
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လြပည့်ေကျာ ်     ၆     ရက်၊      တနဂ  ေွေန။                                                                                                                                            Sunday,      19     June    2022          ၁၀၇၇၁

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

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆
ေဆာင်းပါး 

စာမျက်ှာ » ၁၈
ေဆာင်းပါး 

စာမျက်ှာ » ၂၃

ိင်ုငေံတာ်၏ ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွေခါင်းေဆာင် ဗိလ်ုချပ်ကီးရာြပည့ှ်င့ ်ပအိဝ်ုးအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရးအဖဲွချပ် (PNLO)ဒတုယိဥက   (၁) ခွန်ထွန်းတင်တို သုံးရက်တာ ေဆွးေွးညိ  င်းချက်များအရ 

သေဘာတူညီချက်များကိ ုအတည်ြပလက်မှတ်ေရးထိုးကစ်။

ဖတ်စရာ

ယေန

အချင်းချင်း ခိက်ုရန်ြဖစ်ပွားြခင်းသည် မေကာင်း။ ရန်ြပ  

တတ်သူတိုအလယ်တွင်   ရန်မြပဘဲေနြခင်းသည ် 

လည်းေကာင်း၊ ကေိလသာအိှပ်စက်ခရံသတူိုအလယ် 

၌   ကိေလသာ  အှိပ်အစက်မခံရဘဲေနြခင်းသည ်

လည်းေကာင်း၊ ကာမဂဏ်ုကိ ုေကာင့်ကစိက်ုကန်ုေသာ 

သတူိုအလယ်၌ ေကာင့်ကမစိက်ုကန်ုဘေဲနြခင်းသည် 

လည်းေကာင်း ချမ်းသာ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၃)

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၈

ိင်ုငေံတာ်၏ ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွှင့ ်ပအိဝ်ုးအမျိးသား 

လွတ်ေြမာက်ေရးအဖွဲချပ(်PNLO)  ဒုတိယဥက   (၁) ဦးေဆာင်ေသာ 

ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွတို ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွ ဒတုယိေနကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုး 

တွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် ငမ်ိးချမ်းေရး 

ိုင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့် ပအိုဝ်းအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရးအဖွဲချပ် 

(PNLO) ဒုတိယဥက   (၁) ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ဒုတိယေန ေတွဆုံေဆွးေွး

ေဖာ်ေဆာင်မ ဗဟိဌုာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ဆက်လက်ကျင်းပသည်။

ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွသုိ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖဲွဝင် 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးဝန်ကီးဌာန(၁)   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်း 

ေရးေကာ်မတီဥက       ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင ်

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်၊   အဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့ ်  ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမိုးြမင့်ထွန်း၊ 

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်       ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  

ညိ  င်းေရးေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးမင်းေနာင်ှင့် 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ုပဋပိက  

အိပ်မက်ဆိုးက ိုးထဖို

အချနိ်တန်ပီ

စာဖတ်ရင်း 

ေတွးကမယ်

သီးှံ

ေ ဈးကွက်



        

ဇွန်  ၁၉၊   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

ပညာသည် ေလာက၏ အလင်းေရာင် မီး ှးတန်ေဆာင်၊ ပညာြဖင့ ်ေလာက 

အေမှာင်ကိုခွင်း၍ ထွန်းလင်းေတာက်ပေအာင ်ေဆာင်က်းိုင်ေပသည်။ ပညာ 

ြပည့်ဝှလံုးလှ၍ ေလာကေကာင်းကျိးကိ ုသယ်ပုိးုိင်သည်။ အသeိာဏ်ပညာြဖင့ ်

အရာရာကုိ ဆင်ြခင်တံုတရား ပုိင်းြခားေဝဖန်ဆန်းစစ်ုိင်ရာ မိမိအကျိး၊ ေလာက 

ေကာင်းကျိး ြဖစ်ထွန်းေစသည်။ ထိုေကာင့ ်ငယ်စ်ေတာင်ေကျး ကေလးဘဝမ ှ

လလူားေြမာက်သည်အထ ိပညာသင်ကား ကိးစားကပီး အမျိးေကာင်းသားများ 

ြဖစ်ေြမာက်လာေအာင ်အားထုတ်ကသည်။

ငယ်စ်အခါ ပညာရှာ၍ ကီးေသာအခါ ဥစ ာရှာပီး တင့တ်ယ်ေသာဘဝတစ်ခ ု

ြဖစ်လာေအာင် ကိးစားကသည်။ ေကာင်းမွန်ေသာဘဝတစ်ခကုိ ုတည်ေဆာက်ိင်ု 

ရန်အတွက် အဓကိအချက်မှာ သင်ကားခဲေ့သာပညာကိ ုအေြခခ၍ံ စ်းစားဆုံးြဖတ် 

လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်ကြခင်းြဖစ်သည်။ ကေလးသငူယ်၊ လငူယ်လရူယ်များ ပညာ 

သင်ကားိင်ုေရးအတွက် အစိုးရတိုသည် စမီေံဆာင်ရက် ေထာက်ပံက့ညူြီဖည့ဆ်ည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။            ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစိုးရ 

လက်ထက်၌ ေကျာင်းေနအရယ် ကေလးငယ်အားလံုး ပညာသင်ကားုိင်ေရးကုိ 

မြဖစ်မေနေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ြမန်မာိင်ုငရိှံ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူလငူယ်လရူယ်များမှာ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် 

တွင် ြဖစ်ေပ ခဲ့သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ပညာသင်ကားမ  အခွင့်အလမ်း 

ဆုံး ံးခဲ့ရသည်။  ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင်  ေကျာင်းများြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေသာ်လည်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  ြမင့်တက်လာသြဖင့ ်ေကျာင်းများအားလုံး ြပန်လည် 

ပတ်ိခဲရ့သည်။ ၂၀၂၂ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  န်း သသိာစွာကျဆင်းသွားသြဖင့ ်

တစ်ိုင်ငံလုံးရှ ိအေြခခံပညာေကျာင်းများအားလုံးကိ ုဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့သည့်အြပင ်

အဆင့်ြမင့်ပညာေကျာင်းများလည်း ဖွင့်လှစ်ေပးုိင်သြဖင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

များ ပညာသင်ယူမ အခွင့်အလမ်းများ ြပန်လည်ရရှိလာသည်။ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်တွင ်အေြခခံပညာေကျာင်းများ၌ ေကျာင်းအပ်ှ ံ

သမူျား တိုးတက်များြပားလာပီး ေကျာင်းများစတင်ဖွင့လှ်စ်ပီးချန်ိအထ ိေကျာင်း 

သား ေကျာင်းသ ူ၆ ဒသမ ၇ သန်းခန်  ေကျာင်းအပ်ှံခဲ့ပီး ၆ ဒသမ ၃ သန်းခန်  

ပညာသင်ကားေနကပီြဖစ်၍ ၉၄ ဒသမ ၁ ရာခိုင် န်း ပညာသင်ကားမ  အခွင့် 

အလမ်းများကိ ုရရိှခဲသ့ည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ပညာသင်ကားမ ကိ ုေလလ့ာကည့လ် င် 

ေကျာင်းသားမဘိများတွင် အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့ ်အားနည်းချက်များရိှေနသည်ကိ ု

ေတွရသည်။ အချိပညာမသင်ိုင်သည့် ကေလးများရှိပီး အချိမှာ ပညာကို 

ဆုံးခန်းတိုင်ေအာင် သင်ကားိုင်ြခင်းမရှိဘ ဲအေဟာသိကံြဖစ်သွားကသည်ကိ ု

ေတွရသည်။

တန်းစ်ကူးေြပာင်းသင်ကားမ ကိ ုေစ့ငုကည့်လ င် အေြခခံပညာသင်ကား 

ခဲ့သူများအနက် သူငယ်တန်းမှ စတုတ တန်းအထိ သင်ကားခဲ့ကသူများမှာ ၆၀ 

ရာခိုင် န်းခန်သာရှိပီး အလယ်တန်းပညာ ပီးဆုံးသည်အထ ိသင်ကားိုင်ခဲ့သ ူ

များမှာ ၅၀ ရာခိင်ု န်းသာရိှခဲသ့ည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်ိင်ုငေံတာ် 

အစိုးရက ပညာေရးကို အားေပးြမင့်တင်ေပးပီး ေကျာင်းေနအရယ ်ကေလးငယ ်

တုိင်း မြဖစ်မေနေကျာင်းေနုိင်ေအာင် ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။ 

ပညာတတ်ေြမာက်ေရးတွင ်ဆရာ ဆရာမများသည ်ပဲ့ကိုင်ရှင်များြဖစ်၍ အေရ 

အတွက်ှင့် အရည်အေသွးြမင့်မားေအာင ်ြမင့်တင်ေပးလျက်ရှိသည်။ ိုင်ငံေတာ် 

အစိုးရက ဆရာ ဆရာမများကိ ုသက်ဆိုင်ရာဘွဲအလိုက ်ခံစားခွင့်များေပးလျက ်

ရိှသက့ဲသုိ ေကျာင်းအုပ်ချပ်ေရးတွင် တာဝန်ရိှသည့် ပုဂ ိလ်အားလံုးအား လစာ၏ 

၁၀ ရာခိုင် န်းကို ခံစားခွင့်ေပးထားသည်။

ိုင်ငံေတာ်က ပညာေရးကိ ုအားေပးြမင့်တင်ေပးပီး ိုင်ငံေတာ်ှင့် ြပည်သ ူ

များ၏ အနာဂတ်ဘဝ ြမင့်မားတိုးတက်ေစရန ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ေနချနိ်တွင် အစွန်းေရာက်ိုင်ငံေရးသမားများ၏ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်ေပးမ ေကာင့် 

အကမ်းဖက်အဖျက်သမားများက  ဆရာ ဆရာမ၊  ေကျာင်းအုပ်ချပ်သူများှင့ ်

စာသင်ေကျာင်းများကို ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးေနသည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 

တိင်ုးြပည်ှင့် လူငယ်လူရယ်များ၏ အနာဂတ်ကုိ ဖျက်ဆီးေနကသည့် အကမ်းဖက် 

သမားများကို ြပည်သူများ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့် ဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖျက်ကရမည ်

ြဖစ်သည်။

သုိြဖစ်ရာ ပညာသည် ုိင်ငံ၏အနာဂတ်၊ ုိင်ငံ၏ မီး ှးတန်ေဆာင် အလင်း 

ေရာင်ြဖစ်သည်။ ပညာြဖင့ ်မမိတိိုဘဝှင့ ်ိင်ုငေံတာ်ကိ ုတည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ်၍ 

တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းလာေသာ ပညာေရးကို ဆက်လက်ြမင့်တင်အားေပးပီး ပညာ 

ေရးကို    ဆုံးခန်းတိုင်ေအာင်   သင်ယူပီးေြမာက်ိုင်ေအာင ်   ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။           ။

ပညာသည် ေလာက၏အလင်းေရာင်
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်   ၁၉

ထိင်ုးိင်ုငဆံိင်ုရာ အထူးအာဏာကန်ုလ ဲအပ်ြခင်းခရံေသာ ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ် သအံမတ်ကီး ဦးချစ်ေဆ ွ

သည် ၎င်း၏ခန်အပ်လ ာကို ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် ဗန်ေကာက်မိ၌ ထိုင်းိုင်ငံဘုရင်မင်းြမတ ်မဟာဗာဂျရီာေလာင်ကွန်းဖရာ့ 

ဗာဂျယီာကေလာင့်ေကျာင့်ယူဟူဝါထ ံေပးအပ်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။                                                                       သတင်းစ်

စ့်ကူး    ဇွန်   ၁၈

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး     စ့်ကူး 

မိနယ်တွင ်    မိုးရာသီလူထုလ ပ်ရှားမ    

သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွကိ ု ယေန  နနံက် ၇ နာရ ီ

က စ့်ကူးမိအဝင် စ့်ကူး-လက်ပံလှ                   

ကားလမ်းေဘးဝဲ/ယာ   တစ်ေလ ာက်ှင့်  

မ ေလး-မိုးကတ်ု ကားလမ်းေဘးဝ/ဲယာ 

တိုတွင်  မိုးရာသသီစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွ ကျင်းပ 

သည်။

ေရှဦးစွာ   နယ်ေြမခံတပ်မှ   ဒုတိယ 

ဗိလ်ုမှးကီး မျိးသန်ဇင်၊ စ့်ကူးမိနယ်စမီ ံ

အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက  ဦးထွန်းေကျာ်ိင်ု 

ှင့်  အဖွဲဝင်များ၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ 

ေတာအုပ်ကီး    ဦးသန်းဝင်းထွန်းတိုက 

က န်း၊  ပိေတာက်၊  ယင်းမာ၊  ကံ့ေကာ်၊ 

စိန်ပန်းှင့် ခေရပင်  စုစုေပါင်းအရိပ်ရ 

ပျိးပင်ေပါက် ၄၅၀ ကိ ုတက်ေရာက်လာသ ူ

ေတာင်ငူ    ဇွန်   ၁၈

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန  လူမ ဖူလုံ 

ေရးအဖွဲသည ်၂၀၁၂ ခုှစ်  လူမ ဖူလုံေရး 

ဥပေဒှင့်အညီ  ေတာင်ငူမိ   မိနယ် 

လမူ ဖလူုေံရးုံးတွင် အကျံးဝင်မှတ်ပုတံင် 

ထားသည့ ် အာမခအံလပ်ုသမား လပ်ုငန်း 

ခွင်ြပင်ပ    တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစ် 

အတွင်း     ထိခိုက်ေသဆုံးမ အတွက် 

ကျန်ရစ်သူမိသားစုအား  ကျန်ရစ်သူ 

အကျိးခံစားခွင့်ှင့် အာမခံအလုပ်သမား 

သံအမတ်ကီး ဦးချစ်ေဆွ ထိုင်းိုင်ငံ ဘုရင်မင်းြမတ်ထံ  ခန်အပ်လ ာေပးအပ်

စ့်ကူးမိနယ်၌  မိုးရာသီလူထုလ ပ်ရှားမ  သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ

များထ ံေပးအပ်ပီး တေပျာ်တပါးစိက်ုပျိး 

ခဲ့ကသည်။ 

အဆိုပါ     မိုးရာသီလူထုလ ပ်ရှားမ  

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲသို စုစုေပါင်းအင်အား 

၇၀၀ ခန် တက်ေရာက်ခဲ ့ကပီး ေဂဟစနစ် 

ြပြပင်ထိန်းသိမ်း     ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်၊ 

မိဝင်မိထွက ်စိမ်းလန်းစိုြပည်သာယာ 

လှပေစရန်ရည်ရယ်၍  ကျင်းပြခင်းြဖစ ်

သည်။

တင်ဇာလွင် (ြပန်/ဆက်)

ေတာင်ငူ၌ ၂၀၁၂ ခုှစ် လူမ ဖူလုံေရးဥပေဒှင့်အညီ အကျိးခံစားခွင့်များေပးအပ်

မီးဖွားမ ှင့်ဆိုင်သည့်  ေငွေကးအကျိး 

ခံစားခွင့်၊    မကျန်းမာမ ှင့်ဆိုင်သည့် 

ေငွေကးအကျိးခံစားခွင့်တို  ခွင့်ြပထုတ် 

ေပးြခင်းကိ ုယေနတွင် မိနယ်အေထေွထ ွ

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန   နတ်သ င်ေနာင် 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက    ဦးညညီလွီင်စိုးက အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး                ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး 

လမူ ဖလူုေံရးုံး တိင်ုးေဒသကီး တာဝန်ခ ံ

အရာရိှ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ဦးဝင်းစုိး 

က  ၂၀၁၂ ခုှစ်   လူမ ဖူလုံေရးဥပေဒပါ  

အေကာင်းအရာများအား      ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။ ဆက်လက်၍  ေတာင်င ူ

မိ        မိနယ်လူမ ဖူလုံေရးုံးတွင ်

အကျံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားေသာ မိနယ်

လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာံုးမှ အာမခအံလပ်ု 

သမား ဦးေကျာ်ဝင်းလတ်၏  လပ်ုငန်းခွင် 

ထိခိုက်မ ေကာင့်  ေသဆုံးြခင်းအတွက ်

ကျန်ရစ်သူမိသားစုအား အကျိးခံစားခွင့် 

ေငွကျပ်သိန်း ၉၀ ကို          ဇနီးြဖစ်သူ   

ေဒ ြမတ်မွန်ေအးထံသို  လည်းေကာင်း၊  

Brac Myanmar Microfinance Co.,Ltd. 

မှ အာမခအံလပ်ုသမား ေဒ သမိ့သ်မိ့ဝ်င်း၏ 

မီးဖွားမ ှင့်ဆိုင်သည့်  အကျိးခံစားခွင့ ်

ေငကွျပ် ၆၈၉၀၀၀ ှင့် အြခားကျန်ရိှသည့ ်

မကျန်းမာမ ၊ မီးဖွားမ ှင့ဆ်ိင်ုသည့ ်အကျိး 

ခံစားခွင့်တုိအား   ကာယကံရှင်များထံသုိ 

ေပးအပ်ရာ     စုစုေပါင်းေငွကျပ်သိန်း 

၁၂၀၆၀၀၀၀  ေကျာ်       ေပးအပ်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ကိုလွင်(ဆွာ)



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ပအိဝ်ုးအမျိးသား လွတ်ေြမာက်ေရးအဖဲွချပ်(PNLO) 

ဒုတိယဥက   (၁) ခွန်ထွန်းတင်၊ တွဲဖက်အေထွေထွ 

အတွင်းေရးမှး(၁) ခွန်မင်းသိန်း၊ ဗဟိုေကာ်မတီဝင ်

ခွန်ဇွဲထိုရ်တို တက်ေရာက်ကသည်။ 

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွ ဒုတိယေနတွင် ြပည်ေထာင်စု 

သေဘာတစူာချပ် အစတ်ိအပိင်ုး (၁/၂/၃)ပါ သေဘာ 

တညီူချက်များှင့်ပတ်သက်၍  လည်းေကာင်း၊ အစိတ် 

အပိုင်း(၃)မှ  ဆက်လက်ေဆွးေွးရန် ကျန်ရှိသည့် 

ဇယား-၂ ပါ ေဆွးေွးရန်အချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ 

လည်းေကာင်း၊ အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့် 

ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ    ညိ  င်းေရးေကာ်မတီမ ှ

ေလ့လာဆန်းစစ်ေဖာ်ထုတ်စိစစ်ေရးအဖွဲ၏ ေတွရှိ 

ချက်များကုိလည်းေကာင်း ညိ  င်းေရးေကာ်မတီဝင် 

ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးဝင်းဗုိလ်ရိှန်က ရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။

ထိုေနာက် ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ များကိ ုှစ်ဖက်ေဆွးေွးညိ  င်းကပီး သုံးရက် 

တာ ေဆွးေွးညိ  င်းချက်များအရ သေဘာတညူခီျက် 

ိင်ုငေံတာ်၏ ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွ 

ေခါင်းေဆာင်  ဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်ှင့ ်  ပအိုဝ်း 

အမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရးအဖွဲချပ်(PNLO)

ဒုတိယဥက   (၁) ခွန်ထွန်းတင်တို သုံးရက်တာ 

ေဆွးေွးညိ  င်းချက်များအရ     သေဘာတူညီ 

ချက်များကိ ုအတည်ြပလက်မှတ်ေရးထိုး လလှဲယ် 

ကစ်။

များကို အတည်ြပလက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ကသည်။ 

ယင်းေနာက် ပအိဝ်ုးအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရး 

အဖဲွချပ်(PNLO) ဒုတိယဥက   (၁) ခွန်ထွန်းတင်ှင့် 

ိုင်ငံေတာ်၏     ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင်     ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်တိုက 

နိဂံုးချပ်အမှာစကားများေြပာကားကပီး ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ    ထုတ်ေဝသည့်   (၇၅)ှစ်ေြမာက ်

စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန      ဂုဏ်ြပအခမ်းအနား 

စာအုပ်၊    မှတ်တမ်းစာအုပ်များ၊   ေခတ်ှင့်အညီ 

ြပန်လည်ြပစထုားသည့ ် ြမန်မာစွ့ယ်စုကံျမ်း(အတဲွ-၁) 

ှင့် လက်ေဆာင်ပစ ည်းများကိ ုေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                       သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၈

တစ်ိင်ုငလံုံး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန်ှင့် လက်နက်ကိင်ုပဋပိက  

ချပ်ငိမ်းေရးတိုအတွက်ရည်ရယ်၍ ဧပီ ၂၂ ရက်တွင် ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများှင့ ်

ေတွဆံုေဆွးေွးရန် ဖိတ်ေခ ခ့ဲရာ ဒီမုိကေရစီအကျိးြပ ကရင်တပ်မေတာ် 

(DKBA)မှ စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့ရိှ် ေစာစတီး ဦးေဆာင်သည့ ်ငမ်ိးချမ်းေရး 

ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွသည် ယေနမွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့ ်

ေနြပည်ေတာ်ရှ ိHorizon Lake View Resort သို ေရာက်ရှိကသည်။ 

အဆိပုါ ငမ်ိးချမ်းေရးကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွအား အမျိးသားစည်းလုံး 

သာစည်   ဇွန်   ၁၈

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး သာစည်မိနယ်တွင် မိုးရာသီသစ်ပင် 

စုိက်ပျိးပဲွကုိ  ယေနနံနက် ၇ နာရီက မိဝင်မိထွက် လမ်းေဘးဝဲ/ယာ 

ှစ်ေနရာှင့်  ခိုင်ချင်းဆက်လမ်းအမှတ(်၂)   လမ်းေဘးဝ/ဲယာတို၌ 

ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်  မိအေနာက်ဘက ်  သာစည်-သေြပဝ 

ကားလမ်းေဘးဝ/ဲယာတွင် စန်ိပန်းပင် ၂၅ ပင်ှင့ ်မဇဲလပီင် ၅၀ စစုေုပါင်း    

၇၅ ပင်ကိ ုလည်းေကာင်း၊  မိအေရှဘက်အဝင်ြဖစ်ေသာ ေတာင်ကီး-

မိတ ီလာကားလမ်းေဘးဝဲယာတွင် စိန်ပန်းပင် ၁၅၀၊ ကုက ိပင် ၅၀၊ 

ွယ်သာကီပင် ၃၀၊ စိန်တံချပင် ၃၀၊ သေြပဘူတပင ်၁၅ ပင်၊ ခေရပင်  

၁၅ ပင်ှင့ ်အြခားပန်းအလှပင် ၁၀ ပင် စစုေုပါင်း ၃၀၀ ကိ ုလည်းေကာင်း၊        

ခိုင်ချင်းဆက်လမ်းအမှတ(်၂)  လမ်းေဘးဝ/ဲယာတွင် စိန်ပန်းပင် ၂၀၊ 

မဲဇလီပင် ၂၀၊ ယင်းမာပင် ၂၀၊ ကုက ိပင် ၂၀ ှင့် တမာပင် ၂၀ စုစုေပါင်း 

၁၀၀ ကိ ုလည်းေကာင် ေနရာသုံးေနရာ၌  အရပ်ိရအပင်များှင့ ်ပန်းအလှ 

ပင်များ စုစုေပါင်း ၄၇၅ ပင်ကို စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကိ ု မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးမျိးသက်ေကျာ်ှင့ ်အဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ၊ ရတဲပ်ဖဲွဝင် 

များ၊ မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ၊ မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွမှ ဝန်ထမ်း 

များ၊   သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက/်ေကျးရာအုပ်စ ုအုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့ ်

စာေရးဝန်ထမ်းများ၊  ေဒသခံြပည်သူများ စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                                       မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ိင်ုငေံတာ်စမီအုံပ်ချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်၏ ငမ်ိးချမ်းေရးဖတ်ိေခ ကမ်းလှမ်းမ အရ

 ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးရန် ဒီမိုကေရစီအကျိးြပကရင်တပ်မေတာ် (DKBA)မှ စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့်ရှိ 

ေစာစတီး ဦးေဆာင်သည့် ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖဲွ ေနြပည်ေတာ်သို ေရာက်ရှိ

ညွီတ်ေရးှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီအဖဲွဝင် 

ှင့်   တာဝန်ရှိသူများ၊   သာသနာေရးှင့်  ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန၊ 

အုပညာဦးစီးဌာနမှ  တိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူများ၊  ဌာနဆိုင်ရာ 

ဝန်ထမ်းများ၊ ငိမ်းချမ်းေရးကိုလိုလားသည့် ေဒသခံြပည်သူများက 

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးကုိရရိှေရးသည် ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  ဆ အစစ် 

အမှန်ြဖစ်သည်၊ ငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးသည ်ိုင်ငံသားအားလုံး၏ ဆ  

အမှန်ြဖစ်သည်၊ ြပည်ေထာင်စုကီးငိမ်းချမ်းဖုိ ေတွဆံုေဆွးေွးကပါစုိ၊ 

တိုင်းရင်းသားေတွစည်းလုံးမှ ငိမ်းချမ်းတည်ငိမ်ေအးချမ်းရ စသည့် 

စာသားပါ ဆိင်ုးဘတ်ုများှင့ ်ိင်ုငေံတာ်အလငံယ်များကိ ုကိင်ုေဆာင်၍ 

ကိဆိုကသည်။                                                            သတင်းစ်

သာစည်မိနယ်၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ 

အရိပ်ရအပင်များှင့် ပန်းအလှပင်များ စိုက်ပျိး

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၈

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ကီးကပ်မ ြဖင့ ်

ရန်ကန်ုေတာင်ပိင်ုးခိင်ု ခရမ်းမိနယ် ကမာမတ်ေကျးရာတွင် အေြခခ ံ

ငါးေမွးြမေရးှင့ ်ေရချိငါးများ ေဆးထိုးသားေဖာက်ြခင်း နည်းပညာေပး 

သင်တန်းှင့်  ေကာင်းမွန်ေသာေရသတ ဝါများ  ေမွးြမေရးကျင့်စ ်

(GAqP)သင်တန်းဖွင့်ပွ ဲ  အခမ်းအနားကို  ယေနနံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် 

အေြခခံငါးေမွးြမေရးှင့် ေရချိငါးများ ေဆးထိုးသားေဖာက်ြခင်း နည်းပညာေပးသင်တန်းှင့်

ေကာင်းမွန်ေသာေရသတ ဝါများ ေမွးြမေရးကျင့်စ် (GAqP)သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်

ကမာမတ်ေကျးရာ၌ ကျင်းပသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို တိုင်းေဒသကီး၊ ခိုင်၊ မိနယ်အဆင့် 

တာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်သင်တန်းသား ၃၀ တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး ငါးလပ်ုငန်း 

ဦးစီးဌာနမှ ဒတုယိတိင်ုးဦးစီးမှး ဦးတင့လွ်င်က သင်တန်းဖွင့အ်မှာစကား 

ေြပာကားပီး သင်တန်းကိ ုဇွန်၂၃ ရက်အထ ိစာေတွလက်ေတွသင်ကား 

ပိုချေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                       သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၈

ြပည်ေထာင်စ ု        ေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်ဥက             ဦးသိန်းစိုးသည ်

ြပည်ေထာင်စု   ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

အဖဲွဝင်များ၊      တာဝန်ရိှသူများှင့်အတူ 

ယေန  နနံက်ပိင်ုးတွင်  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီး    မဂ  လာဒုံမိနယ်ရှ ိ  အေထွေထွ 

အပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန သင်တန်းေကျာင်း၌  

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ် ေမှာ်ဘီမိနယ် 

ှင့် မဂ  လာဒုံမိနယ်၏ မဲစာရင်းအေြခခ ံ

လူဦးေရစာရင်း         ေြမြပင်တိုက်ဆိုင ်

စစ်ေဆးြခင်းလပ်ုငန်း  ေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ု

လည်းေကာင်း၊  သုဝဏ လူငယ်ေလ့ကျင့် 

ေရးစင်တာ၌ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ် 

ေရ ြပည်သာမိနယ်ှင့်     ဒဂုံမိသစ ်

(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၏ မဲစာရင်းအေြခခံ 

လဦူးေရစာရင်းေြမြပင်တိက်ုဆိင်ုစစ်ေဆး 

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၁၈

၂၀၂၂ ခုှစ်   (၇၅) ှစ်ေြမာက ်  အာဇာနည်ေန  

အခမ်းအနားကျင်းပေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏  ဒုတိယ 

အကမ်ိ ညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ုယေနနနံက် ၈ နာရ ီ

က ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွံုး  မဂ  လာခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို (၇၅)ှစ်ေြမာက်  အာဇာနည်ေန 

အခမ်းအနားကျင်းပေရး           ဗဟိုေကာ်မတီဥက    

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးကိုကို၊ ကျင်းပေရးဗဟိုေကာ်မတ ီဒုတိယ 

ဥက    လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 

ကီး   ဝန်ကီးချပ်   ဦးစိုးသိန်း၊   သာသနာေရးှင့် 

ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

မိုးေဇာ်ထွန်း၊ ဖိတ်ကားထားသူများှင့ ်ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင ်  (၇၅)   ှစ်ေြမာက ်

အာဇာနည်ေနအခမ်းအနားကျင်းပေရး        ဗဟို 

ေကာ်မတဦက      ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး   ဦးကိကုိကု  

(၇၅)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေနအခမ်းအနား ကျင်းပ 

ရာတွင် ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ  စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ 

ှင့အ်ညီ လုိက်နာေဆာင်ရက်ေစလုိေကာင်း၊ လံုခံေရး 

ကိုလည်း    အထူးဂုြပေဆာင်ရက်ေစလိုေကာင်း၊ 

(၇၅)   ှစ်ေြမာက ်   အာဇာနည်ေနအခမ်းအနားကို 

အခမ်းအနား   ေလးရပ်ြဖင့ ်  ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊      အာဇာနည်ဗမိာန်တွင်     အာဇာနည် 

ြမန်မာိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင ်

များအသင်း  (မေကွးဇုန်)မှ  တာဝန်ရှိသူ 

များ၊   ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များ၊  မေကွး 

တိုင်းေဒသကီး      ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွား 

 န်ကားမ ဦးစီးဌာနမှ  တာဝန်ရှိသူများ  

တက်ေရာက်ကသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

အခမ်းအနားတွင် မေကွးတုိင်းေဒသ 

ကီး စီးပွား ေရးရာဝန်ကီး  ဦးေအာင်ချန်ိက     

အဖွင့်အမှာစကား    ေြပာကားရာတွင ်  

ဟိတုယ်ှင့ခ်ရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန 

၏  ရည်မှန်းချက်သည ်ေနထိုင်ရာ  ိုင်ငံ 

မိများ   သာယာလှပပီး   ဧည့်သည်များ 

လာေရာက်လည်ပတ်ကာ     ေဒသခံများ 

အတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ အလုပ်အကုိင် 

စီးပွားေရး    ြဖစ်ထွန်းရန်ြဖစ်ေကာင်း၊        

ခရီးသွားလုပ်ငန်း       ရည်မှန်းချက ်    

ေအာင်ြမင်ရန်အတွက ်မဟာဗျဟာ (၆)

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက    ဦးသိန်းစိုး မဲဆ ရှင်စာရင်းြပည့်စုံမှန်ကန်ေရး 

အေြခခံလူဦးေရစာရင်းှင့ ်ေြမြပင်တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ေနမ ကည့် 

ြခင်းလုပ်ငန်း      ေဆာင်ရက်ေနမ ကို 

လည်းေကာင်း    သွားေရာက်ကည့်  

လုပ်ငန်းကုိ  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်အစအီစ်ြဖင့ ်  မဂ  လာဒုံမိနယ် 

ရှိ        အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

သင်တန်းေကျာင်းှင့ ်    သုဝဏ လူငယ် 

ေလ့ကျင့်ေရးစင်တာတို၌    အေြခစိုက် 

စခန်းှစ်ခုဖွင့်လှစ်၍    ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၊  ြပည်ေထာင်စ ု

နယ်ေြမ၊   ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊  ဧရာဝတီ 

တိင်ုးေဒသကီး၊ မွန်ြပည်နယ်ှင့ ် ရန်ကန်ု 

တိင်ုးေဒသကီးတိုမှ  ထတ်ုတ်ုေကာ်မရှင် 

ဝန်ထမ်းအင်အား ၁၉၄ ဦးတိုြဖင့ ်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်းှင့ ်ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီးမ ှ ေဆာင်ရက်ရန်ကျန်ရှ ိ

သည့ ်    မိနယ်များ၏    မစဲာရင်းအေြခခ ံ 

လဦူးေရစာရင်းများအားလည်း ဆက်လက် 

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  

သိရသည်။                          သတင်းစ် 

၂၀၂၂ ခုှစ်  (၇၅) ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေနအခမ်းအနားကျင်းပိုင်ေရး ဒုတိယအကိမ် ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ
ေခါင်းေဆာင်ကီးများကိ ုလွမ်းသူပန်းေခခွျ အေလးြပ  

အခမ်းအနား၊ အတွင်းဝန်ုံး  (ယခင်ဝန်ကီးများုံး) 

တွင်  ိုင်ငံေတာ်အလံတိုင်တစ်ဝက ်    လ င့်ထူြခင်း 

အခမ်းအနား၊ ရန်ကုန်မိှင့် ေနြပည်ေတာ်တိုတွင ်

ကျင်းပမည့် အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများအား  

ရည်စူး၍ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းသည့ ်အခမ်းအနား 

တိုြဖစ်ေကာင်း။

 ယခှုစ်တွင်    ရန်ကန်ုမိှင့ ်  နတ်ေမာက်မိရိှ  

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေနအိမ်ြပတိုက်များကိ ုအများ 

ြပည်သမူျား ကည့် ေလလ့ာရန်  ဖွင့လှ်စ်ြပသသွားရန် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုအြပင် အတွင်းဝန်ုံး  (ယခင်ဝန်ကီး 

များုံး)ရိှ  အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ   ကျဆုံး 

ခဲ့သည့် အစည်းအေဝးခန်းမကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ြပသ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ထိုေနာက်     အာဇာနည် 

ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏  မသိားစဝုင်များ၊   ိင်ုငြံခား 

သံတမန်များ၊   ိုင်ငံေရးပါတီများှင့ ်  NGO   အဖွဲ 

အစည်းများအား အေလးထားဖတ်ိကားေရး၊ အခမ်း 

အနားတက်ေရာက်မည့ ်အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး 

များ၏ မသိားစဝုင်များ စနစ်တကျ  လွမ်းသူပန်းေခွချ 

ဂါရဝြပအေလးြပုိင်ရန်  ေဆာင်ရက်ေရး၊   အခမ်း 

အနားများအတွက်    လုံ ခံေရး၊    ကျန်းမာေရးှင့ ်

ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ   ကိစ ရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍ 

ေဆာင်ရက်ရမည့်အစီအစ်များ၊     အာဇာနည်ေန  

အခမ်းအနားသည် ိုင်ငံေတာ်အဆင့်  အခမ်းအနား 

ြဖစ်သည့်အတွက ်မှားယွင်းမ မရှိေစေရး ေကာ်မတီ၊ 

ဆပ်ေကာ်မတမီျားအေနြဖင့ ်ကိတင်စစီ်ေဆာင်ရက် 

ထားရှိရန် မှာကားသည်။ 

ထိုေနာက်   (၇၅)ှစ်ေြမာက ်   အာဇာနည်ေန  

အခမ်းအနားကျင်းပေရးဗဟိေုကာ်မတ ီဒတုယိဥက    

လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက        ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးစုိးသိန်းက (၇၅) ှစ်ေြမာက် အာဇာနည် 

ေန      အခမ်းအနား    ကျင်းပေရးှင့်စပ်လျ်း၍  

ေဆာင်ရက်ထားရှိမ များကို  ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ 

ဆက်လက်ပီး (၇၅)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေန   

အခမ်းအနားကျင်းပေရး လုံ ခံေရးေကာ်မတီဥက     

ကိုယ်စား အမှတ်(၂) လုံ ခံေရး  ရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲမှး 

ရမှဲးချပ် ဝင်းမင်းသန်ိး၊ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်  ဦးေအာင်ေစာဝင်း၊   လုပ်ငန်း 

ကျင်းပေရးေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး     မိေတာ်ဝန်  

ဦးဗိလ်ုေဌးတိုက  (၇၅)   ှစ်ေြမာက်    အာဇာနည်ေန  

အခမ်းအနားကျင်းပေရး လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ထားရိှမ   

အေြခအေနများှင့စ်ပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ 

ယင်းေနာက် ဆပ်ေကာ်မတအီသီးသီးမှ  တာဝန် 

ရိှသမူျားှင့ ်တက်ေရာက်လာကသမူျားက  ေဆွးေွး 

တင်ြပကရာ         ကျင်းပေရးဗဟိုေကာ်မတီဥက    

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးကိကုိကု ြဖည့စွ်က်ေဆွးေွး  

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးပီး နဂိုံးချပ်စကား  ေြပာကား 

သည်။

ထိုေနာက်  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် 

အာဇာနည်ေနအခမ်းအနားများ        ကျင်းပမည့ ်

မိေတာ်ခန်းမ၊ အတွင်းဝန်ုံး  (ယခင်ဝန်ကီးများုံး)၊ 

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းြပတိက်ုှင့ ်  အာဇာနည်ဗမိာန်သို 

သွားေရာက်ပီး ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရိှမ များှင့်  

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေနမ ကို       လှည့်လည်ကည့်  

စစ်ေဆးကာ တာဝန်ရိှသူများအား လုိအပ်သည်များ 

မှာကားသည်။                                    သတင်းစ်

အားေပးပီး တာဝန်ရိှသမူျားအား  လိအုပ် 

သည်များ မှာကားသည်။

အဆိုပါ    မဲစာရင်းအေြခခံလူဦးေရ 

စာရင်း  ေြမြပင်တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်း 

မေကွးမိ၌ “Service Quality Vs Hotel Industry” အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ
ရပ်ြဖင့ ်      ချမှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

Develop Quality Product and  Service   

သည်   အေရးကီးပီး    ြပည်တွင်း၊   ြပည်ပ  

ေဈးကွက်များရရှိမည ်      ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ခရီးသွားေဒသြဖစ်ရန် 

အတွက် Ecotourism Tourists site များ၊  

ေဒသအစားအစာ  စားေသာက်ဆိုင်များ၊  

ိုးရာယ်ေကျးမ  ေရှးေဟာင်းအေမအွှစ်  

ခရီးစ်များအား  ခရီးသွားဧည့်သည်များ      

ပိုမိုသိရှိရန် လိုအပ်သည့်အြပင ်ဟိုတယ် 

ှင့်   ခရီးသွားလုပ်ငန်းက  ရှိဝန်ထမ်း 

များ လုပ်ငန်းက မ်းကျင်မ အရည်အချင်း  

ြပည့်ဝေစေရးအတွက ်  ယခုလိုအလုပ်ုံ 

ေဆွးေွးပွဲများကျင်းပ၍   အေတွအကံ 

များ ေဆွးေွးဖလှယ်ြခင်းြဖင့ ်  ဟိုတယ် 

ှင့်    ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ  တိုးတက် 

ေအာင်ြမင်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း ရှင်းလင်း  

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် မေကွးတိုင်းေဒသကီး  

ဟိတုယ်ှင့ ်ခရီးသွား န်ကားမ ဦးစီးဌာန  

 န်ကားေရးမှး     ဦးေဇာ်လွင်ထက်က 

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ     ကျင်းပရြခင်း 

ရည်ရယ်ချက်များ၊  မေကွးတိင်ုးေဒသကီး 

အား ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ခရီးသွားေဒသ 

တစ်ခုြဖစ်ရန်   မိမိတိုဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်

စီစ်ေဆာင်ရက်လျက ်       ရှိေကာင်း၊ 

ဆက်လက်၍လည်း  စီးပွားေရးစမီခံန်ခဲွမ  

ဆိင်ုရာ အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွ၊ ဥပေဒဆိင်ုရာ 

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများ        ကျင်းပ 

ေဆာင်ရက်သွားမည ်       ြဖစ်ေကာင်း 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်      ြမန်မာိုင်ငံဟိုတယ ်

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (မေကွး 

ဇုန်)မှ တာဝန်ရိှသူများ၊ ဟုိတယ်လုပ်ငန်း 

ရှင်များက Service  Quality  Vs  Hotel  

Industry   ေခါင်းစ်ြဖင့်   အြပန်အလှန် 

ေဆွးေွးကေကာင်း သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

မေကွး    ဇွန်    ၁၈

မေကွးတိုင်း ေဒသကီး ေဒသဆိုင်ရာ 

ခရီးသွားလပ်ုငန်းေကာ်မတ၏ီ စစီ်မ ြဖင့် 

ကျင်းပသည့ ်“Service Quality Vs Hotel 

Industry” အလုပ်ံုေဆွးေွးပဲွကုိ ယေန   

မွန်းလဲွပုိင်းက မေကွးမိ My River View 

Hotel ၌ ကျင်းပရာ မေကွးတိင်ုးေဒသကီး 

စီးပွားေရးရာဝန်ကီး      ဦးေအာင်ချနိ်၊      



ဇွန်    ၁၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၁၈

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန   ဒုတိယဝန်ကီး   ဦးဝင်းေဖသည ်

တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ   ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်-မ ေလး 

အြမန်လမ်းမကီး(ေနြပည်ေတာ်-ရန်ကုန်) လမ်းပိုင်း မိုင်(၁၂/၀) ှင့် 

(၁၂/၁)ကားရိှ လှည်းကူး-ေဖာင်ကီးလမ်း Under Pass ယာ်သွားလာ 

မ ှင့်  တံတားကံ့ခိုင်မ ကိုလည်းေကာင်း၊  မိုင် (၉/၆)မှတစ်ဆင့် ငါးဆူ 

ေတာင်ေကျးရာ-ကာအင်းလမ်း    ကွန်ကရစ်လမ်းကိုလည်းေကာင်း 

ကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန်ရှိသူများအား လိုအပ်သည်များ မှာကား 

သည်။

ဆက်လက်၍  ဒုတိယဝန်ကီးသည်  ေညာင်ှစ်ပင်အမျိးသား 

ညီလာခံ   ြပည်ေထာင်စုခန်းမကီး  အဝင်လမ်း ေြမသားအမာခံလမ်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ ကုိလည်းေကာင်း၊   ြပည်ေထာင်စုခန်းမကီး   ြပင်ဆင် 

ထိန်းသိမ်းေနမ ကိုလည်းေကာင်း  ကည့် စစ်ေဆးပီး   မူလပုံစံမပျက ်

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ရန်လုိေကာင်း၊ ေရရှည်တည်တ့ံေအာင်ထိန်းသိမ်း 

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၁၈

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန ပညာေရး 

ှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန ဗဟိုေလ့ကျင့် 

ေရးေကျာင်းရိှ ဝန်ထမ်းများ၊ သင်တန်းသား 

သင်တန်းသမူျား သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ကံေတွလာပါက  ကာကွယ်တားဆီးစမီ ံ 

ခန်ခဲွိင်ုေရးအတွက် ရည်ရယ်၍ သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ှင့ ်မန်ုတိင်ုးေဘးအ ရာယ် 

အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲှင့ ်သုပ်ြပ 

အခမ်းအနားကိ ုယမန်ေနနနံက်ပိင်ုးတွင် 

ယင်းသင်တန်းေကျာင်းရိှခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည်။

အခမ်းအနားတွင်    သဘာဝေဘး 

အ ရာယ်ဆိုင်ရာ   စီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာန 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    ဦးစီးမှးုံးမ ှ

 န်ကားေရးမှး ဦးသန်းစိုး ဦးေဆာင်၍ 

အဖဲွဝင်ငါးဦးှင့ ် ြမန်မာိင်ုင ံကက်ေြခန ီ

အသင်း ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ် 

ကက်ေြခနီအသင်းခွဲ   မိနယ်တပ်ဖွဲမှး 

တိုက ေဟာေြပာကသည်။

အခမ်းအနားသုိ     ဗဟိေုလက့ျင့ေ်ရး 

ကျန်းမာေရးှင့် ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးကို လိုက်နာေဆာင်ရက်မှသာ ိုင်ငံတကာခရီးသွားများ၏

ယုံကည်မ ရရှိမည်ြဖစ်ပီး ဝန်ေဆာင်မ ေပးသူဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကည်မ ရရှိမည်
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၁၈

ဟိတုယ်ှင့ ် ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာနသည် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်  ခရီး 

သွားဧည့်သည်များ လွယ်ကူအဆင်ေြပစွာသွားလာ 

ိင်ုေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့ ်ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ 

ခရီးစ်ေဒသများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငနး်များ 

ကိ ုြမင့်တင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယခုအခါ ြမန်မာ 

ုိင်ငံသုိ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်များမှတစ်ဆင့ ်

ိုင်ငံေပါင်း ၃၀ ေကျာ်မှ ိုင်ငံတကာခရီးသွားများ  

ဝင်ေရာက်လည်ပတ်သွားလာေနပီြဖစ်သည်။

မိတ်ဆက်

ဟိုတယ်ှင့်      ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ေဒါက်တာေဌးေအာင်သည ်

ယေနနနံက် ၉ နာရတွီင် ဝန်ကီးဌာနရိှ ေကျာက်စမ်ိး 

ခန်းမ၌   ကျင်းပေသာ   Golden TMH ကုမ ဏီက 

ေရးဆဲွထားသည့ ်Health and Security Screening 

for Travelers အတွက် Travel Safe Application 

စီမံချက်   ရှင်းလင်းတင်ြပသည့ ်မိတ်ဆက်အခမ်း 

အနားသို တက်ေရာက်သည်။ 

အခမ်းအနားသို ဝန်ကီးဌာနမှ  န်ကားေရးမှး 

ချပ်များှင့ ်အရာထမ်းများ၊ Golden TMH Telecom 

မှ ဥက   ှင့် တာဝန်ရှိသူများ  တက်ေရာက်ကပီး 

တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ံုးခဲွ တာဝန်ခံများ၊ ြမန်မာ 

ိင်ုင ံခရီးသွားလပ်ုငန်းအဖဲွချပ်ှင့ ်ညေီနာင်အသင်း 

များမှ တာဝန်ရိှသမူျား၊ တက သိလ်ုှင့ ်ေကာလပ်ိများ 

မှ  ဆရာ ဆရာမများက အွန်လိုင်းမှ တက်ေရာက ်

ကသည်။

အခမ်းအနားတွင်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  

ယခုှစ်  ဧပီ ၁၇ ရက်မှစ၍ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလေကာင်းလုိင်းများကုိ ြပန်လည်ပျသံန်းေြပးဆဲွခ့ဲ  

ေကာင်း၊ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းဗဇီာများကိ ုစတင်ခွင့ြ်ပ 

ခဲ့ပီး ေမ ၂၀ ရက်မှစတင်၍ ကမ ာလှည့်ဗီဇာများကိ ု

ခွင့ြ်ပေပးလျက်ရိှရာ အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလေကာင်း 

လိုင်း ၁၁ လိုင်းြဖင့ ်ဧည့်သည်များ ဝင်ေရာက်လျက ်

ရှိေကာင်း၊   Electronic System ြဖင့် ယခုကဲ့သို 

ခရီးသွားဧည့်သည်များ ဝင်ေရာက်ရာတွင ်ခရီးသွား 

များ၏  လုံ ခံေရး၊  ကျန်းမာေရးှင့်ေဘးအ ရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးသည ် အေရးကီးေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါကူးစက်မ များမှာ ေလျာပ့ါးလာပြီဖစ်ေသာ် 

လည်း အြခားမျိးကဲွများှင့ ်ကူးစက်ေရာဂါများရိှေန 

ေသာေကာင့်  ဂုတစိုက ်ကာကွယ်ေစာင့်ကည့်ရန ်

လိုအပ်ေနေသးေကာင်း၊     ယခုအခါ    ရန်ကုန်ှင့် 

မ ေလး    အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်များတွင ်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိေကာင်း၊      ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်လည်း 

ခရီးသွားလပ်ုငန်းနယ်ပယ်ခနုစ်ရပ်အတွက် ကျန်းမာ 

ေရးှင့်   ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး Health and 

Safety Protocol (HSP)     လုပ်ငန်းစ်များကို 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊    HSP  ကို  လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်မှသာ    ိုင်ငံတကာခရီးသွားများ၏ 

ယုံကည်မ (Trust)ကို ရရှိမည်ြဖစ်ပီး ဝန်ေဆာင်မ  

ေပးသူဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်လည်း   မိမိကိုယ်ကို 

ယုံကည်မ (Confidence)ရရှိမည ်     ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယေနရှင်းလင်းတင်ြပမည့ ်Safe Travel Application 

ကုိ ေလ့လာ၍သိရိှလုိသည်များကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်   

ေဆွးေွးကေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေမးြမန်းေဆွးေွး

ဆက်လက်၍ Golden TMH ကုမ ဏီဥက   က 

မိတ်ဆက်စကားေြပာကားရာတွင ်    ြမန်မာိုင်ငံရှ ိ

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများအတွက်ြမန် န်းြမင့ ်ဖိက်ုဘာ၊ 

ကိးမဲ့ှင့ ်ဂိဟ်တနုည်းပညာများကိ ုဝန်ေဆာင်မ ေပး 

ေနေသာ  ကုမ ဏီတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ ကုမ ဏီသည် 

ယခုမျက်ေမှာက်ေခတ်  ခရီးသွားလာေရးတွင ်မရှိ 

မြဖစ်လိအုပ်လာေနသည့ ်ကျန်းမာေရးှင့ ်လုံ ခံေရး 

ဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းများစစ်ေဆးြခင်း လပ်ုငန်းရပ်များကိ ု

လွယ်ကလူျင်ြမန်ေစရန်၊ အချက်အလက် တကိျခိင်ုမာ 

ေစရန်အတွက် Travel Safe Application ကိ ုေရးဆဲွ 

တင်ြပြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် 

တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက Travel Safe Application 

ှင့်ပတ်သက်ပီး      ေဆာင်ရက်ထားရှိမ များကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက် အခမ်းအနားသုိ တက်ေရာက်လာ 

သမူျားက သရိှိလိသုည်များကိ ုေမးြမန်းေဆွးေွးခဲ့က 

ပီး   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက နိဂုံးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားကာ လိအုပ်သည်များကိ ုြဖည့စွ်က်မှာကား 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                           သတင်းစ်

ရန်ကုန်-မ ေလး အြမန်လမ်းမကီးှင့် ေညာင်ှစ်ပင်ေကျးရာအနီးရှိ

အမျိးသားညီလာခံ ြပည်ေထာင်စုခန်းမကီး ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းေနမ  ကည့် စစ်ေဆး

မည့် စီမံချက်ေရးဆွဲေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း မှာကားသည်။

ထိုေနာက် ဒုတိယဝန်ကီးသည် ညီလာခံခန်းမကီး၊ အေထာက် 

အကူြပခန်းမ၊ ေဆွးေွးပွဲခန်းမ၊ စ  က လမ်း၊ ုံးခန်း၊ ဆက်သွယ်ေရး 

အေဆာက်အအုံ၊  စာသင်ေဆာင်၊ ကွန်ပျတာေဆာင်ှင့် အများသုံး 

အိမ်သာြပင်ဆင်ေနမ များကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ညေနပိင်ုးတွင် ဒတုယိဝန်ကီးသည် အမှတ်(၁) ခိင်ုချင်းဆက်လမ်း 

မိုင်(၀/၀)မှ မိုင်(၅/၇)အတွင်း လမ်းေဖာက်လုပ်ေနမ ှင့် ေကျာက်ေချာ 

လမ်း ေဖာက်လုပ်ေနမ ကုိလည်းေကာင်း၊ ဆတ်သွားေတာ- ေညာင်ှစ် 

ပင်လမ်းကိ ု၁၈ ေပအကျယ်ချဲြခင်း၊ လမ်းပခုံးြပြပင်ြခင်း ေဆာင်ရက်ေန 

မ ကိုလည်းေကာင်း ကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန်ရှိသူများအား လိုအပ် 

သည်များ မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                        သတင်းစ်

ေကျာင်းမ ှ  ေကျာင်းအုပ်ကီး၊   ဒုတိယ 

ေကျာင်းအပ်ုကီးှင့ ်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်း 

များ၊ စီမံခန်ခွဲေရးသင်တန်း အမှတ်စ် 

(၇၆)၊    အဆင့်ြမင့်   စက်ချပ်နည်းြပ 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၄၀)၊ စာေရးဝန်ထမ်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၁၁၀)တိုမှ သင်တန်း 

သား သင်တန်းသူ  စုစုေပါင်း ၁၅၆ ဦး 

တက်ေရာက်သည်။

ေဟာေြပာပွဲအပီးတွင်     အဆိုပါ 

အဖွဲဝင်များသည ်  သဘာဝေဘး ကူညီ 

ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ိုင်ရန်အတွက်       ဖွဲစည်းထားေသာ 

Rescue Team အဖွဲများှင့် မုန်တိုင်း 

ေဘးအ ရာယ်    ဇာတ်တိက်ုေလက့ျင့ခ်န်း  

သုပ်ြပေလ့ကျင့်မ များ   ေဆာင်ရက်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။              သတင်းစ်

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခွဲမ 

အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲှင့ ်သုပ်ြပြခင်းများ ေဆာင်ရက်
လက်ပံတန်း    ဇွန်   ၁၈

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး လက်ပံတန်းမိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနရိှ တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ု 

ငါးသားေဖာက်ုတွံင် အေြခခငံါးေမွးြမြခင်းှင့် သဘာဝနည်းြဖင့် ေရ ဝါငါးကင်းသား 

ေဖာက်ြခင်းသင်တန်းကုိ ဇွန် ၁၆ ရက်က မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှးံုး၌ ဖွင့်လှစ် 

သည်။

အဆိုပါသင်တန်းသို  လက်ပံတန်း  မိနယ်မှ ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊  ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊   ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန၊   စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ 

မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများ၊ အုတ်ဖိုငါးလုပ်ငန်းစခန်းမ ှဝန်ထမ်းများ 

တက် ေရာက်ကပီး သင်တန်းသားသင်တန်းသ ူ၃၅ ဦးတိုအား အတ်ုဖိငုါးလပ်ုငန်းစခန်းမှ 

စခန်းတာဝန်ခံ ေဒ မိုးသီတာက စာေတွလက်ေတွ သင်ကားပိုချေပးခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                                                                                           သတင်းစ်

လက်ပံတန်းမိ၌ အေြခခံငါးေမွးြမြခင်းှင့် သဘာဝနည်းြဖင့်

ေရ ဝါငါးကင်းသားေဖာက်ြခင်းသင်တန်းဖွင့်



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

  တစ်ချနိ်က  ကမ်ပူးချားြပဿနာဟု  ကမ  ာ့စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများထက်တွင် 

ေရပန်းစားခဲ့ပီး ကမ်ပူးချားဒကု သည်များအေရးကိ ုေဒသတွင်းိင်ုငမံျားှင့ ်ကမ  ာ ့

ိင်ုငမံျားက ပံပ့ိုးကညူေီဆာင်ရက်ေပးခဲရ့သည့ ်ကေမ ာဒီးယားိင်ုငဆံိပုါကလည်း 

လက်ရိှ အာဆီယအံလှည့က်ျဥက   အြဖစ်ှင့ ်ြမန်မာအ့ေရးအပါအဝင် ေဒသတွင်း 

ိင်ုငမံျား၏အေရးကုိ ဦးေဆာင်ပါဝင်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ကျန်ေဒသတွင်း 

ိုင်ငံအသီးသီးတိုသည်လည်း ြပည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက   ချပ်ငိမ်းပီးဆုံး

သွားခဲ့မ ှင့်အတူ အပိင်းအိုင်းဖွံဖိးတိုးတက်လာခဲ့ကပီ

  ေဒသတင်ွးိင်ုငမံျားကားတင်ွ  အင်ဒိနုီးရှားပီးလ င်   ဒတုယိအကီးမားဆုံးိင်ုင ံ

ြဖစ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံကမူ လက်ရှိအချနိ်အထိ  ြပည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက  

ကားမှ ုန်းမထွက်ိုင်ြဖစ်ေနခဲ့

ြပည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက  အိပ်မက်ဆိုးက ိုးထဖိုအချနိ်တန်ပီ

ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစိုးရှင့ ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ  တစ်ဖွဲပီးတစ်ဖွဲ  ေဆွးေွးလျက်ရှိရာ  လက်ရှိအချနိ်အထိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ 

၁၀ ဖွဲအနက် သ မ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စ ီ(RCSS/SSA)၊ မွန်ြပည်သစ်ပါတ(ီNMSP)၊ ကရင်အမျိးသားအစည်းအုံး၊ ကရင်လွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ်(ငိမ်းချမ်းေရးေကာင်စီ) (KNU/ KNLA-PC)၊ 

‘ဝ’ ြပည် ေသွးစည်းညီွတ်ေရးပါတီ(UWSP)၊ အမျိးသားဒီမုိကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ(NDAA-မိုင်းလား)၊  ရခိုင်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတီ(ALP)၊ ပအိုဝ်းအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရးအဖွဲချပ ် (PNLO) အပါအဝင်  

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ ခုနစ်ဖွဲှင့် အြပသေဘာေဆာင်သည့် ေဆွးေွးမ များြပလုပ်ခဲ့ပီး ေတွဆုံေဆွးေွးရန် ကျန်ရှိေနေသးသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲသုံးဖွဲှင့်လည်း ဆက်လက်ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သတင်းထုတ်ြပန်ချက်များအရ သိရသည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင်  ှစ်ေပါင်းရှည်ကာလာခဲသ့ည့ ်

