဲတွင် ခင်ခင်ကီးဟူေသာ အမည်သည် 

လည်းေကာင်း၊ နန်းကိ ရီဟူေသာအမည်သည်လည်းေကာင်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ 

ညည်းညည်းညညြဖင့် သမီးြဖစ်သူကို တမ်းတ . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း

‘

‘



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ဦးအဂျဲကူမား[၁/မကန 

(ိင်ု)၀၁၇၃၅၈]၏ ပတ်စ်ပိုနပံါတ်(မမှတ်မ)ိ

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၂၀၄၂၄၃၉ဖုန်း-၀၉-၂၀၄၂၄၃၉

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ  ေဒ ေဒဗီမာယာ[၁/ဝမန 

(ိင်ု)၀၂၉၁၁၁]၏ ပတ်စ်ပိုနပံါတ်(မမှတ်မ)ိ

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၀၃၉၂၈ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၀၃၉၂၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေရတွင်းလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၈)၊ (၈)ထပ်တုိက်၏ (၆)လ ာ (ေြခရင်းခန်း) မီနီကွန်ဒုိတုိက်ခန်း(အလျားxအနံ)(၁၄ေပx၈၀ေပ) 
ဟုေခ တွင်သည့် မီနီကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ပီး 
တရားဝင်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေကျာ်မင်းဟန်[၁၂/စခန(ိုင်) 
၀၀၂၆၇၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက်  ေရာင်းေကး 
တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသအားစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်း အေထာက်အထား 
များြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက တရားဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကစိ  
ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမျိးရန်ေအာင်(LL.B)ဦးမျိးရန်ေအာင်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၉၉၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၉၉၉)

အမှတ်(၂၄/ေအ)၊ ရန်ေြပ(၁၃)လမ်း၊ ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၂၄/ေအ)၊ ရန်ေြပ(၁၃)လမ်း၊ ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၆၆၆၃၇၆၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၆၆၆၃၇၆၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၂၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၄၀၃၊ ေဇာ်ဂျလီမ်းှင့် သခင်ေလးေမာင်လမ်းေထာင့်ရှိ (အလျား 

၄၀ေပ၊ အနံ ၆၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်သည ်ဦးကည်ရှိန(်ဘ)ဦးဘွန်ေလျာင်(CE-၀၄၄၉၉၂) 

ကိင်ုေဆာင်သ ူအမည်ြဖင့ ်ချထားေပးသည့ ် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိပါေြမကွက်ကုိ ေဒ သန်းသန်းြမင့် [၈/ဂဂန(ုိင်)၀၀၁၂၁၂]ကုိင်ေဆာင်သူမှ အရပ်စာချပ် 

ြဖင့် ဝယ်ယူကာ လက်ရိှရယူအသံုးချေနသည့် ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ ေဒ သန်းသန်းြမင့် 

လက်ရိှရယူထားသည့် ေြမကွက်၏ မူရင်းဂရန်စာချပ်ကုိ ေဒ သန်းသန်းြမင့်မှ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွ ြဖစ်သူအားြပသပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ အပီးအပိုင်ေရာင်းချလိ ု

ေကာင်း ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှလည်း ဝယ်ယူရန် သေဘာတူ 

ခ့ဲပီးေနာက် (၁၂-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ေြမကွက်ေရာင်းဝယ်ရန် စရန်ေပးကတိ စာချပ် 

ချပ်ဆိုပီး တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေဒ သန်းသန်းြမင့်သို ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ထုိေကာင့် အဆုိပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ပီး ပုိင်ဆုိင်ခွင့်၊ အကျိးခံစားခွင့်၊ 

အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာစာပါသည့ ်ေနမှ(၁၀)ရက်အတွင်း ခိင်ုလု ံ

ေသာ စာတမ်းအမှတ်အသားမူရင်းများကိ ုယူေဆာင်လာပီး က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ထားသည့ ်(၁၀)ရက်ကာလေကျာ်လွန်သည့ ်

တိုင်ေအာင ်အထက်ပါေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ပါက 

ဥပေဒှင့်အညီ အဆိုပါေြမကွက်အား မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိုပီး 

ဆက်လက်ဝယ်ယူသွားေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း အများြပည်သူသိရိှေစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဌးကိုကို(LL.B)ဦးေဌးကိုကိ(ုLL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၁၈/၂၀၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၁၈/၂၀၀၄)

အမှတ်-၄၄/ခ(ေြမညီထပ်)၊ ၄၃လမ်း(ေအာက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၄၄/ခ(ေြမညီထပ)်၊ ၄၃လမ်း(ေအာက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၆၃၆၉၄၆၂၄ဖုန်း-၀၉-၇၆၃၆၉၄၆၂၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၃၆)ရပ်ကွက်၊ ဗထူးလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၀၅)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပရိှ ဦးေကျာ်ွန် (AB-၀၀၃၈၃၆) အမည်ေပါက် 
ေြမချပါမစ် ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့တ်ကွ ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အဆုိြပသူ ေဒ ခင်ချိသက် 
[၁၂/အစန(ုိင်)၀၆၃၇၉၇]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ယခုေကာ်ြငာ 
ပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်
လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၅၅)ရပ်ကွက်၊ သီရိမာလာလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၉၆/က)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရှိ ဦးအုန်းေမာင် (AA-
၁၁၃၇၆၇) အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ် ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့တ်ကွ ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပသမူျားြဖစ်ေသာ 
ဦးေကျာ်စိုး[၁၂/သလန(ိင်ု)၀၂၃၇၃၆]၊ ေဒ ဇင်မာထွန်း[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၂၈၅၅၈] တိုထမှံ 
က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့် 
အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အေရှေရ ဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ အေရှေရ ဂုံ 

တိင်ုလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာအမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်(၉)၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၁)၏ 
အမည်ေပါက် ေဒ ေအးေအးသန်း(ခ)ေဒ သက်ြမတ်ေအး [၁၂/ဗဟန(ိုင်) 
၀၉၀၆၆၀] မှ တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့် မိတ မှန် ြပန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန ်ေလ ာက်ထားလာမ အေပ 
ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက် 
အထား ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အိမ်ရာ(၂) ၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ အိမ်ရာ(၂) ၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ Yankin Housing Project 

(2010-2011)အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၄/၃)၊ အခန်းအမှတ်(၂၁)အား အမည် 
ေပါက် ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ ်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၆၁၅၅] ထံမှ ဦးေအာင်မိုး 
[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၇၈၆၀] ကစာချပ်စာတမ်းြဖင့်ဝယ်ယူပီး ြဖစ်ပါသြဖင့ ်
တိက်ုခန်းပိင်ုဆိင်ုခွင့စ်ာအပ်ုတွင် အမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထား
လာမ အေပ ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
အေထာက်အထား ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အိမ်ရာ(၂) ၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ အိမ်ရာ(၂) ၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်း(၄)ရပ်ကွက်၊ နဝေဒးအိမ်ရာ၊ 

တိုက်အမှတ်(၉၇)၊ အခန်းအမှတ်(၈)အား အမည်ေပါက် ေဒ နီနီေအး[၁၄/
ဓနဖ(ုိင်)၁၁၅၃၈၄]ထံမှ ေဒ နီလာ [၁၁/စတန(ုိင်)၀၅၇၄၁၀]က စာချပ်စာတမ်း 
ြဖင့်ဝယ်ယူပီး ြဖစ်ပါသြဖင့် တုိက်ခန်းပုိင်ဆုိင်ခွင့်စာအုပ်တွင် အမည်ေြပာင်းလဲ 
ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား ြပည့်စံုစွာြဖင့် တင်ြပကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။
အိမ်ရာ(၂) ၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ အိမ်ရာ(၂) ၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ Yankin Palm Village 

အိမ်ရာ၊ တုိက်အမှတ်(၁၃)၊ အခန်းအမှတ်(၀၂)အား အမည်ေပါက် ဦးခင်ေမာင်လွင် 
[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၁၇၅၅]ထံမှ ေဒ မာလာ[၉/စကတ(ိုင်)၀၅၀၇၂၁]က 
စာချပ်စာတမ်းြဖင့် ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာအုပ်
တွင်အမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက 
ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်
တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အိမ်ရာ(၂) ၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊အိမ်ရာ(၂) ၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၅၁)လမ်း၊ (၅၁)လမ်းအိမ်ရာ၊ တုိက်အမှတ် 

(Tower-A)၊ အခန်းအမှတ်(၆၀၄)အား အမည်ေပါက် ေဒ ေစာသိဂ   ထွန်း[၁၁/

စတန(ိင်ု)၀၀၀၀၉၄]ထမှံ ေဒ ေအးေအး[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၁၈၆၈၈]က စာချပ်စာတမ်း 

ြဖင့်ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာအုပ်တွင်အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါ 

ရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လုိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက် 

အတွင်း အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဈးကေလးရပ်ကွက်၊ ထီးတန်း(၅)လမ်း၊ 

ထီးတန်းအမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်(A)၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၂)အား အမည်ေပါက်ဦးသန်းဦးေဝ 

BLN-၀၇၂၀၈၈[၁၀/ဘလန(ိုင်)၀၁၈၈၆၅]ှင့် ေဒ ခင်ခင်လတ် MTT-၀၁၅၂၆၇[၁၁/

သတန(ိုင်)၀၀၅၈၂၆]ထံမှ ေဒ ေစာန ာေအး[၁၂/အလန(ိုင်)၀၀၂၀၂၃]က စာချပ် 

စာတမ်းြဖင့်ဝယ် ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တုိက်ခန်းပုိင်ဆုိင်ခွင့်စာအုပ်တွင်အမည်ေြပာင်းလဲ

ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်။အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်။

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ ်

ေန ဦးေကျာ်ဝင်းေအာင[်၁၂/မရက 
(ြပ)၀၀၀၁၆၄]၏သား ေဇာ်ဝင်းထွန်း 
၏ ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ (၁၁-
၁၁-၂၀၀၉)ြဖစ်ပါေကာင်း။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၃၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၈၄)၊ ဧရိယာ(အလျား ၄၀ေပx 
အနံ ၆၀ေပ)၊ (၂၄၀၀စတုရန်းေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ တွင် တည်ရှိေသာ အမှတ်(၁၄၅/၁၀၈၄)၊ ဗိုလ်ကာွန်လမ်း၊ 
(၃၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့် 
အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ 
အမည်ေပါက် ဦးခင်ေမာင်လူ(TGO-၁၂၀၅၃၁)၊ [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၅၀၇၅၁]ထံမှ 
ဝယ်ယူရန်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်သြဖင့် 
ကန်ကွက်လိုသူများသည် ဤေကညာသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုလုေံသာပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ စာရက်စာတမ်းများ၊ 
အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက် 
လက်ြပလပ်ုေတာမ့ည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

B.A(LAW), LL.B(Advocate), D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.A.Psy. B.A(LAW), LL.B(Advocate), D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.A.Psy. 
WIPO,DL (101),(201),(317) Switzerland (Geneva).WIPO,DL (101),(201),(317) Switzerland (Geneva).

အမှတ်(၂၀၉/ဃ)၊ ဘူတာံုလမ်း၊ ကန်ဘ့ဲ၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၀၉/ဃ)၊ ဘူတာံုလမ်း၊ ကန်ဘ့ဲ၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၁၂၀၆၊ ၀၉-၉၇၄၇၃၅၆၈၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၁၂၀၆၊ ၀၉-၉၇၄၇၃၅၆၈၆

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဈးကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

အင်းစန်ိလမ်း၊ အမှတ်(၃၉)ရိှ အခန်းအမှတ်-(5-B) (ေြခရင်းခန်း) တိက်ုခန်းှင့် 
ယင်းတုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည်(၄-၁၀-၂၀၁၁) 
ရက်စဲွပါ ဆက်စပ်စာချပ်အရ ေရာင်းသူ ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး[၁၂/ကမတ(ုိင်) 
၀၂၇၂၂၇]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ဝယ်ရိှပုိင်ဆုိင်ေသာတုိက်ခန်းြဖစ် 
ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်းအား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ ဝယ်ယရူန်အတွက် 
တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း၊ 
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ ေကညာပါသည့်ေနရက်မှ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)

အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၁၃

ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ ်ေကာ်မတီသည် 

၂၀၂၂ ရာသီ  MNL  အမှတ်ေပးပိင်ပွဲကို 

ဇွန် ၂၅ ရက်တွင်  စတင်ကျင်းပသွားမည ်

ြဖစ်သည်။

ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်     ေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝးကိ ု ဇွန် ၉ ရက်က ြပလပ်ုခဲ့ပီး 

ယခုှစ်အတွင်း ြပလုပ်မည် ့ ပိင်ပွဲများှင် ့

ပတ်သက်၍ အတည်ြပခဲ့ကာ ၂၀၂၂ ရာသီ 

MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲကို ဇွန် ၂၅ ရက်မှ 

ိဝုင်ဘာ ၆ ရက်အထ ိကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။  ြမန်မာ 

ေနရှင်နယ်လိဂ်အေနြဖင့် ပိင်ပွဲကျင်းပမည့် 

ကာလကိုသာ    သတင်းထုတ်ြပန်ေသးပီး  

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့်   အသင်းများှင့် 

ပဲွစ်များကုိ  ထပ်မံထုတ်ြပန်မည်ြဖစ်သည်။ 

MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲကို ၂၀၀၉ ခုှစ်မှစ၍ 

ှစ်စ်ကျင်းပခဲ့ပီး ၂၀၂၁ ခှုစ်တွင်မ ူကိဗုစ်-

၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင် ့ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည်။

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင်မူ      ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါေကာင့်   MNL ပိင်ပွဲကိုသာ 

ပီးဆုံးေအာင်ကျင်းပခဲ့ပီး  ကျန်ပိင်ပဲွများကိ ု

ပီးဆုံးေအာင်    ကျင်းပိုင်ြခင်းမရှိဘဲ 

ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည်။  မကျင်းပြဖစ်ခဲ့သည့် 

၂၀၂၁ ရာသီ MNL ပိင်ပဲွတွင် အသင်း ၁၀ သင်း 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ရန်  စီစ်ထားသြဖင့် 

ယခုပိင်ပွဲတွင်လည်း  ယင်းအသင်းအများ 

စသုာ     ဆက်လက်ယှ်ပိင်ဖွယ်ရိှေနသည်။ 

၂၀၂၂ ရာသီ   MNL   ပိင်ပွဲယှ်ပိင်ရန ်

အတွက်  ကလပ်အသင်းများသည်   ဧပီ 

ေနာက်ဆံုးပတ်ှင့်  ေမလဆန်းကတည်းက 

ေလ့ကျင့်မ ြပလုပ်လျက်ရှိပီး  ကစားသမား 

သစ်များလည်း   ေခ ယူအားြဖည့်လျက်ရှိ 

သည်။

ကျင်းပပီးစီးခဲ့သည့်  ၁၂  ကိမ်တွင် 

ရန်ကုန်အသင်းက ချန်ပီယံဆု ငါးကိမ်ြဖင် ့

အေအာင်ြမင်ဆံုးြဖစ်ပီး ရတနာပုအံသင်းက 

ေလးကိမ်၊  ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းက 

သုံးကိမ် ဗိုလ်စွဲထားသည်။ 

ကိုညီေလး

 ေညာင်ေလးပင ် ဇွန်  ၁၃

၂၀၂၂-၂၀၂၃  ခုှစ်မိုးစပါး 

ရာသီတွင်    ေတာင်သူများ 

အား   စိုက်ပျိး ေရး၊  ေမွး ြမ 

ေရးှင့်   ကုန်ထုတ်လုပ်မ  

တိုးတက်  ြမင့်မား ေရးအတွက် 

အသပိညာ ေပး  ေဆွး ေွးပဲွကိ ု

ဇွန် ၁၁ ရက်  က ေညာင် ေလး 

ပင်မိနယ်  ကျားေချာင်း 

ေကျးရာ၌ ကျင်းပ သည်။

လက်ေတွြပသ

ေရှးဦးစွာ     မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ် ေရးအဖွဲ     ဥက    

ဦး ေကျာ်ဘန်ုး ေမာင်က အဖွင့် 

အမှာစကား   ေြပာကား ပီး 

 လီဗာပူးအသင်းမှ

အသက် ၂၂ ှစ်အရယ်ရိှ  တိက်ုစစ်မှးဒါဝင်နူက်ဇ်ဟာ  ပီးခဲတ့ဲေ့ဘာလုံးရာသီအတွင်းက 

ဘင်ဖီကာအသင်းနဲအတ ူပိင်ပွဲအရပ်ရပ်မှာ  ပွဲစ်စုစုေပါင်း  ၄၁ ပွဲ ပါဝင်ကစားေပးခဲ့ကာ 

သွင်းဂိုး ၃၄ ဂိုးအထိ သွင်းယူေပးိုင်ခဲ့တဲ ့ကစားသမားတစ်ဦးလည်းြဖစ်ပါတယ်။

လီဗာပူးအသင်းဟာ ၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်းက ေဆာက်သမ်တန်အသင်းမ ှနယ်သာလန် 

ေနာက်တန်း ကစားသမားဗန်ဒိက်ုကိ ုေြပာင်းေရ ေကးေပါင် ၇၅ သန်းနဲ  ေခ ယခူဲတ့ာေကာင့ ်

ဗန်ဒိုက်ဟာ ယခင်က အသင်းရဲ စံချနိ်တင်ေြပာင်းေရ ေကးနဲ   ေခ ယူခဲ့တဲ့ ကစားသမား 

အြဖစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။

တိက်ုစစ်မှး ဒါဝင်နူက်ဇ်ဟာ ဧပလီအတွင်းက လဗီာပူးအသင်းနဲ  ဘင်ဖကီာအသင်းတို 

ယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ ့ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ သွင်းယူေပးခဲ့တဲ ့သွင်းဂိုးေတ ွ

အပါအဝင် ပီးခဲတ့ဲေ့ဘာလုံးရာသကီ ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂုိးစုစုေပါင်း ၁၀ ဂိုးအထ ိသွင်းယေူပး 

ိုင်ခဲ့သူလည်း ြဖစ်ပါတယ်။                                                                        ေငွကယ်

၂၀၂၂ ရာသ ီMNL အမှတ်ေပးပိင်ပဲွကိ ုဇွန် ၂၅ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပမည်

ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၌ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး၊

ကုန်ထုတ်လုပ်မ တိုးတက်ြမင့်မားေရး အသိပညာေပး

ေတာင်သူများအား ေကာက် 

စိက်ုစက်ြဖင့ ်စိက်ုပျိးြခင်းကိ ု

လက် ေတွ ြပသ သည်။ 

ထို ေနာက်  တာဝန်ရှိသူ 

များက ဥယျာ် ခံသီးှံများ

ကိင်ုးကူးကိင်ုးဆက်နည်းှင့ ်

တိုင်းရင်း ကက်ေမွးြမေရး

လုပ်ငန်းစ်များအေကာင်း 

ရှင်းလင်း     ေြပာကားပီး  

ေတာင်သမူျားအား   တရိစ ာန် 

အစာအတွက် ေနဗယီာြမက် 

မျိးများ      ေပးအပ်ခဲ ့ ေကာင်း 

သိရသည်။

         မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၁၄၊    ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ဈ/၃၃၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀၊ ကျိက်လတ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၂၉/ခ)၊ ေဒ ြမစိန်  
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် ဂရန်ေြမကွက် ေြမအကျယ်အဝန်း (အလျား 
၂၀ ေပxအနံ ၆၀ ေပ) အကျယ်ရှိ ေြမကွက်အနက်မ ှေြခရင်းြခမ်း(အလျား ၁၀ေပx အနံ 
၆၀ေပ)အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ တစ်ထပ် 
တိုက်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့် တရားဝင ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ စန်းစန်းေဌး [၁၂/မဂတ(ိုင်) 
၀၇၂၉၆၀]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေအးမိစံ [၁၂/စခန(ုိင်)၀၆၉၄၃၆]မှ အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါရိှသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၁၂)
အမှတ်(၃၂၀/ခ)၊ ေဘာဂဝတီလမ်း၊ ဈ/၃၃/၁၀ ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၃၂၀/ခ)၊ ေဘာဂဝတီလမ်း၊ ဈ/၃၃/၁၀ ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၀၈၅၂၄၃ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၀၈၅၂၄၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုလံမ်း၊ 

