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ဖတ်စရာယေန

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ်

အချင်းချင်း ခိက်ုရန်ြဖစ်ပွားြခင်းသည် မေကာင်း။ ရန်ြပ  

တတ်သူတိုအလယ်တွင်   ရန်မြပဘဲေနြခင်းသည ် 

လည်းေကာင်း၊ ကေိလသာအိှပ်စက်ခရံသတူိုအလယ် 

၌   ကိေလသာ  အှိပ်အစက်မခံရဘဲေနြခင်းသည ်

လည်းေကာင်း၊ ကာမဂဏ်ုကိ ုေကာင့်ကစိက်ုကန်ုေသာ 

သတူိုအလယ်၌ ေကာင့်ကမစိက်ုကန်ုဘေဲနြခင်းသည် 

လည်းေကာင်း ချမ်းသာ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၃)

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ

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

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက    ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီ လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး(၃/၂၀၂၂)တွင် 

အမှာစကားေြပာကားစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈  

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီ  လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး(၃/၂၀၂၂)ကိ ုယေနမွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ညီလာခံခန်းမ၌ 

ကျင်းပရာ တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတဦက    ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီဒတုယိဥက    ဒတုယိဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီးစုိးဝင်း တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားသည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီ လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး(၃/၂၀၂၂)ကျင်းပ

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်သွားကရန်ှင့် ဖမ်းဆီးရမိကုန်စည်များကို 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ထုခွဲေရာင်းချပီး ရသင့်ရထိုက်သည့် အခွန်ဘ  ာများ ိုင်ငံေတာ်က ရရှိရန်လိုအပ်

မူးယစ်အ ရာယ် ြပည့်ရန်စွယ် အတူတကွ တွန်းလှန်က

YBS ယာ်အစီးေရ ၃၀၀၀ ေကျာ်ြဖင့ ်ခရီးသည် ၁၀ သန်ိးခနက်ိ ုေနစ်ဝန်ေဆာင်မ 

ေပးရာ၌ အစီးေရ ၂၀၀၀ ေကျာ်တွင် YPS ကတ်စနစ်ြဖင့် ဝန်ေဆာင်မ ေပးထား
ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌ ေရကီးေရလ ံမ ေကာင့် 

လူေပါင်းခုနစ်သန်းေကျာ် အမုိးအကာှင့် 

အေထာက်အပ့ံများ အေရးတကီးလိုအပ်လျက်ရှိ



        

ဇွန်  ၂၉၊   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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

သင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို

ြမန်မာိုင်ငံသည ်ေရှးအခါကာလက သစ်ေတာသစ်ပင်များြဖင့ ်  စိမ်းလန်း 

သာယာလှပသည့ ်ိင်ုငတံစ်ိင်ုငြံဖစ်ခဲသ့ည်။  ြမန်မာိင်ုငတွံင် သစ်ေတာသယဇံာတ 

ေပါများက ယ်ဝလှသြဖင့် ုိင်ငံတစ်ဝန်းတွင် သစ်ေတာများဖံုးလ မ်းလျက်ရိှသည်။ 

၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်တွင ်သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ  ၅၂ ရာခိုင် န်းရှိပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင ်

၄၂ ဒသမ ၁၉ ရာခိင်ု န်းရိှသြဖင့ ်ိင်ုင၏ံ သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ  ေလျာန့ည်းလာသည်ကိ ု

ေတွရမည်။

သစ်ေတာြပန်းတီးမ သည်   ြမန်မာတစ်ိုင်ငံတည်းြဖစ်ေနြခင်းမဟုတ်ေပ။ 

ြမန်မာိင်ုငအံပါအဝင် ဖံွဖိးဆဲိုင်ငအံများစတွုင် ကံေတွေနရသည်။ ကလုသမဂ  

စားနပ်ရိက ာှင့်စိုက်ပျိးေရးအဖွဲ (FAO) ၏ မှတ်တမ်းအရ ကမ ာေပ တွင် ၁၇ 

ရာစုှင့် ၁၈ ရာစုှစ်များက သစ်ေတာဧရိယာ ၆ ဒသမ ၂၁ ဘီလီယံဟက်တာခန်  

ရိှခ့ဲရာမှ ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်တွင် ၃ ဒသမ ၈၇ ဘီလီယံ ဟက်တာခန်သာ ကျန်ရိှေတာ့ 

သည်ဟု သိရသည်။ ရာစုှစ်ှစ်ခုေကျာ်ကာသည့်ကာလတွင် ကမ ာ့သစ်ေတာ 

ဖုံးလ မ်းမ သည် တစ်ဝက်နီးပါးေလျာ့ကျသွားခဲ့သည်။ အေရှေတာင်အာရှတွင ်

၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်မ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း သစ်ေတာဧရိယာ ဟက်တာ ၉ ဒသမ ၄ 

သန်းခန် ြပန်းတီးခဲ့သည်ဟ ုဆိုထားသည်။

သစ်ေတာြပန်းတီးမ ြဖစ်စ်များကို ေလ့လာကည့်လ င် သစ်ေတာများကို 

စည်းမဲ့ကမ်းမဲ ့အလွန်အက ံ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းြခင်း၊ ေရ ေြပာင်းေတာင်ယာများ 

စိက်ုပျိးြခင်း၊ ထင်းှင့မ်ီးေသွးေလာင်စာများ အလွန်အက ံ ထတ်ုလပ်ုြခင်း၊ ေတာမီး 

ေလာင်က မ်းြခင်း၊ မိြပှင့ဖံွ်ဖိးေရးလုပ်ငန်းများ၊ စိက်ုပျိးေြမများှင့ ်စက်မ ဖံွဖိး 

ေရးလုပ်ငန်းများ တုိးချဲလုပ်ေဆာင်ြခင်းများေကာင့် သစ်ေတာေြမများမှ  အြခား 

ေြမအသံုးချမ ကိ ုေြပာင်းလဲြခင်းြဖစ်ေပ ေစပီး သဘာဝသစ်ေတာေဂဟစနစ်များ 

တစ်ေနထက်တစ်ေန  ပျက်စီးယိုယွင်းလာေနသည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 

သစ် ေတာြပန်းတီးမ ေကာင့ ်လသူားများ အသက်ရှင်ရပ်တည်ေရးအတွက် ကီးမား 

သည့် ခိမ်းေြခာက်မ များြဖစ်သည့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲလာြခင်း၊ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ ကန် 

များ တမ်ိေကာလာပီး ေရကီးေရလ ံ ြဖစ်ေပ လာြခင်းှင့ ်ေရထညုစ်ညမ်းမ ၊ ေရချိ 

အရင်းအြမစ်များဆံုး းံမ ၊ ေြမဆီလ ာြပန်းတီးလာမ ၊ ဇီဝမျိးစံုမျိးကဲွများ ေလျာ့နည်း 

မ  စသည့်ဆိုးကျိးများစွာြဖစ်ေပ လာသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်     သစ်ေတာများြပန်လည်ဖွံဖိးလာေရးှင့်ပတ်သက်၍ 

အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အေနြဖင့် ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်အတွက်  “ုိင်ငံေတာ် 

ှင့အ်တူ မျိးဆက်သစ်လူငယ်များအပါအဝင် တုိင်းရင်းသားြပည်သူများ၊ ဌာနဆုိင်ရာ 

အဖဲွအစည်းများ၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပအဖဲွအစည်းများက ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက် 

ကြခင်းြဖင့ ်“စမ်ိးလန်းသာယာသည့ ်ိင်ုငေံတာ်အြဖစ် ကမ ာအ့လယ်တွင် ထာဝရ 

ဂုဏ်ယူိုင်ေရး   ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားကဖို    ထပ်မံတိုက်တွန်းပါေကာင်း” 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က   ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေနြပည်ေတာ ်၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသ ီ

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်ေြပာကားခဲ့သည်။

သစ်ေတာသစ်ပင်သည် ေရရှည်ြပစပုျိးေထာင်ရပီး ေရရှည်အကျိးြဖစ်ထွန်း 

ေသာ သဘာဝရတနာြဖစ်သည်။ ြမန်မာတုိ၏ဆုိုိးစကားတွင် တစ်သက်စတ်ိချမ်း 

သာလုိပါက သစ်ပင်စုိက်ပါဟု ဆုိထားသည်။ သစ်ေတာသစ်ပင်များှင့် စိမ်းလန်း 

သာယာေနေသာပတ်ဝန်းကျင်သည်   ကိုယ်စိတ်ှလုံးကို  ချမ်းေြမ့ေစသည်။ 

သာဓကအားြဖင့ ်ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမတွင ်မိြပသစ်ေတာ  စိုက်ပျိး 

ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများကို ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုှစ်ကာလမှစတင်၍ ထိထိ 

ေရာက်ေရာက်ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယခုအခါ စိမ်းလန်းစုိြပည်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ 

ပိင်ုဆိင်ုေနပီး ေရွာသတွီင် အပခူျန်ိေလျာန့ည်းလာြခင်း၊ သမမ တသည့ ်ရာသဦတ ု

ကို ရရှိြခင်းတိုေကာင့ ်စိမ်းလန်းသာယာလှပသည် ့ိုင်ငံေတာ်၏ မိေတာ်ကီး 

ြဖစ်လာသည်။   စိမ်းလန်းပီးသန်ရှင်းသာယာသည့ ် မိြပတစ်ရပ်ကိ ုကိးပမ်း 

တည်ေထာင်ိုင်ခဲ့သည့ ်အကျိးရလဒ်များကိ ုခံစားေနကရပီြဖစ်သည်။

ထိုေကာင့ ်ေနြပည်ေတာ်တွင် သစ်ေတာသစ်ပင်များြဖင့ ်စမ်ိးလန်းစိြုပည်ပီး 

သန်ရှင်းသာယာလှပသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် Green and Clean Cities 

အြဖစ် ေရရှည်တည်ေထာင်ိုင်ေရးှင့ ်အြခားတိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ 

တွင်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ေရရှည်ေကာင်းမွန်သည့ ်  Green and Clean Cities 

အြဖစ် တိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက်ိင်ုေရးကိ ုေရရှှည်ေြမာ်ေတွး၍ အေလးထားေဆာင်ရက် 

ကရမည်ြဖစ်သည်။ သုိြဖစ်ရာ စိမ်းလန်းစုိြပည်သာယာလှပမှ ကမ ာ့အလယ်တွင် 

ဂဏ်ုယဖွူယ်၊ ှစ်လိဖွုယ်ိင်ုငြံဖစ်မည်ြဖစ်၍ ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် သစ်ေတာသစ်ပင်များ 

ြပစုပျိးေထာင်စုိက်ပျိးကာ စိမ်းလန်းသာယာသည့ုိ်င်ငံြဖစ်ေအာင် ဖန်တီးရမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

စိမ်းလန်းသာယာသည့်ိုင်ငံဖန်တီး ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈

ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်  ဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန    ြမန်မာစ့ာတိက်ုလပ်ုငန်းမှ 

ရတနာပုေံခတ် အမျိးသား အမျိးသမီး 

ဝတ်စားဆင်ယင်မ ပုံြဖင့် အထူးထုတ ်

စာပိုတံဆိပ်ေခါင်းသစ ်ကျပ်၂၀၀ တန် 

ှစ်မျိးကို ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၂၉ ရက် 

ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၃၈၄ ခုှစ် ဝါဆို 

လဆန်း ၂ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၉ 

နာရီခွဲမှစတင်၍ ေနြပည်ေတာ် ဗဟို 

စာတိုက်ကီး၊      ရန်ကုန်စာတိုက်ကီး၊ 

မ ေလးစာတိက်ုကီးတိုှင့် တိင်ုးေဒသ 

ကီး/ ြပည်နယ်များရိှ စာတိက်ုကီးများ 

တွင် တစ်ပိင်တည်း ပုမှံန်ေရာင်းချေပး 

သွားမည် ြဖစ်သည်။

အထူးအစီအစ်

အထူးအစအီစ်  တစ်ရပ်အေနြဖင့် 

ေနြပည်ေတာ်       ဗဟိုစာတိုက်ကီး၊ 

ရတနာပုံေခတ် အမျိးသား အမျိးသမီး ဝတ်စားဆင်ယင်မ ပုံြဖင့် 

အထူးထုတ် စာပိုတံဆိပ်ေခါင်းသစ် ကျပ်၂၀၀ တန်  ှစ်မျိး ထုတ်ေဝေရာင်းချမည်

ရန်ကုန်စာတိုက်ကီးှင် ့        မ ေလး 

စာတိုက်ကီးတို၌ ဇွန် ၂၉ ရက်တွင  ်

ဝယ်ယူေသာ  စာပိုတံဆိပ်ေခါင်းများေပ  

တွင် ေနစဲွအမှတ်အသားတံဆိပ် ုိက်ိှပ် 

ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

သထုံ   ဇွန်    ၂၈

သထုခံိင်ုလမူ ဖလူုေံရးအဖဲွမှ ၂၀၁၂ ခှုစ် လမူ ဖလူုေံရးဥပေဒ 

ှင့အ်ည ီအလပ်ုခွင်၌ထခိိက်ုမ အကျိးခစံားခွင့ ်ေငလွုံးေငရွင်းှင့ ်

နာေရးစရိတ်ထုတ်ေပးြခငး်ကုိ ယေနနံနက်ပုိငး်က သထံုမိ 

လိပ်အင်းရပ်ကွက်ရှ ိစထာပနာကုမ ဏီ၌ ြပလုပ်သည်။

ေရှးဦစွာ   သထုံခိုင်လူမ ဖူလုံေရးုံးမှ   ဦးစီးအရာရှိ 

ေဒ ခင်မာလာက အကျိးခံစားခွင့်ထုတ်ေပးရြခင်းှင့်စပ်လျ်း 

၍   ရှင်းလင်းေြပာကားပီး  ြပည်နယ်လူမ ဖူလုံေရးုံးမ  ှ

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ဦးသက်ေဆွက လူမ ဖူလုံေရး 

အဖဲွ သထံုမိ၌ မှတ်ပံုတင်ထားသည့် စထာပနာကုမ ဏီမှ အာမခ ံ

အလုပ်သမား ဦးေအာင်သီဟ၏ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ေသဆုံးခဲ့

ရမ အတွက် အကျိးခံစားခွင့် ေငွလံုးေငွရင်း ေငွကျပ်သိန်း ၉၀ ှင့် 

နာေရးစရိတ် ကျပ် ၇၆၈၀၀၀ စုစုေပါင်း ေငွကျပ် ၉၇၆၈၀၀၀ အား 

ကျန်ရစ်သူ မိသားစုထံ ေပးအပ်ခဲ့သည်။           နဒီ(ြပန်/ဆက်)

သထုံမိ၌ အလုပ်ခွင်ထိခိုက်မ  အကျိးခံစားခွင့် ထုတ်ေပး

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၈၇.၆

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၅.၆

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၆၃.၄

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၄.၀၂

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၅၉.၇

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၆.၇၂

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၂.၇၁၄

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၀.၇၄

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၄၈၀

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၈

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၅၀၀ ၇,၅၀၀ ၃၁ ၂၃၂,၅၀၀

MTSH ၂,၆၀၀ ၂,၆၅၀ ၈၅၂ ၂,၂၁၅,၇၀၀

MCB ၇,၂၀၀ ၇,၂၀၀ ၄၃ ၃၀၉,၆၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၈ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၈,၀၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၂၀ ၃၅၅,၀၀၀

TMH ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၀ ၀

EFR ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၁၂၁ ၃၀၂,၅၀၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၀ ၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

အစည်းအေဝးသို    ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ဦးဝင်းရှိန်၊    ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဝီင်၊   အခွန်အယခူ ံ

ခုံအဖွဲဥက   ၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊  

 န်ကားေရးမှးချပ်များှင့ ်  တာဝန်ရိှသ ူ

များ တက်ေရာက်ကပီး တိုင်းေဒသကီး 

ှင့်  ြပည်နယ်များမှ    တာဝန်ရိှသူများက      

ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်   တက်ေရာက ်

ကသည်။ 

ပိုမိုက မ်းကျင်လာ

ဦးစွာ    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဒီတုယိဥက     ဒတုယိဝန်ကီးချပ် 

က    အမှာစကားေြပာကားရာတွင  ်   

ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ အစည်းအေဝးများ 

ကျင်းပလာခဲ့ရာ    ယခုဆိုလ င်    စတုတ  

အကိမ်ေြမာက်       ရှိပီြဖစ်ေကာင်း၊ 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ    တိုက်ဖျက်ေရး 

အထူးအဖွဲများှင့ ်   OSS   တာဝန်ကျ   

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်    တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ များ တိုက်ဖျက်ရာတွင ်  ပိုမို 

က မ်းကျင်လာသည်ကိ ုေတွရေကာင်း။ 

ဝန်ထမ်းများ၏   စွမ်းေဆာင်ရည ်

ပိုမိုတိုးတက်လာေစရန ်   ပထမအကိမ် 

တရားမဝင ်  ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဆိုင်ရာ    စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရး 

သင်တန်းကို  ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊      တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်     တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိက်ုဖျက်ေရး အထူးအဖဲွများတွင်လည်း 

ဆင့ပွ်ားသင်တန်းများ     ဖွင့်လှစ်ပုိချခ့ဲပီး 

ြဖစ်သည်ဟ ု   သိရေကာင်း၊    အဆိုပါ 

သင်တန်းများကိ ုစ်ဆက်မြပတ် ဖွင့လှ်စ် 

သွားရန် တိုက်တွန်းလိုေကာင်း။ 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  တိုက်ဖျက ်

ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီြပန်လည်ြပင်ဆင် 

ဖဲွစည်းပီးေနာက်ပိင်ုး ဖမ်းဆီးရမမိ များကိ ု

ကည့မ်ည်ဆိလု င် ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီ 

မှ ေမလအထ ိဖမ်းဆီးရမမိ  ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၂၁ ဒသမ ၇၇၁  ဘီလီယံ ရိှသည့် 

အတွက် ယခင်ှစ် တစ်ှစ်လံုးှင့်   င်းယှ် 

ပါက ဖမ်းဆီးရမိ ခန်မှန်းတန်ဖုိး ေငွကျပ် 

၁၃ ဒသမ ၃၁၈ ဘီလီယံ ပုိမုိဖမ်းဆီးုိင်ခ့ဲ 

ေကာင်း ေတွရပီး ၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီလ 

တွင် ခန်မှန်းတန်ဖိုး   ေငွကျပ ်၅ ဒသမ 

၂၃၃  ဘီလီယံ  ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေသာ်လည်း  

ေမလတွင် ေငကွျပ် ၃ ဒသမ ၆၃၃ ဘလီယီ ံ

သာ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့်အတွက ်ခန်မှန်း 

တန်ဖိုး  ေငွကျပ်  ၁  ဒသမ  ၆ ဘီလီယံ 

ေလျာ့နည်းခဲ့သည်ကိ ုေတွရေကာင်း။  

ဖမ်းဆီးရမိေလျာ့နည်းမ ကုိ စိစစ်သည့် 

အခါ   တိုင်းေဒသကီးှင့ ်    ြပည်နယ် 

တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

တိုက်တွန်းလိုေကာင်း။

အချိတိုင်းေဒသကီးှင့ ်  ြပည်နယ် 

များရိှ  ကန်ုသွယ်မ လမ်းေကာင်းများတွင်  

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ ကို      ရိုင်သမ  

နည်းလမ်းများြဖင့ ်   တားဆီးထိန်းချပ် 

သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

တရားမဝင ်  ကုန်သွယ်မ   စတင်ရာ 

ေနရာ၊ သိုေလှာင်ထားရှိသည့်ေနရာများ 

ှင့်  တင်သွင်းေရာက်ရှိပီး    ြဖန် ြဖးရန ် 

သိုေလှာင်ထားသည့ ်    ေနရာများကိုပါ 

ပုံမှန်၊  ေရှာင်တခင်  ဝင်ေရာက်စစ်ေဆး 

အေရးယူြခင်းများကုိ   ေဆာင်ရက်ရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။ 

ပျက်စီးလွယ်သည့်    ကုန်စည်များကို 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ    ြမန်ြမန် 

ဆန်ဆန် ေလလတံင်ေရာင်းချသွားရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊   ဖမ်းဆီးရမ ိ   လိုင်စင်ရှိ၊ 

လုိင်စင်မ့ဲ   ေမာ်ေတာ်ယာ်များကုိလည်း 

ဥပေဒ၊   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ

အြမန်ဆံုးအပ်ံှ  ေဆာင်ရက်သွားကရန် 

ှင့ ်အမ များ အြမန်ဆံုးပီးြပတ်ုိင်ေအာင် 

လည်း လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ    အဖွဲဝင်များှင့ ်

တရားမဝင ်  ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

တွင် ပါဝင်ေနသအူားလုံးသည် ိင်ုငေံတာ် 

သည့်     ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ 

လုပ်ေဆာင်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ထိုအြပင် တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များ 

မရှိေစေရး    ေဆာင်ရက်ရာတွင်လည်း 

အရိှန်အဟန်ုြမင့ ် ေဆာင်ရက်သွားကရန် 

ှင့်   တားဆီးအေရးယူရာတွင်   ဌာန 

အချင်းချင်း ညိ  င်းေပါင်းစပ်ပီး စီးပွားေရး 

အြမင်၊ ိုင်ငံေရးအြမင်၊ လုံ ခံေရးအြမင ်

များြဖင့ ်ကျယ်ြပန်စွာ ေဆာင်ရက်သွားရန် 

လိုေကာင်း မှာကားသည်။

ထိုေနာက်       ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ

အတွင်းေရးမှး စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန     ဒုတိယ 

ဝန်ကီး  ဦးွန်ေအာင်က တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး    ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတအီစည်းအေဝး(၂/၂၀၂၂)အစည်း 

အေဝး ဆံုးြဖတ်ချက်များအေပ  ေဆာင်ရက် 

ပီးစီးမ ၊ ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ ၊   အမိုနီယမ်ိုက်ထရိတ် 

ဖမ်းဆီးရမမိ ၊ သတင်းအချက်အလက်များ 

ရရှိေရးေဆာင်ရက်မ ၊     တရားမဝင ်

ကုန်ပစ ည်းများ ဖမ်းဆီးရမိမ ှင့် ြမန်မာ-

ထိုင်း ှစ်ုိင်ငံကုန်သွယ်မ     င်းယှ်ချက် 

များကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ဖတ်ကားတင်ြပ

ယင်းေနာက် ဦးေဆာင်ေကာ်မတီုံး

လုပ်ငန်းအဖွဲေခါင်းေဆာင်     ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှးချပ ်  ဦးေအာင်သွင်ဦး၊ 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှး 

ချပ် ဦးသန်ိးေဆ၊ွ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ်   ဦးြမင့်သူရှင့ ်

အစားအေသာက်ှင့ ်ေဆးဝါးကွပ်ကေဲရး 

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ် ပါေမာက  

ေဒါက်တာခင်ေဇာ်တိုက      တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး    ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတ ီလပ်ုငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး 

(၃/၂၀၂၂)သို တင်ြပသည့ ်အမှာစာများကိ ု

ဖတ်ကားတင်ြပကသည်။ 

ထိုေနာက်  တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တုိက်ဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီ ဒုတိယ 

ဥက     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝင်းရှိန်၊ 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်လင်းထွန်း၊ ြပည်ထဲေရး 

ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ် 

ဇင်မင်းထက်ှင့်    အစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်လာကသူများက တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး လုပ်ငန်းများ 

ှင့်စပ်လျ်း၍  သက်ဆိုင်ရာက  များ 

အလိုက် ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။ 

ယင်းေနာက် ဦးေဆာင်ေကာ်မတီုံး

လပ်ုငန်းအဖဲွေခါင်းေဆာင်က တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး   ဦးေဆာင်

ေကာ်မတီလုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး 

(၃/၂၀၂၂)ဆုံးြဖတ်ချက် (မူကမ်း)များကို 

ဖတ်ကားတင်ြပသည်။ 

ထုိေနာက်     တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိက်ုဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတဦက    

ိုင်ငံေတာ်    စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒုတိယဥက         ဒုတိယဝန်ကီးချပ်က 

ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များအေပ  ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်းေပးပီး      နိဂုံးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားကာ အစည်းအေဝးကိ ုပ်ုသမ်ိး 

လိုက်ေကာင်း သိရသည်။     သတင်းစ်

  အချိတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များရိှ ကန်ုသွယ်မ လမ်းေကာင်းများတွင်  တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ ကို ရိုင်သမ နည်းလမ်းများြဖင့် တားဆီးထိန်းချပ်သွားကရမည်

  တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  စတင်ရာေနရာ၊ သိေုလှာင်ထားရိှသည့ ်ေနရာများှင့ ်တင်သွင်း 

ေရာက်ရှိပီး   ြဖန်ြဖးရန်သိုေလှာင်ထားသည့်ေနရာများကိုပါ  ပုံမှန်၊ ေရှာင်တခင် 

ဝင်ေရာက်စစ်ေဆး အေရးယူြခင်းများကို ေဆာင်ရက်ရမည်

  ဖမ်းဆီးရမ ိလိင်ုစင်ရိှ၊ လိင်ုစင်မဲ ့ေမာ်ေတာ်ယာ်များကိလုည်း ဥပေဒ၊ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 

များှင့အ်ည ီအြမန်ဆုံးအပ်ံှေဆာင်ရက်သွားကရန်ှင့ ်အမ များ အြမန်ဆုံးပီးြပတ် 

ိုင်ေအာင်လည်း လုပ်ေဆာင်ရမည်
အထူးအဖွဲများ၏  ဖမ်းဆီးရမိမ  ေငွကျပ် 

တစ်ဘီလီယံေကျာ် ေလျာ့နည်းခ့ဲေကာင်းှင့် 

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာဆိပ်ကမ်းှင့် 

ေရပူအမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းတုိတွင် 

ေငကွျပ်  သညု ဒသမ ၇၂၁ ဘလီယီေံကျာ်   

ေလျာ့နည်းသည်ကုိ ေတွရပါေကာင်း။ 

ထိထိမိမိတားဆီးစစ်ေဆး

ထိုေကာင့ ်      တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်      တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးအထူးအဖဲွများ၊ အေကာက် 

ခွန်ဦးစီးဌာနှင့်  OSS  ဌာနဆိုင်ရာများ 

အေနြဖင့် စီမံချက်များအတိုင်း ထိထိမိမိ 

တားဆီးစစ်ေဆး ေဆာင်ရက်သွားကရန် 

၂၀၂၂  ခုှစ် ဇန်နဝါရီလှင့် ဇွန်လ 

အတွင်း      တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

တရားမဝင ်   ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

အထူးအဖွဲဥက   ကိုယ်တိုင်  ဦးေဆာင်၍ 

ပါချန်ြမစ်ေမးတင်     သိုေလှာင်ုံများကိ ု

ဝင်ေရာက်ရှာေဖွဖမ်းဆီးခဲ့သည့ ် ြဖစ်စ် 

သည် နမူနာေကာင်းတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ 

ရှာေဖွေဆာင်ရက်မ ှင့် ဖမ်းဆီးအေရးယူ 

သည့် ြဖစ်စ်များတွင် တစ်ဦးချင်းလံုခံေရး 

အြပင် အဖဲွအစည်း၏ ပဂု ိလ်ေရးဆိင်ုရာ၊ 

အေဆာက်အအံုပုိင်းဆုိင်ရာှင့် စက်ပစ ည်း 

ယ ရားများ၏  လုံ ခံေရးများကိုလည်း 

လုံ ခံေရးအသြိဖင့ ်ဂြုပေဆာင်ရက်ကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုအတ ူစစ်ေဆးရှာေဖ ွ

ရာတွင်လည်း    သတ်မှတ်ထားသည့် 

တရားမဝင်ကုန်ပစ ည်းများ   အပါအဝင် 

ကန်သတ်ကုန်ပစ ည်းများကုိပါ  စနစ်တကျ 

ရှာေဖွစစ်ေဆးကရမည ်   ြဖစ်ေကာင်း၊ 

စိုက်ပျိးေရးက  တွင်  မရှိမြဖစ်လိုအပ ်

ချက်တစ်ခုြဖစ်သည့ ်သွင်းအားစုဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်အချိတွင်   ခွင့်ြပချက်ှင့်အတ ူ

တရားမဝင ်  မလိုလားအပ်ေသာ အမျိး 

အစားဆင်တူ   ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ 

ေရာေှာပါဝင်လာမ  မရိှေစေရးကုိလည်း 

တကိျစွာ စစ်ေဆးဖမ်းဆီး အေရးယသွူား 

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ

ဖမ်းဆီးရမိကုန်စည်များကိ ုလုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းှင့အ်ည ီထခဲွုေရာင်းချပီး ရသင့် 

ရထိက်ုသည့ ်အခွန်ဘ  ာများ ိင်ုငေံတာ် 

က ရရိှရန်လုိအပ်ေကာင်း၊ ေလလံမပစ်မီ 

ဖမ်းဆီးရမပိစ ည်းများ  ပျက်စီးဆုံး ံးသွား 

လ င်    ဖမ်းဆီးေပးသူများ၏  ကိးပမ်း 

အားထတ်ုမ များ အချည်းီှးြဖစ်ရသက့ဲသုိ  

ိုင်ငံ့ဘ  ာရရိှမ လည်း ေလျာ့နည်းသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်  ပုပ်သိုး 

မှ ချမှတ်ထားသည့ ်မဝူါဒ၊ ဥပေဒ၊ လပ်ုထုံး 

လပ်ုနည်း၊ အမန်ိေကာ်ြငာစာများှင့အ်ည ီ

တတိကိျကျ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ကရမည် 

ြဖစ်ပီး ဖမ်းဆီးအေရးယူရာတွင်လည်း 

ဥပေဒှင့်အညီ အားလုံးတစ်ေြပးညီြဖစ ်

ေအာင် ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ေဆွးေွးညိ  င်းအေြဖရှာ

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ ကိ ု တိက်ုဖျက် 

ရာတွင် သယ်ေဆာင်မ များ၊ သိုေလှာင်မ  

များကို  ဖမ်းဆီးအေရးယူမ များအြပင ်

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များ ေလျာ့နည်း 

ပေပျာက်ေအာင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ 

အပါအဝင် သက်ဆိင်ုသမူျားှင့ ်ေဆွးေွး 

ညိ  င်း အေြဖရှာသွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များ ြဖစ်ေပ  

လာရြခင်းတွင် အေြခခအံေကာင်းများစွာ 

ရိှရာ အခွန်ေရှာင်လ ဲလိသုည့ ်ရည်ရယ်ချက် 

ြဖင့်  တင်ပို၊ တင်သွင်းြခင်းများ၊ တားြမစ် 

ကန်ုပစ ည်းှင့ ်ကန်သတ်ကန်ုပစ ည်းများ   

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ုထေိရာက် 

စွာ   တားဆီးအေရးယရူမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်ြခင်းှင့ ်  လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်း    အားနည်းချက်များေကာင် ့  

တရားမဝင်လမ်းေကာင်းေပ ေရာက်ေန 

ြခင်းများှင့ ်စပ်လျ်း၍      မည်သို 

ေဆာင်ရက်ရမည်ဆုိသည်ကုိ   ကုန်သည် 

လုပ်ငန်းရှင်များ၊   ဆက်စပ်ဌာနများှင့် 

ပုံမှန်ေတွဆုံ    ညိ  င်းေဆာင်ရက်သွား 

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုသိုေဆာင်ရက ်

ရာတွင် UMFCCI ကဲသ့ိုေသာ အသင်းအဖဲွ 

များ၏ အခန်းက  သည် အေရးပါလာပီး 

ဌာနဆိင်ုရာများှင့ ်ကန်ုသည်လပ်ုငန်းရှင် 

များအကား   ေပါင်းကူးချတိ်ဆက်ပီး 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  ေလျာ့ကျေရးှင့် 

တိုက်ဖျက်ေရးတိုတွင်  မှန်ကန်သည့် 

ေဆွးေွးအေြဖရှာမ များှင့်  ထိေရာက ်

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များ ြဖစ်ေပ လာရြခင်းတွင် အေြခခံအေကာင်းများစွာရှိရာ အခွန်ေရှာင်လ ဲလိုသည့် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့်  

တင်ပို၊ တင်သွင်းြခင်းများ၊ တားြမစ်ကုန်ပစ ည်းှင့် ကန်သတ်ကုန်ပစ ည်းများ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကို ထိေရာက်စွာတားဆီးအေရးယူရမည်

   တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး    ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတီ အဖွဲဝင်များှင့်   တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးတွင်     ပါဝင်ေနသူအားလုံးသည် 

ိုင်ငံေတာ်မှ ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်း၊ အမနိေ်ကာ်ြငာစာများှင့အ်ည ီတတိကိျကျ 

လိက်ုနာေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ပီး ဖမ်းဆီးအေရးယ ူ

ရာတွင်လည်း ဥပေဒှင့အ်ည ီအားလုံးတစ်ေြပးညြီဖစ် 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ကရမည်

  တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များမရှိေစေရး ေဆာင်ရက်ရာ 

တွင်လည်း  အရိှန်အဟန်ုြမင့ ် ေဆာင်ရက်သွားကရန်ှင့်   

တားဆီးအေရးယူရာတွင် ဌာနအချင်းချင်း ညိ  င်း 

ေပါင်းစပ်ပီး စီးပွားေရးအြမင်၊ ုိင်ငံေရးအြမင်၊ လံုခံ ေရး 

အြမင်များြဖင့် ကျယ်ြပန်စွာေဆာင်ရက်သွားရန်လို



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈

ြမန်မာိုင်ငံ၏  တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းေသာ 

ြမန်မာသ့မိင်ုးစ်၏ က  တစ်ခြုဖစ်ေသာ ပိင်ုးမတ်ိ 

ကာလသမိင်ုးစ်ဆိင်ုရာ ညိ  င်းေဆွးေွးပဲွကိ ုယေန  

တွင် အမျိးသားြပတိုက(်ရန်ကုန်)   ဘက်စုံခန်းမ၌ 

ဆက်လက်ြပလုပ်သည်။ 

ေဆွးေွးပွဲသို ြမန်မာသမိုင်းအဖွဲ ဒုတိယဥက    

(၁) ဦးသန်းေဆွ၊    ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်  

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖဲွဥက    ေဒ စ ာခင်ှင့် 

ြမန်မာသမိင်ုးအဖဲွဝင် ပညာရှင်ကီးများ၊ တာဝန်ရိှသ ူ

များ၊           အငိမ်းစားပိုင်းမိတ်ပညာရှင်ကီးများ၊ 

ပိုင်းမိတ်သုေတသန  တူးေဖာ်မ လုပ်ငန်းများတွင ်

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ အရာရှိကီးများှင့် ဌာန 

ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ ေလ့လာသူြပင်ပပညာရှင်များ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေဆွးေွးပဲွအစအီစ်အရ ေရှးေဟာင်းသေုတသန 

ှင့ ်အမျိးသားြပတိက်ုဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ် 

က      ပိုင်းမိတ်ကာလသမိုင်းစ်ှင့်စပ်လျ်း၍ 

ြမန်မာိင်ုငပံထဝဝီင် ေပ ေပါက်လာပုမံျားအေကာင်း၊ 

ဘူမိေဗဒပညာရှင်ကီးများ၏ တင်ြပေဆွးေွးချက ်

များှင့် ပိုင်းမိတ်ပညာရှင်များက  ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ပိင်ုးမတ်ိကာလသမိင်ုးစ် ေရးသားြပစခုျက်များကိ ု

အကျ်းချပ်ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် ဒဂံုတက သုိလ် ဘူမိေဗဒဌာန ပါေမာက  

ေဒါက်တာစိုးမိုးလွင်က “Cenozoic Paleogeography 

of Myanmar (65-0 Ma ( Millennium Year Ago))” 

မိဘြပည်သူများ၏ ေမတ ာရပ်ခံချက်အရ တပ်မေတာ်ဆိုင်ရာ 
တက သိုလ်များ၏ ဗိုလ်ေလာင်းဝင်ခွင့်များအတွက် 

အသက်ကန်သတ်ချက် တိုးြမင့်သတ်မှတ်
ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်      ၂၈

စစ်တက သိုလ်၊ တပ်မေတာ်နည်းပညာတက သိုလ်၊ တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်ှင့် တပ်မေတာ်

ေဆးတက သိလ်ု(အမျိးသမီး) ဗိလ်ုေလာင်းဝင်ခွင့ှ်င့ပ်တ်သက်၍ မဘိြပည်သမူျား၏ ေမတ ာရပ်ခခံျက်အရ 

အသက်ကန်သတ်ချက်ကိ ုယခင်ထက် ၆ လတိုး၍ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ေပးလိုက်ေကာင်း သိရှိရသည်။

အဆုိပါတက သုိလ်များအတွက် ဗုိလ်ေလာင်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားမ တွင်  ယခင်သတ်မှတ်ချက် ၂၀၂၃ 

ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် အသက် ၁၆ ှစ်ေအာက်မငယ်ရ၊ ၁၈ ှစ်ထက်မကီးရ (အစား) ၂၀၂၃ ခုှစ်၊ 

ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် အသက် ၁၆ ှစ်ေအာက် မငယ်ရ၊ ၁၈ ှစ် ၆ လ ထက်မကီးရဟု တိုးြမင့်ြပင်ဆင ်

သတ်မှတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။                                                            သတင်းစ်

 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ အားကစားကွင်း/အားကစားုံများ ကည့် စစ်ေဆး

ပိုင်းမိတ်ကာလ သမိုင်းစ်ဆိုင်ရာေဆွးေွးပွ ဲကျင်းပ
ကုန်းေြမချပ်များ ဆင့်ကဲေြပာင်းလဲလာပုံှင့ ်လွန်ခဲ့ 

ေသာှစ်သန်းေပါင်း ၆၅ သန်းက  ြမန်မာိုင်ငံသည ်

ကမ ာ့ေတာင်ဘက်အြခမ်းတွင ် တည်ရှိခဲ့ပီး  Plate 

ှစ်ချပ်   ပွတ်တိုက်ြခင်းြဖင့ ်   ယေနေခတ် ကမ ာ့ 

ေြမာက်ဘက်အြခမ်းတွင် တည်ရိှလာပုအံေကာင်းကိ ု

လည်းေကာင်း၊           ဒုတိယပါေမာက ချပ် (ငိမ်း) 

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်က   “Stratigraphy  of  the 

primate-bearing beds of the Eocence Pond- 

aung  Formation at Paukkaung area, Myanmar” 

ှင့စ်ပ်လျ်း၍ Upper Member ှင့ ်Lower Member 

များတွင်   ေတွရှိသည်များကိုလည်းေကာင်း၊ ဒဂုံ 

တက သိုလ်  ဂုဏ်ထူးေဆာင်ပါေမာက    ေဒါက်တာ 

ေအးကိုေအာင်က   ြမန်မာိုင်ငံတွင ်    ဒိုင်ိုေဆာ 

ေကျာက်ြဖစ်ုပ်က င်း   ေတွရှိိုင်မ ှင့်စပ်လျ်း၍ 

လည်းေကာင်း၊ ေရှးေဟာင်းသုေတသန နည်းပညာ 

သင်တန်းေကျာင်း ေကျာင်းအုပ်ကီး ဦးဝင်းကိင်က 

ပုံေတာင်ပိုင်းမိတ်ေဒသရှ ိ    လူတူပိုင်းမိတ်များ 

အေကာင်း(မူကမ်း)၊ ယင်းေဒသရှိမျိးရင်း၊ မျိးစိတ် 

များအေကာင်းကုိလည်းေကာင်း၊ မ ေလးတက သုိလ် 

ဘူမိေဗဒဌာန ပါေမာက  ေဒါက်တာဇင်ေမာင်ေမာင်သိန်း 

က   ေတွရှိရသည့် ပိုင်းမိတ်ေဒသများရှိ  မျိးစု 

(Genus) များှင့် မျိးစိတ်(Species) ေတွရိှမ များကုိ 

ခဲွြခားေဖာ်ြပေရးသားြခင်းများ  အေကာင်းကိလုည်း 

ေကာင်း ရှင်းလင်းေဆွးေွးကသည်။

ဆက်လက်၍ ပိင်ုးမတ်ိကာလသမိင်ုးစ် လတူ ူ

ပိုင်းမိတ်အဆင့်မ ှ   ေကျာက်ေခတ်၊ ေကးေခတ်၊ 

သံေခတ်   ထိုမှမိြပလူေနမ    အဆင့်ဆင့်တိုးတက် 

ေြပာင်းလဲမ အေကာင်း၊ ပိုင်းမိတ်ေကျာက်ြဖစ်ုပ ်

က င်းေဒသများကိ ု  ထိန်းသိမ်းထားရှိမ အေကာင်း၊ 

ပုိင်းမိတ်ေကျာက်ြဖစ်ုပ်က င်းေဒသများကုိ ကမ ာ ့

အေမွအှစ်စာရင်း     တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်

လျာထားေဆာင်ရက်ေနမ ၊ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန ်

လိုအပ်မ ၊   ဆက်လက်တူးေဖာ ်  သုေတသနြပရန် 

အလားအလာ ေကာင်းမွန်ေသာေနရာများကိ ုShort 

Term , Long Term  သုေတသနအစီအစ်များြဖင့ ်

လျာထားမ ၊ ြပည်သူလူထုအား ယ်ေကျးမ  အေမွ 

အှစ်များှင့်ပတ်သက်ေသာ အသိပညာြဖန်ေဝမ ၊ 

ြမန်မာုိင်ငံ၏ ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်များ မတိမ်ေကာ 

မပေပျာက်ေအာင် ေဒသခံများှင့်ြပည်သူလူထုက 

ဝိင်ုးဝန်းကညူရီန် လိအုပ်မ များကိ ုေဆွးေွးကသည်။ 

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းေသာ ြမန်မာသ့မိင်ုးစ် 

ဆိုင်ရာ   ေကးေခတ်၊  သံေခတ်ကာလ  သမိုင်းစ်၊ 

ေကျာက်ေခတ်ကာလသမိုင်းစ်၊  ပျေခတ်ကာလ 

သမိင်ုးစ်၊ ပိင်ုးမတ်ိကာလသမိင်ုးစ် (မူကမ်း)များ 

ေရးသားပီးပါက Review Meeting ကိ ုထပ်မကံျင်းပ 

မည်ြဖစ်ရာ ြဖည့စွ်က်အကြံပလိေုသာ ပညာရှင်များ 

အေနြဖင့ ်မမိတိိုကိုယ်တိင်ု သေုတသနြပေတွရိှချက် 

များအား  ခိင်ုမာေသာအေထာက်အထားများေဖာ်ြပ၍ 

ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့် အမျိးသားြပတုိက် ဦးစီး 

ဌာန ေနြပည်ေတာ်(ုံးချပ်) ဖုန်း- ၀၆၇-၄၀၈၀၄၀၊ 

Email: doa.npt408040@gmail.com များသို 

အချက်အလက်များ Review Meeting မြပလုပ်မ ီ

အချနိ်မီေပးပိုိုင်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မိုးညိ     ဇွန်   ၂၈

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  မိုးညိမိနယ ်   ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်ခွဲတွင ် 

မိုးရာသီစိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွများကို ေမ ၁၈ ရက်မှစတင်၍ ထုတ်ေချးေပးလျက ်

ရှိ ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါစိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွများကို       ေတာင်သူလက်ဝယ်အေရာက ်

စက်တင်ဘာလကုန်အထိ ထုတ်ေချးေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး စပါးတစ်ဧကလ င် ေငွကျပ် 

၁၅၀၀၀၀  န်းြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ ှမ်းတစ်ဧကလ င် ေငကွျပ် ၁၀၀၀၀၀   န်းြဖင့လ်ည်း 

ေကာင်း ထုတ်ေချးေပးလျက်ရှိပီး အတိုး န်းအေနြဖင့် ေငွကျပ် ၁၀၀ လ င် တစ်ှစ် 

ငါးရာခိင်ု န်းြဖင့ ်ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန် ေနာက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်တွင် အရင်းှင့တ်ကွ 

ကျသင့်အတိုးကိ ုြပန်လည်ေပးဆပ်ရမည်ြဖစ်သည်။

မုိးညိမိနယ် ြမန်မာ့လယ်ယာဖံွဖိးေရးဘဏ်ခဲွအေနြဖင့် ၂၀၂၂ ခှုစ် မိုးရာသ ီ

စိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွများကို မိနယ်အတွင်းရိှ ေကျးရာအုပ်စ ု၃၇ အုပ်စုမှ ေတာင်သ ူ

၆၂၄၅ ဦး စုိက်ဧက ၃၆၆၅၈ အတွက် ေငွကျပ် ၅၃၄၄၀၀၀၀၀၀ အား ထုတ်ေချးေပးရန် 

လျာထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဇွန် ၂၇ ရက်အထ ိေကျးရာအပ်ုစ ု၁၃ အပ်ုစ ုေတာင်သ ူ

၅၉၅ ဦး စိက်ုဧက ၃၈၁၀ အတွက် ေငကွျပ် ၅၄၈၉၀၀၀၀၀ အား ထတ်ုေချးပီးစီးေကာင်း 

မိုးညိမိနယ ်ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်ခွဲမ ှသိရသည်။             ကိုမင်း(မိုးညိ)

မိုးညိမိနယ် 

ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်ခွဲမှ 

မိုးရာသီစိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွများ 

ထုတ်ေချးေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈

အားကစားှင့ ်   လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံသည ်တာဝန်ရှိ 

သူများှင့်အတူ  ယေနနံနက်  ၈ နာရီတွင် ပဲခူးတုိင်း 

ေဒသကီး ပခဲူးမိရိှ အားကစားကွင်းှင့ ်အားကစားု ံ

များကိလုည်းေကာင်း၊   သာယာဝတီမိ  မိုးလုေံလလု ံ

အားကစားခန်းမှင့် သာယာဝတီခိုင်အားကစား

ကွင်းကိလုည်းေကာင်း ကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန်ရိှ 

သူများအား လိုအပ်သည်များ မှာကားသည်။

ဆက်လက်၍        ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

လက်ပံတန်းမိနယ်အားကစားကွင်းကိ ု   ကည့်  

စစ်ေဆးပီး   မိုးလုံေလလုံအားကစားခန်းမအတွင်း 

ကမ်းခင်းများ အသစ်ြပန်လည်ြပြပင်မွမ်းမံိုင်ေရး

မှာကားပီး ဝန်ထမ်းများကိ ုေတွဆုံသည်။

ေတွဆုစံ်  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက  လငူယ်ှင့် 

ပတ်သက်သည့် ေဟာေြပာပဲွများမှတစ်ဆင့် လူငယ် 

များ အားကစားကိ ုစတ်ိပါဝင်စားလာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ချစ်ခင်ရင်းှီးစွာ ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း မှာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ် မင်းလှ 