လက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ   အပီးတိင်ု ချပ်ငမ်ိးေရး၊ 

ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  အစိုးရအဆက် 

ဆက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကရာတွင်   ေအာင်ြမင်မ  

အချိရရှိခဲ့ေသာ်လည်း  ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုမ ူ

အပီးတိင်ု  အေရာက်မလှမ်းိင်ုခဲသ့ည်ကိ ုေတွြမင်ရ 

မည် ြဖစ်ေပသည်။  

လက်ရှိ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အစိုးရလက်ထက်တွင်မ ူ      ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု မရ 

ရေအာင်   ေဆာင်ရက်မည်ဆိုသည့ ်  သ ိ  ာန်ြဖင့် 

၂၀၂၂ ခုှစ်ကုိ ငိမ်းချမ်းေရးှစ်အြဖစ် သတ်မှတ်ပီး 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ          ဥက    

ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်က ဧပီလ ၂၂  ရက်ေနတွင်  တုိင်းရင်းသား 

လက်နက်ကုိင်အဖဲွများကုိ မည်သည့်ကန်သတ်ချက်မ  

မထားဘဲ ေတွဆုံေဆွးေွးရန် ဖိတ်ေခ ခဲ့သည်။

တစ်ဆက်တည်းမှာပင်  ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးပဲွ 

သို ေရာက်ရိှလာြခင်းမရိှေသးသည့ ်NCA လက်မှတ် 

ေရးထိုးပီး   တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ

ှင့် လက်မှတ်ေရးထုိးြခင်း မရိှေသးသည့်  တုိင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများအေနြဖင့လ်ည်း  တိင်ုးြပည် 

အကျိး၊ ေဒသအကျိးကုိ ြမင်ေအာင်ကည့်ေစလုိပီး 

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ များ  ြပလုပ်ိုင်ရန် ယခု 

ဇွန်လ  ၃၀  ရက်ေန    ေနာက်ဆုံးထား၍  ထပ်မံ 

ဖိတ်ေခ လျက်ရှိသည်။ 

 ြပည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက 

တကယ်ေတာ့   ြမန်မာိင်ုငအံပါအဝင်   ေဒသ 

တွင်း အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံအများစုသည ်ကံတူ 

အကျိးေပးိုင်ငံများဟ ုဆိုရမည်။ ေဒသတွင်းိုင်င ံ

အားလုံးနီးနီးသည် ဒတုယိကမ ာစစ်ကီးေနာက်ပိင်ုး 

တွင်  ြပင်သစ်၊  အဂ  လိပ်၊  ဒတ်ချ်  ကိုလိုနီနယ်ချဲ 

လက်ေအာက်မ ှ     လွတ်ေြမာက်ခဲ့ကေသာ်လည်း 

ြပဿနာေပါင်း ေသာင်းေြခာက်ေထာင်ှင့ ်ဆယ်စု 

ှစ်များစွာ    ုန်းကန်ခဲ့ကရသည်။    အဆိုးရားဆုံး 

ြပဿနာတစ်ရပ်ကေတာ ့        ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ု 

ပဋိပက ဟုဆိုသည့် ြပည်တွင်းစစ်ပင်။

အထူးသြဖင့ ်ယခင်က ြပင်သစ်လက်ေအာက်ခ ံ

ေနာက် ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ု  ပဋပိက များကား 

တွင် ေြမစာပင်ြဖစ်ခဲရ့သည့ ်အေရှေတာင်အာရှေဒသ 

တွင်းိုင်ငံများထဲတွင ်ြမန်မာ၏အိမ်နီးချင်း လာအိ ု

ိုင်ငံသည်လည်း ထိပ်ဆုံးကပါဝင်ခဲ့သည်။

ိုင်ငံကီးှစ်ိုင်ငံ၏  ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ 

အားေပးမ ြဖင့ ်လက်ဝ၊ဲ လက်ယာအပ်ုစတုို  အားပိင် 

မ များကားတွင် ြဖစ်ပွားခဲရ့သည့ ်ြပည်တွင်းစစ်ဒဏ် 

အြပင် ဗယီက်နမ်စစ်ပဲွကာလအတွင်း၌ အေမရကိန် 

၏ ေလေကာင်းမှ  အကီးအကျယ် ဗုံးကတဲိက်ုခိက်ုမ  

ကိလုည်း လာအိြုပည်သမူျား ေကျာေကာ့ေအာင်ခံခ့ဲ 

ရရှာြပန်သည်။

၁၉၆၄ ခှုစ်မှ ၁၉၇၃ ခှုစ်အတွင်း အေမရကိန် 

တိုသည် လာအိုိင်ုငေံပ ကိ ုဗုံးတန်ချန်ိ ှစ်သန်းခန်  

ကဲချခ့ဲသည်ဟုဆုိသည်။   ဒုတိယကမ ာစစ်အတွင်း 

အေမရိကန်တုိက ဥေရာပှင့် အာရှကုိကဲချခ့ဲသည့် 

စုစုေပါင်းဗုံးတန်ချနိ် ၂ ဒသမ ၁ သန်းှင့်    င်းယှ် 

ကည့်မည်ဆိုပါက    လာအိုိုင်ငံငယ်ေလးသည ်

သမိုင်းတစ်ေလ ာက်တွင်      ိုင်ငံ၏လူဦးေရှင့ ်

မမ ေအာင်   ဗုံးအကီးအကျယ်ကဲချခံရဆုံး  ိုင်ငံ 

တစ်ိင်ုငြံဖစ်ခဲသ့ည်။ နယူးေယာက်တိင်ုးမ် သတင်း 

စာ၏  ေဖာ်ြပချက်အရ  အေမရိကန်တို၏  ဗုံးကဲ 

တိုက်ခိုက်မ သည်    လာအိုြပည်သူတစ်ဦးကိ ု   ဗုံး 

တစ်တန်စာမ  န်းြဖစ်သည်ဟုဆိုသည်။  လာအို 

ြပည်သူတိုသည ်    ယခုလက်ရှိအချနိ်အထိလည်း 

အေမရိကန်တို၏  မေပါက်ကွဲေသးေသာ  ဗုံးများ၊ 

ပေဒသာမိုင်းများ၏ဒဏ်ကိ ု        ခံစားေနရဆဲြဖစ် 

သည်။

ကွန်ြမနစ်ဆန်ကျင်ေရးလ ပ်ရှားမ များ

ဒတ်ချ်တုိ၏လက်ေအာက်က လွတ်လပ်ေရးရယူ 

ခဲသ့ည့ ်အင်ဒိနုီးရှားိင်ုငသံည်လည်း လွတ်လပ်ေရး 

ရပီးချနိ်မှစ၍ ိုင်ငံအတွင်းမငိမ်မသက ်ပုန်ကန်မ  

များ၊ ခဲွထွက်ေရး လ ပ်ရှားမ များကားတွင် န်ုးကန်ခဲ ့

ရသည်။    ၁၉၆၀  ေကျာ်လွန်ှစ်များအတွင်းက 

ြဖစ်ပွားခဲ့သည့ ်ကွန်ြမနစ်ဆန်ကျင်ေရးလ ပ်ရှားမ 

များတွင် ကွန်ြမနစ်များ၊ လက်ဝဝဲါဒမီျားဟ ုစွပ်စဲွခရံ 

သူေပါင်း   ငါးသိန်းမှ   တစ်သန်းကား  သတ်ြဖတ် 

သုတ်သင်ြခင်းခံခဲ့ကရသည်။

အင်အားကီးိင်ုငမံျား၏ ဝါဒေရးရာအားပိင်မ  

များကားတွင်  ထိင်ုးိင်ုငှံင့ ် ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုငတံိုသည် 

လည်း  အြခားေဒသတွင်း  ိုင်ငံငယ်များနည်းတ ူ

ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ုပဋပိက များှင့ ်ကံေတွခဲ ့

ရသည်။

ထိုင်းိုင်ငံသည ်  ၁၉၈၀  ေကျာ်လွန်ှစ်များ 

မတိင်ုမအီထ ိထိင်ုးကွန်ြမနစ်အပ်ုစမုျား၏ ေတာ်လှန် 

ပန်ုကန်မ များကိ ုရင်ဆိင်ုခဲရ့ပီး  ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုငသံည် 

လည်း ိင်ုင၏ံ ေတာင်ပိင်ုးေဒသများြဖစ်သည့ ်လဇူု၊ံ 

မင်ဒနာအိုေဒသများတွင ် ကွန်ြမနစ်လိုလားသည့် 

ြပည်သူတပ်မေတာ်သစ်ဟုဆုိသည့်   ေြပာက်ကျား 

အဖွဲများ၏  လ ပ်ရှားမ များသာမက   သီးြခားိုင်င ံ

ထူေထာင်ရန်အတွက် လက်နက်ကုိင်ေတာ်လှန်ေန 

ကသည့် မုိုိအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရးတပ်ဦး၏ 

လ ပ်ရှားမ များှင့်ပါ ရင်ဆိုင်ကံေတွခဲ့ရသည်။

စာမျက်ှာ ၇ သို  

ြပည်ေထာင်စုသားတစ်ဦး

ြဖစ်ခဲ့ကသည့ ်ဗယီက်နမ်၊ ကမ်ပူးချား (ယခ ုကေမ ာ 

ဒီးယား)ှင့်      ေလာ(ယခု လာအို)       ိုင်ငံတို၏  

အင်ဒိုချိင်းနားေဒသသည ်        စစ်ေဘးဒဏ်ကိ ု 

အခံရဆုံးြဖစ်ခဲ့သည်။ အင်ဒိုချိင်းနားေဒသသည ် 

ိုင်ငံကီးများ၏  ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ များေကာင့်  

ဆယ်စုှစ်များစွာ စစ်ပွဲများှင့်သာ  နပန်းလုံးေနခဲ့ 

ကရ၍    ၁၉၇၀  ေကျာ်၊ ၈၀ ေကျာ်လွန်ှစ်များက   

မငိမ်းချမ်းေသာ အင်ဒိုချိင်းနားဟုပင ် ကမ ာတွင် 

ထင်ရှားခဲ့ပါသည်။

အေမရိကန်တပ်များက ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်

ဗယီက်နမ်စစ်ပဲွအရိှန်အဟန်ု  ြမင့မ်ားချန်ိတွင်  

“ေြမာက်ဗယီက်နမ်တပ်ေတဟွာ ကမ်ပူးချားနယ်ေြမ 

ကိအုသုံးြပပီး ေထာက်ပံပ့စ ည်းေတ ွေပးပိုေနတယ်။ 

ဒီအတွက်   ကမ်ပူးချားိုင်ငံအတွင်းရှ ိ  ဗီယက်နမ် 

အေြခစုိက်စခန်းအချိကုိ  ရှင်းလင်းေချမ န်းရမယ်” 

ဆိသုည့ ်  အေကာင်းြပချက်ြဖင့ ်  ၁၉၆၉   ခှုစ်တွင် 

အေမရိကန်က ကမ်ပူးချားိုင်ငံကိ ု အြပင်းအထန် 

ဗုံးကဲပီး ၁၉၇၀ ြပည့ှ်စ်တွင် အေမရကိန်တပ်များက 

ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကသည်။

တကယ်ေတာ့  ထုိစ်က ကမ်ပူးချားုိင်ငံအေပ   

ိုင်ငံကီးများ၏   ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ များသည ်

အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရး ပျက်ြပားရာကေန 

အညရိှီ၍ ယင်အုလံာကြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ မင်းသား 

ကီး သဟီာ၊ု မာရှယ်လုံိုး၊ ခမာနပီိေုပါတ့ို၏ ပဂု ိလ် 

စွဲ၊ ဝါဒစွဲ အားပိင်မ များမှတစ်ဆင့် ကမ်ပူးချား-

ဗီယက်နမ်ပဋိပက ၊  ၁၉၇၈-၇၉  ခုှစ်တွင်   ကမ်ပူး 

ချား-ဗယီက်နမ်စစ်ပဲွှင့ ်ဗယီက်နမ်တို၏ ကျးေကျာ် 

ဝင်ေရာက်မ ၊  ထိုမှ   ဗီယက်နမ်-  တုတ်နယ်စပ်  

ပဋိပက များေပ ေပါက်လာပီး ကမ်ပူးချားြပည်သူ 

များသည် ဆယ်စုှစ်များစွာ  ဒုက ပင်လယ်ေဝခ့ဲက 

ရသည်။ 

ထိုင်းိုင်ငံနယ်စပ်အတွင်းသို ေြပးဝင်ခိုလ ံခဲ့က

ခမာနီအစုိးရလက်ထက်တွင် မိေနလူတန်းစား 

များအားလုံးကိ ုေကျးလက်ေတာရာများသုိ အတင်း 

ေြပာင်းေရ ေနထုိင်ေစြခင်း၊   အသိပညာရှင်များှင့် 

အတုိက်အခံအားလံုးကုိ ိှပ်ကွပ်ြခင်း၊ စာသင်ေကျာင်း 

များကိ ုပတ်ိပင်ြခင်း၊  ေငေွကးစနစ်  ဖျက်သမ်ိးြခင်း 

များြပလုပ်ပီး  လူေနမ စနစ်သစ်ထူေထာင်ေရးကိ ု

ကိးပမ်းခဲ့မ များအပါအဝင်   ြပည်တွင်းစစ်ဒဏ်ကိ ု

မခံိင်ုေသာ ြပည်သလူထူမုျားသည် ဒကု ကီးစွာြဖင့ ်

ထိုင်းိုင်ငံနယ်စပ်အတွင်းသို     ေြပးဝင်ခုိလ ံခ့ဲကရ 

သည်။

ကမ်ပူးချားဒကု သည်များသာမက  ဗယီက်နမ် 

ှင့်     ေလာိုင်ငံတိုမှ   ဒုက သည်များသည်လည်း 

စစ်ေဘးဒဏ်ှင့ ်ရကိ ာရှားပါးမ တိုေကာင့ ်နီးစပ်ရာ 

ုိင်ငံများကုိ လွတ်ရာလွတ်ေကာင်း ထွက်ေြပးလာ 

ခ့ဲကြပန်ရာ ထုိစ်က အင်ဒုိချိင်းနားဒုက သည်များ

ြပဿနာသည် ေဒသတွင်းိင်ုငမံျားကိပုါ ေကျာ်လွန် 

၍ ကမ ာ့အေရးအထိြဖစ်ေပ လာခဲ့သည်။

အစုလိုက်အပံလိုက ်  ထွက်ေြပးခိုလ ံလာက 

ေသာ သန်းှင့ခ်ျသီည့ ်အင်ဒိခုျိင်းနား ဒကု သည်များ 

ကိ ုအေမရိကန်၊ ထုိင်း၊  မေလးရှား၊  ေဟာင်ေကာင်၊ 

ဩစေတးလျ၊   ြပင်သစ်၊  အင်ဒိုနီးရှား၊  ဖိလစ်ပိုင် 

စသည့ ်ိင်ုငတံိုက အချိးကျလက်ခခံဲ့ကေသာ်လည်း 

ေနာက်ပိုင်း ဝန်ှင့်အား  မမ ေတာ့သည့်အခါတွင် 

ိင်ုငအံချိက ဒကု သည်များကိ ုြပန်လည်ှင်ထတ်ုခဲရ့ 

သည့်ြဖစ်စ်များလည်း ေပ ေပါက်ခဲ့သည်။

ကိလုိနုနီယ်ချဲလက်ေအာက်မှ လွတ်ေြမာက်ပီး 

 

ထိုစ်က ကမ်ပူးချားိုင်ငံအေပ  ိုင်ငံကီးများ၏ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက် 

မ များသည် အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရး ပျက်ြပားရာကေန အညီရှိ၍ 

ယင်အုံလာကြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ မင်းသားကီး သီဟာု၊ မာရှယ်လုံိုး၊ 

ခမာနီပိုေပါ့တို၏ ပုဂ ိလ်စွဲ၊ ဝါဒစွဲ အားပိင်မ များမှတစ်ဆင့် ကမ်ပူးချား-

ဗယီက်နမ်ပဋပိက ၊  ၁၉၇၈-၇၉  ခှုစ်တွင်   ကမ်ပူးချား-ဗယီက်နမ်စစ်ပဲွှင့် 

ဗယီက်နမ်တို၏ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်မ ၊  ထိမှု   ဗယီက်နမ်-တတ်ုနယ်စပ်  

ပဋပိက များေပ ေပါက်လာပီး ကမ်ပူးချားြပည်သမူျားသည် ဆယ်စှုစ်များစွာ  

ဒုက ပင်လယ်ေဝခဲ့က



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

အိပ်မက်ဆိုးကမ ူုန်းထွက်လာိုင်ခဲ့ကပီ

လက်ရှိကာလတွင်မူ   ေဒသတွင်းအေရှေတာင် အာရှိုင်ငံ 

အများစုသည်    လွတ်လပ်ေရးရပီးစ အေြခအေနမျိးမဟုတ်ေတာ့။ 

ိုင်ငံေရးအခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းအချိ  ရှိေကာင်းရှိိုင်ေသာ ်

လည်း ြပည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက  အိပ်မက်ဆိုးကမ ူကိုယ်စီ 

ကိုယ်စီ       ုန်းထွက်လာိုင်ခဲ့ကပီြဖစ်သည်။ 

တစ်ချန်ိက မငိမ်းချမ်းေသာ အင်ဒုိချိင်းနားေဒသမ ှ ဗီယက်နမ် 

ိုင်ငံသည်   ြမန်မာှင့်   မေရှးမေှာင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေသာ ေဈးကွက ်

စီးပွားေရးစနစ်ေအာက်တွင ်အသားကျပီး ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံ 

မ ေပါင်းများစွာြဖင့ ်  ဖံွဖိးတိးုတက်၍ လာခဲ့ပြီဖစ်သည်။ အမ်ိနီးချင်း   

လာအိုိုင်ငံဆိုပါကလည်း   ကျည်ဆန်ရထား၊   ြမစ်ကူးတံတား၊   

ဆည်ေြမာင်းတာတမ၊ံ အေဝးေြပးလမ်းများှင့ ် ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး

လမ်းေကာင်းေပ သို  ေလ ာက်လှမ်းစြပလာိုင်ခဲ့ပီြဖစ် သည်။ 

တစ်ချနိ်က  ကမ်ပူးချားြပဿနာဟ ု ကမ ာ့စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများ

ထက်တွင် ေရပန်းစားခဲ့ပီး ကမ်ပူးချား ဒုက သည်များအေရးကို 

ေဒသတွင်းိင်ုင ံများှင့ ်ကမ ာ့ိင်ုငမံျားက ပံပ့ိုးကညူေီဆာင်ရက်ေပး 

ခဲ့ရသည့် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဆိုပါကလည်း လက်ရှိ အာဆီယံ 

အလှည့်ကျဥက   အြဖစ်ှင့် ြမန်မာ့အေရး အပါအဝင်    ေဒသတွင်း 

ိုင်ငံများ၏    အေရးကို ဦးေဆာင်ပါဝင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ကျန်ေဒသတွင်း ိုင်ငံအသီးသီးတိုသည်လည်း ြပည်တွင်းလက ်

နက်ကိုင်ပဋိပက   ချပ်ငိမ်းပီးဆုံးသွားခဲ့မ ှင့်အတူ အပိင်းအိုင်း 

ဖွံဖိးတိုးတက်လာခဲ့ကပီြဖစ်သည်။

ေနာက်ကျကျန်ရစ်

ေဒသတွင်းိုင်ငံများကားတွင ်  အင်ဒိုနီးရှားပီး လ င်   ဒုတိ

ယအကီးမားဆုံးိုင်ငြံဖစ်သည့ ်  ြမန်မာိင်ုငကံမ ူလက်ရိှအချန်ိအထ ိ 

ြပည်တွင်းလက်နက်ကိုင ်ပဋိပက ကားမ ှုန်းမထွက်ိုင်ြဖစ်ေနခဲ ့

သည်။ ှစ်ေပါင်း ၇၀ ေကျာ်ကာ     ြဖစ်ပွားခဲ့သည့ ်     ြပည်တွင်း 

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက နာတာရှည်ေရာဂါေကာင့်ပင် ြမန်မာသည ်

ခွန်အားများဆတ်ုယတ်ုပီး ေဒသတွင်း ိင်ုငမံျားကားတွင် ေနာက်ကျ 

ကျန်ရစ်ခဲ့ရသည်။

ကတံအူကျိးေပး         ေဒသတွင်းိင်ုငမံျား၏ အတတ်ိ၊ ပစ ပ န်၊ 

အနာဂတ်အေြခအေနအရပ်ရပ်ကိ ု  င်းယှ်သံုးသပ်ကည့်မည်ဆုိပါ 

က ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး၊ ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်သာယာဝ 

ေြပာေရးတိုသည ်  သီးြခားဝိေသသလက ဏာသေဘာ မဟုတ်ဘဲ 

အြပန်အလှန်အမီှသဟ ဲအကျိးြပေနသည့ ်အညမညသေဘာေဆာင် 

သည်ကို ေတွြမင်ကရမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖင့ ်  လာမည့ ် (၇၅)  ှစ်ေြမာက် စန်ိရတ ုလွတ်လပ်ေရးေန  

အခါသမယတွင်   ြပည်ေထာင်စ ုတစ်ဝန်း ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေစ 

ေရး၊ လွတ်လပ်ေရး၏    အသီးအပွင့်များကိ ု  ြပည်ေထာင်စုသား 

အားလုံးမ ေဝခစံားိင်ုကေစေရးတိုအတွက် လက်ရိှ ကျင်းပေနသည့ ်

ငမ်ိးချမ်းေရးခရီးလမ်းကိ ုအားလုံး အတတူကွ ေလ ာက်လှမ်းေစချင် 

သည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံသည် လက်ရိှအြခားေဒသတွင်းုိင်ငံ များနည်းတူ     

ြပည်တွင်းလက်နက်ကိုင ်    ပဋိပက အိပ်မက်ဆိုးမ ှ ိုးထဖိုအချနိ် 

တန်ပါပီ။       ။ 

 တိုင်းရင်းသားေတွ စုေပါင်းဖွဲ

      ြပည်ေထာင်စုတဲ့ တိုိုင်ငံ။

      ြပည်နယ်ေတွ ဖွံကာဖိး

      တိုးတက်ေစရန်။

      သိုမှသာ တိုိုင်ငံ

      ဖိးသန်လို တိုးကာတက်။

      မိမိြပည်နယ် မိမိကိး

      တိုးကမည်ထက်။

 လက်နက်ကိုင် ပဋိပက 

      ချပ်ငိမ်းမှ ြပည်ေအးရာ။

      တိုိုင်ငံ ဖွံကာဖိး

     ြပည်တိုးတက်မှာ။

      ခုလိုြဖင့် သည်ချနိ်ခါ

      ညီတညာ တစ်စိတ်တည်း။

      တိုေနာင်ညီ တစ်ြပည်သားမို

      စိတ်ထားခိုင်မဲ။

 စိန်ရတု လွတ်လပ်ေရး

      မေှးဘဲ ေရာက်လာမည်။

      ထိုအချနိ် ထိုကာလ

     ငိမ်းချမ်းဖိုရည်။

      ခုချနိ်က စ၍အတည်

      ကိးပမ်းပီ ညိကာေြပာင်း။

      ဆိုးေမွကို ဖယ်ခွာသစ်

      စွန်ပစ်ချနိ်ေကာင်း။

 ထာဝရဆို ငိမ်းချမ်းေရး

      အေရးကီးတဲ့ အရာပါ။

      သူကသာ အခရာမို

      ကိးစားကဖိုသာ။

      ကိးစားမှ ြပည်ကသာ

      ြပည်သာမှ တိုးတက်လို။

      ှစ်ရှည်ကာ သည်တိုက်ပွဲ

      ရပ်စဲကစို။        

 ငိမ်းချမ်းမ  အလှပန်း

      ပွင့်လန်းဖို ချနိ်ခါပင်။

      ြပည်သူေတွ စိတ်ရ င်လန်း

      ဆင်ြမန်းဖိုြပင်။

      ဆ စစ် အမှန်ပင်

      ပန်ချင်စိတ် ရင်မှာကဲ။

      ြပည်ှံမှာ ရနံလ မ်း

      ပန်းနံေလးမဲ။        ။

                        ေြပေအးသက်

ေချာင်းဦးမိနယ ်မိုးရာသ ီစုေပါင်းသစ်ပင ်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ

ေချာင်းဦး      ဇွန်      ၁၈

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  ေချာင်းဦးမိ စက်မ လယ်ယာ ုံးဝင်း 

အတွင်း ယေနနံနက် ၇ နာရီခွဲက  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲက 

ဦးေဆာင်ပီး မိုးရာသီ စုေပါင်းသစ်ပင် စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

စုေပါင်းစိုက်ပျိး

အခမ်းအနားတွင်  ေချာင်းဦးမိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ေတာအပ်ုကီး ဦးေအာင်ေနလင်းက  မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ  ဥက    

ဦးထူးေကျာ်ထံသို စိုက်ပျိးမည် ့ပျိးပင်ေပါက် အပင် ၃၀၀  ေပးအပ ်

ခ့ဲသည်။ စက်မ လယ်ယာ ံုးဝင်းအတွင်းရိှ ကွင်းြပင်ကျယ်တွင် မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ ဥက       ဦးေဆာင်ပီး မိနယ်အဆင့် ဌာနဆုိင်ရာ 

ဝန်ထမ်းများ၊ လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများ  စုစုေပါင်းအင်အား ၂၀၀ 

ေကျာ်ခန်က က န်း ၁၂၀၊ ကုက ိ ၈၀၊ ဗာဒံ ၂၀၊  ချယ်ရီ ၅၀၊ တမာ ၃၀ 

စုစုေပါင်း ပျိးပင်ေပါက ်အပင် ၃၀၀ အား   စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                                     မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ကျိက မီ  ဇွန်   ၁၈

မွန်ြပည်နယ် ကျိက မီမိ 

ပင်လယ်ငါးဖမ်း ေရလုပ်သားများ 

အေြခခံလုပ်ငနး်ခွင်က မး်ကျင်မ  

သင်တန်းကို ဇွန် ၁၇ ရက် နံနက် 

၉ နာရီက   မိလယ်ဓမ ာုံ၌ 

ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ 

အဆိပုါ သင်တန်းတွင်ြမန်မာ ့

ပင်လယ်ငါးလပ်ုငန်း ဥပေဒဆိင်ုရာ 

သိေကာင်းစရာများ၊ လုပ်ငန်းခွင် 

ထိခိုက်မ မရှိေစေရး  အ ေြခခံ 

လုပ်ငန်းခွင်က မ်းကျင်မ ၊ VMS 

 န်ကားချက် ၅/ ၂ဝ၂၀၊ ေရှးဦး 

သူနာြပစုနည်း အသိပညာေပး 

ြခင်း၊ မီးေဘးအ ရာယ်  ကိတင် 

ကာကွယ်ြခင်း၊  လူကုန်ကူးမ ှင့် 

မ ခင်းများ  ကျဆင်းတားဆီးိှမ်နင်း 

ြခင်း         အသိပညာရပ်များကိ ု

ဖွင့်လှစ်ပုိချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                   သတင်းစ် 

ကျိက မီမိ၌  

ေရလုပ်သားများ

အေြခခံလုပ်ငန်းခွင် 

က မ်းကျင်မ သင်တန်းဖွင့်

ထာဝရ ငိမ်းချမ်းေရး



ဇွန် ၁၉၊   ၂၀၂၂

မေကွး    ဇွန်   ၁၈

မေကွးတက သိုလ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် 

ေမာင်မယ်သစ်လွင်ကိဆိပဲွု အထမ်ိးအမှတ် ရသသစ် 

နံရံကပ်စာလက်ေဆာင ် ပိင်ပွဲဝင်သူများှင့ ်ဆုရရှိ 

သူများအား စာေပစွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရး ဂုဏ်ြပပဲွကုိ 

ယမန်ေနနနံက် ၉ နာရကီ မေကွးတက သိလ်ုဘဲွှင်း 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ကိုယ်တိုင်ေဝဖန်သုံးသပ်ဆင်ြခင်

တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးတင့လွ်င်က “လူစွမ်း 

အားအရင်းအြမစ်ေတကွိ ုြပစေုပးေနတဲ ့တက သိလ်ု 

ပညာရပ်ဝန်းဆိတုာ သင်ိုး န်းတမ်းေတ၊ွ သင်ကား 

နည်းစနစ်ေတကွိ ုဆန်းစစ်သုံးသပ်ပီး အရည်အေသွး 

ကို   အစ်ြမင့်တင်ေပးေနသလို၊   ေခတ်ှင့်အညီ 

တုိးတက်ေြပာင်းလဲလာတ့ဲ   ပညာအခွင့အ်လမ်းေတ ွ

လွိင်ေကာ်   ဇွန်   ၁၈

မုိးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စုိက်ပျိး 

ပွဲအခမ်းအနားကို ယေနနံနက် 

ပုိင်းက လိွင်ေကာ်မိ  လိွင်ေကာ် 

တက သိုလ်       ပရိဝုဏ်အတွင်း 

ကျင်းပရာ      ကယားြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ်      ဦးေဇာ်မျိးတင်၊ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊     ေဒသ 

ကွပ်ကမဲ စစ်ဌာနချပ်(လိွင်ေကာ်)  

ေဒသကွပ်ကေဲရးမှး၊ ဌာနဆိင်ုရာ 

များ၊    လွိင်ေကာ်တက သိုလ်မှ 

ဆရာ ဆရာမများှင့် ေကျာင်း 

သား ေကျာင်းသူများ၊ ရပ်မိရပ်ဖ 

များှင့ ်လမူ ေရးအသင်းအဖဲွများ

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က မုိးရာသီ 

စုေပါင်းသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွအတွက်     

ပျိးပင်များကို ြဖန်ေဝေပးအပ်ရာ

လိွင်ေကာ်တက သုိလ် ပါေမာက ချပ်၊ 

ကယားြပည်နယ ်   စိုက်ပျိးေရး    

ဦးစီးဌာန    ြပည်နယ်ဦးစီးမှးှင့ ်

တက သိုလ်     ေကျာင်းသူများက    

လက်ခံရယူခဲ့ကသည်။

ကည့် အားေပး

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့် တာဝန်ရှိသူများက မိုးရာသီ  

စေုပါင်းသစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွ  အထမ်ိး  

အမှတ် သစ်ပင်များကုိ သတ်မှတ် 

ေနရာများတွင် အသီးသီးစုိက်ပျိး 

ေပကပီး သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်

ေပျာ်ရ င်စွာ  စိုက်ပျိးေနမ များကိ ု

ကည့် အားေပးခဲ့ကသည်။

စုေပါင်းစိုက်ပျိး

ကယားြပည်နယ် သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ေဒသမျိးရင်း

အဖိုးတန်သစ်မျိးများ၊   ရာသီ 

အလိက်ု ဖူးပွင့်ိင်ုသည့ ်အပင်များ၊ 

ကီးြမန်သစ်မျိးများ၊ အရိပ်ရသစ် 

မျိးများ ပါဝင်သည့် လူထုြဖန်  

ပျိးပင် ၁၀၂၅၀၀ ကို ပျိးေထာင ်

ထားပီး ယေနမိုးရာသီ စုေပါင်း 

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်  ကံ့ေကာ်၊ 

စန်ိပန်းန ီ၊ စန်ိပန်းြပာ ၊ မေဟာ်ဂန၊ီ 

ခေရစသည့်  သစ်မျိး  ၁၃ မျိး 

စုစုေပါင်းပျိးပင ်  ၂၃၀၄   ပင်ကို 

စေုပါင်းစိက်ုပျိးခဲ့ကေကာင်း သရိ 

သည်။       

   ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)
ေမာ်လမိင ်  ဇွန်   ၁၈                                                                          

မွန်ြပည်နယ်    ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေဇာ်လင်းထွန်းသည် ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးများှင့အ်တ ူယေနနနံက် 

ပိုင်းက    ေမာ်လမိင်မိနယ်၏ 

Land Mark အမှတ်အသားြဖစ် 

သည့် ထန်းပင်များစိုက်ပျိးပွဲသို 

တက်ေရာက်ပီး ဌာနဆုိင်ရာများ၊ 

ရပ်မိရပ်ဖများ၊ အရပ်ဘက် လူမ  

အဖဲွအစည်းများ၊ ေဒသခံြပည်သူ 

များှင့်အတူ ေမာ်လမိင်-ကျိက် 

မေရာ           လမ်းေဘးဝ/ဲယာ 

တစ်ေလ ာက် တွင်   တေပျာ်တပါး 

စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့ကသည်၊၊ 

ထုိေနာက်  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

သည် လမ်းေဘးဝဲ/ယာတစ်ေလ ာက် 

ထန်းပင်စိက်ုပျိးထားမ ကိ ုကည့်  

အားေပးသည်၊၊ 

ေမာ်လမိင်မိနယ်၏ အမှတ် 

အသားြဖစ်သည့် ထန်းပင်များ 

စုေပါင်းစိုက်ပျိးြခင်းကို ေမာ်လ 

မိင်-ကျ ိက်မေရာ ကားလမ်းအရှည် 

ေပ ၂၅၀၀ အထိ ရှည်လျားသည့ ်

လမ်းေဘး   ဝဲ/ယာတစ်ေလ ာက် 

ဌာနဆုိင်ရာများ၊ အရပ်ဘက်လူမ  

အဖဲွအစည်းများ၊   ေဒသခြံပည်သ ူ

၅၂၀ ခန်က ထန်းပင်  ၄၅၀  ကို 

စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့ကြခင်း   ြဖစ် 

ေကာင်း၊ Land Mark အမှတ် 

အသားစိုက်ပျိးသည့်  ထန်းပင် 

များ  ရှင်သန်ကီးထွားချနိ်တွင ်

ြပည်တွင်း  ြပည်ပ ခရီးသွားဧည့်သည် 

များှင့်    ေဒသခံြပည်သူများ 

စိတ်ေအးချမ်းသာစွာ အပန်းေြဖ 

ုိင်မည်ြဖစ်သည့်အြပင် ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းအတွက်လည်းအေထာက် 

အကူြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   စိတ် 

အပန်းေြဖ သွားလာလည်ပတ်ိင်ု 

သည့်  ခရီးသွားမိေတာ်ေနရာ 

တစ်ခုအြဖစ်   ဖွံဖိးေဝစည်လာ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

လွိင်ေကာ်မိ၌  မိုးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ

ေမာ်လမိင်မိနယ်၏ Land Mark အမှတ်အသားြဖစ်သည့် 

ထန်းပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ

ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး အသက် ၂၅ ှစ်ေအာက် 

အမျိးသား အမျိးသမီး ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲကျင်းပ

မေကွးတက သိုလ်တွင် စာေပစွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရး ဂုဏ်ြပပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

ေတာင်ကီး    ဇွန်    ၁၈

၂၀၂၂ ခုှစ်      ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး 

အသက် ၂၅ ှစ်ေအာက် အမျိးသား အမျိးသမီး 

ေဘာ်လီေဘာပိင်ပဲွ ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားကုိ ယမန်ေန  

နနံက် ၉ နာရကီ ေတာင်ကီးမိ ြပည်နယ်ေလက့ျင့ေ်ရး 

ုံ၌ ကျင်းပသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားတွင် အားကစားသမားများက 

ကွင်းအတွင်းေနရာယူ၍ ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်  

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းအား           အေလးြပကကာ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က            ြပည်နယ်ှင့တ်ိင်ုးေဒသကီး  

ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲကိ ု          ကျင်းပေပးရြခင်း၏ 

ရည်ရယ်ချက်များကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍  အားကစားှင့ ် လူငယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ဦးမျိးလ  င်က  အဖွင့အ်မှာ 

စကားေြပာကားပီး ပိင်ပဲွဝင်အားကစားသမားများ 

က  အားကစားသစ ာအဓိ  ာန်ေလးချက် ရတ်ဆိုက၍ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊   ဒုတိယဝန်ကီး၊   ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးများှင့် တာဝန်ရိှသူများက ပိင်ပဲွဝင်အားကစား 

သမားများ၊ ဒုိင်လူကီးများအား ရင်းရင်းီှးီှးလုိက်လံ 

 တ်ဆက်ကသည်။   ဆက်လက်၍    ေဖျာ်ေြဖေရး 

အစအီစ်ြဖင့တ်င်ဆက်ရာ  ကိ ရကီိ ရာ၊ တိုးနယား၊ 

ရှမ်းကီးသိုင်းအကှင့ ်   ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်မ ှ

တုိင်းရင်းသား၊ တုိင်းရင်းသူများက ထာဝရသစ ာသီချင်း  

ြဖင့် စုေပါင်းကေြပေဖျာ်ေြဖကပီး ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

ချပ်ှင့် ဒုတိယဝန်ကီးတုိက  ေဖျာ်ေြဖေရးအဖဲွအား  

တစ်ဖဲွလ င် ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေငွကျပ် ငါးသိန်းစီ ချးီြမင့် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ပိင်ပဲွပထမပဲွစ်အြဖစ် ကရင်ြပည်နယ်အသင်း 

ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်အသင်းတုိ ယှ်ပိင်ကစားေနမ ကိ ု

ကည့် အားေပးခဲသ့ည်။ အဆိပုါပဲွစ်ပထမေနပိင်ပဲွ 

တွင်  ရှမ်းြပည်နယ်အသင်းက  ကရင်ြပည်နယ်အသင်း 

ကိ ုသုံးပဲွြပတ် အိင်ုရရိှေကာင်း သရိသည်။ ပိင်ပဲွကိ ု

အုပ်စုေလးစုခွဲ၍ ပိင်ပွဲဝင် အမျိးသား  ၁၄ သင်း၊ 

အမျိးသမီး ၁၄ သင်း စုစုေပါင်း ၂၈ သင်း ဝင်ေရာက ်

ယှ်ပိင်ကပီး ဇွန် ၁၇ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ ကျင်းပ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ကို ေမာင်တိုမယ်တိုအားလုံးက မိမိရရ ရယူိုင်ဖို 

လိအုပ်ေကာင်း၊ မေကွးတက သိလ်ုမှာ လငူယ်လရူယ် 

များ  ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ် ြမန်မာဘာသာ 

စကားစွမ်းရည်ပိင်ပွဲ၊ စာေပ၊ ဂီတ၊ ယ်ေကျးမ ၊ 

အုပညာပိင်ပွဲ၊ အားကစားသင်တန်းနဲ  ပိင်ပွဲေတ ွ

ကို ပါဝင်ကဖိုလိုေကာင်း၊ တက သိုလ်ေကျာင်းသား 

ဆိတုာ သင်ယေူလလ့ာဆည်းပူးပီး ကိယ်ုတိင်ု ေဝဖန် 

သုံးသပ် ဆင်ြခင်ရမည့သ်ေူတြွဖစ်ေကာင်း၊ ပညာြဖင့ ်

ေလာကေကာင်းကျိးကိ ုချမ်းသာေအာင် ေပးေဆာင် 

ိုင်သူေတွြဖစ်ကပါေစေကာင်း” ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍    တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

ရသသစ်    နံရံကပ်စာလက်ေဆာင်   ပိင်ပွဲဝင ်

သူများှင့် ဆုရစာမူရှင်ေမာင်မယ်များအား  ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာှင့်  ဂုဏ်ြပေငွများ   ေပးအပ်ချးီြမင့ ် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၁၈

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး    မီးသတ်ဦးစီးဌာန 

ေရြပင်ရှာေဖကွယ်ဆယ်ေရးသင်တန်း အမှတ်စ်(၂)

ရှာေဖကွယ်ဆယ်ေရးစွမ်းရည် သပ်ုြပသပဲွကိ ုယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်  ပုသိမ်မိ   ကန်သာယာကွင်း၌ 

ြပလုပ်ရာ တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊  

အေနာက်ေတာင်တုိင်း စစ်ဌာနချပ် ဒုတိယတုိင်းမှး 

ဗုိလ်မှးချပ်ေအာင်ခင်ေဇာ်ှင့်    ဌာနဆုိင်ရာတာဝန် 

ပန်းေတာင်း    ဇွန်    ၁၈

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး    ြပည်ခိုင ်

ပန်းေတာင်းမိနယ်တရားံုး    အေဆာက်       

အအုံသစ်  ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေန  

နံနက် ၉ နာရီက ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ မိနယ်တရားုံးအေဆာက ်

အအံုသစ်ကုိ  ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီး 

ချပ်  ဦးမျိးေဆွဝင်း၊  တိုငး်ေဒသကီး 

နယ်စပ်ေရးရာှင့်    လံု ခံေရးဝန်ကီး    

ဗိုလ်မှးကီးလှမျိးေရ ၊  တိုင်းေဒသကီး 

တရားလ တ်ေတာ်    တရားသူကီးချပ ်   

အင်းေတာ်မိနယ်၌ မိုးစပါးဧက ၅၅၉၈၀ 

စိုက်ပျိးိုင်ရန် လျာထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိ
အင်းေတာ်    ဇွန်   ၁၈

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  အင်းေတာ်မိနယ်သည်  စိုက်ပျိးေရး      

လပ်ုငန်းကုိ အဓိကထားလုပ်ကုိင်လျက်ရိှရာ ယခုှစ်မုိးစပါးဧက ၅၅၉၈၀၊ 

ဆီထွက်သီးှံ ၂၈၂ ဧက၊ စက်မ သီးှံ ၁၉၈ ဧက၊ မိုးှမ်းဧက ၁၂၀၊   

မုိးေြမပဲဧက ၁၂၀၊  မုိးအေစ့ထုတ်ေြပာင်း ၆၁ ဧကှင့်  အြခားသီးံှ  ၈၃၃၀ 

ဧကစိုက်ပျိးိုင်ရန်လျာထားေကာင်း သိရသည်။

အင်းေတာ်မိနယ်အတွင်းရှ ိ  လယ်ယာေြမများသည ်မိုးေကာင်း   

ေသာက်ြဖစ်ေသာ်လည်း   မိုးစပါးအချနိ်မီစိုက်ပျိးိုင်ရန်အတွက ်          

ေချာင်းပိတ်ေြမာင်းပိတ်ှင် ့   ြမစ်ေချာင်းေရတင်ပီး ပျိးေထာင်ြခင်း၊   

ေြမယာြပြပင်ြခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း အင်းေတာ် 

မိနယ် စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးသန်ိးခိင်ုက ေြပာသည်။

ေအးြမသက်ထား

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး မီးသတ်ဦးစီးဌာန 

ေရြပင်ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးသင်တန်း အမှတ်စ်(၂)

ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး စွမ်းရည်သုပ်ြပသပွဲြပလုပ်

ကျံေပျာ်မိနယ်၌ သစ်စိမ်းေြမဩဇာ ေြမြမပ်ထည့်သွင်းြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပွဲကျင်းပ
ကျံေပျာ်     ဇွန်     ၁၈

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ကျံေပျာ်မိနယ ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

က  ဦးေဆာင်ကာ ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးစပါးစိုက်ရာသီအတွက ်  သစ်စိမ်း 

ေြမဩဇာ(ပိုက်ဆံေလ ာ်)  ေြမြမပ်ထည့်သွင်းြခင်းှင် ့ ကွင်းသုပ်ြပပွ ဲ

အခမ်းအနားကိ ုပျ်းချဆပ်ိအပ်ုစရိှု ေတာင်သ ူဦးကည်ဝင်း၏ လယ်ေြမ  

ေလးဧက၌ ယေန  နံနက်  ၉ နာရီက ကျင်းပသည်။ 

ေရှးဦးစွာ  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

ဒုတိုင်းဦးစီးမှး  ဦးသန်းေအာင်ဆန်းက ေတာင်သူများှင့်ေတွဆုံ၍ 

သစ်စိမ်းေြမဩဇာ(ပိုက်ဆံေလ ာ်) ထည့်သွင်းြခင်း၏ ေရရှည်အကျိး 

ြဖစ်ထွန်းမ ှင့် အကျိးေကျးဇူးများ၊ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်ေဆာင်ရက ်

သွားိုင်ေရးကိစ ရပ်များကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်  ပိုက်ဆံေလ ာ်  ၆ ဒသမ ၆ ေပ ပတ်လည်ေကာင်း၊         

သင့်၊ ညံ့  စံကွက်ကိ ု   ရိတ်သိမ်းရာ   အစိုထွက် န်း ၂၄၀၈၆ ေပါင်၊ 

အေြခာက်ထွက် န်း  ၃၈၆၃ ဒသမ ဝ၇ ေပါင် ထွက်ရှိပီး အေြခာက် 

ထွက် န်းတွင် ိုက်ထိုဂျင ် ၁၁၅ ဒသမ ၉၁ ေပါင်၊ ေဖာ့စ်ဖရပ်စ ် ၁၅ 

ဒသမ ၄၅ ေပါင်ှင့် ပိုတက်ဆီယမ်  ၇၆ ဒသမ ၈၆ ေပါင် ထွက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုေနာက် ကွင်းသုပ်ြပပွဲကိ ု  ြပလုပ်ရာ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

ဒတုိင်ုးဦးစီးမှး၊ ပသုမ်ိခိင်ု စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန ခိင်ုဦးစီးမှး ဦးဝင်းစိုး၊ 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးေဇယျမင်း၊  အဖွဲဝင(်၁)ဗိုလ်မှး 

သန်ိးစိုးဝင်းှင့် ဌာနဆိင်ုရာအကီးအကမဲျား၊ ဝန်ထမ်းများ တက်ေရာက် 

ခဲ့ကသည်။ လယ်ထွန်စက်ြဖင့် သစ်စိမ်းေြမဩဇာ ေြမြမပ်ထည့်သွင်းြခင်း 

လက်ေတွေဆာင်ရက်မ များကိ ု ကည့် အားေပးပီး မိနယ်စိက်ုပျိးေရး 

ဦးစီးမှး ဦးေကျာ်ေကျာ်က မိနယ်အတွင်း သစ်စမ်ိးေြမဩဇာထည့်သွင်း 

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ အေြခအေနကုိ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ ကျံေပျာ် 

မိနယ်အတွင်း ေကျးရာအုပ်စ ု ၁၅ အုပ်စုရှိ လယ်ေြမဧက  ၈၅ ဧက 

တွင် သစ်စိမ်းေြမဩဇာများ   ေြမြမပ်ထည့်သွင်းပီးြဖစ်ေကာင်း  သိရ 

သည်။                                                           မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ကသာမိ၌ ဧရာဝတီြမစ်ေရြမင့်တက်မ ေကာင့် ေနာက်သုံးရက်အတွင်း စိုးရိမ်ေရမှတ်သိုေရာက်ရှိိုင်

ကသာ    ဇွန်    ၁၈

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ကသာ 

မိတွင် ဧရာဝတြီမစ်ေရြမင့်တက် 

လာမ ေကာင့်  ေနာက်သုံးရက ်

အတွင်း     စိုးရိမ်ေရအမှတ်သို 

ေရာက်ရှိလာိုင်ေကာင်း    သိရ 

သည်။

ြမင့်တက်လျက်ရှိ

ကသာမိသည် ှစ်စ် ဇွန်လမှ 

ေအာက်တိဘုာလအတွင်း ြမစ်ေရ   

ြမင့်တက်လျက်ရိှပီး ကသာမိ၏ 

စိုးရိမ်ေရအမှတ်မှာ ၁၀၄၀ စင်တီ 

မီတာြဖစ်သည်။

ယမန်ေနမွန်းလဲွ ၁ နာရခဲွီအချန်ိ 

တုိင်းထွာချက်အရ ြမစ်ေရအမှတ် 

မှာ  ၉၄၆   စင်တီမီတာ  ြဖစ်ပီး         

ဧရာဝတီြမစ်ေရသည် စုိးရိမ်ေရမှတ် 

ေအာက်  သံုးေပခန်တွင် ေရာက်ရိှ 

ေနေသာေကာင့် ေနာက် သံုးရက် 

အတွင်း  စိုးရိမ ်ေရအမှတ်သို 

ေရာက်ရှိိုင်ေကာင်း သိရသည်။

ယေန   မွန်းတည့်   ၁၂   နာရီ             

တိုင်းထွာချက်အရ ဧရာဝတီြမစ ်

ေရအမှတ်သည် ၉၇၇ စင်တမီတီာ 

သို    ေရာက်ရှိေနပီြဖစ်သြဖင့်        

ြမစ်ကမ်းနေံဘးေနထိင်ုကသမူျား၊ 

ေြမနိမ ့်ပိုင ်းေနထိုင ် ကသူများ 

အထူးသတိြပ   ေနထိုင်ကရန် 

လိုအပ်ေကာင်း သိရသည်။ 

နန်းထွန်းေမ

ေဒ လွင်လွင်ေအးေကျာ်တိုက ဖဲကိးြဖတ် 

ဖွင့်လှစ်ေပးကသည်။ အေဆာက်အအုံ 

သစ် ကမ ည်းေမာ်ကွန်းကိ ု  တိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က စက်ခလုတ်ှိပ်ဖွင့်လှစ ်

ကာ အေမ းနံသာများ ပက်ဖျန်းေပးသည်။

ဆက်လက်၍  တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီး 

ချပ် ဦးမျိးေဆွဝင်းက အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး     ုံးအေဆာက်အအုံှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ စာရက်စာတမး်များကုိ 

Royal Prome Co., Ltd ၏   မန်ေနဂျင်း 

ဒါိက်ုတာက တိင်ုးေဒသကီး  တရားေရး 

ဦးစီးမှး ေဒ သန်ိးသန်ိးှင်းထ ံလ ဲေြပာင်း 

ေပးအပ်သည်။

ယင်း   အေဆာက်အအုံသစ်သည ်

အလျား  ၁၄၇ ေပ၊ အနံ ၅၆ ေပ၊ အြမင့် 

၂၆ ေပ အာရ်စီှစ်ထပ်အေဆာက်အအံု 

ြဖစ်ပီး  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ    

တရားလ တ်ေတာ်ုံး၏     ခွင့်ြပရန်ပုံ 

ေငကွျပ်သန်းေပါင်း  ၆၄၄  ဒသမ  ၃  သန်း 

ြဖင့်   တည်ေဆာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း  

သိရသည်။     

  ေအာင်ြမင့(်ပန်းေတာင်း)

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ပန်းေတာင်းမိနယ်တရားုံးအေဆာက်အအံုသစ်ဖွင့်လှစ်

ရှိသူများ၊ ဖိတ်ကားထားသူများ  တက်ေရာက်က 

သည်။

ဦးစွာ တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊ ဒုတိယတုိင်းမှး 

ှင့ ်     တက်ေရာက်လာကသမူျားက တိင်ုးေဒသကီး၊ 

မီးသတ်ဦးစီးဌာန   ေရြပင်ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး 

သင်တန်း  အမှတ်စ်(၂)ရှာေဖကွယ်ဆယ်ေရးစွမ်းရည် 

သုပ်ြပသမ များကုိ ကည့် အားေပးသည်။ ထုိေနာက် 

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က  သုပ်ြပအဖွဲများကိ ု

အမှာစကားေြပာကားပီး ခင်းကျင်းြပသထားသည့်   

ေခတ်မရှီာေဖေွရးလပ်ုငန်းသုံးပစ ည်းများကိ ု  ကည့်  

စစ်ေဆးပီး လိအုပ်သည်များ ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                     သတင်းစ်

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်အေြခအေန

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၁၈ 

ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့ ် ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပိုင်း

တိုတွင်  မတ်ုသုေံလအားနည်းေနပီး ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ် 

တွင် မုတ်သုံေလ အားအသင့်အတင့်ရှိေနသည်။

မိုး/ဇလ



ဇွန်  ၁၉၊   ၂၀၂၂

၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့်

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့ ်(၁၆)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှတ်တမ်း
(ယမန်ေနမှအဆက်)

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

က ိုင်ငံေတာ်တာဝန်ကို ရယူခဲ့ပီးသည့ ်

ေနာက်ပိင်ုးတွင် အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်း 

များသည် အစုိးရယ ရား ရပ်တန်ပစ်ုိင် 

မည့်နည်းလမ်း၊     အစိုးရြပတ်ကျေရး 

အတွက် နည်းလမ်းများှင့ ်ေဆာင်ရက်ခဲ ့

ေကာင်း၊ ယင်းသုိေဆာင်ရက်သည့်ေနရာ 

တွင် အစိုးရကို တိုက်ိုက်ေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ သွယ်ဝိက်ု၍ေသာ်လည်းေကာင်း 

ပတ်သက်ေနသည့လ်မူျား၊ ပါဝင်ပတ်သက် 

ေနသည့်လူများ၏ မိသားစု၊ အစိုးရကို 

ိုင်ငံေရးအရ၊ စီးပွားေရးအရ ေထာက်ခံ 

အားေပးေနသည့်သူများကုိ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ 

သတ်ပစ်ြခင်း၊    လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ြခင်း၊ 

အေဆာက်အအုမံျားကိ ုေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး 

ြခင်း၊ မီး  ြခင်းစသည့ ်အကမ်းဖက်ေရး 

နည်းလမ်းများကို     ေဆာင်ရက်ခဲ့က 

ေကာင်း။

အကမ်းဖက်မ ကျးလွန်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွင်း 

အကမ်းဖက်သမားများက ဆရာ ဆရာမ 

များကို အကမ်းဖက်မ ကျးလွန်ခဲ့သည့်

အေြခအေနမှာ ဇွန် ၅ ရက်တွင် စစ်ကိုင်း 

တိုင်းေဒသကီး   မုံရာမိနယ်   ရာတုံ 

ေကျးရာအနီးတွင် အေြခခံပညာအလယ် 

တန်းေကျာင်းခွဲ(စည်သာ) ေကျာင်းအုပ ်

ဆရာမကီးအား ေသနတ်ြဖင့ပ်စ်ခတ်ြခင်း၊ 

ဇွန် ၆ ရက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

ဝက်လက်မိနယ် မင်းသားကန်ေကျးရာ 

အေြခခံပညာ   မူလတန်းလွန်ေကျာင်းမ ှ

ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးကို သတ်ြဖတ် 

ခဲ့ြခင်း၊ ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် တနသ  ာရီတိုင်း 

ေဒသကီး ထားဝယ်ခုိင် ေလာင်းလုံးမိ 

နယ် ပန်းတင်အင်းေကျးရာေန ထားဝယ် 

တက သိုလ်(ြမန်မာစာဌာန)မှ ကထိက 

တစ်ဦးှင့ ်အမျိးသမီးတစ်ဦး ပစ်ခတ်ခရံ၍ 

ေသဆုံးသွားခဲ့သည့်ြဖစ်စ ်    ြဖစ်ပွားခဲ ့

ေကာင်း၊ ဇွန် ၁၃ ရက်တွင် PDF အကမး် 

ဖက် ၁၅ ဦးခန်က ေရ ကူမိနယ် က န်းေတာ် 

ေကျးရာ    အေြခခံပညာမူလတန်းလွန် 

ေကျာင်းသို   ေရာက်လာပီး    ေကျးရာရှ ိ

ဆရာ ဆရာမ  ငါးဦးတိုကို     ဖမ်းဆီး 

ေခ ေဆာင်သွားခ့ဲသည့်ြဖစ်စ်များ ြဖစ်ပွား 

ခဲေ့ကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခှုစ် ဧပ ီ၁ ရက်မှ ၂၀၂၂ 

ခှုစ် ဇွန် ၁၃ ရက်အထ ိပညာေရးဝန်ထမ်း 

များ   ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်မ    ၂၁ ကိမ ်

ြဖစ်ေပ ခဲ့ပီး ၄၄ ဦး  ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း၊ 

ထိုသိုသတ်ြဖတ ်     ေဆာင်ရက်ြခင်းများ 

သာမက ဇွန် ၉ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ 

ေကျာ်ခန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

ေရ ဘိုမိနယ်ရိှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၁၁၀ ကိ ု        ပညာသင်ကားေပးေနသည့ ်

အေြခခပံညာမလူတန်းလွန်     (တည်သီး 

ေတာ)ေကျာင်းကိ ုအကမ်းဖက်သမားများ 

က Drone တွင် ဗုံးချတိ်ဆွဲပီး ပစ်ခတ်မ  

များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊ အေဆာက် 

အအံု ထိခုိက်ခ့ဲေကာင်း၊ ယင်းှင့်ပတ်သက် 

ပီး တပ်စခန်း၊ ရစဲခန်းထကဲိ ုဗုံးသီးကျလ င် 

တပ်မေတာ်မှ ဘယ်ှဦးေသဟု သတင်း 

ထုတ်ပါေကာင်း၊ မိထဲရာထဲကို ဗုံးသီး 

ကျလ င် အတတ်ိင်ုဆုံး ူးချင်ဟန်ေဆာင် 

ပါေကာင်း၊ အများသသွိားလ င် ဒလန်အမ်ိ 

ကို တိုက်ခိုက်သည်ဆိုပီး သတင်းထုတ် 

ပါေကာင်း၊ ယင်းှင့်ဆက်စပ်ပီး ဒုန်း 

ှင့်  ဗုံးချရာတွင ်  မည်မ ေလာက်အထိ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ (၁၆)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲကျင်းပစ်။