အမှတ်-၁၁၀၉(က)သည်  ေဒ စမ်းစမ်းေဝ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၀၁၀၈]

အမည်ေပါက်ပီးေြမကို ဦးေကျာ်စွာဝင်း [၁၄/မအပ(ိုင်)၂၀၈၈၁၇]ထံမှ 

က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက    ဝယ်ယူရန်   အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ထားေသာ 

တန်ဖိုး၏တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိေုပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ေြမအေရာင်းအဝယ် 

ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 စလင်း-ဦးေအာင်သိန်း  ေဒ ေမမီလ  င် စလင်း-ဦးေအာင်သိန်း  ေဒ ေမမီလ  င်

 စ်-၃၄၃၂ စ်-၉၇၆၅ စ်-၃၄၃၂ စ်-၉၇၆၅

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

 ၀၉-၅၄၀၁၉၄၀ ၀၉-၄၂၈၂၂၇၃၁၃ ၀၉-၅၄၀၁၉၄၀ ၀၉-၄၂၈၂၂၇၃၁၃

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မိဂသီ(၁၈)လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မိဂသီ(၁၈)လမ်း၊ 
အမှတ်-၂၄၇ ဟုေခ တွင်ေသာ (၆)ထပ် ကန်ထုိက်တုိက်အေဆာက်အဦ၏ အမှတ်-၂၄၇ ဟုေခ တွင်ေသာ (၆)ထပ် ကန်ထုိက်တုိက်အေဆာက်အဦ၏ 

(၃-လ ာ/ေအ)၊ (ဘယ်)(ဒုတိယထပ်)၊ (အလျား ၁၄ ေပx အနံ ၅၄ ေပ) (၃-လ ာ/ေအ)၊ (ဘယ်)(ဒုတိယထပ်)၊ (အလျား ၁၄ ေပx အနံ ၅၄ ေပ) 
အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာရှ ိတိုက်ခန်းှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးကိ ုတရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ လဂုျာ [၁၂/မကတ(ိင်ု)၁၂၅၈၅၇]ထမှံ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွတစ်ဦးမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွများ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်သည့် 
စရန်ေငကွိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ထိုေကာင့ ်ယင်းကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအထာက်အထား ခိုင်လုံ 
စွာြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို  လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီရိေဇာ်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ေဒ သီရိေဇာ်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

(စ်-၁၇၀၁၈)(စ်-၁၇၀၁၈)
United Condo၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့် နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ United Condo၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့ ်နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ 

ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-

ကံဘ့ဲ၊့ ေြမကွက်အမှတ်-၈၇/ဒ/၂၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ အကျယ်အဝန်း 
(၆၀ ေပ x ၁၀၀ ေပ) ဧရိယာ (၀.၁၃၇)ဧကရှိ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမေပ ေဆာက်လုပ်
ထားသည့ ်အေဆာက်အအုှံင့တ်ကွ အေဆာက်အအုှံင့အ်တ ူဆက်စပ်သည့ပ်စ ည်းများ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ
သည်ဟု ဝန်ခံအဆုိြပသူ ဦးေကျာ်ဟိန်း [၆/ကသန(ုိင်)၀၀၅၉၈၀]၊ ေဒ ြမတ်ြမတ်ေအး 
[၁၄/ပသန(ုိင်)၀၈၉၂၂၄]တုိထံမှ ေဖာ်ြပပါပစ ည်းကို က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင် 
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယခုအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာ
စာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ  (၇)ရက်အတွင်း   က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလ  င်ဘွား(LL.B)ဦးလ  င်ဘွား(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  (စ်-၈၁၃၀/၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  (စ်-၈၁၃၀/၂၀၁၂)
အမှတ်-၄၇၅၊ ပထမထပ်၊ သုမနလမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အမှတ်-၄၇၅၊ ပထမထပ်၊ သုမနလမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၈၉၂၇၅၅၀၁၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၈၉၂၇၅၅၀၁၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဒဂံုမိသစ်ခုိင်၊ ဒဂံုမိသစ်အေရှပုိင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၅၆)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ (၀.၁၄၇) ဧက၊ အကျယ်အဝန်း (၈၀'x၈၀')ရှိ ဦးေမာင်ေမာင ်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်တက ွ
ယင်းဂရန်ေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်ခိင်ု၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိင်ုးမိနယ်၊ တက သိလ်ုရပ်ိမွန်အမ်ိရာ၊ ကံေ့ကာ်လမ်း၊ 
D1 အိမ်အမှတ်(၅) ဟုေခ တွင်ေသာ RC ှစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံး၊ လ ပ်စစ်မီတာအသုံးြပခွင့်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 
တိုကို ကွယ်လွန်သူ ဦးေမာင်ေမာင်၏ဇနီး ေရာင်းချသူ  ေဒ ခင်ေမလွင်မှ  ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ အေမွဆက်ခံကာ 
တရားဝင် လက်ဝယ်ရိှပုိင်ဆုိင်၍ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့် ြပန်လည်ေရာင်းချလုိေကာင်းကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေပးစာချပ်ချပ်ဆိခုဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ တရားဥပေဒှင့အ်ည ီ
အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူ (သုိမဟုတ်) သက်ဆုိင်ကန်ကွက်လုိသူ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှ 
ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ စိုးြမတ်မူ B.A(Law)., LL.B ဦးဟန်သူဝင်း (LL.B) ေဒ စိုးြမတ်မ ူB.A(Law)., LL.B ဦးဟန်သူဝင်း (LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၆၅၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၇၂၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၆၅၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၇၂၀)

အမှတ် (၁၉၇)၊ အခန်း(၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၅၁၆၁၉၅၇အမှတ် (၁၉၇)၊ အခန်း(၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၅၁၆၁၉၅၇

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်  

မိနယ်၊ အ.ထ.က (၁) Grade (6) 
တွင်ပညာသင်ယေူနေသာ ဦးသန်ိးိင်ု 
၏  သားေမာင်ကိုကိုေအာင်အား 
ေမာင်မင်းေအာင် ဟေုြပာင်းလေဲခ ဆိ ု
ပါရန်။                   ေမာင်မင်းေအာင်ေမာင်မင်းေအာင်

အစုရှယ်ယာေလ ာ့ချမည့်အေကာင်းေကညာြခင်းအစုရှယ်ယာေလ ာ့ချမည့်အေကာင်းေကညာြခင်း

က န်ေတာ်များ NATURAL ECO FRIENDLY CO.,LTD. 

(126620713) သည် (၁၃-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် ြပလုပ်ေသာ 

အစည်းအေဝးအရ ရင်းှီးမတည်ေငွကိ ုUSD-200,000/- 

မှ USD-12,623/-သို ေလ ာ့ချရန် အစည်းအေဝးကျင်းပ 

ပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

Natural Eco Friendly Co.,Ltd.Natural Eco Friendly Co.,Ltd.

အေကာင်းြပရန်ေပးသည့် အေကာင်းကားစာအေကာင်းြပရန်ေပးသည့ ်အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၃၅၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၃၅

၁။ ဦးသိန်းချစ် ှင့် ၁။ ေဒ ကိင်ကိင်ေဆွ

၂။ ေဒ စပယ်ြမင့ ်  ၂။ ဦးရန်ရှင်း

  ၃။ ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း

(ေလ ာက်ထားသူများ)  (ေလ ာက်ထားခံရသူများ)(ေလ ာက်ထားသူများ)  (ေလ ာက်ထားခံရသူများ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊  (၉)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊  (၉)ရပ်ကွက်၊ 

ေဇယျာေခမာလမ်း၊ အမှတ် (၃၈၈/စ)ေန ဦးရန်ရှင်းှင့် ေဒ လဲလ့ဲ့ဝင်း ေဇယျာေခမာလမ်း၊ အမှတ် (၃၈၈/စ)ေန ဦးရန်ရှင်းှင့် ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း 

(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)တို(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိတို သိေစရမည်။

အထက်အမည်ပါ တရားိင်ုတရားိင်ုက ဤုံးသို တရားမကျင့ထ်ုံးဥပေဒ တရားမကျင့ထ်ုံးဥပေဒ 

အမန်ိ -၂၁၊ နည်း ၅၈ အရ ဝရန်းခွာေပးပါရန်အမန်ိ -၂၁၊ နည်း ၅၈ အရ ဝရန်းခွာေပးပါရန် ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ 

သင်ကဤေလ ာက်လ ာအတုိင်း အမိန်မချသင့်ေကာင်း အေကာင်းြပ 

ရန်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၁၁ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၁၁ 

ရက်)ရက်)ေန  မွန်းမတည့မ် ီ၁၀ နာရတွီင် သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သင့ေ်ရှေန 

ြဖစ်ေစ ဤုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ မလာေရာက်ခဲ့လ င် အဆိုပါ 

ေလ ာက်ထားချက်ကို သင့်မျက်ကွယ်တွင် တစ်ဖက်သတ်ကားနာ 

စစ်ေဆးဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ခင်ခင်ေအး) (ခင်ခင်ေအး)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၉) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၉)

 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အမည်မှန်အမည်မှန်
မတိ ီလာမိ၊ ရတနာမာရ်ေအာင် 

နယ်ေြမ  (၅)ရပ်ကွက်မှ  ဦးိုင် 
လင်းထူးှင့ ် ေဒ မွန်းဆန်တို၏ 
သားအမည်မှန်မှာ  ေမာင်ဆွတ် 
ဂျတ်ေအာင်  ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇၀)၊ 

မင်းရေဲကာင်းပံုလမ်း၊ အမှတ်(၇၅၆/ခ)၊ ဦးကုိေလးအမည်ေပါက် ပါမစ်မူရင်းပါ ေြမအကျယ် 
(၂၀ ေပx ၆၀ ေပ)ရိှ ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ 
ဦးေကျာ်ေဆ ွ[၁၂/ဒဂဆ(ိင်ု)၀၀၁၄၈၈]မှ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပိး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ 
အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် ဦးေအာင်ေကျာ်ဆင့ ်
[၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၃၈၉၅၈]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤ 
ေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များှင့်တက ွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင ်
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤအ ေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ  န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ေကျာ်ဆင့် ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌးဦးေအာင်ေကျာ်ဆင့ ် ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး
 (H.G.P,LL.B)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (H.G.P,LL.B)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈) (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
 ုံး-ဃ/၃၀၄(ပထမထပ်)၊ ေခမာသီလမ်း၊    ုံး-ဃ/၃၀၄(ပထမထပ်)၊ ေခမာသီလမ်း၊   
 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉၅၄၀၇၂၂၉ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၄၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၃၈၂၊ အကျယ်(၄၀'x ၆၀')အနက်မှ တရားဝင် မခဲွစတ်ိရေသးေသာေြမ၏ 
ေြခရင်းြခမ်း၊ အကျယ် (၂၀'x၆၀')၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ 
အမှတ်-၃၈၂၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ၁၂၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် မိေြမစာရင်း 
တွင် ဦးေစာေဂေထာ [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၆၄၁၉]  အမည်ြဖင့ ်  ချထားေပးြခင်းခံရပီး 
၎င်းထံမှအရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ှင့် (၂၅-၄-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ 
“ှစ်ဦးသေဘာတူ အိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ”်အရ ဦးချန်ေလှး[၄/ပလဝ 
(ုိင်)၀၀၂၃၀၄]က ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိ 
သြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆိုခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက ်
အထားမရူင်းများှင့တ်ကွက ု်ပ်ထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ 
ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက  ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ပန်းလ  င်ေဂါက်ကွင်းအိမ်ရာ၊ လူေနရပ်ကွက ်

အမှတ်-Flame Tree Drive ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၁)၊ 
အကျယ်အဝန်း ဧရယိာ(၀.၆၉၉)ဧက၊ (၃၀၄၄၉.၈၂)စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် 
အားမိေြမစာရင်းတွင် အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူများြဖစ်ေသာ  (၁) ဦးမင်းေဇာ်ဝင်း [၁၂/
ဗတထ(ုိင်)၀၀၁၅၂၆]၊ (၂) ဦးသန်းေဇာ်ဝင်း[၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၀၁၉၇၁]၊ (၃) ေဒ သူဇာဝင်း 
[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၀၁၅၂၃]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ှင်းှင်းေဝ [၁၃/လရန 
(ိင်ု)၁၃၅၉၀၆]က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းတန်ဖုိးေငွ၏ အချိတစ်ဝက်ကုိ 
စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 
မည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်း 
မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 
လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(LL.B)ဦးေဇာ်မျိးေအာင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၈၂)
အမှတ်(၁၁)၊ ဦးဘေကျာ်လမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၁)၊ ဦးဘေကျာ်လမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၂၈၆၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၂၈၆၇

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၁၁-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံ 

သတင်းစာ  ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ-၂၃ ပါ 
ေဒ ေဝဖိးေအာင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) 
(စ်-၁၅၄၅၅) သန်လျင်မိနယ်၊ တိုက် 
အမှတ်(A-4) ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာ 
တွင် Type(A)ဟု မှားယွင်းေဖာ်ြပမိသြဖင့ ်
Type(B)ဟု အမှန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၆၊ ေြမကွက်အမှတ်-၇၈၅၊ အကျယ်အဝန်း 

(၆၀x ၆၄)ေပ၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၇)ဧက၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ဟုေခ တွင်ေသာ အမှတ်(၇၈၅)၊ နဝရတ်လမ်းှင့် ြမရတနာလမ်း 

ေထာင့်၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိရှိ ေဒ ခင်သန်းေထွး [၁၄/ပသန(ိုင်)၀၂၅၀၈၀]

အမည်ေပါက်လျက်ရိှေသာ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ကိမှုတ်ပုတံင်စာချပ်ြဖင့ဝ်ယ်ယရူန် လက်ရိှပိင်ုရှင် ဦးစန်ိကည် [၁၂/လမတ(ိင်ု) 

၀၂၀၅၈၀]သို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမ ှစရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သ ူ

မဆို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ် 

တိုထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ကိ ုတရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုတံင်စာချပ် 

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ စိုးစိုးြမင့် ဦးသိန်းွန် ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ စိုးစိုးြမင့ ် ဦးသိန်းွန်

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

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

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

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

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ြပည်မိ၊ မဟာစည်ြမဝတသီာသနာရ့ပ်ိသာတွင် သတီင်းသုံး 

ေနေတာ်မေူသာ ဆရာကီး ေဒ ပူစ ာ [၇/ပမန (သ)ီ ဝဝ၈၆၅] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 
အရ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ မဟာစည်ြမဝတီသာသနာ့ရိပ်သာ၏ 
ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများှင့် သက်ဆိုင်သူများသိေစရန်အတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း 
ေကညာအပ်ပါသည-်

ဆရာကီးသည် မဟာစည်ြမဝတီသာသနာ့ရိပ်သာတွင် ှစ်ေပါင်း(၃၀)ကာ 
ြမဝတီဆရာေတာ်ဘုရားကီး၏ သဝါဒအတိုင်း ရိပ်သာ၏ ပစ ည်းေလးပါးအတွက ်
ံုးခန်းတာဝန်ကုိ ဦးစီးဦးေဆာင်ြပလျက် သီတင်းသံုးေနထုိင်လာခ့ဲပီး၊ ဆရာေတာ်ဘုရားကီး 
ဘဝနတ်ထံ စံလွန်ေတာ်မူပီးေနာက်ပုိင်း ဆရာကီး ကုိယ်တုိင်လည်း ကုိဗစ်ေရာဂါေဝဒနာ 
ကို ခံစားလိုက်ရပါေသာေကာင့ ်ကျန်းမာေရးညံ့သွားပါသြဖင့ ်ရိပ်သာ၏  ပိုင်ဆိုင်မ  
များအား ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ်(၁၆) မဟာစည်သာသနာ့ 
ရိပ်သာကီးမှ ဩဝါဒဆရာေတာ်ဘုရားကီးများှင့် ုဂ ဟအဖွဲ အမျိးသမီးေယာဂီ 
ေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲ၊   ဟိေတသီအဖွဲတိုအား   အေကာင်းကား ေလ ာက်ထား၍ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်ကီးပွားေရးရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးှင့ ်အဖဲွဝင်များေရှေမှာက်၌ 
(၈-၁၀-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် မဟာစည်ြမဝတသီာသနာရ့ပ်ိသာ၏ ယခလုက်ရိှ ဆရာေတာ် 
ေဒါက်တာအရှင်ေခမာစာရအား တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲ့ပီး၊ ြပည် မဟာစည် 
ြမဝတီသာသနာ့ရိပ်သာသို သွားေရာက်ေနထိုင်ခဲ့ေကာင်း  န်ကားချက်အရသိရှိရပါ 
သည်။

ရန်ကုန်မိ၊ မဟာစည်ြမဝတသီာသနာရ့ပ်ိသာအား (၈-၁၀-၂၀၂၁)ရက်ေနမှစ၍ 
ေနာက်ေနာင်ရပ်ိသာှင့ပ်တ်သတ်ေသာ ကစိ အဝဝတိုအား ဆရာကီးမှ တာဝန်ယေူြဖရှင်း 
ေပးမည် မဟုတ်ေတာ့ပါေကာင်းှင့် ရန်ကုန်မဟာစည်ြမဝတီသာသနာ့ရိပ်သာမှ ဆရာကီး 
ထွက်ခဲ့ပီးေနာက်ပိုင်း ဆရာကီးှင့်ပတ်သက်၍ ဂုဏ်သိက ာထိခိုက်ေအာင် ဒကာ၊ 
ဒကာမများ အကည်အညိပျက်ေအာင် မဟတ်ုမမှန်စကားများ လပ်ုကေံြပာဆိ ုေနြခင်း 
များကိ ုတပည့ဒ်ကာ၊ ဒကာမများမှတစ်ဆင့ ်ကားသေိနရပါေသာေကာင့ ်ယခေုကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ မဟုတ်မှန်စကားများေြပာဆိုေနြခင်းများကို မြပလုပ်ကပါရန်ှင့ ်
ေနာက်ေနာင် ထပ်မေံြပာဆိေုနပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီထေိရာက်စွာ အေရးယသွူားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း သက်ဆိုင်သူများှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၁) 
ဖုန်း - ၀၉-၄၂၀၁၃၀၇၇၂ဖုန်း - ၀၉-၄၂၀၁၃၀၇၇၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-၁၀၅၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၂၄)ှင့ ်(၁၂၂၅) ပါမစ်ေြမအမျိး 
အစား၊ ေြမကွက်(၁)ကွက်လ င် အကျယ်အဝန်း (၄၀'x၆၀')ရိှ ေြမကွက် 
(၂)ကွက်အား အဆက်အစပ်အရပ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ  ေဒ တင်ု [၁၃/မနန(ိုင်) 
၀၁၀၉၀၀]ထမှံ က န်မ ေဒ စစီဝီင်းက ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက် 
လိပုါက စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား မရူင်းများြဖင့ ်ယေနမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ထက်ေကျာ်လွန်သွားပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စီစီဝင်း [၁၂/မရက(ိုင်)၀၂၃၃၉၄] ေဒ စီစီဝင်း [၁၂/မရက(ိုင်)၀၂၃၃၉၄] 
ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၉၃၃၁ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၉၃၃၁

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

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ 

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင် တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၄၂၅ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၄၂၅ 
၁။ဦးေမာင်ေမာင်လွင ်              ှင့်  ၁။ ေဒ ြမင့်ြမင့်ရ ီ

(ကိုယ်တိုင်ှင့်(၂)(၃)တရားလို ၂။ေဒ နီနီဝင်းေရ (ကိုယ်တိုင်ှင့်(၃) 

တို၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ)် (၄)(၅)(၆)တို၏အခွင့ရ်ကိယ်ုစားလှယ်) 

၂။ေဒ စန်းစန်းေဌး  ၃။ ေဒ ေအးေအးသင်း 

၃။ဦးထွန်းလွင ်  ၄။ မမျိးမျိးစန်း 

   ၅။ကိုေမာင်ေမာင်ခင်

   ၆။ မေအးြမတ်ေအာင်

(တရားလိုများ)   (တရားပိင်များ) (တရားလိုများ)   (တရားပိင်များ) 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အလုံမိနယ်၊ လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျ 

လမ်း၊ ပထမထပ်(ေအ)လ ာ၊ အမှတ်-၁၁၃ေန ေဒ ြမင့်ြမင့်ရီ(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ) 

တိုသိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု “အေမပွုပံစ ည်း စမီခံန်ခဲွေပးေစလိမု ” ရလိေုကာင်းှင့ ်

ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီး 

သည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို    ေချပေြပာဆိုိုင ်သူကိုယ်စားလှယ်ှင့ ် ြဖစ်ေစ၊ 

ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၀ ရက်၊ (၁၃၈၄ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၇) ရက်ေန  

မွန်းမတည့်မီ(၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချ 

ရှင်းလင်းရန် ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါ ေနရက်တွင် သင်မလာ 

ေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 

၎င်းြပင ်တရားလိုကကည့် လိုသည့်အမ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်

သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ 

ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ ်သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လုိက် 

ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် ေရးထိုး 

ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                         (ြမင့်စိုး)                                                                         (ြမင့်စိုး)

                                                            ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)                                                            ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂ ၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ွယ်ေအး၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

၁၀၉ ၊ အကျယ်အဝန်း (၂၅' x ၅၀')ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင ်

မခိင်ြဖစ်သ ူေဒ လှရ ီ(AD-ဝ၁၃၁၂၂) + ေဒ ခင်တင့ ်[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၁၁၃၃၉]တိုမှ ပူးတဲွအမည်ေပါက်လျက်ရိှပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက် 

ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ( ၂ )ခန်းတွဲ ( ၃ ၁
၂ )ထပ်တိုက်၏ ေြမညီထပ ်(ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ ၁'

၂  x ၅၀')ရှိ အကျိး 

ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးသည် ေြမရှင်ှင့ ်ကန်ထိက်ုတာတို ( ၂ )ခန်းတဲွ အာရ်စ(ီ ၃ ၁
၂ )ထပ်တိက်ုေဆာက်လပ်ုရန်အတွက် မခိင်ေဒ လှရ ီ

(ကွယ်လွန်)၏ကိယ်ုစား က န်မေဒ တင်တင်လှ [၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၂၃၄၉၉]က (၁၁-၉-၂၀၁၃)ရက်တွင် စာချပ်ချပ်ဆိ ုလက်မှတ်ေရးထုိးပီး 

မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကုိမ  ေပါင်ံှ၊ ေပးကမ်း၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချထားြခင်းမရိှဘဲ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့် လက်ရိှပုိင်ဆုိင်လျက် 

ရှိေသာပစ ည်းြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 

ေဒ သဲစုေထွး (LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L )ေဒ သဲစုေထွး (LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L )

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၇၃) 

အမှတ်-၆၂ ၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  အမှတ်-၆၂ ၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  

ဖုန်း- ၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၆၇၂၄၄၄၆၅၆ဖုန်း- ၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၆၇၂၄၄၄၆၅၆

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ရင်းတုိက်ပင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်- 

၅၆၇A/က၊ ကွင်းအမည-်ကင်းပလင်းကွင်းရှ ိဦးပိုင်အမှတ်(၁၁/၃)၊ ဧရိယာ(၅.၃၁ ဧက)၊ 
ဦးပုိင်အမှတ်(၁၂)၊ ဧရိယာ(၇.၇၂ဧက)၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၁၃)၊ ဧရိယာ(၁၁.၆၀ဧက)၊ ဦးပုိင်အမှတ် 
(၁၄)၊ ဧရိယာ(၈.၇၇ဧက)ှင့် ဦးပိုင်အမှတ်(၃/၂)၊ ဧရိယာ(၃.၂၀ဧက)၊ စုစုေပါင်းဧရိယာ 
(၃၆.၆၀ ဧက) အကျယ်ရိှ ဦးကုိကုိကီး[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၈၂၆၅၇]အမည်ြဖင့် လယ်ယာေြမ  
လုပ်ပိုင်ခွင့်ြပလက်မှတ်(ပုံစံ-၇)ရရှိထားသည့် လယ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်များ ှင့် 
ယင်းေြမကွက်များေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တိုအား အမည်မှတ်သားထားရှိသူ 
ဦးကိကုိုကီး ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးြဖစ်၍ ၎င်း၏ တရားဝင်အေမဆွက်ခသံဇူနီးြဖစ်ပီး၊ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ သန်းသန်းလွင် [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၁၁၀၄၅]ေဒ သန်းသန်းလွင် [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၁၁၀၄၅]ထံမှ က ်ုပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ထိုအတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်များ  အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်ကိစ  
ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ခိင်ုမာသည့ ်စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ 
လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလြပည့်ေြမာက်သည့်  ေနရက်သို  ေရာက်ရှိသည့်တိုင ်
ကန်ကွက်မည့်သူတစ်စုံတစ်ဦးမ မရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ ်
ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး(LL.B)ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၃)
            ေဒ ဝင်းပပ(LL.B)                              ေဒ ခင်မျိးကည်(LL.B)            ေဒ ဝင်းပပ(LL.B)                              ေဒ ခင်မျိးကည(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၉၇၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၉၇၁)

UAZM LAW FIRM LIMITEDUAZM LAW FIRM LIMITED
အမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်- 6-B ၊  Pansodan Business Towerအမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်- 6-B ၊  Pansodan Business Tower

ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Phone: 09-5184231, 09-8614512, 09-49208402Phone: 09-5184231, 09-8614512, 09-49208402

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိနယ်၊ အ.မ.က 

(၂)၊ မူလတန်းလွန်ေကျာင်း Grade 2 မှ 
ေမာင်သူရထက်ေအာင်၏ ဖခင်အမည် 
မှန်မှာ ဦးစိုးဝင်း [၁၀/ရမန(ိင်ု)၁၅၄၆၄၂] 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးစိုးဝင်းဦးစိုးဝင်း

(၁၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန  ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၂၇) ပါ (၁၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန  ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၂၇) ပါ 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ခင်သန်းေဆွ၏ ကန်ကွက်ေကာင်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ခင်သန်းေဆွ၏ ကန်ကွက်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာအား ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းေကာ်ြငာအား ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း
ကွယ်လွန်သူမိဘများြဖစ်ကသည့် ဦးချစ်လွန်း၊ ေဒ ပုတိုတွင် (၁) ဦးဖိုးနီ 

(ကွယ်လွန်)၊ (၂) ေဒ မနီ (ကွယ်လွန်)၊ (၃)ေဒ လှြမင့် (အပျိကီး) (ကွယ်လွန်)၊ (၄)ေဒ စာဥ 
(အပျိကီး) (ကွယ်လွန်)၊ (၅)ဦးဝင်းြမင့်၊ (၆) ဦးေအာင်ြမင့ ်စသည့် သားသမီး (၆)ဦး 
ေမွးဖွားခ့ဲပါသည်။ ထုိေကာင့် ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ ေပါက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊ 
အမှတ်-၅/က ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမဧရိယာ (အလျား ၄၉'xအနံ ၂၉') ရိှေြမကွက်ှင့် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်ေနအမ်ိအေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံား 
ခွင့အ်ရပ်ရပ်မှာ ကွယ်လွန်သ ူေဒ စာဥ (အပျိကီး)၏ ေမာင်အရင်းအချာများြဖစ်ကသည့ ်
ဦးဝင်းြမင့ှ်င့ ်ဦးေအာင်ြမင့တုိ်က အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှသူများြဖစ်ပါသည်။ ဦးေကျာ်သန်းှင့် ေဒ ခင်စန်းွယ်တုိမှာ ကွယ်လွန်သူ ေဒ စာဥ 
(အပျိကီး) ၏ အစ်ကိအုကီးဆုံး ဦးဖိုးန(ီကွယ်လွန်)ေမွးဖွားသည့ ်တ/ူတမူများြဖစ်သြဖင့ ်
၎င်းတိုသည်ကွယ်လွန်သ ူေဒ စာဥ (အပျိကီး)၏ ကျန်ရစ်ေသာ အေမွပစ ည်းများှင့ ်
ပတ်သက်၍ လုံးဝ (လုံးဝ) ခံစားပုိင်ခွင့်မရိှ၍ တရားဝင် ကန်ကွက်ပုိင်ခွင့်မရိှပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးခင်ြမ (LL.B, D.B.L)ဦးခင်ြမ (LL.B, D.B.L)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၇၀၆၂/၂၉-၃-၂၀၀၂)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၇၀၆၂/၂၉-၃-၂၀၀၂)
တိုက်-၉၂/ ၂၊ ပယင်းလမ်း၊ ၂၄-ရပ်ကွက်တိုက်-၉၂/ ၂၊ ပယင်းလမ်း၊ ၂၄-ရပ်ကွက်

သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၅၆၀၃၉၊ ၀၉-၇၉၇၇၆၁၆၄၃ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၅၆၀၃၉၊ ၀၉-၇၉၇၇၆၁၆၄၃

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ ်သူ ေဒါက်တာေအးမင်းထွန ်း(ခ)

ဆာေဘးရ်(ဘ)ဦးတင်ထွန်း[၁၂/ဗတထ(ဧည့်)၀၀၀၂၄၆]၊ အမှတ်(၄၈၁)၊ 
ကုန်သည်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူက 
ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒါက်တာေအးမင်းထွန်းသည် ရန်ကုန်မိ 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို တစ်ဦးတည်းမူပိုင ်
သုံးစဲွရန်အတွက် မှတ်ပုတံင်အမှတ်-၁၀၀၈၅/၂၀၁၆ ြဖင့ ်Happy ကန်ုအမှတ် 
တံဆိပ်အား ဆိုင်းဘုတ်၊ ဘေလာက်၊ တီဗီ၊ မဂ ဇင်း၊ စာေစာင်ေကညာ၊ 
Letter Head Internet E-mail Website ေငွေြပစာြဖတ်ပိုင်း၊ တံဆိပ်တုံး 
အစရှိသည်တိုြဖင့် ပိတ်စအမျိးမျိး၊ ဒီဇိုင်းအမျိးမျိး ချပ်လုပ်ထားေသာ 
အသင့်ချပ ်အှီးပိတ်၊ ေပါင်းတင်အှီးပိတ်၊ အထက်ဆင်၊ အမျိးသမီးဝတ ်
အက   ျအီမျိးမျိး၊ အမျိးသားဝတ်ရှပ်အက   ျ၊ီ ေအာ်တာရှပ်၊ ေကာ်လံကတုံး၊ 
စပိုရှပ်၊ တရှီပ်၊ ကေလးဝတ်အမျိးမျိး၊ ေကျာင်းဝတ်စု၊ံ အားကစားဝတ်စုမံျား၊ 
ဂျင်းေဘာင်းဘ၊ီ ဂျင်းဂျာကင်၊အမျိးသမီးဝတ်ဂျင်းေဘာင်းဘ၊ီ စကပ်၊ ဂါဝန်၊ 
စတိင်ုလ်ေဘာင်းဘ၊ီ ေဘာင်းဘအီတိအုရှည်အမျိးမျိး၊ ဦးထပ်ုဂျာကင်၊ ထီး၊ 
မိုးကာ၊ ဝစ ကုတ်အမျိးမျိး၊ အိတ်အမျိးမျိး၊ ဖိနပ်၊ ခါးပတ်ေြခအိတ် 
အဝတ်အထည်ှင့်ပတ်သက်ေသာ ကုန်ပစ ည်းအမျိးမျိးကုိ အေရာင်အမျိးမျိး၊ 
ဒီဇိုင်းအမျိးမျိးတိုြဖင့ ်ဖိှိပ်၊ ကပ်ှိပ်၊ ိုက်ှိပ်   အသားတံဆိပ်ြပလုပ်၍ 
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးသုိ လက်လီလက်ကား ထုတ်လုပ် 
ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကုိ ဝယ်ယူသူများ ထင်ေယာင် 
ထင်မှား ြဖစ်ေစရန်အတွက် ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ စာလုံးများကိ ုအသုံးြပကာ 
ေရာင်းချေနေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှ (၇)
ရက်အတွင်း ဆင်တယူိုးမှားြပလပ်ုသမူျားအေပ  ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ဟ ုအများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစိန်ြမင့်(စ်-၁၀၉၁၆) ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး(စ်-၅၀၆၉၂)ဦးစိန်ြမင့်(စ်-၁၀၉၁၆) ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး(စ်-၅၀၆၉၂)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊  (၆၉)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၃၈၄)၊ မင်းလှ 

မင်းေခါင်လမ်း၊ (၂၀ေပx ၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

ေပါက်ေရာက်သစ်ပင်၊ ဝင်း ခံအကာအရံှင့ ်ေနထိုင်ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အားလုံးတိုအား ေရာင်းချသူ ေဒ ေခါေမျာ်(ဘ)ဦးဇွတ်ေခါင်[၁/ကလတ(ုိင်)၀၁၉၉၅၇]

မှ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ကာ အ ပ်အရှင်း ကင်းေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် ၎င်းထံမ ှက ်ုပ်တို၏ 

မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချ 

ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်၏ ပိင်ုဆိင်ုမ  ေရာင်းဝယ်ြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 

အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူများမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 

ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ြမတ်ဖိး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၆၃၇၅၁]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအာင်ြမတ်ဖိး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၆၃၇၅၁]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လွင်သက်ထား LL.Bေဒ လွင်သက်ထား LL.B

အထက်တန်းေရှေန  (စ်-၅၁၆၁၀)၊ (၃၀-၈-၂၀၁၉)အထက်တန်းေရှေန  (စ်-၅၁၆၁၀)၊ (၃၀-၈-၂၀၁၉)

၆၈ လမ်း၊ ၄၁ x ၄၂လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မ ေလးမိ။၆၈ လမ်း၊ ၄၁ x ၄၂လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မ ေလးမိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၀၃၇၄၃၈၀၈၊ ၀၉-၆၉၄၃၀၀၆၈၃ဖုန်း-၀၉-၄၀၃၇၄၃၈၀၈၊ ၀၉-၆၉၄၃၀၀၆၈၃



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးေစာလှဝင်း(ဘ)ဦးကျင်စံ မှတ်ပံုတင် 

အမှတ်   [၁၄/မမန(ိုင်)၀၁၆၅၅၂]
သေ  ဘာသားလု ပ ် သက ် စာအု ပ ် -
ေကွး-၆၃/၈၆ မှာ ေပျာက်ဆုံးပါသြဖင့ ်
ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph:09-423555159Ph:09-423555159

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊  ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၃/ကံဘဲ့၊ ေြမကွက ်

အမှတ-်၃၂/ဃ၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx ၆၀ေပ)ရှိ ေြမပိုင်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက ်
ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ြမယင်းမာ 
လမ်း၊ အမှတ်(၄၄၈)ဟ ု ေခ တွင်သည့်   ေရမီးအစုံ  တစ်ထပ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို (၁)ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၃၀၈၈]၊ (၂)
ေဒ ခင်သီတာဝင်း[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၃၀၈၇]၊ (၃)ဦးေကျာ်စိုးဝင်း[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၆ 
၀၆၁၂]ှင့် (၄)ေဒ တင်ေမဝင်း[၁၂/ရကန(ုိင်) ၀၆၈၃၈၁]တုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် အဆုိပါေြမ ှင့်အေဆာက် 
အဦအေပ  ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို  အေရာင်းအဝယ်ကိုကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက ်
အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
သတ်မှတ် ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စီဆိုင်းေတာင်(LL.B,DBL,DIL)ေဒ စီဆိုင်းေတာင်(LL.B,DBL,DIL)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၀)

အမှတ်(၈၃/၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၈၃/၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-443130363,09-784909068ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-443130363,09-784909068

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ပုိေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေလေကာင်းပုိေဆာင်ေရး 

 န်ကားမ  ဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်မည့ ်ဟံသာ၀တီအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလဆိပ်တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းဧရိယာလုံ ခံေရးအုတ်တံ 

တုိင်း ခံစည်းုိးကာရံြခင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်း 

အား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ေပးသွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 စ်                 လုပ်ငန်းအမည် အေရအတွက် စ်                 လုပ်ငန်းအမည် အေရအတွက်

 (က) အလျား(၆၀၀၀)ေပအား အြမင့် ၁၀ ေပ  လုပ်ငန်းတစ်ရပ်

  အုတ်တံတုိင်း ခံစည်းုိးကာရံြခင်း 

  လုပ်ငန်းအတွက် အကိအင်ဂျင်နီယာ

  လုပ်ငန်းများှင့ ်လုပ်အားခ 

၂။ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါစည်းကမ်းှင့ ်ေလ ာက်လ ာပုစံမံျားအား (၁၅-၆-၂၀၂၂) 

ရက်ေနမှစ၍ ုံးချန်ိအတွင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး (၂၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် 

တင်ဒါအေရာင်းပိတ်ပီး (၄-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန  ညေန (၁၆:၀၀) နာရီတွင် 

တင်ဒါများ ေနာက်ဆံုးထား ြပန်လည်တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါ 

အချက်အလက်များှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်ေမးြမနး်လုိပါက ံုးချနိ် 

အတွငး် ဖုနး်နံပါတ် ၀၉-၉၇၄၈၀၄၁၅၁၊ ၀၉-၄၃၀၈၉၆၁၇ အသီးသီးသုိ 

ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

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

ေလဆိပ်လမ်း၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေလဆိပ်လမ်း၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ပုိင်းခုိင်၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ဘန်ေဘွးကုန်း 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ေညာင်ပင်သာယာေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ(်၅၉၀-A)၊ ကွင်း 
အမည်-ေမှာ်ဘီေြမာက်၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၈/၃) လက်ရှိေြပစာအမည်ေပါက ်
ဦးeာဏ်ကျယ်၏ ေြမကွက်အကျယ် (၀.၃၈) ဧကမှ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်ြမင့်ကည်မှ 
(အလျား ၅၀ ေပ x အနံ ၅၀ ေပ) ကို ေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ
ဦးေကျာ်လ မ်းမိုးမ ှေြမကွက်တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ေငွအေကျေပးေချပီးေနာက်တွင  ်
ဦးေကျာ်လ မ်းမိုးအမည်ြဖင့် အမည်ေြပာင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည ်
ြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများ 
ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သဲုဝင်း LL.B, DBLေဒ သဲုဝင်း LL.B, DBL

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၅၇၇/၂၆-၁-၂၀၁၅)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၅၇၇/၂၆-၁-၂၀၁၅)
အမှတ် (၆၀)(B-2)၊ သီရိလမ း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၆၀)(B-2)၊ သီရိလမ း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၄၆၆၈၆၊ ၀၉-၄၀၁၁၅၄၆၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၄၆၆၈၆၊ ၀၉-၄၀၁၁၅၄၆၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၅၇)၊ အကျယ်အဝန်းဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် 
ှင့ ် ယင်းေြမေပ ရှိ ယခုအေခ  ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ြပည်ေထာင်စလုမ်း၊ (၄၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၀၅၇)ဟေုခ တွင်သည့ေ်ြမကွက်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိအား မိေြမစာရင်းတွင် တရားဝင်အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ထား 
ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ်သည့ ်၁။ ဦးရဲလင်းထွန်း [၁၂/လသန(ိုင်) 
၀၂၁၃၁၆]၊ ၂။ ဦးထက်ုိင်ဝင်း [၁၂/လမတ(ဧည့်)၀၀၀၉၂၆]၊ ၃။ ေဒ သီတာယု [၁၃/လရန 
(ိင်ု)၁၈၈၄၀၀]၊ ၄။ေဒ ေမလင်းေဆ[ွ၉/ခမစ(ိင်ု)၀၁၉၁၄၈]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမကွက်တန်ဖုိးေငွ၏ စရန်ေငွအားေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူများရှိပါက ဤ 
သတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ မှတ်ပုံတင်စာချပ်မူရင်းများှင့် 
တကွ  က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၉၅၁)ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၉၅၁)

အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁/ထူပါံုရပ်ကွက်၊ ထူပါုံအေနာက(်၆)လမ်း၊ 

တုိက်အမှတ်-၁၀၁၉/က၊ သံုးထပ်ခဲွတုိက်၏ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(မှန်ခန်း)ဟုေခ တွင် 

ေသာ တိက်ုခန်းအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုကန်ထိက်ုတာထမှံ 

အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ် ဝယ်ယူထားသူ ဦးြပည့်ဖိးေအာင်[၁၂/

ဒလန(ိုင်)၀၉၄၅၂၉]ှင့် ေဒ ြမတ်ဖိးေအး [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၃၄၄၉]တိုမှ တရားဝင ်

လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး  လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသြဖင့် 

၎င်းတိုထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတချိေပး

ေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာချက် 

ပါရိှသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်းခိင်ုလုသံည့ပ်ိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်

က ု်ပ်ထသံိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ (၇)ရက်ြပည့ေ်ြမာက်သည့တ်ိင်ု ကန်ကွက် 