မိနယ်အားကစားကွင်း/    အားကစားုံများှင့ ်

အတ်ုဖိုမိနယ် အားကစားကွင်းများကိလုည်းေကာင်း၊  

ကိပင်ေကာက်မိနယ်ှင့ ်      ဇီးကုန်းမိနယ်ရှိ 

အားကစားကွင်းှင့် မိုးလုံေလလုံအားကစားခန်းမ 

တိုကိုလည်းေကာင်း၊ နတ်တလင်းမိနယ် အားကစား 

ကွင်းှင့ ်မိုးလုေံလလုအံားကစားု ံတည်ေဆာက်မည့် 

ေြမေနရာတိုကိုလည်းေကာင်း   ကည့် စစ်ေဆးပီး 

တာဝန်ရှိသူများအား လိုအပ်သည်များ မှာကားခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၈ 

ဟိုတယ်ှင့်    ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေဌးေအာင်သည် 

ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ဝန်ကီးဌာန ေကျာက်စမ်ိးခန်းမ 

၌ ြမန်မာိုင်င ံဝန်ေဆာင်မ ကုန်သွယ်ေရးှင့် ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ ဆိုင်ရာ  အချက်အလက်များဘ  ာတိုက် 

(MSTIP Portal)ှင့်  MSTIP Mobile App တိုှင့် 

ပတ်သက်သည့်ေဆွးေွးပွဲသို တက်ေရာက်သည်။ 

ေဆွးေွးပွဲသို ဝန်ကီးဌာနမှ  န်ကားေရးမှး 

ချပ်များ၊ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ အရာ 

ထမ်းများ တက်ေရာက်ကပီး ြပည်နယ်ှင့တ်ိင်ုးေဒသ 

ကီးရိှ ုံးခဲွတာဝန်ခမံျားက အွန်လိင်ုးမှ တက်ေရာက် 

ကသည်။

ေဆွးေွးပဲွတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက စီးပွား 

ေရးှင့်    ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ

လ င့်တင်ထားရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မ ကုန်သွယ်ေရးှင့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆိုင်ရာ  အချက်အလက်များဘ  ာ 

တိုက် (MSTIP Portal)ှင့်   MSTIP Mobile App 

တိုှင့ ်ပတ်သက်၍ ေလလ့ာေဆွးေွးခဲသ့ ူှစ်ဦးတို၏ 

အေတွအကံများကိ ုအရာထမ်းများ ဗဟသုတုရေစ 

ရန်ှင့်     လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ 

ြပည့်စုံစွာြဖည့်ဆည်းိုင်ကရန ်    စီစ်ြခင်းြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊    အာဆီယံေဒသတွင်း၌    ဝန်ေဆာင်မ  

ြမန်မာိုင်ငံ ဝန်ေဆာင်မ ကုန်သွယ်ေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များဘ  ာတိုက် 

(MSTIP Portal) ှင့် MSTIP Mobile App တိုှင့် ပတ်သက်သည့် ေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ

လပ်ုငန်းများ လွတ်လပ်စွာ လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်ိင်ုရန် 

အာဆီယံဝန်ေဆာင်မ ဆိုင်ရာ မူေဘာင်သေဘာတူ 

စာချပ်ကိ ုေရးဆဲွအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်လျက် 

ရိှပါေကာင်း၊  အာဆယီ၏ံ ဝန်ေဆာင်မ များှင့ ်ရင်းီှး 

ြမပ်ံှေရးဆိင်ုရာ ေြဖေလ ာေ့ပးမ အစအီစ်များတွင် 

မမိတိို၏ ဟိတုယ်ှင့ ်ခရီးသွားလပ်ုငန်းဆိင်ုရာ အေြခ 

အေနများကို   ေလ့လာသုံးသပ်ေနရန်    လိုအပ်ပါ 

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် MSTIP Portal ှင့် Mobile 

Application တိုတွင်လည်း     မိမိတိုဝန်ကီးဌာန 

အေနြဖင့် လုိအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ 

ြပည့်ြပည့်စုံစုံထည့်သွင်းေပးြခင်းြဖင့ ်   အသုံးြပသူ 

များအတွက်        ပိုမိုအကျိးရှိမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ိင်ုငတံကာှင့ ်ေဒသတွင်းပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဌာနခွဲမှ  ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 

ဦးတင်မျိးေအာင်က Webportal ၌ ေဖာ်ြပထားသည့ ်

ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့ ် သက်ဆိုင်သည့ ် ဝန်ေဆာင်မ  

လုပ်ငန်းများအေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။  

ဆက်လက်၍     ခရီးသွားြမင့်တင်ေရးဌာနခွ ဲ

Digital Marketing မှ    ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 

ဦးေကျာ်မုိးုိင်က MSTIP Portal ှင့ ်Mobile Appli-

cation ှင့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရက်ထားရှိမ များကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပရာ   တက်ေရာက်လာကသူများက 

သိရှိလိုသည်များကိ ုေမးြမန်းေဆွးေွးကသည်။

 ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ဟိတုယ်ှင့် 

ခရီးသွားက  ှင့်ဆက်စပ်သည့် ဝန်ေဆာင်မ က   

များှင့်    ၎င်းက  များတွင်   မိမိတိုဝန်ကီးဌာနမှ 

ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ရန ်  လိုအပ်သည့်  အေြခအေန 

များကို ေမးြမန်းေဆွးေွးပီး လိုအပ်သည်များကို 

အကံြပမှာကားသည်။

ဆက်လက်၍  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  တိုင်း 

ေဒသကီး၊ ြပည်နယ် ုံးခွဲတာဝန်ခံများှင့်  ဗီဒီယို 

ကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်   ေတွဆုံ၍   ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ဝန်ေဆာင်မ ြပရာတွင် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် 

များကို  စစ်တမ်းေကာက်ယူ၍ သုေတသနြပလုပ် 

ြခင်းသည ်   အေရးကီးပါေကာင်း၊    မိမိတိုိုင်ငံသို 

လာေရာက်ေသာ          ခရီးသွားဧည့်သည်များ၏ 

ကိက်ှစ်သက်မ များကို ေမးြမန်းစုံစမ်းပီး ခရီးစ် 

အတွင်း လိအုပ်ချက်များရိှပါက ဂတုစိက်ုမှတ်သား 

ထားရိှပီး အဆင်ေြပေအာင် ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပး 

သည့ ်အေလအ့ထကိ ုေမွးြမြခင်းြဖင့ ်ပိမုိေုကာင်းမွန် 

ေသာ ဝန်ေဆာင်မ များ ေပးိင်ုမည်ြဖစ်ပီး သေုတသန 

လုပ်ငန်းများတွင်လည်း အေထာက်အကူြပုိင်မည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုအတွက် ခရီးသွားလပ်ုငန်း ေရရှည် 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် တက်ညလီက်ညပီူးေပါင်း 

ကိးပမ်းကရန ်မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ် 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၈

ြမန်မာိုင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခံကျင်းပ 

ြပလုပ်သည့် (၃၄)ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ-ထိုင်း ေဒသ

ဆိင်ုရာနယ်ြခားေကာ်မတအီစည်းအေဝး ဖွင့ပဲွ်အခမ်း 

အနားကို  ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်  ေတာင်ကီးမိရှ ိ

ေတာင်ကီးဟိုတယ်၌ကျင်းပရာ ြမန်မာကိုယ်စား 

လှယ်အဖွဲေခါင်းေဆာင် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး 

(ကည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးေအာင်စိုး၊ ဒုတိယ 

ေခါင်းေဆာင်     ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးခင်လ  င်ှင့် 

တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ 

သမူျား၊ ထိင်ုးိင်ုငမှံ ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွေခါင်းေဆာင် 

Lt.Gen. Apichet Suesat ှင့် အဖဲွဝင်များ တက်ေရာက် 

ကသည်။

ဦးစွာ ြမန်မာကုိယ်စားလှယ်အဖဲွေခါင်းေဆာင် 

ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးေအာင်စိုးှင့ ်ထိင်ုးကိယ်ုစားလှယ် 

(၃၄)ကိမ်ေြမာက ်ြမန်မာ-ထိုင်း ေဒသဆိုင်ရာ

နယ်ြခားေကာ်မတီအစည်းအေဝး ပထမေန  ကျင်းပ

ြမန်မာ-ထိုင်း     နယ်ြခားေကာ်မတီအဖွဲဝင်များက 

(၃၃)ကမ်ိေြမာက် ြမန်မာ-ထိင်ုး ေဒသဆိင်ုရာနယ်ြခား 

ေကာ်မတီအစည်းအေဝး မှတ်တမ်းအား ြပန်လည် 

သုံးသပ်ြခင်း၊  ယုံကည်မ တည်ေဆာက်ြခင်းဆိုင်ရာ

ကစိ ၊ နယ်စပ်ေဒသပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ကိစ ၊  မူးယစ် 

ေဆးဝါးတားဆီးကာကွယ်ေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်

မ ဆိုင်ရာကိစ ၊    ှစ်ိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာ ကိစ ၊ 

နယ်စပ်ေဒသဆိုင်ရာကိစ ှင့်     အြခားကိစ များကုိ 

က  အလုိက် ေဆွးေွးကပီး   ညေနပိုင်းတွင ်   

အစည်းအေဝးကိ ုရပ်နားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။              

 သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဇွန်  ၂၈

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း  YBS ယာ် 

လိုင်းေပါင်း ၁၁၆ လိုင်း၊ YBS ယာ်အစီးေရ ၃၀၀၀ 

ေကျာ်ြဖင့် ခရီးသွား ၁၀ သိန်းခန်ကုိ ေနစ် ဝန်ေဆာင် 

မ ေပးလျက်ရိှရာ ယာ်စီးခေပးေချရာတွင် အဆင်ေြပ 

ေချာေမွေစရန် ယာ်လိင်ုး ၅၆ လိင်ုး၌ ယာ်အစီးေရ 

၂၁၃၃ စီးတွင် YPS ကတ်အသုံးြပသည့်စက်များ 

တပ်ဆင်ဝန်ေဆာင်မ ေပးထားေကာင်း ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး ပုဂ လိကသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကီးကပ်

မ ေကာ်မတီုံးတွင ်ယေနမွန်းလွဲ ၁ နာရီက ကျင်းပ 

သည့် (၃/၂၀၂၂) မီဒီယာေတွဆုံပွဲမ ှသိရသည်။

YRTC သည် ၂၀၂၁ ခှုစ် ေအာက်တိဘုာလတွင် 

ယာ်ေနာက်လိုက်ပါေသာယာ်များှင့် ယာ်စီးခ 

ပိုမိုေကာက်ခံေသာ  ယာ်အစီးေရ  ၅၀၀ ေကျာ်ကို 

အေရးယေူဆာင်ရက်ထားပီး စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်မ  

အေပ မူတည်၍ CNG ှင့် ဒီဇယ်ဆီြဖည့်တင်းမ ကို 

YBS ယာ်အစီးေရ ၃၀၀၀ ေကျာ်ြဖင့ ်ခရီးသည် ၁၀ သန်ိးခနက်ိ ုေနစ် ဝန်ေဆာင်မ ေပးရာ၌ အစီးေရ ၂၀၀၀ ေကျာ်တွင် YPS ကတ်စနစ်ြဖင့ ်ဝန်ေဆာင်မ ေပးထား

သုံးလ၊ ေြခာက်လ၊ တစ်ှစ်ပတ်ိသမ်ိးသြဖင့ ်အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ CNG ှင့် ဒီဇယ်ဆီပိတ်သိမ်း 

မ တွင်  ခရီးစ်မှတ်တမ်းမပါ သုံးလ၊  ယာ်အကူပါ 

သုံးလ၊ ယာ်စီးခပိမုိေုတာင်းခပံါက ေြခာက်လ၊ ယာ် 

အကပူါယာ်စီးခ ကျပ် ၅၀၀ ှင့်အထက် ပုိမုိေကာက်ခ ံ

ပါက တစ်ှစ် အသီးသီးသတ်မှတ်ပတ်ိသမ်ိးအေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်ထားပီး    စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်ေသာ 

ယာ် ၁၉၇ စီးကိ ု  အေရးယေူဆာင်ရက်ရန်    ကျန်ရိှ 

ေကာင်း သိရသည်။

YBS ယာ်လိင်ုးေပါင်း ၁၁၆ လိင်ုးတွင် Yangon 

Payment System (YPS) ကတ်စနစ်အသံုးြပေသာ 

ယာ်လုိင်း ၅၆ လုိင်းရိှပီး ုိင်ငံတကာတွင် အသံုးြပ 

ေနေသာ ကတ်စနစ်ဝန်ေဆာင်မ ှင်အည ီရန်ကုန်မိ 

ေနခရီးသွားြပည်သူများ လွယ်ကူေချာေမွစွာအသုံး

ြပိင်ုရန် ကမု ဏ ီ၁၀ ခြုဖင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ပုဂ လိကသယ်ယူပုိေဆာင် 

ေရးကီးကပ်မ ေကာ်မတီ(YRTC)အေနြဖင့်  ယာ် 

လိုင်းများ ယာ်စီးခပိုမိုေကာက်ခံမ ကို  တားဆီး 

ကာကွယ်ရန် ၊ YPS ကတ်စနစ်သံုးစဲွမ  ပိုမိုကျယ်ြပန်  

လာေစရန်၊ ယာ်အကူများေမာ်ေတာ်ယာ်ေပ တွင် 

လိုက်ပါမ မရှိေစေရး၊ ယာ်စီးခ ပိုမိုေကာက်ခံေသာ 

ယာ်များအား အေရးယူေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် YPS 

ကတ်စနစ်ြဖင့်  ဝန်ေဆာင်မ ေပးေနမ ှင့်စပ်လျ်း၍   

ခရီးသွားြပည်သမူျား သရိှိိင်ုရန် မဒီယီာေတွဆုပဲွံကိ ု

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

  သတင်း - ညိမ်းသူ(သတင်းစ်) 

ဓာတ်ပုံ - ကူး

အဖွဲေခါင်းေဆာင ်Lt.Gen. Apichet Suesat တိုက 

အမှာစကားများ  ေြပာကားပီး    ှစ်ိင်ုငအံဖဲွဝင်များ 

က အြပန်အလှန်မိတ်ဆက်ကသည်။

ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်

ထိုေနာက် ှစ်ိင်ုင ံအဖဲွေခါင်းေဆာင်များသည် 

တက်ေရာက်လာကသူများှင့်အတ ူ       စုေပါင်း 

မှတ်တမ်းတင်  ဓာတ်ပံုုိက်ကပီး အဖဲွဝင်များအား    

ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်ကာ    ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု

ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

ယင်းေနာက်     ြမန်မာ-ထိုင်း    ေဒသဆိုင်ရာ 

နယ်ြခား   ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှးအဖွဲ အစည်း 

အေဝးကိ ုဆက်လက်ကျင်းပရာ ြမန်မာကိယ်ုစားလှယ် 

အဖွဲအတွင်းေရးမှး     ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး 

(ကည်း)မှ ဗိလ်ုမှးချပ်ခိင်ုလင်း၊ ထိင်ုးကိယ်ုစားလှယ် 

အဖွဲ အတွင်းေရးမှး Gen. Satorn Sireyanon ှင့် 



ဇွန်  ၂၉၊   ၂၀၂၂

ကမ ာေပ မှာရိှတ့ဲ လူသားေတွအားလံုးရဲ ဘံုရန်သူေတွထဲမှာ မူးယစ် 

ေဆးဝါးနဲ  စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးေတွကလည်း တစ်ခု 

အပါအဝင် ြဖစ်ပါတယ်။ သမိင်ုးေကာင်းကိ ုြပန်ကည့မ်ယ်ဆိရုင်ေတာ ့  

ကမ ာေပ မှာ ဘိန်းစုိက်ပျိးမ ကိ ု ေကျာက်ေခတ်ရဲ ေနာက်ဆံုးအဆင့် 

ြဖစ်တဲ ့ဘစီ ီ ၅၀၀၀ ေကျာ်ေလာက်ကတည်းက ေြမထပဲင်လယ်ေဒသ 

တစ်ဝိုက်မှာ စတင်ေတွရှိပီး  ဘီစီ  ၃၄၀၀  ခန်ေလာက်မှာေတာ့ 

ဘိန်းကုိ ဝယ်ယူစုေဆာင်းတာေတွ အစြပခ့ဲကပါတယ်။  အစကနဦး 

မှာေတာ ့ လူေတွဟာ   ဘိန်းကို  ကျန်းမာေရး ရည်ရယ်ချက်အတွက် 

အသုံးချခဲ့ကေပမယ့ ်၁၁ ရာစေုလာက်ကေနစတင်လို ေြဖေဖျာ်ေရးသုံး 

ပစ ည်း (recreational use) တစ်ခအုြဖစ် ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  စတင် 

အသုံးြပလာကပါတယ်။

ဘိန်းကို ေြဖေဖျာ်ေရးသုံးပစ ည်းတစ်ခုအြဖစ ်သုံးစွဲခဲ့က

ြမန်မာိုင်ငံရဲ    အိမ်နီးချင်းိုင်ငံြဖစ်တဲ ့  တုတ်ိုင်ငံမှာေတာ ့

၁၅ ရာစုေလာက်ကေနစပီး ဘိန်းကို ေြဖေဖျာ်ေရးသုံးပစ ည်းတစ်ခု 

အြဖစ် သံုးစဲွခ့ဲကတယ်လို မှတ်တမ်းေတမှွာ ေတွရိှရပါတယ်။ မူးယစ် 

ေဆးဝါးြဖစ်တဲ ့  ဘိန်းရဲဆိုးကျိးေတွကိုသိရှိလာလို    ၁၇၂၉ ခုှစ် 

ကေနစတင်လို  တုတ်ိုင်ငံမှာ ဘိန်းတိုက်ဖျက်ေရး ဆင် ဲခဲ့ကပါ 

တယ်။ ဘိန်းကုန်ကူးမ ေတွကို တားဆီးပါေတာ့တယ်။ ဒီလိုတားဆီး  

ခဲ့လို တုတ်ုိင်ငံအတွင်းကုိ ဘိန်းေတွတင်သွင်းေနတ့ဲ ဗိတိသ တိုနဲ  

ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကပီး ပထမဘိန်းစစ်ပွ ဲ(၁၈၃၉-၄၂) နဲ  ဒုတိယ 

ဘိန်းစစ်ပွဲ (၁၈၅၀-၆၄) က ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာတစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေပမဲ့လည်း  တုတ်တိုဘက်က  စစ် ံးတဲ့အတွက် ိုင်ငံရဲအချပ ်

အြခာအာဏာပိုင်နယ်ေြမတချိနဲ   ဆိပ်ကမ်းေတွကို  လက်လွတ် 

ခဲ့ရပီး  လွတ်လပ်စွာ  ကုန်သွယ်ခွင့်ဆိုတဲ့  ေခါင်းစ်ေအာက်ကေန 

ိုင်ငံကို မူးယစ်ေဆးဝါးဘိန်းနဲ  ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ “luo hou jiu 

yao ai da”  “အားနည်းနိမ့်ကျေနရင်  အုိင်ကျင့်ခံရလိမ့်မယ်” ဆိုတဲ့ 

ဆိုိုးစကားက တုတ်လူငယ်ေတွအကားမှာ ဘိန်းစစ်ပဲွသင်ခန်းစာ 

ေတွနဲအတူ  ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါေကာင့်လည်း တုတ်ိုင်ငံမှာ 

ပထမဘန်ိးစစ်ပဲွမြဖစ်ပွားမ ီဥေရာပသားေတ ွသယ်လာတဲ ့ဘန်ိးေတ ွ

ကို   ဖူးကျန်ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးက   ဖမ်းဆီးမီး  ခဲ့တဲ့ ဇွန်လ 

၂၆ ရက်ေနကို “အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် 

တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ   တုိက်ဖျက်ေရးေန”  အြဖစ်  သတ်မှတ်ေပး 

ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ြမန်မာိုင်ငံမှာလည်း ထိုနည်းတူပဲ အဂ  လိပ်တိုရဲ ကိုလိုနီြဖစ်ခဲ့ 

ရြခင်းမှ အစြပပီး ဘန်ိးစိက်ုပျိးမ ၊  သုံးစဲွမ ေတ ွကျယ်ြပန်လာခဲရ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံဟာ သမိုင်းအစ်အလာအရကိုက ဥပေဒ 

အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဘာသာေရးအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူမ  

ယ်ေကျးမ အရေသာ်လည်းေကာင်း      မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမ ကို 

အားေပးတဲ့ လူအဖွဲအစည်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ြမန်မာဘုရင်ေတွ  

လက်ထက်က ဘန်ိးကင်း၊ ကေစာ်၊ ေလှာ်စာ၊ အရက်တိုကိ ုမသုံးစဲွကဖို 

တားြမစ်ထားပါတယ်။ ြမန်မာလူမျိးေတွအများစုကုိးကွယ်ရာြဖစ်တ့ဲ 

ဗုဒ ဘာသာရဲ  ငါးပါးသီလမှာလည်း အရက်ေသစာနဲ  မူးယစ်ေဆးဝါး 

သုံးစဲွတာကိ ုတားြမစ်ထားပါတယ်။ ြမန်မာလ့မူ ယ်ေကျးမ အရလည်း 

မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲသူေတွကို “ဘိန်းစား” ရယ်လို ေခ ေဝ ကပီး 

မူးယစ်အ ရာယ် ြပည့်ရန်စွယ ်အတူတကွ တွန်းလှန်က

ေအာင်ရှင်း

ကရင်ြပည်နယ ်ဘားအံမိနယ်တွင ်ေငွကျပ် ၅ ဘီလီယံ(USD ၂ ဒသမ ၇ သန်း) ေကျာ် တန်ဖိုးရှိ အိုက်စ် (မက်သ်အဖက်တမင်း) များ 

ဖမ်းဆီးရမိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

လူေတာမတိုးကေတာ့တာ  ေတွရပါတယ်။  ဒီလိုတားြမစ်ထားတဲ ့

ဘိန်းနဲ   မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမ ေတွဟာ  ကိုလိုနီေခတ်မှာ  အဂ  လိပ် 

အစိုးရက ဘန်ိးစိက်ုပျိးမ ၊ ထတ်ုလပ်ုမ နဲ သုံးစဲွမ ေတကွိ ုတရားဝင်ခွင့ြ်ပ 

ထားတဲ့အတွက် အဆမတန်ကီးထွားလာခဲ့ရပါတယ်။

အမျိးသားေရးတာဝန်

ြမန်မာအစုိးရအဆက်ဆက်ကေတာ ့လွတ်လပ်ေရးရကတည်းက 

ဘိန်းအပါအဝင်     မူးယစ်ေဆးဝါး    တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းေတွကိ ု

“အမျိးသားေရးတာဝန်” တစ်ရပ်အေနနဲ သတ်မှတ်ပီး သူနည်းသူဟန် 

နဲ  တစိုက်မတ်မတ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါတယ်။ ၁၉၆၀ ြပည့်ှစ်လွန် 

ေတမှွာ ေဆာင်ရက်ခဲတ့ဲ ့ငရပဲန်းစစ်ဆင်ေရး၊ ေတာင်ရန်ရှင်းစစ်ဆင်ေရး၊ 

ေတာင်ထပ်ိပန်းစစ်ဆင်ေရးနဲ  မလဲုံးစစ်ဆင်ေရးေတကွ အထူးထင်ရှား 

ပါတယ်။ ၁၉၇၆ ခုှစ်ကေန ၁၉၈၈ ခုှစ်အထိဆင် ဲခဲ့တဲ့ မိုးဟိန်း 

စစ်ဆင်ေရး အဆင့် ၁ ကေန ၁၄ အထိ  ဘိန်းစစ်ဆင်ေရးကီးေတွ ဆင် ဲ 

ခဲ့ကပါတယ်။  တပ်မေတာ်အေနနဲ  မုိးဟိန်းမူးယစ်ေဆးဝါးတုိက်ဖျက် 

မ  စစ်ဆင်ေရးြပလုပ်ခ့ဲတ့ဲ ကာလအတွင်းမှာ တပ်မေတာ်အရာရိှ ၆၉ ဦး 

ကျဆုံးခဲ့ပီး ၄၅၁ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။  ၂၀၁၈   ခုှစ်မှာ 

လည်း  ၁၉၉၃  ခုှစ်  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ 

ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပေဒသစ်ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး  ယခုအချနိ်အထိ 

မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးှိမ်နင်းေရးအထူးစစ်ဆင်ေရးေတွကို ၃၄ 

ကိမ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ေရရှည/်ေရတိုစီမံကိန်းေတွနဲ  မဟာဗျဟာ၊ 

နည်းဗျဟာေတွ ချမှတ်ေဆာင်ရက်ေနတာကိ ုေတွရပါတယ်။

ယခု  ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ   အစုိးရလက်ထက်မှာ 

ေတွရတဲ ့တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွနဲ  မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီး 

ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲတို  ပူးေပါင်းပီးေဆာင်ရက်တဲ ့ မူးယစ်ေဆးဝါး 

ဖမ်းဆီးရမမိ ေတဟွာလည်း စခံျန်ိတင်ရေလာက်ေအာင် အားရေကျနပ် 

ဖွယ်ေကာင်းလှပါတယ်။ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစိုးရ 

အေနြဖင့်  လတ်တေလာိုင်ငံေရးအေြခအေနေတွအရ ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက ်ေရှလုပ်ငန်းစ ်၅ ရပ်ကိ ုအေကာင် 

အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေနသလိ ု  အမျိးသားေရးတာဝန ်

တစ်ရပ်ြဖစ်တဲ ့မူးယစ်ေဆးဝါး တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းေတွကိုလည်း  

အထူးအေလးထားပီး ေဆာင်ရက်ေနတာကို လစ်မူးယစ်ေဆးဝါး 

ဖမ်းဆီးရရှိမ ေတွက သက်ေသြပလျက်ရှိပါတယ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစိုးရလက်ထက ်   မူးယစ် 

ေဆးဝါး ဖမ်းဆီးရမိမ စာရင်းများအရ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလကေန  

ဒီဇင်ဘာလအထိ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ်ေဆးဝါးေတွရဲ တန်ဖိုးက 

ြမန်မာေငွကျပ်သန်းေပါင်း  ၉၇၀၂၈၈ ဒသမ ၉၇ (USD သန်းေပါင်း 

၅၂၄ ဒသမ ၄၈) ေကျာ်ဖုိး ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲပါတယ်။  ၂၀၂၂  ခုှစ်မှာလည်း 

ဇန်နဝါရလီ တစ်လအတွင်းမှာ မူးယစ်ေဆးဝါး အမ ေပါင်း ၆၆၉ မ ရိှခဲ့ပီး 

ဘိန်း၊ ဘိန်းြဖ၊  အိုက်စ်နဲ  စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားေတွအပါအဝင ်

အြခား ဆက်စပ်ပစ ည်းနဲ  ဓာတုပစ ည်းေပါင်း  ြမန်မာေငွကျပ ်၁၁၃ 

ဒသမ ၉ ဘီလီယံ (USD ၆၁ ဒသမ ၅၇ သန်း) ေကျာ်ဖိုး ဖမ်းဆီးရမိခဲ ့

ပါတယ်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှာလည်း အမ ေပါင်း ၅၅၆ မ ရှိခဲ့ပီး မူးယစ် 

ေဆးဝါးေပါင်း ြမန်မာေငကွျပ် ၁၃၀ ဒသမ ၅ ဘလီယီ ံ(USD ၇၀ ဒသမ 

၅၄ သန်း) ေကျာ်ဖိုး ဖမ်းဆီးရမခိဲပ့ါတယ်။ မတ်လမှာလည်း အမ ေပါင်း 

၆၅၅ မ ရိှခ့ဲပီး ြမန်မာေငွကျပ် ၁၁၇ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ (USD ၆၃ ဒသမ 

၄ သန်း) ေကျာ်ဖိုး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ ဧပီလမှာလည်း အမ ေပါင်း 

၅၂၅ မ ရှိခဲ့ပီး ြမန်မာေငွကျပ် ၁၇၅ ဒသမ ၁ ဘီလီယ ံ(USD ၉၄ ဒသမ 

၆၅ သန်း) ေကျာ်ဖုိးရိှတ့ဲမူးယစ်ေဆးဝါးေတွကုိ ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲပါတယ်။

ဘိန်းစိုက်ပျိးမ နဲ  မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာ 

ထူးြခားတာက   ဧပီလအတွင်းမှာပ ဲ   ေလယာ်ပစ်လက်နက် 

အပါအဝင်၊ အြခားေသာ လက်နက်ငယ်ေတွနဲ  ေဖာက်ခွဲေရးပစ ည်း 

ေတွကို ြမန်မာိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲတချိဆီက  

ပမာဏများြပားတဲ ့ဟီိအုင်းနဲ  မက်သ်အဖက်တမင်းေတနွဲ  လလှဲယ်ဖို 

စီစ်ထားတဲ့   ယာကူဇာဂိုဏ်းေခါင်းေဆာင ် တစ်ဦးနဲ    ထိုင်းလူမျိး 

သုံးဦးကို အေမရိကန်ိုင်ငံမှာ  ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။ 

စာမျက်ှာ ၇ သို 

ကချင်ြပည်နယ ်မိုးညင်းမိနယ်တွင ်ေငွကျပ ်၁ ဘီလီယ ံ(USD သုည ဒသမ ၅၄ သန်း) ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းြဖှင့် စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပားများ ဖမ်းဆီးရမိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ြမန်မာအစုိးရအဆက်ဆက်ကေတာ့ လွတ်လပ်ေရး 

ရကတည်းက ဘန်ိးအပါအဝင် မူးယစ်ေဆးဝါးတိက်ုဖျက် 

ေရးလုပ်ငန်းေတွကို “အမျိးသားေရးတာဝန်” တစ်ရပ် 

အေနနဲသတ်မှတ်ပီး သူနည်းသူဟန်နဲ တစိုက်မတ်မတ် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါတယ်။ ၁၉၆၀ ြပည့်ှစ်လွန်ေတွမှာ 

ေဆာင်ရက်ခဲတ့ဲ ့ငရပဲန်းစစ်ဆင်ေရး၊ ေတာင်ရန်ရှင်းစစ်ဆင် 

ေရး၊ ေတာင်ထပ်ိပန်းစစ်ဆင်ေရးန ဲမလဲုံးစစ်ဆင်ေရးေတကွ 

အထူးထင်ရှားပါတယ်။ ၁၉၇၆ ခုှစ်ကေန ၁၉၈၈ ခုှစ် 

အထိဆင် ဲခဲ့တဲ့ မိုးဟိန်းစစ်ဆင်ေရး  အဆင့် ၁ ကေန 

၁၄ အထိ  ဘိန်းစစ်ဆင်ေရးကီးေတွဆင် ဲခဲ့က



ဇွန်  ၂၉၊   ၂၀၂၂

စ်

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်

ဆက်စပ်ပစ ည်း

အမျိးအစား

၂၀၂၁ ခုှစ်

(ဇန်နဝါရီလမှ 

ဒီဇင်ဘာလအထိ)

၂၀၂၂ ခုှစ် 

(ဇန်နဝါရီလမှ 

ေမလ အထိ)

၁ ဘိန်း (ကီလို) ၂၆၃၂.၀၀၉၇၅ ၃၅၇.၁၂၄၃၉

၂ ဘိန်းြဖ (ကီလို) ၂၅၂၆.၁၀၉၁၁၄၁ ၅၅၆.၃၈၅၉၉၂

၃
စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

(ြပား)
၁၉၈၁၈၈၇၁၅ ၁၁၆၄၆၆၉၅၂

၄ အိုက်စ် (ကီလို) ၁၃၈၁၅.၇၇၅၄၂ ၁၀၂၇၁.၉၆၈၅၄

၅ ေဆးေြခာက ်(ကီလို) ၅၀၃.၇၁၅၉၆၃၁ ၂၄၄.၅၀၆၇၆

၆ ဘိန်းစာရက ်(ကီလို) ၃၀၈၈.၂၁၃၁၇ ၇၈၄.၄၆၉၉၆

၇ ဘိန်းစာမ န်  (ကီလို) ၁၀၅၈.၄၈၀၅၅၁ ၂၅၀.၆၈၀၄၈

၈
အက်တက်စီေဆးြပား 

(ြပား)
၁၄၆၄၁၄ ၁၁၄၃၈

၉
ဆာလဖျရစ်အက်စစ်

(လီတာ)
၁၈၃၄၀ ၄၆၀၀ 

၁၀
အမိုနီယမ်ိုက်ထရိတ် 

(ကီလို)
၇၄၄၃၄ ၈၇၃၅၀

စုစုေပါင်း တန်ဖိုး 

(ကျပ်သန်း)
၉၇၀၂၈၈.၉၇၁၄ ၅၇၆၄၁၆.၆၆၅၁

စုစုေပါင်းတန်ဖိုး 

(USD-သန်း)
၅၂၄.၄၈ ၃၁၁.၅၈

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ဒီအချက်ကလည်း ြမန်မာိုင်ငံမှာ တစ်သက်လုံး မူးယစ်ေဆးဝါးနဲ  

မပတ်သက်ပါဘူးလို   ြငင်းဆိုေနတဲ့   တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ်

အဖွဲေတွအေနနဲ    ြငင်းလိုမရိုင်တဲ့အေထာက်အထား   ြဖစ်ပါတယ်။ 

ြမန်မာိင်ုငမှံာ ြဖစ်ပွားေနတဲ ့ဘန်ိးစိက်ုပျိးမ နဲ  မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာ 

ေတွက  ဖွံဖိးမ နိမ့်ကျတာအပါအဝင်  လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်း 

အများအြပားရှိေနတာေတွနဲ    နက်  င်းစွာဆက်စပ်လျက်ရှိပါတယ်။

ေမလအတွင်းမှာလည်း ရှမ်းြပည်နယ်ကေန ကရင်ြပည်နယ်ကိ ု 

သယ်ေဆာင်လာတဲ့ မူးယစ်ေဆးဝါး အိုက်စ်(မက်သ်အဖက်တမင်း)

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၅ ဒသမ ၁၆ ဘီလီယံ (USD ၂ ဒသမ ၇၉ သန်း) 

တန်ဖိုးကို ကရင်ြပည်နယ ်ဘားအံမိနယ်မှာ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ 

ရှမ်းြပည်နယ်ကေန ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးကိ ု သယ်ေဆာင်လာတဲ့ 

ေငွကျပ် ၅ ဘီလီယံ (USD ၂ ဒသမ ၇ သန်း) တန်ဖိုးရှိ စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပားေပါင်း သန်ိး  ၅၀ ကိ ု မဂ  လာဒုံမိနယ်မှာ  ဖမ်းဆီးရမခိဲပ့ါတယ်။ 

ဒါ့အြပင် ဖားကန် မိနယ ် ဆိပ်မူေကျးရာမှာ  ေငွကျပ်  ၇၄၂၅  သန်း  

(USD ၄ သန်း) တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘိန်းြဖအေြမာက်အြမား ဖမ်းဆီးရမိခဲ ့

ပါတယ်။  ေနာင်ချိမိနယ်မှာလည်း ေငွကျပ်သိန်း ၆၆၀၀ (USD ၃ 

ဒသမ ၅ သိန်း)  တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းြဖ  ၄၄  ကီလို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး   

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်မှာ မေလးရှားိင်ုငကံိ ု

သယ်ေဆာင်မယ့ ်ေငွကျပ် ၆ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ (USD ၃ ဒသမ ၃၅ 

သန်း) ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ အိုက်စ်များ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ဟိန်း 

မိနယ်မှာလည်း  ေငွကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ ေကျာ် (USD ၂ ဒသမ ၇ သိန်း) 

တန်ဖိုးရှိ ကတ်တမင်းေတ ွ  ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး   ဖားကန် ၊  တာချလီိတ်၊    

မုဒံု၊ ဗန်းေမာ်နဲ  မိတ်မိနယ်တုိမှာလည်း မူးယစ်ေဆးဝါးေတွ ဖမ်းဆီး 

ရမခိဲတ့ာရိှပါတယ်။ တစ်လလုံးစာ ြမန်မာေငကွျပ် ၃၉ ဒသမ ၈ ဘလီယီ ံ

(USD ၂၁ ဒသမ ၅  သန်း)  ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ   မူးယစ်ေဆးဝါးေတွ   

ဖမ်းဆီးရမိတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ရနကု်န်တုိင်းေဒသကီး ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တွင် မေလးရှားုိင်ငံသုိ ပုိေဆာင်မည့် ေငွကျပ် ၆ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ (USD ၃ ဒသမ  

၃၅ သန်း) ေကျာ်တန်ဖိုးရှ ိအိုက်စ်(မက်သ်အဖက်တမင်း)များ ဖမ်းဆီးရမိမ ။

ကိုပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားသည်။                                                                                                                        

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီတာဝန်ယေူဆာင်ရက်ေနတဲ ့ 

၂၀၂၁ ခှုစ်နဲ  ၂၀၂၂ ခှုစ်အတွင်း ဖမ်းဆီးရမတိဲ ့မူးယစ်ေဆးဝါးစာရင်း 

ေပါင်းချပ်ကို  ေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါတယ်။  ဒီဇယားချပ်ကို  ေလ့လာ 

ကည့်ရင်  ၂၀၂၂  ခုှစ်  ငါးလအတွင်းမှာ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ် 

ေဆးဝါးေတွရဲတန်ဖိုးက ၂၀၂၁ ခုှစ် တစ်ှစ်လုံးစာ ဖမ်းဆီးရမိတဲ ့

မူးယစ်ေဆးဝါးေတွရဲ  တန်ဖိုးရဲ  ထက်ဝက်ေကျာ်ရှိေနပီဆိုတာကိ ု

ေတွရပါတယ်။  ဒါက မူးယစ်ေဆးဝါးိှမ်နင်းေရးေတ ွအရိှန်အဟန်ုြမင့ ်

ေဆာင်ရက်ေနတယ်ဆိုတာကိ ုသက်ေသြပလိုက်တာပါပဲ။

ဓာတုပစ ည်းေတွနဲချက်လုပ်တဲ ့လူလုပ်မူးယစ်ေဆးဝါး 

ဒီလိုလစ်ဖမ်းဆီးရမိေနတဲ ့   မူးယစ်ေဆးဝါးေတွကိုကည့်ရင ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ အစိုးရအေနနဲ  မူးယစ်ေဆးဝါး 

တိုက်ဖျက်ေရးကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်ေနတာကိ ုေတွရပါ 

တယ်။ ဖမ်းဆီးရမိတ့ဲေနရာမှာ ဘိန်းနဲ  ဘိန်းြဖထက် စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပားေတ ွအေြမာက်အြမား ဖမ်းဆီးရမေိနတာကိ ုေတွရပါတယ်။ 

ဒါကိုကည့်ြခင်းအားြဖင့ ်   ဘိန်းမလိုအပ်ဘဲ     ဓာတုပစ ည်းေတွနဲ  

ချက်လပ်ုတဲ ့လလူပ်ုမူးယစ်ေဆးဝါး (Synthetic drugs) ေတ ွသုံးစဲွမ ၊ 

ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမ နဲ   ထုတ်လုပ်မ ေတွ  ပိုမိုကျယ်ြပန်လာေန 

တာကို ေတွရပါတယ်။ 

လလူပ်ုမူးယစ်ေဆးဝါးထတ်ုလပ်ုသေူတနွဲ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကား 

သေူတဟွာ ဟိုးယခင်က ကိလုိနုနီယ်ချဲဝါဒရဲ လွတ်လပ်စွာ ကန်ုသွယ် 

ခွင့်ဆိုတဲ့  ေခါင်းစ်ေအာက်ကေန ဘိန်းကို လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ ်

ခဲ့ကရာကေန ယခေုခတ်မှာေတာ ့တိုးတက်လာတဲ ့နည်းပညာေတကွ 

တစ်ဆင့် လူသားေတွ မျိးတံုးေစမယ့် မူးယစ်ေဆးဝါးမျိးေတွ နယ်စည်း 

မြခား ထုတ်လုပ်ေရာင်းချကတဲ့ေခတ်ကို ေရာက်လာြပန်ပါတယ်။ 

ဒလီိမုူးယစ်ေဆးဝါးနဲ  စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစတဲေ့ဆးဝါးေတ ွထတ်ုလပ်ု 

ဖို  မျက်စိကျရာေနရာေတွက တရားဥပေဒစိုးမိုးမ   ေလျာ့နည်းတဲ့  

ိင်ုငေံတ၊ွ   လက်နက်ကိင်ုအဖဲွအစည်းေပါင်း    ေသာင်းေြခာက်ေထာင်ရိှ 

ေနတဲ့ိုင်ငံေတွ ြဖစ်လာပါေတာ့တယ်။ ဒီလိုိုင်ငံေတွက ေခတ်သစ် 

နယ်ချဲ လူမျိးတုံးဝါဒရဲ သားေကာင်ေတွများ ြဖစ်လာေလမလားလို 

ေတာင် စ်းစားေတွးေတာမိပါတယ်။

ဒါေကာင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်ကိ ုတားဆီးကာကွယ်ကတဲ ့

ေနရာမှာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအဖဲွအစည်းေတွရဲ အင်အားသာမက 

ဘဲ   ြပည်သူတစ်ဦးချင်းစီရဲ  အသိစိတ်ဓာတ်နဲ  အင်အားကလည်း 

အဓကိ ကျေနတာြဖစ်ပါတယ်။  မူးယစ်ေဆးဝါးဆိတုာ   လတူစ်ဦးချင်း 

တစ်ေယာက်ချင်းစီရဲ ဘဝကုိ ဖျက်ဆီးပစ်ုိင်ံုသာမက လူအဖဲွအစည်း  

တစ်ခုချင်းစ ီဒါမှမဟုတ် လူသားမျိးွယ်ထုတစ်ခုလုံးကို ြပတ်ြပတ် 

ြပန်းသွားေစိင်ုတဲအ့ထ ိအ ရာယ်ရိှတယ်ဆိတုာကိ ုရင်ထအဲသည်း 

ထဲက နားလည်သေဘာေပါက်ကဖို ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  ပညာေပး 

ေရးလုပ်ငန်းေတ ွအထူးလိုအပ်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။ 

ြမန်မာ့လူအဖွဲအစည်းအတွင်းမှာ    ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ ့    မူးယစ် 

ေဆးဝါးေတွ ြပည်သူေတွနဲ  လူငယ်ေတွကားကိ ု  ေရာက်မသွားလို 

သက်ဆိုင်ရာလုံ ခံေရး   အဖွဲအစည်းေတွကိ ု   အထူးေကျးဇူးတင ်

ထိုက်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပီး မိမိရဲိုင်ငံနဲ  လူမျိးကို ထိခိုက်ပျက်စီး 

ေစမယ့် မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်ကုိ မိဘြပည်သူ တစ်ဦးချင်းစီကပါ 

အသစိတ်ိဓာတ်ရိှရိှနဲ  ဝိင်ုးဝန်းကာကွယ်တားဆီးကပါစိုလို တိက်ုတွန်း 

ရင်း နိဂုံးချပ်လိုက်ရပါတယ်။            ။

၂၀၂၁ ခုှစ်ှင့် ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွင်း မူးယစ်ေဆးဝါး

ဖမ်းဆီးရရှိမ ဇယား

ရှင်းလင်းချက။်     စုစုေပါင်းတန်ဖိုး  တွက်ချက်ရာတွင ် အေမရိကန် 

တစ်ေဒ လာလ င် ြမန်မာေငွကျပ ်၁၈၅၀  န်းြဖင့်တွက်ချက်ထားပီး 

အြခားမူးယစ်ေဆးဝါးအငယ်များှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ၏ တန်ဖိုး 

လူလုပ်မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူေတွနဲ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသူေတွဟာ ဟိုးယခင်က ကိုလိုနီ 

နယ်ချဲဝါဒရဲ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်ဆိုတဲ့ ေခါင်းစ်ေအာက်ကေန ဘိန်းကို လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခဲ့ 

ကရာကေန ယခုေခတ်မှာေတာ့ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာေတွကတစ်ဆင့် လူသားေတွမျိးတုံးေစမယ့် 

မူးယစ်ေဆးဝါးမျိးေတွ နယ်စည်းမြခား ထုတ်လုပ်ေရာင်းချကတဲ့ေခတ်ကို ေရာက်လာြပန်ပါတယ်။ ဒီလို 

မူးယစ်ေဆးဝါးနဲ စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစတဲ့ေဆးဝါးေတွထုတ်လုပ်ဖို  မျက်စိကျရာေနရာေတွက တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးမ  ေလျာ့နည်းတဲ့ိုင်ငံေတွ၊ လက်နက်ကိုင်အဖဲွအစည်းေပါင်း ေသာင်းေြခာက်ေထာင်ရှိေနတဲ့ိုင်ငံေတွ 

ြဖစ်လာပါေတာ့တယ်။ ဒီလိုိုင်ငံေတွက ေခတ်သစ်နယ်ချဲ လူမျိးတုံးဝါဒရဲသားေကာင်ေတွများ ြဖစ်လာ 

ေလမလားလိုေတာင် စ်းစားေတွးေတာမိပါတယ်

ပန်းတေနာ်   ဇွန်   ၂၈

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   ပန်းတေနာ်မိနယ်  

ေမွးြမေရးှင့ ် ကုသေရးဦးစီးဌာနက   ၂၀၂၂ ခုှစ် 

မိုးရာသီ တိရစ ာန်အစာပင်စုိက်ပျိးြခင်း ရက်သတ ပတ် 

အစီအစ်အရ ေနဗီယာြမက်စုိက်ပျိးြခင်းကုိ ဇွန် ၂၈ 

ရက် နနံက် ၉ နာရကီ ဆယ့ှ်စ်ရာေကျးရာ ေတာင်သ ူ

ပန်းတေနာ်၌ ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသ ီတိရ စ ာန်အစာ ေနဗီယာြမက်သုပ်ြပ စိုက်ပျိး
ဦးသန်းထိုက်ေအာင်၏ သုပ်ြပစိုက်ခင်း  လယ်ေြမ 