တိတိကျကျချိုင်မည်လဲဟု မိမိေြပာလို 

ပါေကာင်း၊ ေလတိုက် န်း၊ အြမင့်ေပ 

စသည်တို   တိကျမ မရှိဘဲ   ဘယ်ေနရာ 

ကဲွကဲွ၊ ဘယ်သေူသေသဆိုပီး ေဆာင်ရက် 

ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ေကျာင်းများကိ ုဗုံးခဲွ 

တိုက်ခိုက်ြခင်းသည ်      ကမ ာေပ တွင် 

မည်သိုမ လက်မခံိင်ုသည့၊် စစ်ရာဇဝတ်မ  

ေြမာက်သည့ ်  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 

ြဖစ်ေကာင်း၊      ယင်းလုပ်ရပ်များှင့ ်

ပတ်သက်ပီး    ြမန်မာိုင်ငံရှ ိ  သံုံးများ 

အေနြဖင့်   မျက်စိမှိတ်မေနကရန ်  မိမိ 

အေနြဖင့် ေြပာကားလိုေကာင်း။

လက်ေတွလည်း ေဖာက်ခွဲြပေန

ေနာက်တစ်ခုမှာ   မိုင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

မိုင်းှင့်ပတ်သက်ပီး မိုင်းမျိးစုံ မည်မ  

ေအာင်ြမင်ေနပီ၊ ဖျက်အားြပင်းမိုင်းများ

ေအာင်ြမင်ေနပီ၊      ပေဒသာမိုင်းများ 

ေအာင်ြမင်ပီစသြဖင့် ၎င်းတုိကုိ အားေပး 

သည့် မီဒီယာများကိုယ်တိုင် ေြပာထား 

ေကာင်း၊ လက်ေတွလည်း ေဖာက်ခဲွြပေန 

ကေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဧပီ ၂၁ ရက် 

နံနက်တွင်     စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

စစ်ကိုင်းမိနယ် သိမ်းေချာင်းေကျးရာ 

အနီး စစ်ကိုင်း-ေရ ဘိုကားလမ်း မိုင်တိုင် 

အမှတ် ၄၁ အနီးတွင်    ဆားေတာင်မိ 

ြမင်းကျရပ်ကွက်ေန ကုိရင်သံုးပါး ဆွမ်းခံ 

၍ ေကျာင်းသိုြပန်လာစ ်လက်လုပ်မိုင်း 

တစ်လံုး ေပါက်ကဲွခ့ဲေကာင်း၊ ေပါက်ကဲွမ  

ေကာင့ ်ကိုရင်ှစ်ပါး ပျလံွန်ေတာ်မူခဲ့ပီး 

တစ်ပါးမိင်ုးစထမှိန် ဒဏ်ရာရရိှခဲေ့ကာင်း၊ 

ဒဏ်ရာရသည့ ်ကိရုင်ေလးတစ်ပါး၏ပုကံိ ု

ကည့်ေစလိုေကာင်း၊        ယင်းတိုကိ ု

မည်သည့်ိုင်ငံ၊   မည်သည့်မီဒီယာမ ှ

ေဖာ်ြပြခင်းမရှိဘ ဲေမှးမှိန်ေအာင်လုပ်ေန 

ေကာင်း၊  PDF၊ NUG၊ CRPH  အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများ၏   လုပ်ရပ်များ 

ေကာင့ ်အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျား ထခိိက်ုနစ်နာ 

ရေကာင်း၊ ဘန်ုးကီးစီးသည့ယ်ာ်လည်း 

မေရှာင်၊ လနူာတင်ကားလည်း မေရှာင်ပါ 

ေကာင်း၊ လူမ ဝန်ထမ်းအဖွဲများ လုပ်ေန 

သည့ ်လနူာတင်ယာ် ေဖာက်ခဲွမီး  ခရံပါ 

ေကာင်း၊ နည်းမျိးစုံြဖင့် သံပိုက်များကို 

လက်လုပ်စိန်ေြပာင်းဆိုပီး     လုပ်ပါ 

ေကာင်း၊ ရသမ  ယမ်း၊ ရသမ သတံိသုစံှင့် 

ဗုံးသီးဆိုပီး ထုတ်ပါေကာင်း၊ ဘယ်အဖွဲ 

က ထုတ်လုပ်လုိက်ပီဆုိ၍လည်း ၎င်းတို 

ကို   အားေပးသည့ ်   မီဒီယာများေရာ၊ 

အင်တာနက်          ဆိရှုယ်မဒီယီာတွင်ေရာ 

တင်ပါေကာင်း၊ ိင်ုငြံခားသတင်းမဒီယီာ

များတွင်လည်း ပျံှံေနမ များလည်းရှိ 

ေကာင်း၊ မည်သိုပစ်သည်ကိ ုVideo ဖိုင် 

ှင့် ြပလိုပါေကာင်း ေြပာကား၍ Video 

ဖိုင်ကို ြပသသည်။

ိုင်ငံတကာကျင့်စ်များှင့ ်ငိိုင်

ိင်ုငတံကာတွင်  စစ်အသုံးအေဆာင် 

ပစ ည်းများကိ ု   သုံးစွဲပစ်ခတ်ြခင်းသည ်

တကိျရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခေုဆာင်ရက် 

မ များသည် ိုင်ငံတကာကျင့်စ်များှင့ ်

ငိုိင်ပါေကာင်း၊ ၎င်းတုိသံုးေနကျစကား

လုံးြဖစ်သည့ ်ရမ်းသန်းပစ်ခတ်ေနြခင်းြဖစ် 

ေကာင်း၊  ကုန်းေပ ကျထင်းရ၊ ေရထဲကျ 

ငါးရ၊  ရာထဲကျ  ဒလန်ရ  ဆိုသည်မျိးကိ ု

မျက်ြမင်ေတွရလမိ့မ်ည်        ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဆိုလိုသည်မှာ လက်တန်းှင့်ေတွကရာ 

ပစ ည်းကိုယ ူလက်နက်ကီးဆိုပီးထုတ်၊ 

ထင်ရာြမင်ရာပစ်ေနမ များက မည်သူကိ ု

ပစ်ေနသလဲ၊   မည်သူများကိ ု  ပိုထိခိုက် 

သလဲဆိုသည်ကို ြမင်ေစချင်ြခင်းသာြဖစ် 

ေကာင်း၊ ြမန်မာအ့ကျိးကိမုလိလုားသည့ ်

ိင်ုငတံကာအဖဲွအစည်းများ၊ ိင်ုငမံျားက 

ေြမာက်ပင့်ေပးေနသည်များ  ရှိေကာင်း၊ 

အလှေငွ     ေပးေနသည်များလည်းရှိ 

ေကာင်း၊ မမိယိခင်အပတ်က ေြပာခဲသ့လိ ု

“ခင်ဗျားတုိေပးတ့ဲ အလှေငွေတွ၊ ေထာက်ပ့ံ 

အားေပးမ ေတဟွာ ြမန်မာြပည်သအူချင်း 

ချင်းသတ်ဖို၊ ြမန်မာြပည်သူအချင်းချင်း 

ရမ်းသန်းပစ်ခတ်ဖုိ၊ ေသချင်တဲ့သူေသဖို” 

ဆိုသကဲ့သိုြဖစ်ေနေကာင်းကို အသိေပး 

ေြပာကားလိပုါေကာင်း၊ ထိသုိုေဆာင်ရက် 

ေနသည်ှင့်အမ  အြပစ်မဲ့သူများ များစွာ 

ေသဆံုးေနဦးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ိုင်ငံေရးပါတီများ စစ်ေဆးြခင်း

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက် 

ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်   ဦးခင်ေမာင်ဦးက 

ယေန      သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင ်

ရှင်းလင်းတင်ြပမည့ ်အေကာင်းအရာများ 

အေနြဖင့်     (က)မဲဆ ရှင်စာရင်းများ 

ြပည့်စုံမှန်ကန်ေရးအတွက ်ေြမြပင်လူဦး 

ေရစာရင်းှင့ ်တိက်ုဆိင်ုစစ်ေဆးြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ အေြခအေန၊ (ခ) ိင်ုင ံ

ေရးပါတီများ    စစ်ေဆးြခင်းအပါအဝင ်

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်လပ်ုငန်းစ်များ 

ြဖစ်ေကာင်း။

မဲဆ ရှင်စာရင်းများ ြပည့်စုံမှန်ကန် 

ေရးအတွက် ေြမြပင်လူဦးေရစာရင်းှင့ ်

တိက်ုဆိင်ုစစ်ေဆးြခင်းများ   ေဆာင်ရက် 

ပီးစီးမ အေြခအေနကို ဦးစွာတင်ြပမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စ၏ီ ိင်ုငေံတာ်တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ရာတွင် ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်ေရှလပ်ုငန်း 

စ် ငါးရပ်အနက် လပ်ုငန်းစ်(၅)ြဖစ်သည့ ်

အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ   ြပ  ာန်းချက် 

များှင့်အညီ     ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက 

လွတ်လပ်ပီးတရားမ တေသာ    ပါတီစုံ 

ဒမုိီကေရစီ အေထွေထွေရးေကာက်ပဲွကျင်းပ 

ေပးရမည့် တာဝန်သည် ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ တာဝန်ြဖစ ်

ပါေကာင်း။ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွ  

ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်    ယင်းတာဝန်ကို 

ေဆာင်ရက်ိင်ုရန် ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင် 

ရက်လျက်ရိှရာတွင်  အေရးကီးပီး ပမာဏ 

ကီးမားသည့လ်ပ်ုငန်းအေနြဖင့ ်မဆဲ ရှင် 

စာရင်းြပစုြခင်းြဖစ်ပီး ယင်းလုပ်ငန်းစ် 

ကို     ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလှင့ ်

ေရးေကာက်ပဲွကာလှစ်ခလုုံးတွင် ေဆာင် 

ရက်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိသုိေဆာင်ရက် 

ရာတွင်    ဆ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ ်

သည့်   “ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန  

တွင် အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး ဥပေဒ 

ြပ  ာန်းချက်များှင့် မဆန်ကျင်ေသာ 

ိုင်ငံသား၊ ဧည့်ိုင်ငံသားှင့် ိုင်ငံသား 

ြပခွင့်ရသ”ူများစာရင်းကို ြပစုရမည်ြဖစ ်

ပီး သက်ဆုိင်ရာလ တ်ေတာ်ေရးေကာက် 

ပွဲဥပေဒပါ ေရးေကာက်ပွဲတွင ်ဆ မဲေပး 

ပိုင်ခွင့်မရှိသူများ မပါရှိေစေရးကိုလည်း 

စိစစ်ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊

စာမျက်ှာ ၁၁ သို 



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

သက်ဆိုင်ရာမိနယ ်       ေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွှင့် ရပ်ကွက် သုိမဟုတ် 

ေကျးရာအုပ်စု ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွတုိသည် 

အထက်ပါ           မေဲပးပိင်ုခွင့ရိှ်သတူိင်ုးကိ ု

ယင်းတုိကုိင်ေဆာင်ေသာ ိင်ုငသံားစစိစ် 

ေရးကတ်၊ ဧည့်ိင်ုငသံား သိုမဟတ်ု ိင်ုင ံ

သားြပခွင့ရ်လက်မှတ်၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူး 

ေရစာရင်း ပုံစံ(၆၆/၆)တိုကို တိုက်ဆိုင် 

စစ်ေဆးပီး  မစဲာရင်းတွင် ထည့သွ်င်းြပစ ု

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မဲစာရင်းများ ြပည့်စု ံ

မှန်ကန်ေရး ေဆာင်ရက်သည့်ေနရာတွင ်

မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူတိုင်း   မဲစာရင်းတွင ်

ပါရှိရန်   လိုအပ်သကဲ့သို မဲေပးခွင့်မရှိသူ

များမပါရိှေရးကိလုည်း      ဂြုပေဆာင်ရက် 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ေဖာင်းပွမှားယွင်းမ မရှိေစေရး  

အေလးထားေဆာင်ရက်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်               အေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲတွင ်     အသုံးြပခဲ့သည့ ်

မဲဆ ရှင်စာရင်းများကို စိစစ်သည့်အခါ 

မဲမသမာမ ြဖစ်ေစသည့ ်    မဲစာရင်း ၁၁ 

ဒသမ ၃ သန်းေကျာ် မဲဆ ရှင်စုစုေပါင်း 

၏ ၂၉ ဒသမ ၅၄ ရာခိုင် န်းကိုေတွရှိရ 

ေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်  ယခုကျင်းပမည့ ်

ေရးေကာက်ပွဲတွင် မဲစာရင်းများြပည့်စုံ 

မှန်ကန်ေရးှင့်   ေဖာင်းပွမှားယွင်းမ မရှိ 

ေစေရး  အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း၊   ယင်းသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်

သက်ဆိုင်ရာလ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့အ်ည ီမစဲာရင်း 

ြပစုရာတွင် အေြခခံရမည့်စာရင်းများ 

ြဖစ်သည့ ်    ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

မိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန

ှင့် လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်   ြပည်သူ  

အင်အားဝန်ကီးဌာန၏ မိနယ်ဦးစီး 

မှးုံးက ြပစုထားသည့်လူဦးေရစာရင်း 

(မသန်စွမ်းသူများအပါအဝင)်တိုကို ရယ ူ

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် 

သက်ဆိုင်ရာမိနယ ်   ေကာ်မရှင်အဖွဲခွ ဲ

များသည် အေြခခံမဲဆ ရှင်စာရင်းများ 

ြပစုိုင်ေရးအတွက ်       ပထမအဆင့် 

အေနြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာမိနယ်အေထေွထ ွ

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနက   ရပ်ကွက်/ 

ေကျးရာအုပ်စုအလိုက် ေကာက်ယူြပစု 

ထားသည့်   ေြမြပင်လူဦးေရစာရင်းှင့ ်

မိနယ်လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ  

အင်အားဦးစီးဌာနမှ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရ 

စာရင်း ပုံစံ(၆၆/၆)ကို အေြခခံြပစုထား 

သည့် စာရင်းများကိ ုတိုက်ဆိုင်စစ်ေဆး 

ြခင်းများ   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်    အသီးသီးရှ ိ

မိနယ်ေပါင်း ၃၂၅ မိနယ်တွင ်ေဆာင် 

ရက်လျက်ရိှရာ   ယေနအထ ိေဆာင်ရက် 

ပီးမိနယ် ၂၀၀၊  ေဆာင်ရက်ဆဲ ၁၀၄ 

မိနယ်ှင့်   ေဆာင်ရက်ရန်ကျန်    ၂၁ 

မိနယ်ြဖစ်ေကာင်း၊    ေဆာင်ရက်ရန ်

ကျန်သည့်မိနယ်များအေနြဖင့် ကယား 

ြပည်နယ် ှစ်မိနယ်၊ ချင်းြပည်နယ် ခနုစ် 

မိနယ်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ရှစ်မိနယ် 

ှင့် မေကွးတိုင်းေဒသကီး ေလးမိနယ ်

တိုြဖစ်ပီး   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ယင်းသို တုိက်ဆုိင်စစ်ေဆးြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ပီးေနာက်တွင ်      အေြခခံ 

စာရင်းှစ်ခုအရ ေြမြပင်အေြခအေနှင့ ်

ကိုက်ညီမှန်ကန်မ ရှိသည့် စာရင်းဇယား 

များှင့် ထပ်မံစစ်ေဆးပီး အတည်ြပ 

ေဆာင်ရက်ရမည့ ်စာရင်းဇယားများ ရရှိ 

မည်ြဖစ်ပီး   သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို 

ေပးပိုကာ ေြမြပင်တိက်ုဆိင်ုစစ်ေဆးမ များ 

ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သက်ဆိင်ုရာဌာနများထမှံ စစိစ်ြပန်ကား

ချက်များရရှိပီးေနာက်တွင်    အေြခခံ 

မဲဆ ရှင်စာရင်းများ ြပစုြခင်းလုပ်ငန်း 

စ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   ေြပာကား 

သည်။

မှတ်ပုံတင်ထားသည့ ်  

တည်ဆဲိုင်ငံေရးပါတ ီ၉၂ ပါတီရှိ

ဆက်လက်ပီး   ိုင်ငံေရးပါတီများ 

စစ်ေဆးြခင်းအပါအဝင် ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှသည့ ်လပ်ုငန်းများှင့စ်ပ်လျ်းပီး 

တင်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်တွင် မှတ်ပံုတင် 

ထားသည့်   တည်ဆဲိုင်ငံေရးပါတ ီ၉၂ 

ပါတီရှိပီး       ြပည်ေထာင်စုတစ်ဝန်းလုံး 

စည်းုံးမည့ပ်ါတ ီ၇၄ ပါတှီင့ ် တိင်ုးေဒသ 

ကီး/ ြပည်နယ် တစ်ခုအတွင်းတွင်သာ 

စည်းုံးမည့်ပါတ ီ၁၈ ပါတီြဖစ်ေကာင်း၊ 

၎င်းတိုအနက် တိုင်းရင်းသားပါတီ ၄၈ 

ပါတီ ပါရှိေကာင်း၊ ယင်းပါတီများသည ်

ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ၊ ိင်ုငေံရးပါတမီျား 

မှတ်ပုံတင်ြခင်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ 

အပါအဝင် တည်ဆဥဲပေဒများကိ ုလိက်ုနာ 

ရန်တာဝန်ရိှပါေကာင်း၊ ိင်ုငေံရးပါတမီျား 

မှတ်ပုတံင်ြခင်းဥပေဒ ပဒ်ုမ ၁၄ အရ ပါတ ီ

ပုိင်ပစ ည်းများ ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် သတ်မှတ် 

သည့်အတိုင်း စာရင်းဇယားများ   စနစ် 

တကျြပစုထားရှိြခင်းတိုကို တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရက်ရမည့် ပုဂ ိလ်များအေနြဖင့ ်

သက်ဆိင်ုရာပါတဌီာနချပ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသ 

ကီး/ြပည်နယ်၊ ခိင်ု၊ မိနယ်ပါတမီျား၏ 

ဥက    သုိမဟုတ် အတွင်းေရးမှးများြဖစ် 

ကေကာင်း၊  ိုင်ငံေရးပါတီများ  မှတ်ပုံ 

တင်ြခင်းဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈ ှင့် နည်းဥပေဒ 

၂၃ တိုတွင် “ ပါတတီစ်ခ၏ု စာရင်းများကိ ု

စစ်ေဆးရန်လိုအပ်လ င်    ေကာ်မရှင်က 

စစ်ေဆးိုင်သည်။      ေကာ်မရှင်အဖွဲခွ ဲ

အဆင့်ဆင့်အားလည်း စစ်ေဆးေစိုင် 

သည်။ ယင်းသိုစစ်ေဆးရာတွင် ေကာ်မရှင် 

သုိမဟုတ် ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွသည် အစုိးရ 

ဌာန၊ အဖွဲအစည်းထံမ ှအကူအညီ ရယူ 

ိုင်သည်”ဟု        ေဖာ်ြပထားေကာင်း၊ 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အေနြဖင့် ိုင်ငံေရးပါတီများ၏  စာရင်း 

များကို   ယခင်က   မစစ်ေဆးိုင်ခဲ့ဘဲ 

ယခအုခါ စစ်ေဆးရန်လိအုပ်သည့အ်တွက် 

ပါတီအားလုံးကိ ု   တစ်ေြပးညီစစ်ေဆး 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်ေကာင်း၊ စစ်ေဆး 

ရာတွင်လည်း ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များ ေခါင်းေဆာင်ပီး 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊   စီမံကိန်းှင့်  

ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊   ြပည်ေထာင်စ ု

စာရင်းစစ်ချပ်ုံးတိုက ကိယ်ုစားလှယ်များ 

ပါဝင်သည့် ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ 

များှင့် စစ်ေဆးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံ

ေရးပါတမီျားစစ်ေဆးရန်အတွက် ကိတင် 

အသေိပးြခင်းကိ ုေနစ်ထတ်ုသတင်းစာ 

များှင့်      ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင ်Website မှ  လည်းေကာင်း၊ 

သက်ဆိုင်ရာ     ိုင်ငံေရးပါတီများ၏ 

E-mail သိုလည်းေကာင်း၊ ုံးစာြဖင့လ်ည်း 

ေကာင်း၊      ပါတီဌာနချပ်ုံးစိုက်ရာ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲမ ှ         လည်းေကာင်း 

ဆက်သွယ်အေကာင်းကား ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

ပါတီဖွဲစည်းပုံှင့ ်အင်အားများစစ်ေဆး

ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲများအေန

ြဖင့် ိုင်ငံေရးပါတီများကို စစ်ေဆးရာ 

တွင် ိုင်ငံေရးပါတီများမှတ်ပုံတင်ြခင်း 

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၁ ပါ      ပါတီဖွဲစည်းပုံှင့ ်

အင်အားများစစ်ေဆးြခင်း၊ ဥပေဒပုဒ်မ 

၁၅ ပါ ပါတီဝင်ေကး၊ လစ်ေကးများ၊ 

ြပည်တွင်း အလှရှင်များက လှဒါန်းေသာ 

ေငွေကးှင့် ပစ ည်းစာရင်းှင့် ပါတီပိုင ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ     စစ်ေဆးြခင်း၊ 

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ ပါ        ပါတီဖွဲစည်းပု ံ

စည်းမျ်းှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်ြခင်းရိှ/မရိှ 

စစ်ေဆးြခင်း၊ နည်းဥပေဒ ၁၉ ှင့်အညီ 

ပါတပီိင်ုရန်ပုေံငမွျား၊ ပါတပီိင်ုပစ ည်းများ

ှင့်ပတ်သက်သည့်      စာရင်းဇယား၊ 

မှတ်တမ်းစာအုပ်များ စနစ်တကျ   ြပစု 

ထိန်းသိမ်းထားြခင်းရှိ/မရှိစစ်ေဆးြခင်း၊ 

နည်းဥပေဒ ၂၁ ှင့်အညီ ပါတီကိုယ်စား 

ြပပီး ေရးေကာက်ခေံသာ ကိယ်ုစားလှယ် 

ေလာင်းများ၏ ေရးေကာက်ပဲွ အသုံးစရတ်ိ 

စာရင်းများ စနစ်တကျ ြပစုထားြခင်းရှ/ိ

မရှိစစ်ေဆးြခင်း၊ ဥပေဒပုဒ်မ  ၁၇ ှင့် 

နည်းဥပေဒ ၂၂ တိုှင့အ်ည ီပါတ၏ီ ှစ်စ် 

ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းကို ဘ  ာေရးှစ် 

အလိုက်ေရးဆွဲြခင်း၊ ပါတီပိုင်ပစ ည်းများ

ှင့်စပ်လျ်း၍ ှစ်ချပ်စာရင်း ြပစုြခင်း၊ 

ပါတီတွင်း   စာရင်းစစ်ေကာ်မတီထားရှ ိ

စစ်ေဆးြခင်း၊   ပါတီစည်းမျ်းှင့်အည ီ

အတည်ြပချက်ရယူြခင်းတို ေဆာင်ရက် 

ြခင်း   ရှိ/မရှိ  စစ်ေဆးြခင်း     အပါအဝင် 

လိုအပ်ေသာစာရင်း၊      ဇယားများကိ ု

စစ်ေဆးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊    ယင်းသို 

စစ်ေဆးရာတွင်လည်း     ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်    အဖွဲဝင်များ 

ေခါင်းေဆာင်သည့် ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး 

အဖဲွများသည် သက်ဆိင်ုရာပါတဌီာနချပ် 

အေြခစုိက်သည့် တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွုံးှင့ ် အစိုးရုံးဌာနများ 

တွင် ေဆာင်ရက်ကြခင်းြဖစ်ေကာင်း။  

ြပည်ေထာင်စ ု          ေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်  ိုင်ငံေရးပါတီများ 

စစ်ေဆးြခင်းကို  ၂၀၂၁ ခုှစ်  ဩဂုတ် 

ေနာက်ဆုံးပတ်တွင်    စတင်ေဆာင်ရက် 

ခဲြ့ခင်းြဖစ်၍ ယခအုခါ တစ်ှစ်နီးပါးကာလ 

ရိှခဲ့ပြီဖစ်ေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်အတွင်းတွင် 

၅၁ ပါတကီိ ုစစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ပီး ၂၀၂၂ ခှုစ် 

အတွင်းတွင် ယခု ဇွန်လဒုတိယပတ်တွင် 

စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့သည့ ်    ဇိုမီးဒီမိုကေရစ ီ

အဖဲွချပ်ပါတီအပါအဝင် ၃၄ ပါတီ စစ်ေဆး 

ပီးြဖစ်၍ ယေနအထိ စစ်ေဆးပီးပါတီ 

ေပါင်း ၈၅ ပါတီြဖစ်ေကာင်း၊   ယင်းတို 

အနက် အမျိးသားဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် 

ငမ်ိးချမ်းေရးပါတကီိ ုယင်း၏တင်ြပချက် 

အရ      ဖျက်သိမ်းခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့် စစ်ေဆးရန်ကျန်သည့်ပါတီ 

ရှစ်ပါတီြဖစ်ေကာင်း။

နိဂုံးချပ်အေနြဖင့်     ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်သည် ိင်ုငေံတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ိုင်ငံေတာ် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာတွင ်ေဆာင်ရက် 

မည့် ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅)ရပ်၊ လုပ်ငန်း 

စ်(၁)ပါ လုပ်ေဆာင်သင့် လုပ်ေဆာင် 

ထိုက်သည်များကို      ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ထိုနည်းတူ       လုပ်ငန်းစ်(၅)ှင့်အညီ 

လွတ်လပ်ပီးတရားမ တေသာ ပါတီစုံ 

ဒီမိုကေရစီ   အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲ 

ကျင်းပိုင်ေရး သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ 

အစည်းအသီးသီးှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း၊   ယင်းသိုေဆာင်ရက ်

ရာတွင် အေရးကီးသည့်လုပ်ငန်းစ်များ 

ြဖစ်သည့ ်ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ သုံးသပ်၊ 

ြပင်ဆင်၊ ြပ  ာန်းိင်ုေရး ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

မဆဲ ရှင်စာရင်းများြပစြုခင်း၊ နည်းပညာ 

အသုံးြပစစ်ေဆးြခင်းှင့ ်    စနစ်တကျ 

သိမ်းဆည်းိုင်ေရး     ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

လူသားအရင်းအြမစ်ြဖစ်သည့် ဝန်ထမ်း

အင်အားြဖည့်တင်းြခင်းှင့ ်    ေလ့ကျင့် 

သင်တန်းေပးြခင်း၊ အေြခခံအေဆာက် 

အအုြံဖစ်သည့် ံုးများဖဲွစည်းတည်ေဆာက် 

ြခင်း၊ လိုအပ်သည့် အုပ်ချပ်ေထာက်ပံ့ 

မ များ   ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့ ်   စစ်ေဆး 

ကပ်မတ်ြခင်းများကို     အေလးထား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း ေြပာကား 

သည်။                              ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အေနြဖင့်   ိုင်ငံေရးပါတီများစစ်ေဆးြခင်းကို  ၂၀၂၁ 

ခှုစ်အတွင်းတွင် ၅၁ ပါတကီိ ုစစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ပီး ၂၀၂၂ ခှုစ် အတွင်းတွင် ယခဇွုန်လဒတုယိပတ်တွင် 

စစ်ေဆးပီးစီးခဲသ့ည့ ်ဇိမုီးဒမီိကုေရစ ီအဖဲွချပ်ပါတအီပါအဝင် ၃၄ ပါတစီစ်ေဆးပီးြဖစ်၍ ယေနအထ ိ

စစ်ေဆးပီးပါတီေပါင်း ၈၅ ပါတီြဖစ်ေကာင်း၊  ယင်းတိုအနက် အမျိးသားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် 

ငမ်ိးချမ်းေရးပါတကီိ ုယင်း၏တင်ြပချက်အရ ဖျက်သမ်ိးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်စစ်ေဆးရန် 

ကျန်သည့်ပါတီ ရှစ်ပါတီြဖစ်

ဝန်ထမ်းများအား ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးြခင်းှင့ ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲုံး 

ေြမေနရာများ၊ အေဆာက်အအုံများအား ကည့် စစ်ေဆးြခင်း



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

ဒလီိ ုေအာင်ြမင်ဖုိအတွက် စာသင်ှစ်အစကတည်းက တစ်ေနစာတစ်ေန  မှန်မှန်လပ်ုြဖစ်တဲအ့ြပင် 

သင်ပီးတဲ့စာေတွကိုလည်း အချနိ်မှန် ြပန်ေလ့ကျင့်ပါတယ်

မ ေလး    ဇွန်   ၁၈

၂၀၂၂ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်ခွင့ ်စာေမးပွဲေအာင် စာရင်းများကို 

မ ေလးမိရှ ိသက်ဆိုင်ရာစာစစ်ဌာန ေကျာင်းများ၌   ကိုဗစ် - ၁၉ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးလမ်း န်ချက်များှင့်အညီ ဇွန် ၁၇ ရက်က 

တစ်ချနိ်တည်း ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ရာ     မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

အေနြဖင့် ေြဖဆိုသူ ၃၃၅၄၈ ဦးရှိပီး ေအာင်ြမင်သ ူ၁၆၇၄၇ ဦးရှိကာ 

ေအာင်ြမင်မ ရာခိုင် န်းအေနြဖင့် ၄၉ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း 

သိရသည်။

 နံနက် ၆  နာရီမှစတင်၍ မ ေလးမိရှ ိစာစစ်ဌာနဖွင့်လှစ်ေသာ 

ေကျာင်းများ၌ တက သိလ်ုဝင်ခွင့စ်ာေမးပဲွေအာင်စာရင်းများကိ ုထတ်ုြပန် 

ေကညာေပးခဲရ့ာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား စတ်ိအားထက်သန်စွာ 

ြဖင့် လာေရာက်ကည့် ကပီး တာဝန်ကျ ဆရာ  ဆရာမများအေနြဖင့် 

လည်း စနစ်တကျ ကည့် ိုင်ကေစရန် ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ေပး 

သည်။ 

အမှတ်(၁၆) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းမ ှေကျာင်းအုပ ်

ဆရာကီး ေဒါက်တာသန်းထုိက်စုိးက “က န်ေတာ်တို ေကျာင်းအေနနဲ  

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၁၀၀  ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုရာမှာ ၆၇ ဦး 

ေအာင်ြမင်ပါတယ်။ ေအာင်ချက်ရာခိင်ု န်းအေနနဲ  ၆၇ရာခိင်ု န်းြဖစ်ပါ 

တယ်။ ေြခာက်ဘာသာဂဏ်ုထူးရှင် ေလးေယာက်၊ ငါးဘာသာဂဏ်ုထူးရှင် 

လည်း ေလးေယာက်ြဖစ်ပါတယ်။ ဂဏ်ုထူးထွက်တဲအ့ေရအတွက်အေနနဲ 

၃၄ ေယာက်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ  က န်ေတာ်တိုေကျာင်းက ဆရာ 

ဆရာမေတရွဲ စည်းလုံးညီွတ်မ နဲ သင်ကားြပသေပးမ ၊ မဘိေတရွဲပံပ့ိုး 

မ အြပင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေတွလည်း  အေကာင်းဆုံးကိးစား 

ကလိုြဖစ်ပါတယ်။ က န်ေတာ့်အေနနဲ   ဝမ်းသာမိပါတယ”်ဟု   ေြပာ 

သည်။ 

ယခှုစ် တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွတွင် ေြခာက်ဘာသာဂဏ်ုထူးရရိှခဲ ့

သည့အ်ြပင် ြမန်မာတစ်ိင်ုငလံုံးတွင် ပထမအဆင့ြ်ဖင့ ်ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည့ ်

မအမိ့မှ်းခင် က “ သမီးက အမှတ် (၁၆)  အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း 

မှာ တက်ေရာက်ပညာသင်ကားခဲ့ပီး  တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲမှာ 

ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံး  ပထမအဆင့်နဲ   ေအာင်ြမင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို 

ေအာင်ြမင်ဖိုအတွက ်စာသင်ှစ်အစကတည်းက  တစ်ေနစာတစ်ေန  

မှန်မှန်လုပ်ြဖစ်တ့ဲအြပင် သင်ပီးတ့ဲစာေတွကုိလည်း အချန်ိမှန် ြပန်ေလ့ကျင့် 

ပါတယ်။ သမီး ကေလးဘဝကတည်းက အခုအချနိ်အထိ စာေတွ 

သင်ကားေပးတဲ ့ဆရာ ဆရာမေတ၊ွ အခတုက သိလ်ု ဝင်တန်းစာေမးပဲွမှာ 

လည်း ေသေသချာချာသင်ကားြပသေပးခဲ့ကတဲ ့ဆရာ ဆရာမေတွ 

အားလုံးကိ ုေကျးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ တက သိုလ်ဝင်တန်း စတင်တက် 

ေရာက်တ့ဲအချန်ိမှာေတာ့ အမှတ်ေကာင်းရမယ်၊ ဂဏ်ုထူးလည်းထွက်ရ 

မယ်ဆိုတဲ့   ရည်မှန်းချက်မျိးေတာ့ရှိခဲ့တယ်။   ဒါေပမယ့်အခုလို 

တစ်ိုင်ငံလုံးပထမရမယ်လိုေတာ ့မေမ ာ်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ အခုလို ပထမ 

အဆင့်ရခဲ့တဲ့အေပ မှာ ဝမ်းသာမိပါတယ်။ သမီးရဲ အေဖနဲ  အေမကို 

လည်း ေကျးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ စာေမးပွဲမှာ  ဘယ်လိုရလဒ်ေတွပဲ 

ထွက်ထွက် အနာဂတ်အတွက် တတ်ိုင်သမ အေကာင်းဆုံးကိးစား 

ကပါလို တိုက်တွန်းလိုပါတယ်” ဟု ေြပာသည်။ 

 ထိုြပင ်ေအာင်စာရင်းထုတ်ြပန်သည့ ်  နံနက်  ၄ နာရီတွင်လည်း 

ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန     ဝက်ဘ်ဆိုက်ြဖစ်ေသာ www.

myanmarexam.org  တွင်လည်း တက သိုလ်ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲေအာင်

စာရင်းများ ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ရန် စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားသည်။ 

ေလးဘာသာဂုဏ်ထူးြဖင့ ်ေအာင်ြမင်ခဲ့သည့ ်ေမာင်မင်းဟိန်းက 

လည်း “ စာေမးပွဲမေြဖခင်ကတည်းက က န်ေတာ်ေလးဘာသာမှန်းခဲ့ 

တာပါ။ အခု ေမ ာ်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း ြဖစ်လာတဲ့အတွက ်  ဝမ်းသာ 

မိပါတယ်။ က န်ေတာ့်သူငယ်ချင်းေတွထဲမှာလည်း ဂုဏ်ထူးရရှိတဲ့ 

သေူတ ွအများကီးရိှပါတယ်။ ေအာင်စာရင်းကုိေတာ့ စာစစ်ဌာနေတမှွာ 

လာေရာက်ကည့် ကသလိ ုအွန်လိင်ုးကေနလည်း ကည့် လိုရေအာင် 

စီစ်ေပးတဲ့အတွက်လည်း  ေကျးဇူးတင်ရှိပါတယ်။  အိမ်ကေတာ့ 

က န်ေတာ်အမှတ်မီရင် ေဆးေကျာင်းတက်ေစချင်တယ်။ တက သိုလ် 

ဝင်တန်းေအာင်ြမင်ဖုိအတွက်   တစ်ေနစာတစ်ေနလုပ်သာွးပီး 

ဘယ်ေလာက်ပ ဲခက်ခခဲက်ခ ဲစတ်ိဓာတ်မကျဘ ဲကံခ့ိင်ုရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေတွကို ေကျာ်လ ားိုင်ရင် ေအာင်ြမင်မ ရရှိမှာပါ။ က န်ေတာ့်အေန 

နဲကေတာ့ အေဖနဲအေမကို ေပျာ်ရ င်ေစချင်တဲ့ခံစားချက်နဲ  ကိးစားခဲ့ 

တာြဖစ်ပါတယ်” ဟု ေြပာသည်။ 

ေကျာင်းသားမဘိြဖစ်သ ူဦးေဇာ်ဦးက “ က န်ေတာ့သ်ားက ဂဏ်ုထူး 

တစ်ဘာသာနဲ  ေအာင်ြမင်ပါတယ်။ ဒီလို ဂုဏ်ထူးပါဝင်တဲ့အတွက ်

အရမ်းဝမ်းသာမပိါတယ်။ သင်ကားေပးတဲ ့ဆရာ ဆရာမေတကွိလုည်း 

ေကျးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ အခက်အခဲအမျိးမျိးကားကေန စာေမးပွဲ 

ေြဖကားုိင်ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးတဲ့ ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲေတွကို 

လည်း ေကျးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ အမှတ်စာရင်း ထွက်လာတဲ့အခါမှာ 

သားေလးဝါသနာပါတဲ ့ပညာရပ်ေတကွိ ုဆက်လက်သင်ကားိင်ုေအာင် 

စီစ်ေပးရမှာြဖစ်ပါတယ်။ က န်ေတာ့်အေနနဲ  အများကိုအကျိးြပတဲ ့

ပညာရပ်ေတွကိ ုတတ်ေစချင်ပါတယ်” ဟုေြပာသည်။ 

 အလားတူ တက သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်စာရင်းများကုိ ဝက်ဘ်ဆုိက် 

မှ အသိေပးထုတ်ြပန်ေကညာသည့်အြပင ် ေဝးလံေသာ ေဒသများရှ ိ

စာစစ်ဌာနများှင့ ်အင်တာနက် အဆက်အသွယ်ေကာင်းစွာ မရရိှေသာ 

စာစစ်ဌာနများ၏ ေအာင်စာရင်းများကိ ုြမန်မာအ့သေံရဒယီိအုစအီစ်မှ 

လည်း ေကညာေပးခဲ့သည်။ 

ထိုြပင ်တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ၌ မ ေလးဗဟိုအကျ်းေထာင်မ ှ

အကျ်းသား ေကျာင်းသား ၁၀ ဦး၊ ေကျာင်းသ ူတစ်ဦး စုစုေပါင်း  ၁၁ 

ဦး ဝင်ေရာက်ေြဖဆိခုဲရ့ာ  ၁၀ ဦးေအာင်ြမင်ခဲ့ပီး သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် 

သုံးဦး၊ ှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် တစ်ဦးှင့် တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင ်

ှစ်ဦး စုစုေပါင်း ေြခာက်ဦးဂုဏ်ထူးရရှိခဲ့ကာ ေအာင်ချက်ရာခိုင် န်း 

အေနြဖင့် ၉၀ ဒသမ ၉၀ ရာခိုင် န်းြဖင့်   ေအာင်ြမင်ခဲ့ေကာင်း 

မ ေလးဗဟိုအကျ်းေထာင်မ ှတာဝန်ခံအရာရှိ ဒုတိယ န်ကားေရး 

မှး ဦးေအာင်မျိးခ န်က ေြပာကားသည်။

 ေမာင်ေအးချမ်း

မအိမ့်မှးခင် ေမာင်မင်းဟိန်း
ေကျာင်းအုပ ်ဆရာကီး 

ေဒါက်တာသန်းထိုက်စိုး
ဦးေဇာ်ဦး

 ရန်ကုန်မိမှ

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး အေနာက်ေတာင်ေဒသ 

နယ်ေြမအား ေြမပုံစေကး ၁ : ၁၀၀၀၀ တုိြဖင့် 

Digital Topographic Map အား အေြခခံ၍ 

ေရးဆွဲြခင်း ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ြခင်းတို 

သည်  အနာဂတ်တွင် ေြမတိင်ုးရည် န်းစခန်း 

(CORS) ငါးခုှင့် Data Center ထွက်ေပ  

တည်ေဆာက်ိုင်ေရးတိုအတွက် ရည်ရယ ်

ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်း  ြဖစ်ေကာင်း၊  ရန်ကုန် 

မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီမိြပ 

စီမံကိန်းဌာနမှး    ေဒ တင်တင်ကည်၏ 

ေြပာကားမ အရ သိရသည်။

ရန်ကန်ုမိ ေြမြပင်ရိှ အေဆာက်အအုမံျား 

ဆုိင်ရာ အချက်အလက်များကုိ တိကျမှန်ကန် 

စွာ ေကာက်ခံြခင်းလုပ်ငန်းသည် အနာဂတ် 

အတွက် အေရးပါေသာလုပ်ငန်းများ ြဖစ်လာ 

မည်ြဖစ်၍ မိြပစမီကံန်ိးမှ ဝန်ထမ်းများ၊ JICA 

Team မှ ဝန်ထမ်းများှင့ ်ပူးေပါင်း၍ အုပ်စု 

၁၇ စဖဲွုကာ Mobile Phone  ၃၄ လုံး၊ Camera 

၃၄ လုံး၊ GIS Software ကိ ုအသုံးြပ၍ ေြမြပင် 

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်မ ှင့်အတူ ထိုုံးေပ မှ 

GIS က မ်းကျင်ပညာရှင်များကလည်း အချနိ် 

ှင့တ်စ်ေြပးည ီပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကေကာင်း 

မိြပစီမံကိန်းဌာနမှးက ေြပာကားသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့် ရန်ကုန် 

မိြပ ၃၃ မိနယ် စတုရန်းကီလိုမီတာ ၇၉ဝ 

ဧရိယာအတွင်း အေဆာက်အအုံ တစ်သန်း 

ဝန်းကျင်တွင်ေနထိုင်ေနေသာ     ြပည်သူ 

ခနုစ်သန်းေကျာ်၏ စီးပွားေရး၊ လမူ ေရး၊ ပညာ 

ေရး၊ ကျန်းမားေရးှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ ်

သွားလာမ ၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမ များ ေဘးကင်း 

လုံ ခံမ အြပင် ေနထိုင်သူ မိြပြပည်သူများ၏ 

ယာ်ရပ်နားေနရာများ၊ ကိယ်ုကာယကျန်းမာ 

ေရး ေနရာများှင့် မရိှမြဖစ်လုိအပ်ေသာ အစိမ်း 

ေရာင် ြမက်ခင်းေနရာများကိုလည်း   ပူးတွဲ 

ေဖာ်ထုတ်ေပးပီး ေြမပံုတွင်ထည့်သွင်းေဖာ်ြပ

ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။

ဇုန်သတ်မှတ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ိုင်ငံ 

တကာစံ န်းများှင့် ကိုက်ညီေစရန် အသိ 

ပညာရှင် အတက်ပညာရှင်များ၏ အကံြပ 

ချက်အေပ မတူည်၍ ဇန်ုသတ်မှတ်ချက်အလ ာ 

များကိ ုေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ လေူန ေလးမျိး၊ စီးပွား 

ေရး ှစ်မျိး၊ စက်မ  ှစ်မျိးြဖင့ ်စစုေုပါင်းအလ ာ 

ရှစ်လ ာြဖင့် ေဆာင်ရက်သွားမည့် အစီအစ်များ 

ြဖစ်သည်။

ယခ ုအေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေန 

ေသာေခတ်မီ (Informative Digital Map) 

ထွက်ေပ လာချနိ်တွင် ရရှိလာမည့် အကျိး 

ေကျးဇူးများမှာ ဖွံဖိးမ စီမံကိန်းများအတွက ်

ရှင်းလင်းတိကျေသာ  ဇုန်သတ်မှတ်ချက်များ 

ကို ေဖာ်ထုတ်ိုင်ြခင်း၊ စီးပွားေရး ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ များ ပိုမိုရရှိိုင်ြခင်း၊   သက်ဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့်   ဇုန်သတ်မှတ် 

ချက်ှင့အ်ည ီစစိစ်၍ လွယ်လင့တ်က ူြမန်ဆန် 

စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်း၊ ြပည်သူများေနထိုင ်

ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း  သတ်မှတ်စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများကို  လိုက်နာပီး  ေဘးကင်း 

လုံ ခံေအးချမ်းစွာ ေနထိင်ုိင်ုြခင်း၊ မိြပဖံွဖိး 

တိုးတက်မ ကိ ုေရရှည်တည်တံေ့သာ၊ ညွီတ် 

မ တေသာ ဖွံဖိးတိးုတက်မ   ြဖစ်ေစေရး 

အတွက် အေထာက်အကူြပြခင်း၊ စိမ်းလန်း 

ေြမဧရယိာှင့ ်အထင်ကရသမိင်ုးဝင် မှတ်တိင်ု 

များ၊ အေဆာက်အအုံများကို ထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်မ  အေထာက်အကမူျား 

လည်း ရရိှမည်ြဖစ်ေကာင်း အဆိပုါစမီကံန်ိးကိ ု

အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနေသာ 

မိြပစီမံကိန်း  တာဝန်ရှိသူက   ေြပာကား 

သည်။

သတင်း၊ ဓာတ်ပုံ - ေစာေရ ဂွန်း

ဒိုက်ဦး     ဇွန်   ၁၈

ပခဲးူတုိင်းေဒသကီး ဒုိက်ဦးမိနယ် ေဖာင်ေတာ်သီေကျးရာ ေတာင်သ ူ

ဦးေစာဝင်းုိင်၏လယ်၌ ဇွန်  ၁၆ ရက်က စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန အမှတ်  

(၂၄) စက်မ လယ်ယာစခန်းမှ စက်ြဖင့်ပျိးေထာင်ြခင်း သုပ်ြပပဲွအခမ်း 

အနား ကျင်းပသည်။

 အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ဒိုက်ဦးမိနယ်စက်မ လယ်ယာဦးစီး 

ဌာနမှး ဦးသီဟေကျာ်စွာက စက်ြဖင့်ပျိးေထာင်နည်းအဆင့်ဆင့်ကို

လက်ေတွရှင်းလင်းသုပ်ြပပီး  စက်ြဖင့်ပျိးေထာင်ြခင်းြဖင့် လူလုပ်သား 

အင်အားရှားပါးမ ကုိ       ေြဖရှင်းုိင်ြခင်းှင့်  လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် 

စက်မ လယ်ယာစနစ်ြပည့်ဝစာွ  ကျင့်သံုးုိင်ေရးအတွက်   ကိးပမး် 

ေဆာင်ရက်ရာေရာက်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

 ေကျာ် ေကျာ်(ဒိုက်ဦး)

ဒိုက်ဦးမိနယ်၌ စက်ြဖင့်ပျိးေထာင်ြခင်း သုပ်ြပ

ေြခာက်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မအိမ့်မှးခင်



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

နယူးေဒလီ     ဇွန်     ၁၈

အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့ေသာ  ၂၄ နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ ၁၃၂၁၆ ဦးထပ်မံ 

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ    အဆိုပါေရာဂါကူးစက်ခံရ 

သေူပါင်း ၄၃၂၈၃၇၉၃ ဦးရိှလာပြီဖစ်ေကာင်း အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထတ်ုြပန် 

သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူအများစုမှာ  ကီရာလာ၊ 

မဟာရတ်စ်ထရာှင့်  ေဒလီမိများမှြဖစ်ေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  ေနာက်ဆုံးရကန်ိးဂဏန်း 

များအရ သိရသည်။ 

ဇွန် ၁၆ ရက်တွင်  ေရာဂါေတွရှိသ ူ၁၂၂၁၃ ဦး 

စစ်ေဆးေတွရိှခဲသ့ည်။ ယခရုက်အနည်းငယ်အတွင်း 

ေရာဂါေတွရှိမ အေရအတွက်သည်   အနည်းငယ် 

ပိုမိုြမင့်တက်လာေကာင်း သိရသည်။ 

ထုိြပင် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း  ကုိဗစ်-၁၉ 

ဝါရှင်တန်     ဇွန်     ၁၈ 

အေမရိကန်အစုိးရ၏   ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါတုံြပန်ေရး   အဖွဲေခါင်းေဆာင ်

ေဒါက်တာအန်ေထာ်နီ   ေဖာက်ချသိည ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံစားေနရ 

ေကာင်း ယမန်ေနသတင်းများအရ သိရ 

သည်။

ဓာတ်မတည့မ် ှင့ ်ကူးစက်ေရာဂါများ 

ဆိင်ုရာ အမျိးသားအင်စတီကျ ဒါုိက်တာ 

လည်းြဖစ်သည့်  အန်ေထာ်နီေဖာက်ချ ိ

သည် ၎င်းထံတွင်  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကူးစက်ခစံားေနရေကာင်း ေဆးစစ်ချက် 

ရလဒ်အရ သိရသည်။ 

အသက် ၈၁ ှစ်အရယ်ရိှပီြဖစ်သည့် 

ေဖာက်ချသိည်  ကာကွယ်ေဆးအြပည့ ်

ေလာ့စ်အိန်ဂျလိစ်     ဇွန်     ၁၈ 

အေမရိကန်ိုင ်ငံ၌   လက်ရှိအချနိ ်အထိ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ ၇၂ ဦးရှိလာ 

ေကာင်း အေမရိကန်ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး 

စင်တာ၏  ေနာက်ဆံုးအချက်အလက်များအရ  သရိ 

သည်။ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများအား 

နယူးေယာက်ှင့်   ကယ်လီဖိုးနီးယားြပည်နယ် 

အပါအဝင် ြပည်နယ် ၁၈ ခုတွင် ေတွရိှရေကာင်းှင့် 

အဆိုပါြပည်နယ်တစ်ခုစီတွင် ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ

၁၅ ဦးစီေတွရှိရေကာင်း သိရသည်။ 

ကမ ာတစ်ဝန်း၌      ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

အေမရိကန်အစုိးရ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါတုံြပန်ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင် ေဒါက်တာ အန်ေထာ်နီ ေဖာက်ချ ိကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရ
အဝထိုးှံထားသည့်အြပင ် ထပ်ေဆာင်း 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ် ထုိးံှမ ခံယူထား 

ေကာင်း သိရသည်။ လက်ရှိအချနိ်တွင ်

ေရာဂါြပင်းထန်စွာ ခံစားရြခင်းမရှိေသး 

ေကာင်း  ကျန်းမာေရးတာဝန်ရိှသမူျားက 

ဆိုသည်။ 

ုိင်ငံအတွင်း၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါစတင် 

ကူးစက်ပျံှံသည့်အချနိ ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

မှစပီး     အန်ေထာ်နီေဖာက်ချသိည်  

အေမရိကန်အစုိးရ၏    ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

တံုြပန်ေရးေဆာင်ရက်ချက်များကုိ ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်အြပင ်  အိမ်ြဖေတာ်

ေဆးဘက်ဆိင်ုရာအကေံပးအြဖစ်လည်း 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေကာင်း သရိ 

သည်။ 

အန်ေထာ်နေီဖာက်ချသိည် ရက်သတ  

ှစ်ပတ်အတွင်း   အေမရိကန်သမ တ 

ဂျိးဘုိင်ဒင်အပါအဝင် အြခားေသာထိပ်တန်း 

ေခါင်းေဆာင်များှင့် အနီးကပ်ေတွဆံုြခင်း 

မရှိခဲ့ေပ။    ေရာဂါပေပျာက်ကင်းစင ်

သည့်တုိင် ေနအိမ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

လက်ရှိတွင်   အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ ြပန်လည် 

ြမင့်တက်လျက်ရှိသည်။   တစ်ရက်လ င် 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ    တစ်သိန်းခန်  

စစ်ေဆးေတွရှိရပီး   ေသဆုံးသူ ၃၀၀ 

ဝန်းကျင်ရိှေကာင်း သိရသည်။ အုိမီခရန် 

မျိးကွဲဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်များြဖစ်သည့ ်

BA.4 ှင့ ် BA.5 တိုကူးစက်မ ေကာင့ ်

ဘူခါရက်     ဇွန်     ၁၈

ုိေမးနီးယားုိင်ငံသည် ေနာ်ေဝုိင်ငံမှ တစ်ပတ်ရစ် 

F-16 ဂျက်ေလယာ် ၃၂ စင်း ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ေကာင်း 

ယေနဆင်ဟွာသတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။

ိေုမးနီးယားိင်ုငသံည် F-35 ဂျက်ေလယာ်များ 

အသုံးြပေရး အသွင်ကူးေြပာင်းေနဆကဲာလအတွင်း 

အဆုိပါ ေနာ်ေဝုိင်ငံမှ ဝယ်ယူမည့် F-16 ဂျက်ေလယာ် 

များအား  အနည်းဆုံး  ၁၀ ှစ်ကာအသုံးြပရန် 

စစီ်ထားေကာင်း ိေုမးနီးယားကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားခဲ့သည်။

တိက်ုေလယာ်ှစ်စင်း ဝယ်ယမူည့က်န်ုကျစရတ်ိ 

ယူို ၃၅၄ သန်းအပါအဝင်  ိုေမးနီးယားိုင်ငံ၏ 

ေနာ်ေဝိုင်ငံမှ  ဝယ်ယူမည့ ် ေလယာ်များအတွက ်

ခန်မှန်းကုန်ကျစရိတ်သည်   ယူို  ၄၅၄   သန်း 

ဝယ်လ်လင်တန်     ဇွန်     ၁၈

နယူးဇလီန်ိင်ုင၌ံ ယေနတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၄၄၀၄ ဦးထပ်မံေတွရှိခဲ့ေကာင်းှင့ ်

ရှစ်ဦးထပ်မံေသဆုံးခဲ့ေကာင်း နယူးဇီလန်ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူများအနက ် ၁၃၁၈  ဦးသည်  ိုင်ငံ၏ 

အကီးဆုံးမိြဖစ်သည့ ်ေအာက့လန်မိမှြဖစ်ေကာင်း 

နယူးဇလီန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ထတ်ုြပန်ချက် 

အရ သိရသည်။ 

ထိုြပင် ယေနတွင် နယူးဇလီန်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ အေရအတွက် ြမင့်တက် 

လာြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက 

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ိုေမးနီးယားိုင်ငံက ေနာ်ေဝိုင်ငံမှ 

တစ်ပတ်ရစ် F-16 ဂျက်ေလယာ် ၃၂ စင်းဝယ်ယူမည်
(အေမရိကန်ေဒ လာ ၄၈၁ သန်း)ရိှမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ေနာ်ေဝိုင်ငံမှ F-16 ဂျက်ေလယာ်များသည ်

ှစ်ေပါင်း ၄၀ ေကျာ်ကာ ိုင်ငံ၏ေလေကာင်းရန ်

ကာကွယ်ေရးတွင် အသုံးြပခဲ့ပီး ယခှုစ်ှစ်စပိင်ုးတွင် 

အဆိပုါ F-16 ဂျက်ေလယာ်များ၏ ေနရာတွင် F-35 

ဂျက်ေလယာ်များြဖင့ ် အစားထိုးခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။

ုိေမးနီးယားေလတပ်သည် ၂၀၁၆ ခုှစ်ေနာက်ပိင်ုး 

မှ စတင်ကာ  လက်ရှိအချနိ်အထိ ေပ တူဂီိုင်ငံမ ှ

F-16s အမျိးအစားဂျက်ေလယာ ် ၁၇ စင်းဝယ်ယ ူ

ထားပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၇၂ ဦးရှိလာ

ကူးစက်မ သံသယရိှသူဦးေရ     ရာှင့်ချရိှီေကာင်း       

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ အစီရင်ခံစာတစ်ရပ်အရ 

သိရသည်။

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါလက ဏာများြဖစ်သည့် 

ကိယ်ုခ ာေပ တွင် အနအီဖအုပမိ့မ်ျားခစံားေနရသည့ ်

လူနာများအား   အနီးကပ်ေစာင့်ကည့်သွားရန ်     

လိအုပ်ေကာင်း အေမရကိန်ေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ် 

ေရးစင်တာက ိင်ုငတံစ်ဝန်းရိှ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များအား သတိေပးေြပာကားထားေကာင်း  သိရ 

သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

နယူးဇလီန်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၄၄၀၄ ဦး ထပ်မေံတွရိှ

ေရာဂါကူးစက်ခရံမ ေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ ၁၁ ဦး ထပ်မ ံ

ေတွရှိခဲ့ေကာင်းလည်း သိရသည်။

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  

စတင်ြဖစ်ပွားချနိ်မှစတင်ကာ  လက်ရှိအချနိ်အထိ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၁၂၆၃၃၃၃ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

နယူးဇီလန်ိုင်ငံသည်  ခရီးသွားအားလုံးှင့ ်        

ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ   ကိုင်ေဆာင်ထားသူများအားလုံး 

အတွက် နယ်စပ်ေဒသများကိ ု ဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင် 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ေနစ်ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၃၀၀၀ ေကျာ်ေတွရှိ  
ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့ ်၂၄ ဦးေသဆုံးခဲသ့ည့အ်တွက် 

အဆိုပါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူေပါင်း ၅၂၄၈၄၀  

အထိရှိလာပီြဖစ်သည်။ 

ေနစ်ကူးစက်မ  န်းသည် ၂ ဒသမ ၇၃ ရာခိင်ု န်း 

ရိှပီး ရက်သတ ပတ်အတွင်းကူးစက်မ  န်းမှာ ၂ ဒသမ 

၄၇ ရာခိင်ု န်းရိှေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ဆိုသည်။  

လက်ရိှအချန်ိအထိ ပုိးေတွဆဲလူနာ ၆၈၁၀၈ ဦး 

ရိှသည်။ သိုေသာ် လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ၈၁၄၈ 

ဦးကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်လာသည့အ်တွက် ေဆးု ံ

များမှ ဆင်းသွားခဲ့ရာ  ေရာဂါမှြပန်လည်သက်သာ 

လာသူေပါင်း ၄၂၆၉၀၈၄၅ ဦးရှိပီြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၈
တရားမဝင်  ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတ၏ီ  ကီးကပ်ကွပ်ကမဲ ြဖင့်  
တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ု ဥပေဒှင့အ်ည ီ 
ထိေရာက်စွာ      တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ဇွန်   ၁၅   ရက်တွင် 
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  တရားမဝင်ကန်ုသွယ် 
မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 
ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ၊ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊  
ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စားသုံးသေူရးရာဦးစီး 
ဌာနတိုပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲက ၆၄(ေအ) 
လမ်း ၁၁၂ လမ်းှင့် သံလမ်းကားရှ ိေြမစိုက ် 
ဂိုေဒါင်တွဲလျက ်   ငါးခန်းကို    စစ်ေဆးမ များ 
ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ  လူသံုးကုန်ပစ ည်းများ၊  မီးဖို 
ေချာင်သုံးပစ ည်းများှင့် အိမ်သံုးလ ပ်စစ်ပစ ည်း 
များ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၉၅၃၃၉၀၀၀)  
ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး  အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံး 
လပ်ုနည်းှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်လျက် 
ရှိသည်။