သူမရှိပါက 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။

              ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား              ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား
           အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်           အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

             Myanmar Seafarers Federation             Myanmar Seafarers Federation
          “ေကျးဇူးတင်လ ာ”          “ေကျးဇူးတင်လ ာ”

MSF အဖဲွချပ်အေနြဖင့ ်၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၉)ရက်(ကာသပေတးေန) 
ROYAL GARDEN  စားေသာက်ဆိုင်တွင ် (၆)ကိမ်ေြမာက ်ှစ်ပတ်လည်
အသင်းသားမျက်ှာစုံညီအစည်းအေဝးအား ကျင်းပခဲ့ရာ အသင်းသား 
များ၊ အဆိုြပနာယကများ၊ ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်
များ၊ ဖိတ်ကားထားသူများ၊ ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန 
မှအရာရှိကီးများ တက်ေရာက်ချးီြမင့ ်ပါေသာေကာင့် ေအာင်ြမင်စွာ 
ပီးဆုံးသွားပါသြဖင့ ်အဖွဲချပ်အေနြဖင့ ်အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။

(၆)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အသင်းသားမျက်ှာစုံညီအစည်း 
အေဝးတွင် ေအာက်ပါကိစ ရပ်များအား သေဘာတူဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည-်
(က)  အဆိုြပနာယကများအား အမည်စာရင်းတင်သွင်း၍ အတည်ြပ 
 ေပးသည်။
(ခ)  ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင်အဖွဲ      အမည်များတင်ြပ၍ 
 မှတ်တမ်းတင်သည်။
(ဂ)  ဖွဲစည်းပုံစည်းမျ်းှင့်ဆက်စပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အတည်ြပ 
 ပါေသာေကာင့ ်  ဖွဲစည်းပုံစည်းမျ်းအား ၂၀၂၂  ခုှစ်၊  ဇွန်လ(၉)
 ရက်ေနရက်စွဲြဖင့ ်အတည်ြပထုတ်ြပန်ရန ်မှတ်တမ်းတင်သည်။
(ဃ)  အဖဲွချပ်ပိင်ု ေဒါပုေံြခာက်ထပ်ခဲွအေဆာက်အဦှင့ ်ကန်ုသည်လမ်း 
 အခန်းအား ေရှဆက်လပ်ုကိင်ုမည့စ်မီခံျက်အား အဆိြုပပီး ြပင်ပမှ 
 အဆိုပါစီမံချက်များအား   အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန ် အဆိုြပ 
 တင်ြပသူများအားဖိတ်ေခ ထားသည်။

                                  အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ                                  အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ
ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်သမားများအဖွဲချပ်ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ရှင်သိဒ တ်(၁၃)

လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၆၈/က)၊ (၁)ခန်းတည်း RC (၆)ထပ်တုိက်၏ စတုတ ထပ် 
(၅-လ ာ)၊ ဧရယိာ(၉၇၂)စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်ေရမီးအပါအဝင် အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခသံြူဖစ်ေသာ 
ေဒ ရီရီဝင်း[၁၂/လကန(ုိင်)၀၀၂၁၈၄]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ 
ဦးေဝဖိး ေအာင[်၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၉၈၇၃]၊ ေဒ တင့်ိုင်ဝင်း [၉/မလန(ိုင်) 
၁၀၄၂၉၉]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက် 
စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဦးေဝဖိးေအာင်၊ ေဒ တင့်ိုင်ဝင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရဦးေဝဖိးေအာင်၊ ေဒ တင့်ိုင်ဝင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ

ေဒ သူဇာေကျာ်ေဒ သူဇာေကျာ်
LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.P.L ,WIPO(Switzerland)LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.P.L ,WIPO(Switzerland)

တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆)တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆)
Ph:-09-765602290Ph:-09-765602290

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ်(Star City) ၊ အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ(်Star City) ၊ 
သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

တိုက်ခန်းကျယ်တိုက်ခန်းကျယ်

ငှားရန်ရှိသည်ငှားရန်ရှိသည်
ယုဇနပလာဇာအနီး  ေကျာက ်

ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊      တာေမွ 

ေပ(၂၅x၅၀) တုိက်ခန်းကျယ် ခန်းလံုး 

ြပည့်ေက ြပားခင်းကပ်ပီး ှစ်ခန်း 

တွဲ၊ သုံးခန်းတွဲ ငှားရန်ရှိသည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-

၀၉-၇၉၅၅၀၀၈၇၇၊ ၀၉-၇၉၅၅၀၀၈၇၇၊ 

၀၉-၇၉၅၅၀၀၈၉၉၀၉-၇၉၅၅၀၀၈၉၉

ြငင်းချက်ထုတ်ရန် သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန ်သမ န်စာ

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

ေြမာင်းြမမိနယ်တရားုံးေတာ်၌ေြမာင်းြမမိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၁၂၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၁၂
ဦးတင်ေအာင်စိုး  ှင့် ၁။ ဦးိုင်ဝင်း

    ၂။ ေဒ သန်းသန်း

(တရားလို)   (တရားပိင်များ)(တရားလို)   (တရားပိင်များ)

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်၊ လက်ေဆာင်ကွင်းေကျးရာ၊ 

လက်ေဆာင်ကွင်းေကျးရာအုပ်စုေန ဦးိုင်ဝင်း (ဘ) ဦးစိန်ဝင်း ှင့် ေဒ သန်းသန်း(ဘ)

ဦးစံသိန်း (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုတရားလို ဦးတင်ေအာင်စိုးဦးတင်ေအာင်စိုး က တရားလိုသည် တရားပိင်ထံမှ တရားလိုသည ်တရားပိင်ထံမ ှ

“သီထပ်ရင်” အမျိးအစား စပါး(၄၀၃)တင်းတိတိကိုရလိုမ  (သိုတည်းမဟုတ်) “သီထပ်ရင်” အမျိးအစား စပါး(၄၀၃)တင်းတိတိကိုရလိုမ  (သိုတည်းမဟုတ်) 

တရားလိုထံသို တရားပိင်တိုက ေပးရန်ရှိေသာစပါး(၄၀၃)တင်းှင့ ် ညီမ သည့် တရားလိုထံသို တရားပိင်တိုက ေပးရန်ရှိေသာစပါး(၄၀၃)တင်းှင့ ် ညီမ သည့် 

ကာလတန်ဖိုးေင ွ၂၁၇၆၂၀၀  ကျပ်တတိကိိ ုတရားလိသုို တရားပိင်တိုက ေငေွကးှင့် ကာလတန်ဖုိးေငွ ၂၁၇၆၂၀၀  ကျပ်တိတိကုိ တရားလိုသို တရားပိင်တုိက ေငွေကးှင့် 

ရှင်းလင်းေပးေစ ရှင်းလင်းေပးေစ လိုေကာင်း ေလ ာင်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ 

(သိုတည်းမဟုတ်) ၎င်းအမ ှင့် စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကို 

ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့်၏ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ အခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ 

သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့် အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူတစ်ဦး 

တစ်ေယာက် ၎င်းေရှေန ှင့်ပါေစ၍ ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ 

နယုန်လကွယ်ေန )နယုန်လကွယ်ေန ) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသူ 

တရားလိုစွဲဆိုချက်ကိ ုထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင ်သင်သိေစ 

ရမည်မှာ အထက်ကဆုိခ့ဲသည့် ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်ကွယ် 

ရာတွင ်ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် 

စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း အစ 

ရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ် 

ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ  

မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂  ခှုစ်၊ ေမလ ၂၅ ရက်တွင် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍  က ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုး 

ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (ခိုင်သ ာသိန်းြမင့်)   (ခိုင်သ ာသိန်းြမင့)်

   တွဲဖက်မိနယ် တရားသူကီး (၁)   တွဲဖက်မိနယ ်တရားသူကီး (၁)

   ေြမာင်းြမမိနယ်တရားုံး   ေြမာင်းြမမိနယ်တရားုံး

မီးသတိြပမီးသတိြပ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံ မိသစ ်(ဆိပ ်ကမ်း ) မိနယ် ၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၇၁)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၅၁၉) ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်-၅၁၉၊ (၁၇၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် 

(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊  ေဒ ွဲွဲ ကည  ်

အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား ေဒ ဲွဲွကည် 

[၁ ၂ /တမန (ို င ် )၀၅၉၉၃၄ ]ထံမ ှ 

အရပ်စာချပ်ြဖင့် (၉-၄-၂၀၀၂)ရက်ေန  

တွင် ဝယ်ယူသူ ဦးဝင်းေဇာ်လတ်[၁၀/

ပမန(ိုင်)၁၄၉၃၆၄]မှ ပါမစ်ေပျာက်ဆုံး 

ေကာင်း    ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ေထာက်ခံချက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ 

ကျမ်းကျနိ ်လ ာ၊ ဌာနတွင်ဝန်ခံချက်၊ 

စာချပ်တိုတင်ြပ၍ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့  ် 

ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာြခင်းြဖစ်ပါ 

သည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ ၂ ထပ် 

အုပ်ညပ်(၁)လုံး၊ သွပ်မိုး+တိုင် ဂိုေဒါင်(၁)

လုံးရှိပါသည်။    ငါးေြခာက်လုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်ေနပီး အလုပ်သမားများထားရှ ိ

ပါသည်။ ပါမစ်အမည်ေပါက် ေဒ ဲွဲွကည် 

ြဖစ်ေကာင်းတင်ြပ၍ အရပ်စာချပ်ြဖင့ ်

ဝယ်ယူသူ ဦးဝင်းေဇာ်လတ်မှ ပါမစ် 

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းတင်ြပ၍   ပါမစ် 

ေပျာက်ြဖင့်     ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်

ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား  တရားဝင် 

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁)၊ ေြမကွက် 
အမှတ်(တ/၁၉၆)၊ ေြမကွက် တည်ေနရာ 
အမှတ်-(တ/၁၉၆)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ 
(၄၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)
မိနယ်၊ ဦးရှိန်ဝင်း[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၁၇ 
၇၆] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် 
(ဂရန်)ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးရှိန်ဝင်း 
ထံမှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်- ၇၁၂/ 
၂၀၀၄(၁၂-၃-၂၀၀၄)ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်
သူ ဦးမျိးမင်းကည[်၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၀ 
၈၈၄]မှ ဂရန်မူရင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပား၊    အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ 
အြမတ်ခွန်ချလန်တိုတင်ြပ၍ အမည် 
ေ ြပာင ်း  ေလ ာက ်ထားလာရာတွင  ်
မိေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရှ ိ(၂၀-၃-၂၀၀၉) 
ရက်ေနတွင် SP ဦးသဟီသန်ိးမှ အေရာင်း 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားသည့်ေြမစာရင်း 
မှတ်ချက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ထိုသူအား 
မိမိအေနြဖင့် လံုးဝသိရိှေတွြမင်ဖူးြခင်းမ
ရှိေကာင်း၊ ၎င်းမ ှ(၂၀-၃-၂၀၀၉)ရက်ေန  
တွင် အေရာင်းေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 
ြခင်းအားလည်း မိမိမသိရှိေကာင်း ၊ SP 
ဦးသီဟသိန်း၏ ဌာနတွင် ေလ ာက်ထား 
ေဆာင်ရက်မ များသည် မိမိှင့် လံုးဝပတ် 
သက်ြခင်းမရှိပါေကာင်းှင့ ် မိမိသည် 
အထက်ပါေြမကွက်ကို  အြခားမည်သူ 
တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ    လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချထားြခင်း၊ ေပါင်ံှထားြခင်း၊ ေပးကမ်း 
ထားြခင်း၊ စွန်လ တ်ထားြခင်း၊ လှဒါန်း 
ထားြခင်း၊ အာမခံအြဖစ်တင်သွင်းထား 
ြခင်း တုိလံုးဝမရိှေကာင်း ဦးမျိးမင်းကည်မှ 
(၆-၇-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါစာှင့ ်(၂၅-၅-၂၀၂၂)
ရက်စွဲပါ ကျမ်းကျနိ်လ ာတိုြဖင့ ်ရှင်းလင်း 
တင်ြပလာပါသြဖင့် ဦးမျိးမင်းကည်၏ 
အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့ ်ကန်ကွက်မ  မရိှပါကလပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 
အတိုင်း   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇွန်   ၁၄၊    ၂၀၂၂

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ကွမ်းခကံန်ုးမိနယ်၊ ေတာ်လန်းေကျးရာ 

ေန (အဖ) ဦးစန်းဝင်း၏သား ေမာင်ေဌးက ယ် [၁၂/ကခက(ိုင်) 
၁၁၅၃၅၄]သည် မိဘ၏ဆိုဆုံးမမ ကို မနာခံဘဲ မိဘကို စိတ်ဆင်းရဲ 
ေအာင်ြပလပ်ု၍ ၁၆-၄-၂၀၂၂ မှာ အမ်ိမှဆင်းသွားပါသြဖင့ ်သားအြဖစ်မှ 
အေမြွပတ် စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာကစိ အဝဝကိ ု
တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
ပါသည်။

ဖခင်-ဦးစန်းဝင်းဖခင်-ဦးစန်းဝင်း

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ လမ်း(၄၀)၊ အမှတ် (၂၉၇/၂၉၉/၃၀၁) ေန 

ဦးြမ+ေဒ ြမခင်တို၏ သားသမီးများြဖစ်ေသာ (၁) ဦးြမသန်း (ကွယ်လွန်)၏ တရားဝင ်
ကိယ်ုစားလှယ်များြဖစ်ကေသာ ဦးရဝဲင်းထွဋ် [၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၂၇၂၈၂]၊ ေဒ လဲလ့ဲှ့င်း 
[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၂၈၃၇၃]၊ (၂) ေဒ ချိချိမာ [၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၁၃၈၄၅]၊ (၃) ေဒ နနီမီာ 
[၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၁၃၈၄၈]၊ (၄) ေဒ တီတီမာ [၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၁၃၈၄၉]၊ (၅) ေဒ ရီရီြမ 
[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၁၃၈၄၇]တို ေမာင်ှမ (၅)ဦးသည် မဘိများမှ အေမအွြဖစ်ကျန်ရစ်ခဲ ့
သည့် ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ လမ်း(၄၀)၊ အမှတ်(၂၉၇/၂၉၉/၃၀၁)ရှိ 
၃လ ာ (A) အခန်းအား ေရာင်းချပီး အေမေွဝစအုြဖစ် အသီးသီးခဲွ ေဝရယူပီးြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ယုယုေထွး(စ်-၅၅၀၀၅)ေဒ ယုယုေထွး(စ်-၅၅၀၀၅)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၄၁)၊ ေအာင်တံခွန်လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊အမှတ်(၄၁)၊ ေအာင်တံခွန်လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊

ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၁၇၃၁၉၁၁ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၁၇၃၁၉၁၁

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ အထက(၂)၊ 

Grade-2 တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 
အဖ ဦးေဇာ်မင်းေထွး [၁၂/လသယ(ုိင်) 
၁၀၇၄၈၇]၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ေအာင ်
ဘဏ်ုးခန်အား ေမာင်ေအာင်ဘန်ုးခန်ဟ ု
ေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။

ေမာင်ေအာင်ဘုန်းခန်ေမာင်ေအာင်ဘုန်းခန်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိ ေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိ ေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်-၄၃၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၁၄ ြဖစ်သည့ ် အမှတ်-၁၅၁၄၊ ဖုိးရာဇာလမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရှိ 
ေြမကွက်မှာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ  မိ/ေြမဌာနမှ 
ဦးတင်ထွန်း [၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၈၇၄၂]အမည်ြဖင့် ချထားေပးခဲ့ေသာ ပါမစ် 
ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ပါမစ်ေြမကွက်အား အရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယ ူ
ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးရန်ကွမ်းိင်ု [၁၃/လရန(ိင်ု)၀၈၄၂၂၈]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ကမ်းလှမ်းေြပာဆုိချက်အရ က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူ 
ရန်အတွက် စရန်ေငွများေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အထက်ေဖာ်ြပပါ ပါမစ်ေြမကွက် 
အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ 
စ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံလူကုိယ်တုိင် စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ကည်မွန်(LL.B)ေဒ ခင်ကည်မွန(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)
09-43114141, 09-40010141409-43114141, 09-400101414

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၇၉)၊ (အလျား ၂၅ ေပx အနံ ၅၀ ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေဆးစက်ရပ်ကွက်၊ သခင်ြမလမ်း၊ 
အမှတ်(၇၉)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ ေဒ ခင်ကည်[၁၂/ပဘတ(ုိင်) 
၀၁၄၆၇၂]က ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးတင်ေဌး[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၃၃၅၆၇]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယ ူ
ရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမှင့်အိမ် 
အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံကန်ကွက် 
ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ မိုးသီတာေကျာ်(LL.B)ေဒ မိုးသီတာေကျာ(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၈၅၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၈၅၉)
အမှတ်(၃၀၉)၊ ေအာင်ေမတ ာ(အထက်)လမ်း၊ ယမုံနာ(၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၀၉)၊ ေအာင်ေမတ ာ(အထက်)လမ်း၊ ယမုံနာ(၁)ရပ်ကွက်၊ 

ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၅၁၁၇၂၉ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၅၁၁၇၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
“ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၃၀၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၂၃၈၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ ေပx အန ံ၆၀ ေပ)ရိှ ေြမချပါမစ် 
ေြမကွက်”သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနတွင် ဦးေစာထွန်းတင ်[၁၂/အစန(ိုင်)၀၂၇၉၆၂] အမည်ြဖင့် 
အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး ယင်းေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကို အမည်ေပါက်ထံမ ှအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အဆက်စပ်များြဖင့ ်တရားဝင ်
ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး  မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င်  တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် 
လွတ်လပ်စွာလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပသူ  ေဒ ွယ် 
ွယ်ဝင်း [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၁၀၆၄]မှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသို အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချရန် အဆိုြပကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
(၁၁-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာတန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ယင်းေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသု ူ
ရှိပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံသည့် စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူ
ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ကန်ုဆုံးပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင်အည ီပီးဆုံးသည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ ေဒ ခင်ကကသန်း [၁၂/အစန(ိုင်)၀၂၂၅၈၀]၏ ဝယ်ယူသူ ေဒ ခင်ကကသန်း [၁၂/အစန(ိုင်)၀၂၂၅၈၀]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ခင်ကည်ေဒ ခင်ခင်ကည်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၅၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၅၃)

LL.B, D.B.L, DL- 101(WIPO SWITZERLAND)LL.B, D.B.L, DL- 101(WIPO SWITZERLAND)
အမှတ်-၁၀၄၀၊ (၃-လ ာ)၊ ဘယေကျာ်သူ(၁၆)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၀၄၀၊ (၃-လ ာ)၊ ဘယေကျာ်သူ(၁၆)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၁၅၇၂၅၅ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၁၅၇၂၅၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လသာမိနယ်၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၂၀)၊ တိက်ုအမှတ်(၅၆/၅၈)၊ 

၇ ထပ်တိုက်၏ ၇-လ ာ၊ အခန်းအမှတ်(၂၇)(ယာခန်း)၊ အကျယ(်၁၂ ၁၂  x ၄၀)ေပရှိ 

တိုက်ခန်းကို မူလပိုင်ရှင ်ဦးေအာ်ကုလား၏သားသမီးများြဖစ်ေသာ  ဦးသန်းစိုး 

[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၁၉၄၄]+၃ ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ယဝုါထွန်း [၁၂/ပဘတ 

(ိုင်)၀၀၀၅၈၄]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချပီးြဖစ်ရာ 

အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အေမွစား၊ အေမွခံ၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူ

များသည ်ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံစာရက်စာတမ်း 

(မူရင်း)များှင့်  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝမီလ  င်(LL.B, D.B.L)ေဒ ေဝမီလ  င်(LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၉၁)

အမှတ်(၈၂)၊ ၁၂-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ အမှတ်(၈၂)၊ ၁၂-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉-၇၉၈၄၀၆၃၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉-၇၉၈၄၀၆၃၇၇

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁၀/ေတာင်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၉)၊ 