သုည ဒသမ ၆ ဧက၌ ကျင်းပသည်။

ေတာင်သမူျားအေနြဖင့ ်တရိစ ာန်အစာပင်များ 

စိုက်ပျိးြခင်းြဖင့်      အစာရှားပါးမ ြပဿနာများ 

ေလျာ့နည်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  အစာရှားပါးချနိ် 

တွင် အစာအာဟာရဖလူုစွံာ ရရိှေစရန်၊ အာဟာရတန်ဖုိး 

ပိုမိြုမင့်မားေသာ အစာပင်များ စုိက်ပျိးေက းေမွးြခင်း 

ြဖင့် က ဲ၊ ွား စသည့်တိရစ ာန်များတွင် ေရာဂါဒဏ်ခံ 

ုိင်ြခင်းှင့် ေမွးြမေရးက   ဖံွဖိးတုိးတက်လာေစ 

ရန် ရည်ရယ်၍ စိက်ုပျိးရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေမွးြမေရး 

ှင့က်သုေရးဦးစီးဌာန   မိနယ်ဦးစီးမှး   ေဒါက်တာ 

ေအာင်သိန်း ြမင့်က        အသိပညာေပး      ေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ   ေနဗီယာြမက်သုပ်ြပစိုက်ပျိးပွဲသို 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     ဦးဆန်းဗိုလ်ှင့် 

အဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျား၊ ေမွးြမေရး 

ှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများှင့် ေဒသခံ 

ေတာင်သူများက ေနဗီယာြမက်စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။    

               ြပည့်ဖိးေကျာ(်ြပန်/ ဆက်)



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈

လကူန်ုကူးခရံသမူျားအား ြပန်လည်လက်ခေံရး၊ 

ြပန်လည်ဝင်ဆ့ံေပါင်းစည်းေရးှင့် ြပန်လည်ထူေထာင် 

ေရးလုပ်ငန်းများဆုိင်ရာ စွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်းဖွင့်ပဲွ 

အခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက ေနြပည် 

ေတာ်   ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန   အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌  ကျင်းပသည်။ 

သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင ်လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် 

ေရးှင့်   ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်က   

လူမ    ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု     

အရိှန်အဟန်ုြမင့ ်အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှရာတွင် လူကုန်ကူးခံရသူများ ြပန်လည်လက်ခ ံ

ေရး၊ ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ေပါင်းစည်းေရးှင့ ်  ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းလည်း    ပါဝင်ပါေကာင်း၊       

ြမန်မာ- ထိင်ုး ှစ်ိင်ုငအံကား လကူန်ုကူးခရံသမူျား 

လကူန်ုကူးခရံသမူျား ြပန်လည်လက်ခေံရး၊ ြပန်လည်ဝင်ဆံေ့ပါင်းစည်းေရးှင့ ်ြပန်လည်ထေူထာင်ေရးလပ်ုငန်းများဆိင်ုရာ စွမ်းရည်ြမင့သ်င်တန်းဖွင့်

အား   ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးှင့ ်   ြပန်လည် 

လ ဲေြပာင်းလက်ခေံရးလပ်ုငန်းစ်များကိ ုစနစ်တကျ 

လျင်ြမန်စွာေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန်အတွက ်“ြမန်မာ-

ထိုင်း   ြဖစ်ရပ်စီမံခန်ခွဲြခင်းှင့ ်     ြပန်လည်ဝင်ဆံ့

ေပါင်းစည်းြခင်းဆိင်ုရာ ှစ်ိင်ုင ံစလံပ်ုငန်းအစအီစ်” 

ကိလုည်း    ေရးဆဲွအတည်ြပထားရိှပီး ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဝန်ေဆာင်မ ေပးေနသူများအေနြဖင့် လုပ်ငန်းလမ်း န် 

ှင့ ်စလံပ်ုငန်းအစအီစ်များကိ ုေလလ့ာသရိှိထားပီး 

လက်ေတွလပ်ုငန်းခွင်တွင် သက်ဆိင်ုရာဌာန၊   အဖဲွ 

အစည်းများှင့် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းြဖင့ ်

လူကုန်ကူးခံရသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကိ ုအချနိ် 

ှင့်တစ်ေြပးညီ ြဖည့်ဆည်းေပးုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သင်တန်းသား သင်တန်းသူများအေနြဖင့် သင်တန်းမှ 

ရရိှခ့ဲေသာဗဟုသတုများှင့ ်နည်းပညာများကိ ုထထိ ိ

ေရာက်ေရာက် ြပန်လည်အသံုးချကေစလုိေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

သင်တန်းတွင်   လူကုန်ကူးမ တားဆီးှိမ်နင်း

ေရးရတဲပ်ဖဲွ၊ တရားစဲွှင့အ်မ လိက်ုဦးစီးဌာန၊ အလပ်ု 

သမား န်ကားေရးဦးစီးဌာန၊   လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီး 

ဌာနှင့်     ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာနတိုမ ှ

သက်ဆိင်ုရာဘာသာရပ်အလိက်ု က မ်းကျင်သမူျားက 

သင်တန်းနည်းြပများအြဖစ် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည်။    

သင်တန်းသုိ   သင်တန်းသား သင်တန်းသူ စုစုေပါင်း 

၄၈ ဦး တက်ေရာက်ပီး သင်တန်းကာလမှာ ဇွန် ၂၈ 

ရက်မှ   ဇူလိုင် ၂  ရက်အထိ   ငါးရက်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                         သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးဝင်းေဖသည် ယမန်ေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုး 

 ေညာင်ှစ်ပင်အမျိးသားညီလာခံ ြပည်ေထာင်စုခန်းမကီးြပင်ဆင်ေနမ   ကည့် စစ်ေဆး
မှာကားသည်။ 

ကည့် စစ်ေဆး

ဒတုယိဝန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် အမျိးသားညလီာခ ံ

ြပည်ေထာင်စခုန်းမကီး မခ်ုဦးေဆာင်အဝင် ေလကှား 

ကမ်းခင်းှင့ ်   ခန်းမေဆာင်အဝင်   ေလှကားများ 

အစားထိုးလဲလှယ်ပီးစီးမ ၊  ြပည်ေထာင်စုခန်းမကီး 

မျက်ှာကက်များ အသစ်လဲလှယ်ပီးစီးမ ၊ ဧည့်ခန်း 

ေဆာင်၊   အေနာ်ရထာေဆာင်၊  ထမင်းစားေဆာင်၊ 

ပဂုေံဆာင်၊ ေဆွးေွးပဲွခန်းမ (၁/၂/၃)၊ စာသင်ေဆာင်၊ 

ကွန်ပျတာေဆာင်များ ြပြပင်ပီးစီးမ ၊ သန်စင်ခန်း 

များ   အသုံးြပိုင်ေရးအတွက ်    ြပင်ပေရရရှိေရး 

လုပ်ငန်း၊  ပိုက်လိုင်းများ  သွယ်တန်းတပ်ဆင်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ကို 

ကည့် စစ်ေဆးပီး လုပ်ငန်းခွင် အ ရာယ်ကင်းရှင်း 

ေရး၊ သတ်မှတ်ချနိ် လုပ်ငန်းပီးစီးေရး၊ လက်ရာ 

ေသသပ်ေကာင်းမွန်ေရးတိုကိ ုအေလးထားေဆာင ်

ရက်ရန် မှာကားသည်။ 

မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ရန်ကုန်-မ ေလး   အြမန်လမ်းမကီးတစ်ေလ ာက် 

(ရန်ကုန်-ေနြပည်ေတာ်)        လမ်းတစ်ေလ ာက် 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ကာ မိုင် (၂၀၄/၀)  ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စနီယ်ေြမ ဒက ိဏခိင်ု မာရဝဇိယဗဒု ပ်ုပွား 

ေတာ်ြမတ်ကီးအဝင်လမ်း လမ်းအူေကာင်း ေဖာက် 

လပ်ုေနမ ကိ ုကည့် စစ်ေဆးကာ လမ်းအေူကာင်းကိ ု

ရန်ကန်ု-မ ေလး အြမန်လမ်းမကီးမှ ဝင်ေရာက်မည့ ်

လမ်းေကွေနရာ၊    ေနြပည်ေတာ်    မိပတ်လမ်းမ ှ

ဝင်ေရာက်မည့ ်လမ်းေကွေနရာများ သတ်မှတ်ဒဇီိင်ုး 

ပုစံအံတိင်ုး ေဆာင်ရက်မ  ရိှ / မရိှ၊ လမ်းလယ်က န်းများ 

သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း    ေဆာင်ရက်မ     ရှိ / မရှိှင့် 

ေဆာင်ရက်ရန်ကျန်လုပ်ငန်းများကို   သတ်မှတ်ချနိ် 

ပီးစီးေရး၊ စံချနိ် စံ န်းြပည့်မီေရး အေလးထား 

ေဆာင်ရက်ရန် မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၈

ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံ   ဂျနီီဗာမိ၌ 

ဇွန် ၂၀ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထ ိကျင်းပ 

သည့ ်ေြမြမပ်မိင်ုး တားဆီးပတ်ိပင် 

ေရးစာချပ်(APMBC)၏ ၂၀၂၂ ခုှစ် 

Intersessional Meeting သို လမူ  

ဝန်ထမ်း၊    ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး 

ဌာန ြပန်လည်ထေူထာင်ေရးဦးစီး 

ဌာန          န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးေအာင်ေကျာ်မုိး ဦးေဆာင်သည့ ်

ြမန်မာ        ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ 

တက်ေရာက်ခဲ့သည်။

အစည်းအေဝး၌ APMBC တွင် 

ပါဝင်သည့်   မိုင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရသူများကိ ုေထာက်ပံ့ြခင်း၊ Oslo 

Action Plan အား  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

Making Every Effort Count: 

Towards a Successful 2025 ၊ 

Fostering Cooperation for 

Rehabilitation တိုကို ေဆွးေွး 

ြခင်းှင့် မုိင်းရှင်းလင်းေရးအပါအဝင်  

APMBC အား အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာတွင် အေရးကီး 

သည့် အေကာင်းအရာများ စသည် 

တိုကို ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေအာင် 

ေကျာ်မိုး ဦးေဆာင်သည့် ြမန်မာ 

ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွအေနြဖင့ ်လမူ  

ဝန်ထမ်း၊    ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ လူသားချင်းစာနာေထာက် 

ထားမ ဆိုင်ရာ   မိုင်းလုပ်ငန်းစ ်

(၅)ရပ်အနက် မိင်ုးအ ရာယ် အသ ိ

ပညာေပးြခင်း၊ တိက်ုတွန်း  းေဆာ် 

ြခင်းှင့ ်    မိုင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရ 

သမူျား ကညူေီထာက်ပံြ့ခင်းစသည့ ်

လပ်ုငန်းစ်(၃)ရပ်တိုကိ ုအေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ပါေကာင်း၊ မိုင်းအ ရာယ် အသိ 

ပညာေပးလပ်ုငန်းအဖဲွကိ ုေနြပည် 

ေတာ်အပါအဝင် ကချင်ြပည်နယ်၊ 

ကယားြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိင်ုး)၊ ရခိင်ု 

ြပည်နယ်တိုတွင ်ဖွဲစည်း၍ ပုံမှန် 

ညိ  င်းအစည်းအေဝးများ ကျင်းပ 

ခဲ့ပါေကာင်း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုှစ် 

ဘ  ာှစ်မှစတင်၍ မုိင်းအ ရာယ် 

ေကာင် ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသ ူတစ် 

ဦးလ င် ေငွကျပ် ှစ်သိန်း န်းြဖင့် 

ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ရာ       ၆၉၄ ဦး 

အတွက် စုစုေပါင်းေငွကျပ် ၁၃၈၈ 

သန်ိး ေထာက်ပံ့ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန 

ှင့် အာဆီယံေဒသတွင်း မုိင်းရှင်း 

လင်းေရးဗဟိုဌာန (ARMAC) တို 

ပူးေပါင်း၍ မိုင်းေကာင့် ထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရရိှသမူျား ကညူေီထာက်ပံ ့

ေရးကွန်ရက်  တည်ေထာင်ြခင်း 

ဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့်ညိ  င်း 

အစည်းအေဝးကိ ု ဇူလိုင် ၇ ရက် 

တွင် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဆက်လက်၍ မသန်စွမ်းသမူျား၏ 

အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ    ကုလ 

သမဂ ကွန်ဗင်းရှင်း   (UNCRPD) 

အရ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့် 

အေရးတိုကို  အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း 

ေဆွးေွးသည်။

အဆိပုါ အစည်းအေဝးသို တက် 

ေရာက်ြခင်းြဖင့ ် Anti-Personal 

Mine  Ban  Convention  ကို 

အေကာင်အထည ်    ေဖာ်ရာတွင ်

လက်ရှိ     ြဖစ်ေပ တိုးတက်မ ှင့် 

 ေထာင့အ်ြမင်တိုကိ ုသရိှိိင်ုြခင်း၊ 

ကွန်ဗင်းရှင်း     အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်  မိုင်းထ ိ

ြပည်သူများကုိ ကူညီေထာက်ပ့ံြခင်း 

ဆုိင်ရာ   လုပ်ငန်းအစီအစ်တုိကုိ 

ေလလ့ာသိရိှုိင်ြခင်းစသည့် အကျိး 

ေကျးဇူးများ ရရှိခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                       သတင်းစ်

ေြမြမပ်မိုင်း တားဆီးပိတ်ပင်ေရးစာချပ် Anti-Personal Mine Ban Convention ၏  

၂၀၂၂ ခုှစ် Intersessional Meeting သို ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖဲွ တက်ေရာက်
ေမှာ်ဘီ  ဇွန်  ၂၈

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်ေမှာ်ဘီမိနယ ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး

တုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနက   ေကျးလက်ေနြပည်သူများ   အလုပ်အကုိင် 

အခွင့်အလမ်းများှင့် တစ်ပိုင်တစ်ိုင်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ိုင် 

ရန်ရည်ရယ်၍ အေြခခံေမာ်တာစက်ချပ်သင်တန်းကိ ုေအာက်ဝါးနက် 

ေချာင်းေကျးရာအပ်ုစ ု  အင်းတန်ေကျးရာတွင်  ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး 

ယေနနံနက်ပိုင်းက     အေြခခံေမာ်တာစက်ချပ်သင်တန်းဆင်းပွဲကိ ု

အဆိုပါေကျးရာရှ ိဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းဓမ ာုံ၌ ကျင်းပခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

အဆိပုါ သင်တန်းဆင်းပဲွတွင် ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု ေကျးလက် 

ေဒသဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန ခိင်ုဦးစီးမှး ဦးဘသန်ိးက သင်တန်း 

ဆင်းအမှာစကား ေြပာကားကာ မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးတင်စုိးှင့် တာဝန် 

ရိှသမူျားက သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျားအား သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် 

များ  ေပးအပ်ကပီး ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရးမှး  ဦးဝင်းကိကု  ေကျးဇူးတင် 

စကား ြပန်လည်ေြပာကားသည်။

အဆိပုါ သင်တန်းကိ ုေမ ၃၀ ရက်မှ ဇွန် ၂၈ ရက်အထ ိတစ်လကာ 

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး သင်တန်းသို ေကျးရာေနြပည်သ ူ၂၆ ဦး  တက်ေရာက်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                                ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

ေဒသကီး လှည်းကူးမိနယ် ေညာင်ှစ်ပင်ေကျးရာ 

အနီးရှိ အမျိးသားညီလာခ ံြပည်ေထာင်စုခန်းမကီး 

ြပင်ဆင်ေနမ ကိ ုကည့် စစ်ေဆးပီး လိအုပ်သည်များ 

ေမှာ်ဘီမိနယ်၌ အေြခခံေမာ်တာစက်ချပ် 

သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ပုသိမ်     ဇွန်      ၂၈

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  ပသုမ်ိ 

မိ၌     လက်မှတ်ရပိုးသတ်ေဆး 

သံုးစဲွသူများသင်တန်း    (၂/၂၀၂၂)  

ဖွင့ပဲွ်ကိ ု ယေန  နနံက် ၈ နာရခဲွီက 

ဧရာေရ ဝါခန်းမ၌         ြပလုပ်ရာ 

တိုင်းေဒသကီး    ဝန်ကီးချပ် 

ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊   အစိုးရအဖဲွဝင် 

ဝန်ကီးများ၊ စုိက်ပျိးေရးဦးဌာနမှ  

တာဝန်ရိှသမူျားှင့ ် သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများ  တက်ေရာက်ခဲ ့

ကသည်။

ဦးစွာ        တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က  စုိက်ခင်းများတွင် 

ပုိးမ ားများ     ကျေရာက်လာပါက 

ိှမ်နင်းုိင်ရန်   ပုိးသတ်ေဆးများ 

အသုံးြပကရာတွင် ပိုးသတ်ေဆး 

ဥပေဒအတုိင်း လုိက်နာေဆာင်ရက် 

ေစရန်၊ ပုိးသတ်ေဆးှင့်  ပုိးသတ် 

ေဆး     ဓာတ်က င်းအ ရာယ်ကို 

သိရှိနားလည်ပီး     စနစ်တကျ 

ကိုင်တွယ်     သုံးစွဲတတ်ေစရန်၊ 

ဘက်စုံသီးှံ      ကာကွယ်ေရး 

လုပ်ငန်းစ်တွင်  ဓာတုနည်းြဖင် ့

မ ေလး    ဇွန်   ၂၈

ငုတ်စုိက်ပျိးကသည့် စုိက်ခင်း 

များကို      စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ 

အေလ့အကျင့်ေကာင်းများ  စနစ် 

ြဖင့်  စိုက်ပျိးိုင်ရန ် လုပ်ေဆာင် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း      ငုတ်သီး 

ေဈးကွက်ှင့ ်  နည်းပညာဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအသင်း      ဥက    

ေဒ ဥမ ာေကျာ်ထံမ ှသိရသည်။

 လက်ရှိ     တိုင်းေဒသကီး၊  

ြပည်နယ်တိုတွင်       ငတ်ုစိက်ုပျိး 

ကသည့ ်ေတာင်သမူျားအေနြဖင့ ်   

ငတ်ုစိက်ုခင်းများကိ ု  မိိုးဖလာ 

စုိက်ပျိးသည့်စနစ်ြဖင့် အများဆံုး   

စိုက်ပျိးလျက်ရှိပီး    စိုက်ပျိးေရး 

ဆိင်ုရာ အေလအ့ကျင့ေ်ကာင်းများ 

စနစ်ြဖင့်  ေြပာင်းလစဲိက်ုပျိးိင်ုရန် 

အတွက် အသိပညာေပးမ များှင့်    

  ဦးကီးတိုေရ၊ အားငယ်ေနလား

 လယ်ယာများအတွက် 

 ထွန်စက် ေထာက်ပံ့ေပးထားတယ်..။

 မျိးစပါးလည်း

 ေလးထားသမ ၊ သွင်းအားစုမို

 ေြခြပ ြပင်ဆင်ေပးထားတယ်..။

 သီးှံဖွံဖိး၊ အထွက်တိုးဖို

 ကိးစားတီထွင်၊ စီစ် ကံဆ

 သမဝါယမက

 သဘာဝလာ၊ ေြမဩဇာလည်း 

 များစွာထုတ်လုပ်ေရာင်းချမယ်...။

 ထွန်ေရးညက်ညက်၊ ခက်လက်ေဝဆာ

 ချနိ်ခါအမီ၊ ကူညီေဆာင်ပို

 ရိတ်သိမ်းဖိုတွက်၊ မခက်ရေအာင်

 ဝန်ေဆာင်လမ်းြပ၊ လုပ်ေပးမယ်။

 ဦးကီးတိုေရ၊ စိတ်ညစ်ေနလား

 ေြမကီးေရ သီး၊ ခိုင်ဖီးရိတ်သိမ်း

 မတိမ်းမေစာင်း၊ ေ ဈးေကာင်းရေရး

 ချင့်ေတွးချတိ်ဆက်၊ မပျက်လ ပ်ရှား

 ကုန်သည်များလည်း 

 အားြပည့်အင်ြပည့် ရံထားတယ်။

 ဦးကီးတိုေရ၊ စိတ်ပျက်ေနလား…..

 က ဲွားကျန်းမာ၊ ဓာတ်စာအာဟာရ

 မ တဖိုေရး၊ ချင့်ေတွးထပ်ေလာင်း

 ေြပာင်းချ်ဖတ်များ ထုတ်လုပ်ထားတယ်။

 ဦးကီးတိုေရ၊ ရင်ေမာေနလား

 သမီးသားေရှေရး၊ ပညာေရးတွက်

 စာရင်းကိုင်ပညာ ကွန်ပျတာဟု

 ပညာထွတ်ထိပ်၊ ေကာလိပ်တက သိုလ်

 ကိုယ်စီဘွဲများ၊ ဂုဏ်ြမင့်မားဖို

 ထူးြခားထင်လင်း၊ စာရင်းကိုင်ပညာ

 ေကျာင်းမဟာက 

 ပါရမီြဖည့်ကာ ကူညီမယ်..။

 ဦးကီးတိုေရ...

 ေရ ေရာင်တင့်လ မ်း အနာဂတ်လမ်းတွက်

 ကိးပမ်းလုံလ၊ အစစမှာ

 သမ-ခွန်အား၊ အသင်းသားများကို

 အားစိုက်ခွန်စိုက် ကူညီမယ်...။

 ေကျးလက်အနာဂတ် လှေစဖွယ်...။

ခိုင်(COOP-EDU)

ပုသိမ်မိ၌ လက်မှတ်ရပိုးသတ်ေဆးသုံးစွဲသူများ သင်တန်းဖွင့်လှစ်

ကာကွယ်ိှမ်နင်းြခင်းကုိ ထိေရာက် 

ေအာင်ြမင်ေစရန်ှင် ့    သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်မပျက ်      ေရရှည ်

စိုက်ပျိး          ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး 

ရည်ရယ်၍    ယေနသင်တန်းကို 

ဖွင့်လှစ်ရြခင်း          ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍  တိုင်းေဒသကီး 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှး   ဦးစိန် 

ေမာင်ြမင့်က    သင်တန်းဖွင့်လှစ ်

ရြခင်း     ရည်ရယ်ချက်များကို 

လည်းေကာင်း၊    စိက်ုပျိးေရးဦးစီး 

ဌာန  သီးံှကာကွယ်ေရး(ံုးချပ်)

မှ လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး  

သင်တန်းမှးဆရာမ ေဒ ဆိင်ုးေရာ် 

က   သင်တန်းစည်းကမ်းများကိ ု

လည်းေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကား  

သည်။ ထုိေနာက် တုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ 

သည်     သင်တန်းပိုချေနမ ကို 

ကည့် အားေပးသည်။  အဆိုပါ 

သင်တန်းကို  ဇွန်  ၂၈ ရက်မှ ၃၀ 

ရက်အထိ  သံုးရက်ကာ   ဖွင့်လှစ် 

သွားမည်ြဖစ်ပီး  သင်တန်းသား  

သင်တန်းသ ူ ၂၅၅ ဦး တက်ေရာက် 

ကေကာင်း သိရသည်။    

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ငပုေတာ  ဇွန်  ၂၈

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ငပေုတာမိနယ် သက ယ်ေချာင်းေကျးရာ 

အုပ်စု သက ယ်ေချာင်းေကျးရာ၌ အမှတ်(၅၁) စက်မ လယ်ယာစခန်း 

ပုသိမ်မိမ ှေကာက်စိုက်စက်ြဖင် ့ စိုက်ပျိးသုပ်ြပပွဲကိ ု  ယေနနံနက်  

ငပုေတာမိနယ်၌ မိုးရာသီ ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် 

စံြပကွက်စိုက်ပျိးြခင်း သုပ်ြပ

၉ နာရီတွင် ဦးေအးေငွ၏ လယ်ေြမတွင ်သုပ်ြပစိုက်ပျိးကသည်။

သုပ်ြပစိုက်ပျိးပွဲတွင်    အမှတ်(၅၁)  စက်မ လယ်ယာစခန်း  

ပုသိမ်မိမှ မိနယ်ဦးစီးဌာနမှး ဦးလှဝင်းခုိင်က ကူဘုိတာ ေြခာက်တန်း 

သွား ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် စိုက်ပျိးရာတွင ်ပျိးေထာင်ရလွယ်ကူြခင်း၊ 

မျိးေစ့ကုန်ကျမ နည်းပါးြခင်း၊ ပျိးပင်များ ုတ်ယူရန်မလိုြခင်း၊ ပျိးပင် 

မနာသြဖင့် ေကာက်ပင်လှန်းရက်  ေစာင့်ဆိင်ုးရန်မလိြုခင်း၊  ေကာက်ပင် 

များ  ေန၊ ေရ၊ ေလ၊ အာဟာရမ တစွာစားသံုးရြခင်း၊ ေကာက်စုိက်စက်ြဖင့် 

စုိက်ပျိးထားေသာ  စပါးခင်းကိ ု   ရိတ်သိမ်းေခ ေလှစက်ကီးများြဖင် ့

အလွယ်တကူ ရိတ်သိမ်းိုင်ြခင်း  စသည့်အကျိးေကျးဇူးများ ရရှိိုင် 

ေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ေတာင်သူ ဦးေအးေငွ၏    လယ်ေြမ   ှစ်ဧကတွင် 

ေပ ဆန်းယ်စပါးကို  ေကာက်စိုက်စက်ြဖင် ့စိုက်ပျိးသုပ်ြပခဲ့သည်။ 

အဆိုပါမိုးစပါး ေကာက်စိုက်စက်ြဖင် ့   စပါးစံြပကွက ်   စိုက်ပျိးပွဲသို 

စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန ခိုင်ဦးစီးဌာနမှး ဦးမိုးေကျာ်၊ မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးေကျာ်သူ၊ အဖဲွဝင်(၁)ဗုိလ်မှးဖိးသူရေကျာ်၊ 

မိနယ်လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရိှ 

ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်းှင် ့မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ေတာင်သူများ  

တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

ငုတ်စိုက်ခင်းများကို  စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ အေလ့အကျင့်ေကာင်းများစနစ်ြဖင့် စိုက်ပျိးိုင် ရန်လုပ်ေဆာင်မည်

သင်တန်းများ      ေပးသွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း  သိရသည်။

“လက်ရိှမှာ ုိးုိးစုိက်တ့ဲ ငတ်ု 

သီးနဲ  စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ အေလ့

အကျင့ေ်ကာင်းများစနစ်နဲစိက်ုတဲ ့ 

ငုတ်သီးက        ေဈးကွက်မှာ  

ေဈးအတူတူ  ြဖစ်ေနတဲ့အတွက်  

စိက်ုပျိးေရးဆိင်ုရာ  အေလအ့ကျင့် 

ေကာင်းများစနစ်နဲ  စိုက်ပျိးဖိုကိ ု       

စိတ်ဝင်စားမ   နညး်ေနတာြဖစ်ပါ 

တယ်။ ဒါေကာင့်  ေတာင်သူေတွ  

စိက်ုပျိးေရးဆိင်ုရာ အေလအ့ကျင့ ်

ေကာင်းများစနစ်နဲ      စိုက်ပျိးဖို 

အတွက် ပညာရှင်ေတနွဲ   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မှာ       ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေတာင်သူေတွကို      ဘာြဖစ်လို 

စိက်ုပျိးေရးဆိင်ုရာ အေလအ့ကျင့ ်

ေကာင်းများသင်တန်းေတ ွ ေပးဖို  

လိုလဲဆိုရင ်   ြပည်ပိုင်ငံေတွကို 

ပိုတဲ့အခါမှာ  စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ 

အေလအ့ကျင့ေ်ကာင်းများ  အသ ိ

မှတ်ြပ  လက်မှတ်မရိှရင်  တင်ပိုဖို    

အခက်အခဲေတွ ရှိလာတယ်” ဟု  

၎င်းကရှင်းြပသည်။ 

အရည်အေသွး      ြပည့်မီသည့်  

ငတ်ုသီးများ တင်ပုိုိင်ရန်အတွက်  

ငတ်ုစိက်ုေတာင်သမူျား   စိက်ုပျိး  

ေရးဆိင်ုရာ အေလအ့ကျင့ေ်ကာင်း 

များ အသမှိတ်ြပလက်မှတ်ရရိှရန်  

အတွက် သက်ဆိင်ုရာစိက်ုပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနသို ေလ ာက်ထားကရန်  

ေတာင်သူများအား  အသိပညာေပး  

မ များ  ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း 

သိရသည်။          ေမာင်ေအးချမ်း

ကူညီဖိုအသင့်

ဆည်ေြမာင်းေချာင်းကန ်ေရြပည့်လ ံ တမံသေဘာ ေရထိန်းေတာ။



ဇွန်  ၂၉၊   ၂၀၂၂

ေပါက်ေတာ  ဇွန်     ၂၈

စိုက်ပျိးေရး၊   ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်း       ဝန်ကီးဌာန 

ေပါက်ေတာမိနယ်   ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနမှ  ကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့် 

ပင်လယ်ြပင ် ငါးဖမ်းေရလုပ်သား 

များအတွက်  အေြခခံလုပ်ငန်းခွင် 

က မ်းကျင်မ သင်တန်းကို  ယေန  

နံနက် ၁၀ နာရီက   အဆိုပါုံး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌   ဖွင့်လှစ် 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိခိုက်မ နည်းပါးေစရန်

ေရှးဦးစွာ မိနယ် ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနမှတာဝန်ခ ံဦးေမာင်တင် 

က ပင်လယ်ြပင် ငါးဖမ်းေရလုပ ်

သားများ ပင်လယ်ြပင်ခရီးဆိင်ုရာ 

အသက်ေဘးအ ရာယ် ကင်းရှင်း 

ေစေရး၊ ငါးဖမ်းစက်ကိရိယာဆုိင်ရာ 

ေနြပည်ေတာ် ဇွန်  ၂၈

ေဒါက်တာခင်စန်းေမာ် စစုည်းေဖာ်ြပထားသည့ ်

ကိယု့ဘ်ဝကုိ ကုိယ်ကုိယ်တုိင် ကုစားကသူများ စာအုပ် 

ထွက်ရှိလာသည်။ 

ဤစာအုပ်တွင် ဆရာမကီး လူဝီးအယ်ေဟး 

(Louise L.Hay) ှင့ ်ထေိတွခဲရ့ေသာေကာင့ ်ဘဝကိ ု

အေကာင်းဘက်သို   ေြပာင်းလဲခဲ့ကသည့ ်  ကမ ာ 

တစ်ဝန်းက လူများ၏ ထူးထူးြခားြခား ေြပာင်းလဲ 

တုိးတက်မ များ၊ အံဩ့ဖွယ်ြဖစ်ရပ်များအြပင် ဘဝကိ ု

ြမင့်မားတိုးတက်ေစမည့် ေလ့ကျင့်ခန်းများ၊ အခိုင ်

အမာေြပာဆိခုျက်များကိ ုစစုည်းတင်ဆက်ထားသည့ ်

စာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ်ြဖစ်သည်။

အဆိုပါစာအုပ်ကို Wisdom House  စာအုပ် 

တိုက်   လက်ဝဲမင်းဒင်လမ်း    ေမတ ာွန်ရပ်ကွက ်

တာေမွမိနယ ်ရန်ကုန်မိမ ှတန်ဖိုးေငွကျပ ်၈၀၀၀ 

ြဖင့် ထုတ်ေဝြဖန်ချထိားသည်။ 

ေကးမုံ

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကုစားကသူများ စာအုပ်ြဖန်ချ ိငါးဖမ်းလုပ်သားများ အေြခခံလုပ်ငန်းခွင်က မ်းကျင်မ  သင်တန်းဖွင့်

ကိစ ရပ်များ၊  ေရလုပ်သားများ၏ 

ကျန်းမာေရး   ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့် ေရသယံ 

ဇာတထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ကိစ  

ရပ်များ၊ ငါးလပ်ုငန်းှင့ ်ပတ်သက် 

သည့် သိမှတ်ဖွယ်ရာများ၊  ေဘး 

အ ရာယ် ကျေရာက်ြဖစ်ေပ လာ 

ပါက     ထိခိုက်မ နည်းပါးေစရန် 

နည်းလမ်းများ       စသည်တိုကို 

ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ဆက်လက်ပီး မိနယ် မီးသတ် 

ဦးစီးဌာနမှ     မီးသတ်ေဆးဘူး 

အသုးံြပမ များအား လည်းေကာင်း၊ 

မိနယ်       ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲမ ှ

ေရှးဦးြပစ ု      လုပ်ေဆာင်ရမည့ ်

လပ်ုငန်းစ်များကိလုည်းေကာင်း 

ေဆွးေွးကေကာင်း သိရသည်။

 မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ပဲခူး   ဇွန်  ၂၈

ပဲခူးမိနယ် ေကျးရာမတည်ရန်ပုံေငွစီမံကိန်းေကျးရာြဖစ်သည့ ်

က ဲဖီလာေကျးရာသို တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးသည ်ပဲခူးခိုင် ဦးစီးမှး၊ 

ဝန်ထမ်းများှင့အ်တ ူကွင်းဆင်းသွားေရာက်ခဲ့ပီး စမီကံန်ိးေကာ်မတဝီင် 

များှင့်ေတွဆုံကာ ေချးေငွလည်ပတ်မ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်မ အေြခ 

အေနများကို ကည့် ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုေနာက် တိုင်းဦးစီးမှးှင့်အဖွဲသည် ကဝမိနယ်ုံးသို သွား 

ေရာက်ကာ ဝန်ထမ်းများှင့ေ်တွဆုံပီး ံုးလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ကစိ ရပ်များ 

ကိ ု  ေဆွးေွးမှာကားသည်။  ဆက်လက်၍ ြမစမ်ိးေရာင်စမီကံန်ိးေကျးရာ 

ြဖစ်သည့ ်ဘန်ဒါ(ကွက်သစ်)ေကျးရာတွင်  ေကာ်မတဝီင်များ၊ ေကျးရာသ ူ

ေကျးရာသားများှင့ေ်တွဆုကံာ စမီကံန်ိးဆိင်ုရာ လိက်ုနာေဆာင်ရက် 

ရမည့် အချက်များကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် သနပ်ပင်မိနယ်ုံးတွင်  ဝန်ထမ်းများှင့ ်  ေတွဆုံပီး    

ြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်းေကျးရာများြဖစ်သည့ ်        ထပ်ခနိမ်ေကျးရာ၊   

အနီးကိက်ုေကျးရာ၊  ကမာဖရေံကျးရာှင့ ် ဖရေဲခတ်မစီြံပေကျးရာများ 

သိုသွားေရာက်၍ ေကျးရာသ ူေကျးရာသားများ၊ စမီကံန်ိးေကာ်မတဝီင် 

များှင့်    ေတွဆုံေဆွးေွးသည်။   ဆက်လက်၍   ကမာဖရံေကျးရာမ ှ

ြမစမ်ိးေရာင်အတိုးရေငြွဖင့ ်ေဆာင်ရက်လိသုည့ ်ေကျးရာတွင်းလမ်းအား 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                            

   ၂၂၂

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်းေကျးရာများရှိ ေကာ်မတီဝင်များှင့်  ေတွဆုံ



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ပုိှံပ်ြခင်း 

ှင့ထ်တ်ုေဝြခင်းလပ်ုငန်းနည်းဥပေဒ ထွက်ရိှသည့ ်

၁၀-၁၀-၂၀၁၄ ရက်ေနမှစ၍ ပံုိှပ်ြခင်း၊ ထုတ်ေဝြခင်း 

င့်ှ   သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်း  အသိအမှတ်ြပ 

လက်မှတ်များအား ၅ ှစ်သက်တမ်း ခွင့်ြပေပးခ့ဲပါ 

သည်။ 

အသအိမှတ်ြပလက်မှတ်  သက်တမ်းကန်ုဆုံး 

ပါက နည်းဥပေဒ ၂၁ အရ သက်တမ်းကုန်ဆံုးသည့် 

ရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း သတ်မှတ်ပုစံှံင့် 

အတူ အခေကးေငွကျပ ်တစ်ေသာင်း ေပးသွင်း၍ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသို     အသိအမှတ်ြပ 

လက်မှတ် အသစ်လဲလှယ်ရန် လာေရာက်ေဆာင်ရက် 

၂၀၁၄ ခှုစ် ပုိှံပ်ြခင်းှင့ ်ထတ်ုေဝြခင်းလပ်ုငန်း 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများအရ ပုံှိပ်သူ၊ ထုတ်ေဝသူ 

များသည် မိမိတိုထုတ်ေဝသည့် စာအုပ်စာေစာင ် 

၆ အုပ် သုိမဟုတ် ၆ ေစာင်ကုိ ြပန်ကားေရးဝန်ကီး 

ဌာနသုိ အဖုိးအခလွတ် ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသည်   အဆိုပါစာအုပ် 

စာေစာင်များကို     အမျိးသားစာကည့်တိုက်၊ 

အမျိးသားမှတ်တမ်းများ ေမာ်ကွန်းတိက်ုဦးစီးဌာန 

ှင့် အမျိးသားစာေပဆုေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ 

များသို ခဲွေဝေပးပိုလျက်ရိှပါသည်။ ထိုအြပင် ေပးပို 

လာေသာ ထုတ်ေဝစာများကို ြပက ဒိန်ှစ်အလိုက် 

ြပည်ေထာင်စုသမ တ   ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အတွင်း 

ထုတ်ေဝေသာ  စာအုပ်စာတမ်းများ  စာရင်းတွင ်

အုတ်တွင်း   ဇွန်   ၂၈

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး အတ်ုတွင်းမိနယ် စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနက 

ေဒသခေံတာင်သမူျား စိက်ုပျိးချန်ိတွင် လပ်ုသားရှားပါးမ အခက်အခမဲျား 

မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် ဇီးြဖေသာင်ေကျးရာ၌ ေတာင်သ ူဦးမင်းယခုျိ 

၏ ကွင်းအမှတ်(၃၈၆/ခ)လယ်ေြမတွင် ေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့် ေတာင်သ ူ

များ လက်ေတွသုပ်ြပေမာင်းှင်ြခင်းအခမ်းအနားကုိ ယေနနံနက် ၉ 

နာရီက ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါအခမ်းအနားတွင် စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန ခိင်ုဦးစီးမှး 

ဦးသိန်းလွင်ဦးက ေကာက်စုိက်စက်ြဖင့် စုိက်ပျိးရြခင်းေကာင့် ရရိှလာ 

မည့်အကျိးေကျးဇူးများကိ ုေတာင်သမူျားအား ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်   မိနယ်စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန    မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးေအာင်ဆန်းုိင်က ေဒသခံေတာင်သူများ စုိက်ပျိးချန်ိတွင် လုပ်သား

ရှားပါးမ အခက်အခမဲျားမြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် ဦးစီးဌာနက အချန်ိှင့် 

တစ်ေြပးည ီေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့်စိက်ုပျိးေပးိင်ုေကာင်းှင့် ေတာင်သ ူ

အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝေပးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

အခမ်းအနားသို    ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးစန်းလ  င်၊ 

ခိင်ုစက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး ဦးသန်ိးလွင်ဦး၊ ခိင်ုဆည်ေြမာင်း 

ဦးစီးဌာန ခိုင်တည်ေဆာက်ေရးဦးစီးမှး ဦးေအာင်ကိုကိုထွန်း၊ ခိုင်

လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင် ့  စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန   ခိုင်ဦးစီးမှး 

ဦးယ်လွန်၊ မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးညညီှီင့်အဖဲွဝင်များ၊ 

မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ေဒသခံေတာင်သူများ တက်ေရာက်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                                        မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

မ ေလး   ဇွန်   ၂၈

မ ေလး ုိင်ငံြခားဘာသာတက သုိလ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် 

ဘာသာရပ်ေပါင်းစုံ(အမျိးသား၊ အမျိးသမီး)စားပွဲတင် တင်းနစ် 

တစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲှင့ ်ဆုချးီြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ုဇွန် ၂၇ ရက် နံနက် 

၁၀ နာရီတွင် သီရိရတနာခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

အဆိုပါပိင်ပွဲတွင် အမျိးသားတစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲှင့် အမျိးသမီး 

တစ်ဦးချင်းပိင်ပဲွ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ရာ အမျိးသား တစ်ဦးချင်းပိင်ပဲွတွင် 

ပထမဆရုရိှသကူိ ု  ပါေမာက ချပ်  ေဒါက်တာတင့တ်င့က် လည်းေကာင်း၊ 

ဒုတိယဆုရရှိသူကို ဒုတိယပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာကည်ကည်မုိးက 

လည်းေကာင်း၊ တတိယဆုရရိှသူကုိ ဦးေအာင်ဆန်း(ဌာနမှး၊ စီမံ/ဘ  ာ 

ဌာန)က လည်းေကာင်း၊ အမျိးသမီးတစ်ဦးချင်းပိင်ပဲွတွင် ပထမဆရုရိှသ ူ

ကုိ ဒုတိယပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာေအးသက်သက်ဝင်းက လည်းေကာင်း၊ 

ဒုတိယဆုရရှိသူကိ ု  ေဒါက်တာခင်ှင်းရီ(ပါေမာက /ဌာနမှး၊ တုတ် 

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းှင့် 

သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပ လက်မှတ် 

အသစ်လဲလှယ်ရန် အသိေပးေကညာြခင်း

ပုံှိပ်ြခင်းှင့် ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အညီ 

စာအုပ်စာေစာင်များေပးအပ်ရန် အသိေပးေကညာြခင်း

ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သက်တမ်းကုန်လွန်ေသာ    အသိအမှတ်ြပ 

လက်မှတ်များြဖင့ ်လပ်ုငန်းဆက်လက်လပ်ုကိင်ုခွင့ ်

မရှိေကာင်းှင့ ်  သက်တမ်းကုန်ဆုံးပီး  လုပ်ငန်း 

ဆက်လက်လုပ်ကုိင်ပါက ပံုိှပ်ြခင်းှင့် ထုတ်ေဝြခင်း 

လုပ်ငန်းဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

အေသးစတ်ိအချက်အလက်များ သရိှိလိပုါက 

ဖုန်း ၀၁-၅၄၁၄၁၃၊  ၀၁-၅၄၄၅၈၂၊ ၀၁-၅၄၄၅၈၃၊ 

iprd.crd.ygn@gmail.com  သို  ဆက်သွယ် 

ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

လည်း  ေရးသွင်းထားပီး  ှစ်စ်ထုတ်ြပန်လျက် 

ရှိပါသည်။

သိုပါ၍ ပုံှိပ်ြခင်းှင့ ်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း 

နည်းဥပေဒ ၁၅၊ နည်းဥပေဒခွဲ(က)ပါ ြပ  ာန်းချက် 

များအရ   ထုတ်ေဝသူသည်  မိမိထုတ်ေဝေသာ 

ထုတ်ေဝစာ ၆ အုပ် သိုမဟုတ် ၆ ေစာင်ကို ြဖန်ချ ိ

သည့်ေနရက်မှစ၍  ၇  ရက်အတွင်း ပုံှိပ်သူထံ 

ေပးအပ်ပီး ပုံှိပ်သူသည် ၁၄ ရက်အတွင်း ပုံစံ ၁၁ 

ြဖင့်   ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊    မူပိုင်ခွင့်ှင့် 

မှတ်ပုတံင်ဌာနခဲွသို မပျက်မကွက် ေပးအပ်ကပါရန် 

အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာိုင်ငံ ဟာသပညာရှင်များ အစည်းအုံးသို 

အလှေငွများ ေပးအပ်လှဒါန်း
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈

ြမန်မာိင်ုငဟံာသပညာရှင်များ 

အစည်းအုံးမ ှလာမည့်ဇူလိုင်လ 

အတွင်း     ကီးမှးကျင်းပမည် ့

သက်ကီး    ဟာသပညာရှင်များ 

ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ပဲွအတွက် အလှ 

ေငေွပးအပ်လှဒါန်းပဲွ အခမ်းအနား 

ကို ယေနနံနက်  ၁၁   နာရီခွဲက 

ြမန်မာိုင်ငံ     သတင်းမီဒီယာ 

ေကာင်စီုံးခန်း    အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို  ြမန်မာိုင်ငံ 

သတင်းမီဒီယာေကာင်စ ီ  ဥက    

ဦးအုန်းေမာင်(ြမင်းမူ-ေမာင်ုိင်မုိး) 

ှင့် ဒတုယိဥက   များ၊ အတွင်းေရး 

မှးှင့်   တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး 

များ၊ ြမန်မာိုင်ငံဟာသပညာရှင ်

များအစည်းအုံးမှ ဦးဒန်ိးေဒါင်ှင့် 

အစည်းအုံး      အဖွဲဝင်များ 

တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင် ဦးအန်ုးေမာင် 

(ြမင်းမ-ူေမာင်ိုင်မိုး)က လှဒါန်း 

ရြခင်းအေကာင်းရင်းကိ ုရှင်းလင်း 

ေြပာကားကာ အလှေငွကျပ  ်

ငါးသန်ိး  လှဒါန်းရာ အစည်းအံုး 

ဥက      ဦးဒန်ိးေဒါင်က  လက်ခရံယ ူ

ပီး  ေကျးဇူးတင်စကား   ြပန်လည် 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။ 

သတင်းစ်

မ ေလး ိုင်ငံြခားဘာသာတက သိုလ် ဘာသာရပ်ေပါင်းစု ံ

စားပွဲတင်တင်းနစ ်တစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲှင့ ်ဆုချးီြမင့်ပွ ဲကျင်းပ

အုတ်တွင်းမိနယ် ဇီးြဖေသာင်ေကျးရာ၌ 

မိုးစပါး ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် သုပ်ြပ

စိုက်ပျိးြခင်း အခမ်းအနားကျင်းပ

ဘာသာဌာန၊  အားကစားှင့်  ကာယပညာေကာ်မတီ၊ ဥက   )က 

လည်းေကာင်း၊ တတယိဆရုရိှသကူိ ုေဒ မာမာေအး(ဌာနမှး) သင်တန်း 

ေရးရာဌာနက လည်းေကာင်း ဆုများေပးအပ်ကသည်။              ၂၂၂

ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၂၈

ကပ လီ       ပင်လယ်ြပင်ှင့ ်

ဘဂ  လား      ပင်လယ်ေအာ် 

ေတာင်ပိုင်းတိုတွင် မုတ်သုံေလ 

အား အသင့အ်တင့ရိှ်ေနပီး  ကျန် 

ဘဂ  လား    ပင်လယ်ေအာ်တွင ်

မုတ်သံုေလ အားနည်းေနသည်။

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်

အ ေြခအေန

လ  င်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။ 

လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့ကမ်းုိးတန်း 

တစ်ေလ ာက်ှင့်   ကမ်းလွန် 

ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်    ငါးေပမှ 

ရှစ်ေပခန်  ရှိိုင်သည်။   မိုး/ဇလ

ြမန်မာပ့င်လယ်ြပင် အေြခအေန



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၂၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၆,၁၁၅) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၉) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၁၅) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၃၆၁,၆၄၅) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၅၇၇) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၄) ဦး ရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသစူစုေုပါင်း (၅၉၂,၅၃၆) ဦး ရိှပြီဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖင့် ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရှိပါသည်။