အလားတ ူဇွန် ၁၆ ရက်တွင်  ရန်ကန်ုတိင်ုး 
ေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက် 
ေရးအထူးအဖဲွ၏ စီမံခန်ခဲွမ ြဖင့် တုိင်းေဒသကီး 
သစ်ေတာဦးစီးဌာနဦးေဆာင်ေသာ  စစ်ေဆး 
ေရးအဖွဲက   စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 
ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်   မဂ  လာဒုံမိနယ ်  
ေဇကမ ာဝင်းအဝင်လမ်းထိပ်၌  တရားမဝင ်
ေတာင်သရက်သစ်ခဲွသား ၄  ဒသမ ၂၈၇၆ တန် 
(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၀၀၁၃၂) ှင့ ်အဆိပုါ      
သစ်များတင်ေဆာင်လာေသာ    ကန်ုတင်ယာ် 
တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၀၀၀၀၀၀၀) 

စုစုေပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၀၃၀၀၁၃၂ 
အား ဖမ်းဆီးရမခိဲ့ပီး  သစ်ေတာဥပေဒှင့အ်ည ီ  

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။
ထိုအတူ ဇွန်  ၁၇ ရက်တွင် မွန်ြပည်နယ် 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရးအထူး 
အဖဲွ၏ စမီခံန် ခဲွမ ြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွှင့ ် 
အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနတိုပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲက  စစ်ေဆးမ များ 
ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ေပါင်မိနယ် ရင်းငမ်ိေြမာက်  
ေကျးရာအုပ်စု ဘူတာပုိင်း၌ တရားမဝင်  အမို 
နယီမ်ိက်ုထရတ်ိ ၈၀၀၀ ကလီိဂုရမ် (ခန်မှန်း 
တန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၉၂၀၀,၀၀၀)အား  မူးယစ ်
ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါး 
များဆိင်ုရာဥပေဒအရလည်းေကာင်း၊ ထပ်မ၍ံ  
အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏    စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  
မရမ်းေချာင်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌  
တာဝန်ကျပူးေပါင်းအဖွဲက    စစ်ေဆးမ များ 
ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ Lactasoy Soymilk ၃၂၅ ဖာ 
(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၈၃၅၀၀၀) အေကာက် 
ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရလည်းေကာင်း စုစု 
ေပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၂၁၀၃၅၀၀၀ ကိ ု 
ဖမ်းဆီးအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထိုအြပင ်  ကရင်ြပည်နယ ်  တရားမဝင ်
ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံ 
ခန်ခဲွမ ြဖင့ ်ေကာက့ရတ်ိ (တတံားကျိး) စေုပါင်း 
စစ်ေဆးေရးစခန်း၌    တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရး 
အဖွဲက     စစ်ေဆးမ များ   ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 
သွင်းကုန်ေကညာလ ာ (ID)   တွင်   ေကညာ 
ထားသည်ထက ်     ပိုမိုတင်ေဆာင်လာေသာ 
Electric Frying Pan အိုး  ၃၀၀ (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 
ေငွကျပ်  ၂၂၅၀၀၀၀)ကို     ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး 
အေကာက်ခွန်    လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီ 
အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုြပင ်  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး တရားမဝင ်
ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံ 
ခန်ခဲွမ ြဖင့ ်စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ဇွန်  
၁၇ ရက်တွင် ပဲခူးမိနယ ်အေကာက်ခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှးဦးစီး၍   စစ်ဘက်ေရးရာ   လုံ ခံေရး 
တပ်ဖဲွှင့ ်စားသုံးသေူရးရာဦးစီးဌာနတို ပါဝင် 

ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွက ပဲခူးမိနယ်၌ စစ်ေဆး 
မ များေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ြမဝတီမိမှ ရန်ကုန်မိ 
သို ထွက်ခွာလာေသာ ၁၂ ဘီး ကုန်တင်ယာ် 
ှစ်စီးေပ မှ စားေသာက်ကုန်မျိးစု ံ  (ခန်မှန်း 
တန်ဖိုးေငွကျပ ်  ၄၇၃၄၈၀၀၀)ှင့်   အဆိုပါ 

ပစ ည်းများတင်ေဆာင်လာေသာ    ကုန်တင် 
ယာ်   ှစ်စီး     (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်
၅၀၀၀၀၀၀၀) ကို     အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံး 
လပ်ုနည်းအရလည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၁၈ ရက်တွင်  
တိင်ုးေဒသကီး  သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဦးေဆာင် 
ေသာ  ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွက   စစ်ေဆးမ  
များ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ  ေတာင်ငခူိင်ု    ခေပါင်း 
ကိးဝုိင်းှင့်  သာယာဝတခီိင်ု  သဲဝါကိးဝုိင်း 
တိုအတွင်း  တရားမဝင်က န်းသစ်    ၈ ဒသမ  
၉၇   တန်   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၂၇၄၆၅၂၀)   
ကို          သစ်ေတာဥပေဒအရလည်းေကာင်း 
စစုေုပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၀၀၀၉၄၅၂၀ 
ကို      ဖမ်းဆီးအေရးယူေဆာင်ရက်လျက ်
ရှိသည်။

ဆက်လက်၍ ဇွန် ၁၈ ရက်တွင ် စစ်ကိုင်း 
တိုင်းေဒသကီး    တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  
တိုက်ဖျက်ေရး  အထူးအဖွဲ၏  စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 
ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ ဦးေဆာင်ေသာ  စစ်ေဆး 
ေရးအဖွဲက  စစ်ေဆးမ များ  ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 
ေရ ဘိုမိနယ်ှင့် ဝက်လက်မိနယ်အတွင်း  
တရားမဝင ်ဓာတ်ဆီ ၂၉၂ ဂါလန်ှင့် ဒီဇယ် 
၁၅၆    ဂါလန်    (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်
၅၀၄၇၆၀၀)အား  ေရနံှင့်  ေရနံထွက်ပစ ည်း 
ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရလည်းေကာင်း၊  စစ်ကိုင်း 
မိနယ်တွင် BMW အမျိးအစား  လိုင်စင်မဲ့ 
ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် 
၃၀၀၀၀၀၀)အား ပိုကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒအရ 
လည်းေကာင်း စုစုေပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွ 
ကျပ်   ၈၀၄၇၆၀၀  ကို   ဖမ်းဆီးအေရးယ ူ
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍   ဇွန်  ၁၅  ရက်၊  ၁၆  ရက်၊ 
၁၇  ရက်ှင့်  ၁၈  ရက်တိုတွင ်  ဖမ်းဆီးရမိမ   

စစုေုပါင်းမှာ အမ တဲွ ၂၀ ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် 
၃၅၇၀၆၆၂၅၂     ြဖစ်ေကာင်း    တရားမဝင ်
ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ
မှ သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေကျာက်ဆည်မိနယ် ကင်းေကျးရာအနီး သံရာစစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင် 

Mazada Familia ခရီးသည်တင်ယာ်ကိ ု ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ 

ခရီးသည် ဝင်းကိထုမှံ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၃၈၀၀ ကိလုည်းေကာင်း၊ 

ထိုအတူ ဇွန် ၁၇ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှ    တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ    ပူးေပါင်း 

အဖဲွသည် လား  းမိနယ် ခါးသ ိေကျးရာအနီး လား  း- တန်ယန်းသွား 

ကားလမ်းတွင် ေကာက်စဲ့ေမာင်းှင်ပီး မကွမ်းေမလိုက်ပါလာသည့ ်

Isuzu Double Cap ယာ်ကို ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ ဘိန်းြဖ ၁  

ဒသမ ၈၇ ကီလိုကိုလည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့် ၎င်းတိုအား 

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်  စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ    ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ 

ဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။                   သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၁၈
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၌ ေငွကျပ ်၁ ဒသမ  

၂၄ ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖိုးရှ ိဘိန်းြဖှင့် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ 
သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။ 

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ  တပ်ဖဲွဝင် 
များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဇွန် ၁၄ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင်  
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ြပင်ဦးလွင်မိ   ပွဲေကာက်ေရတံခွန်အနီးတွင ်
လီေလာက်ဆန်း ေမာင်းှင်လာသည် ့ Hijet  ယာ်ကို  သတင်းအရ 
ရှာေဖရွာ  ယာ်ေပ တွင် ေဂ ဖထီပ်ုများြဖင့် ဖုံးအပ်ုသယ်ေဆာင်လာသည့ ်
ေဒသကာလတန်ဖိုးေငွကျပ ်  ၁ ဒသမ  ၂၄  ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖိုးရှ ိ 
ဘန်ိးြဖ ၂၀ ဒသမ ၉ ကလီိှုင့ ်စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၄ ဒသမ ၈ သန်ိး 
သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး    စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ   သိမ်းဆည်းရမ ိ 
မူးယစ်ေဆးဝါးများကိ ုရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မှ  ကချင်ြပည်နယ်သို 
သယ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သရိသြဖင့ ်၎င်းအားဥပေဒအရ အေရးယ ူ

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၌ ေငွကျပ် ၁ ဒသမ ၂၄ ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖိုးရှိ 
ဘိန်းြဖှင့် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ

လီေလာက်ဆန်းကို  သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးများ 

ှင့်အတူ ေတွရစ်။

ထားရှိပီး    ကွင်းဆက်ြပစ်မ ကျးလွန်သူများကိ ု  ဆက်လက်စစ်ေဆး 
ေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                            သတင်းစ်

မိနယ်အချိ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၈ 

ဖားကန် မိနယ်၊ ေကျာက်ဆည်မိနယ်ှင့ ်လား  းမိနယ်တို၌ 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ   သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲေကာင်း    ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွမှ 

သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဇွန် ၁၇ ရက် မွန်းလဲွ  ၁၂ နာရီခဲွတွင် 

ဖားကန်မိနယ် ဆပ်ိမေူကျးရာအနီး  ဆပ်ိမ ူ- ဖားကန်သွားကားလမ်းတွင်  

မဂျာဆိုင်းဘ ူေမာင်းှင်ပီး  မေအးပွင့်လိုက်ပါလာသည့ ်ဆိုင်ကယ်ကိ ု

ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၇၁၀၀ ကိုလည်း 

ေကာင်း၊ အလားတူ ဇွန် ၁၇ ရက် ညေန ၃ နာရီခွဲတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးိှမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖဲွမှ  တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် 

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊ စားေသာက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်၊ ထိန်းချပ်ဓာတုပစ ည်း၊ 
မီးဖိုေချာင်သုံးပစ ည်း၊ အိမ်သုံးလ ပ်စစ်ပစ ည်းများှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ ဖမ်းဆီးရမိ
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အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်း 

ေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်းများ   ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက ်

တရားဥပေဒှင့်အညီ    ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအမ  

ဖွင့်လှစ်အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။ 

ထိုကဲ့သို   CRPH ၊  NUG  ှင့်  ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊   ယင်းတိုှင့ ်

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များ 

သည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပား 

ေစရန်ှင့ ်  အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန ်

ရည်ရယ်လျက်  လ ံေဆာ်ြခင်း၊   ဝါဒြဖန် ြခင်းများ 

ြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  အားေပးကညူြီခင်း ြပလပ်ုခဲသ့မူျား 

အား ဥပေဒှင့အ်ည ီထေိရာက်စွာ အေရးယသွူားမည် 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုလ ံေဆာ်သ၊ူ ဝါဒြဖန်သမူျားအား 

ဆက်လက်ေဖာ်ထတ်ု အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

၁၇ ရက် ညေန ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် 

မွန်ြပည်နယ် ကျိက်ထိုမိနယ် အဂ  ဘို 

ေကျးရာရှိ       အဂ  ဘိုအေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်း၌     ေပါက်ကွဲမ  

ြဖစ်ပွားခဲေ့ကာင်း  သတင်းအရ လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များက သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲရ့ာ 

အဆိပုါေကျာင်း၏ သုံးထပ်စာသင်ေဆာင် 

၏ ေနာက်ေကျာဘက်၊ ေကျာင်းဝင်း၏ 

အြပင်ဘက်တွင်   လက်လုပ်အသံမိုင်း 

တစ်လုံး ေပါက်ကဲွခဲ့ပီး ေပါက်ကဲွမ ေကာင့ ်

စာသင်ေဆာင်၏ မျက်ှာကက ်ှစ်ချပ် 

ှင့ ်တခံါးမှန် ှစ်ချပ်တို ကဲွအက်ပျက်စီးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

ခိမ်းေြခာက်စာ

ထိုြပင ်ဇွန် ၁၇ ရက် နံနက် ၇ နာရီခွဲ 

တွင် ေနြပည်ေတာ် ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ 

ဥတ ရသီရိမိနယ ်    ေရ နံသာရပ်ကွက ်

နယ်ေြမ(၁)ရိှ အေြခခပံညာအလယ်တန်း 

ေကျာင်းခွ ဲအဝင်ေပါက်၌ PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖွဲက    “အလက(ခွဲ)မှ 

ဆရာမ ှစ်ဦးအား လုံခံေရးသတေိပးြခင်း၊ 

ေကျာင်းသား/သူ၊ မိဘများ ေနရာရှင်းပီး 

လွတ်လပ်စွာေနေပးပါရန် ေမတ ာရပ်ခပံါ 

သည်၊   ဦးတည်ရာ  ဆရာမ ှစ်ဦးသို၊ 

ေနြပည်ေတာ်  PDF  ကျားညီေနာင”်ဟု 

ေရးသားထားသည့ ်     ခိမ်းေြခာက်စာ 

တစ်ေစာင်အား  ေတွရိှရသြဖင့ ်လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက သိမ်းဆည်းရှင်းလင်းခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

အလားတူ ဇွန် ၁၇ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ 

နာရ ီမနိစ် ၂၀ တွင် ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး 

ဝါးခယ်မမိနယ ်    ပိုက်တန်းေကျးရာရှ ိ

ပုိက်တန်းအေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း 

အဝင် ခံစည်းုိးသံတံခါးကား၌ ခိမ်းေြခာက် 

စာေတွရိှေကာင်း  သတင်းအရ လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များက သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲရ့ာ 

အဆိုပါေကျာင်း၏   ခံစည်းိုးသံတံခါး 

ကားတွင ်ညပ်ထားသည့ ်ဗလာစာရက ်

ေပ တွင် “ေကျာင်းဆရာ/ဆရာမေတွ 

တစ်ေယာက်ချင်းစီ သတ်ပစ်မယ်၊ အခု 

ေကျာင်းကို    ပိတ်ပစ်ပါ၊  မပိတ်ရင် 

ေကျာင်းသားအားလုံးကိ ု    သတ်ပစ်မယ် 

PDF”ဟု စာသားများပါရိှသည့် ခိမ်းေြခာက် 

စာ    တစ်ေစာင်အား     ေတွရှိရသြဖင့ ်

သိမ်းဆည်းရှင်းလင်းခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိ

ြဖစ်စ်တွင်   ပါဝင်ပတ်သက်သူများ 

အား ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီး၍ ဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထေိရာက်စွာ  အေရးယူိင်ုေရး လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက  စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက် 

ရှိသည်။  တိုင်းရင်းသား  ြပည်သူလူထု 

တစ်ရပ်လုံးအေနြဖင့်လည်း   ယခုကဲ့သို 

ယတ်ုမာုိင်းစုိင်းသည့်လုပ်ရပ်ကုိ ကျးလွန် 

ခဲသ့ည့၊် ကျးလွန်ရန် အားေပးလ ံေဆာ်ေန 

သည့် NUG ၊ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက ်

အဖဲွများအေပ  ဝုိင်းဝန်းဆန်ကျင်ကရန် 

ှင့်  အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏ လ ပ်ရှားမ  

သတင်းများရရိှပါက  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များှင့ ်သက်ဆိင်ုရာအပ်ုချပ်ေရးအဖဲွများ 

ထံ သတင်းပိုြခင်းြဖင့ ်ြပည်သူလုံ ခံေရး၊ 

အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏  လုံ ခံေရး 

ကို ဝိုင်းဝန်းကူညီေပးကပါရန် ေမတ ာ 

ရပ်ခတံိက်ုတွန်းထားေကာင်း သရိသည်။

သတင်းစ်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

ဝါးခယ်မမိနယ် ပိက်ုတန်း 

ေကျးရာရှ ိ      ပိုက်တန်း 

အေြခခံပညာမူလတန်း 

ေကျာင်းအဝင် ခံစည်းိုး 

သံတံခါးကား၌ ခိမ်းေြခာက် 

စာေတွရှိမ       မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

ေနြပည်ေတာ် ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမ       ဥတ ရသီရိ 

မိနယ်      ေရ နံသာရပ်ကွက်     

နယ်ေြမ(၁)ရိှ အေြခခပံညာ 

အလယ်တန်းေကျာင်းခ ွဲ    

အဝင်ေပါက်၌ ခမ်ိးေြခာက် 

စာေတွရှိမ         မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

မွန်ြပည်နယ်   ကျိက်ထိုမိနယ ်  အဂ  ဘိုေကျးရာရှ ိ  အဂ  ဘိုအေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်း၌ လက်လုပ်အသံမိုင်းေပါက်ကွဲမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၈

ယူရီးယားေြမဩဇာဝယ်ယူြဖန်ြဖးေရာင်းချေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ

သည် ြမန်မာိုင်ငံ ေြမဩဇာ၊ မျိးေစ့ှင့် စိုက်ပျိးေရးေဆးလုပ်ငန်းရှင ်

များ၊ အသင်းဝင်ကုမ ဏီများ  စုစည်းဖွဲစည်းထားေသာ  Consortium 

အဖဲွှင့် ြမန်မာုိင်ငံဆန်စပါးအသင်းချပ်တုိှင့်ပူးေပါင်း၍  ေတာင်သူ 

လယ်သမားများ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းခွင်တွင် အသုံးြပရန် လိအုပ်လျက် 

ရိှေသာ အရည်အေသွးှင့စ်ခံျန်ိစံ န်းြပည့မ်သီည့ ်ယရူီးယားေြမဩဇာ 

များ ြပင်ပေပါက်ေဈးထက် ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

 ဗဟိဘုဏ်မှ ရည် န်းေငလွဲ န်းြဖင့ ်တိက်ုိက်ုေရာင်းချေပးသည့ ်

ိုင်ငံြခားေငွြဖင့ ်  ပထမအကိမ်တင်သွင်းသည့ ်  ယူရီးယားေြမဩဇာ 

၇၅၀၀၀  တန်ခန်ကို  သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့်   ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး  ဇွန် ၁၁  ရက်မှစတင်၍  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်၁၁ ခုရိှ မိနယ် ၁၃၆  မိနယ်မှ အေရာင်းဆုိင် ၂၉၁  ဆုိင်တွင် 

ကိက်ေရာင်း/ ကိက်ဝယ်စနစ်ြဖင့် လက်ငင်းေငွေချြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်သူများအေနြဖင့် ေဈး န်းသက်သာစွာ ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ေပးမည့်   ယူရီးယားေြမဩဇာများကိ ု   သက်ဆိုင်ရာေကျးရာအုပ်စ ု

လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွမ အဖဲွထမှံ ဝယ်ယခွူင့လ်က်မှတ်များ အခမဲရ့ယ၍ူ 

မိနယ်များရှ ိ သက်ဆိုင်ရာအေရာင်းဆိုင်များ၌ ယူရီးယားေြမဩဇာ 

ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရာင်းချေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတမှီ ထတ်ုြပန်ထားေသာ 

ရည် န်းေဈး န်းများအတိုင်း ဝယ်ယူရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ေတာင်သမူျားအေနြဖင့ ် ယရူီးယားေြမဩဇာများကိ ုမိနယ်အလိက်ု 

သတ်မှတ်ြဖန်ြဖးေရာင်းချသည့ ်အေရာင်းဆိင်ုများ၌ သတ်မှတ်ေဈး န်း 

အတိုင်း   ဝယ်ယူရရှိြခင်းမရှိလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊    သတ်မှတ် 

စည်းကမ်းများှင့်ကိုက်ညီပီး  ဝယ်ယူရန်    အခက်အခဲရှိခဲ့လ င်ေသာ် 

လည်းေကာင်း  သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ဖုန်း 

၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၅၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန ဖုန်း ၀၆၇ - ၄၁၀၀၄၀၊ ေကျး

လက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန ဖုန်း ၀၆၇ - ၄၁၈၆၂၁ ှင့် 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်   ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီး

ဌာနုံးများှင့်  မိနယ်အဆင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးေကာ်မတီများသို 

လည်း ဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်းသိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်ယူရီးယားေြမဩဇာြဖန် ြဖးေရာင်းချ

ယူရီးယားေြမဩဇာများအတွက ်ရည် န်းေဈး န်းများ

၂၀-၆-၂၀၂၂     50 Kg ပါ တစ်အိတ်ေဈး န်းြဖစ်ပါသည်။

မှတ်ချက် ။ (၁)  ရန်ကန်ုဂိေုဒါင်ေဈး + ေဒသအလိက်ု သယ်ယူပုိေဆာင်စရိတ် + ကန်ုတင် /ချ ခ + အြမတ် 

ေငွတိုေပ တွင် အေြခခံတွက်ချက်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 (၂) ယူရီးယားေြမဩဇာဝယ်ယူသုံးစွဲသူေတာင်သူများအေနြဖင့ ်  ယူရီးယားေြမဩဇာများ 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချသည့ ်အေရာင်းဆိင်ုများ၌ ဝယ်ယရူာတွင် ေကျနပ်မ မရိှပါက ေကာ်မတ ီ

၏ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသုိ လံု ခံစိတ်ချစွာြဖင့်  သတင်းေပးတုိင်ကားုိင်ပါ 

ကုန်

ပစ ည်း

ရန်ကုန်

ဂိုေဒါင်ေဈး

ေနြပည်ေတာ် မေကွး မ ေလး စစ်ကိုင်း ရန်ကုန် ရခိုင်

ပျည်းမနား/ လယ်ေဝး တပ်ကုန်း မေကွး စလင်း/ ပွင့်ြဖ မုံရာ ေရဦး/ ေရ ဘို သုံးခွ ထန်းတပင် စစ်ေတွ ေမာင်ေတာ

ယူရီးယား 

ေြမဩဇာ
၈၆၀၀၀ ၈၈၆၀၀ ၈၈၈၀၀ ၈၉၀၀၀ ၈၉၁၀၀ ၈၈၆၀၀ ၈၉၅၀၀ ၈၉၈၀၀ ၈၈၀၀၀ ၈၆၅၀၀ ၉၂၆၀၀ ၉၉၄၀၀

ကရင် ဧရာဝတီ ရှမ်း (အေရှ) ရှမ်း (ေြမာက)် ရှမ်း (ေတာင်)

ဘားအံ လ  င်းဘွဲ ပုသိမ် ဟသ  ာတ ကျိင်းတုံ မိုင်းတုံ လား  း ေကျာက်မဲ ေတာင်ကီး ကေလာ မိုင်းပန်

၈၈၈၀၀ ၈၉၃၀၀ ၈၈၂၀၀ ၈၈၁၀၀ ၉၆၀၀၀ ၁၀၀၈၀၀ ၉၂၀၀၀ ၉၀၁၀၀ ၈၉၅၀၀ ၈၈၈၀၀ ၉၂၀၀၀

ပဲခူး မွန်

ပဲခူး ြပည် ေမာ်လမိင/် သထုံ

၈၇၈၀၀ ၈၈၆၀၀ ၈၈၈၀၀

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည ်-

  ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၅ (သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန) 

  ၀၆၇ - ၄၁၀၀၄၀ (သမဝါယမဦးစီးဌာန)

  ၀၆၇ - ၄၁၈၆၂၁  (ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန)

  တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှးုံးှင့် 

မိနယ်အဆင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးေကာ်မတီများသိုလည်း တိုင်ကားိုင်ပါသည်။

 (၃) သတ်မှတ်စည်းကမ်းများှင့် ကိုက်ညီပီး ဝယ်ယူရန် အခက်အခဲရှိပါက  မိနယ်အဆင့် 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးေကာ်မတီသို ချတိ်ဆက်သတင်းပိုဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ 

ယူရီးယားေြမဩဇာဝယ်ယူြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီ



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်
ေကးမုံစာအုပ်စင ်စာအုပ်အြမင်က  တွင် စာအုပ်ထုတ်ေဝသူများ၊ စာအုပ်ြဖန်ချသိူများ၊ စာေရး ဆရာများ၏ ထုတ်ေဝေသာ   စာအုပ်များကိ ု 

စာဖတ်ပရိသတ်များ  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  သိရှိေလ့လာ ဖတ် ိုင်ရန်အတွက် စုစည်းေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါသည်။ (စာတည်း)

ကားေယာင်ေနေသာ အေမ့စကားများ
စာေရးသူ  ေမာင်ေမာက(်ဝတ်လုံ) စီစ်ေရးသားသည့ ်ကားေယာင ်

ေနေသာ အေမစ့ကားများ  စေံတာ်ချန်ိေနစ်သတင်းစာပါ ေဆာင်းပါး 

များကို စုစည်းေဖာ်ြပထားသည်။

အဆိုပါစာအုပ်တွင်    အဆုံးမရှိတဲ့အလုပ်ေတွကိ ု  ဘယ်ေတာ့မှ 

အစမလုပ်ကနဲသားတို။   ေဆးလိပ်၊   ကွမ်းယာ၊   အရက်တိုသည် 

တစ်လိပ်ပီးတစ်လိပ်၊ တစ်ယာပီးတစ်ယာ၊ တစ်ခွက်ပီးတစ်ခွက်ြဖင့် 

ပီးဆုံးသွားသည်ဟ၍ူမရိှ။ အစမလပ်ုြခင်းသည်သာ အေကာင်းဆုံးြဖစ် 

သည်။ ေလှြပန်၊ လှည်းြပန်မဝယ်နဲ။ ေအာင်၊ ေကျာ်၊ စံ၊ ေှာင်း မဝယ်ေကာင်း 

ေြပာထားလျက်နဲ အဂ   ါေနကီး နင့တ်ိုအေဖ ဇွတ်ဝယ်ေတာ ့ဘာြဖစ်လ ဲ

သိပမီဟတ်ုလား။ လဆူိတုာ ကသုိလ်ု၊ အကသုိလ်ု ခဲွြခားိင်ုတဲအ့တွက် 

လူဘဝဟာ အကသုိလ်ုမလပ်ုဘေဲနလိုရတဲဘ့ဝပါ။ ေရှာင်လိုရိင်ုတယ် 

ကွ။ တစ်နည်းေြပာရရင် လူဘဝဆိုတာ အကုသိုလ်ကင်းတဲ့အရပ်လို 

ေတာင် ေြပာလိုရတယ်။ ဒီေတာ့ ငါ့သား မင်းမှတ်ထားဖိုက အကုသိုလ်ကင်းေအာင ်ေနလိုရတဲ့အရပ်ကို 

ေရာက်ေနမှေတာ့ အကုသိုလ်ကင်းေအာင်ေနပါ သားရယ် စသည့်ြဖင့ ်မိခင်၏ဆုံးမစကားများကိ ုေလ့လာ 

မှတ်သားိုင်ရန် ေရးသားထားသည်။

စာအုပ်ကို ကိုလတ်စာေပ၊ အမှတ်-၂၀၀၊ (၃၁) လမ်း အေပ ဘေလာက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 

ဖုန်း-၀၉ ၅၀၂၀၀၆၈ ှင့် ၀၉ ၈၈၅၀၂၀၀၆၈ တိုမှ တန်ဖိုးေငွကျပ ်၃၅၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချသိည်။

ဆိုေရးရှိက ဆိုရပါမည်
လူမ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကံေတွေနရသည်များကို မိမိ၏ရင်တွင်း၌ 

မျိသပ်ိမထားဘ ဲလပ်ုသင့လ်ပ်ုထိက်ုသည်များကိ ုလပ်ုေဆာင်ိင်ုေစရန် 

စာေရးသေူဒ တင်ွယ်ဦး(ေြမာက်ဒဂု)ံ စစီ်ေရးသားသည့ ်ဆိေုရးရိှက 

ဆိုရပါမည်စာအုပ ်ထွက်ရှိလာသည်။ 

အဆိုပါစာအုပ်တွင် အိမ်ေထာင်စုအတွင်းတွင်ြဖစ်ေစ၊ မိမိ 

ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ြဖစ်ေစ၊ အသင်းအဖဲွများတွင်ြဖစ်ေစ ေြပာကားရန် 

ကစိ ေပ ခဲေ့သာ် အေက းမထားဘ ဲေြပာသင့ေ်ကာင်းှင့ ်ထိသုို ဖွင့ဆ်ိ ု

ေြပာကားြခင်းေကာင့ ်လပ်ုေဆာင်သင့သ်ည်များ အချန်ိမလီပ်ုေဆာင် 

ိုင်ပီး မလပုသ်င့်သညမ်ျား မလုပ်မိေစရန် ေရှာင်ရှားိုင်ြခင်း စသည့် 

အကျိးစီးပွားြဖစ်ေစကာ ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ ချမ်းသာကရသည်ဟု 

ဆိုသည်။ ထိုအတူ ိုင်ငံှင့် လူမျိး၏ ဂုဏ်သေရြမင့်တင်ရန်အတွက ်

လိအုပ်သည့က်စိ ရပ်များကိ ုအချန်ိမ ီတရားဝင်ေြပာကားခွင့ရ်ခိက်ုတွင် ေြပာကားိင်ုြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငသံား 

အားလုံး၏ တာဝန်ြဖစ်ေသာ ိင်ုငံဂ့ဏ်ုသေရကိြုမင့တ်င်ိင်ုပီး စာေရးသကူိယ်ုတိင်ုလည်း လ တ်ေတာ်အမတ် 

တစ်ဦး၏တာဝန်ကို ေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ခဲ့ေကာင်း ေရးသားထားသည်။

စာအုပ်ကို အမှတ်(၄၇)၊ ပထမထပ်၊ အေနာက်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိမ ှတန်ဖိုးေငွကျပ ်၄၅၀၀ြဖင့ ်ြဖန်ချသိည်။

ရာသီဥတုြပင်းထန်ြခင်းှင့် ရာသီအကူးအေြပာင်းကာလ၌ တိရစ ာန်များတွင်  ကူးစက်ေရာဂါများ 

ကျေရာက်ြဖစ်ပွားိင်ုပီး ပျက်စီးဆုံး ံးမ များြဖစ်ေပ ေစိင်ုပါသြဖင့်  ကူးစက်ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ိင်ုေရး 

အတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန ်အသိေပး   းေဆာ်အပ်ပါသည်-

 (၁) တိရစ ာန်ေမွးြမေရး ခံများ၏ ဇီဝလုံ ခံမ ကို အထူးဂုြပေဆာင်ရက်ရန်၊

 (၂) ေမွးြမေရး ခံများတွင ်ပိုးသတ်သန်စင်ြခင်းလုပ်ငန်းကိ ု စနစ်တကျပုံမှန်ေဆာင်ရက်ရန်၊

 (၃) တိရစ ာန်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများကိ ုပုံမှန်ထိုးှံကရန်၊

 (၄) ေရာဂါြဖစ်သည်ဟ ုသံသယြဖစ်ေသာ တိရစ ာန်များကို သီးြခားခွဲထားရန်၊ 

 (၅)  တိရစ ာန်များတွင် ကူးစက်ေရာဂါဟုသံသယြဖစ်ဖွယ်ေတွရှိရပါက နီးစပ်ရာ  ေမွးြမေရးှင် ့

ကုသေရးဦးစီးဌာနှင် ့ဆက်သွယ်၍ ေဆးကုသမ အြမန်ေဆာင်ရက်ရန်၊

 (၆)  ေရာဂါြဖစ်တိရစ ာန်ကို  အြခားတိရစ ာန်များှင့်ေဝးရာတွင ် သီးြခားချည်ေှာင်ထားရန်ှင် ့

လ တ်ေကျာင်းြခင်း၊ အြခားေနရာသို ေမာင်းှင်ေရ ေြပာင်းြခင်း မြပရန်၊

 (၇) တိရစ ာန်အေသေကာင်များကိ ုစားေသာက်ြခင်းမြပရန်ှင် ့စနစ်တကျေြမြမပ်ဖျက်ဆီးရန်၊

 (၈)  တိရစ ာန်များပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ  ုတ်တရက်ေသဆုံးြခင်းှင့ ်   တိရစ ာန်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

ထူးြခားြဖစ်စ်များရိှပါက   သက်ဆိင်ုရာအပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ၊   ေမွးြမေရးှင့် ကသုေရးဦးစီးဌာနှင့်  

ြမန်မာိုင်ငံ    ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းအဖွဲချပ်ထံသို    ဆက်သွယ်အေကာင်းကား   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ရန်၊

 (၉)  ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးှင့် ေရာဂါစူးစမ်းရှာေဖြွခင်းလုပ်ငန်းများတွင် သက်ဆုိင်ရာဌာန၊  

အဖွဲအစည်းများှင် ့ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန်။

                                                                 ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန

                                                           စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

မုန်တိုင်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အေရာင်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ
အဝါေရာင်အဆင့်

 အဝါေရာင်အဆင့်သည် ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်၊ ကပ လီပင်လယ်ေအာ်တွင် မုန်တိုင်း 

ြဖစ်ေပ ေနပီး မုန်တိုင်း၏အေြခအေနကိ ုသတိထားိုင်ရန်။

လိေမ ာ်ေရာင်အဆင့်

 လိေမ ာ်ေရာင်အဆင့်သည ်ကမ်းိုးတန်းသိုဦးတည်ေနပီး မုန်တိုင်းသည် မိမိေနထိုင်ရာ 

ေဒသသို   ဦးတည်ေရလျားသည်ဟ ု   သတင်းရရှိပါက  မုန်တိုင်း၏ေြပာင်းလဲမ ကို အထူး 

သတိထားေစာင့်ကည့်ိုင်ရန်။

အနီေရာင်အဆင့်

 အနေီရာင်အဆင့သ်ည် ကမ်းိုးတန်းသို  ၁၂  နာရေီနာက်ပိင်ုး မန်ုတိင်ုးေရာက်ရိှလာမည်ြဖစ်ပီး 

အ ရာယ်ရှိိုင်သြဖင့ ်လုံ ခံစိတ်ချရသည့်ေနရာများသို ေြပာင်းေရ ေနရာယူရန်။

အညိေရာင်အဆင့်

 အညိေရာင်အဆင့သ်ည်  မန်ုတိင်ုးအ ရာယ်ကျေရာက်ေနချန်ိြဖစ်ပီး လုံ ခံစတ်ိချရသည့် 

ေနရာတွင် ခိုလ ံပီးစီးရန်။

အစိမ်းေရာင်အဆင့်

 အစိမ်းေရာင်အဆင့်သည ်မုန်တိုင်းအားေပျာ့ပျက်ြပယ်သွားပီြဖစ်ပီး မိမိတို၏ ေနအိမ် 

များသို ြပန်ိုင်ေသာအေြခအေနြဖစ်ေကာင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။

ထိုင်းိုင်ငံသိုေရာက်ရှိေနေသာ ြမန်မာကေလး ကိုးဦးတိုအား ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေပးအပ်
ြမဝတီ    ဇွန်    ၁၈

ထိုင်းိုင်င ံ   စုန်ခရာခိုင်   လူဝင်မ  

ကီးကပ်ေရးဌာန   ထိန်းသိမ်းေရးစခန်း 

တွင်  ေရာက်ရိှေနေသာ  မဘိအပ်ုထန်ိးသ ူ

မပါရိှသည့်    ြမန်မာကေလး   ကိုးဦးအား  

ြမဝတီခိုင ်      လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန  

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး          ဦးစီးဌာန 

လက်ေအာက်ရှိ         ယာယီလက်ခံ 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာသို    ြပန်လည် 

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းကို ယေနနံနက်  

၁၀  နာရီတွင်   ြမဝတီမိ  ချစ်ကည်ေရး 

တံတား အမှတ်(၂) ထိုင်းိုင်ငံဘက်ြခမ်း 

Passenger  Terminal   အေဆာက်အအု ံ

ေရှ၌ ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

ထိုသို  လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ရာတွင ်

ထိင်ုးိင်ုငမှံ  ကေလးသငူယ်ေစာင့ေ်ရှာက် 

ေရးအဖွဲ၊ ထိုင်းိုင်င ံလူမ ဖွံဖိးေရးအဖွဲ၊  

ထိုင်းိုင်င ံ    လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးဌာန၊  

ထိုင်းိုင်ငံမ ှ  စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ    တာဝန် 

ရှိသူများက    ြမန်မာေရ ေြပာင်းကေလး 

အမျိးသား သုံးဦး၊  အမျိးသမီး ေြခာက်ဦး  

စုစုေပါင်း ကိုးဦးအား  ြမဝတီခိုင ်  စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက        ဦးစိုးတင့်၏   

ကီးကပ်မ ြဖင့ ်  ြမဝတခီိင်ု  လမူ ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာနမှ လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ဦးသီဟိုင်၊  ြမဝတီမိ  ယာယီလက်ခံ 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာမ ှ ဦးစီးအရာရှ ိ

ေဒ ခင်ွယ်ွယ်ရ၊ီ ြမဝတီမိ လကူန်ုကူးမ   

တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ   ရဲအုပ် 

ချိမင်းပိင်ုှင့ ်ြမဝတီမိ လဝူင်မ ကီးကပ် 

ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဦးစီးဌာနမှ တာဝန် 

ရိှသတူိုက လက်ခေံဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

ေစာင့်ေရှာက်ထားရှိ

ြမဝတီမိရှ ိ         ယာယီလက်ခံ 

ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးေဂဟာ၌      ေခတ လက်ခ ံ

ေစာင့်ေရှာက်ထားရိှပီးေနာက် ယင်းတို၏    

မဘိရပ်ထေံနရာအသီးသီးသုိ       ဆက်လက် 

ပိုေဆာင်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရ 

သည်။

ထိုင်းိုင်င ံ  လူမ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး  

ှင့်      လူထုလုံ ခံေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်  

ြမန်မာုိင်ငံ လူမ ဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ေရး  

ှင့်    ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး 

ဌာနတုိပူးေပါင်း၍ ြမန်မာ-ထုိင်း ှစ်ုိင်ငံ 

ကေလးသငူယ်    ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက် 

ေရးဆိုင်ရာ နယ်စပ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ေရး  နားလည်မ စာခ န်လ ာကို လက်မှတ် 

ေရးထိုးေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

 ထိန်လင်းေအာင်(ြပန်/ဆက်)

ေမွးြမေရးတိရစ ာန်ကူးစက်ေရာဂါ 
ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိေပး  းေဆာ်ချက်



ဇွန်  ၁၉၊   ၂၀၂၂

စိတ်၏ အာဟာရ 

စာဖတ်တဲအ့ေလအ့ကျင့ဟ်ာ ထူးြခားတဲအ့ကျင့ ်

တစ်ခုေတာ့  မဟုတ်ပါဘူး။   ေကျာင်းေနတုန်းက 

စာဖတ်ခဲ့က၊ စာကျက်ခဲ့ကတာကအစ ေနာက်ေတာ ့

စာအုပ်၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ ဇင်း၊ စာေစာင် 

စတာေတဖွတ်ကလို စာဖတ်တဲအ့ကျင့ဟ်ာ ထူးြခား 

တဲ့အကျင့်   မဟုတ်ဘူးလို ဆိုတာပါ။    ဒါေပမဲ့ 

ဘာအေကာင်းအရာေတ ွဖတ်သလ၊ဲ ဘယ်ေလာက် 

များများဖတ်သလ၊ဲ အချန်ိ ဘယ်ေလာက်ေပးသလနဲဲ 

ဘယ်လုိပံုစံနဲဖတ်ပီး ဘယ်လုိနားလည်လက်ခံက 

သလဲဆိုရာမှာေတာ့  တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက ်

မတူတတ်ကဘူး။ 

အဲဒီလို  မတူကတဲ့အတွက ် စာဖတ်ေနချနိ်နဲ  

စာဖတ်ပီးတဲ့ေနာက်ရလာတဲ ့ အသိအြမင်၊  အယူ 

အဆ၊ ထိေရာက်မ နဲ  တုံြပန်မ ေတွကေတာ့ ဖတ် 

လိုက်တဲ့  အေကာင်းအရာ၊   ဖတ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ  

စ်းစားဆင်ြခင်မ အေပ မူတည်ပီး   အကျိးရလဒ ်

ကလည်း ကွဲြပားသွားပါတယ်။

စာေတွဖတ်ေတာ့ ဖတ်ပါရဲ၊ အကျိးရလဒ်အား 

ြဖင့်  နည်းေနမယ်ဆုိရင်  စာဖတ်တာကေန  ရမယ့် 

ဗဟုသုတနဲ    အသိအြမင်ေတွမှာ   အကျိးရှိသင့ ်

သေလာက်မရိှဘူးလို ဆိရုမယ်။ ဒေီတာ ့စာဖတ်တာ 

ကေန  အကျိးရလဒ်များများရဖိုဆိုရင ်   ဖတ်တဲ့ 

အေကာင်းအရာနဲ  စာဖတ်တဲန့ည်းက အေရးပါလာ 

ပါတယ်။ ဘယ်လုိအေကာင်းအရာကုိ  ေရးဖတ်က 

မလဲဆိုတာကေတာ့ တစ်ပိုင်းေပါ့။ 

အခုရည်ရယ်တာက စာဖတ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ  

အကျိးေကျးဇူးေတကွိ ုြဖစ်ပါတယ်။ လတူစ်ေယာက် 

ကျန်းမာအသက်ရှည်ဖို ကိုယ်ကာယေလ့ကျင့်ခန်း 

ေတလွပ်ုကတယ်၊ ေကာင်းိုးရာရာ အစားအစာေတ ွ

ေရးစားကတယ်၊ ုပ်သွင်ြပင်လှပဖုိ ြပင်ဆင်ကတယ်။ 

ဒလီိပု ဲစတ်ိနဲ  အေတွးအေခ ေတ ွကျန်းမာဖို၊ ြမင့မ်ား 

ဖုိ၊ ကျယ်ြပန်ဖုိနဲ အေတွးအြမင်အသစ်ေတွ ြဖန်ကက် 

ဖုိဆုိရင်ေတာ့ ထိေရာက်တ့ဲစာဖတ်နည်းက လုိအပ် 

ချက်တစ်ခုလုိ ဆုိုိင်ပါတယ်။ အာဟာရြဖစ်တ့ဲစာေတွ 

ေရးဖတ်ကမယ်၊ ဖတ်လိက်ုတဲစ့ာေတကွိ ုေကျေကျ 

ညက်ညက်ဝါးစားမယ်ဆုိရင် စိတ်နဲအေတွးအေခ  

ေတွအတွက် အာဟာရေတွ ရရှိေစမှာပါ။

စာဖတ်ြခင်း

စာဖတ်ြခင်းဟာ  စကားလံုးေတွအေပ    လမ်း 

ေလ ာက်ြခင်း ဒါမှမဟတ်ု ပျသံန်းြခင်း မဟတ်ုပါဘူး။ 

စာဖတ်ရတ့ဲ ရည်ရယ်ချက်ေတွထဲမှာ ကုိယ်ဖတ်တ့ဲ 

စာသားေတနွဲ ပါဝင်တဲအ့ေကာင်းအရာေတအွကား 

ဆက် ယ်မ ၊ စာဖတ်သူရဲ ရည်ရယ်ချက်နဲ  စာသား 

ေတအွကား ဘယ်လိဆုက်စပ်ေနသလ ဲဆိတုာေတ ွ

ကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ဖို ြဖစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအား 

ြဖင့ ်စာရဲအှစ်သာရေတကွိရုဖိုြဖစ်ပါတယ်။ ဒေီတာ ့

စာဖတ်တဲ့အခါ  စာသားေတွကိုပ ဲ    မ ြမင်သင့ ်

သလို စာသားေတွရဲ  လ မ်းမိုးခံရတာ   မြဖစ်သင့ ်

ပါဘူး။ 

ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရမယ်၊ ေမးခွန်းေတေွမးရမယ်၊ 

စ်းစားဆင်ြခင်ရမယ်ဆုိတ့ဲ လုပ်ငန်းစ်ေတွပါဝင် 

မှသာ ထေိရာက်တဲစ့ာဖတ်နည်းကိ ုရရိှိင်ုမှာြဖစ်ပါ 

တယ်။ စာဖတ်ရာမှာ ဖတ်တ့ဲအေကာင်းအရာအလုိက် 

လည်း  ကွဲြပားတတ်ပါေသးတယ်။   အေပျာ်ဖတ်၊ 

အပျင်းေြပဖတ်တဲ့အခါမှာေတာ ့   ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပဲ 

ဖတ်ကပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ဘယ်လိုအေကာင်းအရာ 

ကိပုဖဲတ်ဖတ် ထေိရာက်တဲစ့ာဖတ်နည်းကိ ုသထိား 

မယ်၊ အေလအ့ကျင့ရိှ်ထားမယ်ဆိရုင် ဖတ်လိက်ုတဲ ့

စာေတွကေန ဆင်ြခင်ေတွးေခ မ ဆိုင်ရာေတွ  ရရှိ 

ိုင်ပါတယ်။

ရလဒ်ကွဲြပားတတ်

စာဖတ်ြခင်းကေန သတု၊ ရသနဲ  အေတွးအြမင် 

ရတာအြပင ်   ဆက်ပီး   ဆင်ြခင်စ်းစားရတာ၊ 

ေကာက်ချက်ချတာနဲ   ဆင့်ပွားတာေတွ  ဆက်ပီး 

လုပ်ေဆာင်မှ  ဖတ်တဲ့စာရဲအှစ်သာရ၊ ရည်ရယ ်

ချက်နဲ  ကိုယ်ပိုင ်အေတွးသစ်၊ အြမင်သစ်ေတွကိ ု

ရုိင်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် စာဖတ်တ့ဲနည်းလမ်းမတူ 

ကရင် ဖတ်လိက်ုတဲ ့ အေကာင်းအရာတစ်ခတုည်းကိ ု

ေတာင်မှ စာဖတ်ပီးတဲေ့နာက် ထွက်လာတဲရ့လဒ်က 

မတညူတီတ်ကဘူး။ စာဖတ်သရူဲ တုံြပန်မ အလိက်ု 

ကဲွြပားသွားတ့ဲသေဘာပါပဲ။ ဒါကလည်း   ထူးဆန်း 

တဲ့အရာေတာ့   မဟုတ်ပါဘူး။  တစ်ေယာက်နဲ  

တစ်ေယာက်ရဲ အေတွးေတွ၊ အြမင်ေတွ၊ ဆ ေတွ၊ 

အစဲွေတွ၊ နားလည်လက်ခံုိင်စွမ်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ 

လ မ်းမိုးမ စတဲ့ အေြခအေနေတွက  မတူတတ်က 

ေတာ့ ရလဒ်မှာလည်း ကွဲြပားမှာပါပဲ။ အေကာင်း 

အရာတ ူစာသားတစ်ခကုိ ုဖတ်သေူတရွဲအေြခအေန 

အလိုက်  တုံြပန်မ နဲပတ်သက်လို   ပုံြပင်တစ်ပုဒ ်

ကားဖူးပါတယ်။ အားလုံးသိပီးတဲ ့ပုံြပင်ေလးပါ။

တစ်ခါက  ရာတစ်ရာရဲအြပင်မှာ   ဘယ်အချန်ိ 

ကတည်းက ရိှေနမှန်းမသိရတ့ဲ ခုတ်လဲှထားတ့ဲ  အပင် 

ကီးတစ်ပင်ရိှတယ်ဆိပုါတယ်။  တစ်ေနေတာ ့ အဒဲ ီ

အပင်ကီးရဲ  မျက်ှာစာတစ်ဖက်မှာ   ၃၁   ဆိုတဲ့ 

စာတစ်ခေုပ လာတယ်တဲ။့ အဒဲလီိ ုစာေပ လာေတာ ့

ရာထဲက လူေတွက  လာဖတ်ကရင်း  တချိက ၃၁ 

ဆိတုာ ၃၁ ဘုကံိ ုရည် န်းတာလို အဓပိ ာယ်ဖွင့်က 

တယ်။ သမုိင်းဆရာတစ်ေယာက်ကေတာ့ ၃၁ ဆုိတာ 

ခတ်ုလထဲားတဲ ့ အပင်ကီး  ၁၉၃၁  ခှုစ်ကတည်းက 

တည်ရိှတာကိ ုေြပာတာလို ဆိတုယ်။ တစ်ေယာက် 

ကကျြပန်ေတာ့ သုံး-မကုန်စဲွမကုန် တစ်-ပံတစ်မ 

ကီး ေငဝွင်ေအာင်ဆရာတစ်ပါးက စရီင်ထားတာလို 

ဆိုြပန်ေရာ။ 

ေနာက်တစ်ေယာက်ကေတာ့ ၃၁ ဟာ ကက်ကင်း 

ြဖစ်တယ်၊ ၃၁ ဟာ  မေကာင်းတဲ့နိမိတ ်၁၃  ကို 

ေြပာင်းြပန်လှန်ထားတာတဲ။့ ဒလီိနုဲ တရားသမားက 

လည်း သူြမင်တဲ့အတိုင်းဆို၊ သမုိင်းဆရာကလည်း 

သမိင်ုးအြမင်နဲ ဖွင့၊် မဟဒိ ိသမားကလည်း  သူအယ ူ

အဆနဲသူ၊  ေဗဒင်သမားကလည်း အြမင်တစ်မျိး၊ 

အယသူီးတဲသ့ ူြမင်တာကေတာ ့တစ်မျိးတစ်ဘာသာ၊ 

တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက်  သူေကာက်ချက်နဲသူ 

ေြပာဆိုေနေတာ့  ၃၁  ရဲအေြဖမရဘ ဲ  အြငင်းပွား 

တာေတွ  ြဖစ်လာပါတယ်။  အဲဒီလို   တစ်ေယာက် 

တစ်ေပါက် အြငင်းပွားေနတ့ဲေနရာကုိ ွားေကျာင်း 

သားတစ်ေယာက်ေရာက်လာပီး လူတ်ုတ်ုြဖစ်ေန 

လို ေမးကည့်ပါတယ်။ 

အြငင်းပွားေနသူေတွထဲက   တစ်ေယာက်က 

“ငါတို ဒ ီ၃၁ စာကိ ုြငင်းေနကတာ” လို ေြပာလိက်ုပါ 

တယ်။ ွားေကျာင်းသားက “ဒစီာကိ ုကျပ်ေရးထား 

တာ”၊ လအူပ်ုကီးက “ဟာ  ဒါဆိ ု ဘာအဓပိ ာယ်လ၊ဲ 

ဘယ်သေူရးခိင်ုးတာလ ဲအပ်ိမက်အရလား၊ ဘိုးေတာ် 

ခိုင်းတာလား” ဆိုပီး ဝိုင်းေမးကပါေလေရာ။  ွား 

ေကျာင်းသားက “တစ်ခုမှ မဟုတ်ဘူး”၊ “ဒါဆုိဘာလဲ”၊ 

“၃၁ (သုံးတစ်) သစ်တုံးလို ေရးထားတာ”  ပါတဲ့။ 

သစ်တုံးပုံြပင်ေလးကေတာ ့ဒီေလာက်ပါပဲ။ 

အဲဒီပုံြပင်က  ရယ်စရာသေဘာ  ဖတ်ရင်ေတာ့ 

ရယ်စရာပုံြပင်ပါ။   ဒါေပမဲ့   အေကာင်းအရာတ ူ

စာတစ်ေကာင်းတစ်ေကာင်းကုိဖတ်ပီး အဓိပ ာယ် 

ဖွင့်ဆုိရာမှာ တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက် ဘာေကာင့် 

ကဲွြပားကတာလဆဲိတုဲ ့အေကာင်းရင်းကိ ုေတွိင်ု 

ပါတယ်။ စာသားကွက်ကွက်ေလးကိုပ ဲ  ကည့်ပီး 

သုံးသပ်မ နဲ  အဓိပ ာယ်ကေန လွဲသွားသလိုပါပဲ။

ဒီေတာ့ ြပည့်စံုတ့ဲနားလည်မ ရဖုိအတွက် စာဖတ် 

ရင်း စာေရးသူရဲရည်ရယ်ချက်၊ စာသားေတွနဲ  သူရဲ 

ဆိုလိုရင်းေတွကို ေမးခွန်းထုတ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းစ် 

လည်း လိအုပ်ပါတယ်။ အေတွးနဲ  စာဖတ်သတူစ်ဦး 

ဟာ ေရးထားတ့ဲစာသားေတွကုိ စ်းစားံုတင်မက 

ဘူး၊  အြခားေသာစာဖတ်သူေတွရဲ  အြမင်သေဘာ 

ထားေတကွိလုည်း ထည့သွ်င်းစ်းစားကရပါတယ်။ 

ဒါမှ မတညူတီဲအ့ြမင်နဲ   ေထာင့်စုကံေန အကြဲဖတ် 

ိင်ုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အြခားသေူတရွဲအြမင်ေတအွြပင် 

စာေရးသရူဲ ရပ်တည်ချက်နဲ  ရည်ရယ်ချက်ကိလုည်း 

ထည့်သွင်းစ်းစားဖို  လိုပါတယ်။   ဘာြဖစ်လိုလ ဲ

ဆိုေတာ ့စာေရးသူက ရည်ရယ်ချက်တစ်ခုအတွက် 

စာသားေတွ ဖန်တီးထားလိုပါပဲ။ 

စာေရးသေူတဟွာ အများအားြဖင့ ်စာဖတ်သကူိ ု

သတင်းမက်ေဆေ့တေွပးချင်ကတဲအ့တွက် စာသား 

ေတနွဲ  ပုေံဖာ်ေရးသားကပါတယ်။ စာဖတ်သေူတဆွ ီ

သူတို ေပးချင်တဲ့မက်ေဆ့ကေတာ ့ အမျိးမျိးရှိက 

ပါလိမ့်မယ်။ ဒါေကာင့်  စာဖတ်ရာမှာ  စာေရးသူရဲ 

အပိုင်းကိုလည်း  ထည့်သွင်းစ်းစားိုင်မယ်ဆိုရင ်

စာသားရဲ ေနာက်ကွယ်က  ရည်ရယ်ချက်နဲ   အှစ် 

သာရကို  ဖမ်းယူိုင်ဖို  အေထာက်အကူြဖစ်ေစပါ 

တယ်။ ေနာက်တစ်ခုက  စာဖတ်တဲ့အခါ   ဖတ်တဲ့ 

စာသား၊ စာရဲရည်ရယ်ချက်၊ ေနာက်ကွယ်က အေတွး 

အြမင်ေတွရဖုိအြပင် ရလာတဲ ့သတု၊ ရသနဲ  အေတွး 

အြမင်ေတွကို ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်မ ရှိ/မရှိ၊ သင့်/ 

မသင့်၊ အကျိးရိှ/မရိှ ချင့်ချန်ိသံုးသပ်ပီး ေကာက်ချက် 

ချတာနဲ   ကိုယ်ပိုင်ဆင့်ပွားေတွးေခ မ ေတွ  ြပလုပ် 

ြခင်းအားြဖင့ ်အမှား/အမှန် ဆင်ြခင်ဆုံးြဖတ်ိင်ုစွမ်း၊ 

မတူညီတ့ဲ အေတွးအေခ ၊ အယူအဆနဲ   အြမင်သစ် 

ေတွကို ရရှိေစပါတယ်။

စာဖတ်ရင်း ေတွးကမယ် သိန်းထွန်း (IR)

ပုံြပင်ထဲကလိုပါပဲ။ စာဖတ်ရင်း ေတွးေတာဆင်ြခင်တဲ့အကျင့်ရဖိုဟာ ေြပာရတာ 

ေတာ့ လွယ်ပါတယ်။ လက်ေတွလုပ်ိုင်ဖိုဆိုရင်  အေလ့အကျင့်လုပ်ယူရပါတယ်။ 

အေလ့အကျင့က်ေန အေလ့အထတစ်ခြုဖစ်လာရင်  စာဖတ်ရင်း အလုိလိေုတွးတဲအ့ကျင့် 

ရိုင်ပါတယ်။ အသိအြမင်ေြပာင်းလဲလိုသူေတွ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွးြမင့်တင်လိုသူ 

ေတနွဲ   ပိင်ုးြခားေဝဖန်စ်းစားမ  တိုးတက်လိသုတူိင်ုးအတွက် ထေိရာက်တဲ ့စာဖတ်ြခင်း 

က အကျိးရိှတဲန့ည်းလမ်းတစ်ခြုဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်စာေပေတဖွတ်ရင်း ဗဟသုတု 