နဝရတ်(၆)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၉၂/က)ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀) 
ရှိ ေြမှင့်အိမ်အား ပိုင်ဆိုင်သူများြဖစ်ေသာ ေဒ စန်းစန်းိုင် [၁၂/သကတ(ိုင်) 
၀၂၄၇၈၉]၊ ဦးဝင်းိင်ုဦး [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၂၂၃၁၉]၊ ဦးေကျာ်စိုးိင်ု [၁၂/သကတ 
(ိုင်)၀၂၂၂၁၆]၊  ဦးတင်ိုင်ေထွး [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၂၉၅၆]တိုထံမှ  က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ နန်းေမခုိင်သီရိငိမ်း [၁၂/သလန(ုိင်)၁၂၇၄၂၅]မှ ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်၍ အဆိုပါ ေြမှင့်အိမ်အား ေရာင်းချ 
ြခင်းကို ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤသတင်းစာပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ပိင်ုဆုိင်မ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက် 
တင်ြပိုင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်ထိ 
တုိင်ေအာင် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ နန်းေမခိုင်သီရိငိမ်း                 ေဒ ဇွန်ပန်းေဖွးေဒ နန်းေမခိုင်သီရိငိမ်း                 ေဒ ဇွန်ပန်းေဖွး
[၁၂/သလန(ိုင်)၁၂၇၄၂၅] LL.B,D.B.L, DL 101 WIPO (Switzerland)[၁၂/သလန(ိုင်)၁၂၇၄၂၅] LL.B,D.B.L, DL 101 WIPO (Switzerland)
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၄၉၇၉) (၃၁-၁၂-၂၀၁၀) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၄၉၇၉) (၃၁-၁၂-၂၀၁၀)
 အမှတ်(၁၆၇၄/ခ)၊ ပဒုမ ာလမ်း၊  အမှတ်(၁၆၇၄/ခ)၊ ပဒုမ ာလမ်း၊ 
 ၁၀/ေတာင် (၁၄)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊  ၁၀/ေတာင် (၁၄)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 
 ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-750941348 ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-750941348

အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၃၄၈/ခ)၊ မဟာသုခလမ်း၊ (၁၉/က)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်ဟ ုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၁၉/က)၊ ေြမကွက ်

အမှတ် (၃၄၈/ခ)၊ ဧရယိာ(၀.၀၂၇)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုဦးသန်းထွန်း (KMYT-၀၀၀၅၈၂) 

အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး ေြမအမည်ေပါက်ထံမ ှယခုေရာင်းချသ ူေဒ ေဘဘီ 

[၇/တငန(ိုင်)၀၁၄၉၉၅]မှ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့်ဝယ်ယူ၍ လက်ရှိေနထိုင်ပိုင်ဆိုင ်

ေကာင်းဝန်ခကံတြိပလျက် အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းလာသည့ ်

အေလျာက် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက် 

စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်သည့ေ်နရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ခိုင်ဝင်း ေဒ ေဝဖိးေအာင် ဦးေကျာ်ခိုင်ဝင်း ေဒ ေဝဖိးေအာင ်

(LL.B), WIPO (Switzerland)  LL.B, WIPO (Switzerland)(LL.B), WIPO (Switzerland)  LL.B, WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၈၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၈၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅)

အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၁၅၇၈၅၆, ၀၉-၄၀၈၄၇၄၇၀၀, ၀၉-၇၉၈၁၉၉၃၀၀ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၁၅၇၈၅၆, ၀၉-၄၀၈၄၇၄၇၀၀, ၀၉-၇၉၈၁၉၉၃၀၀

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအးသာယာရပ်ကွက်၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(G-230)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀'x၆၀')၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ေြမကွက်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ သန်လျင်မိနယ်၊ ေြမစာရင်းံုးတွင် ဦးတင်ေအာင် ဦးတင်ေအာင် 
ှင့ ်ဦးွန်ဝင်း ှင့ ်ဦးွန်ဝင်း အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှပီး မလူအမည်ေပါက်ထမှံ အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ် အဆက်စပ်တိုြဖင့ ်ယခုလက်ရှိ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးွန်ေဌး[၁၂/ကမတ ဦးွန်ေဌး[၁၂/ကမတ 
(ိုင်)၀၁၉၈၄၄](ိုင်)၀၁၉၈၄၄]မှ   မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊   အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ ေရာင်းချရန် အဆိြုပကမ်းလှမ်းလာ 
သြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချ ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်ပီး ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ
မည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့ ်အည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဥမ ာထွန်း(LL.B,D.B.L,D.I.R)ေဒ ဥမ ာထွန်း(LL.B,D.B.L,D.I.R)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၈၈၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၈၈၄)

အမှတ်(၅၉၂)၊ (၇)လမ်း၊ အေရှကိကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။အမှတ်(၅၉၂)၊ (၇)လမ်း၊ အေရှကိကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။
09-953499790,09-98776581509-953499790,09-987765815

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ်

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၄၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၄

RK YANGON STEEL Co.,LTD  ဦးမင်းေဇာ်

ကုမ ဏီ၏တာဝန်ေပးြခင်းခံရသ ူ ှင့်

ေဒ ဧပရယ်ေကျာ်သ(ူHR မန်ေနဂျာ)

တရားလို  တရားပိင်တရားလို  တရားပိင်

ဦးမင်းေဇာ်၊ အမှတ်-၁၇၄၊ (၄၅)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်၊ ဦးမင်းေဇာ်၊ အမှတ်-၁၇၄၊ (၄၅)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) ရန်ကုန်မိ(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “ကုမ ဏီမှ သံထည်ပစ ည်းေရာင်းရေငွကျပ် “ကုမ ဏီမှ သံထည်ပစ ည်းေရာင်းရေငွကျပ ်

(၄၃၃၇၄၅၀၃၄၁.၁၀)ရလိမု ”(၄၃၃၇၄၅၀၃၄၁.၁၀)ရလိမု ” ေလ ာက်ထားစဲွဆိ ုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ 

၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ

ကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၉)ရက် (၁၃၈၄ 

ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၂  ရက်ေန ) မွန်းလွဲ (၁:၀၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသ ူ

တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ 

၎င်းအြပင် အထက်ပါေနရက်တွင်  သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့ ်

မျက်ကွယ်တွင ် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်တရားလိုက 

ကည့် လိုသည့် အမ ှင့်စပ်ဆိုင်ေသာစာချပ်စာတမ်းများှင့ ်၎င်းတိုက ထုေချ 

တင်ြပ အမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ ၎င်းှင့်အတူ ယူေဆာင် 

လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ 

သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်ေနတွင ်ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မိုမိုေအာင်) (မိုမိုေအာင်)

 လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ်

} }

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ခိုင်ေရ ဝါဗဟိုလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၀၄)၊ တတိယထပ်၊ (၄-လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ ၁၂  ေပx ၅၀ ေပ)

ေပ တွင်တည်ရှိေသာ တိုက်ခန်းအပါအဝင်  ေနထိုင်ခွင့်၊  သုံးစွဲခွင့်၊ ပိုင်ဆိုင် 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုေဒ ခင်ခင်ေမာ် [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၃၁၁၇၇]ထမှံ 

အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးဟိန်းထွန်းုိင် [၉/နထက(ုိင်) 

၁၅၉၆၄၄]က စရန်ေငွတချိတစ်ဝက်ကို ေပးေချထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိပုါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 

က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့် ဤသတင်းစာ 

ေကာ်ြငာပါသည်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အဆိုပါ 

တိုက်ခန်းအား အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ြပလုပ်သွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဆွစင်အိ(LL.B, LL.M)ေဒ ေဆွစင်အိ(LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၉၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၉၇)

အမှတ်(၇၉၀/ဘီ)၊ ဒုတိယထပ်၊ အလုံလမ်းှင့် အမှတ်(၇၉၀/ဘီ)၊ ဒုတိယထပ်၊ အလုံလမ်းှင့် 

ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းေထာင့်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းေထာင့်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၅၁၉၄၉၀၉ဖုန်း-၀၉-၇၈၅၁၉၄၉၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်အိမ်ရာ၊ ကန်/ေတာင် 

ရပ်ကွက်၊ အခန်းအမှတ်  A 31, 1002  ေန ေဒ ကည်ကည်ခိင်ု[၁၂/မနမ(ိင်ု)၀၆၈၇၃၂]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၇၊ 
ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၁၅)ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ဂရန်၊ ဧရိယာ 
၀.၀၆၂ ဧက၊ အလျား (၄၅ ေပx အနံ ၆၀ ေပ)ရှိ ေဒ ခင်နီေအာင် အမည်ေပါက်ေသာ 
ဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အေဆာက်အဦှင့် ေြမအပါအဝင ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ေရာင်းချသ ူဦးတင်ေအး(ကွယ်လွန်)[၁၂/သဃက(ိုင်) 
၁၂၈၁၀၇] (ISN-520058)၏ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်သန်းဦး(ISN-550407)က မိမိတရားဝင် 
လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ုထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိကုာ 
အဆိြုပကမ်းလှမ်းလာ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ကည်ကည်ခိင်ု [၁၂/မနမ(ိင်ု)၀၆၈၇၃၂]
က အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်ှင့ ်အိမ်အပါအဝင် ေြမေပ ေြမေအာက ်အကျိး
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုသည့် စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ် 
ထံသုိြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ကည်ကည်ခုိင်ထံသုိြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ကည်ကည်ခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ကည်ကည်ခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သူသူေဌးေဒ သူသူေဌး

LL.B, LL.M, D.M.LLL.B, LL.M, D.M.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၂၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၂၅)

အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၈၁၂၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၈၁၂၉

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်
(၁၀+၁၁ေရ ေပါက်ကံ) Shwe Pauk Kan Housing စီမံကိန်းမှ (၁၀+၁၁ေရ ေပါက်ကံ) Shwe Pauk Kan Housing စီမံကိန်းမှ 

ေြမကွက်အမှတ် (52-A)၊  အကျယ်အဝန်း (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်အမှတ် (52-A)၊  အကျယ်အဝန်း (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ရည် န်းလပ်ိစာပါ ေြမကွက်အား ြဖစင်ကမု ဏလီမီတိက်၏ ကိယ်ုစား ဥက    

ဦးေဝစိုးထံမ ှအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူည်သမူဆိ ုဤေကညာချက်ပါရိှ 
သည့ ်ေန/ရက်မှစ၍ (၇)ရက်ြပည့ေ်ြမာက်သည့ေ်န  ေနာက်ဆုံးထား၍ အေထာက်အထားခိင်ုလု ံ
စွာြဖင့် က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စာြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖုန်းြဖင့် 
ေသာ်လည်းေကာင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်း 
အဝယ်အား ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်စိုးစိုးဝင်း ေဒ အိမ့်လဝန်း   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၈၈)ေဒ ခင်စိုးစိုးဝင်း ေဒ အိမ့်လဝန်း   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၈၈)
[၉/မနမ(ိုင်)၀၅၆၄၃၄] အမှတ်(၂၄၀)၊ ရာမလမ်းသွယ်၊ ရာမရပ်ကွက်၊ ေထာက်ကန်၊ [၉/မနမ(ိုင်)၀၅၆၄၃၄] အမှတ်(၂၄၀)၊ ရာမလမ်းသွယ်၊ ရာမရပ်ကွက်၊ ေထာက်ကန်၊ 
 မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၇၈၈၂၄၅၁၆၁ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၇၈၈၂၄၅၁၆၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၉/ပဗု သရီအိေနာက်ရပ်၊ 
ဝဏ ဒပီရပ်ကွက်မှ ေြမဧရယိာ (၀.၀၅၅) 
ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ ်(ပ-၃၂၅၇၉)၏ 
ေြမချပါမစ်(စလစ်)မူရင်း ေပျာက်ဆုံး 
သွားသြဖင့်  ေြမကွက်အမည်ေပါက ်
ေဒ ေရ ကည် [၉/ပမန(ိုင်)၀၀၅၁၀၂] 
အဖအမည် ဦးစံွန် မှ ေြမချပါမစ် 
(စလစ်) မိတ မှန်ထုတ်ေပးပါရန် ေြမချ 
ပါမစ်(စလစ်)မူရင်း ေပျာက်ဆံုးေကာင်း 
တရားံုးကျမ်းကျန်ိဆုိချက်မူရင်း၊ ကုိယ် 
တိုင်ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက ်
အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံ 
ချက်မူရင်းများ တင်ြပပီး ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေန 
ြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်း 
များ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက် 
အထားခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံ 
ကိန်းှင့်  ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို  ဤ 
ေကညာချက်ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)
ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက  ဌာန၏လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများှင့ ်အညီ ေြမချပါမစ် 
(စလစ်)မတိ မှန် ေလ ာက်ထားလာမ အား 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည  ်
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇွန်  ၁၄၊   ၂၀၂၂

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးမ ဌာနလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးမ ဌာန
ဒဂုံတက သိုလ်ဒဂုံတက သိုလ်

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးမ ဌာန၊ ဒဂုံတက သိုလ် အစီအစ်ြဖင့် 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပါသည-်
၁။ သင်တန်းအမည် - ပထဝဝီင်ဆိင်ုရာသတင်းအချက်အလက် 

စနစ်ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း (Post 
Graduate Diploma in Geographic 
Information System PGDGIS)

၂။ သင်တန်းဝင်ခွင့်ရ - သင်တန်းတက်ေရာက်လိုသူများသည ်
 အရညအ်ချင်း   အနည်းဆံုးတက သုိလ်တစ်ခုခုမှ  ဘဲွတစ်ခုခု 

ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။
၃။ သင်တန်းကာလ/အချနိ် - (၁)၂၀၂၂ခုှစ ်ဇွန်လမှ ၂၀၂၃ခုှစ ်
   ေဖေဖာ်ဝါရီလထိ
   (၂)တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထိ
   နံနက်(၇:၀၀)နာရီမှ နံနက်(၉:၀၀)နာရီထိ
၄။ သင်တန်းဖွင့်မည့်ရက ် - သင်တန်းကိ(ု၂၉-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန  မှစ၍ 

ဖွင့်လှစ်ပါမည်။
၅။ သင်တန်းလက်ခံမည့်ရက် - သင်တန်းကိ(ု၂၂-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနမှစ၍ 

လက်ခံပါမည်။
၆။ သင်ကားမည့်ဌာန - ပထဝီဝင်ဌာန၊ ဒဂုံတက သိုလ်
၇။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ - လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးမ ဌာန၊ 

ဒဂုံတက သိုလ်ှင့် အေသးစိတ်အချက် 
အလက်များကုိသိရိှလုိပါက ံုးချန်ိအတွင်း 
ဒဂုတံက သိလ်ု၊ ပထဝဝီင်ဌာန ဖန်ုး-၀၉-
၇၇၀၀၀၇၀၆၀၊     ၀၉-၆၉၈၆၈၉၆၅၅ 
ဆက်သွယ်စံုစမ်းုိင်ပါသည်။

 သင်တန်းကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ သင်တန်းကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ
 ဒဂုံတက သိုလ် ဒဂုံတက သိုလ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
(၂၀၂၂-၂၀၂၃)ခု ဘ  ာေရးှစ်တွင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနသည ်ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး၊ အဏုြမေရာင်ြခည်ြဖင့် ေရာဂါရှာေဖ ွ
ကုသေရးဌာန၊ PET/CT and Cyclotron Centerရှိ  Cyclotron and QC Labတွင် 
လုိအပ်ေသာ ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများအား ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူအပ် 
ပါသည်။

တင်ဒါစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများကို တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရး 
ေကာ်မတီ၊ ုံးအမှတ်(၄)ေနြပည်ေတာ်သို ဆက်သွယ် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။
ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာပုံစံများ - (၁၄-၆-၂၀၂၂)ရက်
စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် - (၂၈-၆-၂၀၂၂)ရက်၊ မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)နာရီ
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၃၄၁၁၅၄၄၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၆၃၄
 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
 ကုသေရးဦးစီးဌာန ကုသေရးဦးစီးဌာန
 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၄/၆)ရပ်ကွက်၊ 

မင်းရဲေကျာ်ထင်လမ်း၊  အမှတ်-၅၀၄  ဟုေခ တွင်ေသာ  ဦးြမတ်ထွန်းအမည်ေပါက ်

ပါမစ်ေြမ အမျိးအစားအလျား(၄၀)ေပx အနံ(၆၀)ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ တစ်ထပ်ေနအမ်ိအေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်တုိသည် 

ဖခင် ဦးြမတ်ထွန်းကွယ်လွန်ပီးေနာက ်သားသမီးများြဖစ်ကသည့ ်(၁) ဦးိုင်ဝင်း[၁၀/

မလမ(ိုင်)၀၁၉၈၇၆]၊ (၂) ေဒ ခိုင်ခိုင်မာ [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၄၁၂၉၈]ှင့် (၃) ေဒ ေအးေအး 

ထွန်း [၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၄၁၀၅၆]တို ေမာင်ှမ(၃)ဦးမှ တရားဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုသည့ ်

ေြမှင့်အိမ်ြဖစ်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ အပီး 

အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ 

စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေရ သိန်းြမင့်ဦးေရ သိန်းြမင့်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၄၉၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၄၉၆)

အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၈၇၀၃ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၈၇၀၃

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
သန်လျင်မိ၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ရာွန်လမ်း၊ အမှတ်(၄၅၃/ခ)

ဟု ေခ တွင်ေသာ သန်လျင်မိ၊ ကျးေကျာ်အိမ်ေြမေနရာများချထားေရးအဖွဲမ ှ (၁၉-

၁၂-၁၉၈၈)ရက်က ေဒ တင်ေရ အမည်ြဖင့်ချထားေပးေသာေြမအကျယ ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ 

ေြမထဲမ ှေြခရင်းဘက ်ေြမအကျယ(်၁၅x၆၀)ေပရှိေြမှင့ ်ေနအိမ်အား မူလူပိုင်ရှင်ထံမ ှ

အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကပီး ေနာက်ဆုံးပိုင်ရှင်ြဖစ်ပီး 

လ ဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသူ ဦးကည်(ဘ) ဦးေအာင်ကည ်

[၁၄/အဂပ(ိုင်)၁၁၈၃၄၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ တစ်

စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက 

ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း မည်သူမဆို က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်

ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ထက်သ ာဦး (LL.B) ေဒ စိုးစိုးကည်(LL.B, D.B.L) ေဒ ထက်သ ာဦး (LL.B) ေဒ စိုးစိုးကည(်LL.B, D.B.L)

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၉၈၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၆၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၉၈၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၆၇)

 အမှတ်(၄၀၃)၊ ဘုရားကီးေဈးေနာက်လမ်း၊ အမှတ်(၁၂)၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ အမှတ်(၄၀၃)၊ ဘုရားကီးေဈးေနာက်လမ်း၊ အမှတ်(၁၂)၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊

 ဘုရားကုန်းေကျးရာ၊ သန်လျင်မိ။ မိသစ်အေရှရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ ဘုရားကုန်းေကျးရာ၊ သန်လျင်မိ။ မိသစ်အေရှရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

 ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၃၃၉၀၂၀ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၅၁၆၇ ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၃၃၉၀၂၀ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၅၁၆၇

သာေကတမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ရတနာပုံ(၄)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်-သာေကတမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ရတနာပုံ(၄)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်-

၁၁၄၈/က၊ ပထမထပ်၊ အကျယ်အဝန်း-(၁၈ေပx ၅၄ေပ)ရှိ ၁၁၄၈/က၊ ပထမထပ်၊ အကျယ်အဝန်း-(၁၈ေပx ၅၄ေပ)ရှိ 

တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ပါ တိုက်ခန်းအား လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ြဖြဖသက် [၁၂/ေဒ ြဖြဖသက် [၁၂/

သကတ(ိင်ု)၁၃၂၈၃၂]သကတ(ိင်ု)၁၃၂၈၃၂]မှ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခ၍ံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ 

အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် 

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား 

(မူရင်း) များှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ု

ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးခင်ေမာင်ချိ (LL.B, D.B.L) ေဒ သီတာေအာင် (LL.B) ဦးခင်ေမာင်ချိ (LL.B, D.B.L) ေဒ သီတာေအာင် (LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၄၄၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၆၀၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၄၄၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၆၀၀)

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၁၉၈၅၊ ၀၉-၆၈၅၆၈၇၆၈၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၁၉၈၅၊ ၀၉-၆၈၅၆၈၇၆၈၀

အမှတ်-၆၆၊ သီရိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၆၊ သီရိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဒဂုံမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ေယာမင်းကီးကွန်ဒို၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ေယာမင်းကီးကွန်ဒို၊ 