 •  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့ ်ထိုးှံထားရှိရန်လိုအပ်သကဲ့သို 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 ှစ်မှ အသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူများကုိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ြပည့် ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်းကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၂၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ကိုးဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၁၅ ရာခိုင် န်းရှိ

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနများ၊ 

ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများှင့ဆ်က်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ုမပျက်မကွက် 

ခံယူကပါရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

     

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၄၄၈၅၄ ၉၆၆၅၉၇၂ ၄၃၀၈၇

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၈၄၀၆၃ ၅၉၁၂၀၂၅ ၁၅၆၇၂၈

၃။ မေလးရှား ၄၅၅၈၅၅၈ ၄၄၉၄၇၁၁ ၃၅၇၅၄

၄။ ထိုင်း ၄၅၁၇၆၅၁ ၄၄၆၄၅၇၃ ၃၀၆၂၃

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၀၂၃၁၉ ၃၆၃၄၅၉၆ ၆၀၅၃၁

၆။ စင်ကာပူ ၁၄၁၃၆၆၇ ၁၃၂၄၁၄၇ ၁၄၀၉

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၅၇၇ ၅၉၂၅၃၆ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၂၅၈ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၉၅၉၁ ၁၅၇၆၆၇ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၈၉၁၀၁၄၀ ၈၄၆၀၄၁၀၇ ၁၀၄၁၀၂၇

၂။ အိ ိယ ၄၃၄၂၀၆၀၈ ၄၂၇၉၇၀၉၂ ၅၂၅၀၄၇

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၁၃၆၉၁၆ ၃၀၆၈၆၅၈၁ ၆၇၀၆၀၆

၄။ ြပင်သစ် ၃၀၆၇၈၅၄၁ ၂၉၅၁၀၀၁၁ ၁၄၉၄၀၆

၅။ ဂျာမနီ ၂၇၉၁၄၂၄၀ ၂၆၅၄၆၅၀၀ ၁၄၀၈၄၇

၆။ ဗိတိန် ၂၂၆၄၀၁၃၀ ၂၂၁၂၅၈၈၂ ၁၈၀၀၁၁

၇။ ုရှား ၁၈၄၂၄၁၀၅ ၁၇၈၅၁၂၈၂ ၃၈၁၀၀၂

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၃၃၉၃၁၉ ၁၈၁၈၅၁၂၅ ၂၄၅၃၀

၉။ အီတလီ ၁၈၂၅၉၂၆၁ ၁၇၃၅၂၂၄၅ ၁၆၈၁၆၅

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၀၉၆၆၉၆ ၁၄၉၉၃၉၉၃ ၉၉၀၁၅

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနမိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ်လှဒါန်း

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၈

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ကိုဗစ်- ၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးပစ ည်း 

များကိ ုေလေကာင်း၊ ဆပ်ိကမ်းှင့ ်နယ်စပ်ဂတ်ိ 

အသီးသီးမှ         ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ 

စစ်ေဆးထတ်ုေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင်  ရန်ကန်ု 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌  ကုမ ဏီသုံးခုမှ 

Sitcom Tablet ၃၀၀၀၊ Tenofovir Disoproxil 

Fumarate Tablet ၅၀၀၀၊ Ktrom Injection 

၈၃၅၅ ခု၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမ ှေဆးဝါးမျိးစုံ 

၄၉၄ မျိး စုစုေပါင်း ၅၇၅၃၃ ဒသမ ၂၄ ကီလို 

ဂရမ်၊ နယ်စပ်(ချင်းေရ ေဟာ်)တွင် ကမု ဏတီစ်ခ ု

မှ   တစ်ကိယ်ုေရသုံးကာကွယ်ေရး ဝတ်စု ံ၂၆၈၅၀ 

တိုကိ ုထုတ်ေပးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန    တပ်ဖွဲဝင် /ဝန်ထမ်း 

အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းမသိားစမုျားက မိနယ်အသီးသီးရိှ 

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများသို   ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထုိသုိေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယေနတွင် စစ်ကုိင်းတုိင်း 

ေဒသကီး  ေရ ဘိုမိနယ်ရှိ  ဝဘာစာသင်တုိက်သုိလည်း 

ေကာင်း၊       တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး   ထားဝယ်မိနယ်ရိှ   

မိမယ်ေငး    သာသနာ့ရိပ်သာေကျာင်းတုိက်သုိ   လည်း 

ေကာင်း၊ မွန်ြပည်နယ်ဘီးလင်းမိနယ်ရိှ  ငှက်ေပျာေတာ 

ေကျာင်းတိက်ုသိုလည်းေကာင်း၊  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

ဗဟန်းမိနယ်ရှ ိေတဇိ ာရာမေကျာင်းတိုက်သို လည်း 

ေကာင်း၊   ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ေညာင်တန်ုးမိနယ်ရိှ   

ပုပ ါးေကျာင်းတိုက်သုိလညး်ေကာငး်     ဆရာေတာ်၊ 

သံဃာေတာ်များအတွက်      ဆွမ်းဆန်ေတာ်များကို     

တာဝန်ရှိသူများက    သွားေရာက်ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။      

     သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ေပကျင်း    ဇွန်   ၂၈

တတ်ုိင်ုင၌ံ သက်ကီးရယ်အိမုျားအား ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ု

အရှိန်ြမင့်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း တုတ်ကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူများက 

ေြပာကားသည်။

လက်ရှိအချနိ်အထိ ိုင်ငံအတွင်း သက်ကီးရယ်အို ၂၂၀ ဒသမ ၂ သန်းအား 

ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိထိုးံှပီးစီးခဲေ့ကာင်း အမျိးသားကျန်းမာေရး 

ေကာ်မရှင်မှတာဝန်ရိှသူ လုိင်ဇန်ေလာင်က ေြပာကားသည်။ ထုိြပင် သက်ကီးရယ်အုိ 

၁၇၂ ဒသမ ၅ သန်းကိုလည်း ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှံေပး

ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလံုးေရ ၃ ဒသမ 

၄ ဘီလီယံအား လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၂၆ ဘီလီယံသို  ထိုးှံေပးခဲ့ရာတွင ်  ိုင်ငံသား 

သန်း ၇၉၀ မှာ  ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်း  

သိရသည်။                                                 ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ေပကျင်း    ဇွန်   ၂၈

တုတ်ိုင်ငံ၌ ဓာတ်ဆီှင့်ဒီဇယ်ဆီလက်လီေဈး န်းများကို ဇွန် ၂၉ ရက်မှ 

စတင်၍ ေလ ာ့၍ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း တုတ်အမျိးသားဖွံဖိးတိုးတက်

ေရးှင့်  ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးေကာ်မရှင်က ေြပာကားသည်။

ယခုေလ ာ့ချမည့်ေဈး န်းအရ ဓာတ်ဆီတစ်တန်လ င်  ယွမ် ၃၂၀ ှင့် ဒီဇယ် 

တစ်တန်လ င် ယွမ် ၃၁၀ စီ  အသီးသီးေလ ာ့၍ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။  

ိင်ုငတံကာတွင် ေလာင်စာဆေီဈး န်းများေြပာင်းလမဲ ရိှပီး  ထပ်မေံဈးတက်လာပါက  

တုတ်ိုင်ငံအတွင်းရှ ိ  ဓာတ်ဆီှင့်ဒီဇယ်ဆီေဈး န်းများကိုလည်း  ထပ်မံေလ ာ့၍ 

ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  တုတ်ိုင်ငံအတွင်း   ေလာင်စာဆီ 

ြပတ်ေတာက်မ မြဖစ်ေစရန်အတွက် တတ်ုိင်ုငရိှံ ေလာင်စာဆထီတ်ုလပ်ုသည့လ်ပ်ုငန်း 

များအား တာဝန်ရှိသူများက  န်ကားခဲ့သည်။                        ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

                                                                                 ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ပါရီ    ဇွန်   ၂၈

ြပင်သစ်ိင်ုင၌ံ အများြပည်သဆူိင်ုရာ သယ်ယပူိုေဆာင်ေရး 

ယာ်များ စီးနင်းရာတွင် ှာေခါင်းစည်းများဝတ်ဆင်ရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း   ြပင်သစ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီး  ဘရစ်ဂျစ်တယ ်

ေဘာ်ဂက်ွန်းက အကံြပေြပာကားသည်။ 

ှာေခါင်းစည်းများ ြပန်လည်ဝတ်ဆင်

ြပင်သစ်ိုင်ငံသားများအား   ယာ်များစီးနင်းရာတွင ်

ှာေခါင်းစည်းများ ြပန်လည်ဝတ်ဆင်ရန်မမိတိိက်ုတွန်း ေကာင်း 

၎င်းက ြပင်သစ်ေရဒီယိုသို ေြပာကားသည်။ ထိုြပင ်လူထူထပ် 

ေသာေနရာများသို သွားေရာက်ရာတွင်လည်း ှာေခါင်းစည်း 

ဝတ်ဆင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ြပင်သစ်ိုင်ငံအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်မ များ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာသြဖင့ ်

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာစည်းမျ်းများ ြပန်လည်ချမှတ်ရန် တာဝန် 

ရိှသမူျားက ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ြပင်သစ်ိင်ုငတွံင် အများ 

ြပည်သဆူိင်ုရာ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးယာ်များ၌ ှာေခါင်းစည်း 

ဝတ်ဆင်ရမည့စ်ည်းမျ်းအား ေမ ၁၆ ရက်တွင် ပ်ုသမ်ိးခဲသ့ည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း ယမန်ေနက  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၁၇၆၀၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိခဲ့သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဝယ်လင်တန်    ဇွန်    ၂၈

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

၈၀၂၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိခဲ့ေကာင်းှင့ ်  ၁၆ ဦးထပ်မံေသဆံုးခ့ဲေကာင်း 

နယူးဇီလန် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူ 

များအနက် ၂၅၈၄ ဦးသည် ိင်ုင၏ံ အကီးဆုံးမိြဖစ်သည့် ေအာ့ကလန် 

မိမှြဖစ်ေကာင်း နယူးဇီလန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏   ထုတ်ြပန် 

ချက်အရ သိရသည်။ 

ထိုြပင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၉၄ ဦးသည် နယူးဇီလန် 

ိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ေဒသများ၌  ေတွရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။ 

လက်ရိှတွင်  နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌   အထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင်များ၌ 

ေဆးဝါးကုသမ ခံယူလျက်ရိှသည့် ခုနစ်ဦးအပါအဝင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရြခင်းေကာင့် ေဆးံုတက်ေရာက်  ကုသမ ခံယူလျက်ရှိသည့ ် 

လူနာ ၃၈၃ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

နယူးဇီလန်ုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  စတင်ြဖစ်ပွားချန်ိ 

ြဖစ်သည့ ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  ှစ်စပိုင်းမှစတင်ကာ လက်ရှိအချနိ်အထိ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း  ၁၃၁၅၃၂၇ ဦးရှိေကာင်း 

သိရသည်။                           

                                                              ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဒါကာ    ဇွန်   ၂၈

ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုင၌ံ ယခလုအေစာပိင်ုးတွင် ြဖစ်ပွားခဲသ့ည့ ်

ေရကီးေရလ ံမ များေကာင့် ဘဂ  လားေဒ့ရ ုိင်ငံသား ခုနစ်သန်း 

ေကျာ်သည်  အမိုးအကာှင့ ် အေထာက်အပံမ့ျား အေရးတကီး 

လိုအပ်လျက်ရှိေကာင်း ဘဂ  လားေဒ့ရ  ကက်ေြခနီအဖွဲက ဇွန် 

၂၈ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

ရာစုှစ်တစ်ခုအတွင်း အဆိုးရားဆုံးေသာ မိုးရာသွန်းမ  

များြဖစ်ေပ ခဲ့ပီးေနာက်   ြမစ်ေချာင်းများေရလ ံြခင်းှင့ ် 

ေကျးလက်ေတာရာများ ေရနစ်ြမပ်မ ြဖစ်ေပ ြခင်းတိုေကာင့ ်

ဘဂ  လားေဒ့ရ ုိင်ငံ အေရှပုိင်းှင့် ေြမာက်ပုိင်းတွင် အနည်းဆံုး 

၁၀၁ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ပျက်စီးဆုံး ံးမ ပမာဏသည်လည်း အလွန်အမင်း များြပား 

ေကာင်း အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာကက်ေြခနှီင့ ်လြခမ်းနအီသင်းများ 

အဖဲွချပ်က ေြပာကားသည်။ ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုင ံအစိုးရကလည်း 

ေရကီးေရလ ံမ ဒဏ်ခံခ့ဲရသည့် ေနရာများသုိ ရိက ာေြခာက်များ 

ှင့်  အေရးေပ လူသားချင်း စာနာေထာက်ထားမ အကူအညီ 

များ  ေပးအပ်ခဲေ့ကာင်း ဘဂ  လားေဒရ့  သဘာဝေဘးစမီခံန် ခဲွမ  

အာဏာပိုင်အဖွဲမ ှနီေတးေဒးဆာကာက ေြပာကားသည်။

ေနအိမ်များကို  စွန်ခွာခဲ့ရသည့်  လူေပါင်း ှစ်သိန်းနီးပါး 

ကိုလည်း ပိတ်ထားခဲ့သည့်  စာသင်ေကျာင်းများှင့် ေကာလိပ် 

များတွင် ေနရာချထားေပးထားေကာင်း ဘဂ  လားေဒရ့ အစိုးရက 

ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ကွာလာလမ်ပ ူ  ဇွန်    ၂၈

ကမ ာစ့ားအန်ုးဆ ီ ဒုတိယအများဆံုး 

ထတ်ုလပ်ုေသာ ိင်ုငြံဖစ်သည့ ်မေလးရှား 

ိင်ုင၌ံ စားအန်ုးဆေီဈး န်း သသိသိာသာ 

ကျဆင်းမ ြဖစ်ေပ ခဲ့ြခင်းေကာင့်  ိုင်ငံ 

အတွင်းရှိ စားအုန်းဆီစက်ပိုင်ရှင်များက 

ထုတ်လုပ်မ    ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ေကာင်း 

စားအုန်းဆီစက်ပိုင်ရှင်များ    အသင်းမှ 

ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဇွန် ၂၇ 

ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

မေလးရှားိင်ုင၌ံ  ယခဇွုန်လအတွင်း 

စားအုန်းဆီေဈး န်းသည်   ၁၃ ှစ်ေကျာ် 

ကာလအတွင်း  ကီးကီးမားမား ကျဆင်း 

မ ြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်းှင့်    စားအုန်းဆီ 

တစ်တန်ေဈး န်း   မေလးရှားရင်းဂစ ်

၆၆၃၂ ရင်းဂစ်(အေမရကိန်ေဒ လာ ၁၅၀၆ 

ေဒ လာ)ရှိခဲ့ရာမှ    ဇွန်  ၂၇  ရက်တွင် 

စားအုန်းဆီတစ်တန်ေဈး န်း မေလးရာှး 

ရင်းဂစ် ၄၉၂၂ ရင်းဂစ်(အေမရကိန်ေဒ လာ 

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌ ေရကီးေရလ ံမ ေကာင့် လူေပါင်းခုနစ်သန်းေကျာ် အမုိးအကာှင့် အေထာက်အပ့ံများ အေရးတကီးလိုအပ်လျက်ရှိ

မေလးရှားိုင်ငံ၌ စားအုန်းဆီေဈး န်းကျဆင်းမ ေကာင့ ်

စားအုန်းဆီစက်ပိုင်ရှင်များက ထုတ်လုပ်မ  ယာယီရပ်ဆိုင်း

၁၁၁၇ ေဒ လာ)အထ ိကျဆင်းသွားခဲြ့ခင်း 

ေကာင့ ်၂၂ ရာခိင်ု န်းကျဆင်းမ  ြဖစ်ေပ ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

မေလးရှားိုင်ငံမှ  စားအုန်းဆီစက ်

ပိုင်ရှင်များသည ်  စားအုန်းဆီထုတ်လုပ်

သည့သ်ီးံှများကိ ု  ဝယ်ယရူာတွင်  လစ် 

ပျမ်းမ  စားအုန်းဆီေဈး န်းအေပ တွင် 

မူတည်ကာ  ဝယ်ယူလျက်ရှိပီး   လက်ရှိ 

လစ်ပျမ်းမ  စားအုန်းဆီေဈး န်းသည် 

တစ်တန်လ င်   မေလးရှားရင်းဂစ ်၆၂၀၀ 

ရင်းဂစ ်  (အေမရိကန်ေဒ လာ   ၁၄၀၈ 

ေဒ လာ) ခန်   ရှိေကာင်းှင့်  ထွက်ရှိလာ 

သည့ ်စားအန်ုးဆမီျားကိ ုေနစ်ေဈးကွက် 

အေပ အေြခခံ၍   ေရာင်းချေပးလျက်ရှ ိ

ေကာင်း သရိသည်။ ကိုးကား-စအီင်န်ေအ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

တုတ်ိုင်ငံ၌ သက်ကီးရယ်အုိများအား

 ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အရိှန်ြမင့် ေဆာင်ရက်

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၈၀၂၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

တတ်ုိင်ုင၌ံ ေလာင်စာဆလီက်လေီဈး န်းများ ေလ ာ၍့ေရာင်းချမည်

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ အများြပည်သူဆိုင်ရာသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးယာ်များတွင်

ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်ရန် ကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူ ေြပာကား



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်     ၂၈

မျက်ေမှာက်ကာလတွင ်ြဖစ်ပွားလျက်ရှိေသာ လုံ ခံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးှင့် အကမ်းဖက်မ  တားဆီးေရးဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များှင့် 

ပတ်သက်၍ ပရိသတ်များ၏ ရင်တွင်းခံစားချက ်စကားသံများအား သဇင် FM ၏ “ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား”အစီအစ်မှ “တနသ  ာရီ 

တိုင်းေဒသကီး ပုေလာမိနယ်၌ မူလတန်း ကေလးငယ်များအား စာသင်ကားေပးေနစ ်PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများ၏ ေသနတ် 

ြဖင့ပ်စ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခဲမ့ ေကာင့ ်မလူတန်းြပ ေကျာင်းဆရာတစ်ဦး ေသဆံုးခ့ဲသည့်ြဖစ်စ်” ေခါင်းစ်ြဖင့ ်၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် 

ထုတ်လ င့်တင်ဆက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ လာမည့်အပတ် ဗုဒ ဟူးေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် “မေကွးတိုင်းေဒသကီး ဂန်ေဂါမိနယ်၌ PDF 

အမည်ခံ  အကမ်းဖက်အဖွဲက ခိုင်ြပည်သူေဆးုံကီးအား Drone ယာ်ြဖင့်  လက်လုပ်ဗုံးချတိ်ဆွဲပစ်ချ  တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ြဖစ်စ်”ှင့် 

ပတ်သက်သည့ ်ေခါင်းစ်ြဖင့ ်ေဆွးေွးတင်ဆက်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ပါဝင်ေဆွးေွးလိသု ူပရသိတ်များအေနြဖင့ ်အပတ်စ် ကာသပေတးေန  

နံနက် ၁၀ နာရီမှ ၁၁ နာရီအတွင်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၈၉၉ဝ၉၉၅၉၅ သို အမည်၊ ေနရပ်လိပ်စာ၊ အလုပ်အကိုင်ှင့ ်ြပန်လည်ဆက်သွယ်ရမည့ ်

ဖန်ုးနပံါတ်တိုကိ ုMessage ေပးပိုပါဝင်ိင်ုပြီဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ပါဝင်လာသည့ ်ပရသိတ်များ၏ ဖန်ုးနပံါတ်များှင့ ် ကိယ်ုေရးအချက်အလက်များကိ ု 

လ ိဝှက်ေပးထားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။    

သတင်းစ်

ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား အစီအစ် ထုတ်လ င့်မည်

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊ စားေသာက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်၊ အိမ်သုံးလ ပ်စစ်ပစ ည်း၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်များ လိုင်စင်မဲ့ စက်ေလှှင့် ေလှငယ်များ သိမ်းဆည်းရမိ

မေကွးမိ က န်းေတာ်ေကျးရာအနီး ဧရာဝတြီမစ်အတွင်း၌ သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်လိင်ုစင်မဲ ့

သစ်သားခွံ စက်ေလှများအား ေတွရစ်။

ထိုအတ ူဇွန် ၂၇  ရက်တွင် ကရင်ြပည်နယ် 

တရားမဝင ်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူး 

အဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် ေကာ့ကရိတ ်(တံတား 

ကျိး) စုေပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ တာဝန်ကျ 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲရ့ာ ြမဝတီမိမှ ရန်ကုန်မိသုိ ေမာင်းှင်လာ 

သည့် ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီးေပ ၌ သွင်းကုန် 

ေကညာလ ာ(ID)တွင် ေကညာထားသည်ထက်  

ပိုမိုတင်ေဆာင်လာေသာ ဖိနပ်မျိးစုံ (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငကွျပ် ၁၆၈၀၀၀၀)ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး အေကာက်ခွန်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ 

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ယင်းအြပင် ကရင်ြပည်နယ် တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး     အထူးအဖွဲ၏  

စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် သဃ  န်းညီေနာင်စစ်ေဆး ေရး 

ဂတ်ိတွင်တာဝန်ကျပူးေပါင်းအဖဲွက ေရှာင်တခင် 

စစ်ေဆးမ များ  ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ တရားဝင ်

စာရက်စာတမ်း   အေထာက်အထားတစ်စုံ 

တစ်ရာ တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိသည့် အလှကုန်ှင့် 

စားေသာက်ကုန်ပစ ည်းများ (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၁၆၈၁၂၀၀၀)ကိုလည်းေကာင်း၊  ခရီး 

သည်တင်မှန်လံုယာ် တစ်စီးေပ ၌ တရားဝင် 

စာရက်စာတမ်း    အေထာက်အထားတစ်စု ံ

တစ်ရာတင်ြပိင်ုြခင်းမရိှသည့ ်အမ်ိသုံးလ ပ်စစ် 

ပစ ည်း(အေဟာင်း)များ    (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ်    ၂၁၅၀၀၀၀)ှင့်   အဆိုပါပစ ည်း 

များ   တင်ေဆာင်လာသည့ ်  Yutong   Bus 

အမျိးအစား   ယာ်တစ်စီး  (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ်   ၂၅၀၀၀၀၀၀)   ကိုလည်းေကာင်း၊ 

ထပ်မ၍ံ  ယာ်တစ်စီးေပ ၌ စားေသာက်ကန်ုှင့်    

လူသံုးကုန်ပစ ည်းများ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ်    

၂၁၈၅၀၀၀)ှင့ ်အဆိပုါပစ ည်းများ   တင်ေဆာင် 

လာသည့် Toyota  Voxy  အမျိးအစားယာ် 

တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၂၀၀၀၀၀၀)

ကိုလည်းေကာင်း  စုစုေပါင်း (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငကွျပ် ၄၈၁၄၇၀၀၀)ကိ ု သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး 

အေကာက်ခွန်    လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီ

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတူ   ရှမ်းြပည်နယ ် တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး   အထူးအဖွဲ၏ 

စမီခံန် ခဲွမ ြဖင့ ်ကျိင်းတုံမိနယ် အေကာက်ခွန် 

ဦးစီးဌာနမှး ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွ 

က ကျိင်းတုံမိ(ေတာင်ကီးအထွက်) ကျိင်းတု ံ

တက သိုလ်အနီးတွင်   တင်သွင်းတင်ပိုယာ ်

များကို     စစ်ေဆးမ များ    ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ  

အေကာက်ခွန်မဲ့    တုတ်ိုင်ငံထုတ်    ပဒုမ ာ 

တံဆိပ် ဆပ်ြပာမ န်ထုပ်များ (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၈၇၉၆၀၀၀) ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး  

အေကာက်ခွန်   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ 

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုြပင ်ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် ပဲခူးတိုင်းေဒသ 

ကီး တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက် ေရး 

အထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် တိုင်းေဒသကီး 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဦးေဆာင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖွဲက     စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

ေတာင်ငူခိုင်အတွင်း တရားမဝင ်က န်းသစ်၊ 

သစ်မာှင့် အြခားသစ်မျိးစု ံ၁၇ ဒသမ ၁၄၂၂ 

တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၅၄၅၂၅၄၆)ကို 

သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး    သစ်ေတာဥပ ေဒှင့အ်ည ီ

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍   ဇွန်  ၂၆  ရက်၊  ၂၇ ရက်ှင့် 

၂၈    ရက်များတွင ်  ဖမ်းဆီးရမိမ    စုစုေပါင်း 

မှာ     အမ တွဲ  ၃၈ မ    (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၃၉၉၁၄၃၃၄)ြဖစ်ေကာင်း      တရားမဝင ်

ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ

မှ သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၈

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ    တိုက်ဖျက်ေရး    

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် 

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထေိရာက်စွာတားဆီးအေရးယူိင်ုေရး ေဆာင် 

ရက်လျက်ရိှရာ ဇွန် ၂၆  ရက်တွင် မေကွးတုိင်း 

ေဒသကီး တရားမဝင ်ကုနသွ်ယ်မ တိုက်ဖျက် 

ေရး   အထူးအဖွဲ၏စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်   ပူးေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရာ ကံမမိနယ်အတွင်း တရားမဝင်က န်းခွဲ 

သား ၃ ဒသမ ၁၆၁၈ တန်  (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၂၀၈၆၇၈၈)ကို သစ်ေတာဥပေဒအရ 

လည်းေကာင်း၊   မေကွးမိနယ ်  က န်းေတာ် 

ေကျးရာအနီး ဧရာဝတြီမစ်အတွင်း၌  လိင်ုစင်မဲ ့ 

သစ်သားခွံစက်ေလ ှ၁၃ စင်း (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၂၃၇၀၀၀၀၀)ှင့် လိုင်စင်မဲ ့ေလှငယ် 

၁၄ စင်း (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၆၄၀၀၀၀၀)

ကို ေရအရင်းအြမစ်ှင့်ြမစ်ေချာင်းများဥပေဒ

အရလည်းေကာင်း  စုစုေပါင်း (ခန်မှန်းတန်ဖုိး 

ေငကွျပ် ၃၂၁၈၆၇၈၈)ကိ ုသမ်ိးဆည်းအေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

သိမ်းဆည်းရမိ

ယင်းအြပင် ကရင်ြပည်နယ် တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး     အထူးအဖွဲ၏ 

စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် ဘားအံမိနယ ်အေကာက်ခွန် 

ဦးစီးဌာနမှး ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွ 

က သံလွင်တံတား စုေပါင်းစစ် ေဆးေရးဂိတ ်

တွင်  စစ် ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ  ေနာင်လု ံ

မိမ ှ  လှည်းကူးမိသို   ေမာင်းှင်လာေသာ   

ယာ်တစ်စီးေပ ၌        တရားဝင်စာရက ်

စာတမ်းအေထာက်အထား   တစ်စုံတစ်ရာ   

တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိသည့ ်      လ ပ်စစ်ပစ ည်း 

များ   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်    ၃၁၀၀၀၀၀)

ှင့ ် အဆိပုါပစ ည်းများ    တင်ေဆာင်လာသည့ ်

Mitsubishi      Canter      အမျိးအစား 

ယာ်တစ်စီး      (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၅၀၀၀၀၀၀)ကိုလည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၂၇ ရက် 

တွင်   ဘားအံမိနယ်မ ှ   ကျားကေလးလမ်း 

ကျံဖဲေကျးရာသို      ေမာင်းှင်လာသည့ ် 

ယာ်တစ်စီးေပ ၌       တရားဝင်စာရက ်

စာတမ်း    အေထာက်အထားတစ်စုံတစ်ရာ  

တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိသည့ ် စားေသာက်ကုန်ှင့ ်

လူသံုးကုန်ပစ ည်းများ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၁၀၅၅၂၀၀၀)ှင့ ်အဆိပုါပစ ည်းများတင်ေဆာင် 

လာသည့် Mitsubishi Canter အမျိးအစား 

ယာ်တစ်စီး      (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၅၀၀၀၀၀၀)  ကိုလည်းေကာင်း    စုစုေပါင်း  

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်     ၄၃၆၅၂၀၀၀)ကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး   အေကာက်ခွန်  လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။ 



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

ေကျာ်စွာထက(်ခ)          ေပ လာတိုကို 

ေရ ြပည်သာမိနယ်တွင ်လည်းေကာင်း၊ 

ဇွန်  ၂၅  ရက်တွင် ရန်ုိင်ထူး(ခ)နဂါးေလး 

ကို    ထန်းတပင်မိနယ ်   တူးေချာင်း 

ေကျးရာအုပ်စ ု    ေရတလိေကျးရာတွင ်

လည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၂၆ ရက် နနံက်ပိင်ုးတွင်  

ဇင်ကိုဦး၊  ချစ်မိုး(ခ)   ေကျာ်သက်ေဝ၊ 

စန်းလွင်တိုကို     လ  င်သာယာမိနယ ်

တွင်လည်းေကာင်း ေဖာက်ခဲွေရးဆက်စပ် 

ပစ ည်းများှင့်အတ ူ       ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး 

ြဖစ်သည်။

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ၏ ထွက်ဆို 

ချက်အရ ဇွန် ၂၆ ရက် ညပိင်ုးတွင် BFRAF  

အမည်ခံ         အကမ်းဖက်အဖွဲဝင်များ 

ြဖစ်သည် ့ ေမာင်ေမာင်ေအာင်၊  ၎င်းှင့ ်

တရားမဝင်ေပါင်းသင်းေနသူ သင်းရနံလ  င်၊ 

ထက်လင်းိုင်၊        ၎င်းှင့်တရားမဝင ်

ေပါင်းသင်းေနသူ ေအးသီရိမုိး၊ ေဝယံဖိး၊ 

၎င်းှင့်      တရားမဝင်ေပါင်းသင်းေနသ ူ

ဇွန်ပွင့်ခင်ဦး၊    ေကျာ်ဇင်သိန်း၊   ၎င်းှင့ ်

တရားမဝင်ေပါင်းသင်းေနသ ူြဖြဖသွယ်၊  

ေကာင်းဆက်သူ၊    ၎င်းှင့်တရားမဝင ်

ေပါင်းသင်းေနသူ     ခင်သ ာလွင်ှင့် 

ေဝယံမိုးဦး(ခ)ဂျင်မီတို   ၁၁     ဦးသည် 

ေရ ြပည်သာမိနယ်ရိှ တုိက်ခန်း၌ ပါတီပဲွ 

ကျင်းပ၍       မူးယစ်ေသာက်စားေနစ ်

Sigsauer ပစ တိ ုတစ်လက်၊ ၎င်းကျည်အမ်ိ  

တစ်ခု၊  ပွိင့်-၃၈၀   ကျည်ေတာင့ ်   ၅၀၊ 

လက်လုပ်မိုင်းအလုံး ၇၀၊  လမ်းေလ ာက် 

စကားေြပာစက ်  ှစ်လုံး၊   ငါးဂါလန်ဆံ့ 

အက်စစ်ပုံး     သုံးပုံး၊    ှစ်ဂါလန်ဆံ့ 

အကစ်စ်ပံုး ှစ်ပံုး၊ Keypad ဖုန်း တစ်လံုး၊ 

ေဖာက်ခဲွေရးဆက်စပ်ပစ ည်းများှင့်အတ ူ

ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမတိရားခ ံ ခင်သ ာလွင်၏  

ထွက်ဆိုချက်အရ    သာေကတမိနယ ် 

အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်  စာတိုက်(၂)လမ်း  

အိမ်အမှတ်(ခ/၁၆)မှ     လက်လုပ်မိုင်း 

ငါးလုံးှင့ ်   ေဖာက်ခဲွေရးဆက်စပ်ပစ ည်း 

များကို ထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ြဖစ်စ်တွင် တရားခံ အမျိးသား ၁၃ 

ဦး၊ အမျိးသမီး ငါးဦး စုစုေပါင်း  ၁၈  ဦး 

တိုကို    Sigsauer   ပစ တို  တစ်လက်၊ 

၎င်းကျည်အိမ ်တစ်ခု၊ ပွိင့်-၃၈၀ ကျည်  

အေတာင့် ၅၀၊  လက်လုပ်မိုင်း  ၇၅  လုံး၊ 

လမ်းေလ ာက်စကားေြပာစက ်   ှစ်လုံး၊ 

ငါးဂါလန်ဆ့ံအက်စစ်ပုံး သုံးပုံး၊ ှစ်ဂါလန် 

ဆံ့အက်စစ်ပုံး ှစ်ပုံး၊   Keypad   ဖုန်း 

တစ်လုံး၊ ေဖာက်ခဲွေရးဆက်စပ်ပစ ည်းများ 

ှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ၏  ထွက်ဆို 

ချက်အရ  ေမာင်ေမာင်ေအာင်သည် KNLA 

တပ်မဟာ(၃)  နယ်ေြမ၌လည်းေကာင်း၊ 

ေဝယံဖိး၊    ေဝယံမိုးဦး(ခ)   ဂျင်မီှင့ ်

ခင်သ ာလွင်တိုသည ်တိုက်ကီးမိနယ ်

အနီးရှိ    ေတာတွင်းတစ်ေနရာ၌လည်း 

ေကာင်း       အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲေရး 

သင်တန်းတစ်လ တက်ေရာက်ခဲေ့ကာင်း  

ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

BFRAF  အမည်ခံ  အကမ်းဖက်အဖွဲ 

သည်   ိုင်ငံေတာ်၏အုပ်ချပ်မ ယ ရား 

ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ် အြပစ်မဲ့ြပည်သူများ  

ထိတ်လန်မ ြဖစ်ေစရန်ရည်ရယ်၍ အများ 

ြပည်သှူင့ ်သက်ဆိင်ုေသာေနရာများတွင် 

အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွမ  ှစ်ကမ်ိ ကျးလွန် 

ခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည-်

  ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် 

ေကျာက်တံတားမိနယ် အမှတ် 

(၁) ရပ်ကွက်ရိှ   မိနယ်ရဲတပ်ဖဲွ 

မှးုံးအား လက်လုပ်မုိင်း တစ်လုံး 

ြဖင့ ်ပစ်ခတ်ေဖာက်ခဲွခဲေ့ကာင်း။

  ေဖေဖာ်ဝါရီ    ၁  ရက်တွင်  

သာေကတမိနယ ်  ရန်ေအာင် 

ရပ်ကွက်၌ လက်လုပ်မုိင်း တစ်လံုး 

ြဖင့ ်ပစ်ခတ်ေဖာက်ခဲွခဲေ့ကာင်း။

သုိြဖစ်ပါ၍   ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ 

ကို  ဥပေဒအရ ထိေရာက်စွာ  အေရးယူ 

ိင်ုေရး  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ပီး အကမ်းဖက်မ   ေဆာင်ရက်ေနသူ 

များကို ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးက ဝိုင်းဝန်း 

ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ကရန်ှင့ ်    ြပစ်မ  

ကျးလွန်ရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၊ 

ေနာက်ကွယ်မှ ေထာက်ပံေ့ပးလျက်ရိှေသာ  

ဆက်စပ်တရားခံများ  အြမန်ဆံုးဖမ်းဆီး 

ရမိေရးအတွက်   ၎င်းတုိ   ပုန်းခုိရာေနရာ 

များ၊  လ ပ်ရှားသွားလာေနထိင်ုမ   သတင်း 

များရရိှပါက သက်ဆုိင်ရာသုိ လ ိဝှက်စွာ     

သတင်းေပး     တိုင်ကားိုင်ေကာင်း၊  

သတင်းေပးသှူင့ ်  ဖမ်းဆီးေပးသမူျားကိ ု 

ထိက်ုတန်စွာ လ ိဝှက်၍  ဆုေငွများ ချးီြမင့် 

ေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့်        မိရာများ  

အြမန်ဆံုးေအးချမ်းတည်ငမ်ိေရးအတွက် 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး       ပူးေပါင်းပါဝင ်

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ိင်ုပါရန် ေမတ ာရပ်ခ ံ       

အသိေပးထားေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၂၆ ရက်တွင ်ေရ ြပည်သာမိနယ်၌ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည့ ်လက်နက်ခဲယမ်းများှင့ ်ေဖာက်ခွဲေရးပစ ည်း 

များကို ေတွရစ်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်BFRAF အဖွဲဝင်များ ဖမ်းဆီးရမိမ 

၂၀၂၂ ခှုစ် ဇန်နဝါရ ီ၁ ရက်တွင် ေကျာက်တတံား 

မိနယ် အမှတ် (၁) ရပ်ကွက ်မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှးုံး 

ေရှ၌ လက်လုပ်မုိင်းေပါက်ကဲွခ့ဲသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပု။ံ

၂၀၂၂ ခုှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁ ရက်တွင ် သာေကတ 

မိနယ် ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၌  လက်လုပ်မိုင်းေတွရှ ိ

ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ေရ ြပည်သာမိနယ်၌ 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည့ ်       ေဖာက်ခွဲေရးပစ ည်းများ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ရဲေနာင်ထွန်း(ခ)Demon

ရဲမင်းဟိန်း(ခ)

ရဲဖိးေအာင(်ခ)ရဲကီး

 ေမာင်ေမာင်ေအာင်

သင်းရနံလ  င်

( ေမာင်ေမာင်ေအာင်ှင့ ်တရားမဝင ်

ေပါင်းသင်းေနသ)ူ

ေအးသီရိမိုး

(ထက်လင်းိုင်ှင့ ်တရားမဝင ်

ေပါင်းသင်းေနသ)ူ

ဇွန်ပွင့်ခင်ဦး

(ေဝယံဖိးှင့ ်တရားမဝင ်

ေပါင်းသင်းေနသ)ူ

ြဖြဖသွယ်

(ေကျာ်ဇင်သိန်းှင့် တရားမဝင ်

ေပါင်းသင်းေနသ)ူ

ခင်သ ာလွင်

(ေကာင်းဆက်သူှင့ ်တရားမဝင ်

ေပါင်းသင်းေနသ)ူ

ထက်လင်းိုင် ေဝယံဖိး ေကျာ်ဇင်သိန်း ေကာင်းဆက်သူ ေဝယံမိုးဦး(ခ)ဂျင်မီ

ေကျာ်စွာထက(်ခ)

ေပ လာ

ရန်ိုင်ထူး(ခ)နဂါးေလး ဇင်ကိုဦး ချစ်မိုး

(ခ)ေကျာ်သက်ေဝ

စန်းလွင်



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ ်ေကညာထားေသာ 

CRPH၊ NUG  ှင့်  ယင်းတို၏   လက်ေအာက်ခံ           

အဖွဲအစည်းများ၊     ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ 

အဖွဲအစည်းများ၊   လူပုဂ ိလ်များသည ်ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သ ူ

လထူကုိ ုအေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရ 

ယ ရားများပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ် 

ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများကို လူမ  

ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့ ်နည်းမျိးစုြံဖင့ ်ြပလပ်ုလျက်ရိှ 

သည်။ 

အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်

ြပည်သူများအေနြဖင့ ် ယင်းတို၏  လ ံေဆာ်မ ၊ 

ဝါဒြဖန်မ များအေပ      မသိနားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ 

ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လုိက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အသံ 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် 

ြဖစ်ေစ  အများြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့် 

ြပလုပ်မ များ ြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကုိ 

ထပ်ဆင့မ် ေဝြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းများ ြပလပ်ုခဲ ့

လ င်    အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး   ဥပေဒပုဒ်မ 

၅၂(က)၊    ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-က  ှင့် ပုဒ်မ 

၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် 

ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ 

အေရးယူခံရမည့်အြပင်  ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်

ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊  မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းများကိ ုအကမ်းဖက်မ  တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

အရ သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်းခရံ 

ပါက   ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ်  သိမ်းဆည်းခံရိုင ်

ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ိုင်ငံပိုင် 

မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန ်

ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ ်

ေသာ်လည်း တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး ထားဝယ်မိ 

နယ်    ထိန်သစ်ရပ်ကွက်ေန    စိုးမိုးေအာင်သည ်

၎င်းအသုံးြပသည့ ် “Soe Moe Aung” Facebook 

အေကာင့်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေပါက်ေခါင်းမိနယ ်

အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်ေန နီနီဝင်းသည် ၎င်းအသုံးြပ 

သည့် “Ni Ni Win” Facebook အေကာင့်၊ မေကွး 

တိင်ုးေဒသကီး မိသစ်မိနယ် ေလးတိင်ုစင်ေကျးရာ 

ေန သန်းေရ သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Than Shwe” 

Facebook အေကာင့၊် ေရစကိမိနယ်ေန ေကျာ်ရဲိင်ု 

သည်    ၎င်းအသုံးြပသည့်  “Kyaw Ye Naing” 

Facebook  အေကာင့်၊  မွန်ြပည်နယ် မုဒုံမိနယ ်

အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ေန ေကျာ်မျိးဝင်းသည် ၎င်းအသုံး 

ြပသည့် “Kyaw Myo Win” Facebook အေကာင့်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ် အမှတ်(၅၀) ရပ်ကွက်ေန   သ ာစိုးသည် 

၎င်းအသုံးြပသည့ ်   “Honey Soe”    Facebook 

အေကာင့၊် တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး ေလာင်းလုံးမိ 

နယ် တီဇစ်ေကျးရာေန ဂ ဝင်မုိးသည် ၎င်းအသံုးြပ 

သည့် “Ganawun Moe” Facebook အေကာင့်၊ 

စစ်ဗဲေကျးရာေန     ှင်းမိုးလ  င်(ခ)မိုးလ  င်သည် 

၎င်းအသုံးြပသည့် “Moe Hlaing” Facebook 

အေကာင့်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ေတာင်တွင်းကီး 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများစွာ      မှီတင်းေနထိုင်လျက်ရှိသည့ ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးအတွက်   အချင်းချင်း 

ေသွးစည်းညွီတ်မ ရိှမှသာ  ြပည်ေထာင်စုကီးမပိကဲွဘ ဲအချပ်အြခာ 

အာဏာ တည်တ့ံခုိင်မဲမည်ဆုိသည်ကုိ အတိတ်သမုိင်းမှ သင်ခန်းစာများ 

ရရိှခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း အလားတ ူတိုင်းရင်းသား

ညအီစ်ကိေုမာင်ှမများ၏ ကျစ်လျစ်ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာစေုပါင်း 

အားကို  ဆက်လက်ကိးပမ်းတည်ေဆာက်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေရးအရ    သေဘာထားကွဲလွဲမ ၊   တိုင်းရင်းသားအေရးအရ  

သေဘာထားကဲွလဲွမ များေကာင့ ်ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ 

ြဖစ်ပွားခဲ့ရပီး ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုထိခိုက်ခဲ့ရပါသည်။   

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့်  CRPH ှင့် NUG တိုက 

ိုင်ငံေတာ်ကီး  အလုံးစုံပျက်သု်းေရးကိုဦးတည်ကာ  အကမ်းဖက ်

သတ်ြဖတ်မ များကိ ုလပ်ုေဆာင်ရန် စည်းံုးသိမ်းသွင်းခံထားရသူများ 

PDF အပါအဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခံ၍ လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်လျက်ရှိသည့ ်

အဖွဲအစည်းများမ ှဥပေဒေဘာင်အတွင်းဝင်လိုသူများှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း

သည်  PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခ၍ံ လက်နက်ကိင်ု 

ဆန်ကျင်မ များကိ ု ြပလပ်ုလာခဲ့ကပါသည်။  ထုိသုိေဆာင်ရက်ေနမည် 

ဆိပုါက ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်ဒမီိကုေရစထွီန်းကားေရးကိ ု

ထိခိုက်ေှာင့်ေှးေစမည်ြဖစ်ပါသည်။      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီက   ချမှတ်ထားသည့်    ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်အနက်မှ 

“အေရးေပ ကာလဆုိင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ပီးစီး 

ပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   

တရားမ တေသာ     ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲအား 

ြပန်လည်ကျင်းပ၍ အိင်ုရသည့ပ်ါတအီား  ဒမီိကုေရစစီံ န်းများှင့အ်ည ီ 

ိင်ုငံေတာ်တာဝန်အား လ အဲပ်ေပးုိင်ေရးေဆာင်ရက်သွားမည်”ဟူသည့် 

ေရှလပ်ုငန်းစ်အရလည်းေကာင်း၊    “စစ်မှန်၍  စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ 

ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိ တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သံုးပီး ဒီမုိကေရစီ 

ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိအုေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိ ုတည်ေဆာက်ေရး” 

ဟူသည့်  ုိင်ငံေရးဦးတည်ချက်အရလည်းေကာင်း စစ်မှန်၍စည်းကမ်း 

ြပည့ဝ်သည့ ်ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုဆက်လက်ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုေရး 

အတွက် ြပည့်အင်အားသည် ြပည်တွင်းမှာသာရိှသည်ဆုိသည့်အချက် 

ှင့်အညီ    ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာ 

အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုပါ၍  PDF  အပါအဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးတိုအေနြဖင့ ် 

ိုင်ငံေတာ်၏   ေရှလုပ်ငန်းစ်များတွင ်  ပါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ိင်ုေရး  သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီ  ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို 

လက်နက်အပ်ံှပီး ြပည်သူဘဝသုိ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်းြပမည် 

ဆိုပါက  ကိဆိုလက်ခံသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးထုတ်ြပန ်

အပ်ပါသည်။ 

  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

               သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ပညာေရး ေနာက်ကျကျန်မ မြဖစ်ေစေရးအတွက် အေြခခံပညာေကျာင်းများ

ဖွင့်လှစ်သင်ကားမ ကို မလိုလားသူ ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်များက အကမ်းဖက်ခိမ်းေြခာက်မ များ လုပ်ေဆာင်
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈

NUG အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖဲွှင့် 

၎င်း၏လက်ေအာက်ခံ ိုင်ငံေရးအစွန်း 

ေရာက် အကမ်းဖက်များက အနာဂတ် 

ရင်ေသွးငယ်များ၏    ပညာသင်ကား     

သင်ယခွူင့အ်ခွင့အ်လမ်းများ   ပျက်ြပား၍ 

ပညာမဲလ့တူန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန် 

ှင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ၊ူ ဆရာ၊ မဘိ 

များအား    အထိတ်တလန် ြဖစ်ေစရန ်

ယတ်ုမာိင်ုးစိင်ုးေသာ ရည်ရယ်ချက်များ 

ြဖင့် စာသင်ေကျာင်းများတွင ်ဆန်ကျင် 

ခိမ်းေြခာက်စာများ ေရးသားချတိ်ဆွဲ၍ 

ခိမ်းေြခာက်    အကမ်းဖက်ြခင်းများ၊ 

ပညာေရးအေဆာက်အအုမံျား မိင်ုးေဖာက် 

ခွဲြခင်းများ  လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်ကိ ု

ေတွရှိရသည်။

ထိုသိုလုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ ဇွန် ၂၇ 

ရက်   နံနက်  ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ထီးချိင့်မိနယ ်

ြမေတာင်ေကျးရာရှိ      ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ  ၁၉၆ ဦး  ပညာသင်ကား 

လျက်ရိှသည့ ်အေြခခပံညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းအေရှ   ခံစည်းိုးအုတ်တံတိုင်း 

အနီး၌     အကမ်းဖက်သမားများက 

လက်လုပ်အသံမိုင်းတစ်လုံး ေဖာက်ခွဲခဲ့ 

သြဖင့် ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး ေပါက်ကွဲ 

မ ေကာင့် လူှင့်အေဆာက်အအံု ထိခုိက် 

ပျက်စီးမ မရှိေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင ်ဇွန် ၂၇ ရက် နံနက် ၈ နာရီ 

တွင် ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ြမန်ေအာင် 

မိနယ် ထန်းသုံးပင်ေကျးရာရှ ိအေြခခံ 

ပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ ခိမ်းေြခာက် 

စာများ ေရးသားထားေကာင်း သတင်း 

အရ လံုခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက သွားေရာက် 

စစ်ေဆးခဲရ့ာ အဆိပုါေကျာင်းဝင်းအတွင်း 

ေငွအာကာအေဆာင်ရှ ိ၁၀ တန်း A ခန်း 

ှင့်  B  ခန်းကား  ဆရာ  ဆရာမများ 

နားေနေဆာင်ေရှ    ကွန်ကရစ်ေလ ာက် 

လမ်းေပ တွင် အတ်ုခကဲျိးအပိင်ုးအစြဖင့ ်

ေရးသားထားသည့် ခိမ်းေြခာက်စာများ 

ေတွရှိရသြဖင့်     ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

အလားတ ူဇွန် ၂၈ ရက် နနံက် ၆ နာရ ီ

မိနစ် ၅၀ တွင် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

ေရြဖမိနယ ်    ညင်းေထွးေကျးရာေန 

ညင်းေထွး    အေြခခံပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းမ ှ     ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး 

ေဒ ြမင့်ြမင့်စိန(်၅၃)ှစ် (ဘ)ဦးဘြမင့်၏ 

ေနအမ်ိသို ခိမ်းေြခာက်စာပုိသွားေကာင်း 

သတင်းအရ  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲရ့ာ အဆိပုါေနအမ်ိ 

ေရှ  ၁၀  ေပခန်အကွာ  ခံစည်းိုးအနီး 

တွင်  ပလတ်စတစ်အြဖေရာင်အိတ်ြဖင့ ်

ထည့ထ်ားေသာ ခမ်ိးေြခာက်စာတစ်ေစာင် 

ှင့် ၅.၅၆ ကျည်တစ်ေတာင့်တို ေတွရှိရ 

သြဖင့်   သိမ်းဆည်းရှင်းလင်းခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်မှ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ၊ူ ဆရာ၊ မဘိများအား အထတ်ိ 

တလန်ြဖစ်ေစရန်ှင့ ်စာသင်ေကျာင်းများ 

ဖွင့်လှစ်သင်ကားြခင်း    မြပိုင်ေစရန် 

ရည်ရယ်၍ ခမ်ိးေြခာက်အကမ်းဖက်ြခင်း 

များြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်ိင်ုငေံရးအစွန်းေရာက် 

အကမ်းဖက်များကို    ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး 

အေရးယူိုင်ေရး   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

များက   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ထီးချိင့်မိနယ် ြမေတာင်ေကျးရာရိှ အေြခခပံညာအထက် 

တန်းေကျာင်းအေရှ ခံစည်းုိးအုတ်တတုိံင်းအနီး၌ လက်လပ်ု 

အသံမိုင်းတစ်လုံး ေပါက်ကွဲခဲ့မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ေရြဖမိနယ်၌ ေကျာင်းအုပ ်

ဆရာမကီးတစ်ဦးအား ခိမ်းေြခာက်စာေပးပုိသွားမ  မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ် ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေဝခံများ၏

လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

မိနယ် ေရ ကာအင်း(၁) ရပ်ကွက်ေန လင်းဇာနည် 

ေဇာ်သည်   ၎င်းအသုံးြပသည့် “Linzarni Zaw” 

Facebook  အေကာင့်တိုသည် အသိေပးသတင်း 

ထုတ်ြပန်ချက်အေပ    မျက်ကွယ်ြပ၍   ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ် 

လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ ြပမလူပ်ုေဆာင် 

ခဲ့သည့်အတွက်   တရားဥပေဒှင့်အည ီ   ဖမ်းဆီး     

ထန်ိးသမ်ိးအမ ဖွင့လှ်စ်အေရးယြူခင်းများ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရသည်။ 

ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ ်အေရးယူသွားမည်

ထိုကဲ့သို   CRPH၊   NUG ှင့် ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊    ယင်းတိုှင့် 

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များ 

သည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပား 

ေစရန်ှင့်   အစိုးရယ ရားများ   ပျက်ြပားေစရန ်

ရည်ရယ်လျက်   လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန် ြခင်းများ 

ြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  အားေပးကညူြီခင်း ြပလပ်ုခဲသ့မူျား 

ကို ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုလ ံေဆာ်သ၊ူ ဝါဒြဖန်သမူျားအား 

ဆက်လက်ေဖာ်ထတ်ု အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်      ၂၈

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့်   ိုင်ငံေတာ်၏ 

စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးတိုအြပင ်အြခားက   

ေပါင်းစုံ၌ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထုိအြပင် ြပည်ေထာင်စုအတွင်းရိှ ေဒသအသီးသီးတွင် တုိင်းရင်းသား 

ြပည်သူများ  စိတ်ေအးချမ်းသာစွာြဖင့ ်  ေနထိုင်စားေသာက်ိုင်ေရး 

အတွက်လည်း  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက  ေနညမြပတ်လုံ ခံေရး 

လပ်ုငန်းများကိ ုထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည်။ မမိတိိုအေနြဖင့ ်တိင်ုးရင်း 

သားညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ၏ ကျစ်လျစ်ခိုင်မာသည့် ညီွတ်ေသာ 

စေုပါင်းအားကိ ုတည်ေဆာက်သွားရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး 

စစ်မှန်သည့် ထာဝရ ငိမ်းချမ်းေရးရရိှေစရန် အေလးထားေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

ထိုအြပင ်ိုင်ငံေတာ်၏ လူသားအရင်းအြမစ်များ မလိုအပ်ဘဲ 

ဆံုး းံမ မရိှေစေရးအတွက် တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများကုိ ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်း၊ PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်း 

အမျိးမျိးအမည်ခံ၍  လက်နက်ကိုင ်  ဆန်ကျင်ေနသူများအနက်မ ှ

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုသူများကို ြပန်လည် 

ဖတ်ိေခ ြခင်းတုိအား အသေိပးထတ်ုြပန်ခဲရ့ာ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာ 

သူများကိုလည်း စနစ်တကျလက်ခံေပးလျက်ရှိသည်။

ိုင်ငံေတာ်အားအလုံးစုံပျက်သု်းေစလိုသည့ ်CRPH ှင့် NUG 

အကမ်းဖက်အုပ်စုများက ဆွဲေဆာင်စည်းုံးမ ၊ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ၊ 

ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုမ များေကာင့ ်အချိေသာ CDM ဝန်ထမ်းများ၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ လူငယ်လူရယ်များတိုသည ်တိုင်းရင်း 

သား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွအစည်းများတည်ရိှရာ နယ်ေြမေဒသများသုိ 

ေရာက်ရှိသွားခဲ့ပီး လက်နက်ပစ်ခတ်ြခင်းှင့ ်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးေရး

သင်တန်းများသို စာရင်းသွင်း ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်ကိ ုေတွရိှရ 

သည်။

ထိသုိုသင်တန်းတက်ေရာက်ခဲသ့မူျားအနက်မှ အချိေသာသမူျား 

သည် အကမ်းဖက်တုိက်ခုိက်သည့် လုပ်ရပ်များတွင် ပါဝင်လုိြခင်းမရိှ 

သည့အ်တွက် ထွက်ေြပးတမ်ိးေရှာင်ပီး ြပည်တွင်း/ြပည်ပေဒသအချိ၌ 

သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေကာင်းကို ကားသိရသည်။ 

၎င်းတိုသည်   NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အုပ်စုှင့်   ၎င်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံ PDF အကမ်းဖက်အဖွဲတို၏  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ ်

များကိ ုမျက်ဝါးထင်ထင်ေတွြမင်လာပီး လက်ခံုိင်မ မရိှြခင်း၊ ုိင်ငံေတာ် 

အစိုးရ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅) ရပ်ှင့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိရန ်

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနမ များကို ယုံကည်လက်ခံလာြခင်း၊ မိမိတို၏ 

ေနရပ်ေဒသအသီးသီးရိှ မဘိေဆမွျိးများှင့ ်အတတူည်ငမ်ိေအးချမ်းစွာ 

ြပန်လည်ေနထိုင်လိုြခင်းတိုေကာင့ ်မိမိတိုေနရပ်ေဒသသို ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လိေုသာ်လည်း CRPH ှင့ ်NUG အကမ်းဖက်အပ်ုစမုျားှင့ ်

၎င်းတို၏ လက်ေဝခံများက ထိန်းချပ်အကျပ်ကိုင်ခိမ်းေြခာက်ထား

မ တိုေကာင့ ်  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်း   မြပိုင်ကသည်ကိုလည်း 
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အဖွဲသည်  တာချလီိတ်မိ   ဆန်ဆိုင်း 

ရပ်ကွက်(ခ)အတွင်း၌  ထိုင်းိုင်ငံသား 

ေဝါလထာန်း ဝေိစသ့က်ကျင်းဒါး(ခ)အိကုိ ု

မသက  ာဖွယ်ေတွရှိသြဖင့ ်  စစ်ေဆးရှာ 

ေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၀၀၀၀ 

ကိလုည်းေကာင်း  သမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ်

၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကို 

ေြပာင်းလဲေစေသာေဆးဝါးများဆိုင်ရာ 

ဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရ 

သည်။                                 သတင်းစ်

မိနယ်အချိ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေဒ ခင်ငိမ်းြမတ(်ဒဏ်ရာရ) ဖိုးချဲ(ဒဏ်ရာရ) မဝင်းဝင်းခိုင်(ဒဏ်ရာရ)



ဇွန်   ၂၉၊  ၂၀၂၂

အသံတိတ်နဲ  ကျတိ်ငိုသည် ဓမ ဒူတ
ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ 

ဓမ ဒူတ ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ ၏ အသံတိတ်နဲ 
ကျတ်ိငုိသည်စာအုပ်မှ  ဆရာေတာ် ၏ ခွင့ြ်ပချက်ြဖင့ ်
ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ယ်ေကျးလိမ ာအစြပ ဝတ်စားဆင်ရာယ်ေကျးမ (၁၀) ဦးမင်းဟန်(ဘီေအ)

“ပူစူးမရယ ် နင့်ဆီက   နံလိုက်တာ။ 

နင်က မနံဘူးလား” 

“ဟဲ့- ငါက ဘာကိုနံရမှာလဲ” 

“နင်ကသာ မနံတာ၊  အနံကေတာ့ 

ေဟာင်ေနတာပ။ဲ ဟတ်ုတယ်ေနာ် ကိဦုး” 

ေမာင်ထူးက   ကိဦုးကိပုါ  ထည့ေ်ြပာ 

လိုက်ေသာအခါ ကိုဦးက  ှာေခါင်း ံြပ 

လိုက်သည်။   ပီးမှ  ြဖည်းြဖည်းချင်း 

ဆက်ေြပာရာ  ပူစူးမစိတ်ဆိုးသွားေတာ ့

သည်။ 

“ပူစူးမေရ- နင့်ဆီကေတာ့  နံတာ 

ေသချာတယ်။ ငါလည်းအခမှု နလံာတာ” 

“အဲဒါေြပာတာေပါ့၊ ပူစူးက ညစ်ပတ်လို 

ြဖစ်မှာေပါ့လို” 

“အဲဒီေလာက်ေတာင ်  နံေနလိုလား 

ကိုဦးရာ၊ ငါ့ဆီကနံတာေသချာရင် အက   ျ ီ

ေတွအကုန်လုံးကို   တစ်ထည်ချင်းခ တ် 

ပီးကိ ုနမ်းကည့်ဦးမှာ” 

ပစူူးမက ိုးသားပွင့လ်င်းစွာ စတ်ိဆိုး 

မာန်ဆိုးြဖင့ ်ေြပာလိက်ုရာ ေမာင်ထူးေရာ၊ 

ကိုဦးပါ ပံးစိစိြဖစ်သွားကသည်။ 

“ေြမးတို ဘာေတြွဖစ်ေနကတာလ”ဲ 

“ပူစူးမေပါ့ ဘိုးေလးရာ” 

“ေဟ-   ပူစူးမ    ဘာြဖစ်လိုလဲကွ၊ 

လင်းပါဦး” 

ဘိုးေလးက က်ရှိရာ   ကုက ိပင်ကီး 

ေအာက်သုိ ေရာက်လာကေသာ ေမာင်ထူး၊ 

ကိုဦးှင့် ပူစူးမတိုသုံးဦးကို   ဘိုးေလး 

က က်ကလှမ်းေမးရာ  ြပန်ေြဖလိက်ုသည့ ်

ေမာင်ထူး၏အေြဖစကားကုိ နားမရှင်း၍ 

ဘိုးေလးက က်က ထပ်မေံြပာဆိေုစလိက်ု 

ြခင်းြဖစ်သည်။ 

“သမီးပဲေြပာပါ့မယ ်    ဘိုးေလးရာ၊ 

ေမာင်ထူးေပါ။့ ဒေီန  သမီးဆကီေန အနံန ံ

လိုတဲ့ အဲဒါကုိေြပာေနကတာ ဘိုးေလး” 

“ေဟ- ဘာအနံရေနတာလ။ဲ ေရေမ း 

နံရတာလား၊    ေမာင်ထူးကေတာ့ကွာ” 

“ဟုတ်တယ်ဘိုးေလးရဲ၊       အနံက 

ေတာရ့ေနတာ ေသချာတယ်၊ ချ်တင်တင် 

အနံမျိးကိုရေနတာ” 

ကိုဦး၏စကားေကာင့ ်ေမာင်ထူးက 

အသထွံက်သည်အထ ိရယ်မလိိက်ုသြဖင့ ်

ဘိုးေလးက က်က ပံးကည့်ေနသည်။ 

“ဘိုးေလးကပါ ေြမးကိ ုမယုလံိုလား။ 

ေြမးက   သန်သန်ရှင်းရှင်းြဖစ်ေအာင ်

ဝတ်စားပီးမှလာတာပါ၊   ဒီေကာင်ေတွ 

သမီးကို တမင်ေြပာတာြဖစ်မှာပါ” 

“မဟုတ်ပါဘူး ဘုိးေလးရယ်။ တကယ် 

ကိ ုချ်တင်တင်အနံထွက်ေနလို ေြပာတာ 

ပါ” 

“ဪ ဒီလိုလား”

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး၊    ေြမးလည်း 

ေထာက်ခံပါတယ်” 

“ို- ေနပါဦးေမာင်ထူးရ၊ ေြမးေရာ၊ 

ကိုဦးေရာကေြပာေနတာ  အတည်ကီး 

ဆိေုတာ ့ဘိုးေလးပ ဲစစ်ေဆးကည့ရ်ေတာ ့

မှာေပါ့၊    မမှန်ဘဲေြပာတာဆိုရင်ေတာ ့

ေြမးတိုှစ်ေယာက်ကိ ု    အြပစ်ေပးမှာ 

ေနာ်” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး၊ ရပါတယ်၊ 

နာခံမှာပါ” ဘိုးေလးက က်၏စကားကို 

ေမာင်ထူးှင့် ကိုဦးတိုက   အာမခံြဖင့ ်

ြပန်ေြပာလိုက်ရာ ပူးစူးမတစ်ေယာက ်

အခမဲေကြဖစ်ကာ စတ်ိတိေုနေလသည်။ 

“ေအးပါကွယ်၊ ဒီလိုလုပ်ေပါ့။ လာ 

ပူစူးမေရ၊       ဘိုးေလးအနားကိ ု  ခဏ 

လာကည့်ေပါ ့ဘိုးေလး   စစ်ေဆးကည့ ်

တာေပါ့” 

ဘိုးေလးက က်က ပစူူးမအား  အနား 

သုိေခ ကာ စစ်ေဆးကည့် ရာ အေြဖကုိ 

ချက်ချင်းသိရေတာ့သည်။ 

“ဟုတ်တယ်ေြမးေရ၊ အနံက တကယ် 

ထွက်ေနတာ။ ဘယ်ကလဆဲိေုတာ ့ေြမးရဲ 

ေခါင်းစည်းကိးဖဲြပားက အနံထွက်ေန 

တာကွယ့်” 

“ဟူး- ေတာ်ပါေသးရဲ ဘုိးေလးရယ်။ 

ခုမှ     စိတ်သက်သာရာ   ရသွားတယ်။ 

ေြမးတိုများ အြပစ်ေပးခံေနရပီလားလုိ” 

“အြပစ်ေပးဆံုးမတာေတာ့ ဘယ်ဟုတ် 

ပါမ့လကွဲာ။ မှားရင်လည်း ဆုံးမရမှာေပါ။့ 

ဆုံးမတယ်ဆိုတာ ဆူတာ၊ ေငါက်တာ၊ 

ိုက်တာမျိး မဟုတ်ပါဘူး။ ဆုံးမစကား 

ေြပာရမှာေပါ့။  ေြမးတိုအားလုံးအတွက ်

ေတာ့   မှတ်သားစရာေတွြဖစ်မှာပါပဲ။ 

လိုက်မှတ်ထားကေလ” 

ေမာင်ထူး၏        စကားအဆုံးမှာ 

ဘိုးေလးက က်က   အပံးြဖင့်ေြပာကာ 

ေခါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်ေန၏။ ပူစူးမ 

ကေတာ့   ေမာင်ထူးှင့ ်    ကိုဦးတိုကို 

လက်သီးဆုပ်ြပလိုက်သည်။ 

“ေြမးတိုကိ ုေြပာေြပာေနတဲ ့ဝတ်စား 

ဆင်ရာယ်ေကျးမ ဆိုတာ အဲဒါပဲကွယ့်။ 

ဝတ်တယ်ဆင်တယ်ေပါ့။   ခုဟာက 

ဆင်ြမန်းတာေပါကွ့ယ်။ ေခါင်းစည်းဖြဲပား 

ကို ပူစူးမက  ေခါင်းမှာဆင်ြမန်းတယ်၊ 

လှလည်းလှတာကိုး။  ဒါေပမဲ့ သုံးထား 

တာကာေတာ့ မိုးေရထိဘာထိဆိုေတာ့ 

ချ်ေဆာ်အနံထွက်တာေပါ့။ ကုိယ်ကုိယ် 

တိင်ုက မနေံပမယ့ ်ပတ်ဝန်းကျင်က နေံန 

တာကို သိေန၊ ခံစားေနရတာေပါ့။ အဲလို 

ြဖစ်ရင ်   သူများှာေခါင်း ံတာခံရတာ 

ေပါ။့ ခပုဲကည့ေ်လ ေြမးတိုက အချင်းချင်း 

ေတွြဖစ်ေနလို  သူစိမ်းတစ်ရံပါလာရင ်

ပိုဆိုးိုင်တာေပါ့ကွယ”် 

“ဟုတ်ကဲ့ ဘိုးေလး၊    ေနာက်ဆို 

ဆင်ြခင်ပါေတာ့မယ”် 

“ကိုယ့်အြပစ်ကို      သိတာေတာ့ 

ေကာင်းပါတယ်ပူစူးမရာ” 

ေမာင်ထူးက   အကွက်ဝင်သြဖင့ ်

ဝင်ေထာက်လိက်ုရာ  ပစူူးမက    တ်ခမ်း 

ကိုက်ကာ ငိုမဲ့မဲ့ြဖစ်ေနေတာ့၏။ 

“ဒါကေတာ ့ စိတ်မေကာင်းြဖစ်စရာ 

မလိုပါဘူး ေြမးရယ်။  သတိမမူမိလိုက ်

လိုပါ။ ေနာက်ဆိရုင် သတထိားလိက်ုေပါ။့ 

တစ်ဆက်တည်းေြပာရဦးမယ်၊   အဝတ် 

အစားတို၊ အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းတိုကို 

သန်ရှင်းစင်ကယ်ေအာင် ဝတ်စားဆင်ြမန်း 

တာဟာ  ကျန်းမာေရးနဲလည်းညီွတ ်

တယ်။        ေြခသည်းလက်သည်းေတ ွ

ရှည်လာတာနဲ လီှးြဖတ်ရမယ်၊ လက်သည်း 

ေြခသည်းေတွထဲကေန ေရာဂါပိုးေတွ 

ဝမ်းဗိုက်ထဲေရာက်တတ်တယ်။ ဗိုက်နာ 

ဗိက်ုေအာင့ြ်ဖစ်တတ်တယ်။ တစ်ကိယ်ုေရ 

သန်ရှင်းေအာင် ေနထုိင်ကရမယ်ကွယ့်” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး။         ေြမးတို 

မှတ်သားလိက်ုနာကပါမ့ယ်ဆိတုာ ကတ ိ

ေပးပါတယ်” 

“သာဓုကွယ်၊ သာဓု၊ သာဓု”

(၈-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမှအဆက)်

“ေနရိပ်လုိ   ေနပူက ေစာင့်ပါတ့ဲေတာ်၊  ရှင်တုိ 

မကားဖူးဘူးလား၊ အခု ကျပ်သားက တက သိုလ် 

ေနာက်ဆုံးှစ်ေရာက်ေနပီတဲ့၊ ခဏေတာ့ ေနပူမှာ 

ေပါေ့တာ်”လို မဘိေမတ ာ အပံးမျက်ှာနဲ ေြဖလိက်ု 

ရတာကိကု ေရမေသာက်ရဘ ဲေအးြမသွားသလိပုါပ။ဲ 

သားက “တက သိုလ်စာေမးပွဲကီး  ပီးပီတဲ ့

ေြဖိုင်တယ်    ေအာင်မှာေသချာတယ”်တဲ့၊   ကဲ-

ဘယ်ေလာက်ဝမ်းသာလိက်ုမလ ဲကည့ေ်လ၊ “သား 

ဘွဲယူရင ်အေမပါလိုက်ရမယ်ေနာ”် ဆိုတဲ့ သားရဲ 

စကား ချိလွန်းလိုေလ၊     “ဟင်-သားအေမ့ကို 

ေြပာလိက်ုတာ ေသချာမကားလိက်ုပါလားကွယ်”လို 

ထပ်ကားချင်လွန်းလို မကားသလိ ုြဖစ်ရတာေတ ွ

ခဏခဏပါပဲ။ 

ေအာင်စာရင်းထွက်ပီး    ဘွဲမယူခင်မှာဘဲ 

မိန်းမခိုးေြပးသွားပီတဲ့။  

က ဲမဘိေတရွဲရင်ထ ဲဘယ်လိေုနမလ ဲစ်းစား 

ကည့ေ်ပါ။့ သားကိ ုမန်ုးသွားပလီိုမထင်နဲ ၊ စတ်ိဆိုး 

သွားပ ီမထင်နဲ ၊ အချစ်ေတွ ေမတ ာေတွ တစ်စက် 

ကေလးမ ှမေလျာ့ပါဘူး။ 

“ဪ-ေတာ်ေသးတယ်၊ သားက အေမေပးတဲ ့

ပညာအေမွကိ ုယူသွားေသးလို၊  လိမ ာလိုက်တာ၊ 

ပညာအေမွယူမသွားတ့ဲ သူေတွထက်ေတာ့ အများ 

ကီးသာပါတယ်”တဲ့။ ဪ မိဘ မိဘ၊ အံ့ေရာ။ 

ကဲ မိဘေမတ ာ ဘယ်ေလာက်  အံ့ဖိုေကာင်း 

လိုက်သလဲ၊ ဘာပဲေြပာေြပာ မိဘဘက်က ေမတ ာ 

ဓာတ်အြပည့ရိှ်သလိ ုသားသမီးေတဘွက်ကလည်း 

ေကျးဇူးဆပ်ဖို၊   ေကျးဇူးသိတတ်ဖို  ဒါမှမဟုတ် 

ေကျးဇူးမကန်းမိဖိုဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကေလးေတာ့ 

ရှိဖိုေကာင်းတာေပါ့။ 

အေမွဆိုတာ ဥစ ာပစ ည်းအေမွ၊ ပညာအေမွ 

ှစ်မျိးရှိတယ်ဆိုတာသိကပါတယ်၊  ေနာက်ထပ ်

ေလာကုတ ရာအေမွ၊ ေလာကီအေမွဆိုတာလည်း 

ထပ်ခွဲရင် ရပါေသးတယ်။ 

ေလာကုတ ရာအေမွဆိုတာ မဂ်၊ ဖိုလ်၊ နိဗ ာန် 

ဓာတ်ေတွကို ေြပာတာပါပဲ၊   ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာမှာ 

ေလ ာ့ေဈးနဲေြပာရရင ်   မဂ်ဖိုလ်နိဗ ာန်ရေကာင်း 

ကုသိုလ်အလုပ်ေတွကိ ုေြပာကည့်ချင်ပါတယ်။ 

ဒါနအလှ၊ မိဘေတွက  ေရှကေန  လှြပပီး 

အေမွေပးေနပါတယ်၊   ဆွမ်းေတာ်တင်ခိုင်းတယ်၊ 

ဆွမ်းေလာင်းခိုင်းတယ်ဆိုတာမျိးေတွဟာ   အေမွ 

ေပးတာေတွပါပဲ။ 

သီလေစာင့်၊ မိဘေတွက ဥပုသ်သီတင်းေစာင့် 

ရင် သားသမီးေတွကိ ုေကျာင်းေခ သွားေလ့ရှိတာ၊ 

ေနာက် ငါးပါးသီလ ေစာင့်ထိန်းြပေြပာြပတာေတ ွ

ဟာ သီလအေမွေပးတာပါပဲ။ 

ေနာက် ဘာဝနာပွား၊   သမထဝိပဿနာေပါ့၊ 

ဘရုားရိှခိုးခိင်ုးတာ ဘရုားစာေတ ွရတ်ခိင်ုး ဖတ်ခိင်ုး 

တာေတွဟာလည်း ဘာဝနာအေမွေပးတာပါပဲ။ 

အ-ဲဒါေပမဲ ့ေလာကတု ရာအေမထွက် ေလာက ီ

အေမွကိုပဲ လိုချင်ကတဲ ့သားသမီးေတွကများက 

ပါတယ်။ 

အိုးအိမ်တိုက်တာ၊ လယ်ယာ၊ မိုးေြမ၊ ေရ ေငွ၊ 

ဥစ ာပစ ည်းေတွဟာ ေလာကီဥစ ာေတွ၊ ေလာကီ 

အေမွေတွပါ။ 

မိဘေတွဟာ  ဒီပစ ည်းေတွကို   ဒီေလာက် 

စုေဆာင်းေနတာ   ဒီဘဝအဆုံး   နိဂုံးသတ်တဲ့အခါ 

အားလုံးထားပစ်ခဲ့ရမယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကပါ 

တယ်၊ မိဘတိုင်းသိကပါတယ်။   ဒါြဖင့်ရင ်ဘာလို 

ဒေီလာက်ရှာေဖ ွစေုဆာင်းရတာလဆဲိရုင် သားသမီး 

ေတွဖိုဆိုတဲ့ အေြဖအြပင ်    တြခားေြပာစရာမရှ ိ

သေလာက်ပါပဲ။ 

မဘိအေမကွိ ုသားသမီးဆက်ခရံမှာဟာ ထုံးစ ံ

ပါပဲ။ 

တစ်ေန  သတင်းစာကည့ရ်င်း အံဩ့မပိါတယ်။ 

ေတာ်ေတာ်လည်း သေံဝဂရမပိါတယ်၊ ေနာက်ဘက် 

မျက်ှာ တစ်ရက်လှန်လိုက်ပီးရင် အတွင်းဘက ်

ဘယ်ဘက်မျက်ှာမှာ ဖတ်ရတာပါ။ 

အဲဒီမျက်ှာမှာ နာေရးထက် ေကာ်ြငာေတွ၊ 

အမ အခင်းေတကွ များပါတယ်၊ အေမနွဲပတ်သက်တဲ ့

အမ ပါ၊      သမီးက အေမကို အေမွမေပးေသးလို 

တရားစွဲတာတဲ့၊ အံ့ေရာ၊ ဘယ်ေလာက်သံေဝဂရဖို 

ေကာင်းလိုက်သလဲ။ 

ေလာကီဥစ ာအေမွကုိ တရားစွဲပီးေတာင်းတဲ့ 

လိုချင်လွန်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်ေတွသာ ပညာအေမွကိ ု

အာုံြပ၊ ေလာကုတ ရာ ကုသိုလ်အေမွေတွကို 

အာုံြပမိရင ်    ဘယ်ေလာက်ေကာင်းလိုက်မလဲ၊ 

ေကျးဇူးကန်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်ေတွလည်း မြဖစ်လာ 

ိုင်ေတာ့ပါဘူး။ 

မဘိအေမဆွိတုာ သားသမီးရမှာပါ၊ မဘိတိင်ုး 

က သားသမီးေတဟွာ ဒိုရဲ အေမေွတကွိ ုဆက်ခံက 

လမိ့မ်ယ်ဆိတုဲေ့မ ာ်လင့ခ်ျက်ကေတာ ့ရိှကတာပါပ။ဲ 

ေနာက်ဆုံး မိဘေတွရဲ ေမ ာ်လင့်ချက်ဆိုတာ 

ရှိပါေသးတယ်။ 

အထ ဝါ ပန-ဆိခုဲ့ပီးြငား၊ ဆိစုကားမှ၊ တစ်ပါး 

အရာ အေရးထားစရာကား။ 

ေပတာနံ-ယခုမှေနာက်၊ ေရာက်ရာကာလ၊ 

ဘုဘံဝ၌၊ ဆင်းရဲကံေနရမည့၊် မဘိှစ်ပါး၊ ဒိုအများ 

အား။ 

ပုေတ ာ-မိဘစကား၊    ရင်ဝယ်ထားသည့်၊ 

ထူးြခားလိမ ာ၊ သမီးသားရတနာသည်။ 

ဒက ိဏံ-ေကျးဇူးကီးမား၊ မိဘများအတွက်၊ 

ှစ်သက်ရ င်ေပျာ်၊ သာဓေုခ ဖို၊ ြမင့ြ်မတ်တဲ ့ကသုိလ်ု 

ေကာင်းမ ၊ အဖိုအစုကို။ 

အပု ဒဿတ-ိ“အမ -အမ -အမ ” ထပ်တရူဖို၊ 

ေပးေဝင ှေလရာသတည်း။ 

ဒါက အေရးအကီးဆုံး ေမ ာ်လင့ခ်ျက်ပါ။ မဘိ 

ေတွရဲ အဓိကေမ ာ်လင့်ချက်လို ေြပာိုင်ပါတယ်။ 

တိုသက်တမ်းကုန်ပီးတဲ့ေနာက်  ဆင်းရဲတဲ့ 

ပတိ ာဘဝမျိးေရာက်ေနခဲရ့င်၊ ကသုိလ်ုေကာင်းမ ကိ ု

လည်း ကိယ်ုတိင်ုမြပိင်ုေတာ၊့ ကသုိလ်ုရဖိုရာ အမ  

ေဝေပးတဲ့အခါ သာဓုေခ ဖိုပဲရှိတယ်။ ဒီတစ်လမ်း 

တည်း ကုသိုလ်ရိုင်ေတာ့တာပါပဲ။ 

တိုကိုရည်ရယ်ပီး   သားသမီးေတွကေတာ့ 

ကုသိုလ်ြပလုပ်ကလိမ့်မယ်။   ေနာက်   တိုကား 

ေအာင်၊ တိုရေအာင်   အမ ေဝေပးကလိမ့်မယ်လို 

ေမ ာ်လင့်ကပါတယ်။ 

မဘိေတရွဲ ဒေီမ ာ်လင့ခ်ျက်ကိေုတာ ့သားသမီး 

ေတကွ ပိုပီးအေလးထားသင့တ်ယ်လို ထင်ပါတယ်။ 

တကယ်လည်း ြဖည့်ဆည်းေပးသင့်ပါတယ်။ ဘာြဖစ် 

လိုလဲေမးရင်  မိဘေတွကိုယ်တိုင်က   တကယ် 

ေမ ာ်လင့်လို အားကိုးတကီးရှိလိုပါပဲ။  

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇွန်    ၂၉၊  ၂၀၂၂

ေအာင်ြခင်းရှစ်ပါးမဂ  လာ 

ယ်ေကျးလိမ ာပေဒသာ ၃၈ - ြဖာ မဂ  လာ

သုေတသီ ဦးသိမ်းဇံ

ေရှာင်က်ေရးမဂ  လာ 

မေကာင်းမ ေတွ ဟူသမ ကို၊

မေတွခင်က ေရှာင်က်ေလ။

ေတွကံလာလ င် မလွန်ကျးနဲ ၊

အထူးသြဖင့ ်ေစာင့်စည်းေန။

အရက်ေသစာ မေသာက်စားနဲ ၊

ေမှာက်မှားတတ်တဲ ့အရာေပ။

လုပ်ကိုင်ေြပာကား သတိထား၊

တရားမေမ့ေစ။

အဲဒါမှ ဗုဒ ဝါဒ ကမ ာ့မဂ  လာေတွ။

၃၈-ြဖာမဂ  လာ ကဗျာများထဲက ဆ  မေြမာက်ကဗျာေပါ့ကွယ်။ 

“ေရှာင်က်ေရးမဂ  လာ” ကဗျာလိုေခ တယ်။ ေရှာင်က်ေရးမဂ  လာ 

ေလးပါးကိ ုကဗျာအြဖစ ်ဆရာကီးဒဂုန်ဦးဆန်းေငွက ေရးစပ်သီကုံး 

ခဲ့တာြဖစ်တယ်။ 

သားတို သမီးတို၊ ေမာင်တိုမယ်တို လူမ ဘဝြဖတ်သန်းမ ကာလ

တစ်ေလ ာက်မှာ ေရှာင်က်ရမယ့် ကျင့်ဝတ်ေတွ၊ သင်ကားရမယ့ ်

ပညာေတွ၊ ယ်ေကျးမ ပညာရပ်ေတွကို သိြမင်တတ်ေြမာက်ေစေရး 

အတွက် အသိ၊ သတိေပးထားတဲ ့နည်းနာေတွပါပဲ။ 

ဘဝြဖတ်သန်းမ မှာ အဆင်ေြပေြပနဲ  ေအာင်ြမင်ေပျာ်ရ င်ိုင်ကဖို 

ေလာကရဲ ဘဝြဖတ်သန်းမ မှာ ေရှာင်က်ေရးဆိုင်ရာ အတတ်ပညာ 

ေတွကုိ သိြမင်ုိင်ကေစဖုိ သားတုိ၊ သမီးတုိ၊ ေမာင်တုိ၊ မယ်တုိအတွက် 

မှတ်လိုလွယ်ေအာင်၊ ရတ်ဆိုရတာလွယ်ကူေချာေမွေအာင ်သံေပါက် 

ကဗျာအြဖစ ်ဖွဲဆိုေပးထားတာလည်းြဖစ်တယ်။ 

၃၈-ြဖာမဂ  လာကဗျာြဖစ်လာဖိုအတွက်   ဆက်ဆံေရးမဂ  လာ 

သံုးပါး၊ ေနထုိင်ေရးမဂ  လာ သံုးပါး၊ သင်ကားေရးမဂ  လာ ေလးပါး၊ ြပစု 

ေရးမဂ  လာ သုံးပါး၊ လိက်ုနာကျင့သ်ုံးေရးမဂ  လာ ေလးပါး၊ ေရှာင်က်ေရး 

မဂ  လာ ေလးပါး၊ စိတ်ထားေရးမဂ  လာ ငါးပါး၊ သည်းခံေရးမဂ  လာ 

ေလးပါး၊ ခိး ခံေရးမဂ  လာ ေလးပါး၊ စိတ်ဓာတ်က့ံခုိင်ေရးမဂ  လာ ေလးပါး 

တိုနဲ  ဖွဲစည်းထားတာေပါ့ကွယ်။ 

ဆက်ဆေံရး၊ ေနထိင်ုေရး၊ သင်ကားေရး၊ ြပစေုရး၊ လိက်ုနာကျင့သ်ုံး 

ေရး၊ ေရှာင်က်ေရး၊ စိတ်ထားေရး၊ သည်းခံေရး၊ ခိး ခံေရး၊ စတ်ိဓာတ် 

ဗကြဗဟ ာကိုေအာင်ြမင်ြခင်း 

“အိ ုြဗဟ ာ၊ သင်သည် မမဲတ့ဲတရား 

ကို  မဲတယ်လို   ေြပာိုင်ပေလတယ်။ 

မခုိင်တ့ဲသေဘာကုိ ခုိင်တယ်၊ မတည်တ့ဲ 

သေဘာကုိလည်း တည်တ့ံတယ်၊ ြဗဟ ာ ့

ြပည်မှာလည်း  ြဖစ်မ သေဘာရှိလျက်နဲ  

မရိှဟု ဆုိုိင်ပေလတယ်။ လွတ်ေြမာက် 

မ နိဗ ာန်ရှိလျက်နဲ    မရှိဟုဆိုိုင်ပေလ 

တယ်။ အို..ြဗဟ ာတို၊ ဗကြဗဟ ာသည် 

အသိအြမင်မှားေလစွတကား၊    အသိ 

အြမင်မှားေလစ”ွ 

“ရဟန်း၊ ရဟန်း ဒြီဗဟ ာကိ ုမထခိိက်ု 

ပါနဲ ၊  မေမာင်းမဲပါနဲ ၊   ဒီြဗဟ ာဟာ 

တကယ့်တန်ခုိးရှင်ကီးပါပဲ။ မဟာြဗဟ ာ 

ကီးပါပဲ” 

ြမတ်စွာဘုရားရှင်၏   မိန် ကားမ  

အဆုံးမှာ  မာရ်နတ်ဆိုးက    ြဗဟ ာ 

ပါရိသဇ ြဗဟ ာတစ်ဦးကို ဝင်ပူးကပ်ကာ 

ြမတ်စွာဘုရားထံသို ြပန်လည်ေလ ာက်

ထားလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

“ရဟန်း ြဗဟ ာပရသိတ်ကီးကိြုမင်ရဲ 

မဟတ်ုပါလား” ြဗဟ ာပါရသိဇ ြဗဟ ာက 

ြမတ်စွာဘုရားအား   ပရိသတ်ထုထည ်

ှင့်ပါ  ခိမ်းေြခာက်ဟန်တားလိုက်ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

က့ံခုိင်ေရးဆုိတ့ဲ  လူမ ဘဝရှင်သန်ေရးမှာ အေရးပါတ့ဲအချက်ကီး(၁၀)

ချက်ပဲေပါ့ကွယ်။ တန်ဖိုးမြဖတ်ိုင်တဲ ့ဘဝရှင်သန်မ ၊ ယ်ေကျးလိမ ာ 

နည်းလမ်းေကာင်းေတွပဲေပါ့။ 

ဆက်ဆံေရးမဂ  လာသုံးပါးြဖစ်တဲ့  နံပါတ်တစ်၊   အေသဝနာစ 

ဗာလာနံ၊ လူမိုက်ကိုမေပါင်းသင်းရ။ နံပါတ်ှစ်၊ ပ  ိတာန  ေသဝနာ၊ 

ပညာရှိကိုေပါင်းသင်းရမယ်။ နံပါတ်သုံး ပူဇာစ ပူဇေနယျာနံ၊ ပူေဇာ် 

ထိက်ုသကူိ ုပေူဇာ်ရမယ်။ ေနထိင်ုေရးမဂ  လာသုံးပါးြဖစ်တဲ ့နပံါတ်တစ်၊ 

ပတိူပေဒသဝါေသာစ၊  သင့်တင့်ေလျာက်ပတ ်   ေကာင်းြမတ်ေသာ 

အရပ်၌ေနရမယ်။ နံပါတ်ှစ်၊ ပုေဗ စ ကတပုညတာ၊ ေရှးဘဝက ြပခဲ့ 

ဖူးေသာေကာင်းမ ရှိရမယ်။ နံပါတ်သုံး၊ အတ သမ ာပဏိဓိစ၊ အကျင့် 

သလီမပျက်ရေအာင် ကိယ်ုစတ်ိှစ်ပါးကိ ုေကာင်းစွာေစာင့ထ်န်ိးရမယ်။ 

သင်ကားေရးမဂ  လာေလးပါးြဖစ်တ့ဲ နံပါတ်တစ်၊ ဗာဟုသစ  ၊ အကား 

အြမင်များသူြဖစ်ရမယ်။ နံပါတ်ှစ်၊ သိပ  ၊ စက်မ လက်မ အတတ် 

တတ်ရြခင်း။ နံပါတ်သုံး၊ ဝိနေယာစသုသိက ိေတာ၊    ကိုယ်ကျင့ ်

တရား ေကာင်းမွန်ရမယ်။ နံပါတ်ေလး၊ သုဘာသိတာစ ယာဝါစာ၊ 

ချိသာေသာစကားကို ေြပာဆိုရမယ်။ ြပစုေရးမဂ  လာ သုံးပါးြဖစ်တဲ့ 

နံပါတ်တစ်၊ မာတာပိတု ဥပ  ာနံ၊ မိဘှစ်ပါးကိုြပစုလုပ်ေက းရမယ်။ 

နံပါတ်ှစ်၊ ပုတ ဒါရဿ သဂ  ေဟာ၊ သားသမီး၊ ဇနီးမယားတိုကို ြပစု 

လပ်ုေက းေထာက်ပံရ့မယ်။ နပံါတ်သုံး၊ အနာကလုာစ ကမ  ာ၊ သတူစ်ပါး 

ကိ ုမထခိိက်ုေစဘ ဲအေှာင့အ်ယှက်ကင်းေသာ အလပ်ုကိြုပလပ်ုရမယ်။ 

လိက်ုနာေရးမဂ  လာေလးပါးြဖစ်တဲ ့နပံါတ်တစ်၊ ဒါန ၊ စွန် ကေဲပးကမ်း 

လှဒါန်းရမယ်။ နံပါတ်ှစ်၊ ဓမ ာစရိယာ စ၊ သုစိုက်တရားကိ ုကျင့်ရ 

မယ်။ နံပါတ်သုံး၊ ညာတကာန  သဂ  ေဟာ၊ ေဆွမျိးများကိ ု ေပးကမ်း 

ေထာက်ပံ့ရမယ်။ နံပါတ်ေလး၊ အနဝဇ ာနိ ကမ ာနိ၊ အြပစ်ကင်းေသာ 

အလုပ်တုိကုိ ြပလုပ်ရမယ် ဆုိတာေတွကုိေတာ့ ပံုဝတ ေတွနဲ  ေဖာ်ြပခ့ဲ 

ပီးပါပီ။ 

“ေရှာင်က်ေရးမဂ  လာ ေလးပါး” 

၁။ အာရတီပါပါ 

၂။ ဝိရတီပါပါ 

၃။ မဇ ပါနာ စ သံယေမာ 

၄။ အပ မာေဒါစ ဓေမ သု 

ြမန်မာလိုအဓိပ ာယ်ေတွကေတာ့ နံပါတ်တစ်၊ အာရတီပါပါ၊ 

မေကာင်းမ တိုကို မေတွကံမီကပင် စိတ်ြဖင့် ေရှာင်က်ထားှင့်ြခင်း၊ 

နံပါတ်ှစ်၊ ဝိရတီပါပါ။ မေကာင်းမ ြပရန် ကံလာပါက မြပမိမေြပာမ ိ

ေအာင် ကုိယ် တ်တုိြဖင့် အထူးေရှာင်က်ြခင်း။ နံပါတ်သံုး၊ မဇ ပါနာစ 

သံယေမာ၊ အရက်ေသစာ၊  မူးယစ်ေဆးဝါး  ေသာက်စားသုံးစွဲြခင်းမ ှ

ေရှာင်က်ြခင်း။ နံပါတ်ေလး၊ အပ မာေဒါစ ဓေမ သု၊ ကုသိုလ်တရားတို 

တွင် မေမ့မေလျာ့ြခင်းတိုေပါ့ကွယ်။ 

သားတို သမီးတို၊ ေမာင်တို၊ မယ်တိုအပါအဝင် လူတိုင်းလူတိုင်း 

အတွက် ဘဝြဖတ်သန်းမ မှာ ေရှာင်က်ေရး မဂ  လာေလးပါးနဲအညီ 

ကျင့် ကံလုပ်ေဆာင်ကမယ်ဆိုရင ်ေအာင်ြမင်ေပျာ်ရ င်ကာ ငိမ်းေအး 

သာယာပီး     ချမ်းသာက ယ်ဝတဲ့ဘဝကို    ပိုင်ဆိုင်ိုင်ကမှာပဲြဖစ ်

တယ်။ 

မေကာင်းမ ကိ ုေဝးေဝးက ေရှာင်က်ရမယ်။ မေကာင်းမ မှ အထူး 

သြဖင့်ေရှာင်က်ရမယ်။ မူးယစ်ေသာက်စားမ မှ ေရှာင်က်ရမယ်။ 

ကုသိုလ်တရားတိုကိ ုမေမ့မေလျာ့သတိတည်ရမယ်။ 

ြမန်မာလိုအှစ်ချပ်ပါပဲ။  ယေနလူငယ်လူရယ ်   မျိးဆက်သစ် 

သားတို သမီးတို၊   ေမာင်တို၊ မယ်တိုအပါအဝင်   လူတိုင်းလူတိုင်း 

လိုက်နာကျင့်ေဆာင်ရမယ့် လိုက်နာကျင့်သုံးေရး   နည်းနာေတွေပါ့ 

ကွယ်။       ။ 

“ပါပိမ၊ ဟဲ့- အမိုက်ေကာင်၊  သင် 

ဝင်ေရာက်ပူးကပ်       ေြပာဆိုေနတာကို 

ငါဘုရားမသိိုင်ဘူးလိုများ   ထင်ေန 

သလား။  မဟာြဗဟ ာ၊   မဟာြဗဟ ာနဲ  

ပရိသတ်၊ ြဗဟ ာပါရိသဇ ြဗဟ ာတိုသာ 

သင့်လက်ခုပ်ထဲကေရလို  သေဘာထား 

ိုင်တယ်။ သင့်အလိုကျ  ြဖစ်ိုင်မယ်။ 

ငါဘုရားကိ ု  ဒီလိုပဲသင်ထင်လိုမရဘူး။ 

ငါဘုရားဟာ သင့်အလိုကျ မြဖစ်ိုင်ပါ 

ဘူး” 