ေတွအြပင် မှန်ကန်တဲ့သုံးသပ်မ ေတွရဖိုနဲ အေတွးသစ်၊ အြမင်သစ်ေတွ ရဖိုဆိုရင် 

ဖတ်ရင်းေတွး၊ ေတွးရင်းဖတ်တဲန့ည်းလမ်းက စာဖတ်သေူတအွတွက် အကျိးရိှေစမယ့် 

နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်

ကိုယ့်ဆ စွဲနဲ   ဖွင့်ဆိုလိုက်တဲ့အခါ   ကျိးေကာင်း 

ဆီေလျာ်မ ၊  သုံးသပ်ချက်နဲ    ေကာက်ချက်ေတွ 

လွဲေချာ်သွားတာကိ ု ေတွရပါတယ်။   အဲဒီလိုပါပဲ 

စာအုပ်တစ်အုပ် ဒါမှမဟုတ် စာသားတစ်ေကာင်း 

ဖတ်တာချင်းအတတူ ူတစ်ဦးနဲတစ်ဦးရဲ အြမင်ေတ၊ွ 

အယူအဆေတွ၊ ေကာက်ချက်ချတာေတွ မတူညီ 

ရတဲ ့အေြခခအံေကာင်းရင်းေတထွမှဲာ စာဖတ်သရူဲ 

လက်ခံဆင်ြခင်ိုင်မ နဲ    စာဖတ်တဲ့နည်းလမ်းဟာ 

အေရးကီးတဲအ့ချက်တစ်ခအုေနနဲ  ေတွရပါတယ်။

စာသားေနာက်ကွယ်မှ

ထိေရာက်တ့ဲ စာဖတ်နည်းြဖစ်ဖုိဆုိရင် ဖတ်ေန 

တဲစ့ာသားကွက်ကွက်ေလးအေပ မှာပ ဲ ြမင်စ်းစား 

လို မြပည့်စုံိုင်ပါဘူး။ ၃၁ ကို အဓိပ ာယ်ေဖာ်သလို 

ကိယ်ုဖတ်တဲစ့ာသားကွက်ကွက်ေလးကိပု ဲကည့်ပီး 

ကိယု့ဆ် စဲွနဲစ်းစားလိက်ုတဲအ့ခါ ြပည့်စုတံကိျတဲ ့

နည်းလမ်းများ

စာဖတ်တဲ့နည်းလမ်းကေတာ ့တစ်ဦးနဲတစ်ဦး 

အကိက်လည်း  မတူိင်ုသလိ ုအသုံးြပပုခံျင်းလည်း 

မတူညီိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်အကိက်နဲကိုယ်၊ ကိုယ်နဲ  

လိက်ုဖက်သလိ ုအသုံးြပကပါတယ်။  အေြခအေနနဲ    

အချန်ိအခါအလုိက်လည်း ေြပာင်းလဲကျင့်သံုးတတ် 

ကပါတယ်။ စာဖတ်တ့ဲ နည်းလမ်းေတွထဲက တစ်ခု 

ကေတာ့  စာရဲအဓိကဆိုလိုရင်းကိုရဖို  စာေကာင်း 

ေတွ၊ စာပိုဒ်ေတွထဲကမှ ေကာက်ုတ်ဖတ် တ့ဲနည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။ အေရးကီးတ့ဲအပုိင်းကုိပဲ ဖတ်တ့ဲသေဘာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခုကေတာ့ ကုိယ်လုိချင်တ့ဲ 

အချက်အလက်ေတွရဖုိ စာေကာင်းေတကွိ ုြမန်ြမန် 

ဖတ်တဲန့ည်း ြဖစ်ပါတယ်။ လိခုျင်တဲ ့အချက်အလက် 

ရှာေဖွတဲ့ သေဘာပါ။

စာမျက်ှာ ၁၉ သို 



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

  စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

အကျယ်တဝင့်ဖတ်နည်းကေတာ ့  အချနိ်ပိုကုန်ပါ 

တယ်။ စာကုိ   တိတိကျကျ သိရဖုိ အေသးစိတ်ဖတ်ြခင်း 

ြဖစ်ပါတယ်။ စာလုံးတိင်ုးရဲအဓပိ ာယ်ကိ ုနားလည်ဖို 

ဖတ်တဲ့နည်းြဖစ်ပါတယ်။

ေပါေ့ပါပ့ါးပါးဖတ်တဲန့ည်းလမ်းက တကိျမ နည်း 

ပီး ခပ်သွက်သွက်ဖတ်ရာမှာ သံုးကပါတယ်။ အေပျာ် 

ဖတ်စာေတွဖတ်ရင ်    သုံးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ 

ထိေရာက်တဲ့  စာဖတ်နည်းေတွထဲမှာ   နက်နက် 

  င်း  င်းဖတ်တ့ဲ  Deep Reading   နည်းလမ်းပါဝင် 

ပါတယ်။ နက်နက်  င်း  င်းဖတ်တဲ့  နည်းကေတာ့ 

ချင့်ချန်ိစ်းစားပီး ဖတ်တ့ဲနည်းလမ်းတစ်ခု  ြဖစ်ပါ 

တယ်။ အဒဲဖီတ်နည်းကေတာ ့အာုစံိက်ုပီး စ်းစား 

ဖတ် တာြဖစ်လို  ေှးပါတယ်။  Deep   Reading 

အေလ့အကျင့်ေတွကတစ်ဆင့် အြခားက မ်းကျင်မ  

ေတွကို တိုးတက်ေစိုင်ပါတယ်။ 

လူတိုင်း    စာေတွ    ေနစ်ဖတ်ေနကရာမှာ 

ထေိရာက်တဲ ့စာဖတ်နည်းတစ်ခုကေတာ့  ပိင်ုးြခား 

ေဝဖန်စာဖတ်တဲ့နည်းလမ်းြဖစ်ပါတယ်။ Critical 

Reading ကေတာ့ စာသားေတွရဲ  ဆိုလိုရင်းကို 

နားလည်ဖုိနဲ တင်ြပချက်ေတွကုိ အကဲြဖတ်ဖုိအတွက် 

ပုိင်းြခားေဝဖန်ပီးဖတ်တ့ဲ   နည်းလမ်းြဖစ်ပါတယ်။ 

ပုိင်းြခားေဝဖန်စာဖတ်ြခင်းဟာ စာသားေတွအြပင် 

အဲဒီ  စာသားေနာက်ကွယ်က   သွယ်ဝိုက်ထားတဲ ့

အေကာင်းအရာနဲ  အေတွးအြမင်ေတွကိုပါ ေဝဖန် 

ဆန်းစစ်လိုတဲ့  ရည်ရယ်ချက်နဲဖတ် ြခင်း   ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ဖတ်တဲစ့ာသားကိ ုအြပည့်အဝနားလည်ဖုိနဲ 

သူရဲအှစ်သာရကိ ု  ြမင်ုိင်ဖုိ စာသားေတကွိ ု  ဂ ု

တစိုက်ဖတ်ပီး   ချဲထွင်စ်းစားဖို   ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီနည်းလမ်းဟာ   စာဖတ်တဲ့ေနရာမှာ    ထိေရာက် 

ုံတင်မကပါဘူး။  အမှားအမှန်  ချင့်ချနိ်ဆုံးြဖတ် 

ိုင်စွမ်း၊ ကိုယ်ပိုင်ေတွးေခ ိုင်စွမ်းေတွကိုလည်း 

တိုးတက်ေစိုင်ပါတယ်။ 

ြပစုပျိးေထာင်

စာဖတ်ရင်း ေတွးကမယ်ဆုိေတာ့ ဆရာလူထု 

ဦးလှရဲ   ေကျာင်းကန်အနီးမ ှ   ြမန်မာပုံြပင်များ 

(ပထမတဲွ) စာအပ်ုထကဲ ပုြံပင်တစ်ပဒ်ုကိ ုအမှတ်ရမ ိ

ပါတယ်။ တစ်ခါက ဘန်ုးကီးတစ်ပါးဟာ ကိရုင်ကီး 

တစ်ပါးကိ ုသဒ ါ၊ သ  ဂ ဟ် စာဝါေတ ွပိုချေပးေနစ်မှာ 

နည်းေပးလမ်းြပအေနနဲ  “စာဆိတုာ ကရံတယ်ကွ၊ 

ကံမှသာ   စာရဲနက်နဲမ အဓိပ ာယ်ဟာ   ေပ လွင် 

ထင်ြမင်လာပီး ေမေ့ပျာက်မသွားိင်ုတာ” လို ဆုံးမ 

စကား ေြပာကားလုိက်တာပါတယ်။ ေနာက်ေတာ ့

ကိုရင်ကီးဟာ ညအချနိ် လသာသာမှာ ထိုင်ခုံေပ  

ထိင်ုပီး ကယ်ေတကွိ ုကည့ေ်နတာကိ ုဘန်ုးကီးက 

ေတွေတာ့ “ဟ့ဲ ကုိရင်ကီး ဘာများ စိတ်ကူးေနသလဲ” 

လို ေမးလိက်ုပါတယ်။ ကိရုင်ကီးက “စာကေံနတာ 

ပါ ဘုရား” လို  ြပန်ေလ ာက်ပါတယ်။ 

“ဘာ စာေတွများ ကံေနသလဲ” လို  ထပ်ေမး 

လုိက်တ့ဲအခါ ကုိရင်ကီးက “အထက်မုိးေပ က ကယ် 

ေတွဟာ ဘယ်များ ေချးယုိချပါလိမ့်လုိ ကံေနပါတယ် 

ဘရုား” လို ေလ ာက်လိက်ုေတာ ့ဆရာဘန်ုးေတာ်ကီး 

လည်း   ေဒါသြဖစ်တာထက ်   ရယ် ပံးလိုစိတ်က 

ပိုများပီး “တယ်  စာကံေကာင်းတဲ ့ ကိုရင်ကီးပ”ဲ 

လို ညည်းညလိုက်တယ်လို ဆိုပါတယ်။

ပုံြပင်ထဲကလိုပါပဲ။  စာဖတ်ရင်း   ေတွးေတာ 

ဆင်ြခင်တဲအ့ကျင့ရ်ဖိုဟာ ေြပာရတာေတာ ့လွယ်ပါ 

တယ်။ လက်ေတွလုပ်ိုင်ဖိုဆိုရင ်  အေလ့အကျင့် 

လပ်ုယရူပါတယ်။ အေလအ့ကျင့က်ေန အေလအ့ထ 

တစ်ခုြဖစ်လာရင် စာဖတ်ရင်း အလုိလုိေတွးတ့ဲ အကျင့် 

ရိုင်ပါတယ်။ အသိအြမင်   ေြပာင်းလဲလိုသူေတွ၊ 

ကိယ်ုရည်ကိယ်ုေသွးြမင့တ်င်လိသုေူတနွဲ    ပိင်ုးြခား 

ေဝဖန်စ်းစားမ      တိုးတက်လိုသူတိုင်းအတွက ်

ထေိရာက်တဲ ့စာဖတ်ြခင်းက အကျိးရိှတဲန့ည်းလမ်း 

တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့်  စာေပေတွဖတ်ရင်း 

ဗဟသုတုေတအွြပင် မှန်ကန်တဲသ့ုံးသပ်မ ေတရွဖိုနဲ  

အေတွးသစ်၊ အြမင်သစ်ေတွ ရဖုိဆုိရင် ဖတ်ရင်းေတွး၊ 

ေတွးရင်း ဖတ်တ့ဲနည်းလမ်းက စာဖတ်သူေတွအတွက် 

အကျိးရိှေစမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။     ။

ကိုးကား

လူထုဦးလှ၊ ေကျာင်းကန်အနီးမ ှ ြမန်မာပုံြပင်များ 

(ပထမတွဲ)

မိုးဖိင်ဖိင်ရာေသာ  ေမလ၊ ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လ 

များတွင် ြမစ်ေချာင်းအင်းအိင်ုများအတွင်း၌ မျိးရည် 

ြဖင့်ြပည့်ဝေနေသာ ငါးထီးကီးများှင့်ဥများြဖင့် 

ြပည့်ဝေနေသာ ငါးမကီးများသည် ဥချသားေပါက် 

ရန် ေနရာရှာေဖွ ငါးရစ်တက်ကသည်။ ထိုငါးရစ် 

တက်ငါးများကုိ ဖမ်းဆီးလုိက်ပါက ေပါက်ပွားလာ 

မည့် သန်းေပါင်းများစွာေသာ ငါးသားေပါက်ေလး 

များသည်လည်း ေသေကျပျက်စီးကာ တစ်ိင်ုငလံုံး 

ဖူလုံစွာစားသုံးမ ှင့်    အမျိးသားစီးပွားဖွံဖိးမ ကို 

အေထာက်အကူမြပိုင်ေတာ့ဘ ဲ  ငါးမျိးြပန်းတီး 

ေစိုင်ပါသည်။

ေရချိငါးလုပ်ငန်းဥပေဒ

တားြမစ်ထားေသာငါးရစ်ငါးသန်ချနိ်ကာလ

များတွင် သဘာဝေရြပင်မှ ငါး/ပစွုန်များကိ ုဖမ်းယ ူ

ြခင်း၊ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊   သယ်ယြူခင်း၊ ပုိေဆာင်ြခင်း၊ 

သိုေလှာင်ြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း၊ ေရာင်းဝယ ်

ြခင်း(သို)အြခားနည်းြဖင့် တစ်စုတံစ်ရာေှာင့ယှ်က် 

ြခင်းမြပလပ်ုကရန် တားြမစ်ထားပီး ေဖာက်ဖျက် 

ကျးလွန်သူများအား   ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

ေရချိငါးလုပ်ငန်း ဥပေဒပုဒ်မ(၆၂)အရ တရားစွဲဆို

အေရးယူြခင်းခံရမည်ြဖစ်ပီး ေထာင်ဒဏ်သုံးှစ ်

အထိြဖစ်ေစ  ေငွဒဏ် ကျပ် ၂၀၀၀၀၀ အထိြဖစ်ေစ၊ 

ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ြပစ်ဒဏ်ထိုက်ေသာ ြပစ်မ  

ြဖစ်သြဖင် ့ေရှာင်ရှားကပါရန ်  တိုက်တွန်းအပ်ပါ 

သည်။ 

ငါးရစ်တစ်ေကာင်သုံးလေရှာင် ေထာင်ေသာင်းတိုးပွား ေရရှည်စား
ဆန်းဝင်း (ငါးဦးစီး)

တိုင်းရင်းငါးမျိးစိတ်များ၏    သဘာဝမှာ 

ြမစ်မကီး၊   ေချာင်းမကီးများတွင်    ေရစီးသန်ြခင်း၊ 

ေရေနာက်ြခင်းများေကာင့် သားေပါက်များရှင်သန် 

ြခင်းမရိှုိင်သြဖင့်   ြမစ်ငယ်ေချာင်းငယ်ှင့် လယ်ကွင်း 

များ ေရတိမ်ပိုင်းများသို  တက်ေရာက်လာကပါ 

သည်။  ငါးသားေပါက်များမှာလည်း  ေရတိမ်ရာ 

ခိုေအာင်းရန်  ြမက်ိုင်းပင်၊   ကိုင်းပင်များရှိရာှင် ့

ငါးတို၏အေြခခံအစာ အပင်ေမ ာေလှး(Phytoplank- 

ton) ှင့်     အေကာင်ေမ ာေလှး(Zooplankton)

များေပါများရာ လယ်ကွင်းများ၊   ကိုင်းကွင်းများ၊ 

အင်းအုိင်များ၊ ေချာင်းေြမာင်းများတွင်သာ ရှင်သန် 

ေပါက်ဖွားကီးထွားိင်ုသြဖင့်  သဘာဝကေပးေသာ 

အသစိတ်ိအရ ၎င်းတို၏ ငါးသားေပါက်များ ရှင်သန် 

ိုင်မည့်ေနရာများကိ ု  ေရးချယ်မိတ်လိုက်ကြခင်း 

ြဖစ်သည်။

ြမန်မာလူမျိးများသည် ေရချိငါးများကုိ ချက် 

ြခင်း၊ ေကာ်ြခင်း၊ အေြခာက်လုပ်ြခင်း၊ ငါးပိေကာင်၊ 

ငါးပိ၊ ငံြပာရည်၊ ငါးချ်၊ ငါးကျပ်တိုက ် စသည်ြဖင် ့

နည်းေပါင်းစုံ ခုံမင်ှစ်သက်စွာ စားေသာက်ကပါ 

သည်။ သဘာဝတိုင်းရင်းငါးများရှိြခင်းြဖင် ့ှစ်စ် 

ိုင်ငံေတာ်အတွက် အခွန်ေငွများတိုးတက်ရရှိေန 

ြခင်း၊ ေကျးလက်ေနြပည်သူများအတွက ် အလုပ် 

အကိုင်အခွင့်အလမ်း     ဖန်တီးေပးိုင်ြခင်းှင့် 

ကျန်းမာေရးအတွက ်  များစွာအေထာက်အကူြပ 

သည့် ငါးမှေပးေသာ အာဟာရကိ ုလုေံလာက်စွာရရိှ 

ြခင်း    စသည့်အကျိးေကျးဇူးများရှိေနပါသည်။ 

သိုရာတွင် တစ်ေနတြခား တိင်ုးရင်းငါးမျိးများရှားပါး 

လာမည်ြဖစ်သည်။ တစ်ဖက်က စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်း 

များ တိုးချဲလာြခင်း၊ ပိုးသတ်ေဆး၊ ေပါင်းသတ်ေဆး၊ 

ေြမသဇာများသုံးစွဲြခင်း၊    စက်ုံ၊ အလုပ်ုံလူေန 

အိမ်ေြခတိုးတက်လာြခင်း၊   ငါးသယံဇာတအေပ  

မှီခိုသူများြပားလာြခင်း၊   အလွန်အက ံဖမ်းဆီးက 

ြခင်း၊ ငါးသားေပါက်ချနိ်ဖမ်းဆီးြခင်း၊  ဘက်ထရီ 

ေရှာ့တိုက်ြခင်းှင့ ်အဆိပ်ချြခင်း စသည့်လူတို၏ 

ေလာဘေကာင့့်် ငါးသယဇံာတများ မေပျာက်ပျက် 

ရေလေအာင် ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းရမည်မှာ ငါးစား 

ကသူတိုင်းတွင ် တာဝန်ရှိေကာင်း    တိုက်တွန်း 

ေရးသားလိုက်ရပါသည်။         ။

ငါးရစ်ငါးသန်ှင့ ်ေရေနသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရးအတွက ်အများြပည်သ ူကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  

သိရှိေစရန် အသံချဲစက်ြဖင့ ်လိုက်လံအသိေပးေကညာေနစ်။

ဓြုဖမိနယ် ဓြုဖ-ေသာင်ကီး ကားလမ်းေဘး အေကျာ်ေကျးရာတွင်  လက်ကမ်းစာေစာင်များ 

ြဖန်ေဝေနစ်။

ြမန်မာလမူျိးများသည် ေရချိငါးများကိ ုချက်ြခင်း၊ ေကာ်ြခင်း၊ အေြခာက် 

လပ်ုြခင်း၊ ငါးပေိကာင်၊ ငါးပ၊ိ ငြံပာရည်၊ ငါးချ်၊ ငါးကျပ်တိက်ု  စသည်ြဖင့် 

နည်းေပါင်းစုံ ခုံမင်ှစ်သက်စွာ စားေသာက်ကပါသည်။ သဘာဝတိုင်းရင်း

ငါးများရှိြခင်းြဖင့် ှစ်စ် ိုင်ငံေတာ်အတွက် အခွန်ေငွများတိုးတက်ရရှိေန 

ြခင်း၊ ေကျးလက်ေနြပည်သူများအတွက်  အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်း     

ဖန်တီးေပးိင်ုြခင်းှင့် ကျန်းမာေရးအတွက် များစွာအေထာက်အကူြပသည့် 

ငါးမှေပးေသာ အာဟာရကုိ လုံေလာက်စွာရရှိြခင်း စသည့်အကျိးေကျးဇူး

များရှိေနပါသည်။  သိုရာတွင်  တစ်ေနတြခား တိုင်းရင်းငါးမျိးများရှားပါး

လာမည်



ဇွန်   ၁၉၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

ဝတ တို

ေကျာ်စိုးလင်း (အ.လ.တ)

အဘွားေအးရဲနံေဘးမှာ အမဲတမ်း 

အသံေပးေနတဲ့  ေရဒီယိုေလးတစ်လုံးရှ ိ

တယ်။ အဲဒီ ေရဒီယုိေလးက အဘွားေအး 

အတွက် အေတာ်ေလးအသုံးတည့်တယ ်

ေြပာရမယ်။

ေရဒယီိအုဖွင့်၊ အပတ်ိခလတ်ုကိေုတာ ့

သူေကာင်းေကာင်း   မှတ်ထားပုံရတယ်။ 

ကျန်တာေတွကိုေတာ ့     အဘွားေအး 

မမှတ်မိ။    မမှတ်မိဆို    အဘွားေအးက 

လိုင်းမေရးဘူး။       ကိက်တဲ့လိုင်းက 

ကိက်တဲသ့တင်း၊ ကိက်တဲသ့ခီျင်းလာပါ 

ေစ အသံကားေနဖိုက အဓိကေလ။ 

တစ်ခါတေလ အမ်ိနီးနားချင်းေတကွ  

အဘွားေအးကို စသလိုလိုနဲေမးကေသး 

တယ်။

“ဗျိ  အဘွားေအး   ဒီေနေရဒီယိုက 

ဘာသတင်းေတွထူးလဲဗျ” 

“အိ ုငါကသတင်းေတ ွဘာေတရွယ်လို 

ေရးပီးနားေထာင်တာမ ှ    မဟုတ်တာ၊ 

ဒီအတိုင်းဖွင့်ထားလိုက်တာပ”ဲ

ဟုတ်တယ်ေလ။    အဘွားေအးက 

သူအနားမှာ စကားသံေလးေတွကားေန 

ရဖိုက အဓကိမဟတ်ုလား။ တစ်ခါတေလ 

“ကွိကွိကွကွ” နဲ  သူေရဒီယိုက တြခား 

ဘာသာစကားေတ ွ  လာရင်လာေနတာ 

ရယ်။ 

အဘွားေအးအသက်ကို တွက်ကည့် 

ရင် ရှစ်ဆယ့်ကိုးှစ်ေတာင်ရှိပီ။ ဒါေပမဲ့ 

ဆပံင်ကသာ အနက်တစ်ေချာင်းမှမရိှတာ၊ 

နားကကားေနရတန်ုး။ ဒါေကာင့်မိုလည်း 

သူ ေရဒီယိုေလးကိုအေဖာ်လုပ်ေနရတာ

ေပါ့။

အဘွားေအးမှာက   သားသမီးှစ ်

ေယာက်ရိှတယ်။ သားတစ်ေယာက် သမီး 

တစ်ေယာက်။ 

အဘွားေအးရဲ အမျိးသားဦးစန်ိေမာင် 

ကီး မဆုံးပါးခင်ကတည်းက တစ်ရပ်တစ် 

ေကျးမှာ အမ်ိေထာင်ရက်သားကျကန်ုက 

တာေတွ။   အိမ်ေထာင်ကျေတာ့လည်း 

သားနဲသမီးကုိ ရင်းီှးစားဖုိ အေတာ်အသင့် 

ချင့်ချနိ်ပီး အဘွားေအးတိုလင်မယားက 

ခွဲေဝေပးထားခဲ့တာရယ်။    အခုေတာ့ 

သူအိုးသူအိမ်နဲ ၊    ကိုယ်စီသားသမီးေတ ွ

ေတာင် ရေနကုန်ပါပီ။

သားနဲသမီးကလည်း   သူတိုအလုပ် 

ေတကွိယ်ုစနီဲ အသားကျေနကပဆီိေုတာ ့

ြပန်မေခ ြဖစ်တာလည်း       ပါမှာေပါ့။ 

ဒီေတာ့အဘွားေအးက    တစ်ေယာက် 

တည်းပဲ ေနလာခဲ့တယ်ေလ။ 

သားသမီးေတဆွကီ ဘာမှမေမ ာ်လင့် 

ဘူးဆုိေပမယ့်  တစ်ှစ်ေနလုိ တစ်ေခါက် 

ှစ်ေခါက်ေလာက်မှ ေရာက်မလာကရင် 

ေတာ့ အဘွားေအးက ေမ ာ်မိတာေပါ့။

အဘွားေအးက  သူအတွက်  စားဖို၊ 

ေသာက်ဖိုကေတာ ့မပရူပါဘူး။ လယ်လပ်ု 

ဖက်ချလိုရတာေလးေတွနဲတင်    စား 

ေလာက်ပါတယ်။

အဘွားေအးအတွက ်အမှန်တကယ် 

လိုအပ်ေနတာက   သူသားနဲ    သမီးကို 

အနီးအပါးမှာရိှေစချင်တာ။ သူေြမးေတရွဲ 

တတီတီာတာအသေံလးေတကွိ ုကားချင် 

ခဲ့တာ။   အခုေတာ့   အဘွားေအးခမျာ 

ေရဒီယိုေလးထဲကလာတဲ ့   ကွိကွိကွက ွ

အသေံတကွိပု ဲအေဖာ်အြဖစ်နဲ  အစားထိုး 

လို ေနရရှာတယ်။

xxxxx

အဘွားေအးရဲ သားနဲသမီးက တစ်ခါ 

တေလ   ပစ ည်းဝတ ေလးေတွ   တချိနဲ  

ေရာက်လာကပီး ကန်ေတာသွ့ားကတာ 

ေတလွည်းရိှပါရဲ။ အဒဲလီိအုလိက်ုသသိနိဲ  

လာကန်ေတာ့ကေတာ့လည်း စားရတာ 

ထက် အဘွားေအးက ဝမ်းသာပီတိြဖစ်မိ 

တာကပိပုါတယ်။ တစ်ေခါက်ေလာက်လာ 

ပီးသွားရင်လည်း ေပျာက်သွားလိုက်က 

တာများ မေြပာပါနဲေတာ့။

ဒီေတာ့လည်း         ေမ ာ်သာေမ ာ် 

ေပ မလာေတာ့ဆိုသလို ေနိုင်အားက 

တဲ ့သားသမီးေတွရယ်လုိ အဘွားေအးက 

မေတွးပါဘူး။     အလပ်ုေတမွအားကဘူး 

ထင်ပါရဲလို ြဖည့်ေတွးပီးပ ဲသားနဲသမီး 

အေပ  အဘွားေအးက နားလည်ေပးမပဲါ။ 

သားသမီးေတ၊ွ ေြမးေတလွာကပဆီိရုင်ပ ဲ

ဘာမှမပါပါ      အဘွားေအးကကျတိ်ပီး 

ဝမ်းသာရရှာတယ်။ 

တစ်ခါတေလ   အဘွားေအးတစ် 

ေယာက်တည်း  အိမ်ေအာက်က  ခုတင် 

ေလးေပ မှာ ေဆာင့်ေကာင့်ေလးထုိင်ေန 

တတ်တယ်။   ပီးရင ်   ခံတံခါးဝဆီကို 

သူေငးစိုက်ပီး  ငူငူကီးနဲ ကည့်ေနတတ ်

ေသးတယ်။ မနက်မုိးလင်းတာနဲ  အဘွား 

ေအးအိမ်က ခံတံခါးကအမဲဖွင့်ထားပီး 

သား။ ဒါေပမဲ့ မိုးလင်းက မိုးချပ် အဝင် 

အထွက်လုပ်မဲ့သူက မရှိသေလာက်ပါပဲ။

တစ်ခါတေလ     အဘွားေအးက 

အိမ်အေပ ထပ်ကို စမ်းတဝါးဝါးနဲ  တက် 

ေလ့ရှိတယ်။     ေလှကားလက်ရန်းကိ ု

အားြပပီး    တစ်ထစ်ချင်းသူတက်သွား 

တယ်။ ဖုန်ေတွတက်ေနတဲ့ အိမ်မကီး 

ရဲကမ်းြပင်မှာ ထင်ကျန်ေနခ့ဲတ့ဲ အဘွား 

ေအးရဲ ခပ်စိပ်စိပ်ေြခရာတချိက အထီး 

ကျန်လိုေနရဲ။

သမီးကီးေနခဲ့တဲ့ အခန်းသူေလ ာက် 

လှမ်းလိုဝင်ကည့်တယ်။ ပီးရင်သားေတာ် 

ေမာင်အပ်ိခဲတ့ဲေ့နရာ။ ေနာက်နရံအံထက် 

မှာ ကပ်ထားတ့ဲ မှန်ေဘာင်ကီးအနားကုိ 

အဘွားေအး    ေရာက်သွားခဲ့တယ်။ 

သားရှင်ြပခဲ့တုန်းက    အမှတ်တရိုက ်

ြဖစ်ခဲ့တဲ့ မိသားစုဓာတ်ပုံေလးေပါ့။ 

ဓာတ်ပုံမှန်ေဘာင်ေလးမှာ ေပကျန် 

ေနတဲ့ ဖုန်ေတွကို အေကာပိင်းပိင်းထ 

ေနတဲ့    သူလက်နဲ     အသာသုတ်လို 

တစ်ေယာက်ချင်းကိ ုလိက်ုပီးကည့်ေနရဲ။ 

ဓာတ်ပုံထဲမှ    မိသားစုအားလုံးရဲ 

အပံးရိပ်အချိကို   ြပန်ြမင်လိုက်ရတဲ့ 

တခဏ အဘွားေအးရဲရင်ထ ဲဝမ်းသာြခင်း၊ 

ဝမ်းနည်းြခင်းေတွက  ေရာေထွးလိုသွား 

တယ်။

အနားမှာ   တစ်ေယာက်မှမရှိတဲ့သ ူ

ေတွရဲ   ပုံရိပ်တချိကိ ု    အားရေအာင် 

ကည့်ပီး   အဘွားေအး   မျက်ရည်ေတ ွ

ေဝ့တက်လိုလာတယ်။  

ေနာက်ပီး အမ်ိရဲြပတင်းေပါက်ဆကီိ ု

သွားပီး အားမပါတဲ့ သူရဲလက်နဲ  အသာ 

ဖွင့်လို   အေဝးတစ်ေနရာကို   ေငးငိုင်ပီး 

ကည့်ေနြပန်တယ်။

 အသက်အရယ်ရလာေတာ့မ ှသမီး 

အကီးမ မခင်ြမကိ ုသနူဲအတေူနဖိုြပန်ေခ  

ထားရတယ်ေလ။ ဒအီတွက် အဘွားေအး 

မရှိေတာ့တဲ့ေနာက် မခင်ြမကိုလက်ရှိေန 

တဲ့ ှစ်ထပ်ပျ်ေထာင်အိမ်နဲ  ဝိုင်းကိုေပး 

ပါ့မယ်လိုေြပာပီး ေခ ထားရတယ်။ 

ဒီလိုကျေတာ့လည်း  ေသ ာင်ေနာက် 

ဆံထုံးပါသွားတဲ့ မခင်ြမ မေနသာပါဘူး။ 

ြပန်လာရရှာပါတယ်။ သားြဖစ်သကူေတာ ့

ရန်ကန်ု လ  င်သာယာဘက်မှာ အေြခချပီး 

အေတာ်ေလး အဆင်ေြပလှဆိုပဲ။ 

xxxxx

အဘွားေအးတို အရယ်ေကာင်းခဲတ့န်ုး 

ကဆိုရင်   ဘာေြပာေကာင်းလိမ့်မလဲ။ 

အလုပ်နဲလက်ြပတ်တယ်လိုကို မရှိတာ 

ရယ်။ သူအမျိးသား ဦးစန်ိေမာင်ကီးဆိရုင် 

ရာနီးချပ်စပ်မသိသူမရိှ၊ စပါးပဲွစားလုပ်ခ့ဲ 

တုန်းကေပါ့။

အဘွားေအးနဲ       ဦးစိန်ေမာင်တို 

ှစ်ေယာက်က တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက် 

အတိင်ုအေဖာက်ညညီနီဲ န်ုးကန်ပီးေတာ ့

ချတီတ်လာလိုက်တာ    အေတာ်အတန် 

ေတာ့ အဆင်ေြပခဲ့ကတယ်ေြပာရမယ်။ 

ေစ့စပ်ေသချာတဲ့   ေနရာမှာလည်း 

အဘွားေအးတိုကမေြပာနဲ ။ အိမ်ေထာင် 

ကျစကဆိုရင ်ကိုယ့်ဘာသာကို ေတာထ ဲ

ဝင်ပီး က ဲလှည်းနဲသစ်ခတ်ုတိက်ုတာရယ်။ 

ေနာက်ဝါးထရံကျေတာ့ေကာ     ကိုယ့် 

ဘာသာကိပု ဲဖျာရက်ပီး ကာလိက်ုတာပ။ဲ 

ေနေြပာက်ထိုးဖိုေနေနသာသာ အနီးကပ် 

ေချာင်းကည့်လိုမရေအာင ်  ေြပာစမှတ ်

တွင်ခဲ့တာ။ ေဟာ သက်ငယ်ပျစ်တာကျ 

ေတာ့ေကာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ေကာက ်

ပီးပျစ်တာပ။ဲ လုိချင်သူရိှလုိ မှာရင်လည်း 

ေကာက်ပျစ်ပီး   ေရာင်းလိုက်ေသးတာ 

ရယ်။ 

ေမာင်တစ်ထမ်း   မယ်တစ်ရက်ဆို 

သလို   လိုက်ဖက်လည်း  ညီပါေပတယ်။ 

အဲဒီတုန်းကများ    အဘွားေအးတိုက 

ေြပာေသးတာရယ်။  ဘာတဲ့  ကိုယ်ခွဲလို 

များရရင် ကိယ်ုပွားေတခဲွွပီးေတာေ့တာင် 

အလုပ်လုပ်ချင်ပါသတဲ့။   အဲဒီေလာက ်

အထ ိသမူျားေတနွဲအပိင် သားသမီးေတ ွ

ေရှေရးအတွက ်      ေလာဘတက်ခဲ့တဲ့ 

အဘွားေအးကီးေပါ့။

အခုမှသာ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါ 

ဆိသုလိ ုအမ်ိေပ နဲ  အမ်ိေအာက်ေတာင်မှ 

သူခမျာ   အိုင်ိုင်ရယ်ပါ။   သိပ်လည်း 

မတက်ိုင်ေတာ့ပါဘူး။    ဒါေကာင့်မို 

တစ်ခါတစ်ခါ  အဘွားေအးက ေြပာေသး 

တာ။

“ငါက့ျေတာလ့ည်းဟယ် လဘူဝကီး 

ကို   ငီးေငွေအာင်ကိုေနရတာ   ပျင်းဖို 

ေကာင်းလိုက်တာ၊ ဘယ်သူအတွက်မှ 

လည်း အသုံးမဝင်ေတာ ့လူပိုကီးကိုြဖစ ်

လို”တဲ့။

ဟုတ်မှာေပါ့ေလ။ သူအနားလည်း 

ဘယ်သူမှလာပီး ထိုင်စကားေြပာမေပး 

ိုင်တာ။ မခင်ြမကလည်း မိုးလင်းတာ 

နဲအလပ်ုကိထွုက်၊ မိုးချပ်မှအမ်ိြပန်ေရာက် 

တာရယ်။ ေယာက်ျားရာနဲ  အေမ့အိမ်ကို 

လည်း ကူးလိုက်သန်းလိုက်ပါပဲ။

ဒေီတာ ့သူေဘးမှာရိှတဲ ့ေရဒယီိေုလး 

ကိ ုအေဖာ်ြပပီးေနရတာကမှ သူအတွက် 

အားေပးေဖာ်လိုဆိုရေသးတယ် မဟုတ် 

လား။  ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်သားနဲသမီးအေပ  

အြပစ်မြမင်တတ်တဲ့   အဘွားေအးက 

ေတာ ့ေမတ ာေတေွပး အမေဲွးေထွးေစခဲ ့

သူပါ။

xxxxx

အခုေတာ့အဘွားေအးရဲ   အေြခ 

အေနအရ သားသမီးနဲ  ေြမးေတွစံုလုိလာ 

ကပီေလ။ အဘွားေအးရဲ ခ ာကိုယ်က  

ပိန်လှီေြခာက်ေသွလိုေနပီ။  ပက်လက် 

အေနအထားကေန အဘွားေအးအားယ ူ

ပီး သားနဲသမီးရှိရာကို မှန်းလို ေဝ့ကည့် 

တယ်။    မျက်ရည်ေတွနဲ    ြပည့်ေနတဲ့ 

အဘွားေအးရဲမျက်ဝန်းေတွက ဘယ်သူ  

ဘယ်ဝါဆိုတာ   သဲသဲကွဲကွဲြမင်ိုင်ြခင်း 

ကင်းမဲ့လိုေနပီ။

“အေမ     ဘာေြပာချင်လိုလဲဟင်၊ 

ေြပာေလ အေမ ဒီမှာအေမ့သမီးေကာ 

အေမ့သားပါ ေရာက်ေနပီေလ”

သူကားချင်တ့ဲ လူသံေတွကုိ ေရဒီယုိ 

ေလးထဲကကားေနရရင ်အဘွားေအးက  

အနားမှာလူေတွလာပီး စကားေတွေြပာ 

ေနသလိုမျိး အားရှိတယ်ဆိုပဲ။

အခုေတာ့ အဘွားေအးရဲအနားမှာ 

သူသားနဲသမီး၊ ေြမးေတလွည်းစုေံနပါပ။ီ 

အသံေတွလည်း ကားေနရပ ီမဟုတ်ပါ 

လား။  အဘွားေအးခမျာ   အားလုံးကိ ု

လိုက်ကည့်ပီး စကားေတွေြပာချင်ေန 

ပုံရတယ်။

ဒါေပမဲ ့အဘွားေအးရဲ အေြခအေနက  

စကားေလးေတာင်မ ှ   ေကာင်းေကာင်း 

မေြပာိင်ုရှာေတာတ့ဲ ့အေြခအေနပါ။ လစူု ံ

တက်စုံရဲ အသံေတွကို ကားရတာကိုက 

သူအတွက်ဝမ်းသာလှပီထင်ပါ့။

ေနာက်ဆံုးေတာ့လည်း အဘွားေအး 

ရဲဆ ေတွ    ြပည့်ဝခဲ့ပီလိုပဲဆိုရေလ 

မလား။   သူရဲအေဖာ ်  ေရဒီယိုေလးကိ ု

ေတာ့ အဲဒီေနကစလို အဘွားေအးခမျာ 

ရာသက်ပန်        အနားေပးခဲ့ေလေတာ့ 

တယ်။       ။

စိန်တစ်ပွင့်ရဲ ရာဇဝင်

ကမ ည်းမှတ်တမ်းတင်၊

ကမ ာေြမြပင် ဖိအားများ

ကျစ်လျစ်မာေကျာသွား။

ေကျာက်စိုင်ေကျာက်သား ထက်ကိုသာ

လင်းလက်ေတာက်ပလာ၊

မာေကျာြခင်းမှာ အဆင့်တစ်

တန်းဝင်ရတနာစစ်။

အှစ်ြဖစ်လို အဖိုးမှန်

လူတိုင်းသုံးရြပန်၊

အဆင်တန်ဆာ ြပလုပ်လို

ြမတ်ိုးကတယ်ဗျိ။

လူငယ်တိုလည်း အတုယူ

စိန်ပွင့်စံနမူ၊

သူမတူေအာင် ကိးစားမှ

ထူးခ န်ထက်ြမက်ရ။

ေတာက်ပိုင်ဖို အမဲေလ

ဝီရိယလိုအပ်ေပ၊

ဇွဲ၊လုံလကို စိတ်မှာေမွး

စိန်ပွင့်ြဖစ်မယ်ေလး။    ။

ဖိုးြပည့(်ပတ ြမား)

စိန်ပွင့်ပမာ လင်းလက်ပါ



ဇွန်   ၁၉၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

သက်ဆိုင်သူအြဖစ်မှ ပိုင်ဆိုင်သူအြဖစ်သို

   ကိုငိမ်းငယ်(က န်းေဒါင့်)

ေဆာင်းပါး

ေအာင်ြမင်မ ဟူသည်  လူတိုင်းှင့်သက်ဆိုင်ေသာအရာြဖစ်သည်။  ထိုေကာင့် 

မိမိတိုအားလံုးသည်လည်း ေအာင်ြမင်မ များှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် မိမိတို 

အေနြဖင့် သတိြပကရမည်မှာ  ေအာင်ြမင်မ များှင့် သက်ဆိုင်ုံသာရှိပါေသးသည်။ 

မပိုင်ဆိုင်ရေသးသည်ကို သတိြပကရမည်။ ေအာင်ြမင်မ များကို သက်ဆိုင်သူအြဖစ်မှ 

ပိင်ုဆိင်ုသအူြဖစ်သို ေရာက်ရိှလိပုါက ဇဲွ၊ လုံလ၊  ဝရီယိတိုကိ ုအေဖာ်ြပပီး ထက်သန်ေသာ 

စိတ်ဓာတ်တိုြဖင့် ကိးစားကရမည်ြဖစ်သည်

ေအာင်ြမင်မ ဆုိသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ေအာင်ြမင် 

မ ဆိေုသာ စကား၏ အဓပိ ာယ်ကိ ုလပူဂု ိလ်အမျိးမျိး 

က  အေြဖအမျိးမျိးေပးကပါလိမ့်မည်။    သိုေသာ် 

အေကာင်းအရာအားြဖင့် ကဲွြပားေသာ်လည်း အဓိပ ာယ် 

အားြဖင့်  တူညီပါလိမ့်မည်။   နားလည်လွယ်ေအာင် 

အိုးရှင်းဆုံး ဆိုရလ င်  “ေအာင်ြမင်မ ”  ဆိုသည်မှာ 

လူတစ်ေယာက်က    သူ၏ရည်မှန်းချက်အတိုင်း 

လက်ေတွဘဝတွင ်ြပည့်စုံသွားြခင်းပင်ြဖစ်သည်။

သာမန်လူသားအများစုသည ်  ေအာင်ြမင်မ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ရဲရဲဝံ့ဝံ ့ မေတွးတတ်၊  မေတွးဝံ့ကေပ။ 

ထိုေကာင် ့များစွာေသာလူတိုသည ် ကိးစားကပါ 

လျက် ကီးကျယ်ြမင့်ြမတ်ေသာ ေအာင်ြမင်မ တိုှင့် 

အလှမ်းေဝးေနကြခင်း ြဖစ်ေလသည်။ လသူားတိင်ုး 

တွင် အခက်အခဲ အမျိးမျိးရှိကပီး  ေအာင်ြမင်စွာ 

ေကျာ်ြဖတ်ိုင်ရန ်ကိးစားကရပါသည်။ သိုရာတွင် 

လအူများစမှုာ မမိရိည်မှန်းချက် ေအာင်ြမင်ေစရန်ကိမု ူ

ကံတရားကိုသာ လ ဲချတတ်ကသည်။

မဟုတ်ေပ။     ေစာင့်ဆိုင်းေနရမည့်အရာလည်း 

မဟုတ်ေပ။ မေအာင်ြမင်ခ့ဲေသာ အကိမ်များစွာထဲမှ 

သင်ခန်းစာယူ၍      အကိမ်ကိမ်ကိးစားမှသာ 

ေအာင်ြမင်မ ကို ရရှိေပမည်။

မိမိတိုအေနြဖင် ့ေအာင်ြမင်မ ကိုရရှိရန် ငယ်စ် 

ဘဝကပင ်ကိးစားအားထုတ်မ တိုြဖင် ့ ရင်းှီးခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေလသည်။ မမိတိိုအေနြဖင့် ကေလးဘဝအရယ်က 

စာတစ်ပုဒ်ကို ကျက်မှတ်ရာတွင ် တစ်ေခါက်တည်း 

ဖတ်ုံြဖင့်  မရခဲ့သည်ကို  ြပန်သတိရိုင်ပါသည်။ 

စာတစ်ပုဒ်ရြခင်းဟူေသာ ေအာင်ြမင်မ ကိ ုရရိှေစရန် 

မမိတိိုမှာ အကမ်ိကမ်ိ ရတ်ဆိမှုတ်သားခဲ့ကရသည်။ 

ေမ့ေနေသာ ေနရာ၊  အားနည်းေသာ ေနရာများကိ ု

အကမ်ိကမ်ိရတ်ဆိမှုတ်သားရင်းြဖင့် ေနာက်ဆုံးတွင် 

စာတစ်ပုဒ်ရရိှြခင်းကုိ ြဖစ်ေပ ေစခ့ဲပါသည်။ စာတစ်ပဒ်ု 

ရြခင်းဟေူသာ ေအာင်ြမင်မ အတွက် ေစာင့်ဆိင်ုးေန၍ 

မရဘဲ အကိမ်ကိမ် ကိးစားလုပ်ေဆာင်မှသာရရှိ 

ေကာင်းကိ ုသိရှိခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

လက်ေတွဘဝ လပ်ုငန်းခွင်တွင်လည်း  ဤသိုပင် 

ြဖစ်သည်။ ေအာင်ြမင်မ ရရိှရန် ေစာင့်ဆိင်ုးေန၍မရဘ ဲ

အကမ်ိကမ်ိ ကိးစားလုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့်သာ ရရိှိင်ု 

ကည်ူးစရာ့ မိုးဝသန် 

ွားညီေနာင် ထမ်းပိုးေကာက်ပါလို

မိုးအေရာက် လယ်ထွန်ေန။

တမန်းြပင် အလွန်များဖို

ခုနစ်သွား ေမ ။

ေတာင်သူကီး တိုေဖေဖ

မချိေပ လုံလဇွဲ။

သီးှံစုံ အထွက်တိုးေအာင်

အားကိးမာန် ခဲ။

ဘိုးဘွားေြမ လယ်ယာထဲ

တွယ်တာမဲ တစ်ေနကုန်။

ပျိးုတ်ကာ အချနိ်ကိုက်

ေကာက်စိုက်တစ်ဖုံ။

မိသားစု အသိုက်အ မံ

ဖူလုံဖို ေဖေဖကိး။

ပင်ပန်းေစ မမ အားတယ်

စပါးစိုက်ပျိး။

ေဒဝါရှင် ကိုေရ မိုးက

ေစွဖိးလှ အချနိ်မှန်။

ေကာက်ပင်ေတွ ဘယ်ညာယိမ်းလို

စိမ်းညိေနြပန်။

ကည်ူးစရာ့ မိုးဝသန်

အဖိုးတန် ေရ စပါး။

ြမင်ရသူ စိတ်ှလုံးဝယ်

ရ င် ပံးလိုသွား။   ။

အရှင်ဝါယမ

စိုက်ပျိးိုင်ငံ တိုြပည်ြမန်

ဆန်ေရစပါး ေပါက ယ်လ ံ 

စိုက်ပျိးတိုိုင်ငံ။

ေကာက်ပဲသီးှံ အထွက်တိုး

ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိး။

ြပည့်ဘ  ာတိုး တိုလယ်ယာ

ဂျံ, ှမ်း, ေြပာင်း စုံစွာ။ 

ြမေရာင်ပမာ စိမ်းစိုဝင်း

လှပ ြမင်ကွင်း။ 

ြမန်ြပည်အတွင်း တိုေရေြမ

တန်ဖိုးကီးမားေပ။ 

စီးပွားေထွေထွ ေအာင်ြမင်မ 

ိုင်ငအံကျိးြပ။

ညီညာေပါင်းစု ကိးပမ်းေဆာင်

သီးှံမျိးစုံေအာင်။

ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင် ြမင့်တင်ေပး 

ေဆာင်ရက်စိုက်ပျိးေရး။ ။ 

သာကီွယ်{ေညာင်ရမ်း}

ပညာတန်ေဆာင် 

ထွန်းလင်းေြပာင် 

ပညာေရ အိုး တန်ဖိုးက ယ်

ေနလတန်ေဆာင်ဖွယ်။

ဘယ်သူဘယ်ဝါ ခိုးမရ

ကိုယ်ပိုင်ဥစ ာဗျ။

အထူးကိးစား သင်ယူပါ

သူဖုန်းစားပမာ။

ငယ်စ်အခါ ဆည်းပူးမှ

ေနာင်ေရးချမ်းသာရ။

ပညာြပည့်ဝ စိတ်ထားမှန်

ြပည့်ဝအသိeာဏ်။

အမိိုင်ငံ တိုးတက်မေှး

ေခါင်းေဆာင်ေကာင်းေတွေမွး။

အမျိးသားေရး ဇာတိမာန်

ိုးကားတက်က ြပန်။

မိုးယံတိမ်ဖျား ဝင့်ကာက ား

ေနလအပိင် လင်းစွမ်းအား

ပညာစွမ်းပကား။    ။

  ဈာန်ေလး(ပညာေရး)

  ထိုပုဂ ိလ်မျိးသည်   မိမိရည်မှန်းထားသည်ကိ ု

ရရှိေစရန် ကိးစားကေသာ်လည်း  ယုံကည်မ ှင့် 

စိတ်အားထက်သန်မ     အားနည်းကေလသည်။ 

ေအာင်ြမင်မ ရခဲ့လ င်လည်း  ကံတရားပဲ၊  မရခဲ့လ င် 

လည်း ကံတရားပဲဟူ၍ မိမိအားနည်းချက်အတွက ်

အကာအကွယ်ယူတတ်ကသည်။   အမှန်စင်စစ် 

ေကာင်းေသာအရာကိ ု ြပလုပ်လ င်  ေကာင်းေသာ 

ကကံိ ုရရိှမည်။ မေကာင်းေသာအရာကိ ုြပလပ်ုလ င် 

မေကာင်းေသာကံကုိ ရရိှမည်ဟူ၍ ယံုကည်မ ရိှသင့် 

ကေလသည်။ ထိသုိုဆိလု င် ေကာင်းေသာကဟံသူည် 

ေကာင်းေသာအလပ်ု၏ အေပ တွင်  မတူည်ေနသည် 

မှာ ြငင်းဆုိဖွယ်ရာ မရိှေပ။ ေအာင်ြမင်မ ရရိှရန် ကံတရား 

ဟူေသာအရာထက်   အလုပ်ဟူေသာအရာက             

တိုက်ိုက်ပတ်သက်ေနေလသည်။  ထိုေကာင့်ပင ်

“ေအာင်ြမင်မ ” ဟူသည် ေစာင့်ဆိုင်းရမည့်အရာ 

မဟုတ်၊ ေဆာင်ရက်ရမည့်အရာသာြဖစ်ေကာင်း 

ပညာရိှတိုက အကမ်ိကမ်ိသတေိပးခဲြ့ခင်း ြဖစ်သည်။

 များစွာေသာလတူိုသည် ကိးစားအားထုတ်မ ကိ ု

ြပလပ်ုကပါလျက် ေအာင်ြမင်မ ှင့် ေဝးေနကရသည် 

က  များေလသည်။   အေကာင်းမှာ  တစ်ကိမ် 

တစ်ခါတည်းြဖင့် ကိးစား၍ မေအာင်ြမင်ခဲ့လ င် 

မရိုင်ေလာက်ဘူးထင်၍ အကိမ်ကိမ် ကိးစား 

ကည့်ရမည်ကိ ုဝန်ေလးေနကြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေလ 

သည်။ သတူို၏စတ်ိတွင် မေအာင်ြမင်ခဲေ့သာ အကမ်ိ 

များစွာကိ ု ံးနမ့်ိမ ကီးသဖွယ် ခယံြူခင်းေကာင့်လည်း 

ြဖစ်သည်။  “ေအာင်ြမင်မ ”   ဟူသည်  တစ်ကိမ ်

တစ်ခါတည်းကိးစားပီး     ရပ်တန်ေနရမည့်အရာ 

ပါသည်။  ထိအုေကာင်းှင့်ပတ်သက်၍  ကမ ာေကျာ် 

ြဖစ်ရပ်တစ်ခုြဖင် ့  လူသားတစ်ဦး၏အေကာင်းကိ ု

အနည်းငယ်မ  တင်ြပလုိပါသည်။ ထုိသူမှာ ကမ ာေကျာ် 

သိပ ံပညာရှင်ကီး  ေသာမတ်အယ်လ်ဗာအယ်ဒီဆင် 

ပင်ြဖစ်သည်။ ယေနကမ ာတွင် ညအချန်ိကိ ုေနအချန်ိ 

သဖွယ်  လ ပ်စစ်မီးသီးများြဖင် ့ အလင်းေရာင်ေပး 

ိုင်ေနြခင်းမှာ အယ်ဒီဆင်၏ ကိးစားမ များစွာထဲမ ှ

ေအာင်ြမင်မ တစ်ခုေကာင့်ပင်ြဖစ်သည်။ ကမ ာကီး 

တိုးတက်လာြခင်းမှာ  လ ပ်စစ်မီးသီးကိ ုေအာင်ြမင်စွာ 

တထွီင်ေပးိင်ုခဲြ့ခင်းေကာင့်လည်း တစ်ခအုပါအဝင် 

ြဖစ်ေလသည်။ အယ်ဒီဆင်သည် လ ပ်စစ်မီးသီးကို 

တထွီင်ရာတွင် တစ်ကမ်ိတည်းြဖင့် ေအာင်ြမင်ခဲြ့ခင်း 

မဟုတ်ေပ။   သူသည်    အခက်အခဲအမျိးမျိးကိ ု

ြဖတ်ေကျာ်၍  အကိမ်တစ်ေထာင်မက  စမ်းသပ် 

ကိးစားခဲ့ြခင်းြဖင် ့ရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။  သိုရာတွင် 

သူသည်  မေအာင်ြမင်ခဲ့ေသာ    စမ်းသပ်မ များစွာ၊ 

လုပ်ေဆာင်မ များစွာကိ ု   ံးနိမ့်မ ဟု  မသတ်မှတ်ခဲ့ 

ေပ။ လ ပ်စစ်မီးသီးတီထွင်ြပလုပ်ရန ်  မရိုင်ေသာ 

နည်းလမ်းများကိ ု     ေတွရှိြခင်းဟုသတ်မှတ်ကာ 

ကိးစားခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် ေနာက်ဆုံးတွင် 

သသူည် လ ပ်စစ်မီးသီး တထွီင်ြပလပ်ုရန် နည်းလမ်း 

ကို ေအာင်ြမင်စွာေတွရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ဤအေကာင်းအရာကိ ုေထာက် ၍ ေအာင်ြမင်မ  

ဟူသည်    ေစာင့်ဆိုင်းရမည့်အရာ    မဟုတ်ဘဲ၊        

အကိမ်ကိမ်ကိးစားေဆာင်ရက်ရမည့်အရာြဖစ ်

ေကာင်း သတြိပမိကေပလမ့်ိမည်။  ေအာင်ြမင်မ ရရိှ 

လာြခင်းသည် အခက်အခဲ၊ ြပဿနာများကုိ ရင်ဆုိင် 

ေကျာ်ြဖတ်လာိုင်ြခင်း၏ သေ  ကတတစ်ခုလည်း 

ြဖစ်သည်။  မိမိရည်မှန်းချက်အတွက် အခက်အခဲ 

များှင့် ကံေတွလာပါက ေအာင်ြမင်မ ရရိှရန် အခွင့် 

အလမ်းများဟ ုသရိှိလက်ခံကရေပမည်။ လတူိင်ုးတွင် 

အခက်အခဲအမျိးမျိးရိှကသည့်အတွက် အခက်အခဲ 

ှင့်အတ ူေအာင်ြမင်မ ရရိှရန် အခွင့်အလမ်းများလည်း 

ရှိကသည်ပင်ြဖစ်သည်။

ေအာင်ြမင်မ ဟသူည် လတူိင်ုးှင့် သက်ဆိင်ုေသာ 

အရာြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် မမိတိိုအားလုံးသည်လည်း 

ေအာင်ြမင်မ များှင့်  သက်ဆိုင်ပါသည်။   သိုေသာ် 

မိမိတိုအေနြဖင့် သတိြပကရမည်မှာ  ေအာင်ြမင်မ  

များှင့် သက်ဆိုင်ုံသာ ရှိပါေသးသည်။ မပိုင်ဆိုင်ရ 

ေသးသည်ကိ ုသတြိပကရမည်။ ေအာင်ြမင်မ များကိ ု

သက်ဆိင်ုသအူြဖစ်မှ ပိင်ုဆိင်ုသအူြဖစ်သို ေရာက်ရိှလိ ု

ပါက ဇဲွ၊ လံုလ၊  ဝီရိယတိုကို အေဖာ်ြပပီး ထက်သန် 

ေသာ စိတ်ဓာတ်တုိြဖင့် ကိးစားကရမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိသုိုကိးစားေနသမူျားအားလုံး ေအာင်ြမင်မ များကိ ု

သက်ဆုိင်သူအြဖစ်မှ ပုိင်ဆုိင်သူအြဖစ်သုိ ေလ ာက်လှမ်း 

ရရိှိင်ုသည့် လသူားအရင်းအြမစ်များြဖစ်ကပါေစဟ ု

ဆ ြပေရးသားလိုက်ပါသည်။       ။



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ိုင်ငံအတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၈၉၄) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၁) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၁၉) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၃၁၂,၉၃၉) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၆၁၃,၄၈၅) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများအား  ေနအိမ်တွင်  သီးြခားထားရှိြခင်းှင့ ်ေဆးုံများတွင ်သီးြခား 

ထားရှိကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ ခုနစ်ဦး ရှိသြဖင့ ်

ယေနအထိ ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၄၈၇) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရှိပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆ ခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့ ်ထိုးှံထားရှိရန ်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

ှစ်မှအသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာေကျာင်းသ/ူေကျာင်းသားများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၁ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၁၉ ရာခိုင် န်းရှိ