တိုက်အမှတ်-၇၀၊ အခန်းအမှတ်-၅၀၅၊ (၅-လ ာ)တိုက်ခန်းှင့် တိုက်အမှတ်-၇၀၊ အခန်းအမှတ်-၅၀၅၊ (၅-လ ာ)တိုက်ခန်းှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ပါတိက်ုခန်းအား လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးညညီ[ီ၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၀၈ ဦးညညီ[ီ၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၀၈ 

၈၀၁]၈၀၁]မှ မှ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်းဝန်ခံ၍  က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူ 

ရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါ 

သည်။သိုြဖစ်ပါ၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆိုဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်းပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း၊ အေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ 

က ်ုပ်တိုထံသိုလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက ်

အတွင်းကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက   အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို  ပီးဆုံးသည်အထ ိ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးခင်ေမာင်ချိLL.B,D.B.L ေဒ သီတာေအာင်LL.B ဦးခင်ေမာင်ချိLL.B,D.B.L ေဒ သီတာေအာင်LL.B

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၄၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၀၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၄၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၀၀)

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၁၉၈၅၊ ၀၉-၆၈၅၆၈၇၆၈၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၁၉၈၅၊ ၀၉-၆၈၅၆၈၇၆၈၀

အမှတ်-၆၆၊ သီရိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၆၊ သီရိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၆)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၀၈)၊ အကျယ် 

အဝန်း(အလျား ၄၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး 

ကို ဂရန်အမည်ေပါက် ပိုင်ရှင် ဦးစိုးလွင်[၅/မရန(ိုင်)၁၃၃၆၅၂]ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ု

ကန်ကွက်မည့်သူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း၊ 

ဂရန်စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များှင့တ်ကွ ဤေကညာပါပီး (၁၄) ရက် 

အတွင်း က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအး(LL.B,LL.M,D.B.L)ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအး(LL.B,LL.M,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၂)

အမှတ်(၅၆)၊ ၄၄လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၆)၊ ၄၄လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၈၃၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၈၃၄၁

ေဒ သီတာေအးဝင်း (ဘ) ဦးတင်ေအးေဒ သီတာေအးဝင်း (ဘ) ဦးတင်ေအး

[၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၆၄၉၆] ကိုင်ေဆာင်သူှင့် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၆၄၉၆] ကိုင်ေဆာင်သူှင့ ်
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ ဘုိကေလးမိနယ်၊ ၅ ရပ်ကွက်၊ မေနာ 
သုခလမ်း၊ အမှတ်-၂၄ ေန ဦးသက် ၁၄/ဘကလ(ဧည့်)၀၀၀၀၉၁ ကုိင်ေဆာင် 
သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ် 
ပါသည်။

က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးသက်ှင့ ်ေဒ သတီာေအးဝင်းတိုသည် 
လွန်ခဲေ့သာ (၁၉)ှစ်ခန်ကတည်းက အတတူကွေပါင်းသင်းေနထိင်ုကပီး 
သားသမီး (၂)ဦးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ ေဒ သီတာေအးဝင်း [၁၂/တမန 
(ိုင်) ၀၉၆၄၉၆] ကိုင်ေဆာင်သူသည် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူအား 
အသိေပးေြပာဆိုြခင်းမရှိဘဲ မကာခဏ မိမိသေဘာဆ အေလျာက်
ေနအမ်ိမှဆင်းသွားြခင်း၊ ခွင့မ်လ တ်ိင်ုသည့ ်လမူ ေရးကစိ များ ပ်ေထွး
ြခင်းများြပလပ်ုေဆာင်ရက်ေနြခင်း၊ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆအွား ကိယ်ုစတ်ိ 
ှစ်ပါးမချမ်းသာေအာင် ေဆာင်ရက်ေနြခင်းတိုေကာင့် ြပတ်စဲလိုက ်
ပါသည်။ ေနာက်ေနာင်တွင်လည်း ၎င်းှင့် ပတ်သက်၍ မည်သုိမ   ပတ်သက် 
ဆက် ယ်မ မရှိေကာင်းှင့် ေဒ သီတာေအးဝင်းသက်ဆိုင်ပတ်သက်
သည့ ်ကစိ ရပ်များအားလုံးတိုကိ ုတာဝန်ယေူြဖရှင်းမည်မဟတ်ုေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ပွင့် (ခ) ေဒ ေမြပည့်စုံ LL.B, DBL, DILေဒ ပွင့် (ခ) ေဒ ေမြပည့်စု ံLL.B, DBL, DIL
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၀၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၀၉၃)

အမှတ်-၅၅၊ အခန်း ၁၅၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊အမှတ်-၅၅၊ အခန်း ၁၅၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း ၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄ဖုန်း ၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄

တိုက်ခန်းငှားမည်တိုက်ခန်းငှားမည်
*ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း၊ ဒုတိယထပ်။

*အင်းစိန်မိနယ်၊  တညင်းကုန်းလက်ကားေဈးကီး၊ 

(ပ၊ဒု၊တ)ထပ် (အခန်းစုံ)။

*ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ အထက်ကည့ြ်မင်တိင်ုလမ်း၊ 

ပထမထပ်၊ အလှြပင်ဆိုင်၊ ုံးခန်း၊ လူေနရန်အလွန် 

ေကာင်း၊ အခန်းတိုင်းအဲယားကွန်း တပ်ဆင်ပီး။

ဆက်သွယ်ရန် ဖန်ုး ၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃ဆက်သွယ်ရန် ဖန်ုး ၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃

ေြမကွက်အြမန်ေရာင်းမည်ေြမကွက်အြမန်ေရာင်းမည်
*ြပင်ဦးလွင်၊ ေအာင်ချမ်းသာရာ၊ မ ေလး-လား  း 

လမ်းမကီးေမးတင(်၉၀'x ၉၀')အာစီ ှစ်ထပ်တိုက်၊ 

ဂရန်ရှိ၊  ေရ၊  မီး၊  အစုံ၊  ဆိုင်ခန်း၊  ဟိုတယ်ဖွင့်ရန ်

အလွန်ေကာင်း။

*(၅၀'x ၁၃၅')မ ေလး-လား  းလမ်းမကီးေမးတင ်

ေအာင်ချမ်းသာရာ၊ ဂရန်ရှိ၊ သင့်ေတာ်ေသာ ညိ  င်း 

ေဈး န်းြဖင့် အြမန်ေရာင်းမည်။

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

သုံးခွမိနယ်ရှိ ဦးြပး+ေဒ ဝက်တို ကျန်ရှိခဲ့ေသာ အေမွပစ ည်းများှင့် ပတ်သက်၍ သုံးခွမိနယ်ရှ ိဦးြပး+ေဒ ဝက်တို ကျန်ရှိခဲ့ေသာ အေမွပစ ည်းများှင့ ်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမှင့် လှည်းတန်း 

လမ်းေထာင့်၊ ဘုရင့်ေနာင်တာဝါ(၂)A၊ အမှတ်-၂၀၆တွင် ေနထိုင်သူ ဦးကိုိုင်(ဘ) ဦးြမင့်ေမာင် [၁၂/

သခန(ိုင်)၀၀၉၉၄၂]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ-

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သံုးခွမိနယ်ေန ဦးြပးှင့်ေဒ ဝက်တုိတွင် (၁) ေဒ သန်းှစ်၊ (၂) ေဒ ြမင့်သန်း၊ 

(၃) ေဒ ခင်စန်း၊ (၄) ေဒ ခင်က၊ (၅) ေဒ သီတာစမ်းဟူေသာ သမီး (၅)ဦးထွန်းကားခဲ့ပီး အမှတ်(၄)သမီး 

ေဒ ခင်ကမှလွဲ၍ ကျန်သမီး (၄)ဦးမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ကပီးြဖစ်ပါသည်။  က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွဦးကိုိုင်သည ်

သမီးအကီးဆံုးြဖစ်ေသာ ေဒ သန်းှစ်၏ သားအကီးဆံုးြဖစ်ကာ ေြမးအကီးဆံုး ြဖစ်ပါသည်။ ဦးြပး+ ေဒ ဝက် 

တိုမှာလည်းအသီးသီးကွယ်လွန်ခဲ့ကပီးြဖစ်ပါသည်။ ကွယ်လွန်ချန်ိ၌ ေအာက်ပါ ေရ ေြပာင်းိင်ုသည့ ်ပစ ည်း/

မေရ ေြပာင်းိုင်သည့်ပစ ည်းများကျန်ရှိခဲ့ပါသည-် 

(၁) အလျားxအနံ(၃၅x၅၀)ေပဝန်းကျင်ရှ ိ အေမွဆိုင်များ၏အေခ  ဇီးပင် ခံေြမကွက်တစ်ကွက်။ 

 (ေအာင်သေြပ လမ်းမေပ )

(၂) အလျား xအနံ (၄၀x၆၀)ေပဝန်းကျင်ရှ ိအေမွဆိုင်များ၏အေခ  ဦးထွန်းေကျာ် ခံကွက ်တစ်ကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ သွပ်မိုးပျ်ေထာင်အိမ်တစ်လုံး၊ (ေအာင်သေြပလမ်းမေပ )

(၃) အလျားx အနံ (၉၆x၁၁၈)ေပဝန်းကျင်ရှိေသာ ယခုလက်ရှိ ကိုသက်ိုင်ေနထိုင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေသာ 

မုန်ဖို၊ အိမ်မကီး၊ ကားဂိုေဒါင်ပါ ေြမကွက်တစ်ကွက်။ (ေအာင်သေြပလမ်းှင့ ်ကျန်စစ်လမ်းကား)

(၄) အလျားx အန ံ(၅၃x၇၀)ေပဝန်းကျင်ရိှ စပါး/ပ ဲထည့သ်ည့ ်ဂိေုဒါင်(ေဒသအေခ စည့)်တစ်လုံးထားရိှသည့ ်

ေြမကွက်တစ်ကွက်။ (ကျန်စစ်လမ်းမေပ )

(၅) အလျား x အန ံ(၃၆x၆၀)ေပဝန်းကျင်ရိှ ေဒ ငမ်ိးက ယ်အကွက်ဟ ုအေမဆွိင်ုများ ေခ ေဝ ေသာ ေြမကွက် 

တစ်ကွက်။(ကျန်စစ်လမ်းမေပ ) 

(၆) အလျားx အနံ(၅၃x၃၅)ေပဝန်းကျင်ရှိ ကျန်စစ်လမ်းှင့် ယုဇလမ်းေထာင့်ရှိ ေြမကွက်တစ်ကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ (၃)ခန်းတွဲ တစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံး။

(၇) အမှတ်(၁၇)၊ ယုဇနလမ်း၊ ေရေကျာ်ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်ရှိ အလျားxအနံ(၂၅x၅၀)ေပ 

အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမငှားဂရန်မူရင်း (ေြမငှားဂရန်မူရင်းမှာ ေဒ သီတာစမ်း၏ခင်ပွန်း ဦးေဌးိုင်ေအး 

လက်ဝယ်တွင်ရှိေသာဂရန်) ှင့်တရားဝင်မခွဲမြခမ်းရေသးေသာ ဦးြပး+ေဒ ဝက်တိုပိုင်ဆိုင်ေသာ 

တိုက်ခန်းများ။

(၈) သုံးခွမိနယ်၊ ကံကိတ်ေကျးရာ၊ ကံကိတ်ကွင်းရှ ိလယ်၁၅.၅ဧက။ 

(၉) ကျန်အေမဆွိင်ုများလက်ဝယ်ရိှ အပျိကီး ေဒ ခင်စန်းှင့ေ်ဒ ြမင့သ်န်း သက်ရိှထင်ရှားရိှစ်က ဝတ်ဆင်ခဲ ့

သည့် စိန်ဆဲွကိး၊ စိန်လက်ေကာက်၊ စိန်လက်စွပ်ှင့် စိန်နားကပ်အပါအဝင် ေရ ေငွလက်ဝတ် လက်စား 

များ။ (ခန်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ ေကျာ်ဝန်းကျင)်

ေဖာ်ြပပါပစ ည်းများသည်ဦးြပးှင့်ေဒ ဝက်တို ကျန်ရစ်ေသာ အေမွဆိုင်ပစ ည်းများြဖစ်ပီး တရားဝင ်

မခွဲေဝရေသးေသာ အေမွပစ ည်းများြဖစ်ပါသြဖင့ ်အေမွဆိုင်တစ်ဦးြဖစ်သ ူက ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွဦးကိုိုင်၏ 

သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရဘဲ ကျန်အေမွဆိုင်များမှြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦးဦးမှြဖစ်ေစ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ 

လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ အမညေ်ြပာင်းလဲြခင်း၊ လုပ်ပုိင်ခွင့်လ ဲေြပာင်းြခင်း 

များ မြပလပ်ုရန် တားြမစ်/ကန်ကွက်မ ြဖင့ ်အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှပါက 

တည်ဆဥဲပေဒများအရ တရားစဲွဆိ ုေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

          လ ဲအပ် န်ကားသူ                                    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ                                    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ဦးကိုိုင် ေဒ ချိချိေမ း ေဒ တင်တင်ဝင်း ဦးကိုိုင် ေဒ ချိချိေမ း ေဒ တင်တင်ဝင်း

 [၁၂/သခန(ိုင်)၀၀၉၉၄၂] (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) (LL.B,D.B.L)  [၁၂/သခန(ိုင်)၀၀၉၉၄၂] (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) (LL.B,D.B.L) 

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

  (စ်-၁၀၅၃၅)(၃၀-၄-၂၀၁၅)  (စ်-၁၇၅၆၅/၂၁-၁၂-၂၀၂၁)  (စ်-၁၀၅၃၅)(၃၀-၄-၂၀၁၅)  (စ်-၁၇၅၆၅/၂၁-၁၂-၂၀၂၁)

  အမှတ်-၂၂/က၊ (၄)လ ာ၊ အမှတ်(၂၃၃)၊ ကမ်းနားလမ်း၊   အမှတ်-၂၂/က၊ (၄)လ ာ၊ အမှတ်(၂၃၃)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ 

  ကန်ေလးစုလမ်းသွယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မကျည်းတန်းေတာင်၊ ေနာက်ရပ်ကွက်၊    ကန်ေလးစုလမ်းသွယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မကျည်းတန်းေတာင်၊ ေနာက်ရပ်ကွက်၊  

  မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  Ph:09-43082568  Ph:09-762283656  Ph:09-43082568  Ph:09-762283656

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



ဇွန်  ၁၄၊   ၂၀၂၂

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂၄၂၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂၄၂
 ေဆာက်လုပ်ေရး၊ အိမ်ရာှင့်အေြခခံ   ၁။ ဦးခင်ေဇာ်

 အေဆာက်အအုံဖွံဖိးေရးဘဏ ် ှင့်  ၂။ ေဒ ေတာ်ဝင်ြမတ်ေဇာ်

 (ဒဂုံဘဏ်ခွဲ)(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်   ၃။ ေဒ ေထွးေထွးသိန်း

 မန်ေနဂျာ ေဒ သူဇာသန်း)

 တရားိုင် တရား ံးများတရားိုင် တရား ံးများ

ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုးေတာ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၃၃/ ၂၀၁၉ 

အမ ၏ အိုင်ဒီကရီကိ ုအတည်ြပ ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပ 

ထားေသာ ပစ ည်းကို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ရက် နံနက်(၁၀:၀၀) နာရီတွင် 

၎င်းပစ ည်းတည်ရိှရာအရပ်၌ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ တရားဝင် လ ဲအပ်သည့က်ိယ်ုစားလှယ်ြဖင့ ်ေသာ်လည်းေကာင်း ေလလဆဲွံ 

ဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

ေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ

၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှာ တရားိုင်က 

တရားုံးသို တင်ြပချက်အရ သိရသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန်ြခင်း 

တစ်ခခုေုပ ေပါက်ပါက တရားုံးက တာဝန်ယမူည်မဟတ်ုပါ။ တရား ံး၏ အကျိး 

သက်ဆိင်ုသမ ကိသုာ ေရာင်းချလမိ့မ်ည့အ်ေကာင်း ေလလံဆဲွဝယ်မည့သူ်တုိအား 

အထူးသတိြပရန်   းေဆာ်လိုက်သည်။

၂။ ေလလတံင်ေရာင်းချမည့န်ည်းစနစ်ကိ ုေရာင်းချသအူရာရိှက သတ်မှတ်သည့် 

အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

၃။ ေဈး န်းအြမင့ဆ်ုံးဝယ်ယသူအူား ေလလဆဲွံဝယ်ယသူအူြဖစ် သတ်မှတ်မည်။ 

သိုေသာ် အြမင့ ်ဆုံးေပးသည့် ေဈး န်းမှာ ေရာင်းချသည့်ပစ ည်းအတွက် 

လက်ခရံန်မသင့ေ်ကာင်း ေရာင်းချသအူရာရိှက ထင်ြမင်လ င် လက်မခဘံ ဲြငင်းပယ် 

ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄။ ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းုိင်ေသာ ပစ ည်းအတွက် ေလလံဆဲွ 

ဝယ်သူက ေငွကျပ် ၁၀၀လ င် ၂၅ကျပ်ကိ ုေလလံဆွဲဝယ်ယူပီးသည်ှင့်တစ်ပိင ်

နက် ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထိသုိုေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် တစ်ဖန်ြပန်လည်ေလလ ံ

တင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၅။ ေလလဆဲွံဝယ်ယသူမူျားသည် ေရာင်းချသည့အ်ရာရိှက သတ်မှတ်ထားသည့် 

စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲ ဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။

၆။ ေလလံဆွဲဝယ်ယူရရှိသူသည် ၂၅ရာခိုင် န်း ေနချင်းေပးသွင်းပီးေနာက ်

ကျန်ေငွများကို ေလလံတင်ေရာင်းချသည့်ေနကို ပယ်၍ (၁၅)ရက်ေြမာက်ေန  

ုံးဆင်းချန်ိမတိင်ုမ ီေပးေဆာင်ရမည်။ (၁၅)ရက်ေြမာက်သည့ေ်နသည် ုံးပတ်ိရက် 

ြဖစ်လ င် ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင ်အေြပအေကျေပးသွင်းရမည်။

၇။ ေလလကံျန်ေငမွျားကိ ုအထက်ပါေနရက်များကိ ုေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက် 

ပါက ပစ ည်းကုိ တစ်ဖန် ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ေပးသွင်းထားသည့် ေလလံ 

ေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ ေလလံတင ်

ေရာင်းချရန် ေကာ်ြငာစာထုတ်ေပးလိုက်သည်။

ပစ ည်းစာရင်းပစ ည်းစာရင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၃၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်ကံဘဲ့)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၉/စ၂)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၆)ဧကရှိ 

လ/န၃(ခ)ဘီ၊ ေြမပိုင်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ  ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 

ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ကုန်း၊ ြမရတနာလမး်၊ အမှတ်(၄၁၉/စ)ီ

ဟု ေခ တွင်ေသာ RC(၂)ထပ်တိုက် ေရ၊ မီး၊ အစုံ။

ေလလံကမ်းခင်းေဈး ကျပ်သိန်း(၃၅၀၀)ေလလံကမ်းခင်းေဈး ကျပ်သိန်း(၃၅၀၀)

 (စိုးဝင်း)(စိုးဝင်း)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)

 ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ုတရားုံး ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ မလ ကုန်းလမ်း၊ အမှတ်(၉၂) အကျယ်အဝန်း (၂၅x၆၀) ေပရှိ 

ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ှစ်ခန်းတဲွ (၄) ထပ်တိက်ု အေဆာက်အဦ၏ ေြမညထီပ် (ေြခရင်းဘက်အြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း 

(၁၂၁၂x၆၀)ေပရှိ ေရ၊မီးအြပည့်အစုံပါဝင်ေသာ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား (၃-၃-

၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ “အေပျာက်စနစ်ြဖင့် တိုက်ခန်းေရာင်းချြခင်းကတိစာချပ်”ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ လက်ေရာက်ရရှိထားပီး အ ပ် 

အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း မမိသိာလ င် တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ဝါဝါခိင်ု [၁၄/မအန(ိင်ု)၁၁၁၆၄၁]

ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါတုိက်ခန်း၏ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား (မူရင်း)များယူေဆာင်၍ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 

ေဒ စုစုထွန်း LL.B, D.B.L, D.I.Lေဒ စုစုထွန်း LL.B, D.B.L, D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၄)