ြမတ်စွာဘုရားက    မာရ်နတ်ကို 

မိန်ေတာ်မူလိုက်သည့်တိုင ်မဟာြဗဟ ာ 

က    သူ၏ယူဆမ အတိုင်း    ထပ်မံ 

ေလ ာက်ထားသည်။ 

“ငါဟာ မတဲဲသ့ေဘာကိ ုမဲတယ်လုိ 

ေြပာတာပါ။ ခုိင်တ့ဲသေဘာကုိ ခုိင်တယ် 

လိုေြပာတာပါ။ နိစ တရားမို နိစ ၊  ဒုဝ 

တရားမို ဒုဝလိုေြပာတာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဟိုးေရှးေရှးက သင်ရဟန်းထက် အသက် 

ကီးရင့်တဲ ့   သမဏြဗဟ ာေတွေတာင် 

သင်ေြပာသလုိ       မေြပာကဘူး။ 

လွတ်ေြမာက်မ ဆိတုာ မရိှပါဘူး။ ဒြီဗဟ ာ ့

ြပည်ဟာ   အကီးဆုံး အြမတ်ဆုံးြဖစ်ပါ 

တယ်။   လက်ေအာက်ငယ်သားလည်း 

ြဖစ်ိုင်ပါတယ်။ 

“အိ ုြဗဟ ာ၊ သင်ေြပာတဲစဲွ့လမ်းမ မျိး 

ရိှေနရင် သင့အ်နီးမှာ ြဖစ်ိင်ုတယ်ဆိတုာ 

ငါဘုရားသိေပတယ်။    ဗကြဗဟ ာဟာ 

တန်ခိုးလည်းကီးတယ်။   အာုေဘာ် 

လည်းရှိပါေပတယ”် 

“အရှင်ဘုရား     တပည့်ေတာ်ရဲ 

အာုေဘာ်ကို ဘယ်ေလာက်များ သိုိင် 

ပါသလဲ” 

“သင်ဟာ   ပထမဈာန်ဘုံကိုသာ 

သိတာပါ။  အြခားြဗဟ ာဘုံေတွရှိေသး 

တယ်။ အဲဒါေတွကိုေတာ့ သင်မသိိုင ်

ေတာ့ဘူး။ အာဘဿရာြဗဟ ာဆိုတာ 

ရိှေသးတယ်။ သင် အဒဲဘီုကံိ ုမသြိမင်ဘူး။ 

ငါကေတာ့ သိပါတယ်။  အမှန်အားြဖင့ ်

ေတာ့ သင်ဟာ အဲဒီအာဘဿရာဘုံက 

စုေတကျပီး ေဟာဒီပထမဈာန်ဘုံမှာ 

လာြဖစ်ေနရတာပါ။ ဒါကလည်းသပ်ိကာ 

ြမင့်ခဲ့လို       သင်လည်းေမ့ေနပါပီ။ 

ဒါေကာင့ ်ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု  ဘယ်ဘုကံ 

လာမှန်းေတာင်  သင်မသဘိြဲဖစ်ေနရတာ 

ပဲ။ ဒါေတွေကာင့်ပ ဲ  ငါဘုရားနဲ     သင် 

ဗကြဗဟ ာတိုဟာ   နည်းနည်းမှမတူပါ 

ဘူး” 

ြမတ်စွာဘုရားကိ ု    ဗကြဗဟ ာက 

တန်ခိုးချင်းယှ်ပိင်မယ်လို   ေလ ာက် 

ထားပီး တန်ခိုးကိ ုကွယ်ြပရာ ဘရုားရှင် 

ေရှေမှာက်တွင ်   ကွယ်လိုကိုမရိုင်ဘ ဲ

ငုတ်တုတ်ပင်ြဖစ်ေနရသည်။ 

“ဗကြဗဟ ာ ကဲ ငါဘုရားတန်ခိုးနဲ  

ကွယ်ြပမယ်ကည့်ေပေတာ့”    ဟု 

ြမတ်စွာဘုရားက မိန် ကားလိုက်သည်။ 

ြမတ်စွာဘရုားက အသေံတာ်ကိသုာကား 

ေစပီး ပူကာယေတာ်ကိ ုမြမင်ရေအာင်  

တန်ခိုးေတာ်ြပကာ တရားေဟာေတာ်မ ူ

သည်။ 

“စည်းေဝးညီညာ   အို ြဗဟ ာတို၊ 

လူသုံးပါးတို၏ဆရာ    ငါဘုရားသည ်

ကာမ၊ ူပ၊ အူပ ဟု  ဘဝသုံးပါး   ဝဋ် 

ရထား၌ အိနုာေသေရး ေကာက်ဖွယ်ေဘး 

ကုိလည်းေကာင်း၊ ဘဝကင်းရာ နိဗ တာ 

ကိ ုေဖရှွာလမ်းမှား ဗကြဗဟ ာကဲသ့ိုေသာ 

သတ ဝါများ၏      eာဏ်မျက်စိြဖင့ ်

ထကိျတာ ေတာင်ေတွြမင်ရေသာေကာင့ ်

ပင်လ င်  တစ်စုံတစ်ခုေသာဘဝကိုမ ၊ 

တဏှာဒိ  ိတို၏အစွမ်းြဖင့ ်  နိစ ဓူဝ 

သဿတ စသည်ေဖာက်ြပား   အထင် 

မမှားေတာ့ပီ။    ဘဝတဏှာကိုလည်း 

ေလးမဂ်လ ံရှိန်      eာဏ်ပုဆိန်ြဖင့် 

ေလးကမ်ိြဖတ်ေတာက် အြမစ်ပါေပျာက် 

သြဖင့ ် မကပ်ေရာက ်   မစွဲယူေတာ့ပ ီ

တကား” 

ြမတ်စွာဘုရား၏      သစ ာေလးပါး 

အမှန်တရားကိ ုနာယူပီးကသည့ ်ြဗဟ ာ 

အသီးသီးတိုသည ်   ေသာတပတ ိဖိုလ်၊ 

သကဒါဂါမိဖိုလ်၊ နာဂါမိဖိုလ်၊ အရဟတ  

ဖုိလ် တရားထူးတရားြမတ်များ ရရိှသွား 

ကသည်။ 

“အို- အချင်းတို   ရဟန်းေဂါတမရဲ 

တန်ခိုးအာုေဘာ်ဟာ  ကီးမားပါေပ 

တယ်။ အံ့သဖွယ်ကီးပါပဲ။ တစ်ကိမ် 

တစ်ခါမှ   မြမင်ဖူးပါဘူး။   သာကီဝင ်

မင်းမျိးမ ှ  ရဟန်းြပလာေသာ   အရှင် 

ေဂါတမ တန်ခိုးေတာ်ဟာ ြမင်ဖူးဖုိေဝးစွ၊ 

ကားေတာင်မကားမိပါဘူး”      ဟု 

ဗကြဗဟ ာှင့် ြဗဟ ာပရိသတ်ကီးက 

တအံတ့ဩ ဝိင်ုးဝန်းချးီကျးေထာမနာြပ 

ကေလသည်။ 

ဤသည်မှာ   ြမတ်စွာဘုရားက 

ဗကြဗဟ ာကို   ေအာင်ြမင်မ ပင်ြဖစ်ပီး 

ေအာင်ြခင်းရှစ်ပါးမဂ  လာ၏          ရှစ်ပါး 

ေြမာက်ေအာင်ြမင်ြခင်းလည်း   ြဖစ်ေပ 

သည်။    ။ 



ဇွန် ၂၉၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

မိုးေရစွတ်စိုမ ကို  အေကာင်းြပကာ 

ေနမေကာင်းြဖစ်လာရြခင်းကုိ အမှတ်ရ 

သည်။ သည်တစ်ခါ မိုးေရစိုလ င် ေရာဂါ 

ြပင်းထန်လာဦးမည်ကိ ု    စိုးရိမ်သည်။ 

ေနာက်တစ်ခုကလည်း      သူတစ်ပါးတို 

အဖိုမှာ မိုးစိလု င် လစဲရာအဝတ်ရိှသည်။ 

ေထွးေွးေသာ အိပ်ရာရှိိုင်သည်။ မိမိ 

အဖို လဲစရာအဝတ်မရှိ။ ေထွးေွးေသာ 

အပ်ိရာလည်း မရိှ။ စင်စစ် မည်သိုသွား၍ 

မည်သုိနားရမည်ကုိပင် မေတွးတတ်ိင်ု 

ေသး။

ယခေုတာလ့ည်း ေဆးုမှံ ထွက်လာခဲ ့

ြခင်းကိပုင် ေနာင်တရေတာ့မလုိရိှသည်။ 

မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ ေဆးုံသည် အိပ်ရာ 

တစ်ေနရာစာ၊    အစားအေသာက်ှင့် 

ေဆးဝါးအတွက် စတ်ိချရေသာ ေနရာြဖစ် 

ေလသည်။

ရန်ကုန်မိဟူသည်မှာလည်း ေကျာ 

တစ်ေနရာစာအတွက်ပင် အခက်အခဲ 

ေတွရတတ်ေသာ  ေနရာမျိး၊   ထမင်း 

တစ်နပ်စာစားရဖုိပင် ခယဲ်းေသာအရပ် 

မျိး။

ကုိေကျာ့ေမာင်ရိှေသာ ေနရာသုိ မသွား 

ချင်လှေသး။ သည်တစ်ေခါက် ရန်ကန်ုသို 

အေရာက်၌ အိမ်ရှင်၏မျက်ှာ မကည ်

သာသည်ကုိ သတိြပမိသည်။ သူငယ်ချင်း 

ြဖစ်သူကုိ ဒုက မေပးချင်လှ။ ြဖစ်ုိင်မည် 

ဆိုလ င်ေတာ့   တစ်ေနလုံး၊ တစ်ညလုံး 

ေလ ာက်သွားချင်ေနသည်။ ေရာက်ရာ 

ေပါက်ရာ ခရီးှင်ေနချင်သည်။ ဘာမ  

မစားဘ၊ဲ ဘယ်ေတာမှ့ မအပ်ိဘ ဲေနိင်ုခဲ ့

ေလလ င် အဘယ်မ ေကာင်းမည်မသိ။

ယခုတေလာ စိတ်ေတေလကုိ ဆုပ်ဖမ်း 

၍မရ။ အလိုလိုေနရင်း   စိတ်ပျံလွင့်ေန 

သည်။ သိုှင့်အမ လည်း တစ်ေနရာရာ 

တွင် အတည်အငမ်ိေနရမည်ကိ ုဝန်ေလး 

သည်။ စိတ်သွားရာ    ကိုယ်ပါလွင့်ချင ်

သည်။ အသက်အရယ်ှင့ ်ကျန်းမာေရး 

အေြခအေနေကာင့ ်စတ်ိအလိမုလိက်ုိင်ု 

သည်ကိ ုမချင့မ်ရြဲဖစ်မသိည်။ မေကျမနပ် 

ရှိေနမိသည်။

သုိတုိင်ေအာင် သူသည် အကျ်းသား 

ဘဝှင့တ်ေူသာ ေဆးုကံိ ုစွန်ခွာလာခဲမ့ ိ

ေလသည်။ လမ်းမေပ သို ေရာက်ေနခဲ့ 

ေလသည်။

သသူည် ဆူးေလဘရုားလမ်းမကီးကိ ု

စူးစိက်ုကည့ေ်နရာမှ ဆင်ဝင်ေအာက်သုိ 

ြပန်ကည့်လိုက်သည်။     သူရှိေနရာ 

ဆင်ဝင်မှာ     မီးလုံးမရှိေသာေကာင့ ်

အေမှာင်သန်းေနသည်။    လမ်းမီးမ ှ

မီးေရာင်သည်သာ လာေရာက်ဟပ်ေန 

သည်။  မိုးေကာင့်  မီးေရာင်တိုသည ်

လင်းလင်းထင်းထင်း မရှိလှ။

ဆင်ဝင်ေအာက်မှာ  သူအပါအဝင် 

လေူလးေယာက်သာရိှသည်။ ှစ်ေယာက် 

မှာ ကုလားလူမျိးများ ြဖစ်ကသည်။ 

အေြခအေနမဲမ့ျား ြဖစ်ဟန်ရိှသည်။ သတူို 

ချင်း စကားဆုိေနကသည်။ အြခားတစ် 

ေယာက်သည် အမျိးသမီးတစ်ေယာက ်

ြဖစ်ေလသည်။ သူသည် ေလှကားထစ ်

အုတ်ခံုကုိ မီှရပ်ေနသည်။ ကုိယ်အထက် 

ပိုင်းမှာ    လုံးလုံးလျားလျား   အေမှာင်       

ဖုံးလ မ်းလျက်ရှိသည်။

အမျိးသမီးသည် သူကို အကဲခတ် 

ေနဟန်ရိှသည်။ သကူ လှည့်ကည့ေ်သာ 

အခါ    ေရှသို  တိုးလာသည်။ သူ၏ 

မျက်ှာကိ ုြမင်သာလာသည်။ အရယ်က 

မကီးရင့်လှေသး။ ရှိလှမှ အသက်ှစ် 

ဆယ့်ငါးှစ်ဝန်းကျင်။ ဆံပင်မှာ အတွန်  

အေကာက်များရိှသည်။ အြခယ်အသများ 

သည် လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုေနသည်။ 

မျက်ှာအေနအထားှင့် အြခယ်အသ  

များက မည်သည့်မိန်းကေလးအမျိး 

အစားြဖစ်သည်ကိ ုအလွယ်တက ူေဖာ်ြပ 

ေနသည်။

“မီးြခစ် ပါသလားဟင”်

အမျိးသမီးသည် ကိေုမာင်ေမာင်ဦး၏ 

အပါးမှာ လာရပ်ရင်းေမးသည်။

“မပါပါဘူး”

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည် အကည့်ကို 

သူမျက်ှာတွင် စူးစိက်ုထားလိက်ုသည်။

“ေဆးလပ်ိေသာက်ချင်လိက်ုတာရှင်”

အမျိးသမီးသည်  တ်ခမ်းကိ ုလ ာြဖင့် 

သပ်ရင်း ညည်းသည်။ မီးြခစ်သာေမး 

သည်။ သူ၌ ေဆးလိပ်လည်း   ပါဟန် 

မတူေပ။ 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည် အကည့်ကို 

အြခားသို လ ဲေြပာင်းလိုက်သည်။

“မုိးက ဒီည တိတ်မှ တိတ်ပါ့ဦးမလား 

မသိဘူး”

ဆပံင်ကိကုတ်ုဖွရင်း တစ်ကိယ်ုတည်း 

ေြပာသလို ေြပာလိုက်သည်ကို ကားရ 

သည်။ ကိုေမာင်ေမာင်ဦး အမျိးသမီး 

ဘက်သို  လှည့်မကည့်ဘ ဲ ေနမိသည်။ 

ရံခါတွင် လမ်းအတိုင်းေမာင်းှင်သွား 

သည့ ်ကားများကိ ုလိက်ုကည့ေ်နသည်။ 

အမျိးသမီးက ေဆးလိပ်အေကာင်း 

စေမးလိုက်သြဖင့်  ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 

ကိုယ်တိုင ်ခံတွင်းချ်လာသလိုရှိသည်။ 

ေဆးလိပ်   ေသာက်ချင်လာသည်။ 

ကွမ်းယာ၊ ေဆးလိပ်ဆိုင်ကေလးများ 

ပိတ်ခဲ့ေလပီ။ လက်ဖက်ရည်၊ ေကာ်ဖီ 

ဆိုင်တိုလည်း သိမ်းခဲ့ပီ။ အကယ်၍ 

ယင်းဆိုင်ကေလးများသာ  ရှိေနမည် 

ဆိုလ င် အမျိးသမီးအား ကိုယ်ချင်း 

စာကာ ေဆးလိပ်ဝယ်တိုက်မိမည်လား 

မေြပာတတ်။

“ဘယ်ြပန်မှာလ”ဲ

အမျိးသမီး၏ အေမးေကာင့ ်ကိေုမာင် 

ေမာင်ဦး သူဘက်သို လှည့်လိုက်သည်။ 

သူသည်   ချမ်းေနပုံရသည်။   ရင်ကို 

သိုင်းယှက်လျက ်လက်ပိုက်ထားသည်။ 

ပါးလ ာေသာအက   ျေီကာင့် ရင်အထက ်

ပိုင်းကိ ုစိုစိုပိုပို ြမင်ရသည်။

သူေမးေသာ ေမးခွန်းမှာ ကိုေမာင ်

ေမာင်ဦးအတွက် အေြဖရခက်ေသာ 

ေမးခွန်းြဖစ်သည်။ ုတ်တရက် စကား 

ြပန်မေြပာတတ်ေအာင ်ရှိရသည်။

“ဟင်၊ ဘယ်ြပန်မှာလ”ဲ 

အမျိးသမီး ထပ်ေမးသည်။ 

“ပါရမီရိပ်သာ” 

ပါးစပ်ထဲေပ လာေသာ   အေြဖကို 

ေပးလိုက်သည်။ 

“ဒါြဖင့်အေတာ်ပဲ၊ က န်မနဲ  လမ်းသင့် 

တယ်” 

“ဘယ်မှာေနလိုလဲ” 

“ကမ ာေအးမှာ”

အမျိးသမီးသည် ကိေုမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်

ရင်းှီးရန်    ကိးစားလျက်ရှိေကာင်း 

ေတွရသည်။   စကားေြပာချင်ေနပုံရ 

သည်။ မိုးရာေနသည်ကို ပျင်းပျင်းရိရိ 

ေစာင့ ်ကည့်ေနရသည်ထက်စာလ င် 

စကားစြမည်ေြပာေနြခင်းက အပျင်းေြပ 

ိင်ုေကာင်း ကိေုမာင်ေမာင်ဦးကိယ်ုတိင်ု 

ေတွးမိသည်။ 

သိုြဖင့် သူသည် စကားစလိုက်ေလ 

သည်။ 

“ဒီအချနိ်ကျမှ ကားရပါ့ဦးမလား” 

သည်အေမးကိ ုေမးမိသည်။

“ရိင်ုပါတယ်။ လိင်ုးကားေတာ ့ဘယ် 

ဟုတ်မလဲ။ အလွတ်ဆဲွတ့ဲကားေတွ ရိှပါ 

ေသးတယ်။ ုပ်ရှင်အားလုံး ပီးချနိ ် 

ေလာက်ကျရင် ကားေတ ွေရာက်လာမှာ 

ပါ” ဆိရုင်းက  “ေဆးလပ်ိမေသာက်ရတာ 

ဆိုးတာပဲ” ဟု ညည်းသည်။

သူကပင် စကားဆက်သည်။

“ဒညီ မိုးရာလိက်ုတာ လာဘ်ပတ်ိသွား 

တာပ၊ဲ  အလပ်ုြဖစ်မှာ မဟတ်ုေတာပ့ါဘူး”

သည်တွင် မိုးသည် ည၏ သာယာလှပ 

ြခင်းကိုသာမက အမျိးသမီး၏ အလုပ် 

အကိုင်ကိုပါ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်လိုက ်

ေကာင်း ကိေုမာင်ေမာင်ဦး ေတွးမသိည်။

“ဒါေပမဲ ့ဒရီက်က လကန်ုပိင်ုးဆိေုတာ ့

နဂိကုတည်းက အလပ်ုြဖစ်မယ် မထင်လှ 

ပါဘူး။ ရန်ကုန်မိဟာ အေတာ်ရယ်စရာ 

ေကာင်းတယ်။ လခစားမိလို ေြပာလို 

ရမယ်ထင်တယ်။ လခထုတ်တ့ဲရက်များ 

ဆိုရင် တစ်မိလုံး က က်က က်ညံေန 

တာပ။ဲ ဝယ်လိက်ု၊ ြခမ်းလိက်ု၊ စားလိက်ု၊ 

ေသာက်လိုက်ကတာ။   ေဈးေတွမှာ၊ 

ုပ်ရှင်ုံေတွမှာ   လူေတွ ကိတ်ကိတ် 

တိုးေနတာပဲ၊    အဲဒီရက်ေတွမှာဆိုရင ်

က န်မတို   သိပ်အလုပ်ြဖစ်ကတာေပါ့။ 

အ ဲလခထတ်ုပီး ေနာက်တစ်ရက်ကျရင် 

လေူတကွျသွဲားေတာတ့ာပ။ဲ တစ်စထက် 

တစ်စ   ေြခာက်ေသွလာလိုက်တာ 

ဆယ့်ငါးရက်ေနေလာက်ဆိုရင ်လူေတွ 

ငမ်ိသွားေရာ။ က န်မြဖင့ ်ဆယ့င်ါးရက်က 

ေကျာ်လာမှာကိ ု   သိပ်ေကာက်တာပဲ။ 

လမကုန်ခင်အထိ ရင်ထိတ်ေနရတာပဲ။ 

ဆယ့င်ါးရက်ေနာက်ပိင်ုးမှာ ကေံကာင်းပါ 

မှ အလုပ်ြဖစ်တာ။   အများအားြဖင့ ်

ဒိုင်ေလျာ်ရတဲ့ရက်ေတွ  များေနတတ် 

တယ်”

အမျိးသမီးသည်  ကိုယ့်စကားကို 

ကိုယ့်ဘာသာသေဘာကျသလို ရယ်ေန 

သည်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည ်  အမျိးသမီး 

အေပ   စိတ်ဝင်စားလာရသလိုရှိသည်။ 

သူ၏ပွင့်လင်းမ ကို သေဘာကျမိသည်။ 

အမျိးသမီးအေနှင့ ်   စကားစရှာ၍ 

စကားေြပာြခင်းလည်း    ြဖစ်ိုင်သည်။ 

သူ၏အလုပ်အကိုင်ကိ ု   အသိေပးြခင်း 

အားြဖင့် ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏အာုံကို 

ဆွဲေဆာင်ြခင်းလည်း ြဖစ်ိုင်သည်။

ပလက်ေဖာင်းအတိင်ုး လသူုံးေယာက် 

ေလ ာက်လာသည်ကို   ြမင်ရသည်။ 

ထီးကိုယ်စီြဖင့် ြဖစ်သည်။ အမျိးသမီး 

၏အကည့်သည ်ယင်းလူများအေပ သို 

ကျေရာက်သွားသည်။ သူက လူကို 

ြမင်သာေစရန်   ထွက်ရပ်လိုက်သည်။ 

မိုးဖွဲကေလးများ    စိုစွတ်မိသည်အထိ 

ြဖစ်သည်။   လူသုံးေယာက်က သူကို 

တစ်ပိင်နက် ကည့်သွားကသည်။ သို 

တိင်ုေအာင် မည်သိုမ စတ်ိဝင်စားပုမံြပဘ ဲ

ဆက်လက် ေလ ာက်သွားကေလသည်။

အမျိးသမီးသည် စတ်ိပျက်လက်ပျက် 

အမအူရာြဖင့ ်ကိေုမာင်ေမာင်ဦးေဘးမှာ 

လာရပ်သည်။ ပခုံးတွန် ြပလိုက်သည်။

“တကယ်ပါပဲ။ ဒီကေနလည်း ဒုိင်ေလျာ် 

ရဦးေတာ့မှာပ”ဲ

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည ်သူအြပအမ ူ

ကိုကည့်ကာ ပံးေနမိသည်။

“ထီးပါသလားဟင”်

သူေမးသည်ကို   ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 

ေခါင်းခါြပလိုက်သည်။

“က န်မမှာလည်း ထီးမပါဘူး။ က န်မ 

တို ေမာ်ေတာ်ကား  ရပ်တတ်တဲ့ေနရာ 

အထိ မိုးရာထဲက ေလ ာက်သွားရမှာပဲ။ 

အချန်ိလည်း မရိှေတာပ့ါဘူး။ ြပန်ကပါစို 

ရှင်”             ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

မိုးေရစွတ်စိုမ ကို  အေကာင်းြပကာ ေနမေကာင်းြဖစ်လာရြခင်းကို အမှတ်ရသည်။ 

သည်တစ်ခါမိုးေရစိုလ င် ေရာဂါြပင်းထန်လာဦးမည်ကို စိုးရိမ်သည်။ 

ေနာက်တစ်ခုကလည်း  သူတစ်ပါးတိုအဖုိမှာ မိုးစိုလ င် လဲစရာအဝတ်ရှိသည်။ 

ေထွးေွးေသာ အိပ်ရာရှိိုင်သည်။ မိမိအဖုိ လဲစရာအဝတ်မရှိ။ ေထွးေွးေသာ အိပ်ရာလည်းမရှိ။ 

စင်စစ် မည်သိုသွား၍ မည်သိုနားရမည်ကိုပင် မေတွးတတ်ိုင်ေသး။

ယခုေတာ့လည်း ေဆးုံမှ ထွက်လာခဲ့ြခင်းကိုပင် ေနာင်တရေတာ့မလို ရှိသည်။ 

မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ ေဆးုံသည် အိပ်ရာတစ်ေနရာစာ၊ 

အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးအတွက် စိတ်ချရေသာေနရာ...

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

‘

‘



ဇွန်   ၂၉၊  ၂၀၂၂

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊  လမ်းမေတာ်မိနယ်၊  (၂) ရပ်ကွက်၊  ဝါးတန်းလမ်းှင့်  

အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊   အမှတ် (၂၉၈)တွင်  တည်ရှိေသာ  အေသးစားှင့် 

အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံဖိးေရးဘဏ်၊ အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမ ဏီ 

လီမိတက် (SME-Development  Bank) (ကုမ ဏီမှတ်ပံုတင်အမှတ် ၁၈၀၄၀၄၄၂၂) 

သည် ရန်ကုန်မိရှ ိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ် 

တဆံပ်ိ၊ အမည်ှင့ ်စာတမ်းအမှတ်အသားများအား စာချပ်အမှတ် ၄/ ၂၂၈၈/၂၀၁၈ 

ြဖင့ ်မှတ်ပုတံင်ထားရိှပီးြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခှုစ်၊ ေငေွရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများ 

ဥပေဒအရ   ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပထားေသာ ဘဏ်လုပ်ငန်း 

လိုင်စင်အမှတ်  မဗဘ/ပဘ (အာရ်)- ၁၇ / ၀၈ / ၂၀၁၆ (၁၈-၈-၂၀၁၆) ရရှိပီး 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊  န်ကားချက်များှင့်အည ီဘဏ်ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 

များ၊ ေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ၊ ယင်းလုပ်ငန်းများှင့် ဆက်စပ် 

ေသာ  ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများ၊ အလီက်ထေရာနစ်စနစ်ြဖင့ ်ေငေွကးဝန်ေဆာင်မ  

လပ်ုငန်းများ၊ ိင်ုငေံတာ်တစ်ဝန်းရိှ အေသးစားှင့အ်လတ်စား စီးပွားေရးလပ်ုငန်း 

များ ဖံွဖိးတိးုတက်ေစေရးအတွက် လိအုပ်ေသာ ေငေွကးြဖည့ဆ်ည်းပံပ့ိုးေပးေသာ  

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ အစရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက ်

ရှိပါသည်-

က ်ုပ်တို၏ SME-Development Bank သည် ၁၉၉၆ ခုှစ်မှစတင်၍ 

ြပည်သူလူထု၏ ယုံကည်အားထားမ ရရှိလာပီး ယေနအထိ ေကာင်းမွန်ေသာ 

ဂဏ်ုသတင်းများြဖင့ ်ေငေွရးေကးေရးဆိင်ုရာ ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများ လပ်ုကိင်ု 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်ြဖစ်ရာ ယခုအခါတွင် မသမာသူလူတချိမှ အထက် 

ေဖာ်ြပပါ SME-Development Bank ၏ အမှတ်တဆံပ်ိ၊ အမည်၊ စာတမ်း အမှတ် 

အသားှင့်  ေကာင်းမွန်ေသာဂုဏ်သတင်းများကုိ အများြပည်သူယံုကည်ေစရန် 

ရည်ရယ်၍  လှည့်ြဖားလိုေသာသ ေဘာြဖင့ ်  မှီြငမ်းတုပပီး  က ်ုပ်တို SME-

Development Bank ၏ ေဖာက်သည်များ၊ လပ်ုငန်းရှင်များ၊ အများြပည်သမူျားအား 

ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန်ှင့် က ်ုပ်တို SME-Development Bank ၏ 

ေကာင်းမွန်ေသာ ဂုဏ်သတင်းများကုိ ထိခုိက်နစ်နာ၊ ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေစရန် 

ရည်ရယ်၍  အီလက်ထေရာနစ်နည်းပညာှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာကို 

အသုံးြပ၍ လူမ ကွန်ရက်များ (Facebook, Viber, Telegram အစရှိသည့်)တွင် 

Account အတမုျား၊ Facebook Page အတမုျားြပလပ်ု၍ ေငေွကးလမ်ိလည်ြခင်း 

များ၊ အလွဲသုံးစားြပြခင်းများ၊  က ်ုပ်တို  SME-Development Bank ၏ 

အကျိးစီးပွားပျက်စီးေစရန် ေဆာင်ရက်ြခင်းများအား လုပ်ေဆာင်ေနေကာင်း 

က ်ုပ်တို SME-Development Bank အေနြဖင့် ေတွြမင်၊ ကားသိရေနရပါ 

သြဖင့် အဆုိပါလုပ် ေဆာင်ချက်များသည် က ု်ပ်တုိ SME-Development Bank 

ှင့်  လုံးဝ(လုံးဝ) သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်း အများြပည်သူများ သိရှိိုင်ပါ 

ေစရန် အသိေပးအေကာင်းကားေကညာအပ်ပါသည်။ 

က ်ုပ်တို  SME-Development Bank ၏  အမှတ်တံဆိပ်၊  အမည်ှင့် 

စာတမ်းအမှတ်အသားများ တစ်ခုလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုြဖစ်ေစ 

သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆင်တူိုးမှားြပလုပ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း 

တပုြခင်း၊ ေဖာ်ြပြခင်း၊ သုံးစဲွြခင်းများမြပလပ်ုရန်ှင့ ်ထိကုဲသ့ို ဥပေဒှင့မ်ညေီသာ 

ေဆာင်ရက်မ များအား ြပလပ်ုထားပါက ချက်ချင်းရပ်တန်ပါရန် သတေိပးတားြမစ် 

အပ်ပါသည်။ အကယ်၍  လိုက်နာြခင်းမရှိပါက  ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာ 

ိုင်ငံေတာ်၏  တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားစွဲဆို အေရးယူြခင်းများ  

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည့်အြပင ်က ်ုပ်တို SME-Development Bank ၏ 

နစ်နာဆုံး ံးမ များအတွက်ကိုပါ တရားစွဲဆို ေတာင်းဆိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများြပည်သူသိရှိိုင်ေစရန ်သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

အေသးစားှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံဖိး ေရးဘဏ်အေသးစားှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံဖိး ေရးဘဏ်

အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက်အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက်

အမှတ် - ၂၉၈၊ ဝါးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊အမှတ် - ၂၉၈၊ ဝါးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊

လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၄၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၁၇၉၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ န/၅၄ ရပ်ကွက်၊ ပဒုမ ာလမ်း၊ အမှတ်-၁၇၉ 
ဟ ုလပ်ိစာတွင်ေသာ ဦးတင်ဝင်း[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၃၅၄၅၆]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ 
အမျိးအစား၊ ေြမအကျယ် (၄၀x၆၀)ေပရိှ ေြမှင့အ်မ်ိကိ ုလက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုေနထိင်ု 
ေရာင်းချခွင့်ရှိသူဟု အဆိုြပသူ ဦးဟန်ပိုင်ဦး [၁၄/ကလန(ိုင်)၁၉၂၈၈၅]ထံမ ှ
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ယင်းေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုသူ မည်သူမဆို အေထာက ်
အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ  (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံ 
လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီး 
ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးစီးေအာင် ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမျိးြမင့်ေအာင်  LL.Bဦးမျိးြမင့်ေအာင ် LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈)
အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉-၉၅၅၁၆၉၄၁၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉-၉၅၅၁၆၉၄၁၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၅၄၉၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၉)ဧက၊ အကျယ် (၄၃'x၆၀')၊ ေြမအမျိး 

အစား-   ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမှင့ ်     ယင်းေြမေပ ရှိ     အမှတ် (၅၄၉)၊ 

ေညာင်ဦးဖီး (၂)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟု 

ေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တိုသည ်မိေြမစာရင်းတွင ်

ေဒ မာမာရ ီ(W/RGN-၀၁၄၀၆၄) [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၀၆၄၇၃] အမည်ေပါက်လျက် 

ရှိပီး မိမိတစ်ဦးတည်း တရားဝင်လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိ၍ ၎င်းေြမှင့ ်

အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို  သားအရင်းြဖစ်သူ ဦးေဇယျာ 

တင်ဝင်း(ခ)ထူးေအးဝင်း [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၁၂၇၀]အား အဖိုးစားနားတစ်ြပား 

တစ်ချပ်မ  ရယူြခင်းမရှိဘ ဲေမတ ာြဖင့ ်အပိုင်ေပးအပ်ြခင်းမှတ်ပုံတင်စာချပ်ြဖင့ ်

အပိုင်ေပးအပ်မည့်အေပ  ကန်ကွက်လုိပါက အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ 

ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒ 

ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 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။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း၊ အမှတ်(၁၂၇/ဘီ) 

တည်ရှိရာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၅၂၊ ေြမကွက်အမှတ-်၃၉/ဘီ၊ ဧရိယာ- 
(၀.၂၃၁)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ၊ အမည်ေပါက် - ဦးဝင်း [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၂၁၇၄၉]
ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက် (ဖခင်) ဦးဝင်းသည် (၂၇-၅-၂၀၂၁)ရက်ှင့် (မိခင်) 
ေဒ ွန်ေရ (ခ)ေဒ ဇင်သွယ်သည် (၁၇-၅-၂၀၁၂)ရက်တွင် အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့ ်သားသမီး 
များြဖစ်ေသာ ဦးလင်းေအာင်ဝင်း [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၂၀၅၇၀]၊ ဦးသန်းေအာင်ဝင်း [၁၂/ဗဟန(ိင်ု) 
၀၂၁၇၅၀]၊ ေဒ လဲလ့ဲဝ့င်း [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၂၀၄၂၄]တိုမှ သားသမီးများြဖစ်ေကာင်း၊ အေမဆွက်ခ ံ
ခွင့်ရှိေကာင်း ၇-၄-၂၀၂၂ ရက် ဒဂုံမိနယ်တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေထာက်ခံကတိသစ ာြပလ ာ၊ ေသဆံုးမ လက်မှတ်များ၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ ယင်းေြမ၏ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။                                        ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)                    ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂ ဂျ ီ၁)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၄၃၈-ဒဗလျ/၁ဘီ-၂ဘ)ီ၊ ေြမအမျိးအစား (ဂရန်ရှိေြမပိုင်ေြမ)  ဧရိယာ(၀.၃၂၅)ဧကရှိ 
ေဒ ေအးေအး အမည်ေပါက် ေြမကွက်ကီးအနက်မှ (တရားဝင်ေြမတိင်ုး ခဲွစတ်ိြခင်းမြပရ 
ေသးေသာ) ေြမကွက်ေရှမျက်ှာစာ ေြမအစိတ်အပုိင်း (၄၀x၁၀၆/၁၀၀)ေပကုိ ုတ်ပယ်ပီး 
ကျန်ရှိေသာေြမဧရိယာ (၀.၂၃)ဧကှင့် ယင်းေြမပ ရှိ အေဆာက်အဦများအပါအဝင ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး(အရပ်အေခ )၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိုလ်ချိ 
(၂)ရပ်ကွက်၊ နတ်ေမာက်လမ်းသွယ(်၁)၊ အမှတ်(၆၇)ဟု ေခ တွင်သည့် (တရားဝင်ေြမ
တုိင်းခဲွစိတ်ြခင်းမြပရေသးေသာ) ေြမကွက်ဧရိယာ(၀.၂၃)ဧကှင့် အေဆာက်အဦအပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး  ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးဝင်းသန်း 
[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၂၆၃၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ ်
တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အိမ်အား သက်ဆိုင်ရာ 
ကန်ကွက်လိသုည်များရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ တရားဝင်စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်တက ွလူကိုယ်တိုင ်က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆိုပါ 
ေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒလပ်ုထုံး လပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ တိုးတိုးေကျာ်(စ်-၈၃၈၇)ေဒ တိုးတိုးေကျာ(်စ်-၈၃၈၇)

LL.B, D.B.LLL.B, D.B.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၄၆)၊ လမ်း(၁၂၀)၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။အမှတ်(၄၆)၊ လမ်း(၁၂၀)၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။
Phone:09-5107042Phone:09-5107042

အသိေပးတားြမစ်ေကညာြခင်းအသိေပးတားြမစ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ေယာမင်းကီး 

ကွန်ဒို  တိုက်(၅၄)၊ အခန်း(၁၀၁)ေန အဂ မဟာသီရိသုဓမ သိဂ    
ေဒ ေအးေအးခန်(ခ)ေဒ ခင်စန်းကည်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
(၃-၂-၂၀၂၂)ရက်ေနထတ်ု ေကးမုသံတင်းစာတွင်ပါရိှေသာ ပိင်ုဆိင်ု 
ေကာင်း ေကညာချက်၌ ေဖာ်ြပပါရိှေသာ အမှတ်စ်(၉)သန်လျင် 
မိနယ်၊ ေကျာင်းကုန်းဆိပ်ကီးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၆၇၂/၁၃)  ဦးပုိင် 
အမှတ်(၅) ဧရိယာ (၁၀.၂၁)ဧကှင့် အမှတ်စ်(၁၁)  သန်လျင် 
မိနယ်၊ ေကျာင်းကုန်းဆိပ်ကီးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၆၇၂/၁၃)  ဦးပုိင် 
အမှတ်-၅(ခ)၊ ဧရိယာ(၀.၂၆)ဧကအပါအဝင် ေြမကွက်များအား 
စာရင်းှင့်တကွ  က ်ုပ်မိတ်ေဆွ  ေဒ ေအးေအးခန်   ပိုင်ဆိုင ်
ေကာင်း ေကညာထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်များအတွင်း မည်သည့် 
ဝင်ေရာက်ကျးေကျာ်မ ကိုမ   မြပရန်  ထပ်မံအသိေပး  တားြမစ ်
အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
အဂ မဟာသီရိသုဓမ သိဂ    ဦးေစာဝင်း(LL.B)အဂ မဟာသီရိသုဓမ သိဂ    ဦးေစာဝင်း(LL.B)
ေဒ ေအးေအးခန်  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနေဒ ေအးေအးခန်  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
ဖုန်း-၀၉-၆၄၄၆၈၁၄၄ (စ်-၄၉၆၁/၂၃-၅-၁၉၉၈)ဖုန်း-၀၉-၆၄၄၆၈၁၄၄ (စ်-၄၉၆၁/၂၃-၅-၁၉၉၈)
 ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊  ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊ 
 ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊  ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ 
 သန်လျင်မိနယ်။ သန်လျင်မိနယ်။
 ဖုန်း- ၀၉-၂၅၄၁၄၃၃၇၁ ဖုန်း- ၀၉-၂၅၄၁၄၃၃၇၁

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၇ (အေနာက်)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၇ (အေနာက်)ရပ်ကွက်၊ 

ေြမနီ (၄)လမ်း၊ အမှတ်(၆၂၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ထပ်ခိုးပါ (B)၊ ေြမနီ (၄)လမ်း၊ အမှတ်(၆၂၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ထပ်ခိုးပါ (B)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၁၉ ေပ x ၅၄ ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အကျယ်အဝန်း (၁၉ ေပ x ၅၄ ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

 အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကို လက်ရိှပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေဆွေဆွဦး [၁၂/ 
သဃက(ိုင်)၀၆၃၁၁၃]ှင့် ေဒ နန်းငုဝါဝါလ  င် [၁၀/ကထန(ိုင်)၀၇၈၉၂၆]တိုထံမှ 
က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံ 
လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီတာမမ (LL.B, D.M.L, D.I.L)  ေဒ ခင်မျိးလတ်(LL.B)ေဒ သီတာမမ (LL.B, D.M.L, D.I.L)  ေဒ ခင်မျိးလတ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၆)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၆)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၆၆)
အမှတ်(၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၁၇၇၈၆၃၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၀၀၇၄ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၁၇၇၈၆၃၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၀၀၇၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗိလ်ုထွန်းဇရံပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုမင်းေရာင်လမ်း၊ အမှတ်(၄၅) 

ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား ၁၂ေပခွဲxအနံ ၅၀ေပရှိ (၃)လ ာတိုက်ခန်း(ဘယ်ြခမ်း)ှင့် 
ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား ေဒ မာမာစိုး [၁၂/ဥကမ(ိုင်) 
၁၈၃၇၇၆] မှ အဆိုပါ (၃)လ ာ ေနအိမ် တိုက်ခန်းအေပ  တန်ဖိုးေငွကျပ် ၂၃၇,၀၀,၀၀၀/- 
(ကျပ်ှစ်ရာသံုးဆယ့်ခုနစ်သန်ိးတိတိ)ြဖင့ ် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းခဲရ့ာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သူ ေဒ လှလှဝင်း [၁၂/ဒလန(ြပ)၀၀၁၈၈၀]မှ  အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက်  တုိက်ခန်း 
တန်ဖိုးေငွအြဖစ ် ေငွကျပ် ၂၀,၀၀,၀၀၀(ကျပ်သိန်းှစ်ဆယ်တိတိ)အား စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍  ၎င်းအေရာင်းအဝယ ် ြပလုပ်သည့် တိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်ေသာ  
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက  ခိင်ုလုေံသာ  စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့ ်
တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လှလှဝင်း ဦးေအာင်မျိးခင်(LL.B)     ေဒ လှလှဝင်း ဦးေအာင်မျိးခင(်LL.B)     
[၁၂/ဒလန(ြပ)၀၀၁၈၈၀]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၈၁) [၁၂/ဒလန(ြပ)၀၀၁၈၈၀]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၈၁) 
 ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၁၉၄၉၃ ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၁၉၄၉၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၂၊၂၃၊ ( ကမာရတ်)၊  ၂၆၊ 

၂၈ (သမိုင်း)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-မင်းဓမ ဥယျာ်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊  

ေြမကွက်အမှတ်(၇၂)၊ ဧရိယာ (၃၇၇၂.၉၆ စတုရန်းေပ)ရိှ  ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ (၃)ထပ်ခဲွ  အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 

တိုအား မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် Myanmar Imperial Vega Co.,Ltd  

မှ အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊  စီမံခန် ခဲွေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဖွင့်ဟေြပာဆုိ 

ဝန်ခံပါသြဖင့် Myanmar Imperial Vega Co.,Ltdထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ 

ေဒ ဇာြခည်လဲလ့ဲသ့န်ိး [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၀၄၄၃၃] က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွ

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ် 

က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက် 

သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိသီရိက  ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်းေဒ အိသီရိက  ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း

LL.B,M.A (BLL.B,M.A (Businessusiness L Lawaw)        LL.B, LL.M)        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။

အားကစားအားကစား

ြမင့်တင်ြမင့်တင်

စိတ်စိတ်

လန်းလန်း

ရ င်ရ င်

ဆန်ဆန်

ကျင်ကျင်

မူးမူး

ယစ်ယစ်

ေဆးေဆး

 မန်ယူအသင်းမှ

အသက် ၂၅ ှစ်အရယ်ရှိ ကွင်းလယ်ကစားသမား 

ဖရန်ကီဒီေဂျာင်ဟာ မန်ယူအသင်းနည်းြပသစ် အဲရစ်တန် 

ဟက်က   ေွရာသီအေြပာင်းအေရ ေဈးကွက်အတွင်းမှာ 

ေခ ယူဖို ပစ်မှတ်ထားေနတ့ဲ ကစားသမားေတွထဲက တစ်ဦး 

ြဖစ်ပီး နည်းြပသစ်အဲရစ်တန်ဟက်ဟာ ဇွန် ၂၇ ရက်မှာ 

မန်ယအူသင်းရဲ ေလက့ျင့ေ်ရးအစအီစ်ကိ ုဦးေဆာင်ြပလပ်ုခဲ ့

တယ်လို သိရပါတယ်။

မန်ယူအသင်းဟာ လက်ရှိအချနိ်အထိ  အခုအေြပာင်း 

အေရ ကာလအတွင်းမှာ ဘယ်ကစားသမားကိမှု ေခ ယူိင်ုခဲ ့

ြခင်းမရှိေသးဘ ဲဖရန်ကီဒီေဂျာင်အြပင ်ဘရန်းဖိုဒ်အသင်းမ ှ

အသက် ၃၀ အရယ်ရှိ    ဒိန်းမတ်  ကွင်းလယ်ကစားသမား 

အဲရစ်ဆင်ကုိလည်း ေခ ယူဖို ေစာင့်ဆုိင်းေနတယ်လုိ သိရပါ 

တယ်။

မန်ယအူသင်းဟာ ရာသအီကိပဲွစ်ေတ ွယှ်ပိင်ကစား 

ဖို ဇူလိုင် ၈ ရက်မှာ ထိုင်းိုင်ငံနဲ  ဩစေတးလျိုင်ငံေတွဆ ီ

သွားေရာက်ရဖိုရှိေနတာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။        ေငွကယ်

 ၂၀၂၂ မှ

အာကာေကျာ်၊  သူရေအာင်၊  ဖိးသန်ကိုကို၊   စိုးြမတ်မင်း၊   ရဲရင့်ဖိး၊  ေရှတန်း – စွမ်းထက်၊ 