ြပည့်ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာ ကျန်းမာေရးဌာနများ၊ 

ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများှင့ဆ်က်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ုမပျက်မကွက် 

ခံယူကပါရန် 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 ၁၀၇၃၇၁၀၇ ၉၅၉၇၃၇၅ ၄၃၀၈၃

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၆၆၉၀၈ ၅၉၀၂၁၆၂ ၁၅၆၆၈၄

၃။ မေလးရှား ၄၅၃၆၇၉၅ ၄၄၇၅၄၃၈ ၃၅၇၃၁

၄။ ထိုင်း ၄၄၉၇၁၅၂ ၄၄၄၅၃၉၂ ၃၀၄၄၈

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၅၆၅၂ ၃၆၃၁၀၀၉ ၆၀၄၆၇

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၆၀၇၈၀ ၁၂၇၆၈၁၆ ၁၄၀၂

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၄၈၅ ၅၉၂၄၈၇ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၁၉၂ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၆၄၅၂ ၁၅၂၄၉၀ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၇၉၆၈၈၁၉ ၈၃၆၉၇၀၁၅ ၁၀၃၈၂၆၅

၂။ အိ ိယ ၄၃၂၈၃၇၉၃ ၄၂၆၉၀၈၄၅ ၅၂၄၈၄၀

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၆၇၃၃၇၅ ၃၀၃၁၀၇၇၂ ၆၆၈၉၆၃

၄။ ြပင်သစ် ၃၀၀၇၉၄၅၈ ၂၉၃၁၃၉၅၉ ၁၄၉၀၃၉

၅။ ဂျာမနီ ၂၇၁၂၄၄၅၉ ၂၆၁၅၀၀၀၀ ၁၄၀၂၉၂

၆။ ဗိတိန် ၂၂၄၇၂၅၀၃ ၂၂၀၇၀၂၄၅ ၁၇၉၅၃၉

၇။ ုရှား ၁၈၃၉၅၁၇၉ ၁၇၈၁၉၃၉၅ ၃၈၀၄၀၁

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၂၇၀၄၈၁ ၁၈၀၇၉၂၂၂ ၂၄၄၂၇

၉။ အီတလီ ၁၇၈၀၉၉၃၄ ၁၇၀၇၀၂၃၁ ၁၆၇၆၅၈

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၈၅၇၄၂ ၁၄၉၈၆၃၄၀ ၉၈၉၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

  

 ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၈

 ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန တပ်ဖွဲဝင်/ဝန်ထမ်း 

အရာထမ်း၊   အမ ထမ်းမိသားစုများက   မိနယ ်

အသီးသီးရိှ ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းများသို ဆွမ်းဆန် 

ေတာ်များ ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းကို ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။

 ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ    ယေနတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ  လယ်ေဝးမိနယ်ရိှ 

ရတနာပုံေတာရေကျာင်းတိုက်သိုလည်းေကာင်း၊ 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ကန်ဘလူမိနယ်ရိှ ဓမ သခု 

ေကျာင်းတိက်ုသိုလည်းေကာင်း၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး 

ပခဲူးမိနယ်ရိှ ကထံူးေကျာင်းတိက်ုသို လည်းေကာင်း၊ 

မွန်ြပည်နယ်  ေမာ်လမိင်မိနယ်ရှိ   ဓမ ေဇယျံ 

ေကျာင်းတိုက်သို လည်းေကာင်း၊  ရခိုင်ြပည်နယ် 

ရေသေ့တာင်မိနယ်ရိှ  ေတာင်လှေမာ် ဘန်ုးေတာ်ကီး 

သင်ပညာေရးေကျာင်းသိုလည်းေကာင်း၊ ရှမ်းြပည ်

နယ် ရပ်ေစာက်မိနယ်ရိှ မဂ င်ေတာရရပ်ိသာေကျာင်း 

တိက်ုသိုလည်းေကာင်း ဆရာေတာ်၊ သဃံာေတာ်များ 

အတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ်များကို တာဝန်ရှိသူများက 

သွားေရာက်ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၈

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေန 

ြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးပစ ည်းများ 

ဆပ်ိကမ်းအသီးသီးမှ ေနစ်လွယ် 

ကူေချာေမွစွာ စစ်ေဆးထုတ်ေပး 

လျက်ရိှရာ ယေနတွင် ရန်ကုန်ဆိပ် 

ကမ်းများမ ှေဆးဝါးမျိးစုံ ၃၄ မျိး 

(၂၀၅၄၆. ၁၂ Kg)တိုအား ထုတ်ေပး 

ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ သတင်းစ်

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ်လှဒါန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

အမျိးသားအဆင့် အစားအေသာက်အ ရာယ် 
ကင်းရှင်းေရးမဝူါဒ (National Food Safety Policy)
ှင့ပ်တ်သက်၍ ၂၈-၄-၂၀၂၂ ရက်ေန  ြမန်မာအ့လင်း 
သတင်းစာတွင် “ယခမုဝူါဒကိ ု   ကမ ာစ့ားနပ်ရကိ ာ 
အဖွဲ၊ အာဆီယံအဖွဲတို၏  အမျိးသားဆင့်အစား 
အေသာက်   ေဘးအ ရာယ်ထိန်းချပ်ေရးစနစ ်
ဆုိင်ရာ ဥပေဒသများှင့်လည်း လုိက်ေလျာညီေထွ 
ရှိေစရန် ချမှတ်ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း” ဟု ေဖာ်ြပ 
ထားသည်ြဖစ်ရာ ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်အာဆယီှံင့် 
ကမ ာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များှင့်     လိုက်ေလျာ 
ညီေထွြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရန်  ဦးတည်လျက်ရိှ 
ေကာင်း ေတွိုင်ပါသည်။

ထိုြပင် “အစားအေသာက်ေကာင့်ြဖစ်သည့ ်
ကျန်းမာေရးဆိုးကျိးများကို   ကာကွယ်ိုင်မည ်
ြဖစ်သည့်အြပင ်  စိတ်ချယုံကည်ရသည့ ်   အစား 
အေသာက်ေဈးကွက်တစ်ရပ် ထူေထာင်ိုင်မည ်
ြဖစ်ေကာင်း” ေဖာ်ြပထားသည်ကိ ု   ဖတ် လျက် 
“သစ်သီးေဈးကွက်”တစ်ရပ်  ေဖာ်ထုတ်ိုင်ေသာ် 
ေကာင်းေလစွဟ ုအားရမိပါသည်။

ကျန်းမာေရးအတွက ်သစ်သီးစားသုံးြခင်း
သီးှံစားသုံးသူတိုအေနြဖင့်   ယခင်ှင့်ယခု 

မတူေသာသေဘာထားမှာ “ကျန်းမာေရးအတွက ်
သစ်သီးစားသုံးြခင်း” ဟူေသာ   အချက်ပင်ြဖစ်ပါ 
သည်။ ယခင်က သီးံှတို၏အရသာကိ ုအဓကိထား၍ 
စားကေသာ်လည်း ယခအုခါတွင် သီးှံများတွင်ပါ 
ေသာ အရသာ၊ အာဟာရသာမက  လတ်ဆတ်မ ၊ 
ေဘးအ ရာယ်ကင်းမ တိုကိပုါ ထည့သွ်င်းတွက်ချက် 
ေရးချယ်လာကသည်။

ထမင်းစားပီးလ င်  ချိမိန်ဖွယ် သစ်သီးမှည့ ်
တစ်ခခုကုိ ုအစာပတ်ိစားကေသာဓေလမှ့ ေြပာင်းလ ဲ
လျက်   သီးှံကို   အစာမစားခင်(ထမင်းမစားခင)် 
ဦးစွာစားလာကသည်ကို ေတွရ၏။   အထူးသြဖင့် 
နံနက်စာ(Breakfast)ကို  သစ်သီးများြဖင့ ်  စတင် 
စားေသာက်ကပီး သီးံှ၏ အရသာထက် ၎င်းတို၏ 
ကျန်းမာေရးအကျိးရလဒ်ကိ ုေမ ာ်ကိုး၍ စားလာက 
ပါသည်။

“သစ်သီးများကိ ုမချက်မြပတ်ဘ ဲအစမ်ိးစားိင်ု 
သြဖင့် ချက်ြပတ်ရာတွင် ပျက်စီးလွယ်ေသာ ဗီတာ 
မင်ဓာတ်များ (ဥပမာ-ဗီတာမင်ေအ၊ ဗီတာမင်စီ)
ကိ ုသစ်သီးများမှ အများအြပားရိင်ုပါသည်” ဟ၍ူ 
က န်ေတာ်တိုပညာေပးကာ သစ်သီးများကိ ုကျန်းမာ 
ေရးတန်ဖိုးထား၍စားရန ်တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။

“ဟင်းသီးဟင်းရက်၊ သစ်သီးများသည်  အမ င် 
ဓာတ်များရုိင်၍ ဝမ်းေပျာ့ေပျာ့သွားေစပီး ဝမ်းမှန် 
ေစပါသည်။ သိုြဖစ်၍ အအူတွင်း ေရာဂါများြဖစ်ပွား 
မ ကိ ုကာကွယ်ေလသည်” ဟ၍ူ သီးံှတို၏ ကျန်းမာ 
ေရးတန်ဖုိးသည် အာဟာရဓာတ်၊ သက်ေစာင့ဓ်ာတ် 
များ ရရိှုသံာမက ကင်ဆာကဲသ့ို ေရာဂါကီးများကိ ု
ပင် (အထူးသြဖင့ ်အစားလမ်းေကာင်းတွင် ြဖစ်ပွား 
ေသာ ကင်ဆာများ) ကိတင်ကာကွယ်ုိင်ေကာင်း 
ယံုကည်လက်ခံက၍  လူတုိစားသံုးရန်    မရိှမြဖစ် 
လိအုပ်ေသာ အမ င်ဓာတ်(Fibers)များကိ ုစားသုံးရန် 
တိုက်တွန်းကရြခင်းြဖစ်ပါသည်။

သိုေသာ်    ကျန်းမာေရးအကျိးအြမတ်ှင့အ်တ ူ
ြပဿနာများလည်း ပူးတွဲပါလာိုင်သည်ကိ ုသတိ 

ချပ်ဖုိလုိပါ၏။ မချက်မြပတ်ဘ ဲအစမ်ိးစားိင်ုသည့ ်
သစ်သီးများတွင် ပါလာုိင်သည့် ေရာဂါပုိးများ၊ ပုိးသတ် 

သီးှံေဈးကွက်

ေဆးများ၊   ဓာတ်ေြမဩဇာအက ငး်အကျန်များ 
သာမက   ေခတ်မနီည်းစနစ်ြဖင့ ် လှေအာင်၊ ချိေအာင်၊ 
ြမန်ြမန်မှည့်ေအာင်ြပလုပ်ထားေသာ ဓာတ်ပစ ည်း 
များ၏အ ရာယ်ကို သိရှိထားမ ှြဖစ်ပါမည်။

စားသုံးသကူ သရိှိထားု၊ံ မမိကိိယ်ုကိ ုကာကွယ် 
ိုင်ုံှင့်မပီးပါ။  သစ်သီး ခံမှေန၍    စားသုံးသူ 
ပါးစပ်ထဲေရာက်သည်အထိ ဆက်စပ်ပတ်သက်ေန 
ေသာ စနစ်တစ်ခုလုံးသည်  ကျန်းမာေရးအတွက ်
ေဘးအ ရာယ်များမြဖစ်ေစရန် ကာကွယ်ေပးထား 
ဖုိလုိပါ၏။ ဤအတွက် သီးံှမျိးေစမှ့စ၍ စိက်ုပျိးပု၊ံ 
ဆွတ်ခူးပု၊ံ သိေုလှာင်ပု၊ံ သယ်ပိုပု၊ံ လက်ကားေရာင်းချ 
ပုံ၊   လက်လီေရာင်းချပုံအဆုံး     စားသုံးသူတို၏ 
ကျန်းမာေရးအသပိညာှင့ ်သတြိပကာကွယ်ိင်ုမ  
တိုသည် အဆင့တ်ိင်ုးတွင် အေရးကီးလျက်ရိှသည်။

တာဝန်ခမံ ၊ တာဝန်ယမူ အဆင့ဆ်င့မှ် ဦးစားေပး 
အေလးထားရန်လိုအပ်လာ၏။ ခံစိုက်ေတာင်သူမ ှ
စ၍ အိမ်ရှင်မတိုအဆုံး အဆင့်ဆင့်အသိပညာရှိမ  
လိအုပ်သကဲသ့ို ကန်ုသွယ်စီးပွား ကွင်းဆက်တစ်ရပ် 
လုံးမှ တာဝန်ရှိရှိေဆာင်ရက်ရန ်  မူဝါဒှင့် ဥပေဒ 
များ လိုအပ်လှေပသည်။

သစ်သီးများ တင်ပိုေရာင်းချရာမှ ကူးစက်ေရာဂါ 
ြဖစ်ေပ ြခင်းကား ယခုအခါ ကမ ာ့ြပဿနာြဖစ်လာ 
ေနေပပ။ီ ေလာေလာဆယ် အေမရကိန်ှင့ ်ကေနဒါ 
ိုင်ငံတိုတွင် စေတာ်ဘယ်ရီသီးများ စားသုံးမိရာမ ှ
အသည်းေရာင်အသားဝါ(A)ပိုး    ဝင်ေရာက်ပီး 
ေရာဂါရေနသူများရှိလာသြဖင့်   ေဈးကွက်ထဲမ ှ
စေတာ်ဘယ်ရီသီးများကိ ု  ဖျက်ဆီးေနရပါသည်။ 
စေတာ်ဘယ်ရီသီးများမှာ        အခွံ ာစရာမလို။ 
တိုက်ိုက်စားသုံးရသည်ြဖစ်ရာ      ပိုးပါလာပါက 
အလွယ်တက ူကူးစက်ိင်ုသည်မှာ အမှန်ပင်။ ထိုြပင် 
စားသုံးသထူေံရာက်ဖိုအတွက် ခရီးစ်တစ်ေလ ာက် 
ေရာဂါပုိးဝင်ေရာက်ရန်   အခွင့်အေရးများစွာ  ရှိေန 
သည်။

လွန်ခဲ့ေသာှစ်ေပါင်းငါးဆယ်ခန်က

အသည်းေရာင်အသားဝါ(A)ပိုးသည် မစင်မှ 
တစ်ဆင့် ကူးစက်သည်။   ေရာဂါရှိသူ၏  မစင်မှ 
တစ်ဆင့် ေရထဲ၊ အစာထဲဝင်ေရာက်ပီး အသည်း 
ေရာင်ေရာဂါကိ ုြဖစ်ေစပါ၏။ သိုေသာ် လွန်စွာမြပင်း 
ထန်သြဖင့်   အချနိ်တန်လ င်  ေပျာက်ကင်းိုင်၏။ 
ကာကွယ်ေဆးများလည်းရှိလာပါပီ။  လွန်ခဲ့ေသာ 
ှစ်ေပါင်းငါးဆယ်ခန်က ြမန်မာြပည်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ ့

ေသာ အသည်းေရာင်အသားဝါ(A)ပိုး ကူးစက်ပျံံှမ  
ကို သတိရစရာြဖစ်ပါသည်။  ထိုစ်က   အများဆုံး 
ကူးစက်ပျံံှရာေနရာမှာ မ ေလးမိ ေရ တစ်ေချာင်း 
ေြမာင်း ပတ်ဝန်းကျင်တွင ်ြဖစ်သည်။

မစင်မှတစ်ဆင့ ်  ကူးစက်ိုင်ေသာ ေရာဂါပိုး၊ 
ဗိင်ုးရပ်စ်ပိုးများသည် စေတာ်ဘယ်ရသီီးများ စားသုံး 
ရာမှ ကူးစက်ခံရသည်ကိ ုအေမရိကန်ိုင်ငံ FDA မှ 
သတိေပးေနရ၏။ လွန်ခဲ့ေသာ ှစ်အနည်းငယ်ခန်  
ကလည်း ဂျာမနီိင်ုငတွံင် သခွားသီးများ စားသုံးရာ 
မှ   ပိုးများပါဝင်သြဖင့ ်     ေကျာက်ကပ်ထိခိုက ်
ပျက်စီးမ များ  ြဖစ်ေပ ခဲ့သည်။    အေရှဥေရာပမ ှ
တင်သွင်းလာေသာ သခွားသီးများတွင ်လူမစင်မ ှ
ပါေသာ (E.coli) ဗက်တီးရီးယားပိုးများေကာင့ ်
ြဖစ်ေကာင်း ေတွရှိခဲ့ရသည်။

သိုြဖစ်၍  သီးှံများကို    ေဘးကင်းေအာင ်
ေဆာင်ရက်ေရးသည် လတူိင်ုးကျန်းမာေရးအတွက် 
အထူးပင်အေရးကီးသည်ဟ ုဆိရုေပမည်။ ယခအုခါ 
သီးံှများကုိ ေရှတန်းတင်၍ “မရိှမြဖစ် အာဟာရ” 
(Dietary Essentials) ဟ၍ူပင် ေခ ဆိေုနကေလပ။ီ 
တစ်ချနိ်က အစားပိတ်အြဖင့် အသုံးချရာမှ ယခု 
“မရိှမြဖစ်” စားသုံးရန်  လိအုပ်သည်ဟ ု  ယဆူခဲရ့ာ 
တွင် သီးှံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရက်များတွင ်  ပါဝင် 
ေသာ အာဟာရဓာတ်၊ ဗတီာမင်ဓာတ်၊ အမ င်ဓာတ် 
သာမက လူတိုင်းအသက်ရှင်ေရးအတွက ် လိုအပ် 
ေသာ  ပိုဘိုင်အိုးတစ(်Probiotics)များ ပါဝင်ေန 
ေကာင်း သိရသြဖင့ ်လူတိုင်းတန်ဖိုးထား စားသုံး 
လာကပီြဖစ်သည်။

ဤသို တန်ဖိုးထား စားသုံးလာကသည်ှင့အ်မ  
“သစ်သီးေဈးကွက်”သည်လည်း အထူးပင် အေရးပါ 
လာေတာ၏့။ လွန်ခဲေ့သာရက်ပိင်ုးက ထွက်ေပ လာ 
ေသာ သတင်းတစ်ရပ်တွင် ထိင်ုးိင်ုငသံည် သစ်သီး 
များ တင်ပိုေရာင်းချ၍ တစ်ှစ်တာ၏ဝင်ေင ွေဒ လာ 
၆ ဒသမ ၂ ဘီလီယံေကျာ် ရရိှလာေကာင်း ေတွရ၏။  
“Thailand Fruit Exports are riding the Health 

Trend” “ကျန်းမာေရးဦးစားေပး   လ  င်းေပ စီး၍ 
ထုိင်းတုိသစ်သီးတင်ပုိြခင်း” ဟ၍ူ အမည်တပ်ထား 
ေလသည်။ 

ထိုင်းိုင်ငံမ ှသစ်သီးများသည ်ဂျပန်ိုင်ငံတွင် 
မျက်ှာပန်းလှေနပါ၏။ ယခင်က သရက်သီးမ သာ 
ေဈးကွက်ဝင်ေသာ်လည်း  ယခုအခါ   ထိုင်းထွက ်
ဒူးရင်းသီး၊ မင်းဂွတ်သီး စသည့ ်သစ်သီးများသာမက 
အုန်းသီးှင့် အုန်းရည်များပင်   ေဈးကီးကီးှင့ ်
ေရာင်းချ၍ ရေနေပသည်။ သူတိုိုင်ငံတွင် ေခတ်မီ 
နည်းြဖင့ ်စနစ်တကျ စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုေရာင်းချရာ၌ 
သစ်သီးများသည်သာမက  ေဖျာ်ရည်များ၊   သစ်သီး 
ေြခာက်များ၊ တန်ဖိုးြမင့ ်သစ်သီးထုတ်ကုန်များပါ 
ဘက်စုံပါဝင်ေနေလသည်။

ြမန်မာ့ေြမမှာ စိုက်ပျိးထွက်ရှိခဲ့ေသာသီးှံများ

အေရးကီးသည့်အချက်မှာ ကမ ာ့ေဈးကွက်ထဲ 
သို    ထိုးေဖာက်ရာတွင်   “အစားအေသာက ်
ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး” ဆိင်ုရာ စမီခံန်ခဲွမ များ 
ေရပက်မဝင်ိုင်ေအာင်ှင့ ်      လုံလုံ ခံ ခံြပည့်စုံဖို 
ကိးစားကရပါမည်။    အမှန်ေတာ့    ထိုင်းိုင်ငံမ ှ

တစ်ဆင့ထွ်က်ေသာ သီးံှများထတွဲင် ြမန်မာေ့ြမမှာ 
စိက်ုပျိးထွက်ရိှခဲေ့သာသီးံှများပါမည်မှာ အမှန်ပင်။

ြမန်မာ့ေရေြမသဘာဝသည် သီးံှများအတွက် 
သင့်ေတာ်လှေသာ ရတနာေြမပင်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့ 
သစ်သီးများသည်လည်း   ေဈးကွက်ဝင်ပီးြဖစ ်
သည်။ အထူးသြဖင့ ်     စိန်တစ်လုံးသရက်သီးကိ ု
တုတ်၊ စင်ကာပူှင့် မေလးရှားုိင်ငံတုိသုိ   တင်ပုိ 
ေရာင်းချလျက်ရှိသည်။   စိန်တစ်လုံးမတိုင်မီက 
ြမေကျာက ်သရက်သီးများမှာလည်း      ိုင်ငံြခား 
ေဈးကွက်ရှိခဲ့၏။ ြမန်မာြပည်ထွက်  ဖရဲသီးများ၊ 
သခွားေမ းသီးများမှာလည်း       ိုင်ငံြခားတင်ရန ်
မျက်ှာပန်းလှပါသည်။       ထိုသစ်သီးများကို 
ေကျာ်လ ား၍   နာမည်ထွက်လာေသာသစ်သီးမှာ 
ေထာပတ်သီးပင်ြဖစ်ပါ၏။ ဥေရာပေဈးကွက်အထိ 
ဝင်ဆံ့ေနသည်ကို ေတွရ၏။

ြမန်မာ့ေထာပတ်သီး၏   ိုင်ငံြခားေဈးကွက ်
အေကာင်း စ်းစားေနစ်မှာပင် ၅-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန  
ထတ်ု ြမန်မာအ့လင်းသတင်းစာ၌ “မေဲခါင်-လန်ချန်း 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဆုိင်ရာ အထူးရန်ပံုေငွြဖင့် 
ေထာပတ်ခမံျား၌ ပိုးမ ားစစ်တမ်း သေုတသနြပလပ်ု 
မည်” ဟူေသာ  ေခါင်းစ်ြဖင့်   သတင်းတစ်ပုဒ ်
ပါရှိလာသည်။

“ပိုးမ ားစစ်တမ်း သုေတသနလုပ်ေဆာင်သည့် 
အတွက် ေထာက်ပတ်သီးတွင် မည်သည့်ပုိးများပါရိှ 
ပီး ယင်းဖျက်ပုိးများသည် လက်ခံုိင်သည့်ဖျက်ပုိး 
ဟုတ်/မဟုတ်ှင့် မဟုတ်ပါက မည်သိုှိမ်နင်းရ 
မည်ကို ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိုပါ 
သေုတသနအစအီစ်သည် တတ်ုိင်ုငသံို   Export 
တင်ပိုရန်အတွက်သာ   မဟုတ်ဘဲ     အြခားိုင်ငံ 
ေဈးကွက်များအတွက်ပါ   အေရးကီးေကာင်း၊ 
ထိုေကာင့ ်ယခအုချန်ိမှစ၍ ိင်ုငတံကာစခံျန်ိစံ န်း 
ှင့ ်ကိက်ုညေီစရန် စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနှင့ ်ြမန်မာ 
ိုင်ငံ   ေထာပတ်သီးစိုက်ပျိးထုတ်လုပ ်    တင်ပို 
ေရာင်းချသူများအသင်းတုိ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေန 
ြခင်းြဖစ်ေကာင်းသတင်းတွင် တုိင်းြပည်၏ကိးစား 
အားထတ်ုမ ကိ ုထင်ဟပ်ြပသေနသြဖင့ ်ဝမ်းေြမာက် 
စရာပင်ြဖစ်သည်။

တစ်ချနိ်က စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ    သတင်းများ 
သည် ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်မရှိဘ ဲ  စိတ်ဝင်စားသ ူ
အချိှင့သ်ာ သက်ဆိင်ုေသာ သတင်းများြဖစ်ပါ၏။ 
သီးံှေဈး န်းများမှာလည်း ဝယ်သအူကိက် (ပဲွစား 
အကိက်) ြဖစ်ခဲ့၏။     စားသုံးသူတိုအတွက်မူ 
ေဈးသည်ေရာင်းေသာ ေဈး န်းှင့ ်သီးံှအေြခအေန 
ကိ ုမလ ဲမေရှာင်သာ လက်ခံကုသံာရိှပါ၏။    အထူး 
သြဖင့် ြပည်တွင်းသုိ တင်သွင်းလာေသာ သီးံှများ၊ 
ကန်ုစမ်ိးများကိ ုစနစ်တကျ ေသေသချာချာ စစ်ေဆး 
ရန် အခွင့မ်သာခဲေ့ချ။ ိင်ုငြံခားေဈးကွက်က ြမန်မာ ့
သီးံှများကုိ တင်းကပ်စွာစစ်ေဆးပီးမှ လက်ခံက 
ေသာ်လည်း  ြမန်မာြပည်တွင်းမ ှ   စားသုံးသူများ 
အတွက် ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းမ  (Safety) ြဖစ်ေစ 

ရန် အဘက်ဘက်က လိုအပ်ချက်များရှိခဲ့သည်။ 
သီးံှေဈးကွက်အေကာင်းေရးရင်းြဖင့ ်     သား 

ငယ်ငယ်က စိုးရိမ်တကီး ြဖစ်ခဲ့ပုံကိ ုသတိရမိ၏။
“ေဖေဖ၊ ဖရဲသီးစားရင ်AIDS ြဖစ်သလား”
“ မြဖစ်ိုင်ပါဘူး သားရယ်၊ ကံကံဖန်ဖန်”
“ေဖေဖတိုပ ဲပညာေပးခဲ့ကတယ်ေလ။ ေဆးထိုး 

အပ်အေဟာင်းေတွကိ ု ြပန်သုံးရင ်အပ်ထဲမှာ HIV 
ပိုးေတွပါပီး ကူးရင ်AIDS ြဖစ်တယ်ဆို”

“ဟုတ်တယ်ေလ။   မူးယစ်ေဆးအေကာထဲ 
ထိုးတဲ့သူေတွရဲ သုံးပီးသားအပ်ေတွမှာ  ပိုးေတွ 
ကပ်ေနိုင်လိုပါ”

“သားသူငယ်ချင်းေတွက ေြပာကတယ်။ ဖရဲသီး 
ေတထွကုိဲ ေဆးထုိးအပ်ေတွနဲ ဘာေတွထုိးထည့်သလ ဲ

မသိဘူး။ အပ်မသန်လို ပိုးကူးရင ်ဒုက ပဲ”

ဤသို သားအဖှစ်ေယာက် ဖရသဲီးှင့ ်ေဆးထိုး 
အပ်ကိစ  ေခါင်းစားခဲ့ရေလသည်။ အခုေနာက်ပိုင်း 
ေဆးစမ်ိငှက်ေပျာသီးကစိ ။ ေဆးတိုလေိမ ာ်သီးကစိ  
များကိုေတာ့ ေဆွးေွးဖိုအချနိ်ယူရဦးမည် ြဖစ်ပါ 
သည်။        ။

ဆရာမဲဇာ

ြမန်မာေ့ရေြမသဘာဝသည် သီးံှများအတွက် သင့ေ်တာ်လှေသာ ရတနာေြမ 

ပင်ြဖစ်သည်။  ြမန်မာ့သစ်သီးများသည်လည်း   ေဈးကွက်ဝင်ပီးြဖစ်သည်။ 

အထူးသြဖင့ ် စန်ိတစ်လုံးသရက်သီးကိ ု တတ်ု၊ စင်ကာပှူင့ ်မေလးရှားိင်ုငတံိုသို   

တင်ပိုေရာင်းချလျက်ရိှသည်။   စန်ိတစ်လုံးမတိင်ုမကီ ြမေကျာက်သရက်သီးများ 

မှာလည်း ိင်ုငြံခားေဈးကွက်ရိှခဲ၏့။ ြမန်မာြပည်ထွက် ဖရသဲီးများ၊ သခွားေမ းသီး 

များမှာလည်း ိုင်ငံြခားတင်ရန် မျက်ှာပန်းလှ



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

ခရီးသွားမိအြဖစ်တည်တံ့ဖို ချယ်ရီပင်ေတွ စိုက်ပျိးထိန်းသိမ်းကပါစို

ရဲယံ

ြပင်ဦးလွင်မိနယ်ကို  ချယ်ရီမိေတာ်ြဖစ်ေစေရးအတွက်   ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီတွင် 

သဘာဝေတာများ၌ ကွက်လပ်ြဖည့်စိုက်ပျိးြခင်း၊ လမ်းေဘး ဝဲ/ယာ တစ်အုပ်တစ်မ/ 

အတန်းလိက်ု စိက်ုပျိးြခင်း၊  လထူြုဖနပ်ျိးပငမ်ျား ြဖနေ်ဝစိက်ုပျိးြခင်းှင့ ်ေဒသခြံပညသ် ူ

အစုအဖဲွပိုင်သစ်ေတာများ၌ စိုက်ပျိးြခင်း စသည့်နည်းလမ်းေလးမျိးြဖင့် စိုက်ပျိးမည်

ြဖ၊ ြပာ၊ နီ၊ ဝါ  အေရာင်စုံေသာ 

ပန်းခင်းများေကာင့်၊ ချယ်ရီပန်းများ၏ 

အလှေကာင့်၊ ေအးချမ်းေသာ သဘာဝ 

ေရေြမရာသီဥတုေကာင့်၊       ကိုလိုနီ 

ေခတ်ကျန်အေဆာက်အအုံများေကာင့ ်

ြပည်တွင်းြပည်ပခရီးသွားများ ှစ်သက် 

စွာ လည်ပတ်ေသာေနရာတစ်ခုအြဖစ ်

ြပင်ဦးလွင်မိသည ်        ထင်ရှား၏။ 

ြပင်ဦးလွင်မိကိ ု   ေမမိ၊   ချယ်ရီမိ၊ 

ေတာင်ေလှကားမိ၊ ေတာင်စခန်းမိ၊ 

ပန်းမိေတာ် စသည့် အမည်နာမများစွာ 

ြဖင့်လည်း လူသိများသည်။ ြပည်တွင်း 

ြပည်ပခရီးသွားများ   ှစ်သက်ကသည့ ်

လှပေအးချမ်းေသာ ခရီးသွားစခန်းသာ 

မိအြဖစ် ေရရှည်တည်တံေ့စရန် တည်ရိှ 

ေနသည့်     သဘာဝအလှအပများကိ ု

ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ရမည်ြဖစ်သည်။

“ချယ်ရီဆိုတာ ဂျပန်၊ တုတ် စတဲ့ 

ိုင်ငံေတွမှာလည်း သူတိုိုင်ငံရဲ အလှ 

အပကိ ုေဖာ်ြပတဲပ့န်းတစ်ခပု။ဲ က န်ေတာ် 

တိုမိဟာ ေအးချမ်းတယ်၊ လှပတယ်၊ 

ဒီလိုအေကာင်းတရားေတွကိ ု   ချယ်ရီ 

ပန်းေလးေတကွ တစ်နည်းနဲ  ေဖာ်ြပေပး 

ေနတာပါ။ ဒါေကာင့် ချယ်ရီေတွ ြပင်ဦး 

လွင်မိမှာ ပိုပီးရှိေစချင်တယ်။ ချယ်ရီ 

ေတွပွင့်ရင ်   လှေနတဲ့   ကိုယ့်မိေလး 

အတွက် ဂုဏ်ယူတယ်”ဟု  ြပင်ဦးလွင ်

မိတွင ်ေနထိုင်သည့် ဦးစိုင်းေအာင်က 

ဆိုသည်။

ချယ်ရီပင်များ 

ေလျာ့နည်းဆုံး ံးလာရ

သိုေသာ်လည်း   တိုးပွားလာသည့ ်

လူဦးေရ၊    မိြပဖွံဖိးတိုးတက်မ ှင့် 

စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲေဆာင ်

ရက်လာြခင်းေကာင့ ်    ချယ်ရီပင်များ 

ေလျာန့ည်းဆုံး ံးလာရသည့ ်အေြခအေန 

ှင့် ေတွကံလာရသည်။ ချယ်ရီပင်များ 

သည် ြပင်ဦးလွင်မိ၏ အဓိကအထိမ်း 

အမှတ်တစ်ခု              ြဖစ်သည့်အတွက ်

သစ်ေတာဦးစီးဌာနက လုပ်ငန်းစီမံချက် 

ေရးဆွဲ၍  စနစ်တကျထိန်းသိမ်းေစာင့ ်

ေရှာက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

သစ်ေတာဦးစီးဌာန           အေနြဖင့် 

ြပင်ဦးလွင်မိအား     ချယ်ရီမိေတာ ်

ြဖစ်ေစေရး   ေဆာင်ရက်မည့ ်  လုပ်ငန်း 

စီမံချက်ကို ငါးှစ်တာကာလအတွက ်

ေရးဆွဲထားရှိပီးြဖစ်၍ မိုးရာသီသစ်ပင ်

စိုက်ပျိးချနိ်၌ ချယ်ရီပင်များကိ ု  ှစ်စ် 

စိက်ုပျိးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

“က န်ေတာ်တိုဌာနအေနနဲ     စီမံ 

ချက်ကာလကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ် မိုးရာသကီေန 

၂၀၂၆ ခုှစ်  မိုးရာသီအထ ိ  သတ်မှတ် 

ေဆာင်ရက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလို 

စိုက်ပျိးရာမှာ    စိုက်တဲ့အပင်တိုင်း 

ရှင်သန်ိုင်ဖို အြမင့်ှစ်ေပအထက်ရှိတဲ ့

ချယ်ရပီျိးပင်ေတကွိ ုစိက်ုသွားမှာြဖစ်ပီး 

ေတာ့   တစ်ှစ်ကိုအနည်းဆုံး   ချယ်ရီ 

ပျိးပင်သုံးေသာင်း  စိုက်ပျိးသွားမှာြဖစ ်

ပါတယ်။     ဒီလိုစိုက်ပျိးရာမှာလည်း 

ဘာပစဲိက်ုစိက်ု    ရှင်ေအာင်စိက်ုဆိသုလိ ု

စိုက်ပျိးတဲ့အပင်ေတ ွရှင်သန်ဖိုအတွက် 

သစ်ေတာစိုက်ခင်း ြပစုထိန်းသိမ်းေရး 

လပ်ုငန်းစ်ေတအွတိင်ုး ေဆာင်ရက်သွား 

မှာပါ”ဟု        မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ  န်ကားေရးမှး 

ဦးစိုးတင့်က ေြပာကားသည်။

ချယ်ရီမိေတာ်

ြပင်ဦးလွင်မိအား    ထင်း ှးမိ 

ေတာ်ြဖစ်ေစေရး     ေဆာင်ရက်မည့ ်

လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို   ြပင်ဦးလွင်မိ၏ 

Landmark ြဖစ်ေသာ    ချယ်ရီပင်များ 

ေရရှည်တည်တံ့ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစ 

ရန်၊     ြပင်ဦးလွင်မိနယ်အား  ချယ်ရီ 

မိေတာ်ြဖစ်ေစရန်၊      ချယ်ရီပင်များ 

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ြဖည့်စွက်စိုက်ပျိးြခင်း 

များြဖင့် ြပင်ဦးလွင်မိေတာ်အား ချယ်ရီ 

ေဒသခံြပည်သူများ     ပူးေပါင်းပါဝင ်

ေဆာင်ရက်လာေစရန ်စသည့်ရည်ရယ ်

ချက်များြဖင့ ်    အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

နည်းလမ်းေလးမျိးြဖင့ ်

စိုက်ပျိးမည်

ြပင်ဦးလွင်မိနယ်ကိ ု    ချယ်ရီမိ 

အစအုဖဲွပိင်ု သစ်ေတာများ၌ စိက်ုပျိးြခင်း 

စသည့် နည်းလမ်းေလးမျိးြဖင့ ်စိုက်ပျိး 

မည်ြဖစ်သည်။

“က န်ေတာ်တိုဌာနအေနနဲ  ဒီှစ် 

မှာ ချယ်ရီပင်သုံးေသာင်းေကျာ ်စိုက်ပျိး 

သွားမယ်။  ကျန်တဲ့စီမံကိန်းှစ်ေတွမှာ 

တစ်ှစ်ကို အပင် ၃၀၀၀၀ နဲ  စီမံချက် 

ငါးှစ်မာှေတာ့    ချယ်ရီပင်စုစုေပါင်း 

၁၆၀၀၀၀ ေကျာ် စိုက်ပျိးသွားမှာြဖစ်ပါ 

တယ်။ အခုှစ်မှာေတာ့ သဘာဝေတာ 

ေတွရဲ ကွက်လပ်ြဖစ်ေပ ေနတဲ့ ေနရာ 

ေတွမှာ  ကွက်လပ်ြဖည့ ်  စိုက်ပျိးြခင်း 

အေနနဲ  ဧက ၃၀၊ အပင် ၁၆၂၀၀၊ လမ်း 

ေဘး ဝဲ/ယာ တစ်အုပ်တစ်မ/ အတန်း 

လိက်ု စိက်ုပျိးြခင်းအေနနဲ  အပင် ၃၀၀၀၊ 

လထူြုဖန်ပျိးပင်ေတ ွြဖန်ေဝစိက်ုပျိးြခင်း 

အေနနဲ  အပင် ၂၀၀၀၊ ေဒသခံြပည်သူ 

အစုအဖွဲပိုင်သစ်ေတာေတွမှာ စိုက်ပျိး 

ြခင်းအေနနဲ  အပင်၂၂၅၇၅ ပင်  စစုေုပါင်း 

ချယ်ရီပင် ၄၃၇၇၅ ပင်ကို စိုက်ပျိးသွား 

မှာြဖစ်ပါတယ်။  စမီခံျက်ပါ ကျန်ရိှတဲှ့စ် 

ေတမှွာလည်း ဆက်စပ်ဌာနဆိင်ုရာေတနွဲ 

ပူးေပါင်းပီးေတာ့ ြပင်ဦးလွင်မိေတာ်ကုိ 

ချယ်ရီမိေတာ ်     ြဖစ်ေစေရးအတွက ်

ပန်းများ ေဝဆာစွာဖူးပွင့်ပီး သာယာလှပ 

ေစရန်၊ ချယ်ရပီင်များ တိုးပွားလာြခင်းြဖင့ ်

သဘာဝကိုအေြခခံေသာ      ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးချဲေဆာင်ရက်လာ 

ိင်ုေစရန်၊ ချယ်ရပီင်များ ထန်ိးသမ်ိးြပစ ု

ြခင်း၊   ြဖည့်စွက်စိုက်ပျိးြခင်းများတွင ်

ေတာ်ြဖစ်ေစေရးအတွက ်   ၂၀၂၂ ခုှစ် 

မိုးရာသီတွင ်      သဘာဝေတာများ၌ 

ကွက်လပ်ြဖည့်စိုက်ပျိးြခင်း၊ လမ်းေဘး 

ဝဲ/ယာ တစ်အုပ်တစ်မ/ အတန်းလိုက် 

စိုက်ပျိးြခင်း၊     လူထုြဖန်ပျိးပင်များ 

ြဖန်ေဝစိုက်ပျိးြခင်းှင့ ်ေဒသခံြပည်သူ 

အားသွန်ခွန်စိုက်    ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

သွားမှာြဖစ်ပါတယ”်ဟု  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး ြပင်ဦးလွင်ခိင်ု သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနမှ လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ဦးသန်းေဆွက ရှင်းြပသည်။

 စာမျက်ှာ ၂၅ သို 



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၂၄ မှ

၂၀၂၂ ခုှစ် မုိးရာသီတွင် ချယ်ရီပင် 

၄၃၇၇၅ ပင်ကို    သဘာဝေတာများရှ ိ

ကွက်လပ်ြဖစ်ေပ ေနေသာ ေနရာများ 

တွင်   ကွက်လပ်ြဖည့ ်   စိုက်ပျိးြခင်း၊ 

ြပည်ေထာင်စကုားလမ်းမကီး လမ်းေဘး 

ဝ/ဲယာတွင် ချယ်ရပီင်များ တစ်အပ်ုတစ်မ 

စိက်ုပျိးြခင်း၊ ေဒသခြံပည်သအူစအုဖဲွပိင်ု 

သစ်ေတာများတွင် စိုက်ပျိးြခင်းတိုကို 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနက တာဝန်ယစူိက်ုပျိး 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ဧက ၃၀ တွင် ကွက်လပ်ြဖည့်စိုက်ပျိး

သစ်ေတာဦးစီးဌာနသည် ြပင်ဦး 

လွင်မိနယ်အတွင်းရိှ သဘာဝေတာများ 

အတွင်း ကွက်လပ်ြဖစ်ေနေသာ ဧရိယာ 

ဧက ၃၀ တွင် ချယ်ရပီျိးပင်ေပါင်း ၁၆၂၀၀ 

အား   ကွက်လပ်ြဖည့်စိုက်ပျိးြခင်းကို  

သစ်ေတာစိုက်ခင်းများ    စိုက်ပျိးြခင်း 

လုပ်ငန်းစ်အတိုင်း   ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်သည်။

ထိုအတူ   လမ်းေဘး  ဝဲ/ယာတွင် 

ချယ်ရီပင်များအား    တစ်အုပ်တစ်မ/

အတန်းလိုက်    စိုက်ပျိးမ အေနြဖင့် 

မ ေလး-လား  း ြပည်ေထာင်စုလမ်းမ 

ကီး၊   ေကျးလက်လမ်းှင့်   စည်ပင် 

သာယာ လမ်းေဘး ဝဲ/ယာတွင် ချယ်ရီ 

ပျိးပင်ေပါင်း ၃၀၀၀ စိုက်ပျိးသွားမည ်

ြဖစ်ပီး ပ က်ိုက်ြခင်း၊ ကျင်းတူးြခင်း၊ 

မိုက်ခိုိုက်ဇာ ေြမထည့်ြခင်း၊ အြမင့် 

ှစ်ေပအထက် ပျိးပင်များြဖင့ ်စိုက်ပျိး 

ြခင်း၊ ေသပင်ဖာေထးြခင်း၊ ေပါင်းရှင်း 

ခါးဆွြခင်း၊ ေြမဩဇာေက းြခင်း၊ ခံကာ 

ြခင်းလုပ်ငန်းစ်များကိုပါ လုပ်ေဆာင် 

သွားမည်ြဖစ်သည်။

သစ်ေတာဦးစီးဌာနသည ်မိုးရာသ ီ

ကာလ၌ လူထုြဖန်ပျိးပင်များ ြဖန်ေဝ 

စိက်ုပျိးြခင်းကိလုည်း ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှရာ ယခှုစ် မိုးရာသ ီသစ်ပင်စိက်ုပျိးချန်ိ 

၌    လူထုြဖန်ပျိးပင်များအနက ် ချယ်ရီ 

ပျိးပင် ၂၀၀၀ ကို ြဖန်ေဝသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်းသရိပီး ေဒသခြံပည်သ ူအစအုဖဲွ 

ပိုင်သစ်ေတာများတွင်လည်း ချယ်ရီပင ်

၂၂၅၇၅ ပင်ကို အြခားပင်များှင့်အတူ 

ထည့်သွင်းြဖန်ေဝစိုက်ပျိးသွားမည်ြဖစ ်

သည်။ ြဖန်ေဝစိုက်ပျိးသွားမည့ ်ချယ်ရီ 

ပျိးပင်များကိ ု       ြပင်ဦးလွင်မိနယ ်

သစ်ေတာဦးစီးဌာန   ဒိုးကွင ် အမဲတမ်း 

ပျိးဥယျာ်တွင် ကိတင်ပျိးေထာင်ထား 

ရှိပီးြဖစ်သည်။

အားစိုက်ေဆာင်ရက်

သစ်ေတာဦးစီးဌာနသည ်   ြပင်ဦး 

လွင်မိဝန်းကျင်ရှ ိ  ချယ်ရီပင်များအပါ 

အဝင် သဘာဝေတာများ ထိန်းသိမ်းိုင် 

ရန် ေမမိထင်းကိးဝိုင်းှင့ ်ေတာင်ပိ

တိုးချဲကိးဝိင်ုးတိုကိ ုသတ်မှတ်ထားရိှပီး 

ထန်ိးသမ်ိး         ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ 

ထိုသို  ြပင်ဦးလွင်မိှင့ ် ပတ်ဝန်းကျင် 

ရှိသစ်ေတာများ  ထိန်းသိမ်းကာကွယ ်

ိုင်ရန်      တစ်ဖက်ကေဆာင်ရက်သလိ ု

တစ်ဖက်မှလည်း            စိုက်ခင်းများ 

တည်ေထာင် စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများကိ ု

သစ်ေတာဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်အားစိုက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သစ်ေတာအတန်းအစား ကျဆင်း 

ြခင်း(Forest Degradation)၊ သစ်ေတာ 

ြပန်းတီးြခင်း    (Deforestation)များ 

ြဖစ်ေပ ေနသည့် သစ်ေတာဧရိယာများ၊ 

ဓမ တာနည်းအရ  မျိးဆက်ရန်   မြဖစ် 

ိုင်ေသာ ေတာများှင့် သဘာဝေတာ 

တန်ဖိုးြမင့် စိုက်ပျိးြခင်းနည်းအရ ြပစု 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့ ် လုေံလာက်မ မရိှ 

ေသာေတာများကို ပဝတ ိမျိးဆက်ြခင်း 

နည်း (Artificial Regeneration)ြဖင့ ်

သစ်ေတာစိုက်ခင်းများကိ ုတည်ေထာင် 

စိုက်ပျိးေပးြခင်း ြဖစ်သည်။

“က န်ေတာ်တို         ပျိးဥယျာ်မှာ 

ချယ်ရီ၊  ခါေတာ်မီ၊  စိန်ပန်းြပာ  စတဲ့ 

ေဒသနဲကိုက်ညီတဲ ့      ပျိးပင်ေတွကိ ု

ပျိးေထာင်ထားရိှပီး သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

အေနနဲ       တာဝန်ယူစိုက်ပျိးသလို 

ြပည်သူလူထုထံ ြဖန်ေဝပီး စုိက်ပျိးတာ 

လည်းရှိပါတယ်။      အခုှစ်မှာေတာ့ 

ချယ်ရီမိေတာ်စမီခံျက်အရ ချယ်ရပီျိးပင် 

ေတွကို    လျာထားချက်ြပည့်မီေအာင်၊ 

အရယ်မီပျိးပင်ရရှိေအာင ်     ကိတင် 

ပျိးေထာင်ထားရှိခဲ့ပီး      ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဆက်လက်ပီးေတာ ့သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

အေနနဲ  မိစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးအတွက် 

လိုအပ်တဲ့ ပျိးပင်ေတွ ကံ့ခိုင်သန်စွမ်းမ 

ရိှေစေရးအတွက် ပျိးဥယျာ်လပ်ုငန်းေတ ွ

ကို ရာသီအချနိ်မီ ကိတင်ေဆာင်ရက ်

ေနပီြဖစ်ပါတယ်။   က န်ေတာ်တိုဌာန 

အေနနဲ  သဘာဝေတာေတမှွာ ကွက်လပ် 

ြဖည့် စိုက်ပျိးတာကို မိုးရာသွန်းမ အေြခ 

အေနနဲချနိ်ညိပီး     စိုက်ပျိးလျက်ရှိပါ 

တယ်”ဟု ြပင်ဦးလွင်မိနယ ်သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရှိ ဦးဇာနည်ထွန်း 

က ေြပာသည်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည်

သစ်ေတာဦးစီးဌာနသည ် ြဖန်ေဝ 

စိုက်ပျိးပင်များ   ရာ န်းြပည့်   ရှင်သန် 

ေအာင်ြမင်ေစေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ 

ခိုင်/မိနယ်/ရပ်ေကျး    အေထွေထွ 

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊    လူမ ေရးအဖွဲ 

အစည်းများ၊     ေဒသခံြပည်သူများှင့ ်

ပူးေပါင်း      ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

သည်။

လထူြုဖန်ေဝစိက်ုပျိးြခင်း၊ တပ်ရင်း 

တပ်ဖဲွ၊ ဌာနဆုိင်ရာများ စုေပါင်းစုိက်ပျိး 

ြခင်းအေနြဖင့် ဇွန်လ ၂၉ ရက်ေနတွင် 

ေတာင်ပိတိုးချဲကိးဝိုင်း၊      အကွက် 

အမှတ်(၁၀)အတွင်း   ချယ်ရီပင် ၂၇၀၀ 

ကိုလည်းေကာင်း၊   လမ်းဦးစီးဌာနှင့်   

စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲတို ပူးေပါင်း၍ 

မ ေလး-လား  း- ဗန်းေမာ်- ြမစ်ကီးနား 

လမ်း လမ်းေဘးဝ/ဲယာများ၌ ဇွန်လ ၁၈ 

ရက်ေနတွင်    ချယ်ရီပင် ၁၄၅၀ ှင့် 

စန်ိပန်းြပာအပင် ၁၀၀ ကိလုည်းေကာင်း 

စိုက်ပျိးသွားမည်ြဖစ်သည်။

ထိုအတူ ပီးခဲ့သည့ ်ဇွန်လ ၈ ရက် 

ေနကလည်း   သယံဇာတှင့်   သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်မ ေလးတိုင်း

ေဒသကီးဝန်ကီးချပ်တို  ဦးေဆာင်ကာ  

လူအင်အား ၁၀၀၀ ြဖင့်    ေမမိထင်း 

ကိးဝိုင်း၊ အကွက်အမှတ်(၁၄) အတွင်း 

ချယ်ရီပင် ၈၀၀ ှင့်     စိန်ပန်းြပာပင် 

၂၈၀ ကို        စိုက်ပျိးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း 

ြပင်ဦးလွင်မိနယ်  သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ 

သိရသည်။

စိုက်ပျိးပီးသည့်   အပင်များကို 

ရှင်သန်ေအာင်     သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

အေနြဖင့ ်ေပါင်းရှင်းခါးဆွြခင်း၊ ေြမဩဇာ 

ေက းြခင်း၊   ေသပင်များ   ေတွရှိရပါက 

ဖာေထးစိုက်ပျိးြခင်း၊ မီးကာကွယ်ြခင်း၊ 

တိရစ ာန်များ စားကျက်ချဝင်ေရာက်မ  

မရှိေစရန် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

သည်။

ချယ်ရီပင်များ ပိုမိုတိုးချဲစိုက်ပျိး

သိုြဖစ်၍ ြပင်ဦးလွင်မိ၏ အမှတ် 

သေ  ကတတစ်ခြုဖစ်ေသာ ချယ်ရပီင်များ 

ေလျာ့နည်းမ မရှိေစရန် ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

ချယ်ရီပင်များ     ပိုမိုတိုးချဲစိုက်ပျိးြခင်း 

များြဖင့ ်   ြပင်ဦးလွင်မိအား    ချယ်ရီ 

မိေတာ်ြဖစ်ေစေရး ေဆာင်ရက်သွား 

ရမည်ြဖစ်ပီး ထိုသိုထိန်းသိမ်းြခင်းြဖင့ ်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်         အလှအပများ 

ေပ လွင်ကာ ဆွဲေဆာင်မ  အားေကာင်း 

ေသာ ခရီးသွားလပ်ုငန်းများ၊ ဝန်ေဆာင်မ  

လုပ်ငန်းများြဖင့ ်ေဒသစီးပွားေရး ဖွံဖိး 

မ ှင့်  ေဒသခံြပည်သူများ၏   အလုပ် 

အကိုင်အခွင့်အလမ်းများသည ်     ပိုမို 

ပွင့်လန်းလာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း တင်ြပ 

ေရးသားလိုက်ရပါသည်။      ။

 ေကျာဖုံးမှ
တစ်လုံးတည်းေသာ အိုင်ဂိုးသွင်းယူကာ ြမန်မာ 
အသင်းကိ ု၂၀၁၅ ယူ-၂၀ ကမ ာ့ဖလားပိင်ပွဲဝင်ခွင် ့
ရရှိေစခဲ့သူြဖစ်သည်။ သန်းပိုင်သည် ပေရာ်ဖက်ရှင ်
နယ်ကစားသမားဘဝကို ရန်ကုန်အသင်းှင့် စတင် 
ခဲ့ပီး  ၂၀၂၁  ှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ရှမ်းယူိုက်တက ်
အသင်းသို ေြပာင်းေရ ခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ သိုေသာ် ၂၀၂၁ 
ခှုစ်တွင် MNL ပိင်ပဲွ မကျင်းပိင်ုသြဖင့် ရှမ်းယူိက်ု 
တက်အသင်းအတွက် တစ်ပွဲမ မကစားရဘဲ ှစ်ဦး 
သေဘာတူစာချပ်ဖျက်သိမ်းကာ ြပည်ပကလပ်သို 
ေြပာင်းေရ ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ြမန်မာေဘာလုံးသမားအများစုမှာ    ြပည်ပ 
ကလပ်များတွင ်     သွားေရာက်ကစားလျက်ရှိပီး  
ြမန်မာကစားသမားတစ်ဦးြဖစ်သည် ့    ကွင်းလယ ်
ကစားသမား ငိမ်းချမ်းေအာင်မှာလည်း    ပီးခ့ဲသည့် 
ရက်ပိင်ုးက ထိင်ုးလဂ်ိ-၂ ကလပ် နာခွန်ဆီအသင်းသုိ 
ေြပာင်းေရ ခဲ့သည်။                သတင်း-ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ-ကန်ချာနာဘူရီအသင်း

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၈

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)  ကျိင်းတုံမိရှိ   စစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖွဲဝင်များ

ှင့်  မိသားစုဝင်များအား   ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် တိဂံေဒသတိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

နယ်ေြမခံေဆးတပ်ဖွဲက  အဆိုပါမိရှိ  စစ်မ ထမ်းေဟာင်းအိမ်ရာ၌ ကျန်းမာ 

ေရးစစ်ေဆးေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ထုိသုိေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ နယ်ေြမခေံဆးအဖဲွက စစ်မ ထမ်းေဟာင်း 

အဖွဲဝင်များှင့ ်မိသားစုဝင ်၁၅၂ ဦးတိုကို နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်းေရာဂါ၊ 

ေသွးတိုးေရာဂါ၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလ ာေရာဂါ၊ ငှက်ဖျားေရာဂါ၊ အေထွေထွေရာဂါ 

တုိှင့်ပတ်သက်၍  လုိအပ်သည့်  ကျန်းမာေရးစစ်ေပးြခင်းများ  ေဆာင်ရက်ေပး 

သည်။

ယင်းသို    ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကို   ဒုတိယတိုင်းမှး   ဗိုလ်မှးချပ် 

ထွန်းြမတ်ေရ ှင့် တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်ကည့် အားေပးပီး ေဆးုံ 

တက်ေရာက်ကုသရန ်   လိုအပ်သူများကိ ုကျိင်းတုံမိရှ ိတပ်မေတာ်ေဆးုံ၌ 

တက်ေရာက်ကုသိုင်ေရး လိုအပ်သည်များ  ေဆာင်ရက်ေပးပီး ရင်းရင်းှီးှီး 

လိုက်လံ တ်ဆက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                      သတင်းစ်

ကျိင်းတုံမိရှိ စစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖွဲဝင်များှင့် မိသားစုဝင်များအား ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

မဂ  လာေမာ်ကွန်းတင် လက်မှတ်ေရးထိုးပီးစီးေကာင်းမဂ  လာေမာ်ကွန်းတင ်လက်မှတ်ေရးထိုးပီးစီးေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ေန

(ဦးေလးြမင့)်အင်းစိန်(G.T.I-ငိမ်း)-ေဒ ြမြမွန်(T.T.C-ငိမ်း)တို၏ သားကီး

ေမာင်ေဝဠဖိး ေမာင်ေဝဠဖိး 
B.A(IR)QB.A(IR)Q

ှင့်

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ သံတွဲမိေန (ဦးဝင်းေအာင)်ေကျာင်းအုပ(်ငိမ်း)-ေဒ တင်ကည ်

တို၏ သမီးေထွး၊ (ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း)-(ေဒ ွဲွဲရီ)တို၏ သမီးငယ်

မေမြဖြဖသိမ့်မေမြဖြဖသိမ့်
B.A(History)B.A(History)

 တိုကို ှစ်ဖက်ေသာမိဘေဆွမျိးများှင့ ်တရားသူကီးေရှေမှာက်တွင ်(၁၈-၆-  

၂၀၂၂) ရက်ေန Royal Garden ၌ ှစ်ဦးသေဘာတူလက်မှတ်ေရးထုိးပီးြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။

ှစ်ဖက်ေသာမိဘေဆွမျိးများှင့်ှစ်ဖက်ေသာမိဘေဆွမျိးများှင့်

ေမာင်ေဝဠဖိး-မေမြဖြဖသိမ့်ေမာင်ေဝဠဖိး-မေမြဖြဖသိမ့်

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ေမာ်လမိင်မိ၊ စစ်ကဲကုန်းရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်းရှိ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၇)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၈၅/က)၊ ေြမချနိ်ဧရိယာ (၀.၁၀၇)ဧကရှိ 