အမှတ်(၂၂၈/က)၊ မိဂသီလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၀၅၁၂၁၀၊ ၀၉-၉၈၉၈၀၇၇၈၉အမှတ်(၂၂၈/က)၊ မိဂသီလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၀၅၁၂၁၀၊ ၀၉-၉၈၉၈၀၇၇၈၉

ေဒ ေမမီြမင့်ေသာင်း[၉/မကန(ိုင်)၁၂၂၄၂၇]ှင့်ေဒ ေမမီြမင့်ေသာင်း[၉/မကန(ိုင်)၁၂၂၄၂၇]ှင့်

 အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကေသာ ဦးစုိင်းစစ်မုိးေသာ်[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၇၃ 

၅၅၅]ှင့် ေဒ ေမသိန်းဝင်းေမာ(်ခ)Kate Stream [၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၇၆၇၄]ကိုင် 

ေဆာင်သမူျား၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိုင်းစစ်မိုးေသာ်ှင့် ေဒ ေမသိန်းဝင်းေမာ်တိုသည် မိမိတို၏ ကိုယ်ပိုင ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ုေကာင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်ရပ်တည်သူများြဖစ်ပါသည်။ 

ေဒ ေမမြီမင့ေ်သာင်းမှ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားကိ ုလမူ ကွန်ရက်စာမျက်ှာေပ တွင် 

ဂဏ်ုသကိ ာကျဆင်းေစရန်ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်တစ်ဆင့ြ်ဖန်ေဝကာ မမှန်မကန်ေသာ 

အေရးအသားများေရးသားြခင်း၊ တယ်လီဖုန်း SMSြဖင့် စီးပွားေရးှင့်မသက်ဆုိင် 

သည့် ိုင်းပျစွာဆဲဆိုြခင်း၊ လူမမယ်ကေလးှင့်တကွ က ်ုပ်မိတ်ေဆွများအား 

ခိမ်းေြခာက်ြခင်းတိုေကာင့် စိတ်အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ကာ လူမ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများတွင် ထခိိက်ုနစ်နာေစပါသည်။ ေဒ ေမမြီမင့ေ်သာင်းအေနြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်မိတ်ေဆွများထံ ဝန်ချ 

ေတာင်းပန်ပါရန် အသိေပးေတာင်းဆိုအပ်ပါသည်။  ေတာင်းဆိုသည့်အတိုင်း    

လိက်ုနာရန်ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ဆက်လက်အေရးယူသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ အိဝင်းေဇာ် ဦးထွန်းထွန်းလင်း ဦးသုထက်ေကျာ်လွင် ေဒ အိဝင်းေဇာ် ဦးထွန်းထွန်းလင်း ဦးသုထက်ေကျာ်လွင်

 (LL.B,D.I.R,D.B.L,D.I.L,D.M.L)   (LL.B,D.I.R,D.B.L,D.I.L,D.M.L)  

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

 (စ်-၁၅၁၇၄/၁၈) (စ်-၁၆၉၅၀/၂၀) (စ်-၄၉၅၀၂/၂၀၁၈) (စ်-၁၅၁၇၄/၁၈) (စ်-၁၆၉၅၀/၂၀) (စ်-၄၉၅၀၂/၂၀၁၈)

အမှတ်(၆၇၃)၊ ပုဂံလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၆၇၃)၊ ပုဂံလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၃၃၃၀၁၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၃၃၃၀၁၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၁/ထူပါုံ)ရပ်ကွက်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်(၁၂၅၇/က)၊ အခန်းအမှတ်(စတုတ ထပ်)၊ ၅လ ာဟုေခ တွင်သည့် 
အကျယ်(၁၈x၅၄)ေပရိှ တုိက်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ပီး အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်လက်ရိှ ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးဖိးေဝေစာ [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၄၉၃၄၈] 
ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လိပုါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)
ြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းေအာင်(LL.B,D.M.L,D.B.L)ဦးဝင်းေအာင(်LL.B,D.M.L,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆)
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
က န်ေတာ် ဦးြမင့သ်န်ိး [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၃၆၆၆၅]သည် ဦးိင်ုမိုးေအာင်[၈/

ရနခ(ိင်ု)၀၉၃၄၂၃]အမည်ြဖင့ ်ပါမစ်ေပျာက် ဂရန်သစ်ထတ်ုထားသည့ ်ရန်ကန်ုမိ၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် (၁၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၂၁၃(အလျား ၆၀ေပ၊ အနံ ၆၀ေပ) အမှတ်-၂၁၃၊ ွယ်သာကီ ေကျာကပ်လမ်း 

ေြမကွက်ကိ ုအဆင့ဆ်င့ဝ်ယ်ယခူဲရ့ာမှ လက်ရိှ ဦးေအာင်ေကျာ်ဆန်း [၁၂/ရပသ(ိင်ု) 

၀၅၈၅၆၅]ထံမှ ပါမစ်ေပျာက်ဂရန်သစ်ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦကုိ 

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  သိုြဖစ်ပါ၍ ပါမစ်ေပျာက် 

ဂရန်သစ်ေြမကွက်ှင့် သက်ဆုိင်သူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားှင့် 

က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ဦးြမင့်သိန်း ဦးြမင့်သိန်း 

[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၆၆၆၅][၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၆၆၆၅]

အမှတ်(၃၇)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ ေြမနီကုန်း(ေတာင်)၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၃၇)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ ေြမနီကုန်း(ေတာင်)၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

Ph:09-43055440Ph:09-43055440

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(36-B)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၅ဘ/ီ၁၉ဒ.ီ၃)၊ ဧရယိာ(၀.၁၀၀)ဧကရိှ ေြမပိင်ုေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးသည ်ရန်ကုန် 
မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ငမ်ိးငမ်ိးေအးေဒ ငမ်ိးငမ်ိးေအး[၁၀/
ပမန(ိင်ု)၁၈၆၈၀၃]အမည်ေပါက်တည်ရိှပီး ယင်းေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦထမှဲ 
သုံးပုပံုလံ င် ှစ်ပုအံား (၁)သားြဖစ်သ ူေမာင်ယန်ိးထက်ေအာင်ှင့ ်(၂) သမီးြဖစ်သ ူ(၁)သားြဖစ်သ ူေမာင်ယန်ိးထက်ေအာင်ှင့ ်(၂) သမီးြဖစ်သ ူ
မယိန်းထက်လ ံမယိန်းထက်လ ံတုိအား မိခင်ြဖစ်သူ၏ ေမတ ာေစတနာြဖင့် အဖုိးစားနားတစ်စံုတစ်ရာ 
မယူဘဲ ေမတ ာြဖင့် အပုိင်ေပးကမ်းမည်ြဖစ်ပီး ပူးတဲွအမည်ေြပာင်းလဲရန်အတွက် 
သက်ဆိင်ုရာ ုံးဌာနအသီးသီးတွင် ုံးလပ်ုငန်းများအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည် 
ြဖစ်ပါသြဖင့် မိမိတိုှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သ ူ
မရိှပါက ေမတ ာြဖင့ ်အပိင်ုေပးကမ်းြခင်းစာချပ်အား ချပ်ဆိုပီး မခိင်ှင့သ်ားသမီး 
ှစ်ဦးပူးတဲွအမည်ေဖာက်ရန်အတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မွန်မွန်ချိ  (LL.B)                                  ေဒ မွန်မွန်ချိ  (LL.B)                                  

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)  
အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(36-B)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၅ဘီ/၁၉ဒီ.၂-ခ) ၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၉)ဧကရှိ ေြမပိုင ်ေြမကွက်ှင့  ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးသည် ရန်ကုန်မိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ငမ်ိးငမ်ိးေအးေဒ ငမ်ိးငမ်ိးေအး[၁၀/ပမန(ိင်ု) 
၁၈၆၈၀၃]အမည်ေပါက်တည်ရှိပီး ယင်းေြမကွက်ထဲမှ သုံးပုံပုံလ င် ှစ်ပုံအား     
(၁)သားြဖစ်သ ူေမာင်ယန်ိးထက်ေအာင်ှင့ ်(၂) သမီးြဖစ်သ ူမယန်ိးထက်လ ံ(၁)သားြဖစ်သ ူေမာင်ယန်ိးထက်ေအာင်ှင့ ်(၂) သမီးြဖစ်သ ူမယန်ိးထက်လ ံတိုအား 
မိခင်ြဖစ်သူ၏ ေမတ ာေစတနာြဖင့် အဖုိးစားနားတစ်စံုတစ်ရာမယူဘဲ ေမတ ာြဖင့် 
အပိင်ုေပးကမ်းမည်ြဖစ်ပီး ပူးတဲွအမည်ေြပာင်းလရဲန်အတွက် သက်ဆိင်ုရာ ုံးဌာန 
အသီးသီးတွင် ုံးလုပ်ငန်းများအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်
မမိတိိုှင့သ်က်ဆိင်ုသည်ဟယုဆူ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက          
ေမတ ာြဖင့ ်အပိုင်ေပးကမ်းြခင်းစာချပ်အား ချပ်ဆိုပီး မိခင်ှင့်သားသမီးှစ်ဦး 
ပူးတဲွအမည်ေဖာက်ရန်အတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မွန်မွန်ချိ  (LL.B)                                  ေဒ မွန်မွန်ချိ  (LL.B)                                  

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)  
အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ဒက ိဏသရီိမိ၊ ဒက ိဏသရီရိပ်ကွက်၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၈/ဒက ိဏသရီ ိ
အလယ်ရပ်) ၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဒ- 
၃၀၄၆၇)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၁၄၆)ဧကရှိ 
ေဒ ဘူးတီ (ဘ) ဦးအားဟူ [၁၃/တခလ 
(ိုင်)၀၅၄၇၇၅] အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)
ေြမငှားစာချပ် ေြမကွက်ကို ေဒ ဘူးတီ 
ထံမှ ပျ်းမနားမိနယ် စာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပုံတင်ုံး၏ အေထွေထွကိုယ်စား 
လှယ်လ ဲအပ်စာအမှတ်    (၁၄၃/၂၀၂၂)၊ 
(၂၄-၃-၂၀၂၂) ရရိှထားသ ူဦးဘန်ုးိင်ုဝင်း 
(ဘ) ဦးဝင်းေမာင်[၉/မထလ(ိုင်)၂၅၉ 
၉၇၂]မှ ေြမငှားစာချပ်မူရင်း ေပျာက်ဆုံး 
ေကာင်း (မှတ်ပုတံင်) တရားုံးကျမ်းကျန်ိ 
ဆုိချက်မူရင်း၊ မှတ်ပံုတင်ှင့် အိမ်ေထာင် 
စုစာရင်းမိတ ၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိြပ 
ချက်မရူင်း၊ ရပ်ကွက်ေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ 
ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း တင်ြပပီး 
ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်မတိ မှန် ထတ်ုေပး 
ပါရန်     ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင် 
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 
အမိန်ဒီကရီများ၊   အေထာက်အထား 
ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်
ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါ 
ရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း လာ
ေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန 
၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေပျာက်ဆံုး 
သွားေသာ ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်မူရင်း 
အား ပယ်ဖျက်၍ ေြမငှားစာချပ်မတိ မှန် 
ေလ ာက်ထားလာမ အား    ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“တိုက်ခန်း ဝယ်ယူမည်“တိုက်ခန်း ဝယ်ယူမည”်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်းြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှ “ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ (စမ်း/ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ဦးဖီးလမ်း၊ အမှတ်-(၂၃)၊ (၆လ ာ)၊ “ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ (စမ်း/ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ဦးဖီးလမ်း၊ အမှတ်-(၂၃)၊ (၆လ ာ)၊ 

(ေြခရင်းခန်း)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ် (၁၂ေပခွဲx၅၅ေပ)ရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်း အပါအဝင် ေရ၊ မီး အစုံအလင်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ် (ေြခရင်းခန်း)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ် (၁၂ေပခွဲx၅၅ေပ)ရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်း အပါအဝင် ေရ၊ မီး အစုံအလင်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ ်

ရပ်အားလုံး”ရပ်အားလံုး”တိုအား တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်သူြဖစ်ေသာ “ဦးေအာင်ေအာင်ေထွး [၁၂/စခန(ုိင်)ဝ၆၅၃၀၁]”ထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယူရန်အတွက် 

ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လိသုရိှူပါက က ု်ပ်တိုထသံို ခိင်ုလုသံည့ ်စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ ေမသ ာသိန်း (LL.B) ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B) ဦးေနလင်း(LL.B) (စ်-၅၀၄၃၀)  ေဒ ေမသ ာသိန်း (LL.B) ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B) ဦးေနလင်း(LL.B) (စ်-၅၀၄၃၀) 

 (စ် - ၁၄၅၉၈) (စ်-၁၄၅၉၂) ဦးသိန်းထွန်းေကျာ် (LL.B)(စ်-၅၄၇၄၉)  (စ် - ၁၄၅၉၈) (စ်-၁၄၅၉၂) ဦးသိန်းထွန်းေကျာ် (LL.B)(စ်-၅၄၇၄၉) 

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေနများ  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေနများ 

အမှတ် (၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ် (၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၆၅) ရပ်ကွက် ၊ မဂ  လာရာမ 

လမ်း၊ အိမ်အမှတ်-(၃၀၂)ေန ဦးြမင့်သိန်း [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၇၀၀၄၄] ှင့် ေဒ ယု 
ယုခိုင် [၁၂/လကန(ိုင်)၀၃၃၉၆၁] တို၏ လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးြမင့်သိန်း [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၇၀၀၄၄] 
ှင့် ေဒ ယုယုခိုင်[၁၂/လကန(ိုင်)၀၃၃၉၆၁]တို၏ သမီးြဖစ်သ ူမစုမွန်ခိုင် [၁၂/
ဒဂတ(ုိင်)၀၆၁၄၆၃]သည် က ု်ပ်မိတ်ေဆွများ၏ ေြပာဆုိဆံုးမမ များကုိ မနာခံြခင်း၊ 
ုိင်းပျစွာ ြပမူေြပာဆုိဆက်ဆံြခင်း၊ မိဘများဂုဏ်သိက ာထိခုိက်ေစေသာ ကိစ ရပ် 
များကို လုပ်ေဆာင်ြခင်းေကာင့ ်မိဘများမ ှအသက်ကီးရင့်ေနေသာ်လည်း ယခု 
အချန်ိထ ိေြဖရှင်းေပးေနရြခင်း၊ မဘိများစတ်ိဆင်းရ၊ဲ ကိယ်ုဆင်းရမဲ များ ြဖစ်ေပ ေစ 
ေသာ ြပလုပ်မ များကို အကိမ်ကိမ်လုပ်ေဆာင်ေနခဲ့ြခင်းတိုေကာင့် က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးြမင့်သိန်း [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၇၀၀၄၄]ှင့် ေဒ ယုယုခိုင် 
[၁၂/လကန(ိင်ု)၀၃၃၉၆၁]တိုမှ သမီးြဖစ်သ ူမစမွုန်ခိင်ု [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၆၁၄၆၃] 
အား သွာုတ သမီးအြဖစ်သတ်မှတ်၍ ယေနစမှပီး အေမွစားအေမွခံသားသမီး 
အြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပီြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။     လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရလ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်ေဇယျ (LL.B)ဦးေအာင်ေဇယျ (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၂၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၂၄၅)

တိုက်အမှတ်-(B6)၊ အခန်း (၄၀၁)၊ ေရ ကမ ာအိမ်ရာ၊ မင်းဓမ လမ်း၊ တိုက်အမှတ်-(B6)၊ အခန်း (၄၀၁)၊ ေရ ကမ ာအိမ်ရာ၊ မင်းဓမ လမ်း၊ 
(၃) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (၃) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၇၈၃၅၁၆ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၇၈၃၅၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၆)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၆/၈၅၉)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(အလျား၆၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမ 
ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုအား မိေြမစာရင်းတွင် တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ု 
ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ နန်းကလျာဝင်း [၇/ပခန(ိင်ု)ဝဝဝ၁၃၉]ထမှံ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမကွက်တန်ဖိုးေငွ၏ စရန်ေငွအား ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့သ် ူ
များရှိပါက ဤသတင်းစာပါသည်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်မူရင်းများ
ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁) 
အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃Ph:၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၄-

ှင်းဆကီန်ုးအမ်ိရာ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၈)၊ ဧရယိာ(၀.၁၃၈) ဧကရိှ ှစ်(၆၀)

ေြမငှားဂရန်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးသည် 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ နန်း ေဒ နန်း 

ဝိုင်ဝိုင် [၁၀/မလမ(ိုင်)၀၀၇၀၆၀] အမည်ေပါက် တည်ရှိပီး အစ်ကိုြဖစ်သူ 

ဦးမင်းဝိင်ု ဦးမင်းဝိင်ု [၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၁၆၇၂၁]အား ညမီြဖစ်သ၏ူ ေမတ ာေစတနာြဖင့် 

ေမတ ာြဖင့ ်အပိုင်ေပးကမ်းမည ် ြဖစ်ပါသြဖင့ ်မိမိတိုှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟ ု

ယူဆ၍  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  ခိုင်လုံေသာ  စာချပ်စာတမ်းမူရင်း 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက ေမတ ာြဖင့် 

အပိင်ုေပးကမ်းြခင်း စာချပ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ နန်းဝိုင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ နန်းဝိုင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၆၈)

အမှတ် (၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊အမှတ် (၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၁၄၊   ၂၀၂၂

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ကန်ဘလူမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)ကန်ဘလူမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

သက်ကီးကန်ေတာ့ခံ ေဒ သန်းတင်သက်ကီးကန်ေတာ့ခံ ေဒ သန်းတင်
အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ ဓမ စိ ာလမ်း၊ 
တိက်ုအမှတ် (၅၉)၊ ငါးလ ာ(B)ေန ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း(ဒတုယိ န် ကားေရးမှး၊ 
လ.ဝ.က-ငိမ်း)-ေဒ ေမာ်ေမာ်ဝင်း (လ.ဝ.ကမှး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်)
တို၏မိခင် ကန်ဘလူမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)၏ သက်ကီးကန်ေတာ့ခံ 
ေဒ သန်းတင် အသက်(၉၁)ှစ်သည် ၈-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန) ည ၇:၃၀ နာရီ 
တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ကန်ဘလူမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)ကန်ဘလူမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်စမ်းလ  င်ေဒ ခင်စမ်းလ  င်
အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊  ရန်ကင်းမိနယ်ေန [ဗိလ်ုမှးကီး ေကျာ်ထွန်း(ငမ်ိး) (ကကလု ံ န်ကား 

ေရးမှး-ငမ်ိး၊ ဝါဇ)ီ]၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ေကျာက်တန်းမိေန (ဦးလ  င်-ေဒ လှစန်ိ)တို၏ 

သမီး၊  ဦးေစာဝင်းေမာင်-ေဒ ခင်ယင်းမာ၊  ဦးေဇာ်မင်း-(ေဒ ခင်စပယ်)၊  ဦးခင်ေဇာ်-

ေဒ ခင်သေြပ၊ ဦးဝင်းေဇာ်လင်း-ေဒ ခင်ြမတ်ေလး၊ ဦးဖိးသီဟေကျာ်-(ေဒ ခင်သစ ာ)တို၏ 

ချစ်လှစွာေသာမခိင်၊ ကိေုအာင်ေကျာ်ထင်၊ မေမြမတ်ိုးဦး၊ ေမာင်ဇဲွeာဏ်ေဇာ်၊ ေမာင်ေကာင်း 

ထက်ြမက်ေဇာ်၊ ေမာင်ဘန်ုးြမတ်ေကျာ်၊ ေမာင်အာကာချမ်းေြမ၊့ ေမာင်ေကျာ်eာဏ်လင်းတို၏ 

ချစ်လှစွာေသာအဘွားသည် ၁၂-၆-၂၀၂၂(တနဂ  ေွေန) ည ၁၁:၅၅ နာရီတွင် သုခကမ ာေဆးံု 

၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၅-၆-၂၀၂၂ (ဗဒု ဟူးေန ) နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ 

မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးဝင်းွန်  (ပန်းေတာ၊ ေကျာက်တန်း)ဦးဝင်းွန်  (ပန်းေတာ၊ ေကျာက်တန်း)
မဂ  လဓမ ေဇာတိကဓဇမဂ  လဓမ ေဇာတိကဓဇ

အသက် (၇၀)အသက် (၇၀)
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ဆင်ကန်ရပ်ကွက်၊ 