ထက်ြမတ်လွင်၊ သိန်းေဇာ်သီဟှင့် လမင်းေထွးတို ပါဝင်ကသည်။ ြမန်မာ ယူ-၁၉ အသင်း 

သည် ဧပီ ၂၀ ရက်မှစတင်ကာ ပဏာမကစားသမား ၂၈ ဦးြဖင် ့ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်ခဲ့ပီး ယခု 

အပီးသတ်လူစာရင်းတွင ်ကစားသမား ၂၆ ဦး ေရးချယ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၂ အာဆယီ ံယ-ူ၁၉ ချန်ပယီရှံစ်ပိင်ပဲွကိ ုဇလူိင်ု ၂ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထ ိအင်ဒိနုီးရှား 

ိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာအသင်းသည ်အုပ်စု(က)တွင် ဘူိုင်း၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ 

ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှားတိုှင့်အတူ ကျေရာက်ေနကာ အုပ်စု (ခ)တွင် မေလးရှား၊ လာအို၊ 

တေီမာ၊ ကေမ ာဒီးယား၊ စင်ကာပတူို ပါဝင်ေနသည်။ ြမန်မာအသင်းသည် အပ်ုစပုထမပဲွအြဖစ် 

ဇူလိုင် ၂ ရက်တွင် ဘူိုင်းအသင်းှင် ့စတင်ကစားရမည်ြဖစ်သည်။    သတင်း-ကိုညီေလး

ေတာင်ငူ   ဇွန်  ၂၈

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး     ေမွးြမေရးှင် ့

ကသုေရးဦးစီးဌာန  တိင်ုးေဒသကီး ဦးစီးမှး 

ေဒါက်တာဝင့်သူ၊    ေတာင်ငူခိုင်ဦးစီးမှး 

ေဒါက်တာေနစိုးှင့် အဖဲွသည် ေတာင်ငခူိင်ု 

အတွင်း ေနအိမ်များ၌ ေဒသကက်များ ေမွးြမ 

ထားရှိသည့်ေတာင်သူများှင့်ေတွဆုံကာ 

လုပ်ငန်းပိုမိုတိုးတက်   ေကာင်းမွန်ေစရန ်

အတွက်     စနစ်တကျေမွးြမ  နည်းများ 

အသိပညာေပးေဆွးေွးြခင်းကို ဇွန်၂၄ ရက် 

က မင်းကီးေဆရွပ်ကွက်ှင့်  လဘဲူးေကျးရာ 

တိုတွင် ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်သည်။ 

ထိုသို         ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ရာ 

မင်းကီးေဆရွပ်ကွက် ေဒသကက်ေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းရှင် ဦးသံေချာင်း၏ ကက်ေကာင ်

ေရ၇၀၀၊   လဲဘူးေကျးရာ   ငုံးေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းရှင် ဦးခိုင်ဝင်း၏ ေမွးြမေရး ခံရှိ 

ငုံးေကာင်ေရ  ၁၂၀၀၀       ေမွးြမထားရိှသည့် 

အေြခအေနများကို  ကည့် စစ်ေဆးကာ 

လုိအပ်သည့် ေမွးြမေရးနည်းလမ်းများအား 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

ဆက်လက်၍ ေတာင်ငခူိင်ု ေမွးြမေရး 

ှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန ံုးခန်းမတွင် ေမွးြမေရး 

ေတာင်သူများှင့်ေတွဆုံကာ ေနအိမ်များ၌ 

ေဒသကက်ေမွးြမုိင်ေရး၊ မျိးေကာင်းမျိးသန်  

ေဒသွားမျိးများေမွးြမိုင်ရန် ေမထုန်မဲ့

သားစပ်နည်းလုပ်ငန်းများအား          တုိးြမင့် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး၊          တိရစ ာန်အစာပင် 

ေနဗီယာြမက်မျိးများအား  ေတာင်သူများ 

စိုက်ပျိးိုင်ေရး၊   ဇီဝဓာတ်ေြမသဇာအြဖစ ်

တိရစ ာန်များ၏  စွန်ပစ်အညစ်အေကးများ 

အား   စနစ်တကျအသုံးချတတ်ေစေရးှင် ့

တရိစ ာန်များ  ေရာဂါမြဖစ်ပွားေစေရးအတွက် 

ပုံမှန်ကာကွယ်ေဆး     ထိုးြခင်းများအား 

ကိတင်ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးအတွက် ေဆွးေွး 

ခဲ့ပီး ေတာင်သမူျား၏ ေမးြမန်းချက်များအား 

ြပန်လည်ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ေတာင်ငူ၌ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ 

ပိုမိုတိုးတက်ေစေရး ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 



ဇွန်  ၂၉၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား

အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

Myanmar Seafarers FederationMyanmar Seafarers Federation

“MSF အဖဲွချပ် အဖဲွဝင် အသင်းသားများအား အေဝးေရာက်မှဲင့် “MSF အဖဲွချပ် အဖဲွဝင် အသင်းသားများအား အေဝးေရာက်မဲှင့် 

ကိတင်မဲ ထည့်သွင်းိုင်ရန် အသိေပးေကညာချက်”ကိတင်မဲ ထည့်သွင်းိုင်ရန ်အသိေပးေကညာချက”်

ြမန်မာုိင်ငံပင်လယ်ကူး သေ  ဘာသား အလုပ်သမားများအဖဲွချပ်၏ 

အလုပ်အမ ေဆာင်ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်း အခမ်းအနားအား ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ဇူလိုင်လ (၁၀)ရက် (တနဂ  ေွေန ) တွင် ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပီး အဆိုပါ 

ေနတွင် မဲုတံည်ရိှရာ အမှတ်-၅၃၊ ၃၇ လမ်း (ေြမညထီပ်)၊ ေကျာက်တတံား 

မိနယ်သို ဆ မဲထည့်ဝင်ရန် အဆင်မေြပသည့် ြပည်ပေရာက်ေနသူများ 

ှင့် နယ်တွင်ေနထိုင်သည့် အဖွဲချပ် အဖွဲဝင်အသင်းသားများ အေနြဖင့် 

“အေဝးေရာက်မဲ” ထည့်ဝင်ြခင်းလုပ်ငန်းစ်အား ဇူလုိင်လ (၁) ရက်မှ ဇူလုိင်လ     

(၉)ရက်အတွငး် ဆ မဲလ ာအား  ြဖည့်စွက်၍   ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရး 

ေကာ်မရှင်၏ Viber နံပါတ်(၀၉-၅၀၃၉၈၂၆)သို ေပးပိုရန်ှင့် “ကိတင်မဲ” 

ထည့်ဝင်ြခင်းအား အမှတ်-၅၃၊ ၃၇လမ်း၊ (ေြမညီထပ်)၊ ေကျာက်တံတား 

မိနယ်သုိ ဇလူိင်ုလ (၁) ရက်မှ (၉) ရက်အတွင်း (စေန၊ တနဂ  ေမွပါ) နနံက် 

(၁၀)နာရီမှ မွန်းလွဲ (၂)နာရီအတွင်း ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင ်

အဖွဲဝင်များ၏ ကီးကပ်မ လက်ေအာက်ရှ ိ“ကိတင်ဆ မဲပုံး” အတွင်းသို 

လာေရာက်ထည့်ဝင်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဆ မဲ 

ထည့်ဝင်ြခင်းအတွက ်အသင်းသားကတ်၊ မှတ်ပုံတင်၊ အိမ်ေထာင်စုဇယား၊ 

ALLOTMENT CARD မိတ တစ်ခုခုယူလာရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။

 ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင်(၂၀၂၂ ခုှစ်) ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင(်၂၀၂၂ ခုှစ်)

ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်သမားများအဖွဲချပ်ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

အရယ်မေရာက်ေသးေသာသူအတွက် အုပ်ထိန်းသူအြဖစ်ခန်ထားရန်အရယ်မေရာက်ေသးေသာသူအတွက် အုပ်ထိန်းသူအြဖစ်ခန်ထားရန်

ေလ ာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာေလ ာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာ

(အုပ်ထိန်းသူှင့် အုပ်ထိန်းခံရသူတိုအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၁၁)(အုပ်ထိန်းသူှင့် အုပ်ထိန်းခံရသူတိုအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၁၁)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၁၂၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၁၂

ေဒ ေအးသီရိေကျာ် ------------ ေလ ာက်ထားသူေဒ ေအးသီရိေကျာ ်------------ ေလ ာက်ထားသူ

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ဧရာဝဏ်လမ်း၊ ဧရာ 

ချမ်းသာကွန်ဒို၊ (၄)လ ာ၊ အမှတ်(၁၀/B)ေန အရယ်မေရာက်ေသးေသာသူ 

ှင့် ၎င်းပိုင်ဆိုင်ေသာ ပစ ည်းအေကာင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံဆိပ် 

ကမ်းမိနယ်၊ ဧရာဝဏ်လမ်း၊ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒို၊ (၄)လ ာ၊ အမှတ်(၁၀/B)

ေန ေဒ ေအးသရီေိကျာ်က အထက်အမည်ေရးသားပါရိှေသာ အရယ်မေရာက် 

ေသးသူ မစ ီ၏မိခင်ြဖစ်သည်ဟူ၍ ၎င်းသူ၏ ကိုယ်ကို အုပ်ထိန်းသူအြဖစ ်

ခန်ထားပါမည့အ်ေကာင်းှင့ ်ေလ ာက်ထားချက်ရိှသည်ြဖစ်၍ ဤေကာ်ြငာ 

စာကို ထုတ်ဆင့်လုိက်သည်။ ထုိေလ ာက်ထားချက်ကုိ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ 

၁၄ရက် (၁၃၈၄ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆတ်ု ၂ ရက်)ေနတွင် ဆိင်ုဆိရုန် ချန်ိးဆိသုည်။

 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၀ ရက်ေန  ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

        (စိုးသီရိခိုင်)        (စိုးသီရိခိုင)်

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေအာင်မင်းေခါင်ဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၁၄)တည်ေနရာ 

တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ Diamond Hill အဆင့်ြမင့်ကွန်ဒုိအေဆာက်အအံုရိှ ဒုတိယ 
ထပ်(၃)လ ာ၊ ဧရိယာ(၁၁၅၀)စတုရန်းေပ၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၃) ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် ယင်း 
တိက်ုခန်းအတွင်းရိှ တပ်ဆင်ထားေသာ ပရေိဘာဂများ၊ ကားတစ်စီးထားရန် ကားပါကင် 
အပါအဝင် တုိက်ခန်းှင့် ပတ်သက်ဆက် ယ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ လက်ရိှ 
တိက်ုခန်းပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူဦးရြဲမင့လွ်င် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၈၂၄၀၃]ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွဦးသတိုးငယ+် ၁ က စရန်ေငွအချိကို ဦးရဲြမင့်လွင်၏ကိုယ်စားလှယ ်
ြဖစ်သူ ဦးသန်းထုိက် [၁၄/ဓနဖ(ုိင်)၀၀၇၆၂၅]ထ ံ(၂၄-၆-၂၀၂၂)ရက်က ေပးအပ်ထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း  ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးအြပတ် ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ဦးစိုးတင့် (စ်-၁၀၆၃၅)ဦးစိုးတင့် (စ်-၁၀၆၃၅)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စီးပွားေရးဥပေဒှင့်ိုင်ငံတကာဥပေဒဒီပလိုမာဘွဲ)(စီးပွားေရးဥပေဒှင့်ိုင်ငံတကာဥပေဒဒီပလိုမာဘွဲ)
တိုက်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၄၀၂၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၄၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၀၆)၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၂၀၆)၊ ဗိုလ်ရန်ိုင်(၂)လမ်း၊ (၇)
ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ ဦးလှဝင်း(ခ) စိန်လှဝင်း [၁၄/ဓနဖ(ုိင်)၀၅၄၇၆၈] အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးလှဝင်း(ခ) စိန်လှဝင်း [၁၄/ဓနဖ(ုိင်)၀၅၄၇၆၈]
ထံမှ အရပ်ကတိ စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူခဲ့သူ ေဒ ရီဇင်ဦးမှ တရားလိုြပလုပ်၍ ေရ ြပည်သာ 
မိနယ်တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ် (၂၅/၂၀/၁၄-၅-၂၀၂၀)ြဖင့် ပဋိညာ်အတိုင်း 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ြဖင့် ဦးလှဝင်းအား တရားပိင်ထားရှိပီး 
တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ တရားလိုမ ှအုိင်ဒီကရီရရိှခ့ဲပါသည်။ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၃၅/၂၀၂၀ 
(၂၄-၁၁-၂၀၂၀) တရား ံးကိယ်ုစားေဆာင်ရက်ရန်အတွက် တရားုံးမှခန်အပ်ြခင်းခရံသ ူ
ဘီလစ်ေဒ ငုဝါ [၁၂/လမန(ိုင်)၀၂၉၆၃၃]မှ ဂရန်မူရင်း၊ တရားုံး ဒီကရီအေထာက ်
အထားများ၊ တရားုံးမှ ခန်အပ်သည့စ်ာ၊ ေနစ်မှတ်တမ်းတုိတင်ြပ၍ အေရာင်းေြမပုကံူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ေြမရာဇဝင်မှတ်ချက်(၁)ရိှ ၂၀၀၅ ခှုစ်အမည်ေပါက် ကိယ်ုတိင်ု 
မှ ဘဏ်ေချးေြမပုကံူး ေလ ာက်ထားြခင်းအား အေကာင်းကားခဲရ့ာ တရားိင်ု ေဒ ရဇီင်ဦး 
မှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ၂၀၁၃ခုှစ်က 
တရားိင်ုမှ ဝယ်ယခူဲြ့ခင်းြဖစ်ပီး ဘဏ်ေချးေြမပုကံူးယခူဲသ့ည့် ခှုစ်မှာ ၂၀၀၅ ခှုစ်ြဖစ်ပါ 
သြဖင့် ဘဏ်ေချးေငွေလ ာက်ထားခဲ့ပါက  လက်ဝယ်သို ဂရန်မူရင်းေပးအပ်ိုင်မည ်
မဟုတ်ေကာင်း သက်ဆုိင်ရာ ဘဏ်မှလည်း ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်သည့် ကန်ကွက်စာ 
တင်သွင်းထားမည်ြဖစ်ေကာင်း ယေနအချနိ်ထိ မည်သည့်ကန်ကွက်စာမှ တင်သွင်း 
ထားြခင်းမရှိပါသြဖင့် ဘဏ်ေချးေြမပုံကူးေလ ာက်ထားမ ှင့်ပတ်သက်၍ ြပဿနာ 
တစ်စုံတစ်ရာေပ ေပါက်လာပါက တာဝန်ယူေြဖရှင်းမည်ြဖစ်ေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ဘီလစ်ေဒ ငုဝါမှ အေရာင်းေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားြခင်းအား ခွင့်ြပေပး 
ပါရန် ရှင်းလင်းတင်ြပလာပါသြဖင့ ်တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၁၅၆)၊ စိန်ရတနာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၇၆/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပ 
ရှိ ဦးေကျာ်ေဇာဦး  အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ ်
ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသည့ ်ေဒ ဖိးသီတာထွန်း [၁၂/
ဒဂရ(ိုင်)၀၂၂၂၈၈]ထံမှ ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ အမာေဝ 
[၉/မလန(ိုင်)၁၆၆၁၈၀]က စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချ၍ ဝယ်ယူ 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက သက်ဆိုင်ေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါပီး (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်၏မိတ်ေဆထံွသုိြဖစ်ေစ၊ 
က ်ုပ်ထံသိုြဖစ်ေစ လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက  ဥပေဒှင့်အညီ  အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

(လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ)(လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ)
ေဒ ယုယုွယ်(LL.B, D.B.L)ေဒ ယုယုွယ်(LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၅၈)
အမှတ်(၁၃၂၇/က)၊ ေအးရိပ်သာ(၇)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၃၂၇/က)၊ ေအးရိပ်သာ(၇)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-450065273ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-450065273

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

ခုတင်(၂၀၀)ဆံ့ြပည်သူေဆးုံကီး၊ ပျ်းမနားမိခုတင်(၂၀၀)ဆံ့ြပည်သူေဆးုံကီး၊ ပျ်းမနားမိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။   ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်၊ ေနြပည်ေတာ် ပျ်းမနားမိ၊ ခုတင်(၂၀၀)ဆံ့ ြပည်သူ  

ေဆးုံကီးတွင ်လူနာများကုသေပးရန ်FDA အသိအမှတ်ြပ ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ၊ 

ဓာတ်ခဲွ/ဓာတ်မှန်သံုးေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများကိ ုြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။   တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် -၁-၇-၂၀၂၂ ရက်(ေသာကာေန )

      တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်အချနိ ် -နံနက် (၉:၃၀)နာရီ 

      တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့ ်အချနိ် -၁၄-၇-၂၀၂၂ ရက်၊ ညေန(၄:ဝဝ)နာရီ

၃။   တင်ဒါစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများ ပစ ည်းများစာရင်း အေသးစိတ်ကို ုံးချနိ်အတွင်း 

ေဖာ်ြပပါလိပ်စာတွင ်လာေရာက်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

ဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

ခုတင်(၂၀၀)ဆံ့ြပည်သူေဆးုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ။ခုတင်(၂၀၀)ဆံ့ြပည်သူေဆးုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ။

ဖုန်း-၀၆၇-၂၂၃၀၉၊ ၀၆၇-၂၄၆၆၄ဖုန်း-၀၆၇-၂၂၃၀၉၊ ၀၆၇-၂၄၆၆၄

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးမိ၊ ဆုေတာင်းြပည့်ေရ သာေလျာင်းပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးမိ၊ ဆုေတာင်းြပည့်ေရ သာေလျာင်း

 ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး၊ ဂ ကုဋီတိုက် မျက်ှာကက်ှင့်  ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး၊ ဂ ကုဋီတိုက် မျက်ှာကက်ှင့ ်

လ ပ်စစ်မီးများ အသစ်ြပန်လည်တပ်ဆင်ပေူဇာ်ိင်ုေရးအတွက် ေစတနာလ ပ်စစ်မီးများ အသစ်ြပန်လည်တပ်ဆင်ပေူဇာ်ိင်ုေရးအတွက် ေစတနာ

         သဒ ါတရားထက်သန်စွာ ပါဝင်လှဒါန်းိင်ုပါေကာင်း   းေဆာ်ြခင်း         သဒ ါတရားထက်သန်စွာ ပါဝင်လှဒါန်းိင်ုပါေကာင်း   းေဆာ်ြခင်း

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးမိ၊ ဆုေတာင်းြပည့်ေရ သာေလျာင်း  ဗုဒ  
ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး၏ ဂ ကုဋီတိုက် သံတန်ေဆာင်းေတာ်ကီးအတွင်း၌ 
မျက်ှာကက်ှင့် လ ပ်စစ်မီးများ အသစ်ြပန်လည်တပ်ဆင်ပူေဇာ်လျက်ရှိ 
ပါသည်။

အလှရှင်များအေနှင့် ေပ(၁၀x၁၀)ပတ်လည်  တစ်ကျင်းလ င် 
(၅ဝဝဝဝဝိ/-)(ကျပ်ငါးသိန်းတိတိ)ြဖင့် အလှေငွထည့်ဝင်ိုင်ပါေကာင်း၊ 
အလှရှင်များ၏ သဒ ါတရား၊ ေစတနာအားများြဖင့် တတ်ုိင်သမ  ထည့်ဝင် 
လှဒါန်းိုင်ပါေကာင်း  နိဗ ာန်အကျိးေမ ာ်  းေဆာ်အပ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ရန်ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ရန်
၁။ ဦးေရ ခိုင်           (ုံးအဖွဲမှး)       09-254577427 (ေဂါပကုံးခန်း)၁။ ဦးေရ ခိုင်           (ုံးအဖွဲမှး)       09-254577427 (ေဂါပကုံးခန်း)
၂။ ဦးလှစိုး           (ဒု-ုံးအဖွဲမှး)   09-458004477 (ေဂါပကုံးခန်း)၂။ ဦးလှစိုး           (ဒု-ုံးအဖွဲမှး)   09-458004477 (ေဂါပကုံးခန်း)
၃။ ဦးေမာင်ိုင်      (ုံးစာရင်းကိုင်)  09-757870166 (ေဂါပကုံးခန်း)၃။ ဦးေမာင်ိုင်      (ုံးစာရင်းကိုင)်  09-757870166 (ေဂါပကုံးခန်း)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၃၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၈၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၆၀x၆၀)၊ 

ဧရယိာ(၀.၀၈၂)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ြမတ်ေလး 
လမ်း၊ အမှတ်(၁၅၈)ဟုေခ တွင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက်ပူးတဲွပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချခွင့်ရိှသူများ 
ြဖစ်ကေသာ ေဒ ေရ ခိုင်ွန် [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၈၇၄၄]ှင့် ဦးေကျာ်စွာထက်[၁၂/မဥန(ိုင်)၁၇၃၅၈၁]တိုထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ယုယုလ  င်[၁၃/ဖခန(ိုင်)၀၂၁၃၄၈]က ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တန်ဖိုးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုစာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဝယ်ယူသူ ေဒ ယုယုလ  င်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ ေဒ ယုယုလ  င်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မင်းသ  ီဖိး(LL.B, DIPL)                           ေဒ စုစုမွန်(LL.B, DBL, DIL, DIPL)ေဒ မင်းသ  ီဖိး(LL.B, DIPL)                           ေဒ စုစုမွန်(LL.B, DBL, DIL, DIPL)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၈၄၆)               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၉၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၈၄၆)               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၉၆)

Zillion SM (LAW FIRM)  ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၉၁၇၄၊ ၀၉-၇၉၉၆၆၄၅၅၇Zillion SM (LAW FIRM)  ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၉၁၇၄၊ ၀၉-၇၉၉၆၆၄၅၅၇
အမှတ်-၁၀၀၇(၁၂+၁)၊ ပါရမီကွန်ဒို၊ ဦးသင်းေဖလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၀၇(၁၂+၁)၊ ပါရမီကွန်ဒို၊ ဦးသင်းေဖလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
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ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ထန်းတပင် အေနာက်လမ်း၊ အမှတ်-

၃၈-B၊ (၄)လ ာ ယာဘက်အခနး်၊ အကျယ်အဝနး်(၁၃   x၅၀)ေပရှိ တုိက်ခနး်အား 
အရပ်စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ ေဆွဇင်ညီညီ[၁၂/ကမတ(ိုင်) 
၀၆၀၁၂၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်ြမင့်ေရ [၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၁၉၆၅]က အပီး 
အပုိင်ဝယ်ယူရန် တုိက်ခန်းေရာင်းဖုိးေငွအနက်မှ စရန်ေငွအချိကုိ ေရာင်းသူထံ  ေပးအပ် 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာသည်ေနရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက ်
အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ေဒ နီလာေကျာ် LL.B, LL.Mေဒ နီလာေကျာ် LL.B, LL.M

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၂၇၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၂၇၀)
တိုက်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၁
၂

ြပင်ပအလင်းေရာင်ကို အသံုးချပါ၊ 

မလိုအပ်ေသာ အိမ်တွင်းလ ပ်စစ်မီးများကို 

ေလ ာ့သုံးပါ



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် အမှတ်ေပးစနစ်ြဖင့် အလုပ်ခန်ထားမည့်စနစ်ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက ်အမှတ်ေပးစနစ်ြဖင် ့အလုပ်ခန်ထားမည့်စနစ်

(Recruitment Point System)ြဖင့် ပ မအကိမ်ှင့် ဆ  မအကိမ် ကုိရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ်(EPS-TOPIK , (Recruitment Point System)ြဖင့် ပ မအကိမ်ှင့် ဆ  မအကိမ် ကုိရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ်(EPS-TOPIK , 

Computer Based Test ) စာေမးပဲွှင့် အေြခခံက မ်းကျင်မ စစ်ေဆးြခင်း (Skills Test)ကျင်းပြပလုပ်ရန်ေကညာချက်Computer Based Test ) စာေမးပဲွှင့် အေြခခံက မ်းကျင်မ စစ်ေဆးြခင်း (Skills Test)ကျင်းပြပလုပ်ရန်ေကညာချက်

ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်အစိုးရ၊ အလပ်ုသမားဝန်ကီးဌာနှင့် ကိရုီးယားသမ တိင်ုင၊ံ အလပ်ုအကိင်ုှင့် အလပ်ုသမားဝန်ကီးဌာန 

တိုသည် အမှတ်ေပးစနစ်ြဖင့် ိုင်ငံြခားသား အလုပ်သမားများခန်ထားမ စနစ် (Point System for recruitment of foreign workers)ကို 

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ၂၀၁၆ ခုှစ်မှ စတင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိရုီးယားသမ တိင်ုင၏ံ အမှတ်ေပးစနစ်ြဖင့်အလပ်ုခန်ထားမည့်စနစ်တွင် အလပ်ုလပ်ုကိင်ုလိသု၏ူ က မ်းကျင်မ ၊ ပ်ုပိင်ုးဆိင်ုရာအေြခအေနှင့ ်

အေတွအကံများပါ စစ်ေဆးြခင်းြဖစ်ပီး အထူးသြဖင့ ်မျက်စအိေရာင်ခဲွြခားိင်ုမ မရိှြခင်းှင့ ်ကိယ်ုလက်အဂ   ါချိယွင်းချက် တစ်ခခုရိှုေနြခင်းကဲသ့ိုေသာ 

ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအေြခအေနမျိးတိုသည ်စာေမးပွဲေအာင်ြမင်ခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။

၂၀၂၂ ခုှစ်တွင်ကျင်းပမည့် အမှတ်ေပးစနစ်ြဖင့် အလုပ်ခန်ထားမည့်စနစ် ပ မအကိမ် (ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း)(ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း)

ှင့် ဆ  မအကိမ် (စိက်ုပျိးေရးှင့ေ်မွးြမေရးလပ်ုငန်း)(စုိက်ပျိးေရးှင့်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) စာေမးပဲွ အစီအစ်ကုိ Covid-19 ေရာဂါကူးစက်မ အား ကာကွယ်သည့်အေနြဖင့် ကုိရီးယား 

ဘာသာ အရည်အချင်းစစ်ေဆးြခင်း(EPS-TOPIK)ှင့ ်အေြခခကံ မ်းကျင်မ စစ်ေဆးြခင်း (Skills Test)အေြခခကံ မ်းကျင်မ စစ်ေဆးြခင်း (Skills Test)တိုကိ ုတစ်ပါတည်း ကျင်းပေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပီး တိုကိ ုတစ်ပါတည်း ကျင်းပေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပီး 

အေြခခကံ မ်းကျင်မ စစ်ေဆးြခင်းအေနြဖင့ ်ကိယ်ုကာယကံခ့ိင်ုမ  (အရပ်အြမင့ှ်င့ ်ကိယ်ုအေလးချန်ိတိင်ုးတာြခင်း)ှင့ ်အေရာင်များအားခဲွြခားိင်ုစွမ်း အေြခခကံ မ်းကျင်မ စစ်ေဆးြခင်းအေနြဖင့ ်ကိယ်ုကာယကံခ့ိင်ုမ  (အရပ်အြမင့ှ်င့ ်ကိယ်ုအေလးချန်ိတိင်ုးတာြခင်း)ှင့ ်အေရာင်များအားခဲွြခားိင်ုစွမ်း 

ရှိ/မရှိ (Colour Blind) မျက်စိစစ်ေဆးြခင်းတိုကိုသာ စစ်ေဆးသွားမည်ရှိ/မရှိ (Colour Blind) မျက်စိစစ်ေဆးြခင်းတိုကိုသာ စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ပါ၍ ထိုသိုေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်ေအာက်ပါအတိုင်းအသိေပး ေကညာ 

အပ်ပါသည် -

၁။ ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းစ်များေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းစ်များ

 

စ်စ်

 

လုပ်ငန်းစ်လုပ်ငန်းစ်

 လုပ်ငန်းအမျိးအစား လုပ်ငန်းအမျိးအစား

   ကုန်ထုတ် /  စိုက်ပျိးေရး/   ကုန်ထုတ် /  စိုက်ပျိးေရး/

   ေဆာက်လုပ်ေရး ေမွးြမေရး   ေဆာက်လုပ်ေရး ေမွးြမေရး

 (က) စာေမးပွဲေလ ာက်လ ာတင်သွင်းြခင်း၊  ၇-၇-၂၀၂၂ မှ ၂၃-၇-၂၀၂၂ ထိ

 (ခ) စာေမးပွဲကျင်းပမည် ့စာစစ်ဌာန/ ေနရက်/ အချနိ် ေကညာြခင်း၊ ၃-၈-၂၀၂၂  ၁၂-၁၀-၂၀၂၂

 (ဂ) ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်း စစ်ေဆးြခင်း (EPS-TOPIK)ှင့်  ၁၆-၈-၂၀၂၂ မှ ၂၁-၁၀-၂၀၂၂ မှ

  အေြခခံက မ်းကျင်မ  စစ်ေဆးြခင်း(Skills Test)၊  ၁၅-၁၀-၂၀၂၂ ထိ ၂၃-၁၂-၂၀၂၂ ထိ

 (ဃ) စာေမးပွဲေအာင်စာရင်း ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း၊ ၂၂-၁၀-၂၀၂၂  ၃၀-၁၂-၂၀၂၂

 မှတ်ချက် ။ေြဖဆိုသူများရရှိသည့် ရမှတ် အများ၊ အနည်းအလိုက် ေအာင်ြမင်မ ဦးေရ သတ်မှတ်ချက်အရ ေအာင်စာရင်းထုတ်ြပန်၍  မှတ်ချက် ။ေြဖဆိုသူများရရှိသည့ ်ရမှတ် အများ၊ အနည်းအလိုက် ေအာင်ြမင်မ ဦးေရ သတ်မှတ်ချက်အရ ေအာင်စာရင်းထုတ်ြပန်၍ 

အလုပ်ေလ ာက်လ ာတင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ အလုပ်ေလ ာက်လ ာတင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ိုင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ လုပ်ငန်းအမျိးအစားအလိုက် ေအာင်ြမင်မ ဦးေရ(ခန်မှန်း)လုပ်ငန်းအမျိးအစားအလိုက ်ေအာင်ြမင်မ ဦးေရ(ခန်မှန်း)

 လုပ်ငန်းအမျိးအစား ေအာင်စာရင်းသတ်မှတ်ချက် ေအာင်ြမင်သူဦးေရ(ခန်မှန်း)လုပ်ငန်းအမျိးအစား ေအာင်စာရင်းသတ်မှတ်ချက ် ေအာင်ြမင်သူဦးေရ(ခန်မှန်း)

 ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အမှတ်ြပည့်(၁၀၀)အနက်  ၇,၀၄၅

  အမှတ်(၅၅)ှင့်အထက်  

 ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊

 စိုက်ပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း အမှတ်ြပည့်(၉၀)အနက် ၁,၄၈၅

  အမှတ်(၃၆)ှင့်အထက် ၅၉၅ 

  ရရှိသူများအားအမှတ်အများ၊ 

  အနည်းအလိုက်

 စုစုေပါင်း  ၉,၁၂၅စုစုေပါင်း  ၉,၁၂၅

 မှတ်ချက်။ စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ေလ ာက်လ ာြဖည့်စွက်စ် မိမိေလ ာက်ထားလိုသည့် အလုပ်အကိုင် အမျိးအစားတစ်ခုကိုသာ (ဥပမာ 

“ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း”ဟု)ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပီး ေရးချယ်ထားပီးေသာ လုပ်ငန်းအမျိးအစားအား သတ်မှတ်စည်းမျ်းအရ 

ေြပာင်းလဲခွင့်မရှိပါသြဖင် ့ဂုြပ ြဖည့်စွက်ရပါမည်။

၃။ အမှတ်ေပးစနစ်ြဖင့် အလုပ်ခန်ထားမည့်စနစ်အတွက် လုပ်ငန်းအမျိးအစားအလိုက် အမှတ်ေပး စည်းမျ်းအမှတ်ေပးစနစ်ြဖင် ့အလုပ်ခန်ထားမည့်စနစ်အတွက ်လုပ်ငန်းအမျိးအစားအလိုက ်အမှတ်ေပး စည်းမျ်း

 လုပ်ငန်းအမျိးအစား EPS-TOPIK ေပးမှတ်  ေအာင်မှတလုပ်ငန်းအမျိးအစား EPS-TOPIK ေပးမှတ်  ေအာင်မှတ်

 ကုန်ထုတ် ၁၀၀ မှတ် ၅၅ မှတ်

 ေဆာက်လုပ်ေရး ၉၀မှတ် ၃၆ မှတ်

 စိုက်ပျိးေရး ၉၀ မှတ် ၃၆ မှတ်

၄။ သတ်မှတ်ချက်များသတ်မှတ်ချက်များ

 (က) အသက်(၁၈)ှစ်မှ (၃၉)ှစ်အတွင်း၊

  (၁၉၈၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်ေနမှ ၂၀၀၄ ခုှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေနအတွင်းေမွးဖွားသ)ူ

 (ခ) ေထာင်ဒဏ်ကျခံဖူးြခင်းမရှိသ/ူမိခင်ိုင်ငံမှ ြပည်ပသိုထွက်ခွာရန်တားြမစ်ြခင်းမခံရသူ၊

 (ဂ) ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံမှ ှင်ထုတ်ထားြခင်း/ြပန်ပိုြခင်းမခံရသူ၊ (တရားမဝင်ေနထိုင်ခဲ့ဖူးြခင်း မရှိသူြဖစ်ရမည)်

 (ဃ) E-9, E-10 ဗီဇာြဖင့် ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံတွင် ၅ ှစ်ှင့်အထက် ေနထိုင်ခဲ့သူများ စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်မရှိပါ၊

 (င)  ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူ၊ အေရာင်များ ေကာင်းစွာခွဲြခား သိြမင်ိုင်စွမ်းရှိသူ။ (Colour Blind) မဟုတ်သူ၊ (ကျန်းမာေရးအတွက်

ေဆးစစ်ြခင်းြပလုပ်ပါမည)် 

၅။ စာေမးပွဲေလ ာက်လ ာတင်သွင်းြခင်းစာေမးပွဲေလ ာက်လ ာတင်သွင်းြခင်း

 - စာေမးပဲွေလ ာက်လ ာတင်သွင်းြခင်းကိ ုonline စနစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်၍ စာေမးပဲွ ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းိင်ုရန် link (သိုမဟတ်ု) 

QR Code ကို အစိုးရြပည်ပအလုပ်အကိုင ်ေအဂျင်စီ၏ Facebook “POEA-EPS” ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန website “https:// 

www.mol.gov.mm ှင့ ်“Safe Migration” facebook တိုတွင် ရယူိင်ုမည်ြဖစ်ပီး ေလ ာက်ထားရာတွင် လိအုပ်သည့ ်အချက်အလက် 

များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည ်-

   (၁) ိင်ုငကံူးလက်မှတ်(scanned passport)အားပူးတဲွတင်ြပရာတွင် file name ကိ ုPassport Number ြဖင့ ်သတ်မှတ်ေပးရမည် 

ြဖစ်ပီး scanned passport အတွက် သတ်မှတ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည ်-

 (ကက) File size - Under 100kb

   (ခခ) Resolution  -  600 Pixels. 

     (ဂဂ) File type - Jpg. 

  (၂) ဓာတ်ပုပံူးတဲွတင်ြပရာတွင် (၃)လအတွင်း ိက်ုထားသည့ဓ်ာတ်ပုြံဖစ်ရမည်ြဖစ်ပီး passport စာအပ်ုပါ ဓာတ်ပုှံင့ကဲွ်လဲွမ ရိှပါက 

စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ပူးတွဲဓာတ်ပုံ၏  file name ကို Passport Number ြဖင့် သတ်မှတ်ေပးရမည်ြဖစ်ပီး 

ပူးတွဲဓာတ်ပုံ၏ သတ်မှတ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည ်-

 (ကက) File size - Under 15 kb

 (ခခ) Resolution  - 100-300 Pixels. 

 (ဂဂ) File type - Jpg. 

 (ဃဃ) ဓာတ်ပုံေနာက်ခံအေရာင် -  အြဖေရာင်ဓာတ်ပုံေနာက်ခံအေရာင ် -  အြဖေရာင်

 (၃) စာေမးပွဲေြဖဆိုမည့်သူများ ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရာတွင် ိုင်ငံကူးလက်အမှတ် အမျိးအစား Passport for Visit (PV) (၃) စာေမးပွဲေြဖဆိုမည့်သူများ ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရာတွင် ိုင်ငံကူးလက်အမှတ် အမျိးအစား Passport for Visit (PV) 

သိုမဟတ်ု Passport for Job (PJ) ြဖင့် ထတ်ုယူိင်ု ပါသည်။ သိုရာတွင်ေအာင်စာရင်းထွက်ပီး အလပ်ုေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရာတွင် သိုမဟတ်ု Passport for Job (PJ) ြဖင့် ထတ်ုယူိင်ု ပါသည်။ သိုရာတွင်ေအာင်စာရင်းထွက်ပီး အလပ်ုေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရာတွင် 

ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမျိးအစား Passport for Job (PJ) ြဖင့်သာ ေလ ာက်လ ာလက်ခံမည်ြဖစ်ပါသည်။ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမျိးအစား Passport for Job (PJ) ြဖင့်သာ ေလ ာက်လ ာလက်ခံမည်ြဖစ်ပါသည်။

 (၄) online စနစ်ြဖင့်  စာေမးပွဲေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရမည့ ်နည်းလမ်းအေသးစိတ်ကိ ုအစိုးရြပည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီ၏ 

facebook POEA-EPS၊ ဝန်ကီးဌာန၏ website  https//www.mol.gov.mm ှင့် “Safe Migration” facebook တိုတွင် 

ထပ်မံေကညာမည်ြဖစ်ပါသည်။

၆။ စာေမးပွဲမှတ်ပုံတင်ေကးေပးသွင်းြခင်း၆။ စာေမးပွဲမှတ်ပုံတင်ေကးေပးသွင်းြခင်း

 (က) online မှစာေမးပဲွေလ ာက်လ ာတင်သွင်းမ ေအာင်ြမင်သူသည် မိမိတုိလက်ကုိင်ဖုန်းသုိ ေလ ာက်လ ာနံပါတ် ြပန်လည် လက်ခံရရိှမည်ြဖစ်ပါသည်။

 (ခ) ေလ ာက်လ ာနံပါတ်အလိုက် စာေမးပွဲမှတ်ပုံတင်ေကးေပးသွင်းရမည့ ်ေနရက်၊ ေနရာှင့် အချနိ်တိုကို အစိုးရြပည်ပအလုပ်အကိုင ်

ေအဂျင်စီ၏ facebook POEA-EPS၊ ေကာ်ြငာသင်ပုန်းှင့ ်ဝန်ကီးဌာန၏ website  https// www.mol.gov.mm တိုတွင် ထပ်မံ 

အသိေပး ေကညာမည်ြဖစ်ပါသည်၊

 (ဂ) စာေမးပွဲမှတ်ပုံတင်ေကး အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၄ ြဖစ်ပါသည် (ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်လည်း ေပးသွင်းိုင်ပါသည)် -

  (၁) ေလ ာက်ထားသမူျားသည် အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေလ ာက်လ ာပယ်ဖျက်လိလု င် ေလ ာက်လ ာလက်ခသံည့်ကာလအတွင်း 

ေလ ာက်ထားလာပါက ပယ်ဖျက်ေပးမည့်အြပင ်စာေမးပွဲမှတ်ပုံတင်ေကးအား ြပန်လည်ထုတ်ေပးပါမည်၊

  (၂) စာေမးပွဲမှတ်ပုံတင်ေကး ေပးသွင်းသူများသည ်Money Changer မှ ဝယ်ယူ၍ ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။

၇။ စာေမးပွဲေအာင်စာရင်း ထုတ်ြပန်ေကညာမည့်နည်းလမ်းစာေမးပွဲေအာင်စာရင်း ထုတ်ြပန်ေကညာမည့်နည်းလမ်း

 (က) အစိုးရြပည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီုံး၊

 (ခ) ကုိရီးယားသမ တုိင်ငံ၊ ုိင်ငံြခားသားလုပ်သားေခ ယူမ စနစ်/ ကုိရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာေမးပဲွ (EPS-TOPIK)ှင့် ကုိရီးယား 

လူစွမ်းအားဖွံဖိးမ အဖွဲအစည်းတို၏ http//www.eps.go.kr, http//epstopik.hrdkorea.or.kr, http// www.hrdkorea.go.kr

 (ဂ) စာေမးပွဲသက်တမ်းသည ်ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ်ေဆးြခင်းှင့ ်အေြခခံက မ်းကျင်မ  စစ်ေဆးြခင်း စာေမးပွဲကျင်းပပီး 

ေအာင်စာရင်း ထုတ်ြပန်ေကညာသည့်ေနမ ှ(၂)ှစ်တာ-

  (ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း ၂၂-၁၀-၂၀၂၂ မှ ၂၁-၁၀-၂၀၂၄ ထိ၊ စိုက်ပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ၃၀-၁၂-

၂၀၂၂ မှ ၂၉-၁၂-၂၀၂၄ ထိ)

၈။ EPS-TOPIK စာေမးပွဲ ေမးခွန်းပုံစံှင့်အမှတ်ေပးစည်းမျ်းEPS-TOPIK စာေမးပွဲ ေမးခွန်းပုံစံှင့်အမှတ်ေပးစည်းမျ်း

 ေမးခွန်းပုံစံ ေမးခွန်း ေပးမှတ်ေပါင်း ေြဖဆို ေမးခွန်းပုံစံ ေမးခွန်း ေပးမှတ်ေပါင်း ေြဖဆို 

မှတ်ချက်မှတ်ချက်  အေရ ကုန်ထုတ် ေဆာက်လုပ်ေရး  ချနိ်  အေရ ကုန်ထုတ် ေဆာက်လုပ်ေရး  ချနိ်

  အတွက် လုပ်ငန်း လုပ်ငန်း  အတွက် လုပ်ငန်း လုပ်ငန်း  

 အဖတ်စွမ်း ၂၀ ပုဒ်   ၂၅ မိနစ် 

 ရည်     အကားစွမ်းရည်ှင့်

 (Reading)  ၁၀၀ ၉၀  အဖတ်စွမ်းရည်စာေမးပွဲအား 

 အကားစွမ်း ၂၀ ပုဒ်   ၂၅ မိနစ် နားချနိ်မထားဘဲဆက်တိုက်

 ရည်     ေြဖဆိုရမည်

 (Listening)     

 စုစုေပါင်း ၄၀ ပုဒ် ၁၀၀ ၉၀ ၅၀ မိနစ်စုစုေပါင်း ၄၀ ပုဒ် ၁၀၀ ၉၀ ၅၀ မိနစ် 

 ေမးခွန်းပုံစံ - Multiple-Choice questionေမးခွန်းပုံစံ - Multiple-Choice question

၉။ စာေမးပွဲေြဖဆိုရမည့်အချနိ် (Computer Based Test-CBT)စာေမးပွဲေြဖဆိုရမည့်အချနိ ်(Computer Based Test-CBT)

 ေြဖဆိုရမည့် ရှင်းလင်းေဆွးေွးချနိ် စာေမးပွဲေြဖဆိုချနိ်ေြဖဆိုရမည် ့ ရှင်းလင်းေဆွးေွးချနိ ် စာေမးပွဲေြဖဆိုချနိ်

 အချနိ် အဖတ်စွမ်းရည် (၂၅မိနစ်) အကားစွမ်းရည်(၂၅မိနစ်) အချနိ် အဖတ်စွမ်းရည ်(၂၅မိနစ်) အကားစွမ်းရည(်၂၅မိနစ်)

  ပထမအချနိ် ၀၉:၃၀ - ၁၀:၀၀ ၁၀:၀၀ - ၁၀:၂၅ ၁၀:၂၅ - ၁၀:၅၀

  ဒုတိယအချနိ် ၁၁:၀၀ - ၁၁:၃၀ ၁၁:၃၀ - ၁၁:၅၅ ၁၁:၅၅ - ၁၂:၂၀

  တတိယအချနိ် ၁၃:၃၀ - ၁၄:၀၀ ၁၄:၀၀ - ၁၄:၂၅ ၁၄:၂၅ - ၁၄:၅၀

  စတုတ အချနိ် ၁၅:၀၀ - ၁၅:၃၀ ၁၅:၃၀ - ၁၅:၅၅ ၁၅:၅၅ - ၁၆:၂၀

၁၀။ စာေမးပွဲေြဖဆိုသည့်ေနတွင် ေြဖဆိုသူယူေဆာင်လာရန်စာေမးပွဲေြဖဆိုသည့်ေနတွင ်ေြဖဆိုသူယူေဆာင်လာရန်

 (က) ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပား

 (ခ)   ိုင်ငံကူးလက်မှတ(်စာေမးပွဲေလ ာက်လ ာတွင် ကပ်ထားခဲ့ေသာိုင်ငံကူးလက်မှတ)်

 (ဂ)  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား

 အထက်အပိုဒ် (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)ပါ အေထာက်အထားများ ယူေဆာင်လာြခင်းမရှိပါက စာေမးပွဲအား ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုခွင့်မရှိပါ။

၁၁။ သတိြပရန်အချက်များသတိြပရန်အချက်များ

 (က) အေရာင်များအားခဲွြခားိင်ုစွမ်းမရိှသ(ူColour Blind) ြဖစ်ခဲပ့ါက EPS-TOPIK စာေမးပဲွ ေအာင်ြမင်ေသာ်လည်း က မ်းကျင်မ စစ်ေဆးြခင်း  အေရာင်များအားခဲွြခားိင်ုစွမ်းမရိှသ(ူColour Blind) ြဖစ်ခဲပ့ါက EPS-TOPIK စာေမးပဲွ ေအာင်ြမင်ေသာ်လည်း က မ်းကျင်မ စစ်ေဆးြခင်း 

(Skills Test) စာေမးပွဲသိုေြဖဆိုခွင့်မရိုင်ပါ။ သိုပါ၍ EPS-TOPIK စာေမးပွဲေြဖဆိုလိုသူသည် ေလ ာက်လ ာမထုတ်ယူမီ (Colour (Skills Test) စာေမးပွဲသိုေြဖဆိုခွင့်မရိုင်ပါ။ သိုပါ၍ EPS-TOPIK စာေမးပွဲေြဖဆိုလိုသူသည ်ေလ ာက်လ ာမထုတ်ယူမီ (Colour 