ှစ်(၃၀) အငှားဂရန်အမှတ်(V)၁၃၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေြမကွက်သည် ဦးပီမေနာ် 

ဟာရ်ှင့် ေဒ သူဇာြမင့်တို(၂)ဦး အမည်ြဖင့် ေြမငှားဂရန်ရရှိထားပီးြဖစ်ေသာ ်

လည်း မူလဝယ်ယူစ် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ှင့ ်ေြမငှားဂရန်စာချပ်တိုတွင ်

ဦးပမီေနာ်ဟာရ်၏ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၇၇၃၀၉] 

ဟ ုေရးသားေဖာ်ြပရမည့်အစား [၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၇၇၃၀၉] ဟ ုမှားယွင်းေဖာ်ြပ 

ထားသြဖင့ ်အမှန်ြဖစ်ေသာ [၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၇၃၀၉] အား ြပန်လည်ြပင်ဆင ်

မှတ်သားေပးပါရန ်ဦးပီမေနာ်ဟာရ်၏ ေလ ာက်ထားမ အေပ  ကန်ကွက်လိုသ ူ

များရှိပါက ေကညာသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ 

ေမာ်လမိင်ခိုင် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသို  အေထာက်အထား 

ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစလိုက်သည်။

ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

ေမာ်လမိင်ခိုင်-ေမာ်လမိင်မိေမာ်လမိင်ခိုင-်ေမာ်လမိင်မိ

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ စံပယ်မိင် ခံ      ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ စံပယ်မိင် ခံ      
လမ်းသွယ်၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃၆) ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့် လမ်းသွယ်၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃၆) ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်

အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၃၄/ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ်               ၊ ဧရိယာ(၀.၂၇၈)ဧက     အကျယ်ရှိ 
ေဒ ိင်ုဖိးဥ အမည်ေပါက် ေြမပိင်ုေြမ အမျိးအစား ေြမကွက်ှင့တ်ကွ ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အေဆာက်အဦ (၂)လုံး အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ဦးေဇာ်ြမင့် [၁၂/
ပဘတ(ဧည့)်၀၀၀၆၂၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားက ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖစ်သည့ ်စရန်ေငကွိေုပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ် ယင်းကစိ  
ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ြခင်းမရှိပါက 
အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်ေစာဦး (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၆၇၀၂) ေဒ ခင်ေစာဦး (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၆၇၀၂) 

ယူိုက်တက်ကွန်ဒို၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့် နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ ယူိုက်တက်ကွန်ဒို၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့ ်နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ 
ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၃၆/ဃ၄

  ဘီ

စမ်းေချာင်းမိနယ်-စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဦးဖီးလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ-်စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဦးဖီးလမ်း၊ 

အမှတ်(၄၁)ရှိ Hall(၈)ထပ်တိုက်(Penthouse)ပါ အမှတ်(၄၁)ရှိ Hall(၈)ထပ်တိုက်(Penthouse)ပါ 
(Mini-Condo) တိုက်၏ (၆)လ ာ၊ (၂၅ေပx၅၀ေပ)ခန်ရှိ (Mini-Condo) တိုက်၏ (၆)လ ာ၊ (၂၅ေပx၅၀ေပ)ခန်ရှိ 
အများသုံးဓာတ်ေလှကား-ေရ၊ မီးအစုံ ပါဝင်သည့် အများသုံးဓာတ်ေလှကား-ေရ၊ မီးအစုံ ပါဝင်သည့် 

တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် အဆက်အစပ်များြဖင့် တရားဝင် 

ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးလှမုိး [၁၂/လမတ(ုိင်)၀၃၂၆၂၄] ( ကုိယ်စား)ဦးကည်စုိး [၉/ပမန(ိုင်) 
၀၄၁၈၅၈]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက 
ခိုင်မာေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ယေန  
မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ အဂ  ပူလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ အဂ  ပူလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၇)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၇)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ အမှတ်(၁၇)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၇)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ 

(၄)လ ာ (ေခါင်းရင်းခန်း) (၁၂(၄)လ ာ (ေခါင်းရင်းခန်း) (၁၂ ၁
၂
ေပx ၅၀ေပ) ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံ ေပx ၅၀ေပ) ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံ 

ပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် အဆက်စပ်များြဖင့် တရားဝင ်

ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ခင်စန်းတင့် [၁၄/မအန(ုိင်)၀၂၁၈၈၂]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့ ်
ရှိသူများအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
Japan-ဘုန်းြမင့်(ငါးသိုင်းေချာင်း)(LL.B)Japan-ဘုန်းြမင့်(ငါးသိုင်းေချာင်း)(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)
အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ 

Ph:09-777797911,09-789877799,09-799933939Ph:09-777797911,09-789877799,09-799933939

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၃)၊ အကျယ်အဝန်း(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမ 
ကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် ဦးေအာင် 
ေဇာ်မင်း[၁၀/ခဆန(ိင်ု)၁၄၄၂၅၁]အမည်ြဖင့ ်တည်ရိှလျက်ရိှပီး၊ ဦးေအာင်ေဇာ်မင်းသည် 
(၁၃-၁၀-၂၀၁၆) ရက်တွင် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်ခ့ဲပါသည်။ ယခုအခါ ၎င်း၏ တရားဝင် 
ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ြမင့ြ်မင့ဝ်င်း[၁၂/ဥကမ(ိင်ု) ၀၇၀၃၃၃]မှ အဆိပုါေြမှင့ ်အေဆာက်အဦအား 
မိမိတစ်ဦးတည်းသာ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်းှင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိပါ 
ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွအား အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိ ု
ေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာပါသည်။ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွလည်း အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် 
စရန်ေငအွချိအား ေပးေချထား ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက အေထာက် 
အထားမရူင်းများတင်ြပ၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ု 
တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ အပီးတိုင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါ 
သည်။

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးရန်ိုင်ဟိန်း (LL.B)             ေဒ သီရိန ာဝင်းွဲ(LL.B)ဦးရန်ိုင်ဟိန်း (LL.B)             ေဒ သီရိန ာဝင်းွဲ(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၈၉၃)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၂၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၈၉၃)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၂၅၅)

အမှတ်(၁၂)၊ ဘုရင့်ေနာင်(၁၁)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁၂)၊ ဘုရင့်ေနာင်(၁၁)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၀၈၇၁၊ ၀၉-၇၉၉၂၃၀၀၃၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၀၈၇၁၊ ၀၉-၇၉၉၂၃၀၀၃၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ လက်ဝဲမင်းဒင်လမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်(၁၁၉၉)မှ  (၂)ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်၏    ဒုတိယထပ်၊ ၃-လ ာ၊        
(ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၃'x ၅၀')ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းရိှ ေရေမာ် 
တာ(၁)လုံး၊ ကိုယ်ပိုင်မီတာ(၁)လုံး၊ အဲကွန်း(၁)လုံးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးကို စာချပ်အဆက်စပ်အရ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးကည ်
ေအာင်[၅/မကန(ိုင်)၀၀၈၈၁၅]ထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက 
ခိုင်လုံေသာ   စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်မ ှ
ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေ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)၊ အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၄)၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၂၄)၊  ငဝုါလမ်း၊  ေြမကွက်အမှတ်(၄၆၀)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အကျယ် 
အဝန်း (၄၆x၆၀)ေပရှိ  ဦးစန်းဝင်း (ABN-၀၅၁၉၄၆)  အမည်ေပါက် ေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၃)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တိက်ု အေဆာက်အဦ၏  (ဒတုယိ)ထပ် (3/C) 
(ဘယ်စွန်) အခန်း(၃)လ ာဟ ုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၁၄'.၈'') x (၅၁')ရိှ တိက်ုခန်း 
ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ  ဦးစန်းဝင်း၏ မှတ်ပံုတင်အထူးကုိယ်စားလှယ် 
လ ဲစာအမှတ်(၂၆၈၅၃/၂၀၁၄)  (၃၀-၉-၂၀၁၄) ရရှိထားသ ူဦးရဲြပည့်စိုးလ  င် [၁၂/ဗတထ 
(ိုင်)၀၃၈၀၄၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန် အဆိုပါတိုက်ခန်းတန်ဖိုး 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေငွကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ တိုက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ် ြပလုပ်ြခင်းကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူ  မည်သူ 
မဆို ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက် 
အထားစာချပ်စာတမ်းများှင့်တက ွလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်သည်အထိ လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက  အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ     

ေဒ ွန်ွန်သန်း (LL.B, DBL)ေဒ ွန်ွန်သန်း (LL.B, DBL)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၈၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၈၁၉)

အမှတ်(၃၂၀)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၂၀)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph-09- 401526880, 09-260983331Ph-09- 401526880, 09-260983331

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်-၁၇၁၈(က)၊  မင်းရဲေကျာ်စွာ(၃)လမ်း၊ ၇၁-ရပ်ကွက်၊          

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၇၁၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၁၇၁၈(က)၊ ဧရိယာ(၂၀x၆၀)ေပ အကျယ်အဝန်းရိှ ပါမစ်ေြမသည်ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနတွင် ဦးလှေအာင် (CF-081286) 

အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက် မိဘများကွယ်လွန်သြဖင့် သားသမီး 

များြဖစ်သည့ ်ဦးြမင့်ိုင[်၁၂/သဃက(ိုင်)၀၇၈၈၄၃)+၆ တိုမှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီး 

တရားဝင် ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခလံျက် အပီးပိင်ုေရာင်းချရန် 

ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှလည်း ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် 

ေြမကွက်တန်းဖိုး၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။  

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇) ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက် 

အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဖိးဖိးြမင့် (LL.B)ေဒ ဖိးဖိးြမင့ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၇၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၇၆)

အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၉၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-ဝါးတစ်ရာစက်မ ဇန်ု၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၃၈၊ ဧရယိာ 

(၃.၁၆၇)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန ်ေြမှင့်ယင်း 

ေြမေပ ရိှ အမှတ်-၃၃၈၊ ဝါးတစ်ရာေကျာင်းလမ်း၊ ၄၉-ရပ်ကွက်၊ ဝါးတစ်ရာ 

စက်မ ဇုန်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တို၏ မိေြမစာရင်း အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ဦးေအာင်သန်း 

[၁၂/မဘန(ိုင်)၀၇၀၂၆၁]က မိမိတစ်ဦးတည်းတရားဝင်လက်ဝယ်ထားရှိ

ပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တို 

မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 

အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိခုိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရး 

ဆိုင်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ ်

ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

           ဦးေအးမင်းေဇာ်                            ဦးေကျာ်မင်းိုင်           ဦးေအးမင်းေဇာ ်                           ဦးေကျာ်မင်းိုင်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉)     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉)     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

D ROMAYI @ HLAING HLAING TIN အမည်ေပါက်ယာ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ထွက်ရှိထားေသာD ROMAYI @ HLAING HLAING TIN အမည်ေပါက်ယာ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ထွက်ရှိထားေသာ

 ယာ်အမှတ်-5L-5193၊ TOYOTA ALPHARD MNH10 အနက်ေရာင်ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့ ်ပတ်သတ်၍  ယာ်အမှတ်-5L-5193၊ TOYOTA ALPHARD MNH10 အနက်ေရာင်ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့် ပတ်သတ်၍ 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါေမာ်ေတာ်ယာ်အမှတ်-5L-5193 အား အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သူ ဦးေဇယျာတင်ထွန်း [၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၅၃၁၈]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် 
က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေကာ်ချန်ိ (ခ) ေမာင်ေကျာ်ဝင်း [၁၃/ကခန(ုိင်)၀၇၄၇၆၉]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထား
ပီးြဖစ်ပါသြဖင့် အထက်ပါေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့်ပတ်သက်ပီး ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိုယေနမှစ၍ (၃)ရက်အတွင်း       
ေမာ်ေတာ်ယာ်ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေကာ်ချနိ် (ခ)ေမာင်ေကျာ်ဝင်း    ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B,D.B.L)ေကာ်ချနိ် (ခ)ေမာင်ေကျာ်ဝင်း    ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B,D.B.L)
[၁၃/ကခန(ိုင်)၀၇၄၇၆၉]     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)[၁၃/ကခန(ိုင်)၀၇၄၇၆၉]     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)
အမှတ်-၁၄၁၊ ၈၁-လမ်း၊ ၁၇လမ်းx ၁၈လမ်းကား   အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၄၁၊ ၈၁-လမ်း၊ ၁၇လမ်းx ၁၈လမ်းကား   အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 
ေမဃသီရိရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်။   ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉ေမဃသီရိရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်။   ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဘရဏလီမ်း၊ တိက်ုအမှတ် 

(၈၃/ခ)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အလျား (၁၈)ေပ၊ အန(ံ၅၄)ေပရိှ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ု 
ထားေသာ (၆)ထပ်တုိက် အေဆာက်အဦ၏ အကျယ်အဝန်း အလျား (၁၈)ေပ၊ အနံ(၅၄)
ေပရှိ (၆)လ ာတိုက်ခန်းှင့် အဆိုပါတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို 
တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ လှလှသင်း [၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၀၃ 
၂၆၅]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ြမြမသန်း [၇/ညလပ(ိုင်)၀၀၁၄၄၃] ကေရာင်းချမည့ ်
တန်ဖိုးေငွအနက်မှအချိကို  စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ြပမည့ ်တိုက်ခန်းှင့် တိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလံုးှင့် ပတ်သတ်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ က ု်ပ်ထံသုိ 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာရက်စာတမ်း မရူင်းအေထာက်အထား ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း   ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီဆက်လက်   ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမြမသန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ြမြမသန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ပွင့်ြဖသင်း (LL.B, LL.M (International Law))ေဒ ပွင့်ြဖသင်း (LL.B, LL.M (International Law))

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၁၃)
အမှတ်(၁၁၃၃)၊ သုမနလမ်းမကီး၊ (၂)ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၁၁၃၃)၊ သုမနလမ်းမကီး၊ (၂)ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၀၁၅၆၆၆၊ ၀၉-၆၉၈၈၈၂၀၂၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၀၁၅၆၆၆၊ ၀၉-၆၉၈၈၈၂၀၂၈

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၆၅၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၆၅

ကွယ်လွန်သူ ဦးစံြမင့်ှင့် ေဒ အယ်မာတို၏ ကျန်ရှိရစ်ေသာကွယ်လွန်သူ ဦးစံြမင့်ှင့ ်ေဒ အယ်မာတို၏ ကျန်ရှိရစ်ေသာ

 ပစ ည်းများှင့် စပ်လျ်းသည့်အမ  ပစ ည်းများှင့ ်စပ်လျ်းသည့်အမ 
၁။ ေဒ ခင်ု              ေလ ာက်ထားသူများ
၂။ ေဒ မိမိစံ
(ေလ ာက်ထားသူ ၁၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ တို၏ 
အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ)်
၃။ ေဒ ဝင်းဝင်းစံ
၄။ ေဒ ုုစံ
၅။ ဦးခင်ေမာင်ေထွး
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်ေတာ်ေလး၊ အထက်ပန်း 

ဆိုးတန်းလမ်း၊ Pent House (ဝဲ+ယာ)၊ အမှတ်(၈၄)တွင် ေနထိုင်ခဲ့ေသာ  ကွယ်လွန်သူ 
ဦးစံြမင့်ှင့် ေဒ အယ်မာတုိ၏ ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းအေပ ၌ အေမွထိန်းလက်မှတ်ထုတ် 
ေပးပါမည့် အေကာင်းှင့ ်ကွယ်လွန်သူ ဦးေရ ၏  သားသမီးအရင်းေတာ်စပ်ကသူများ
ြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်ု ပါ(၅)ဦးက အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒအရ ေလ ာက်ထားသြဖင့ ်
ဤအမ ကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆုတ် ၃ ရက်) ေနတွင် 
ဆိုင်ဆိုကားနာရန် ချနိ်းဆိုထားသည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ထိုကွယ်လွန်သူ ဦးစံြမင့်ှင့ ်
ေဒ အယ်မာတို၏ ကျန်ရှိရစ်ေသာပစ ည်းတွင် အကျိးစီးပွားသက်ဆိုင်သည ်အဆိုရှိသူ 
တုိအား အဆုိပါအမ တွင် ၎င်းတုိ (လာေရာက် ဆုိင်ဆုိရန်သင့်ေလျာ်မည်ဟုထင်ြမင်လ င်) 
ဆုိခ့ဲေသာ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၅ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆုိလဆုတ်  ၃ ရက်)ေန၌  မိမိတုိ 
ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
လာေရာက်ဆိင်ုဆိရုန်ှင့ ်အေမထွန်ိးလက်မှတ်မထတ်ုေပးမ ီမှတ်တမ်းများကိ ုကည့် ရန် 
အေမဆွက်ခြံခင်း အက်ဥပေဒပဒ်ုမ ၂၈၃ ှင့အ်ည ီဆင့ဆ်ိလုိက်ုသည်  လာေရာက်ြခင်းမရိှ 
ပျက်ခဲလ့ င် ုံးေတာ်ကေလ ာက်ထားသ ူေဒ ခင် ုပါ(၅)ဦး၏   ေလ ာက်လ ာအေပ ၌စစ်ေဆး 
ေဆာင်ရက်ပီးလ င် ၎င်းအမ အေကာင်းအရာတွင ် စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၁၆) ရက်ေန၌  ဤုံးေတာ်တဆံပ်ိ ိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁/ထပူါုရံပ်ကွက်၊ ထပူါု(ံ၅)လမ်း (အေနာက်)၊ 

အမှတ်(၁၀၄၇/ခ)၊ အမှတ်(၁၇)ရှိ (၅)ထပ်တိုက်၏ ေြမညီထပ်+ထပ်ခိုးအပါအဝင် 
(၁၈ေပx ၅၄ေပx၁၇ေပ)ရိှတိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့မ်ျားကိ ုဝယ်ယလူက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟုအဆုိြပေသာ ေဒ ထက်ထက်ဝင့် [၈/မကန(ုိင်)၀၉၉၁၁၆]ထံမှ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ရန်အေကာင်းရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိပီး (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ် 
ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၈၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၈၈၁)
အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၅၀၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၅၀၅

ကီး  ြမန် သစ် ပင်    စိုက် ပျိး လ င်      စွမ်း အင် လည်း ရ   ြပည် လည်း လှကီး  ြမန် သစ် ပင်    စိုက် ပျိး လ င်      စွမ်း အင် လည်း ရ   ြပည် လည်း လှ

ကမ ာ့ကမ ာ့

အပူချနိ်အပူချနိ်

ေလ ာ့ချေလ ာ့ချ

ဖိုဖို

အိုဇုန်းအိုဇုန်း

လ ာလ ာ

ကာကွယ်ကာကွယ်

မ နဲမ နဲ

အတူအတူ

ဆက်လက်ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်ေဆာင်ရက်

စိုစို



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

ဤလူေဘာင်တွင်ဤလူေဘာင်တွင်
စတ်ိညစ်စရာ-ေသာက-ဗျာပါဒမှန်သမ  ခဝါချ သန်စင်၍ အသက်ရာ 

ေကျာ်ေနလိုလ င်

အငိမ်းစား လ/ထ- ကထိက ဆရာငိမ်းေရ ေမာင်၏ အလုံပိတ်     

မှန်ေထာင်ဟာသများစာအုပ်ကိုဖတ် ပါ။

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

(Promotion ကာလ တစ်လအတွင်းသာ)

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

သာေကတမိနယ်၊ နဝရတ်လမ်းကျယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်-၈၊ ေြမကွက်အမှတ်-သာေကတမိနယ်၊ နဝရတ်လမ်းကျယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက-်၈၊ ေြမကွက်အမှတ-်

၁၅(ခ)၊ အကျယ်အဝန်း-(၂၀ေပx ၆၀ေပ) ရှိ ေဒ မျိးေအးငိမ်း အမည်ေပါက် ၁၅(ခ)၊ အကျယ်အဝန်း-(၂၀ေပx ၆၀ေပ) ရှိ ေဒ မျိးေအးငိမ်း အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

အထက်ပါ ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်သူ ေဒ မျိးေအးငိမ်း[၁၂/ဗတထ 

(ိင်ု)၀၀၀၂၆၁]မှ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခ၍ံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ အပီး 

အပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား(မရူင်း)

များှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ပီးဆံုးသည် 

အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးခင်ေမာင်ချိLL.B,D.B.L ေဒ သီတာေအာင်(LL.B) ဦးခင်ေမာင်ချိLL.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၊ ၀၉-၆၈၅၆၈၇၆၈၀ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၁၉၈၅၊ ၀၉-၆၈၅၆၈၇၆၈၀

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

“ ေြမှင့် အေဆာက်အဦပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း“ ေြမှင့် အေဆာက်အဦပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနကီန်ုး(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ေြမလုမ်း၊ 

အမှတ်(၂၉)ဟု ေခ တွင်ေသာ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-

၂၉/B-1၊ ေြမကွက်အမှတ-်၆၆/၁၀၊ အကျယ်အဝန်း(၃၅'/၄၇'x ၆၀'/၆၂')၊ ဧရိယာ 

(၀.၀၅၆)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-၂၉/B-1၊ ေြမကွက်အမှတ-်၆၆/၁၁၊ အကျယ်အဝန်း (၂၅'.၄"x ၄၁'/၆၁')၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၄၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက(်၂)ကွက်ေပ ရှိ 

(၅) ခန်းတဲွ (၂)ထပ်အေဆာက်အဦတွင် အေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်ဝယ်ယေူနထိင်ုသ(ူ၁၀)

ဦး မပါဝင်ဘ ဲက ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေအာင်ေအာင်လွင်[၁၂/မဂတ(ဧည့)်၀၀၀ 

၁၉၅]မှ တရားဝင် အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သည့် ေြမှင့် အေဆာက်အဦြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  အထက်ပါ(၅)ခန်းတွဲ  (၂)ထပ်  အေဆာက်အဦ(၂)လုံးှင့် 

ပတ်သက်၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးစီမိုရ်(ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင်မ ှအိမ်ခန်းလခ 

ေကာက်ခံြခင်း၊ အခန်းအမည်ေြပာင်းြခင်း၊ အေဆာက်အဦြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်း၊ 

စမီခံန်ခဲွြခင်းစသည်တိုကိ ုြပလပ်ုေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည့အ်ြပင် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ဦးစမီိရ်ု(ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင်၏ သေဘာတခွူင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲေြမှင့အ်ေဆာက် 

အဦတိုအား တိုးချဲြခင်း၊ ြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်းတို မြပလုပ်ပါရန် အများသိေစရန ်

ေကညာအပ်ပါသည်။

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

 ဦးစီမုိရ်(ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင် ေဒ မာမာသိန်း(LL.B) ေဒ ှင်းသီတာဖိး(LL.B) ဦးစီမုိရ်(ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင် ေဒ မာမာသိန်း(LL.B) ေဒ ှင်းသီတာဖိး(LL.B)

 [၁၂/မဂတ(ဧည့်)၀၀၀၁၉၅] (စ်-၈၇၉၂) (စ်-၁၃၇၂၀) [၁၂/မဂတ(ဧည့်)၀၀၀၁၉၅] (စ်-၈၇၉၂) (စ်-၁၃၇၂၀)

 အမှတ်(၁၁၁)၊ ၉၄-လမ်း၊  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ အမှတ်(၁၁၁)၊ ၉၄-လမ်း၊  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

 ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊  အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊  အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊

 မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊

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

 ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၂၃၇၃ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၂၃၇၃ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ြမန ာလမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀၄)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၈၉၂)၊ အကျယ် 

အဝန်း (၄၀x၆၀) ေပရိှသည့ ်ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်နင့ ်အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတိုကို က န်မ၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ နနီ ီ

(ခ) ေဒ ေစာေထွး [၈/ခမန(ိုင်)၀၄၈၈၂၈]မှ အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူထားခဲ့ပီး ယေနအချနိ်ထိ တရားဝင်

လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားရိှသြူဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား က န်မ၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ေဒ နီနီ(ခ) ေဒ ေစာေထွး၏ သေဘာတူညီခွင့်ြပချက်ရရှိြခင်းမရှိဘဲ အြခားသူတစ်ဦးဦးထံသို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ 

ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားမ ှေြမငှားဂရန်အမျိးအစားသို ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ေြမကွက်အတွင်းသို 

ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိင်ုြခင်း၊ ခစံည်းိုးကာရံြခင်းများ မြပလပ်ုပါရန်ှင့ ်တစ်စုတံစ်ရာ ြပလပ်ုခဲပ့ါက တည်ဆတဲရားဥပေဒများှင့အ်ည ီ

အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၁၅၂) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၁၅၂) 

Hnin Yu Jasmine Legal ServicesHnin Yu Jasmine Legal Services

အမှတ်(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၇၀၁၀၁၉၉၊ ၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃ဖုန်း-၀၉-၄၇၀၁၀၁၉၉၊ ၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-

(ရလပ-၂၃)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၂၃၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၉၃)၊ ခေရ(၇)လမ်း၊ ေြမ 
အကျယ်အဝန်း (၄၀'x၆၀')၊ ေဒ မိုမိုစံ ဂရန်အမည်ေပါက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
တိုကို တရားဝင်လက်ေရာက ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးိုင်လင်း [၈/ရနခ(ိုင်)၀၉၇၀၄၆] 
ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေမသလွူင် [၆/မမန(ိင်ု)၁၄၃၃၁၂]က အေရာင်းအဝယ် 
ြပလုပ်၍ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အေရာင်း 
အဝယ် ကန်ကွက်လိုသည်ရှိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ် 
ထံသို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့ ်စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား (ဂရန်မူရင်းများ)ြဖင့် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးစိုးပိုင်(LL.B)ဦးစိုးပိုင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၅၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၅၈) 
တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ၊ ShopHouseတိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ၊ ShopHouse

(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၁၉၅၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၁၉၅
 ၁။ ေဒ မင်းေမာ်သိန်းကိ ု ှင့် ှင့်  ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်
 ၂။ ဦးသတိုးေဒးထက[်ကိုယ်တိုင်ှင့်
 (၁)တရားလို၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ]်
  (တရားလိုများ)   (တရားပိင်)(တရားလိုများ)   (တရားပိင)်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေရကူးေတာင်ပိင်ုး၊ 
ဧရာဝဏ်လမ်း၊ အမှတ်-၆၆ ေန ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့ ် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ 
သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလုိက “အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိမှတ်ပံုတင်သွင်း 
ေပးေစလိုမ ” ရလိုေကာင်းှင့် ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင ်
ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိ ု
ိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၈)
ရက(်၁၃၈၄ ခုှစ်၊ဝါဆုိလဆနး် ၁၁ ရက)် မွနး်မတည့်မီ(၁၀)နာရီတွင ်အထက် 
အမည်ပါသ ူတရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သိုလာေရာက် 
ရမည်။ ၎င်းြပင်အထက်ပါ ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်မျက်ကွယ် 
တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် 
အမ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထုေချတင်ြပ အမှီြပလို 
သည့် စာချပ်စာတမ်းအစ ရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 
သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ် ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လုိက်ရမည်။ သင်က 
ထုေချလ ာ တင်သွင်းလုိလ င် အမ  မဆိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၅)ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ် ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (ြမင့်စိုး)(ြမင့်စိုး)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၁) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၁)
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

“အများသိေစရန် ေကညာချက်”“အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၆/၁၁)ရပ်ကွက်၊ ေမခလမ်း၊ 

ဟားခါးပန်း ခ၊ံ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၉/က)ေန (အဖ)ဦးေဌးဝင်း၏သမီး 
ြဖစ်သူ ေဒ ြဖြဖလ  င်[၇/ပခန(ုိင်)၁၉၂၁၈၉]ေခတ  SINGAPORE (EMBASSY 
OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR 15.ST.MARTIN’S 
DRIVE SINGAPORE) ၏ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှသ ူေဒ ဝင်း 
ြမင့်[၇/ပခန(ိုင်)၁၅၃၇၂၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
၁။ က န်မ ေဒ ြဖြဖလ  င်ှင့ ်ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးမင်းဟန်(ဘ)ဦးေအာင် 
သန်းစိန်[၁/မကတ(ိုင်)၀၁၁၁၂၀]တိုသည်(၃၀-၉-၂၀၀၈)ရက်တွင် 
Singaporeိုင်ငံတွင် ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့်အည ီတရားဝင ်
လက်ထပ်ထိမ်းြမားခဲ့ပါသည်။
၂။ ရန်ကန်ုမိ၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ ေအာင်မဂ  လာ 
(၂)လမ်း၊ အမှတ်-၂၉၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)ရှိ 
အိမ်အပါအဝင် ေြမကွက်ှင့် ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ၁၉/၄၇ 
ရပ်ကွက်၊ ှင်းပန်း(၆)လမ်း၊ အမှတ်(၈၃၆/က)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား 
၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)ရှိ အိမ်အပါအဝင် ေြမကွက်တိုသည် က န်မှင့် 
ခင်ပွန်းြဖစ်သူတိုသည ်   လက်ထပ်ပီးသည့်ေနာက်ပိုင်းတွင ်  က န်မ 
အမည်ြဖင့ ်ဝယ်ယူထားေသာ အိမ် ခံေြမများ ြဖစ်ပါသည်။
၃။ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးမင်းဟန်သည ်က န်မ ေဒ ြဖြဖလ  င်ှင့် ပူးတွဲ 
ပိုင်ဆိုင်ေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ အိမ် ခံေြမကို က န်မသိရှိြခင်းမရှိဘဲ 
ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းထားြခင်း၊ အာမခံ 
ထားြခင်းများ ြပလပ်ုပါက ေနာက်ဆက်တဲွြဖစ်ေပ လာမည့ ်ကစိ ရပ်များ 
အား က န်မမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်းှင့် ထိုသို    
ြပလုပ်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ သက်သက်မွန် ေဒ အိမွန်ခိုင် ေဒ သက်သက်မွန် ေဒ အိမွန်ခိုင်
 (LL.B,LL.M,D.B.L,D.I.P.L) (LL.B,D.B.L,D.I.L) (LL.B,LL.M,D.B.L,D.I.P.L) (LL.B,D.B.L,D.I.L)
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၄၀၁၃) D.L(101)IP LAW    အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၄၀၁၃) D.L(101)IP LAW   
  (WIPO,SWITZERLAND)  (WIPO,SWITZERLAND)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
  (စ်-၉၃၅၃)(၂၄-၁၀-၂၀၁၃)  (စ်-၉၃၅၃)(၂၄-၁၀-၂၀၁၃)

အမှတ်(၅၅၇/၅၆၇)၊ အခန်း(၉၀၂)၊ ၉-လ ာ၊ MAC Tower၊ အမှတ်(၅၅၇/၅၆၇)၊ အခန်း(၉၀၂)၊ ၉-လ ာ၊ MAC Tower၊ 
မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့ ်ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph:09-795492660,09-250289773,09-795188985Ph:09-795492660,09-250289773,09-795188985

အများြပည်သူသိေစရန် ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန ်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွှစ်ဦးက  ရန်ကုန်မိ၊  မဂ  လာဒုံမိနယ်၊  ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက ်အမှတ် - (၅၃၂/စီ ဂ)၊ ေြမကွက်အမှတ-် (၁၆/က+၁၇/က)၊ ေြမဧရိယာ- 

(ဝ.၂၈၄+ ဝ.၂၆၅=၀.၅၄၉) ဧကရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက ်(၂) ကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်များေပ ရှိ (အလျား ၃၆ေပx အနံ ၇၂ ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ဂိုေဒါင် 

(၁)လုံး၊ လ ပ်စစ်မတီာ(၂)လုံးအပါအဝင် ယင်းတိုှင့ ်ဆက်စပ် ပတ်သက်လျက်ရိှေသာ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတ၊ီ မိြပ စမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် ဦးတင်လတ် (ဘ) ဦးေမာင်တ ီ

[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၅၇၁၁၅] အမည်ြဖင့ ်တည်ရိှပီး ဦးတင်လတ်သည် (၁၇-၄-၂၀၂၀) 

ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ၍့  ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒအရ တရားဝင် အေမဆွက်ခ ံ

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ှင့် ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုရှိသူ  ၎င်းဇနီးြဖစ်သူ  

ေဒ ခင်ချိေအး [၁၂/တမန(ိုင်)၀၅၄၀၁၀]၊ အမှတ်-၁၇၊  (၁၅၆)လမ်း၊  (က+ဂ) 

ရပ်ကွက်၊  တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူထံမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ ေြမကွက် (၂)ကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်များေပ ရိှ အကျ ိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍  

ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ခင်ဝင်းြမင့် (B.Sc,PGDL) ေဒ ခင်ြမတ်သူ (H.G.P,LL.B, D.M.L) ေဒ ခင်ဝင်းြမင့ ်(B.Sc,PGDL) ေဒ ခင်ြမတ်သူ (H.G.P,LL.B, D.M.L)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)

 အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း

 အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ Star City Condominium၊ ကယ်စင်အမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ် (B-4)၊ အခန်းအမှတ်(၆၂၁)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၆၅၁) စတရုန်းေပရိှေသာ (၁၂)ထပ်ခဲွထပ်တိက်ု အေဆာက်အအုမှံ (၆)ထပ်ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်တွယ်ဆက် 

တပ်ဆင်ထားေသာ  ေရမီးအပါအဝင ် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု ၁။ ဦးသက်လွင ်[၁၀/သဖရ(ိုင်)၀၁၄၃၂၁] ၂။ ေဒ ေဆွေဆွဝင်း 

[၁၀/သဖရ(ုိင်)၀၂၁၅၇၃]တုိမှ  တရားဝင်လ ဲေြပာငး်ေရာငး်ချပုိင်ခွင့်ရှိေကာငး်  ဝန်ခံကတိြပပီး  ေရာငး်ချရန်  ကမး်လှမး်သြဖင့ ် 

က န်မ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏  တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်ေသာ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း 

တိကျခုိင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ က န်မထံသုိ  လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

မည့်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၁၅၂)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၁၅၂)

Hnin Yu Jasmine Legal ServicesHnin Yu Jasmine Legal Services

အမှတ်(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ် (၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ (စ) ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ် (၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ (စ) ရပ်ကွက်၊

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၇၀၁၀၁၉၉၊ ၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၇၀၁၀၁၉၉၊ ၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃

“ေြမှင့်အေဆာက်အဦပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း “ေြမှင့်အေဆာက်အဦပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သာယာကုန်းလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၄)ဟုေခ တွင်ေသာ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀ J3၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-V၁၀၊ အကျယ်အဝန်း (၃၅'/၂၃'.၆"x၅၂')၊ ဧရယိာ(၀.၀၃၄)ဧကရိှ၊ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ (၂)ခန်းတဲွ (၁)ထပ်အေဆာက်အဦ 

သည် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးစီမုိရ်(ခ)ဦးေအာင်ေအာင်လွင်  [၁၂/မဂတ(ဧည့်) 

၀၀၀၁၉၅] မှ တရားဝင်အမည်ေပါက ်ပိုင်ဆိုင်သည့်ေြမှင့ ်အေဆာက်အဦြဖစ်ပါ 

သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ (၂)ခန်းတွဲ (၁)ထပ် အေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍ 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးစီမုိရ်(ခ)ဦးေအာင်ေအာင်လွင်မှ အိမ်ခန်းလခေကာက်ခံြခင်း၊ 

အခန်းအမည်ေြပာင်းြခင်း၊ အေဆာက်အဦ ြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်း၊ စီမံခန်ခွဲြခင်း 

စသည်တိုကိ ုြပလပ်ုေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည့အ်ြပင် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးစမီိရ်ု(ခ)

ဦးေအာင်ေအာင်လွင်၏ သေဘာတခွူင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲေြမှင့အ်ေဆာက်အဦတိုအား 

တိုးချဲြခင်း၊  ြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်းတို  မြပလုပ်ပါရန ် အများသိေစရန ်ေကညာအပ ်

ပါသည်။

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

 ဦးစီမုိရ် (ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင် ေဒ မာမာသိန်း(LL.B) ေဒ ှင်းသီတာဖိး (LL.B) ဦးစီမုိရ် (ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင် ေဒ မာမာသိန်း(LL.B) ေဒ ှင်းသီတာဖိး (LL.B)

 [၁၂/မဂတ(ဧည့်)၀၀၀၁၉၅] (စ်-၈၇၉၂) (စ်-၁၃၇၂၀) [၁၂/မဂတ(ဧည့်)၀၀၀၁၉၅] (စ်-၈၇၉၂) (စ်-၁၃၇၂၀)

 အမှတ်(၁၁၁)၊ ၉၄-လမ်း၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ အမှတ်(၁၁၁)၊ ၉၄-လမ်း၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

 ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊  ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊ 

 မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ၈၉-လမ်း၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ၈၉-လမ်း၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊

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

 ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၂၃၇၃ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၂၃၇၃ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မလ ကန်ုးေဌးက ယ်(က)ရပ်ကွက်၊ ဇဋလိ 

လမ်း၊ အမှတ်(၅)ဟ ုေခ တွင်သည့ ် (၂)ခန်းတဲွ (၈) ထပ်တိက်ု အေဆာက်အဦရိှ 

ေြမညီထပ်၊ ေခါင်းရင်းခန်း (ညာ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂၁
၂
ေပx ၅၅ေပ )ရှိ  

တုိက်ခန်းှင့်  ယင်းတုိက်ခန်း၏  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်    အားလုံးတိုကို  

လက်ဝယ်ရိှ ပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချခွင့်ရိှသူ (ေြမပုိင်ရှင်) ဦးစံလ  င် [၁၂/တမန(ုိင်)၀၀၇ 

၈၀၁]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ တန်ဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ် 

ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းှင့ ်ယင်းတိုက်ခန်း 

ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့ ်ပတ်သက်၍  အကျိးသက်ဆိင်ု 

ခံစားခွင့်ရှိသည်ဆိုပါက စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ေ်နမှ (၁၄) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ပီးေြမာက်သည်အထ ိ ဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး (LL.B,LL.M)ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး (LL.B,LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၂၇)

အမှတ် (C-2)၊ အခန်းအမှတ် (A/110)၊ Botahtaung Time Square အမှတ် (C-2)၊ အခန်းအမှတ် (A/110)၊ Botahtaung Time Square 

အိမ်ရာ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အိမ်ရာ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉- ၂၅၀၀၆၀၃၁၃ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉- ၂၅၀၀၆၀၃၁၃

သား၊ သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသား၊ သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ စမ်းကီးရပ်ကွက်၊ အုတ်ဖုိကွင်းအမှတ် 

(၆၀၆)၊ ဦးပုိင်အမှတ် (၈၇/၂)ှင့် (၈၈/၂)တွင် ေနထုိင်ေသာ (အဖ) ဦးထွန်း၏ 

သား ဦးစိုးေအာင်မ ှ၎င်း၏ သားှင့် သမီးြဖစ်ေသာ (သား) ေမာင်ဝင်းကိုကိ ု

[၁၀/မလမ(ုိင်)၂၄၂၉၀၀] ှင့် (သမီး) မသဲသဲေအာင်[၁၀/မလမ(ုိင်)၂၆၉၀၈၈]တုိ 

သည် ဖခင်၏ ဆုိဆံုးမမ ကုိ မနာခံဘဲ ဖခင်အား  စိတ်ဆင်းရဲေအာင် ြပလုပ်ြခင်း၊ 

အေှာင့်အယှက်ေပးြခင်းများ ြပလုပ်မဲြဖစ်၍ ၎င်းတုိှစ်ဦးအား သား၊ သမီး 

အြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုေကာင်းကိ ုအများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားသူ  န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ  န်ကားချက်အရ

 ဦးစိုးေအာင် ဦးိုင်ရဲေအာင် ဦးစိုးေအာင် ဦးိုင်ရဲေအာင်

 [၁၀/ရမန(ိုင်)၁၆၄၀၈၆]       LL.B (အထက်တန်းေရှေန)(စ်-၄၉၀၃၁) [၁၀/ရမန(ိုင်)၁၆၄၀၈၆]       LL.B (အထက်တန်းေရှေန)(စ်-၄၉၀၃၁)

 အုတ်ဖိုကွင်းအမှတ် (၆၀၆)၊  အမှတ်(၁၃၉၂)၊ ၁၂-လမ်း၊ အုတ်ဖိုကွင်းအမှတ ်(၆၀၆)၊  အမှတ်(၁၃၉၂)၊ ၁၂-လမ်း၊

 ဦးပိုင်အမှတ်(၈၇/၂)ှင့် (၈၈/၂) မိင်သာယာရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။ ဦးပိုင်အမှတ်(၈၇/၂)ှင့် (၈၈/၂) မိင်သာယာရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။

 စမ်းကီးရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။ စမ်းကီးရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေမာင်ေကာင်းထက ်

CDC No-116290 ၏ CDC စာအုပ် 
မှာ ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၇၃၇၈၈၉၉၇ဖုန်း-၀၉-၇၇၃၇၈၈၉၉၇

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေမာင်ေကာင်းသီဟ [၁၂/

ကမတ(ုိင်)၀၇၃၉၁၉] ကုိင်ေဆာင်ေသာ 

သေ  ဘာသားမှတ်တမ်းကတ ်(SID)  ှင့် 

ALL In one စာအုပ် ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် 

ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ 
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မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

‘‘ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်’’‘‘ကန်ကွက်ိုင်ပါသည’်’
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 

(၃၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၂၄၊ အမှတ် (၃၂၄) သရဖလီမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း 
(အလျား ၄၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ (ဝ.ဝ၅၅)ဧက၊ စတုရန်းေပ- ၂၄၀၀ 
ရှိ ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့် 
ရှိသူ ေဒ ေဖွးေဖွးသန်  [၅/မရန(ိုင်)၁၇၃၈၃၂]၊ ေဒ ဖူးေဝေကျာ ် [၅/မရန 
(ိုင)်၁၇၆၁၇၀]တိုထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွက စရန်ေငွ 
တချိတစ်ဝက်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  သိုြဖစ်ပါ၍  အထက်ေဖာ်ြပပါ  
အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၁၄)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ  ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆံုးသည်အထိ  
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြမတ်သက်ေအး (B.A,P.G.D.L,D.B.L)ေဒ ြမတ်သက်ေအး (B.A,P.G.D.L,D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၄၂၃၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၄၂၃၆)
အမှတ် (၄၀)၊ ပိေတာက်ပင်လမ်း၊ ေဈးကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊အမှတ် (၄၀)၊ ပိေတာက်ပင်လမ်း၊ ေဈးကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၆၉၆၃ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၆၉၆၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ FMI Cityအိမ်ရာ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၀၂)၊ ေရ စံပယ်(၂)လမ်း၊ 
တိက်ုအမှတ်(F-19)ဟ ုေခ တွင်ေသာ(၄၀'x ၆၀')၊ ေဒ စန်းစန်းဲွ ဂရန် အမည်ေပါက်ှင့ ်
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်လက်ေရာက်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူဦးဝင်းေသာင်း 
[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၂၈၂၉၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွြဖစ်သ ူေဒ သသီစီ[ံ၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၇၀၂ 
၇၉]မှ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ု၍ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သုိပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကန်ကွက်လုိသည်ရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်သည့် စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား (ဂရန်မူရင်း 
များ)ြဖင့် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစိုးပိုင်(LL.B)ဦးစိုးပိုင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၅၈)
တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ ShopHouse၊ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ ShopHouse၊ 

(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 က ်ုပ ်၏မိတ်ေဆွဦးရန်ိုင ်ေအာင်[၁၂/လသယ(ိုင ်)၀၆၆၂၁၀]ှင့ ် 

ေဒ ှင်းဒါလီေမာင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၈၆၀၉၈]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ (၂၉)လမ်း၊  အမှတ်(၁၉၆)
ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတဲွ၊ (၆)ထပ်တုိက် အေဆာက်အဦ 
၏ ပ မထပ်(၆)လ ာ၊ ေြခရင်းခန်း(၁၉ေပx ၅၄ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းှင့် 
ယင်းတိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်ေသာ ကိုယ်ပိုင်လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်တရားဝင် လက်ရိှထား 
ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးလှေအာင် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၄၄၂၄၉]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများမ ှအပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်ကန်ကွက်လိသု ူမည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုသည့်  စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံ 
လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၀၃၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၀၃၆)
အမှတ်(၁၉)၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၉)၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၁၇၀၈၁၊ ၀၉-၇၉၈၂၆၀၁၅၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၁၇၀၈၁၊ ၀၉-၇၉၈၂၆၀၁၅၁

“(၁၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာတွင် “(၁၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာတွင ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးေအာင်ိုင်၏ ေဒ ထက်ထက်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးေအာင်ိုင်၏ ေဒ ထက်ထက်

[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၆၈၉၁] ှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၆၈၉၁] ှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 

အေပ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းအေပ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း
လူကီးမင်း ဦးစိုင်းေဝမိုးေကျာ်၏ (၁၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနထုတ်ေကးမုံသတင်း 

စာပါ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ထက်ထက်ှင့် အများသိေစရန် ေကညာချက်အပုိဒ် (၂) စွပ်စဲွ 

ချက်ှင့် အပုိဒ်(၃) ပစ ည်းမှာ မှန်ကန်မ မရိှပါ။ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ထက်ထက်ှင့် လူကီးမင်း 

ဦးစိုင်းေဝမိုးေကျာ်တို ေပါင်းသင်းစ် ေဒ ထက်ထက်မှာ သားအိမ်ေရာဂါ ြပင်းထန်စွာ 

ခံစားရပီး ေဆးကုသမ ခံယူေနစ် (၆-၆-၂၀၁၈) ရက်ေနက လူကီးမင်း ဦးစုိင်းေဝမုိးေကျာ်က 

ကွာရှင်းြပတ်စဲလုိေသာရည်ရယ်ချက်ြဖင့် ေဒ ထက်ထက် ကုိစွန်ပစ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

လူကီးမင်း ဦးစိင်ုးေဝမိုးေကျာ်က (၆-၆-၂၀၁၈) ရက်ေနမှစ၍ ယေနအထ ိေဒ ထက်ထက် 

ကျန်းမာေရးမေကာင်းသြဖင့ ် ေဆးကုသမ ခံယူစ်တွင် ေငွေကးတစ်စုံတစ်ရာ 

ေထာက်ပံေ့ပးကမ်းြခင်းမရိှဘ ဲစွန်ပစ်ထားခဲြ့ခင်းြဖစ်၍ ေဒ ထက်ထက်မှာ မမိလိက်ဝယ် 

ရှိပစ ည်းများကို ထုခွဲေရာင်းချ၍ ေဆးကုသမ ခံယူခဲ့ရပါသည်။ ေဒ ထက်ထက်မှာ 

သားအိမ်ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနရသူြဖစ်၍ လူကီးမင်းစွပ်စွဲသကဲ့သိုဆဲဆိုရန်ရှာြခင်း၊ 

မမှန်မကန်စွပ်စွဲေြပာဆိုြခင်း၊ အိုင်အထက်ြပြခင်းများ ြပလုပ်ိုင်သည့်အေြခအေန

အလျ်းမရိှဘဲ ေဒ ထက်ထက်မှာ ေရာဂါသည်ြဖစ်ေန၍ လူကီးမင်းက မေပါင်းသင်းလုိ 

ေတာ့သည့်သေဘာြဖင့်ကွာရှင်းြပတ်စဲရန်ရည်ရယ်၍ စွန် ပစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ထက်ထက်မ ှ (၆-၇-၂၀၂၁) ရက်ေနထုတ်ေကးမုံသတင်းစာတွင ်

လူကီးမင်း ဦးစုိင်းေဝမုိးေကျာ်က(၃)ှစ်ေကျာ်ကာ စွန်ပစ်ထားသြဖင့် ဆက်လက်ေပါင်းသင်း 

ရန်ဆ မရိှ၍ အကင်လင်မယားအြဖစ် ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးေကာင်း ဦးစုိင်းေဝမုိးေကျာ်ှင့ ်

အများသိေစရန်ကိစ ကို အတိအလင်းေကညာပီးြဖစ်ပါသည်။ (၁၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန  

ထုတ်ေကးမံုသတင်းစာပါ လူကီးမင်း၏ ေဒ ထက်ထက်ှင့် အများသိေစရန် ေကညာ 

ချက်ပါ စွပ်စွဲချက်များမှာ မှန်ကန်မ မရှိပါေကာင်း လူကီးမင်း ဦးစိုင်းေဝမိုးေကျာ်ှင့ ်

အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ထက်ထက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ထက်ထက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်စိန်လွင် (LL.B)  ဦးထွန်းထွန်းလွင် (LL.B)ဦးေကျာ်စိန်လွင် (LL.B)  ဦးထွန်းထွန်းလွင် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၀၉၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၉၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၀၉၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၉၆)

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၆၁၂၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၆၁၂၂

ပိုင်ရှင်အမည်မှန်ြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းပိုင်ရှင်အမည်မှန်ြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာေကျးရာအုပ်စု 

(ေအာင်ချမ်းသာေကျးရာ)၊ ကွင်းအမှတ်(၆၅၅)၊ ကွင်းအမည်(ဒိုးပင်ကွင်း)၊ ဦးပိင်ုအမှတ် 
(၂၆)၊ ဧရိယာ(၃.၃၇)ဧကမှ ခွဲထွက်၍ အကွက်အမှတ်(ဆ-၇)၊ ဧရိယာ(၄၂x၈၀)ေပ 
အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမေပ ေြမေအာက ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ု
က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ယိုးဒီလာ[၁၂/အလန(ုိင်)၀၄၇၈၉၈]မှ အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယခူဲ့ပီးြဖစ်ရာ ယင်းေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုသည် 
က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆှွင့သ်ာ သက်ဆိင်ုပီးြဖစ်၍ အထက်လပ်ိစာပါ ေြမှင့ပ်တ်သက်ေသာ 
တစ်ဦးတည်းပိင်ုရှင်မှာ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွေဒ ယိုးဒလီာ သာြဖစ်ပါေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ခိုင်ဇာလင်း            ေဒ ထက်ထက်ပိုင် ေဒ ခိုင်ဇာလင်း            ေဒ ထက်ထက်ပိုင်
 (LL.B,D.B.L)                  (LL.B) (LL.B,D.B.L)                  (LL.B)
        အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၇၇၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၇၇၁)        အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၇၇၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၇၇၁)
အမှတ်(၃၅)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကီး (၁၂)၊ ေရချမ်းအိုး၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ အမှတ်(၃၅)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကီး (၁၂)၊ ေရချမ်းအိုး၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၆၁၂၃၅၊ ၀၉-၈၈၂၆၈၀၆၄၀မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၆၁၂၃၅၊ ၀၉-၈၈၂၆၈၀၆၄၀

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ ရန်ကင်းေတာင်ေကျးရာေန ဦးသန်းဝင်း 

(ဘ) ဦးကံစိန်[၁၃/လရန(ိုင်)၀၂၃၇၂၃]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်းအများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည-်

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိကိ ု၂၀၀၁ ခှုစ်၊ ိဝုင်ဘာလ(၂)ရက်ေနတွင် 
မ ေလးမိေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၄/၁၇၄/၂၀၀၁)
ြဖင့် ဦးသန်းဝင်းမ ှ  မှတ်ပုံတင်သွင်းထားပီးြဖစ်ပါသည်။  အဆိုပါကုန်အမှတ်တံဆိပ် 
“ရ င်ဝမ်ဝမ်”အထူးစပါယ်ရှယ်ကက်ဥမေရး အမည်ြဖင့် မေရးအမျိးမျိးကို မ ေလး 
မိှင့်တက ွြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင ်ထုတ်လုပ်ြဖန်ချေိရာင်းချ
လျက်ရှိေကာင်းကိ ုအများြပည်သူသိရှိေစရန ်အလိုငှာ ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင ်
ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တဆံပ်ိြဖင့ ်မန်ုလပ်ုငန်း၊ သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးလပ်ုငန်း 
ှင့် Express Delivery Service အြပင်မိမိလုပ်ကိုင်လျက်ရှိေသာ လုပ်ငန်းများ၏ 
မန်ုပစ ည်းများေပ တွင် ကတ်ှင့်ယှ်တဲွအသံုးြပ၍ြမန်မာုိင်ငတံစ်ဝန်းလံုး၌ ထတ်ုလပ်ု 
ြဖန် ချသိွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ သို ြဖစ်ပါ၍ ဦးသန်းဝင်းတစ်ဦးတည်းပိုင ်အြဖစ  ်
အသုံးြပလျက်ရှိေသာ ေဖာ်ြပပါ “ရ င်ဝမ်ဝမ်” အထူးစပါယ်ရှယ်ကက်ဥမေရးကို 
ေကာင်းသတင်းှင် ့အရည်အေသွး ေကျာ်ကားမ ကို မှီြငမ်းကိုးကား၍လည်းေကာင်း၊ 
လိမ်လည်လှည့်ြဖား၍လည်းေကာင်း၊ မိမိလုပ်ငန်းမှ ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးြခင်းမရှိသည့ ်
အြခားအမှတ်တံဆိပ်အမျိးမျိးအား “ရ င်ဝမ်ဝမ်”အထူးစပါယ်ရှယ်ကက်ဥမေရးမ ှ
ထုတ်လုပ်သေယာင်ေယာင်ြဖင့် အများြပည်သူအား လိမ်လည်လှည့်ြဖား၍ ြဖန် ြဖး 
ေရာင်းချေနေသာ အထူးစပါယ်ရှယ်ကက်ဥမေရးများအား စိစစ်ေတွရှိပါက က ်ုပ်၏
“ရ င်ဝမ်ဝမ်”အထူးစပါယ်ရှယ်ကက်ဥမေရးအား ေကာင်းသတင်းှင့် အရည်အေသွး 
ေကျာ်ကားမ ကိ ုအလဲွသုံးစားြပသည့်အတွက် ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်၏ 
တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သလုိ တားြမစ်ချက်ကုိ ေဖာက်ဖျက် 
ကျးလွန်မ ေကာင့် လုပ်ငန်းအကျိးစီးပွားထိခုိက်သည့်အတွက် ထုိက်သင့်ေသာ ေလျာ်ေကး 
ေငွများကိုပါ ေတာင်းခံသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းဝင်း  ဦးေကျာ်သန်းထွန်း(LL.B)ဦးသန်းဝင်း  ဦးေကျာ်သန်းထွန်း(LL.B)
[၁၃/လရန(ိုင်)၀၂၃၇၂၃]  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၂၅၂)[၁၃/လရန(ိုင်)၀၂၃၇၂၃]  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၂၅၂)
ဖုန်း-၀၉-၇၇၃၃၃၈၁၇၈  အကွက်(၄၁၃-ခ)၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၇၇၃၃၃၈၁၇၈  အကွက်(၄၁၃-ခ)၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ 
 မ ေလးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၇၅၇၂၂၀၈ မ ေလးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၇၅၇၂၂၀၈

ကမ ာ့ကမ ာ့

အပူချနိ်အပူချနိ်

ေလ ာ့ေလ ာ့

ချဖိုချဖို

အိုဇုန်းအိုဇုန်း

လ ာလ ာ

ကာကွယ်ကာကွယ်

မ နဲမ နဲ

အတူအတူ

ဆက်လက်ဆက်လက်

ေဆာင်ေဆာင်

ရက်စိုရက်စို



ဇွန်  ၁၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ြပည်လမ်း၊ Asia Express (YGN) Co., LtdAsia Express (YGN) Co., Ltd မှ ေဆာက်လပ်ုထားေသာ 

“Diamond Condo”“Diamond Condo” (စိန်ကွန်ဒုိမီနီယံ) အေဆာက်အဦ(B)(B)၊ (၉-လ ာ)၊ အခန်းအမှတ်(09-06)(09-06)၊ အကျယ်အဝန်းဧရိယာ 

(၁၄၆၀) စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်း (၁)ခန်းှင့ ်ယင်းကွန်ဒိတုိက်ုခန်းတွင် အခိင်ုအမာ တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ပီးေသာ 

ပစ ည်းများှင့် စပ်လျ်း၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လက်ရှိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူြဖစ်ေသာ လက်ရှိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူြဖစ်ေသာ 

ေဒ ခင်ေမစုိး [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၂၇၄၈၈]ေဒ ခင်ေမစုိး [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၂၇၄၈၈]မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှလက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် 

လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုစရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား (မူရင်း) များြဖင့ ်

က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင် 

သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B) ေဒ ေကေကိုင် (LL.B) ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B) ေဒ ေကေကိုင် (LL.B)

 (စ်-၁၁၄၀၆) (စ်-၅၃၃၄၄) (စ်-၁၁၄၀၆) (စ်-၅၃၃၄၄)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း (၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း (၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းအမှတ်(၂၄/ေအ)၊ ပထမသီရိရိပ်သာလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄အမ်-၁၅)၊ အကျယ်အဝန်း (၀.၀၅၈)ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမကွက်သည ်   

ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် ယခေုရာင်းချ 

သမူျားြဖစ်ေသာ ေဒ ဇင်ေမသန်း[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၀၂၅၆၂]၊ ေဒ ြဖြဖသ[ဲ၁၂/အလန(ိင်ု) 

၀၃၈၁၀၂]တုိအမည်ြဖင့် မှတ်သားထားပါသည်။ ၎င်းတိုမ ှအဆုိပါေြမကွက်ှင့် အိမ်အပါ 

အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား မိမိတိုသာ အမည်ေပါက်လက်ေရာက ်