ဆင်ကန်လမ်း၊  အမှတ်(၂)ေန  (ဦးေရ -ေဒ ကရင်မ)တို၏သား၊ 
(ဦးချစ်ေဆွ-ေဒ ေအးွန်)တုိ၏သားသမက်၊ ေဒ သန်းသန်းေဌး၏ 
ခင်ပွန်း၊ ဦးေဇာ်မင်းထွန်း-ေဒါက်တာွယ်ဇင်ွန် ၊ ဦးြမင့်သန်းိုင-်
ေဒ ေဆွဇင်ွန် ၊ ေဒါက်တာေကာင်းခန်ေကျာ-်ေဒ ခိုင်ဆုရည်ွန်  
တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး၊ ေမာင်ြမတ်ဘုန်းခ၊ မဆုြမတ်ြဖစင်၊ 
မဆုြပည့်ရတနာတို၏အဘိုးသည ်၁၂-၆-၂၀၂၂ ရက် ညေန ၅:၀၅ 
နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၄-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) မွန်းလွဲ 
၁:၃၀ နာရီတွင်    အထက်ပါေနအိမ်မှ    အေနာက်ပိုင်းသုသာန်သို 
ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရားဒါယကာကီးဘုရားဒါယကာကီး

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

အသက်(၇၉) ှစ်အသက်(၇၉) ှစ်
ေနြပည်ေတာ်၊ ေဇယျာသရီိမိနယ်ေန ဗိလ်ုချပ်ေအာင်မျိးသန်-

ေဒ စီစီတင်တို၏ဖခင်  ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးတင်ေအး(ငိမ်း)သည် 

၁၁-၆-၂၀၂၂ ရက် (စေနေန)တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သ ူ

မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

တပ်မေတာ်ေလ့ကျင့်ေရးအရာရှိချပ်ုံးမိသားစုများတပ်မေတာ်ေလ့ကျင့်ေရးအရာရှိချပ်ုံးမိသားစုများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

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

ခင်ပွန်း ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး တင်ေအး(ငိမ်း) (OTS-30)သည် ၁၁-၆-၂၀၂၂ ရက် 

(စေနေန ) မွန်းလွဲ ၁၂:၅၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့ ်

ကျန်ရစ်သူ မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ခလရ (၃၃)မှ အရာရှိစစ်သည် တပည့်ေဟာင်းများခလရ (၃၃)မှ အရာရှိစစ်သည ်တပည့်ေဟာင်းများ

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

ဦးေဇာ်ဦး(ခ)ဦးေဇာ်ေဇာ်ဦးေဇာ်ဦး(ခ)ဦးေဇာ်ေဇာ်
ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒုတိယတန်း(ငိမ်း)၊ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒုတိယတန်း(ငိမ်း)၊ 

စစ်သမုိင်းြပတုိက်ှင့် တပ်မေတာ်ေမာ်ကွန်းတုိက်မှးံုး၊ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနစစ်သမုိင်းြပတုိက်ှင့် တပ်မေတာ်ေမာ်ကွန်းတုိက်မှးံုး၊ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၇၇)ှစ်အသက်(၇၇)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ တိုက်(၁၀၉)၊ အခန်း(၈)ေန  (ဦးကီးြမင့-်

ေဒ ခင်ပု)တို၏သား၊ (ဗိုလ်ကီးမင်းဒင်-ေဒ ခင်ခင်ကီး)တို၏သားသမက်၊ 
ေဒ သတီာမင်းဒင်(အထြပ-ငမ်ိး)၏ခင်ပွန်း၊ ဦးဖိးေအာင်ေဇာ်(Raffles Company 
Ltd)၊ ဦးေကျာ်ထက်ေဇာ် (Raffles Company Ltd)-ေဒ ဒင်(မ်)ရှန်းမွန်၊ (ဦးတက် 
ထွဋ်ေအာင်)တို၏ဖခင်၊ မရှင်းသန်ေမ၊ ေမာင်ဟိန်းသန်ေဇာ်၊ မအိမ့်ေရ စည်၊ 
မဆုေရ စင်၊ မဆုသံစ်၊ ေမာင်မိုက်ကယ်သုတတို၏အဘိုးသည ်  ၁၃-၆-၂၀၂၂ 
(တနလ  ာေန ) နနံက် ၀၀:၂၀ နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါ 
သြဖင့ ်၁၅-၆-၂၀၂၂ (ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ 
နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၉-၆-၂၀၂၂ 
(တနဂ  ေ ွေန) နနံက် ၇ နာရမှီ ၁၀ နာရအီထ ိအထက်ပါေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်း 
ေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးေဇာ်ဦး(ခ)ဦးေဇာ်ေဇာ်ဦးေဇာ်ဦး(ခ)ဦးေဇာ်ေဇာ်
ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒုတိယတန်း(ငိမ်း)၊ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒုတိယတန်း(ငိမ်း)၊ 

စစ်သမုိင်းြပတုိက်ှင့် တပ်မေတာ်ေမာ်ကွန်းတုိက်မှးံုး၊ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနစစ်သမုိင်းြပတုိက်ှင့် တပ်မေတာ်ေမာ်ကွန်းတုိက်မှးံုး၊ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၇၇)ှစ်အသက်(၇၇)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ တိုက်(၁၀၉)၊ အခန်း(၈)ေန  (ဦးကီးြမင့-်

ေဒ ခင်ပု)တို၏သား၊  (ဗိုလ်ကီးမင်းဒင်-ေဒ ခင်ခင်ကီး)တို၏သားသမက်၊ 
ေဒ သတီာမင်းဒင် (အထြပ-ငမ်ိး)၏ခင်ပွန်း၊ (ဦးြမင့ဦ်း)၏ည၊ီ (ဗိလ်ုကီးသန်းေဌး-
ေဒ ြမင့်ြမင့်စိန်)၊  (ဦးေကျာ်ေကျာ်ြမင့်)-ေဒ သီတာဦး၊ (ဦးေဌးြမင့်)-ေဒ ေဌးေဌးရီ၊ 
(ဦးေမာ်ေမာ်ြမင့်)-ေဒ ေအးေအးလွင်၊ (ဦးေအာင်ေအာင်ြမင့်)-ေဒ ေမာ်ေမာ်စံ၊ 
ေဒါက်တာဥမ ာြမင့်တုိ၏ အစ်ကုိကီးသည် ၁၃-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) နံနက် ၀၀:၂၀ 
နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၅-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူး 
ေန) နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှကားများ နနံက် ၉:၃၀ နာရတွီင် ထွက်ပါ 
မည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၉-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ 
၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားနာက ေရာက် 
ပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ညိညိေဒ ညိညိ
ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး(ငိမ်း)ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး(ငိမ်း)

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊  ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊  (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ေဆာင်းေဟမာန်အမ်ိရာ၊ တိက်ု(၇)၊ အခန်း(၂၀)

ေန (ဦးန-ီေဒ ြမေရ )တုိ၏သမီး၊ [ဦးေမာင်ေမာင်ရီ (ေကျာင်းအုပ်-ငိမ်း)]၏ဇနီး၊ (ဦးေအာင်ေကျာ်မွန်)၊ 

ေဒ ရည်ရည်မွန ် (ြပန်/ဆက်)၊ (ဦးဝင်းေကျာ်မွန်)၊ ဦးမင်းေကျာ်မွန်တုိ၏ ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင်သည ်

၁၂-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၆:၁၅ နာရီတွင်  ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနမွန်းလွ ဲ၂ နာရီ 

တွင ်ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၈-၆-၂၀၂၂ 

(စေနေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ

က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါ သည်။]                                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ခင်အုံးေဒ ခင်အုံး
အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးေန (ဦးေအးမိင်-ေဒ ေကျာ)့တုိ၏သမီးကီး၊ 
(ဦးခင်ဟို)၏ဇနီး၊ ဦးြမင့်စိုး-ေဒ ြမေအး၊ ဦးသိန်းလွင်-ေဒ ခင်စန်းရီ၊ 
ေဒ ြမလ  င်၊ (ဦးေကျာ်ဝင်း)၊ ဦးတင့ေ်ဆ၊ွ ဦးေအာင်ွန်ုိင်တုိ၏ ေမွးသမခိင်၊ 
ေြမး ငါးေယာက်တို၏အဘွားသည် ၁၂-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) ညေန 
၄:၁၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၄-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၁၁ 
နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန် 
သူအားရည်စူး၍ ၁၈-၆-၂၀၂၂ (စေနေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ 
အမှတ်(၁၄၄)၊ ပန်းလ  င် (၄)လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ် ေနအိမ်သုိ ရက်လည် 
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု
ေဒ စန်းရင်ေဒ စန်းရင်

လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ(ငိမ်း)၊ ေငွစာရင်းဌာန၊ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းလက်ေထာက်မန်ေနဂျာ(ငိမ်း)၊ ေငွစာရင်းဌာန၊ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်ေန (ဦးေအာင်ဇံ-ေဒ စိန်)တို၏ 

သမီး၊ (ေဒ ြမကည)်၊ (ဦးeာဏ်ဝင်း-ေဒ ရင်ရင်ြမင့)်၊ (ဦးလှြမင့)်-ေဒ ခင်သန်း၊ 
(ဦးထွန်းြမင့်)၊ (ေဒ ေအးချိ)တို၏ ညီမ၊ ဦးသာေအး-ေဒ ြမင့်ြမင့်၊ (ဦးေကျာ်ြမင့်)-
ေဒ ေအးေအးမာတို၏အစ်မ၊ တ/ူတမူ ၁၆ ေယာက်တို၏ အေဒ သည် ၁၂-၆-၂၀၂၂ 
(တနဂ  ေွေန ) ညေန ၅:၃၅ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနိစ  
ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၁၄-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝး 
သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် 
၁၀:၄၅ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၈-၆-၂၀၂၂ (စေနေန) 
နနံက် ၇ နာရမှီ ၁၀ နာရအီထ ိအမှတ်(၈၅၆)၊ အေနာ်မာ (၁၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ် ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 
က ေရာက်ပါရန် ညိးငယ်ေသာစိတ်ထားြဖင့ ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ 

ဘုရားကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်(၆၆၃/A)၊ ဘုရားကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ(်၆၆၃/A)၊ 

ကွင်းအမည်(ရာမနီကွင်း)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀၉/ခ)၊ ဧရိယာ(၄.၅၇)ကွင်းအမည(်ရာမနီကွင်း)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀၉/ခ)၊ ဧရိယာ(၄.၅၇)

ဧကအနက်မှ မခွဲမစိတ်ရေသးသည့် (၃.၀၀)ဧကရှိ လယ်ေြမကွက် ဧကအနက်မှ မခွဲမစိတ်ရေသးသည့ ်(၃.၀၀)ဧကရှိ လယ်ေြမကွက ်

အေရာင်းအဝယ်ှင့် စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အဆုိပါလယ်ေြမကွက်ကုိ လယ်ယာေြမပံုစံ(၇)လုပ်ပုိင်ခွင့် အမည်ေပါက် 

ရရှိထားသူ ေဒ ပါပါး [၁၂/သလန(ြပ)၀၀၃၀၀၁]ေဒ ပါပါး [၁၂/သလန(ြပ)၀၀၃၀၀၁]ထံမှ က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွ 

တစ်ဦးက ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ ကန်ကွက်လိုသူများ ယေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် 

အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  ၎င်းရက်ေကျာ်လွန ်

ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို  အပီးအြပတ ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ ်

ပါေကာင်း။

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.LB.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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၆၄)ရပ်ကွက်၊ စီးပွားေရးဖံွဖိးမ ဇန်ု၊ 

ဆင်တလဲမ်း၊ နမ တလူမ်းှင့ ်ပဇွုန်ေတာင်(၇)လမ်းရိှ ဆိင်ုခန်းများြဖစ်ကေသာ ဆိင်ုခန်း 
အမှတ် (စ-ီ၁၈၂)၊ (စ-ီ၁၈၃)၊ (စ-ီ၁၉၂)၊ (စ-ီ၁၉၃)ဟေုခ တွင်ေသာ ဆိင်ုခန်းတစ်ခန်းလ င် 
အကျယ်အဝန်း (၂၀'x ၃၀')ရှိ ဆိုင်ခန်း(၄)ခန်းှင့် ယင်းဆိုင်ခန်းများ တည်ရှိရာ ေြမပိုင ်
ဆိုင်မ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍ 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးထွန်းချိ [၁၂/သဃက(ုိင်)၀၉၀၁၃၇]ထံမှ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးသန်းထိက်ုေအာင် [၁၂/သလန(ိင်ု)၁၂၅၄၅၂]က အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းတန်ဖိုးေငအွချိတစ်ဝက်ကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါေြမှင့် အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရး 
ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာ ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ  က ်ုပ်ထံသို  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(LL.B)ဦးေဇာ်မျိးေအာင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၈၂)
အမှတ်(၁၁)၊ ဦးဘေကျာ်လမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၁)၊ ဦးဘေကျာ်လမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၂၈၆၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၂၈၆၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဂ ာမာလမ်း၊ 

အမှတ်(၅၉)၊ ပထမထပ်၊ (ေခါင်းရင်းခန်း) တိက်ုခန်း(အလျားxအန)ံ(၁၂ေပခဲွx 
၅၀ေပ)ဟုေခ တွင်သည့်တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်ေရာင်းချခွင့ ်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 
ေဒ စ ာရည်[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၄၃၇၂၅]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား 
စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက   ခိုင်လုံေသာ  စာရက်စာတမ်းမူရင်း 
အေထာက်အထားများြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် ေကျာ်လွန် 
ပါက တရားဥပေဒှင့်အညီ     အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်ေအာင ်
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်။                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမျိးရန်ေအာင်(LL.B)ဦးမျိးရန်ေအာင်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၉၉၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၉၉၉)

အမှတ်(၂၄/ေအ)၊ ရန်ေြပ(၁၃)လမ်း၊ ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၂၄/ေအ)၊ ရန်ေြပ(၁၃)လမ်း၊ ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၆၆၆၃၇၆၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၆၆၆၃၇၆၇

မူးယစ်ကိုပစ်မူးယစ်ကိုပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

ညအချနိ်အိပ်ေနချနိ်တွင် လ ပ်စစ်မီးများပိတ်ထားြခင်းြဖင့်

လ ပ်စစ်ကို ေနစ်ေခ တာသင့်ပါသည်



ဇွန်    ၁၄၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ ပညာေရးေနာက်ကျကျန်မ 

မြဖစ်ေစေရးအတွက် အေြခခံပညာေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကားမ ကို 

မလိုလားသူ ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်များက မိနယ်အချိ၌ အကမ်းဖက်

ခိမ်းေြခာက်မ များ လုပ်ေဆာင်

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ေလာင်းလုံးမိနယ်၌ ပညာသင်ကားသင်ယူခွင့် 

အခွင့်အလမ်းများ ပျက်ြပားကာ ပညာမဲ့လူတန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန် 

ရည်ရယ်၍ PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက ပညာေရးက  

ြမင့်မားေရးကို ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး

စာမျက်ှာ » ၁၆

စာမျက်ှာ » ၁၅

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး ေကာင်းမွန်တိုးတက်ရန်မှာ တည်ငိမ်မ ရှိဖို အဓိကအေရးကီး

တည်ငိမ်မ ရှိေစရန်မှာ ငိမ်းချမ်းမှသာ တည်ငိမ်ေအးချမ်း၍ ဖွံဖိးတိုးတက်မ ကို ေဆာင်ရက်ိုင်မည်
ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်     ၁၃

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီဒတုယိဥက    ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီး စိုးဝင်းသည် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုးမှ ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး 

ဖုန်းြမတ်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မှ တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများ၊  အေနာက်ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှး  ဗုိလ်ချပ်ထင်လတ်ဦးှင့် တာဝန်ရိှသူများလုိက်ပါ၍ ယေနတွင် စစ်ေတွှင့်  ဘူးသီးေတာင် 

တပ်နယ်တုိမှ အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုဝင်များအား  တပ်နယ်ခန်းမများှင့် ရိပ်သာတိုတွင ်သီးြခားစီေတွဆုံ၍  အမှာစကားေြပာကားသည်။ 

လဗီာပူးအသင်းက ဘင်ဖကီာတိက်ုစစ်မှး ဒါဝင်နူက်ဇ်ကိ ုေပါင် ၆၄ သန်းြဖင့ ်ေခ ယူ
ပရမီယီာလဂ်ိကလပ် လဗီာပူးအသင်း 

ဟာ ေပ တဂူကီလပ် ဘင်ဖကီာအသင်းမှ 

ဥုေဂွးတိုက်စစ်မှး    ဒါဝင်ူနက်ဇ်ကို 

စာချပ်ချပ်ဆိုေခ ယူဖို  သေဘာတူညီမ  

ရရိှခ့ဲပီြဖစ်တယ်လုိ ဘင်ဖကီာအသင်းက 

အတည်ြပေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

လက်ရှိမှာ    ဘင်ဖီကာအသင်းက 

တုိက်စစ်မှး ဒါဝင်ူနက်ဇ်ကုိ ေြပာင်းေရ  

ေကးေပါင ်၆၄ သန်းနဲ  ကနဦး  သေဘာ 

တညူထီားတာြဖစ်ေပမယ့ ်ေပါင် ၈၅ သန်း 

အထိ  ြမင့်တက်လာဖိုလည်း  ရှိေနတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ု  တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး  ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ိုင်ငံလုံး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ ်

(NCA)ပါ အတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး  ဘက်မလုိက်ေသာ  ုိင်ငံြခားေရးမူဝါဒကုိ  ကျင့်သုံးပီး  ုိင်ငံများအကား  ငိမ်းချမ်းစွာ 

အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စိက်ုပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးကိအုေြခခသံည့ ်ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ကိ ု   ေခတ်မနီည်းစနစ်များြဖင့ ် ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်တည်ငမ်ိေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး ိင်ုငတံကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကိဖုတ်ိေခ ၍ တိင်ုးရင်းသား 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး၏  စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ု အားေပးကူညီပီး  ိုင်ငံေတာ်၏  ထုတ်ကုန်များစွာ  ထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိင်ုးရင်းသားလမူျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလထ့ုံးတမ်း အစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး  အမျိးသားယ်ေကျးမ  

စိုက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  မဟာသေရစည်သ ူ  မင်းေအာင်လ  င်၏ 

၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေနတွင်ကျေရာက်ေသာ 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသုိ ေပးပုိသည့် 

သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်)                 ၁၂-၂-၂၀၂၁

တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများစွာ  မှီတင်းေနထိုင် 

လျက်ရှိသည့်  မိမိတိုိုင်ငံအတွက်   အချင်းချင်း 

ေသွးစည်းညီွတ်မ ရှိမှသာ     ြပည်ေထာင်စုကီး 

မပိကဲွဘ ဲအချပအ်ြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမမဲည် 

ဆိုသည်ကို  အတိတ်သမိုင်းမှ သင်ခန်းစာရရှိခဲ့ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။  အနာဂတ်တွင်လည်း  အလားတူပင် 

တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ၏ ကျစ်လျစ် 

ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာ စေုပါင်းအားကိ ုဆက်လက် 

ကိးပမ်းတည်ေဆာက်သွားကရမည် ြဖစ်ပါသည်။
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ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက    ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း 

စစ်ေတွတပ်နယ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုဝင်များအား ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားစ်။                     

ဦးစွာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဒီတုယိဥက    ဒတုယိတပ်မေတာ်  

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်  ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်(ကည်း)က အမှာစကားေြပာကား 

ရာတွင်     တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်နယ်ေြမသည်  

ိုင်ငံ၏  အေနာက်ဘက်ြခမ်းနယ်ေြမ၊  

ကုန်းနယ်နိမိတ်ှင့်  ေရနယ်နိမိတ်ပါ ပါရိှ 

ေကာင်း၊ ကမ်းိုးတန်းှင့ ် ြမန်မာေ့ရြပင် 

ပိုင်နက်များကို     လုံ ခံစွာကာကွယ ်

ထိန်းသိမ်းေနရသြဖင့ ်  အေရးကီးေသာ  

တာဝန်များကို  ထမ်းေဆာင်ေနကရသ ူ

များြဖစ်ေကာင်း၊    ထိုသို    ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ိုင်ြခင်းသည်     ေဒသခံ 

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများှင့်    ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းများ၏  အမျိးသားေရးစတ်ိဓာတ် 

ြဖင့်  လက်ရည်တစ်ြပင်တည်း  ချစ်ကည် 

စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို 