ပိင်ုဆိင်ုထားေကာင်း၊ ပိင်ုဆိင်ုမ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့ ်ြပန်လည်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်

ရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ ြပန်လည်ေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ဦးသန်းေဌး[၁၄/မမက(ုိင်)၀၁၁၆၁၄] မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ 

စာချပ်စာတမ်း မူရင်းများြဖင့် ယေနေကညာပါသည့်ရက်မ ှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်း 

မြပပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်း အဝယ်ကိစ  ပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဥမ ာဖိး(LL.B)ေဒ ဥမ ာဖိး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀

ေြမကွက်များဝယ်ယူမည်ြဖစ်၍ ေြမကွက်များဝယ်ယူမည်ြဖစ်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊    ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)၊    ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၇၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၉၆)ှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၂၉၇)

(အလျားေပ ၄၀x အနံေပ ၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ၂၄၀၀စ/ေပ 

အသီးသီးရိှေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှစ်ကွက်ကိ ု

အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ကည်ကည်ေလး[၁၂/တကန(ိုင်) 

၀၉၇၆၆၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေမာင်စန်ိ[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၂၉ 

၆၂၁]က ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိတစ်ဝက် ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ ယင်းေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက ခိင်ုလု ံ

ေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ရက်မ ှ   (၁၄)ရက်အတွင်း    က ်ုပ်ထံသို    လူကိုယ်တိုင ်

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန် 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

 ဦးေမာင်စိန် ဦးရန်ိုင်(ေြမာင်းြမ) ဦးေမာင်စိန် ဦးရန်ိုင်(ေြမာင်းြမ)

 Ph:09-5109148 LL.B(RASU);C.WIPO(Geneva) Ph:09-5109148 LL.B(RASU);C.WIPO(Geneva)

  C.Eng: Dip.Eng (U.K): C.Arabic IV (Cairo)  C.Eng: Dip.Eng (U.K): C.Arabic IV (Cairo)

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၈၁၉/၈-၁၁-၁၉၈၄)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၈၁၉/၈-၁၁-၁၉၈၄)

  ၅၂-ေြမညီ၊ ၁၅၇လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။  ၅၂-ေြမညီ၊ ၁၅၇လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။

  Ph:09-250821486  Ph:09-250821486

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၈၃၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၃၅၁)၊ (အလျား ၄၀ေပx အန ံ၆၀ေပ)၊ ဧရယိာ(၂၄၀၀) စတရုန်းေပ 
အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးသိန်းဟန် [၉/မတလ(ုိင်)၀၀၀၉၃၁] အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ် 
ေြမကွက် အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်များအားလံုးကုိ အရပ်ကတိ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူလက်ရိှထား ပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့် 
ရှိေကာင်း အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် ကိတင်လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ ေရာင်းချထား 
ြခင်းမရိှေကာင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားများြပသ၍  ဝန်ခကံတြိပ ေရာင်းချသ ူ
ဦးေဝလင်း[၇/ရတရ(ိင်ု)၁၀၄၀၃၁] ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးလှကွင်း[၈/
ခမန(ုိင်)၀၀၃၄၄၉]သည် အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်  စရန်ေငွကျပ် အချိကုိ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးတင်ကိုကိုဝင်းဦးတင်ကိုကိုဝင်း

LL.B,D.B.L,W.I.PO (Switzerland)LL.B,D.B.L,W.I.PO (Switzerland)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၄၂၃)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၄၂၃)    

 အမှတ်(ဝ/၇၆)၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၃) ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(ဝ/၇၆)၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၃) ရပ်ကွက်၊ 
သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၉၅၄၂သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၉၅၄၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၄- B)၊  ပုသိမ်ွန်(၈)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၃၅၁)၊ 

(အလျား ၂၅ေပx အန ံ၅၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ  ဦးစိုးသန်ိး (LTA-ဝဝ၄၉၆၉) ှင့ ်ဦးမျိးြမင့ဝ်င်း [၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၀၀၀၅] အမည်ေပါက် 
ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို အရပ်အေရာင်းအဝယ် ကတိစာချပ် 
အဆက်စပ်ြဖင့ ်လက်ရိှဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ေမသေူအာင် [၁၃/ကလန(ိင်ု)၀၇၆၅၁၇] မှ ဥပေဒှင့ ်အည ီလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ အချိကို 
ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။  ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လုိပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေမာင်ေမာင်ချစ် (စလင်း) LL.B ေဒ မိုးယုွယ် ဦးေမာင်ေမာင်ချစ ်(စလင်း) LL.B ေဒ မိုးယုွယ်
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၂၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၂၄)
 Ph-09-954280932 LL.B,D.B.L,D.I.L, D.M.L Ph-09-954280932 LL.B,D.B.L,D.I.L, D.M.L
 အမှတ် (၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း WIPO (Switzerland) အမှတ် (၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း WIPO (Switzerland)
 (၅) ရပ်ကွက်၊  ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph-09-420080932, 09-977402677 (၅) ရပ်ကွက်၊  ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph-09-420080932, 09-977402677

ပရဟိတ ကေလးများဘဝပရဟိတ ကေလးများဘဝ

ေရ ေရာင်ေတာက်ပဖို ေြမေတာင်ေြမာက်ကစိုေရ ေရာင်ေတာက်ပဖို ေြမေတာင်ေြမာက်ကစို

မွန်ြပည်နယ်၊ ဘီးလင်းမိနယ်၊ ေတာင်စွန်းစံြပေကျးရာ၊  မိဦးပရဟိတဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်းကို  ၂၀၀၁ -ခုှစ်တွင်  မိေဝး 
ဖေဝး၊ မမိဲဖ့မဲ၊့ မဘိမဲ၊့ ဆင်းရွဲမ်းပါးကေလးများြဖင့ ် သာသနာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနတုိ၏ ခွင့ြ်ပချက်ြဖင့ ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲပ့ါသည်။

ယခုှစ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်မှာ သူငယ်တန်းမှ တက သိုလ်ဝင်တန်းအထိ ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူကေလးေပါင်း (၃၄၂) ဦးကို 
ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက ်ပညာသင်ကားေပးလျက်ရှိပါသည်။ (၂၂) ှစ်တာ ခရီးတိုင်ေအာင ် ြဖတ်သန်းလာရေသာ်လည်း အမာခံ ေငွပင်ေငွရင်း 
ေကျာေထာက်ေနာက်ခံမရှိြခင်း၊ ရပ်ေဝး အလှရှင်အားနည်းြခင်းစေသာ အေကာင်းများေကာင် ့လိုအပ်ချက်များရှိေနပါသည်။

အထူးသြဖင့် ကေလးများအတွက် ေက းေမွးေရး ဆန်၊ ဆီ၊ ပဲ ၊ အာလူး၊ ကက်သွန်စေသာ မီးဖိုေချာင်သုံးပစ ည်းများလိုအပ်ြခင်း၊  
“သံုးထပ်ေကျာင်းေဆာင်”“သံုးထပ်ေကျာင်းေဆာင်” လုိအပ်ြခင်းတုိသည် အေရးကီးဆံုးများြဖစ်သည်။ သုိြဖစ်၍ ေစတနာရှင်မိဘြပည်သူများသည် ဤေကျာင်းရိှ ကေလးများအား 
မိမိတို၏  သားသမီးပမာ ကုဏာထား၍  အနာဂတ်မှ ေရ ေရာင်ေတာက်ပဖို ဝိုင်းဝန်း၍ ေြမေတာင်ေြမာက်ကပါရန ်အထူးေမတ ာရပ်ခံ   းေဆာ် 
အသိေပးအပ်ပါသည်။

ေအာက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းလှဒါန်းိုင်ပါသည်-ေအာက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းလှဒါန်းိုင်ပါသည-်
၁။ ေကျာင်းအုပ်ဆရာေတာ-်၀၉- ၇၉၆၆၂၅၇၀၀၊ ၀၉- ၂၅၅၇၄၈၆၂၄၊ ၀၉- ၄၉၃၁၅၃၇၀
 ကေမ ာဇဘဏ်အေကာင့်နံပါတ် U ZATILA (A/C No.24351100700708001)
 CB Bank  အေကာင့်နံပါတ် U ZATILA (A/C No.0092600900000671)
 ဧရာဝတီဘဏ်အေကာင့်နံပါတ ်U ZATILA (A/C No.40027792357)
 နီးစပ်ရာဘဏ်သို ထည့်သွင်း၍ လှဒါန်းိုင်ပါသည်။
၂။ ဦးေအာင်လွင-်ေဒ ချိချိေထွး (ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်ကမ ာေကျာ်ပင်ရင်းထီဆိုင်ကီး)
 အမှတ် (၁၆၈/၁၈၈) ၊ အခန်း(၄)၊ ၂၇ လမ်း (အထက်)၊ ရန်ကုန်မိ။
 ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၉၂၀၈၊ ၀၁-၂၄၈၀၈၈၊ ၀၁-၂၄၉၀၁၃၊ ၀၁-၂၄၉၀၁၅
၃။ ဦးဟန်ကည-်ေဒ ဝါဝါေကျာ် Alpine ေသာက်ေရသန်ကိုယ်စားလှယ်မိသားစု
 ပုဇွန်ေတာင်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၄၁၉၀၊ ၀၉-၅၁၃၀၁၉၀
၄။ အြဖေရာင်ေမတ ာအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၁-၅၅၃၃၅၁၊ ၀၉- ၅၄၁၄၂၉၅၊ ၀၉- ၅၁၁၂၄၁၆
ဖိတ်ေခ ပါသည်   ကျိက်ထီးိုးဘုရားဖူးတစ်ေခါက်တစ်ခါ အေရာက်လာေစချင်ပါသည်။
  ကျိက်ထီးိုးဘုရားှင့ ်(၁၇) မိုင်ခန်သာကွာပါသည်။
  ေကလာသဘုရား၊ ကျိက်ထီးေဆာင်းဘုရားှင့ ်(၁)မိုင်ခန်သာကွာပါသည်။
မှတ်ချက်   မည်သူကိုမ  အလှခံေစလ တ်ထားြခင်းမရှိပါ။



ဇွန်  ၁၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၇)၊ ေစတနာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၅၄)ဟုေခ တွင် 

ေသာ (အလျား၄၀ေပxအနံ ၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ  ဦးြမင့ ်(PGU-ဝ၅၆၇၆၉) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်၏ တရားဝင ်မခွဲစိတ်ရ 
ေသးေသာ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၅၃)ှင့် ကပ်လျက်ဘက်ြခမ်း၊ (အလျား ၂၀ေပxအနံ ၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုေဒ ေထွးကည်[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၇၈၅၇၃]မှ ဥပေဒှင့အ်ည ီေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရိှသည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
        ဦးေမာင်ေမာင်ချစ် (စလင်း) LL.B    ေဒ မိုးယုွယ်        ဦးေမာင်ေမာင်ချစ ်(စလင်း) LL.B    ေဒ မိုးယုွယ်
        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇)                  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၂၄)        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇)                  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၂၄)
        Ph-09-954280932                               LL.B,D.B.L,D.I.L, D.M.L,WIPO (Switzerland)        Ph-09-954280932                               LL.B,D.B.L,D.I.L, D.M.L,WIPO (Switzerland)
        အမှတ် (၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း                 Ph-09-420080932, 09-977402677        အမှတ် (၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း                 Ph-09-420080932, 09-977402677
      (၅)ရပ်ကွက်၊  ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။        (၅)ရပ်ကွက်၊  ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။  

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘ  ာေရးှစ်၊ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်ှင့် ေရအားစက်ံုများဌာန  လက်ေအာက် 
ရှိ ြမစ်သာဓာတ်အားေပးစက်ုံရှ ိ စက်အမှတ်(၂)၏ Turbine Runner အတွင်းမှ 
Runner Blade Lever Assembly and Related Accessories များ ဝယ်ယူရန် 
(ြမန်မာကျပ်ေင)ွ (DDP At Site)(DDP At Site) ြဖင့် အိအိတ်ဖတ်ဖွင့်တင်ဒါွင့်တင်ဒါ ေခ ယူလိုပါသည်-

  (က)   Tender No.15(T)/    ြမစ်သာဓာတ်အားေပးစက်ုံရှ ိစက်အမှတ်(၂)၏   
           EPGE/2022-2023   Runner Blade  Assembly ြပြပင်ြခင်းှင့ ်
    ဆက်စပ်ပစ ည်းများ ဝယ်ယူြခင်း။

၂။  ဝယ်ယူမည့ ်နည်းပညာစံချနိ်စံ န်းအဆိုြပလ ာ စာအိတ် (က) (Technical 
Proposal)ှင့် ေဈး န်း အဆုိြပလ ာ စာအိတ်(ခ) (Financial Proposal) တိုအား 
သီးြခားစီချပ်ိပိတ်၍  တင်ဒါပိတ်ရက်၏ (၁၃:၀၀)နာရီ  ေနာက်ဆံုးထား၍ (လူကုိယ်တုိင်)(လူကုိယ်တုိင်) 
လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။ 
၃။ တင်ဒါပိတ်ရက်-၂၀-၇-၂၀၂၂ ရက် (၁၃:၀၀)နာရီ
၄။ တင်ဒါပုံစံအား ၂၂-၆-၂၀၂၂ ရက်မှစတင်၍ ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်း 
ဝယ်ယူိုင်ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန၏ Web-Portal (www.moee.(www.moee.
gov.mm)gov.mm) တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ(ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတ(ီဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)

သက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန် သက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန် 

 ေကညာြခင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေခတ ာလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၄၇)ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးထွန်းသိန်းအမည်ြဖင့ ်တည်ရှိေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိး 
အစား ေြမကွက်၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ေပxအနံ ၆၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမ 
ကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင်အကျိးခစံားခွင့တ်ိုအား ဦးထွန်းသန်ိး (ကွယ်လွန်)၏ 
ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ခင်မာဝင်းမှသာ တရားဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု၍  လက်ရိှထားကာေရာင်းချ 
ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့်အတွက ် ေဒ ခင်မာဝင်း [၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၈၈၂၈၈] 
ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ စိုးစိုးေအး [၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၀၁၀၉၂] မှ အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (၁၇-၆-၂၀၂၂) ရက်တွင ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 
အတွင်း တကိျခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာမရှိ 
ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ကခံင်း 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၀)၊ တတိယထပ်၊ ၄လ ာ(ေြခရင်းခန်း) လူေနတိုက်ခန်း     

တစ်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား  လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး    

ဥပေဒအရတရားဝင်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးစိုးြမင့်သိန်း 

[၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၅၁၇၁] ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် 

အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ ်

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက စာရက်စာတမ်းအေထာက ်

အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၅)ရက် 

အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်ရန် သတ်မှတ်ရက် 

ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီ အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဦးကိုကိုေထွး [၉/မရတ(ိုင်)၀၀၄၄၇၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးကိုကိုေထွး [၉/မရတ(ိုင်)၀၀၄၄၇၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဆုအိဇာ (LL.B)ေဒ ဆုအိဇာ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၉၃)

ဖုန်း-၀၉-၇၆၂၃၈၉၆၈၆ဖုန်း-၀၉-၇၆၂၃၈၉၆၈၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၇/၃)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ေရ ပင်လုံအိမ်ရာ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၆)၊ ဧရိယာ(၀.၁၈၃)ဧက၊ 
(၈၀၀၀) စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုသည ်ရန်ကုန်မိ၊ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရး 
ဦးစီးဌာနတွင ်ဦးေအာင်ချိဦး[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၉၅၃၄၁]အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိပီး 
ေြမအမည်ေပါက်သူထံမှ ေမာ်လမိင်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အေထွေထွ 
ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ(၁၃၆/၂၀၂၂)ရရှိသူ ဦးကိုေလးဝင်း[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၅၁၃၂၅]က 
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီး 
အပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်တားြမစ်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့်  က ်ုပ်ထံ   လူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာငး်အဝယ် 
မှတ်ပံုတင်စာချပ်ကုိ အပီးချပ်ဆိုေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ှင်းေဝေအာင်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) စ်-၉၉၁၇ေဒ ှင်းေဝေအာင်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) စ်-၉၉၁၇
LL.B,D.B.L,D.M.L,D,I.L(W.I.P.O-Switzerland)LL.B,D.B.L,D.M.L,D,I.L(W.I.P.O-Switzerland)

တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၇၂၂၆၀၇၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၅၈၃၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၇၂၂၆၀၇၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၅၈၃၇

ဦးမျိးမင်းသန်ှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်ဦးမျိးမင်းသန်ှင့ ်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ သရဖလီမ်း၊ အမှတ် 

(၇၃၆)တွင် ေနထိင်ုသ ူေဒ ေမဇွန်ေကျာ်ိင်ု [၈/အလန(ိင်ု)၁၁၈၅၉၂]၏ လ ဲအပ် န်ကား 
ချက်အရ-

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူှင့် ဦးမျိးမင်းသန်တို လင်မယားှစ်ဦး အတူတကွ 
ပိုင်ဆိုင်ေသာ အမှတ်(၁၉၃)၊ ဗိုလ်ချနိ်(၇)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)     
မိနယ်၊ ေပ(၄၀x၆၀)ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်တစ်လုံး၊ (4H/3695)ALPHARD ေမာ်ေတာ် 
ယာ်တစ်စီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်မှးဗထူးလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ရှိ ASAHI 
1 အမည်ြဖင့ ်(Bar pub and BBQ)တွင် ှစ်ဦးအမည်ြဖင့ ်အစရှုယ်ယာတစ်ခ၊ု ရန်ကုန်မိ၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၄)ရပ်ကွက်၊ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်းှင့ ်ဒဂုသံရီလိမ်းထပ်ိရိှ 
HONEY Bar and Restaurant  အမည်ြဖင့ ် လုပ်ငန်းတစ်ခု၊  ရန်ကုန်မိ၊  ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၃၃)ရပ်ကွက်၊ ငါးမာန်ေအာင်ဘရုားလမ်းှင့ ်ဆရာစလံမ်းေထာင့ရိှ် 
COCOCHI SPA လုပ်ငန်းတိုကို  က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ စာြဖင့်သေဘာတူညီချက်မရှိဘဲ 
လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ ပုံသဏ ာန်    
ေြပာင်းြခင်းများ မြပလုပ်ပါရန်ှင့ ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏စာြဖင့ ်သေဘာတူညီချက်မရှိဘ ဲ
တစ်စံုတစ်ရာြပလုပ်ခ့ဲပါက ဥပေဒှင့်အညီ တရားစဲွဆုိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။                 

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၉၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၉၃)
ဖုန်း-၀၉-၇၆၂၃၈၉၆၈၆ဖုန်း-၀၉-၇၆၂၃၈၉၆၈၆

ေဒ ေအးြမဝင်း [၁၂/ကတတ(ဧည့်)၀၀၀၇၀၀]ေဒ ေအးြမဝင်း [၁၂/ကတတ(ဧည့်)၀၀၀၇၀၀]

 ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိရှိသူသိေစရန် ေကညာြခင်း ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိရှိသူသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ဗဟိုလမ်း၊ မေနာ်ဟရီရိပ်သာ၊ ခံအမှတ်(၄၇)၊ တိုက် 

အမှတ်(L)၊  အခန်းအမှတ်(၁၀၅)ဟုေခ တွင်ေသာ (ေြမညီထပ်)တုိက်ခန်းအား ေဒ ေအးြမဝင်း 

[၁၂/ကတတ(ဧည့်)၀၀၀၇၀၀] ထံမှ (၂၁-၂-၂၀၁၂) ရက်စဲွပါ  အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် 

ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ေကသ ီ[၁၄/လပတ(ိင်ု)၁၈၈၆၀၀] က လမူ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတွင် 

တုိက်ခန်းပုိင်ဆုိင်ခွင့် အမည်ေြပာင်းလဲမည်ြဖစ်ပါ၍  လူကီးမင်းက ဤေကညာပါသည့် 

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုြဖစ်ေစ၊ ေဒ ေကသီထံသိုြဖစ်ေစ၊ လာေရာက ်  

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေပးပါရန် ေလးစားစွာ အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း လူကီးမင်းက လာေရာက်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းမရိှပါက  သက်ဆုိင်ရာ    

ဌာနတွင် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့် အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းကို ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမွန်  B.A (Law), LL.Bေဒ ြမွန်  B.A (Law), LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၈၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၈၂၀)

ုံး-အမှတ်-၁၇/၂၁၊ (ေြမညီ)၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ုံး-အမှတ်-၁၇/၂၁၊ (ေြမညီ)၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၄၄၃၀၆၀၂၁၆ဖုန်း-၀၉- ၄၄၃၀၆၀၂၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၄၇)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း(၁၃ေပ ၆လက်မx ၆၀ေပ)၊ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၄၈)ှင့ ်ကပ်လျက်ဘက်အြခမ်းရိှ 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်
ဦးလှေဝ(HGU-၀၁၈၅၈၂)၊ ေဒ ေသာင်းဝင်း(TKA-၁၀၂၅၄၁)၊ ေဒ ြမြမဝင်း(TTN-၁၆၂၉၄၉) ဦးလှေဝ(HGU-၀၁၈၅၈၂)၊ ေဒ ေသာင်းဝင်း(TKA-၁၀၂၅၄၁)၊ ေဒ ြမြမဝင်း(TTN-၁၆၂၉၄၉) အမည်များြဖင့် ပူးတွဲ အမည်များြဖင့ ်ပူးတွဲ 
အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူ  ေဒ ြမြမဝင်း(ကွယ်လွန်)၏ခင်ပွန်း ဦးေသာင်းြမင့်  ေဒ ြမြမဝင်း(ကွယ်လွန်)၏ခင်ပွန်း ဦးေသာင်းြမင့ ်
ထမှံ ေဒ လဲလ့ဲမ့င်း[၁၂/ဥကတ (ိင်ု)၁၅၅၅၂၂]သည် ထမှံ ေဒ လဲလ့ဲမ့င်း[၁၂/ဥကတ (ိင်ု)၁၅၅၅၂၂]သည် ''ှစ်ဦးသေဘာတအူဆင့ဆ်င့ ်အဆက်ဆက်ကတစိာချပ်''များြဖင့ ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှ ိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်  လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်    
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွထံသို 
စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတုိက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ 
တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့်  က ု်ပ်ထံ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ 
ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
      ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)      ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)
      (စ်-၁၁၄၀၆)     (စ်-၅၃၃၄၄)      (စ်-၁၁၄၀၆)     (စ်-၅၃၃၄၄)
      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန     အထက်တန်းေရှေန      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန     အထက်တန်းေရှေန
      အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။      အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၈)၊ ဗိုလ်ဗထူးတန်ဖိုးမ တ (ဒုတိယ 

အဆင့်)အိမ်ရာ၊ တုိက်အမှတ်(AA-3)၊ အခန်းအမှတ်(101)၊ အကျယ်အဝန်းဧရိယာ(၆၀၀)စတုရန်းေပရိှ တုိက်ခန်း(၁)
ခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းတွင် အခိင်ုအမာတွယ်ကပ်တပ်ဆင်ပီးေသာ ပစ ည်းများှင့စ်ပ်လျ်း၍ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီပိုင ်အေဆာက်အအုံေနထိုင်ခွင့်စာအုပ်တွင ်ေဒ ချိချိ ေဒ ချိချိ 
ထွန်းရ[ီ၇/ကပတ(ိင်ု)၀၉၁၃၅၇] ထွန်းရီ[၇/ကပတ(ုိင်)၀၉၁၃၅၇] အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် မှတသ်ားတည်ရိှပးီ အမည်ေပါက်ထံမှ ေဒ ပပထွန်း[၉/ေဒ ပပထွန်း[၉/
ဝတန(ိုင်)၀၀၀၂၂၀]ဝတန(ိုင်)၀၀၀၂၂၀]သည်''အဆင့်ဆင့်အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ ်ကတိစာချပ်''များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး 
မမိတိစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှလက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ ် ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့်  က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်            
သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
         ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)         ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)
         (စ်-၁၁၄၀၆)     (စ်-၅၃၃၄၄)         (စ်-၁၁၄၀၆)     (စ်-၅၃၃၄၄)
        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန     အထက်တန်းေရှေန        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန     အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

Lucky Family Co.,Ltd ှင့် ေခတ်သစ်ဘုရင့်ေနာင်ကုမ ဏီတို Lucky Family Co.,Ltd ှင့် ေခတ်သစ်ဘုရင့်ေနာင်ကုမ ဏီတို 

စာရင်းရှင်းတမ်းြပလုပ်ပီးေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းစာရင်းရှင်းတမ်းြပလုပ်ပီးေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
Lucky Family Enterprise Co.,Ltd ၏ Bank HP စနစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ထားေသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်များစာရင်းတွင ်ပါရှိေသာ လူကီးမင်း ဦးေနဝင်းှင့ ်ဆက် ယ်ေရာင်းချ 

ထားသ ူေဒ အန်ုး အမည်ြဖင့ ်Daewoo City Bus =4P-5946 ဝယ်ယထူားြခင်းကိ ုေြဖရှင်း 

ရန် (၂၂-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် ေကးမုံသတင်းစာမ ှဆင့်ေခ ြခင်း ေကညာခဲ့ပါသည်။

၎င်းေကညာချက်ပါရိှသည့ ်ေနာက်တွင် ေခတ်သစ်ဘရုင့ေ်နာင်ကမု ဏမှီ တာဝန် 

ရှိသူ လူကီးမင်းများှင့ ်ေရှေနတိုသည် Lucky Family Co.,Ltd သို ေရာက်ရှိလာပီး 

၎င်းေမာ်ေတာ်ယာ်မှာ ဘဏ်အေက းဝယ်စနစ်  မတင်ခင် (1-6-2018)ရက်တွင် လူကီး 

မင်းများထ ံအေရာင်းအဝယ်စာချပ ် ြပလုပ်ေရာင်းချပီးြဖစ်ေကာင်း ေတွဆုံေဆွးေွး 

ညိ  င်းပီး (5-2-2022) ရက်တွင် ေခတ်သစ်ဘုရင့်ေနာင်ကုမ ဏီမှ  သတင်းစာမ ှထပ်မံ 

ေကညာခဲပ့ါသည်။ သုိေသာ် ဦးေနဝင်း လာေရာက်ေြဖရှင်းြခင်း မြပလုပ်ခ့ဲပါ။   ထုိေကာင့် 

ှစ်ဦးှစ်ဖက်ညိ  င်းပီး (27-5-2022) ရက်တွင်  ၎င်းေမာ်ေတာ်ယာ်၏     ေက းကျန် 

ကိစ ကို လူကီးမင်းများှင့ ်  ှစ်ဖက်ေရှေနတိုေရှတွင ်သေဘာတူ လက်မှတ်ေရးထိုး  

စာရင်းရှင်းတမ်းများ ြပလုပ်ပီးေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

Lucky Family Co.,Ltd            ေဒ ေအးြမင့်ခိုင် (LL.B,D.B.L) Business Law  Lucky Family Co.,Ltd            ေဒ ေအးြမင့်ခိုင ်(LL.B,D.B.L) Business Law  

                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၂၂)                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၂၂)

   အမှတ်(၁၃၈)၊ ခေရရိပ်သာလမ်း၊ မဂ  လာဒုံ    အမှတ်(၁၃၈)၊ ခေရရိပ်သာလမ်း၊ မဂ  လာဒုံ 

          ဥယျာ်မိေတာ်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။          ဥယျာ်မိေတာ်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ငူလမ်း၊ အိမ်အမှတ် 

(၅၁၄/က) ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (သကမ-၁၄)၊ ေြမကွက်(၅၁၄/က)၊ 
အကျယ်အဝန်း(အလျား၂၀ေပxအန၆ံ၀ေပ)ရိှ ဦးေအာင်ိင်ုထွန်း အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ 
အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုသည်ဟ ုအဆိြုပသ ူဦးဝင်းိင်ု 
[၈/ဆပဝ(ိုင်)၀၀၇၂၉၇]က ဝန်ခံကတိြပကမ်းလှမ်းချက်အရ အဆိုပါ ေြမကွက်အား 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ယင်းေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
အားလုံးတိုကိ ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူ တစ်စံု 
တစ်ရာမရှိက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ဆင့်သီရိခင်ေဇာ် (LL.B, D.M.L) ဦးရဲလင်းေအာင် (LL.B)ေဒ ဆင့်သီရိခင်ေဇာ် (LL.B, D.M.L) ဦးရဲလင်းေအာင ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၈၄၄)        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၈၄၄)        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၄၇)

အမှတ်(၃၇)၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၃၇)၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
 ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၈၁၂၇၂၊ ၀၉-၇၉၇၁၇၉၇၁၁ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၈၁၂၇၂၊ ၀၉-၇၉၇၁၇၉၇၁၁

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ မ ေလးလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)ေန 

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် [၇/ပခန(ုိင်)၃၇၅၆၁၉] ကုိင်ေဆာင်သူ ေဒ သဲစုလ  င်၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၆၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၄၅၂)၊ ဧရယိာ- ၀.၀၈၂ ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ (၁)ဦးသက်ဦး (ကွယ်လွန်သ)ူ၊ (၂)ဦးလှကိင်၊ 

(၃)ဦးမျိးြမင့်ေအာင်တုိ၏ အမည်ြဖင့ ်ချထားေပးသည့ ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ၎င်းတုိမှ 

အမည်ေပါက်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကပါသည်။ အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ တစ်ဦးြဖစ်သည့ ်

ဦးသက်ဦးသည ်(၁၇-၉-၂၀၂၁) ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့၍ တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးြဖစ်သူ 

ေဒ သဲစုလ  င်သာကျန်ရှိခဲ့ပီး ကွယ်လွန်သူ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးသက်ဦးှင့် ေဒ သဲစုလ  င်တို 

သည် ဗဒု ဘာသာကိုးကွယ်သမူျားြဖစ်ကသည့အ်တွက် ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒအရ 

ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ သစဲလု  င်သာလ င် တရားဝင် အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သြူဖစ်ပါသည်။ ေဒ သစဲလု  င် 

၏ အေမဆွက်ခခွံင့ှ်င့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 

(မူရင်း)များှင့်တကွ  က ်ုပ်ထံသို သတင်းစာတွင်ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း      

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  ဥပေဒှင့်အညီ       

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးြမင့်ဦး (စ်-၇၅၆၄)ဦးြမင့်ဦး (စ်-၇၅၆၄)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၃၆)၊ (၅၉)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၆)၊ (၅၉)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၅၆၅၃၂၊ ၀၉-၇၉၇၈၂၂၂၉၈ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၅၆၅၃၂၊ ၀၉-၇၉၇၈၂၂၂၉၈

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၁၉၊   ၂၀၂၂

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးလှေသာင်းဦးလှေသာင်း
အတွင်းေရးမှး၊ စီမံေရးေကာ်မတီကီးအတွင်းေရးမှး၊ စီမံေရးေကာ်မတီကီး

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးပါတီ၊ ဗဟိုေကာ်မတီဌာနချပ်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးပါတီ၊ ဗဟိုေကာ်မတီဌာနချပ်

အသက်(၈၂) ှစ်အသက်(၈၂) ှစ်
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးပါတီ၊ ဗဟိုေကာ်မတီဌာနချပ်၊ 

စီမံေရးေကာ်မတီကီးမှ အတွင်းေရးမှး ဦးလှေသာင်း အသက်(၈၂)ှစ် 
သည် ၁၅-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) ညေန ၅:၅၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်ြပည်သူ  
ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်အတူ 
ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

  ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်ေကာ်မတီ  ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်ေကာ်မတီ
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ်မတီဌာနချပ်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးပါတ ီဗဟိုေကာ်မတီဌာနချပ်

ေဒ မီမီေအာင်ေဒ မီမီေအာင်

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး (ငိမ်း)ဒုတိယ န်ကားေရးမှး (ငိမ်း)

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ကုမ ဏီများ  န်ကားမ ဦးစီးဌာနရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ကုမ ဏီများ  န်ကားမ ဦးစီးဌာန

အသက်(၅၄)ှစ်အသက်(၅၄)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံ ေတာင်(စံြပ)ရပ်ကွက်၊ ဓမ ပါလလမ်း၊ 

အမှတ်(၃၃)ေန ဦးမင်းေမာင်တင်-ေဒ ုုကည်တုိ၏ သမီးကီး၊ ေဒ မီမီစန်း- 

ဦးခင်ေမာင်ေကျာ်၊ ေဒ ယ်ယ်ေထွး-ဦးငမ်ိးေအးေကျာ်၊ ေဒ တင်ုေုထွး 

တုိ၏ အစ်မကီး၊ ေမာင်ထင်လင်းေကျာ်၊ ေမာင်သန်စင်ထက်၊ ေမာင်ြပည့်စံုထက် 

တို၏ ကီးကီး ေဒ မီမီေအာင်သည် ၁၆-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) 

နနံက် ၅:၅၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  မွန်းလဲွ ၂နာရတွီင် 

ေရေဝးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ 

၂၂-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ရက်လည်ဆွမ်းေက း 

တရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ခင်တင့်သိန်း(ေကျာက်ြဖမိ)ေဒ ခင်တင့်သိန်း(ေကျာက်ြဖမိ)

အသက်(၈၁)ှစ်အသက်(၈၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၇၉/A)၊ 

ေြမညီထပ်၊ အန ဂုဏ်ရည်လမ်းှင့ ်ေကျာက်ြဖမိ၊ အေရှပိုင်းရပ်ကွက်၊ 

ဗုိလ်ချပ်လမ်းေန(ဦးeာဏ်သိမ်း-ေဒ မကိင်)တို၏ သမီးကီး၊ (ဦးတင်ဦး)-

ေဒ ေစာရှင်၊ (ဦးတင်လှ)-ေဒ တင်ေမတုိ၏ညီမ၊ ဦးသိန်းေရ -(ေဒ စိန်တင့်)၊ 

ဦးြမသန်း-ေဒ ြမြမသီ၊ ဦးသန်းထွန်း-ေဒ မူမူြမင့်တို၏အစ်မ၊ ဦးသန်စင်- 

ေဒ ဥမ ာေအာင်၊ ဦးညညီေီအာင်-ေဒ ရရီသီန်းတို၏ မခိင်၊ ေြမး ေလးေယာက်၊ 

ြမစ် တစ်ေယာက်တို၏ဘွားဘွားသည် ၁၈-၆-၂၀၂၂(စေနေန ) နံနက် 

၁:၁၉နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာ ဥတဇု 

ပ်ုကလာပ်ကိ ု၁၉-၆-၂၀၂၂(တနဂ  ေေွန) ညေန ၄နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန် 

သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟတိုအား 

အသိေပးအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၆)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၀၃)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ 

ေပ(၄၀X၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၄၀၃)၊ ေတာင်ထပ်ိပန်းလမ်း၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)
မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်မှာ ေဒ စန်းဲွ(NTG-၀၂၂၈၄၇)အမည်ေပါက်ပါသည်။ အဆုိပါ 
အမည်ေပါက်၏ကိယ်ုစား လား  းမိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှသ ူေဒ ခင်ဲွ(LSO-၁၁၉၉၆၇) 
ထံမှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ေရာက်ရရှိထား၍ ြပန်လည်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ေဒ အဲန်နယ်ဇိန်[၄/ဖလန(ိုင်)၀၀၄၀၈၆]
ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက် 
စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
 ေဒ အိသီရိက LL.B,M.A(Business Law)  ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း LL.B,LL.M ေဒ အိသီရိက LL.B,M.A(Business Law)  ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း LL.B,LL.M
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅   ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅   ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈

အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၀)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၀)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၆)၊ (အလျား ၄၀ေပx အနံ၆၀ေပ)ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်၏ မူလအမည် ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၆)၊ (အလျား ၄၀ေပx အနံ၆၀ေပ)ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်၏ မူလအမည် 
ေပါက်မှာ ဦးထွန်းေအာင်(ဘ-ဦးဆတ ား)(CD-056017)ြဖစ်ပါသည်။ေပါက်မှာ ဦးထွန်းေအာင်(ဘ-ဦးဆတ ား)(CD-056017)ြဖစ်ပါသည်။ ထုိ ေပ(၄၀x၆၀) ရိှ 
ပါမစ်ေြမကွက်မှ (အလျား ၃၀ေပx အန ံ၆၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုအရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး 
လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ဦးခင်ေမာင်ေရ [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၁၃၁၉၇၈]ဦးခင်ေမာင်ေရ [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၁၃၁၉၇၈]မှ အ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံလျက် လ ေဲြပာင်းေရာင်းချလုိေကာင်း ကမ်းလှမ်းသြဖင့် အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ေရာင်းဖိုးေငအွချိကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက မည်သူမဆုိ သတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် ြပည့်ေြမာက်သည့်ေန ညေန (၄)နာရီအတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သ ာခိုင် LL.B,D.L.P,WIPO(Switzerland)ေဒ သ ာခိုင် LL.B,D.L.P,WIPO(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၉၅)
တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၉(က)၊ 

စပံါယ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၈၁/က)ဟေုခ တွင်ေသာ ဦးသန်းွန် အမည်ေပါက်သည့် 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ ်ေပ(၂၀ ၁

၂
x ၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၈)ဧက၊ (၁၂၃၀)

စတုရန်းေပရှိ ေြမှင့် ယင်းေြမေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  ေနအိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေဒ ခင်မာကည်[၁၂/သလန(ိုင်)၀၇၈၃၁၃]
ကုိင်ေဆာင်သူမှ အဆင့်ဆင့်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း 
အရှင်း တစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း တာဝန်ယေူရာင်းချသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သ ူဦးြမင့ေ်အး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၀၉၇၅၃]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသတုိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာစာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ဆက်သွယ်၍ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိေုနရက်ေကျာ်လွန်သည့တ်ိင်ု 
ကန်ကွက်မည့သ်မူျားမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုပီးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ-
ဦးြမင့်ေအး   ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)ဦးြမင့်ေအး   ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)
  အမှတ်(၈၅၄/က)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၈၅၄/က)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ 
  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
  ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁  ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းှင့် လှည်းတန်း 

လမ်းေထာင့်ရိှ ဘုရင့်ေနာင်တာဝါ၊ တုိက်(၂-ေအ)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၀၆) (၁၀ လ ာ) ဟုေခ တွင် 
သည့် အကျယ်အဝန်း (1300)(1300) စတုရန်းေပရှိ  ဓာတ်ေလှကားပါ  ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် 
Air ConAir Con (၄) လုံး၊ ကုိယ်ပုိင်မီတာ၊ ေရေမာ်တာ၊ စဲွကပ်တည်ရိှေနေသာအရာများ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးသန်ဇင် ဦးသန်ဇင် 
[၁၃/ကမန(ိုင်)၀၀၀၉၂၈]+ေဒ ထားထားမိုး [၉/မရမ(ိုင်)၀၀၂၈၂၂][၁၃/ကမန(ိုင်)၀၀၀၉၂၈]+ေဒ ထားထားမိုး [၉/မရမ(ိုင်)၀၀၂၈၂၂]တိုက တရားဝင ်
ေရာင်းချ ပုိင်ခွင့် အြပည့်အဝရိှေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံေရာင်းချရာ ဝယ်ယူရန်အတွက် 
ေဒ ဥမ ာြမင့် [၁၂/လမန(ိုင်)၀၇၈၃၈၃]ေဒ ဥမ ာြမင့ ်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၇၈၃၈၃]မှ စရန်ေငွ ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး အကျိးသက်ဆိုင်သူ မည်သူမဆို 
ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်း မူရင်း စံုလင်စွာြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ (၇) ရက် 
အတွင်း လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေအးေမာ်(B.Sc, H.G.P,D.B.L,D.A.Psy)ဦးေအးေမာ်(B.Sc, H.G.P,D.B.L,D.A.Psy)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၆၀၉) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၆၀၉) 
အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉-၇၉၅၉၁၉၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉-၇၉၅၉၁၉၈၄၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အင်းစိန်မိသစ်(က/၆)လမ်း၊ တုိက်အမှတ် 

(၃၄၄)၊ စတုတ ထပ် ေြခရင်းခန်းတိုက်ကိ ုမျက်ှာမူလ င် ညာဘက်ြခမ်းရှ ိ
တုိက်ခန်းကုိ FAR  STAR ေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီမှ ဦးအုန်းခုိင် [၁၃/တကန 
(ိုင်)၁၄၂၅၉၇]ထံမှ ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငအွြဖစ် ဦးအန်ုးခိင်ု၏ သား ဦးေဝယေံကျာ် [၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၅၈၀၆၇] 
ထံသုိ (၁၆-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနက ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများ 
ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇) ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ အပီးသတ်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သန်းသန်းငိမ်း(LL.B)ေဒ သန်းသန်းငိမ်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၄၀၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၄၀၃) 
တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း (၃၇) (ပ)ထပ်၊ တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း (၃၇) (ပ)ထပ်၊ 
မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၇၈၂၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၇၈၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀၇)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၂၃၇-ခ)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပ၊ ဟာေဆာင်ေရာ်ရိမ်း (AKB-

၂၂၃၅၉၄) အမည်ေပါက် (ပါမစ်)ေြမကွက်ကို အဆက်အစပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူ 

လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်၊ စီမံခန်ခဲွလ ဲေြပာင်းေရာင်းချ ပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ 

ေြပာဆိသုြူဖစ်ေသာ ဦးဝင်းဦး [၇/ကဝန(ိင်ု)၀၁၁၇၅၆]ှင့ ်ေဒ ဝါဝါခိင်ု [၇/ပခန(ိင်ု)၁၉၉ 

၄၃၀] တိုထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးရာေဂျစ်ကူမာရ ်[၇/ဖမန(ိုင်)၁၇၈၄၆၀] က 

အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 

ကန်ကွက်လုိပါက ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  

အေထာက်အထား (မူရင်း)များှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 

ှင့် သတ်မှတ်ေနရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် 

အညီ ပီးဆုံးေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဇာနည်ဝင်း(ခ)ဇာနီဝင်း (LL.B)ေဒ ဇာနည်ဝင်း(ခ)ဇာနီဝင်း (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၁၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၁၉)

အမှတ်(၃၈၃)၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ ှင်းဆီကုန်း(က)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃၈၃)၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ ှင်းဆီကုန်း(က)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၈၈၈၅၀၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၈၈၈၅၀၈

အများသိေစရန်ှင့် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန်ှင့် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

(၁၁/၁)၊ ငေုရ ဝါလမ်းမ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၆၄)ဟေုခ တွင်ေသာ အလျားxအန ံ(၄၀x၆၀)
ေပ ေြမကွက်အနက်မှ (ေြခရင်းြခမ်းေထာင့စွ်န်းကွက် ေြမကွက်အမှတ် ၆၆၅ှင့က်ပ်လျက်) 
အလျားxအနံ (၁၀x၆၀)ေပ ေြမကွက်၊ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုဦးသက်ေနာင် [၁၄/ဘကလ(ိုင်)၂၀၀၉၄၀]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ 
တရားဝင် လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပပီး 
ေရာင်းချရန် ကမ်လှမ်းြခင်းကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဥမ ာေထွး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 
၁၇၁၂၉၆]က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၂၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန ေနာက်ဆံုး 
ထားပီး က ု်ပ်ထံသုိ ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းအြပည့်အစံုြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဥမ ာေထွး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - ေဒ ဥမ ာေထွး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 
ေဒ ဝင့်ဝင့်ထွန်း (LL.B)ေဒ ဝင့်ဝင့်ထွန်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၈၀၆၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၈၀၆၉)
အမှတ်(၁၈၉)၊ ေအာင်ကျက်သေရလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ အမှတ်(၁၈၉)၊ ေအာင်ကျက်သေရလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၁၀၁၁၃၄ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၁၀၁၁၃၄

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်းအထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း
၆-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) ညေန ၅:၃၉ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသို ေြပာင်းေရ  ကွယ်လွန်ခဲ့ေသာ ေကျးဇူးရှင ်

ချစ်ခင်ပွန်း Capt. ဝင်းေမာ ်[Ex.Master Marina (Gewin Co.,Ltd Japan)]  အသက် (၆၈)ှစ် နာမကျန်းစ်ှင့် 
ေဆးုတံက်ေရာက်ကသုစ် အထူးဂစုိက်ု၍  ကသုေပးပါ ေသာ တက်လမ်းေဆးုမှံ ကင်ဆာအထူးကဆုရာဝန်ကီး 
Dr. ေအာင်ရဲေကျာ်၊ သမားေတာ်ကီး Dr. ငိမ်းချမ်းဝင်းှင့် ဆရာဝန်၊ ဆရာမများှင့် ေဆးုံဝန်ထမ်းများအား 
လည်းေကာင်း၊ ဖခင်ကီးဈာပနကိစ အတွက် အလှေငွထည့်ဝင်ေသာ P.P.F.C (ြပည်သူပုလဲှင့ ်ငါးလုပ်ငန်း)ှင့်   
သက်ကီးသေ  ဘာသားများ ကူညီေစာင့ ်ေရှာက်ေရးအသင်းအားလည်းေကာင်း၊ ဝမ်းနည်းေကာင်း ှင့  ်
အားေပးစကားေြပာကားေပးကေသာ  ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်ေဆွသဂ  ဟများ၊ ဆရာသမားများ၊  သူငယ်ချင်း 
မိတ်ေဆွများ၊ တပည့်တပန်းများ၊ ညီအစ်ကုိ ေမာင်ှမများ၊ အစစအရာရာလိေုလေသးမရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးကေသာ 
တူ၊ တူမများ၊ သက  န်း၊ လှဖွယ် ဝတ များ၊ ပန်းြခင်းများ၊ Phone,  Facebook Messenger,  Viber တိုမှ 
ေမးြမန်းအားေပးကေသာ မိတ်သဂ  ဟများ အားလုံးှင့် အြခားေကျးဇူးတင်ရှိရန ်ကျန်ရှိေသာ ေကျးဇူးတင်ထိုက ်
သူအားလုံးကိ ုအထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း ေလးစားစွာ အသိေပးအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ေရာင်လမ်း၊ အမှတ်(၈၀) 

၃လ ာေန က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သင်းသင်းေမ း [၁၄/ဘကလ(ုိင်)၃၆၆ 
၆၈၀]သည် ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ပန်းေတာင်းမိနယ်၊ ထုံးဘိုမိ၊ ေဈးကုန်း 
ရပ်ကွက်၊ ေဆးံုလမ်းေန ဦးရန်လင်းေအာင် [၁၄/ကခန(ုိင်)၁၂၇၇၀၆]ှင့် 
၁၂-၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းှင့်အည ီ   ှစ်ဦးသေဘာတူ 
အကင်လင်မယားအြဖစ်လက်ထပ်ေပါင်းသင်းေနထုိင်ခ့ဲပါသည်။ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ 
ေဒ သင်းသင်းေမ းမှာ ေပါင်းသင်းေနထိင်ုစ်ကာလအတွင်း မယားဝတ ရား 
ှင့ ်ဇနီးေကာင်းပသီစွာ ေပါင်းသင်းေနထိင်ုခဲေ့သာ်လည်း ဦးရန်လင်းေအာင် 
မှာ မိမိ၏သေဘာဆ အရ အတူေနထုိင်ြခင်းမြပေတာ့ဘဲ အိမ်ေပ မှဆင်းသွား 
သြဖင့ ်ေဒ သင်းသင်းေမ းမှာ ယေနတိင်ု ဦးရန်လင်းေအာင်၏ တရားဝင်ဇနီး 
သာ ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ သင်းသင်းေမ း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သင်းသင်းေမ း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေကသီေအာင်(LL.B,DBL,DIL)ေဒ ေကသီေအာင်(LL.B,DBL,DIL)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၆၅၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၆၅၅)

အမှတ်-၁၊ ေြမညီထပ်၊ ပုညဝ  နလမ်း၊ ေဌးက ယ်(က)ရပ်ကွက်၊ တာေမွ။အမှတ်-၁၊ ေြမညီထပ်၊ ပုညဝ  နလမ်း၊ ေဌးက ယ်(က)ရပ်ကွက်၊ တာေမွ။
Ph-09-448004619Ph-09-448004619

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၁၆/ခ)၊ (၁၀)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၂၀၀/ခ)ရိှ 

(၂၀ေပx၆၀ေပ) (၁၂၀၀)စတုရန်းေပကျယ်ဝန်းေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ
မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနတွင် ဦးတင်ေအာင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၇၀၉၁] အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိေနေသာ 
ေြမှင့်အိမ်အား ဖခင် (ဦးတင်ေအာင်)ှင့် မိခင် (ေဒ သန်းက ယ်)တိုကွယ်လွန်ပီးေနာက ်သားသမီးများြဖစ်ေသာ (၁)ေဒ ခင်ေဆွဦး 
[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၄၅၅၄၈] (ေခ းမ)၊ ေဒ ေဝေဝလွင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၇၀၃၈၃]၊ ဦးေအာင်ိုင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၇၀၈၀]၊ ေဒ ေအး 
ေအးသန်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၀၂၄၇၁] တိုမှ ြမန်မာဓ့ေလထ့ုံးတမ်းဥပေဒအရ တရားဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု၍ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားေကာင်း 
စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်ှင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်ဥမ ာေကျာ် [၁၂/တမန 
(ိုင်)၀၁၀၁၀၆] မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အိမ်ေြမအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားစာချပ ်
စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်းက ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ လှလှေထွး (LL.B, D.B.L)ေဒ လှလှေထွး (LL.B, D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန - စ်(၁၀၉၅၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန - စ်(၁၀၉၅၇)

အမှတ်(၄၄၆/B)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ ၁၆/၃ ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၁၀၀၉၁အမှတ်(၄၄၆/B)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ ၁၆/၃ ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၁၀၀၉၁

မူးယစ်ကိုပစ်    ပန်းတိုင်သစ်   စိတ်သစ်   လူသစ်  ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်   ပန်းတိုင်သစ်   စိတ်သစ်   လူသစ်  ဘဝသစ်

ကမ ာ့ကမ ာ့

အပူချနိ်အပူချနိ်

ေလ ာ့ချဖိုေလ ာ့ချဖို

အိုဇုန်းလ ာအိုဇုန်းလ ာ

ကာကွယ်မ နဲကာကွယ်မ နဲ

အတူအတူ

ဆက်လက်ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်စိုေဆာင်ရက်စို



ဇွန်    ၁၉၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၃၃ မိနယ်အနက် ကည့်ြမင်တိုင်၊ အလုံ၊ စမ်းေချာင်း၊ လသာှင့် လမ်းမေတာ်မိနယ်များတွင ်

မိြပဖွံဖိးတိုးတက်မ ကို ြမင်ေတွရစ်။

ဖတ်စရာယေန

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈)   သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်   ေြပာကားခ့ဲသည့် 

မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုတပ်မေတာ်ဟာ အတိတ်ကာလက ိင်ုငနံဲလမူျိးအေပ  တာဝန်ေကျပွန်မ ၊ 

သစ ာေစာင့်သိမ ၊ ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးေတွကို  ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ် 

သလိ ုယခပုစ ပ န်ကာလမှာလည်း ိင်ုငနံဲလမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်တဲ ့ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  တည့မ်တ်ထန်ိးသမ်ိး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှတယ်။ 

တပ်မေတာ်ရဲ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ဟာ အမိိုင်ငံနဲ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ ုေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး ကမ  ာအ့လယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် 

သွားိုင်ဖို ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်တဲ့ စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

ဝန်ကီးများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများအား   ေတွဆုံအမှာစကား   ေြပာကားမ မှ 

ေကာက်ုတ်ချက်)

- ဒမီိကုေရစတွီင် တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်သကဲသ့ို ဖက်ဒရယ် 

စနစ်တွင်လည်း တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန် 

အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွများှင့် ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည်။

- တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများှင့ေ်တွဆုေံဆွးေွးရာတွင် အဆင်ေြပ 

မ များရိှခဲ့ပီး ေကာင်းမွန်သည့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးမ များကိ ုြပလပ်ု၍ ိင်ုငံငမ်ိးချမ်း 

ေရးရရှိေအာင် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည်။

- အချိေသာ တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများမှာ အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့် 

ေတွဆုေံဆွးေွးမ  မြပိင်ုက၊ မမိတိိုသည် ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် ှစ်ရပ်အတုိင်း 

ခိင်ုမစွဲာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ် ေဆွးေွးရန်ကျန်ရိှသည့ ်အဖဲွများအေန 

ြဖင့် မိမိကမ်းလှမ်းထားသည့်အတုိင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ ။

ရန်ကုန်မိ ြပည်သူများ ေဘးကင်းလုံ ခံ စွာ ေနထိုင်ိုင်ေရးအတွက်

ေခတ်မီ Informative Digital Map ေြမပုံေရးဆွဲေရးစီမံကိန်း ၈၀ ရာခိုင် န်းခန်ပီးစီး
ရန်ကုန်   ဇွန်   ၁၈

ရန်ကုန်မိြပ    ဖွံဖိးတိးုတက်မ  

ေရရှည်တည်တံ့မ  စ်ဆက်မြပတ ်ဖွံဖိး 

တုိးတက်ေရးအတွက် ဇုန်သတ်မှတ်ချက် 

များပါဝင်ေသာ Informative Digital 

Map ေြမပံုစီမံကိန်းကုိ ဂျပန်အြပည်ြပည် 

ဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးေအဂျင်စ ီ

(JICA)၏ အကအူညမီျားရယူပီး ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယခုအခါ ၈ဝ ရာခုိင် န်း 

ခန် ပီးစီး၍   လိုအပ်ချက်များ  ြပည့်စုံစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ရည်ရယ်ေဆာင်ရက်

Yangon Mapping Project (YMP) 

၏ လက်ရှိေြမပုံဆိုင်ရာ အချက်အလက် 

များကို   အေြခခံပီး  ဂျပန်ိုင်ငံ (JICA) 

အကအူညကီိ ုရယကူာ သတ်မှတ်ဧရယိာ 

အတွင်း   ရန်ကုန်မိပတ်လမ်းအတွင်း 

ဘက် ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာ 

နယ်နမိတ်ိကို ခံငု၍ံ ေြမပုစံေကး ၁:၅ဝဝဝ 

ှင့်      စာမျက်ှာ ၁၂ ေကာ်လံ ၃ သို 

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက

ပညာမဲ့လူတန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန် ရည်ရယ်၍ 

ပညာေရးက  ြမင့်မားေရးကို ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၈

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်ိုင်ငံ၏အနာဂတ်ြဖစ်သည့ ်မျိးဆက်သစ် ရင်ေသွး 

ငယ်များ၏ ပညာေရးတွင ်ေနာက်ကျကျန်ရစ်မ မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက ်ပညာသင် 

ကားိင်ုမ  အခွင့အ်လမ်းကိ ုြပည့်ဝစွာအသံုးချုိင်ေစရန် အေြခခပံညာေကျာင်းများကိ ု

ဇွန် ၂ ရက်တွင် စတင်ဖွင့လှ်စ်သင်ကားေပးခဲ့ပီး ေကျာင်းဝတ်စု၊ံ ေကျာင်းသုံးဖတ်စာအပ်ု 

အပါအဝင် ေကျာင်းသုံးစာေရးကိရိယာများကိ ုိုင်ငံေတာ်အစိုးရမ ှအခမဲ့ေထာက်ပံ့ 

ေပးြခင်း၊  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးြခင်းတိုကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

လက်ေရးစင်တိုက်စစ်မှး သန်းပိုင် ထိုင်းကလပ်သို ေြပာင်းေရ 
ရန်ကုန်    ဇွန်    ၁၈

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်တိုက်စစ်မှးြဖစ်သူ သန်းပိုင်သည် 

ထိုင်းလိဂ်-၃ ကလပ် ကန်ချာနာဘူရီအသင်းသို တစ်ရာသီ 

စာချပ်ြဖင် ့ေြပာင်းေရ သွားပီြဖစ်သည်။ 

သန်းပိုင်ကို ေခ ယူိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း ကန်ချာနာဘူရီ 

အသင်းက ဇွန် ၁၇ ရက်က တရားဝင ်သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး 

အသင်းှင့်  စတင်ပူးေပါင်းေနပီြဖစ်သည်။ သန်းပိုင်သည ်

ြပည်ပကလပ်အသင်းတွင် ပထမဆုံးသွားေရာက်ကစားြခင်း

ြဖစ်ပီး ြမန်မာကစားသမားအများစ ုကစားေနသည့် ထိင်ုးလဂ်ိ 

သို ေြပာင်းေရ ခဲ့ြခင်းလည်းြဖစ်သည်။ သန်းပိုင်သည် ယူ-၂၀ 

ကမ ာဖ့လားပိင်ပဲွဝင်ခွင့်ရ ြမန်မာကစားသမားတစ်ဦးြဖစ်ပီး 

၂၀၁၄ အာရှ ယူ-၁၉ ပိင်ပွ ဲကွာတားဖိုင်နယ်တွင ်ယူေအအီး 

အသင်းဘက်သို               စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ခရီးသွားမိအြဖစ်   တည်တံ့ဖို 

ချယ်ရပီင်ေတ ွစိက်ုပျိးထန်ိးသမ်ိး 

ကပါစို
ေဆာင်းပါး   စာမျက်ှာ » ၂၄

စာမျက်ှာ » ၂၀၊  ၂၁

စာမျက်ှာ » ၁၃

ိုေမးနီးယားိုင်ငံက

ေနာ်ေဝိုင်ငံမှ တစ်ပတ်ရစ် 

F-16 ဂျက်ေလယာ်
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