Blind) ဟတ်ု/မဟတ်ု၊ မျက်စေိရာဂါ ဆရာဝန်(သို) က မ်းကျင်သတူိုှင့်စမ်းသပ်မ ြပလပ်ုပီး(Colour Blind)မဟတ်ုေကာင်းေသချာမှ Blind) ဟုတ်/မဟုတ်၊ မျက်စိေရာဂါ ဆရာဝန်(သို) က မ်းကျင်သူတုိှင့်စမ်းသပ်မ ြပလုပ်ပီး(Colour Blind)မဟုတ်ေကာင်းေသချာမှ 

ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းေစလိုပါသည်။ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းေစလိုပါသည်။

 (ခ) စာေမးပဲွေြဖဆိခုျန်ိတွင် မမှန်ကန်သည့်နည်းလမ်းြဖင့် ြပလပ်ုိင်ုသည့် လက်ကိင်ုဖန်ုးအပါအဝင် အလီက်ထေရာနစ်ပစ ည်း၊ စက်ပစ ည်း 

များအား ယေူဆာင်လာခွင့်မရိှပါ။ တင်းကျပ်စွာတားြမစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ယေူဆာင်အသုံးြပခဲပ့ါက စည်းကမ်းလိက်ုနာရန် ပျက်ကွက်သ ူ

အြဖစ်သတ်မှတ်၍ အေြဖလ ာအား ပယ်ဖျက်ြခင်းခံရမည်။

 (ဂ) ထိကုဲသ့ို စာေမးပဲွအတွင်းမမှန်ကန်သည့်အြပအမမူျားလပ်ုေဆာင်ခဲလ့ င် ေြဖဆိခွုင့်အား (၄)ှစ် ကာ ပတ်ိပင်ြခင်းခရံမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တည်ဆဲဥပေဒများအရလည်း အေရးယူခံရိုင်သည်။

 (ဃ) စာေမးပဲွေြဖဆိခွုင့ေ်လ ာက်ထားရာတွင် အမည်၊ ေမွးသက ရာဇ်၊ ိင်ုငကံူးလက်မှတ်အမှတ် စသည့်အချက်များသည် ိင်ုငကံူးလက်မှတ်  စာေမးပဲွေြဖဆိခွုင့ေ်လ ာက်ထားရာတွင် အမည်၊ ေမွးသက ရာဇ်၊ ိင်ုငကံူးလက်မှတ်အမှတ် စသည့်အချက်များသည် ိင်ုငကံူးလက်မှတ် 

တွင်ပါရှိေသာ အချက်အလက်များှင့် တူညီရန် လိုအပ်ပီး ကွဲလွဲမ ရှိခဲ့လ င် အပီးသတ် ေအာင်စာရင်းတွင်ပါဝင်ြခင်းှင့် အလုပ်ခွင် တွင်ပါရှိေသာ အချက်အလက်များှင် ့တူညီရန် လိုအပ်ပီး ကွဲလွဲမ ရှိခဲ့လ င် အပီးသတ် ေအာင်စာရင်းတွင်ပါဝင်ြခင်းှင် ့အလုပ်ခွင် 

၀င်ေရာက်ခွင့်များ ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ေလ ာက်ထားသူ ကာယကံရှင်၏ တာ၀န်သာြဖစ်ေကာင်း  အထူးသတိေပးအပ်ပါသည်။၀င်ေရာက်ခွင့်များ ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ေလ ာက်ထားသူ ကာယကံရှင်၏ တာ၀န်သာြဖစ်ေကာင်း  အထူးသတိေပးအပ်ပါသည်။

 (င) ကန်ုထတ်ုလပ်ုငန်း၊ ေဆာက်လပ်ုေရးလပ်ုငန်းှင့ ်စိက်ုပျိး/ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းတိုတွင် ေလ ာက်ထားလိသုမူျားသည် လပ်ုငန်းသဘာ၀အရ 

အပင်ပန်းခံိုင်သူများ၊ လုပ်ငန်းရှိရာေနရာများသို ေရ ေြပာင်းလုပ်ကိုင်ိုင်သူများ ြဖစ်ရပါမည်။

 (စ) မိမိေရးချယ်ေလ ာက်ထားခဲ့သည် ့လုပ်ငန်းအမျိးအစားမှလွဲ၍ အြခားလုပ်ငန်းအမျိးအစား တစ်ခုခုသို ေြပာင်းလဲေလ ာက်ထားခွင့်

မရှိပါ။ 

 (ဆ) အမှတ်ေပးစနစ်ြဖင့် အလုပ်ခန်ထားမည့်စနစ်(Recruitment Point System)အရ ကျင်းပြပလုပ်သည့် စာေမးပွဲများအား မိမိဆ   အမှတ်ေပးစနစ်ြဖင် ့အလုပ်ခန်ထားမည့်စနစ(်Recruitment Point System)အရ ကျင်းပြပလုပ်သည် ့စာေမးပွဲများအား မိမိဆ  

အေလျာက်သာ ေလ ာက်ထားေြဖဆိုကပါရန်ှင့ ်ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည့်တိင်ုေအာင် အလပ်ုေလ ာက်လ ာစာရင်းတွင် ပါဝင်ိင်ုခွင့် ရရိှုမံ သာ အေလျာက်သာ ေလ ာက်ထားေြဖဆိုကပါရန်ှင့ ်ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည့်တိင်ုေအာင် အလပ်ုေလ ာက်လ ာစာရင်းတွင် ပါဝင်ိင်ုခွင့် ရရိှုမံ သာ 

ြဖစ်ပီး ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံသို ကျနိ်းေသသွားေရာက် အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရှိရန် ရာ န်းြပည့် အာမခံိုင်ြခင်းမရှိပါ။ြဖစ်ပီး ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံသို ကျနိ်းေသသွားေရာက ်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရှိရန ်ရာ န်းြပည့် အာမခံိုင်ြခင်းမရှိပါ။

 (ဇ) အလုပ်ရှင်ှင့်ချပ်ဆိုရေသာအလုပ်အကိုင်စာချပ်ပါ ှစ်ကာလအတိုင်းလုပ်ကိုင်ိုင်သ ူြဖစ်ရပါမည်။

 (ဈ) ကိုရီးယားသမ တုိင်ငံ၊ အင်ခ န်းေလဆိပ်ေရာက်ရိှပီးမှ တရားမဝင်ထွက်ေြပးြခင်း၊ ယခင်က ကိုရီးယားသမ တုိင်ငံတွင် တရားမဝင် 

ေနထုိင်အလုပ်လုပ်ကုိင်ခ့ဲပီး ထပ်မံ၍ လိမ်ညာ ေလ ာက်ထားြခင်း၊ သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းခွင် ေရာက်ရိှပီးေနာက်တွင်လည်း တရားဝင် 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့် အလုပ်ေြပာင်းြခင်းမဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်းခွင်မှထွက်ေြပးြခင်း၊ အလုပ်အကိုင်စာချပ်ပါ အချနိ်ကာလြပည့်ပီးေနာက ်

ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံတွင်   တရားမဝင်ဆက်လက်ေနထိုင်လုပ်ကိုင်ြခင်းများ  တိုးပွားလာရာ  ှစ်ိုင်ငံအလုပ်သမားေပးပိုြခင်း 

ဆိင်ုရာသေဘာတညူခီျက်(MoU)ကိ ုထခိိက်ုလာိင်ုပီး ယင်း(MoU)အား ရပ်ဆိင်ုးခရံသည့်အေြခအေနမျိးထ ိြဖစ်ေပ လာိင်ုပါသည်။ 

ယင်းအေြခအေနမျိးမှ ကာကွယ်တားဆီးိုင်ရန် ကိတင်အာမခံေကးေငွအြဖစ် ၁၅၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းတိတိ)ကို 

ြမန်မာိင်ုငမှံမထွက်ခွာမ ီြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်(ေနြပည်ေတာ်)၊ အလပ်ုသမား န်ကားေရးဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ေငစွာရင်းအမှတ်သို 

ေပးသွင်း၍ ကျပ်သိန်း(၃၀)တန် စာချပ်ချပ်ဆိုေဆာင်ရက်ရပါမည်။ အလုပ်အကိုင်စာချပ်ကိ ုသေဘာတူလက်ခံပီးေနာက ်အထက် 

ေဖာ်ြပပါအချက်များကိ ုေဖာက်ဖျက်ခဲ့လ င် ကိတင် အာမခံေကးေင ွဆုံး ံးခံရမည်ြဖစ်ပီး ခံဝန်စာချပ်အရ ကျန်ကျပ်(၁၅)သိန်းကို 

အာမခံထားသူ (၂)ဦးမှ ေပးေလျာ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်းအသိေပးအပ်ပါသည်။

   အစိုးရြပည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီမှ အလုပ်ေလ ာက်ထားသူစာရင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသူများကိုသာ ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံမှ 

လုပ်သား ေခ ယူလိုသူက ေခ ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။

   ထိုြပင်ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမ မေအာင်ြမင်ြခင်း၊ တရားမဝင်ေနထိုင်ခဲ့သည့်မှတ်တမ်းရှိြခင်း အစရှိသြဖင် ့ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံတွင် 

အလုပ်လုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်ြခင်းခံရသူသည ်အလုပ်ေလ ာက်ထားသူအြဖစ ်ေရးချယ်ြခင်းမခံရိုင်ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

   ကုိရီးယားသမ တုိင်ငံ၊ အလုပ်အကုိင်ှင့် အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန (MOEL)ှင့် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်၊ အလုပ်သမား 

ဝန်ကီးဌာန၊ အလုပ်သမား န်ကားေရးဦးစီးဌာန၊ အစိုးရြပည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီတစ်ခုတည်းသာလ င် ြမန်မာအလုပ်သမား 

များအား ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံသို ပိုေဆာင်ေပးရန် တရားဝင ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားပါသည်။

  အမှတ်ေပးစနစ်ြဖင့် အလုပ်ခန်ထားမ စနစ်အရြပလုပ်သည့် ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲှင့် အေြခခံက မ်းကျင်မ  

စာေမးပဲွေြဖဆိေုအာင်ြမင်သမူျားထမှဲ ေအာင်စာရင်းတွင်ပါရိှသမူျားသည် အစိုးရြပည်ပ အလပ်ုအကိင်ုေအဂျင်စမှီ သတ်မှတ်ေကညာမည့် 

ေနရက်များအလိက်ု အလပ်ုေလ ာက်လ ာတင်သွင်းကရန်ြဖစ်ပါသည်။ ထိသုိုအလပ်ုေလ ာက်လ ာတင်သွင်းခဲသ့ ူများထမှဲသာ အလပ်ုရှင်မှ 

ေရးချယ်ေခ ယူသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

   EPS စနစ်အရ အလုပ်သမားများေစလ တ်သည့်ကိစ တွင် ေဆာင်ရက်ိုင်ခွင့်မရှိေသာ ပုဂ ိလ်များ၊ အဖွဲအစည်းများအေနြဖင် ့ပါဝင် 

ပတ်သက်မ ရှိခဲ့ပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူြခင်းခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။

  ိုင်ငံြခားသားလုပ်သားေခ ယူမ စနစ်အရ ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာေမးပွ ဲမှတ်ပုံတင်ေကးေပးသွင်း၍ စာေမးပွဲ ေြဖဆို 

ေအာင်ြမင်ပီးေနာက် ကုိရီးယားသမ တုိင်ငံသုိေရာက်ရိှသည်အထိ အစုိးရြပည်ပအလုပ်အကုိင်ေအဂျင်စီသုိ တရားဝင် သတ်မှတ်ထား 

သည့် ပိုေဆာင်စရိတ်မ သာေပးသွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အလုပ်အကိုင်ှင့်ပတ်သက်ပီးအြမန်ဆုံးထွက်ခွာသွားေရာက်ိုင်ရန ်

ဆက်သွယ်ေပးမည်ဟ ုတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှြဖစ်ေစ၊ အဖွဲအစည်းတစ်ခုခုမှြဖစ်ေစ ယုံကည်ေလာက်ေအာင ်ေြပာဆိုလျက ်ေငွေကး 

ေတာင်းဆိုမ များ ဆုံး ံးနစ်နာမ များ မခံရေစရန် အထူးသတိြပေစလိုပါသည်။

အစိုးရြပည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီအစိုးရြပည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီ



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(ေလးေထာင့ ်

ကန်)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၆၃၀)၊ ရိပ်သာလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၅x၅၀)၊ 
(၁၂၅၀)စတရုန်းေပရိှ ေဒ ဝင်းလ့ဲလ့ဲေအာင်[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၄၀၇၃၅]အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယငး်ေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
၎င်းမှ ဝန်ခံကတိြပသည့်အတွက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
မရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံိုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၆၆)
အမှတ်(A-3/A)၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမကီး၊ အမှတ်(A-3/A)၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမကီး၊ 

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄

ြမန်မာိုင်ငံ အိမ် ခံေြမလုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအသင်းြမန်မာိုင်ငံ အိမ် ခံေြမလုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအသင်း

အသင်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်-၁၁၃၄၇၁၉၇၂အသင်းမှတ်ပုံတင်အမှတ-်၁၁၃၄၇၁၉၇၂

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အသင်းသားများသို အသိေပးေကညာြခင်းအသင်းသားများသို အသိေပးေကညာြခင်း

ြမန်မာိင်ုင ံအိမ် ခံေြမလုပ်ငန်းဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအသင်း (၂၀၂၂-

၂၀၂၄)ခှုစ်၊ (၃)ှစ်တာကာလအတွက် အလပ်ုအမ ေဆာင်အဖဲွအသစ်ကိ ု

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ(၉)ရက်ေနမှစ၍ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ 

သက်ဆိုင်ရာမိနယ်အသီးသီး၌ ေရးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲများ စတင် 

ကျင်းပြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပါ၍ အေရးချယ်ခလံိသုမူျားှင့ ်ဆ မေဲပးလိသု ူ

အသင်းဝင်များသည ်သက်ဆိုင်ရာမိနယ်အလုပ်အမ ေဆာင်များှင့ ်

ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကုိ (၇-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထားပီး 

ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည-်

 (က) မဂ  လာ ဦးေကျာ် (၀၉-၄၄၈၀၂၅၇၄၂)

 ( ခ ) ေဒ သိဂ   မာ (၀၉-၇၈၉၀၉၀၀၃၅)

 (ဂ ) ေဒ သီရိ (၀၉-၇၉၅၅၉၂၄၁၄)

 (ဃ) ေဒ ေကျာ့ေကျာ့ှင်း (၀၉-၄၄၈၄၉၂၉၇၂)

 (င ) ေဒ မိမိလ  င် (၀၉-၄၃၀၇၄၇၃၂)

တိုင်းအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲတိုင်းအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်( ၆)၊ ကုန်းေဘာင်(၁၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၉၄/က)၊ 

(အလျား ၂၀ ေပxအန ံ၆၀ ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ေဒ ခင်ကည် (CG-၀၄၀၆၃၀) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုဖခင်ြဖစ်သ ူဦးတင်ဝင်းှင့ ်မိခင်ြဖစ်သ ူေဒ ခင်ကည်တို ကွယ်လွန်ပီးြဖစ်သြဖင့ ်
သားသမီးများြဖစ်ကေသာ (၁) ဦးတင့်လွင် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၄၉၈၈၆]၊ (၂) ေဒ ွန်ွန်ဝင်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၂၀၁၇၄၀]၊ (၃) ဦးမျိးွန် 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၆၀၄၈]၊ (၄) ဦးရဲတင့်(ကွယ်လွန်) တို၏ သားသမီးြဖစ်ေသာ ဦးအာကာရဲတင့် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၇၄၆၈၇]ှင့် 
ေဒ ဝိင်ုးဝတ်ရည်ရတဲင့ ်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၆၂၄၉၀]တိုမှ ဥပေဒှင့အ်ည ီလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ 
က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ် 
ကို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်တိုထံသို လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း) LL.B ေဒ မိုးယုွယ်ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း) LL.B ေဒ မိုးယုွယ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)
Ph-09-954280932 LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၂)၊ သူက ယ်(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၁၆/က) ဟု 

ေခ တွင်ေသာ (အလျား ၂၀ ေပxအနံ ၆၀ ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးေကျာ်စိန် (ISN-၀၅၇၁၀၀) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရိှ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်လက်ရိှဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူ
ေဒ ုေုဝ [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၂၁၂၅၇]မှ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက 
ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ဂျိးြဖလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၁၃၀)၊ (အလျား ၄၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပ)ရှိ ပါမစ်ေြမ ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိး
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိသ ူဦးကျင်းရှင ်[၆/မအရ(ိုင်) 
၀၈၃၁၀၈]ထမှံ က ု်ပ်၏အမ သည်မှ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီး 
ြဖစ်ပါ၍  အထက်ေဖာ်ြပပါ  ေြမှင့အ်မ်ိအား သက်ဆိင်ုရာ ကန်ကွက်လိသုည်များရိှပါက 
ခိင်ုလုေံသာ တရားဝင်စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆိပုါ ေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒလပ်ုထုံးလုပ်နည်းများ 
ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ တိုးတိုးေကျာ်(စ်-၈၃၈၇)ေဒ တိုးတိုးေကျာ(်စ်-၈၃၈၇)

LL.B,D.B.LLL.B,D.B.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၄၆)၊ လမ်း(၁၂၀)၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်။ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။အမှတ်(၄၆)၊ လမ်း(၁၂၀)၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်။ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။
Ph: 09-5107042Ph: 09-5107042

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉)၊ 

တပင်ေရ ထီးလမ်း၊  ေြမကွက်အမှတ် (၈၆၆)ဟ ုေခ  တွင်ေသာ ေြမဧရယိာ ေပ(၄၀x၆၀) 
ကျယ်ဝန်းသည့ ်ဦးဟန်ေစာ [၁၁/ကတန(ိုင်)၀၃၃၄၄၄] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်အနက်မှ  တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အရပ်ကတိ 
စာချပ်ြဖင့ ်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ထားပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးဝင်းမင်းသူ 
[၅/ဒပယ(ိုင်)၁၁၈၂၂၆]မှ  ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း  ကမ်းလှမ်းလာရာ  က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွမှ  ဝယ်ယူရန်အတွက်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍   ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍  ဆိုင်ေရးပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မရူင်း) အြပည့အ်စုှံင့အ်တ ူလကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက  ဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်ယမုံေဇာ် LL.B (Q), HGPေဒ ခင်ယမုံေဇာ် LL.B (Q), HGP

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၄၅၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၄၅၉)
ဖုန်း- ၀၉-၈၈၅၀၃၂၃၁၅ဖုန်း- ၀၉-၈၈၅၀၃၂၃၁၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၁၆)၊ ရတနာလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ 

မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၆)၊ 
ဧရယိာ (၂၄၀၀)စတရုန်းေပအကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမသည် ၁။ ဦးတင်ဝင်း 
[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၀၉၁၄၀]၂။ ဦးခင်ဝင်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၁၈၁၂၃] ၃။ ဦးလှဝင်း 
[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၂၅၄၄၆] ၄။ ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၇၀၈၅၃] ၅။ ဦးစိန်လင်း 
[၁၂/မရက(ုိင်)၀၃၅၇၄၅] ၆။ ေဒ ခင်စုိးဝင်း [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၂၈၃၃၆] ၇။ ဦးေကျာ်ဝင်း 
[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၉၁၅၄]  ၈။ ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၉၂၁၈]တို 
အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိပီး၊ ၎င်းတိုမ ှအပီးအပုိင်ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 
အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်တုိထံသုိ ပုိင်ဆုိင် 
ေကာင်း အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါသည်။

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

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

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

ကာယကံရှင်ှင့်သက်ဆိုင်သူအများသိေစရန် ကာယကံရှင်ှင့်သက်ဆိုင်သူအများသိေစရန ်

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
အမှတ်-၂၄၀ (8-A)၊ ဗားကရာလမ်း၊ ေြမနကီန်ုး(ေတာင်)၊ စမ်းေချာင်း 

မိနယ်ေန အညာသား(ခ)ဦးတင်ေအာင်မိုး [၉/ကပတ(ိုင်)၁၆၃၁၉၇]၏ 

တာဝန်ေပးချက်အရ ေကညာပါသည်။ အညာသား(ခ) ဦးတင်ေအာင်မုိးှင့် 

ေဒ ေမကလျာစန်း [၁၂/တကန(ုိင်)၁၂၉၇၈၄]တုိသည် လွန်ခ့ဲေသာ (၂၅)ှစ် 

ခန်က အိမ်ေထာင်ကျရာ လွင်မာဦး၊ ေစာငယ်ေထွး(ေတာင်ကိုရီးယား)၊ 

ယ်မင်းေဝှင့် ေမာင်ေအာင်ဖုန်းြပည့်၊ သား/သမီး(၄)ဦး ထွန်းကားခဲ့ပါ 

သည်။ ေဒ ေမကလျာစန်းသည် (၁၂-၆-၂၀၂၂)ရက်မှစ၍ သားသမီးှစ်ဦးှင့ ်

အတ ူထိင်ုးသိုသွားပီးြပန်ေရာက်ေသာ်လည်း အဆက်အသွယ်ြဖတ်ေတာက် 

ထားပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒ ေမကလျာစန်းှင့်အတူ သားသမီးများ၏ 

ကိစ အဝဝကို ယေနမှစ၍ လုံးဝတာဝန်ယူေတာ့မည်မဟုတ်ပါေကာင်း၊ 

စီးပွားေရး၊ လမူ ေရးကစိ ရပ်များကိ ုတစ်ဦးှင့တ်စ်ဦးစွက်ဖက်မ  မြပရန်ှင့် 

ေပးရန်-ရရန်ကိစ ရပ်များသည် အညာသား(ခ)ဦးတင်ေအာင်မုိးှင့် မသက်ဆုိင် 

ပါေကာင်း ကာယကံရှင်များှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 စလင်း- ဦးေအာင်သိန်း (LL.B) ေဒ ေမမီလ  င်(LL.B, LL.M) စလင်း- ဦးေအာင်သိန်း (LL.B) ေဒ ေမမီလ  င်(LL.B, LL.M)

 စ်-၃၄၃၂/၈၅ စ်-၉၇၆၅/၁၄ စ်-၃၄၃၂/၈၅ စ်-၉၇၆၅/၁၄

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၁၆၅)၊ ပထပ်၊ ၃၈လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။အမှတ်(၁၆၅)၊ ပထပ်၊ ၃၈လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၄၃)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၃၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၁၂၄၇၊ အကျယ်အဝန်း (၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ဟ ုေခ တွင်ေသာ အမှတ်-၁၂၄၇၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ 
လမး်၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိရိှ ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ 
ဝယ်ယူရန် အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေဒ တင်တင် [၉/ခမစ(ိုင်)၀၈၃၈၂၉](AE-၀၇၃၉၁၅)ထံသို က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွမှ 
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးကိ ုတရားဝင်နည်းလမ်းတကျ 
မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးြမင့်ရီ      ေဒ စိုးစိုးြမင့်          ဦးသိန်းွန်ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ      ေဒ စိုးစိုးြမင့ ်          ဦးသိန်းွန်
BSc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL   LL.B(စ်-၁၀၀၆၃) BA,HGP,R.L,DBL,DML,DILBSc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL   LL.B(စ်-၁၀၀၆၃) BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)

အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀,      ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃,               ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀,      ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃,               ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သန်လျင်ကယ်စင်အမ်ိရာ၊ ကယ်စင် 

မိေတာ်အမ်ိရာဝင်းအတွင်းရိှ သလွံင်ရပ်ိမွန်အမ်ိရာစမီကံန်ိးအဆင့ ်ဇန်ု-ဘ၊ီ တိက်ုအမှတ် 
(ဘ-ီ၃)၊ အခန်းအမှတ်(၆၁၁)၊ Type(C), Area(၆၅၁)Sqft ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းတိက်ုခန်း 
တွင် ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား တိုက်ခန်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေကျာ်မျိးထွန်း [၉/မနမ(ိုင်)၀၈၅၁၄၂]
ှင့် ေဒ ရီရီစု[၉/မနမ(ုိင်)၀၈၅၃၂၃]တုိထံမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် ေငွေပးေချပီးြဖစ် 
ပါသည်။   ယခုအခါ   သန်လျင်ကယ်စင်အိမ်ရာတွင ်   အမည်ေြပာင်းကိစ ြပလုပ်ရန် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်    ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက    က ်ုပ်ထံသို 
ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းများှင့အ်တ ူယခေုကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  ယင်းေနေကျာ်လွန်၍  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
သန်လျင်ကယ်စင်အမ်ိရာတွင်  အမည်ေြပာင်းမည့က်စိ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးခင်ေမာင်[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၂၂၅၉] ဦးခင်ေမာင[်၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၂၂၅၉]
 ဖုန်း- ၀၉-၅၁၃၄၃၈၁ ဖုန်း- ၀၉-၅၁၃၄၃၈၁



ဇွန်  ၂၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၄၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၃၇)၊ ခေပါင်းလမ်းဟု ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း 

(၄၀x၆၀)ေပရိှ ေဒ ကင်ေအး (TDI-၀၁၄၆၆၁) အမည်ေပါက်ေြမချပါမစ်ေြမကွက် 

၏ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း ေပ (၂၀x၆၀) အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို 

အရပ်စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် အကျိးခံစားခွင့်၊ ေရာင်းချခွင့်ရိှ 

သည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ သန်းသန်းု [၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၆၁၈၅]က 

ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က န်မ ေဒ ေဌးေဌးဆင့ ်[၅/ဆရတ(ိင်ု)၀၈၃၁၅၂]

မှ ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီကပီး စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မ ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ဆုိင်မ  

စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စရန်ေပးေချ 

ထားသူ ေဒ ေဌးေဌးဆင့်သုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား 

ဥပေဒှင့်အညီ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေဌးေဌးဆင့် [၅/ဆရတ(ိုင်)၀၈၃၀၅၂]ေဒ ေဌးေဌးဆင့် [၅/ဆရတ(ိုင်)၀၈၃၀၅၂]

အမှတ်(၁၁၅၀)၊ ြမတ်ေလးလမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်အမှတ်(၁၁၅၀)၊ ြမတ်ေလးလမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်

(၄၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၄၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၉၉၆၈၇၆၊ ၀၉-၄၂၅၀၃၆၃၁၃ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၉၉၆၈၇၆၊ ၀၉-၄၂၅၀၃၆၃၁၃

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၂၆-၆-၂၀၂၂   ရက်ထတ်ု   ေကးမုသံတင်း 

စာ စာမျက်ှာ (၂၃)ပါ အများသိေစရန် 
ေကညာြခင်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ချိ 
ချိဦး ေကာ်ြငာတွင ်တိုက်အမှတ်(၁၁)၊ (၅)
လ ာ၊ အခန်းအမှတ်(၂)၊ အကျယ်အဝန်း (၆၀၅)
စတုရန်းေပှင့် ၂။ ေဒ ေချာြမတ်ေဟသ ီ[၁၂/
တမန(ိင်ု) ၁၂၃၇၃၀]ဟ ုြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်အသိေပးေကညာြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေအာက်ကည့ြ်မင်တိင်ုလမ်း၊ ပထမသရီ ိ

ရိပ်သာ၊ အမှတ်(၁၆၂/၂)ေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်ကိုကို [၁၂/

အလန(ုိင်)၀၄၁၄၀၄]သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ် 

အမှတ်အသားကို ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ် (၉-

၆-၂၀၂၂)ရက်ေနစွဲပါ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်-၄၁၈၇/၂၀၂၂ 

ြဖင့် မှတ်ပုံတင်ပီးြဖစ်ပါသည-်

အထက်ေဖာ်ြပပါ “Dr.KO Aesthetics & Laser”“Dr.KO Aesthetics & Laser” ဟူေသာ အဂ  လိပ် 

စာသားအြပင ်ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါပု ံအမှတ်အသားကို အလှအပဆိုင်ရာ

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပီး ထိုလုပ်ငန်း 

အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို ဦးေအာင်ကိုကို၏ တရားဝင ်

ခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ  တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ 

သွယ်ဝိုက်ြဖစ်ေစ၊ ဆင်တူယိုးမှားြဖစ်ေစ တုပသုံးစွဲြခင်း၊ အမည်တူ၊ 

အမှတ်အသားတ ူ(သိုမဟတ်ု) ဆင်တယူိုးမှား အမှတ်တဆံပ်ိ တစ်ခခုကုိ ု

ြပလပ်ုြခင်း၊ မပူိင်ုခွင့မှ်တ်ပုတံင်ရန် လပ်ုေဆာင်ြခင်း စသည်တုိကုိ လုံးဝ 

မြပလုပ်ရန်တားြမစ်ပါသည်။ ယင်းသို တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ကျးလွန်ေကာင်း ေတွြမင်ကားသရိပါက ကျးလွန်သအူေပ  တည်ဆ ဲ

ဥပေဒများှင့်အညီ ဆက်လက်အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်သူဇာငိမ်း (LL.B)ေဒ ခင်သူဇာငိမ်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)

အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၅၁၀၁၂၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၅၁၀၁၂၅၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၄၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

၉၂၈၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ် (၉၂၈)၊ ေကျာက်စမ်ိး(၇)လမ်း၊ (၄၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် 
(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးစိုးြမင့(်DNU-၀၅၁၁၀၀)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်
(ဂရန်)ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးစိုးြမင့(်ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ပိ[ု၁၂/ဒဂမ(ိင်ု) 
၀၀၂၂၈၄](ကိယ်ုစား)General Power-၃၁၇၇/၂၀၂၂(၂၄-၂-၂၀၂၂)ရရိှသ ူဦးစိုးမင်းေထွး[၅/
ဆလက(ိုင်)၀၀၀၉၃၂]မှ ဂရန်မူရင်း၊ ေသစာရင်း၊ GPမူရင်း၊ ေဒ ပိုသက်ရှိထင်ရှားရှိပီး 
GPမပ်ုသမ်ိးေသးေကာင်း ဦးစိုးမင်းေထွး၏ ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ 
မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ပီး အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေဒ ပို၏ 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်တို တင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ် 
ဆိရုန် ေြမပုကံူးှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ 

ဆည်ေတာ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၀၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမဧရိယာေပ(၄၀x၆၀) 
ကျယ်ဝန်းသည့် ဦးဆန်းေဝ(B/RGN-014907)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအရပ် 
ကတစိာချပ်ြဖင့ ်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ
ေဒ ေရ စင်ိုင်[၉/ခအဇ(ိုင်)၀၅၀၄၉၀]မှ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်း 
လာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ဆိုင်ေရးပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)အြပည့်အစံုှင့်အတူ လူကုိယ်တုိင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း မရိှပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ   ဤအေရာင်းအဝယ်ကို    ပီးဆုံးသည်အထိ   ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ယမုံေဇာ်[LL.B(Q),HGP]ေဒ ခင်ယမုံေဇာ်[LL.B(Q),HGP]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၄၅၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၄၅၉)
ဖုန်း-၀၉-၈၈၅၀၃၂၃၁၅ဖုန်း-၀၉-၈၈၅၀၃၂၃၁၅

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဈးကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊ အုန်းပင်လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဈးကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊ အုန်းပင်လမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်-၁၈၊ (၃-လ ာ/တတိယထပ်/ေြခရင်းခန်း)၊ (၁၂ေပခွဲx၅၀ေပ)ရှိ တိုက်အမှတ်-၁၈၊ (၃-လ ာ/တတိယထပ်/ေြခရင်းခန်း)၊ (၁၂ေပခွဲx၅၀ေပ)ရှိ 

ဦးဘိုးေထာင် ပိုင်ဆိုင်သည့်တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်တိုှင့်ပတ်သက်၍ ဦးဘိုးေထာင ်ပိုင်ဆိုင်သည့်တိုက်ခန်းှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်တိုှင့်ပတ်သက်၍ 

“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သသူည် အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းအား ဝယ်ယ ူ

ပိုင်ဆိုင်ထားသည့ ်တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်သ ူဦးဘိုးေထာင(်ကွယ်လွန်) ၏ ဇနီးြဖစ်သူ  

ေဒ လှလှဝင်းထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ  စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

ကို ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 

အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သမူျား၊ ကန်ကွက်မည့သ်မူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍  

(၇) ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ  ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွ

က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန် 

ပါက ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူြခင်းကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးြပတ်ေအာင ်

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးခိုင်ေဌး(LL.B,D.B.L,D.I.L) ေဒ ခိုင်ဦးသူ (LL.B,D.B.L,D.I.L) ဦးခိုင်ေဌး(LL.B,D.B.L,D.I.L) ေဒ ခိုင်ဦးသူ (LL.B,D.B.L,D.I.L)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၅၉) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၉၅၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၅၉) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၉၅၄)

အမှတ်-၈၇၊ ေဈးကီးလမ်း၊ မကျည်းတန်းေတာင်/ေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၈၇၊ ေဈးကီးလမ်း၊ မကျည်းတန်းေတာင/်ေရှရပ်ကွက်၊ 

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၂၅၈၈၁ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၂၅၈၈၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ေပ ဦး(၃)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၉၅၀)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀) ေပရှိ ေဒ ေအးမို 
မိုေထွး [၁၄/မမက(ိုင်)၁၇၉၇၀၈] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမအမျိးအစား 
ေြမကွက်ှင့တ်ကွ ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ေဒ ေအးမိုမိုေထွး [၁၄/မမက(ိုင်)၁၇၉၇၀၈]ထံမှ 
က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယခေုကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍  
(၇) ရက်အတွင်း   ခိုင်လုံေသာ    စာရက်စာတမ်း   အေထာက်အထားများြဖင့ ်
လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပ ေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွား
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ုံးြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ုံး

အလုပ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းအလုပ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁ ရက်၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁ ရက်

(၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်)(၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်)
၁။ ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်(ုံးချပ်)တွင် 
လစ်လပ်လျက်ရှိသည့ ်လစာ န်းကျပ် (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
ရရိှေသာ အငယ်တန်းစာေရးရာထူး(၁၂)ေနရာအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
သတ်မှတ်ချက်များှင့ ်ကိက်ုညြီပည့စ်ုသံမူျား ေလ ာက်ထားိင်ုပါသည်-
 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 (ခ) ၃၀-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် အသက်(၃၀)ှစ်ထက် မေကျာ်သ ူ

ြဖစ်ရမည်။
 (ဂ) အသိအမှတ်ြပတက သိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲရရှိသူြဖစ်ပီး 

Computer က မ်းကျင်သူများကိ ုဦးစားေပးမည်။
 (ဃ) ေရးချယ်ခံရပါက ေကာ်မရှင်မှေစလ တ်မည့်သင်တန်းများ 

တက်ေရာက်ိုင်ရမည်ြဖစ်ပီး ေကာ်မရှင်ှင့ ်အနည်းဆုံး  
(၂)ှစ် တစ်ဆက်တည်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
ကတိဝန်ခံချက် လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။

၂။ ကိုယ်တိုင်ေရးေလ ာက်လ ာ[Curriculum Vitae (CV) Form]ှင့် 
အတူ ေအာက်ပါစာရက်စာတမ်းများ ပူးတွဲပါရှိရမည-်
 - ဘွဲလက်မှတ်မိတ မှန်၊
 -  အသက်အေထာက်အထားအတွက်  တက သိုလ်ဝင်တန်း 

ေအာင်လက်မှတ်မိတ မှန်၊
 -  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ မှန်
 -  သက်ဆိင်ုရာမိနယ် ရစဲခန်းမှ ေလ ာက်လ ာပတ်ိရက်မတိင်ုမ ီ

(၆)လအတွင်း ရရိှထားသည့ ်ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်းေထာက်ခ ံ
ချက်မူရင်း၊

 -  အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားမိတ မှန်၊
 -  တစ်လအတွင်း ိုက်ကူးထားသည့် လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ၊ 

(ဓာတ်ပုံေနာက်ေကျာတွင် အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ်ေရးသားရန)်

 - အြခားက မ်းကျင်မ ှင့် လုပ်ငန်းအေတွအကံအေထာက ်
အထားမိတ များ၊

 - ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာှင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန် 
ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ ဆရာဝန် 
တစ်ဦးဦး၏ ေထာက်ခံချက်မူရင်း။

၃။ ေလ ာက်ထားသူများသည် လူေတွစစ်ေဆးြခင်း၊ ကွန်ပျတာ 
လက်ေတွ စစ်ေဆးြခင်းများ ေြဖဆိရုမည်ြဖစ်ပီး ေြဖဆိရုမည့ရ်က်အား 
သီးြခားအေကာင်းကားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၄။ လူေတွစစ်ေဆးရန် လာေရာက်သည့်အခါတွင် ပူးတဲွတင်ြပထား 
သည့် မိတ မှန်များ၏ မူရင်းများတင်ြပရမည်။
၅။ ေလ ာက်လ ာများကိ ု န်ကားေရးမှးချပ်ထ ံလပ်ိမ၍ူ ြမန်မာိင်ုင ံ
အမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်(ံုးချပ်)၊ အမှတ်(၂၇)၊ ြပည်လမ်း၊ 
လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးသုိ လကူိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ မှတ်ပုတံင် 
ပိုစာ(အြမန်ေချာပို)စနစ်ြဖင့် ြဖစ်ေစ (၃၁-၇-၂၀၂၂)ရက် ံုးချန်ိအတွင်း 
ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။
၆။ https://mnhrc.org.mmhttps://mnhrc.org.mm/Job.Application  မှတစ်ဆင့်လည်း 
ေလ ာက်ထားိုင်ပါမည်။
၇။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၀၁-၆၅၄၆၈၁ မှ 
၆၅၄၆၈၄ Ext: ၈၀၁၊ ၈၃၆ တုိသုိ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစံုစမ်းုိင်ပါသည်။

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မဆုိင်းေအာန်[၁/မကန(ုိင်) 

၂၀၅၆၈၇]၏ ပတ်စ်ပုိနံပါတ်(မမှတ်မိ)

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ဦးမင်းမင်းလတ်[၁/မကန 

(ိုင်)၁၃၄၀၆၅]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွ ရိှက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၆၇၆၇၉၂ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၆၇၆၇၉၂



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
Myanmar Motor Corporation Public Co.,Ltd မှ Hire Purchase ြဖင့ ်ေရာင်းချေသာ Suzuki Carry အြဖေရာင်ကား 

(၈)စီး 7P-3987, 7P-3980, 7P-3977, 7P-3975, 7P-3991, 7P-3979, 7P-3983, 7P-4002 တိုအား TAS Co.,Ltd မှ 

Director  ေဒ ခင်စပါယ်မုိး [၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၀၂၁၉၃]မှ ဝယ်ယူပီး အငှားဝယ်စနစ် (Hire Purchase) ြဖင့် ပစ ည်းဝယ်ယူ 

ေပးြခင်းှင့ ်ငှားရမ်းထားြခင်း ှစ်ဦးသေဘာတူကတိစာချပ်ကိ ု(၂၈-၅-၂၀၁၈) ရက်တွင် ချပ်ဆိုကရာ၌ အငှားဝယ်ယူချ 

ထားေပးသ ူ(ဘဏ်)ေနရာတွင် Deputy Manager, ကမ ာရ့တနာဘဏ်မှ လက်မှတ်ေရးထုိး၍ အငှားဝယ်ယခူျထားေပးြခင်း 

ခံရသူေနရာတွင် ေဒ ခင်စပါယ်မိုး [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၂၁၉၃] Director, TAS Co.,Ltd က လက်မှတ်ေရးထိုးပီး အငှား 

ဝယ်ယူချထားေပးေသာ ပစ ည်းေရာင်းချသူေနရာတွင ်Director, Myanmar Motor Corporation Public Co.,Ltd က 

လက်မှတ်ေရးထိုးကပါသည်။ ကမ ာ့ရတနာဘဏ် (အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက်)မှ Myanmar Motor 

Corporation Public Co.,Ltd, ရန်ကုန်မိသို (၈-၂-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်ေချးေငွ (အငှားဝယ်)/၀၀၁/၂၀၂၂ ြဖင့ ်

အငှားဝယ်စနစ်(Hire Purchase) ြဖင့ ်ေရာင်းချထားေသာ TAS Co.,Ltd  ၏ လစ်အရစ်ကျေပးသွင်းရန်  ပျက်ကွက်မ အတွက်   

  းေဆာ်အေကာင်းကားစာေပးပိုလာသည့်အတွက ်အထက်ေဖာ်ြပပါ Suzuki Carry အြဖေရာင်ကားများကိ ုလက်ဝယ် 

ထားရှိသူများမှ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း Myanmar Motor Corporation Public Co.,Ltd  

ရန်ကုန်မိသုိ လာေရာက်ဆက်သွယ်ညိ  င်းရန်ှင့် လာေရာက်ဆက်သွယ်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

  ဒါိုက်တာအဖွဲ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ဒါိုက်တာအဖွဲ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးခင်ဝင်း (H.G.P)၊ အထက်တန်းေရှေန၊ စ်-၁၁၈၄၃(၆-၉-၁၉၈၅)ဦးခင်ဝင်း (H.G.P)၊ အထက်တန်းေရှေန၊ စ်-၁၁၈၄၃(၆-၉-၁၉၈၅)

အမှတ်(၁၄၂၇)၊ ေအာင်ရာဇာ(၁)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၄၂၇)၊ ေအာင်ရာဇာ(၁)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၅၀၄၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၅၀၄၅

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ဦးေဇာ်လွင်ှင့် ေဒ ဇာြခည်ထွန်း 

တို၏သမီး ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေြမာင်း 
တကာေကျးရာေန မဖူးသစ်ငုံအား 
မအိကလျာှင်းဟု  ေြပာင်းလဲေခ  
ဆိုပါရန်။

မအိကလျာှင်းမအိကလျာှင်း

ြဖည့်စွက်ဖတ် ပါရန်ြဖည့်စွက်ဖတ် ပါရန်
 ၂၆-၂-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ  ေကးမုံ 

သတင်းစာ စာမျက်ှာ ၂၅ပါ တရား 

လ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးေကျာ်ေလးေမာင ်

၏ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာ 

တွင် (၁၀)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းဟ ုြဖည့်စွက်ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ မ လမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၉၃၁)၊ ေပ(၄၀x၆၀)၊ ေဒ လှြမင့[်၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၂၄၇၂၂] တရားဝင ်
အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုထားေသာ ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ  အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလံုးတိုကို ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ြမြမေဝ[၈/ပခက(ိင်ု)၁၁၁၅၄၃]ထမှံ 
အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်၍ 
အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိ ု
ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက် 
ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ကုမုြဒာေဒ ကုမုြဒာ

LL.B,D.B.L,D.I.L,IDCSLL.B,D.B.L,D.I.L,IDCS
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၈၉၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၈၉၉)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၆၅၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၆၅၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၉/B)ရပ်ကွက်၊ 

ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၄၃၁)ဟုေခ တွင်ေသာ  ေပ(၄၀x၆၀)
ကျယ်ဝန်းေသာ ဂရန်မိတ ှင့် မခွဲစိတ်ရေသးသည့ ်ေပ(၁၆x၆၀) ေြမကွက ်
အလွတ်ှင့် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လက်ရှိအရပ်ကတိ 
စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေဒ မာလာဇင်[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၂၃၁၁၀]
မှ တရားဝင် ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခလံျက် ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ကမ်းလှမ်းလာရာ   က န်မေဒ ေဝှင်းြဖ [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၇၅၉၇]မှ 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်ပီး ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 
ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က န်မထသံို 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား(မရူင်း) အြပည့အ်စုှံင့တ်ကွ 
လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည့ ်
အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။           ေဒ ေဝှင်းြဖ [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၇၅၉၇]ေဒ ေဝှင်းြဖ [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၇၅၉၇]

ဖုန်း-၀၉-၄၅၂၄၂၇၀၆၃ဖုန်း-၀၉-၄၅၂၄၂၇၀၆၃

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ စပံယ်လမ်းှင့ ်(၆)လမ်းေထာင့၊် အမှတ်(၁/၆)တွင် ဖွင့လှ်စ်ထားေသာ 

ေဝဒီ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ေရာင်းဝယ်ေရးကုမ ဏီလီမိတက် [၎င်းကုမ ဏီ၏ ကုိယ်စား Marketing Manager ေဒ သ ာြမင့်- 

၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၇၁၉၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

အထက်အမည်ပါ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွWAI DE ဖနိပ်ဆိင်ုမှ တဆံပ်ိေပါင်းစုဖံနိပ်များအား တစ်ဆင့ြ်ပန်လည်ေရာင်းချ 

ိုင်ရန်အတွက် ေအာက်ပါဇယား၌ ကုန်ပစ ည်း မှာယူသူ/ ဆိုင်ပိုင်ရှင်များအေနြဖင့ ်ကုန်ပစ ည်းအမှာစာ (Delivery 

Order) များအရ ကန်ုပစ ည်းမှာယ၍ူ လက်ခရံယခူဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ကန်ုပစ ည်းဖိုး ကျန်ေငေွပးသွင်းရန် ယေနတိင်ု 

ေပးသွင်းြခင်းမရိှဘ ဲပျက်ကွက်လျက်ရိှပါေကာင်းှင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၂)ပတ်အတွင်း ကျန်ေငမွျားေပးသွင်း 

ြခင်းမရိှဘ ဲဆက်လက်ပျက်ကွက်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကာ်ြငာ 

အပ်ပါသည်-

 စ် ကုန်ပစ ည်းမှာယူသူ/ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဆိုင်ခန်းအမည် ေပးသွင်းရန် (ေငွ) စ် ကုန်ပစ ည်းမှာယူသ/ူဆိုင်ပိုင်ရှင ် ဆိုင်ခန်းအမည် ေပးသွင်းရန ်(ေငွ)

  အမည်/လိပ်စာ  အမည်/လိပ်စာ    

 ၁။ မမိုးမိုး ပန်းကမ ာဖိနပ်ဆိုင် ၂၁,၉၀၈၆ဝိ/-

  A ုံ၊ မိမေဈး၊ ြပင်ဦးလွင်မိ  (ကျပ်ှစ်ဆယ့်တစ်သိန်းကိုးေသာင်း

    ရှစ်ရာ့ေြခာက်ဆယ်တိတ)ိ

 ၂။ (၁) ကိုထွန်းိုင် KK Shoes Centre ၂၄,၂၂၄၀ဝ/ိ-

  (၂) ေဒ ေကသီ  (ကျပ်ှစ်ဆယ့်ေလးသိန်း

  ေကျာက်ဆည်မိ  ှစ်ေသာင်းှစ်ေထာင့်ေလးရာတိတ)ိ

 ၃။  ေဒ သွယ်သွယ်ှင်း ပုလဲသွယ်စတိုး ၃၉,၀၀၀၀ဝိ/-

  မင်းဘူးမိဝင်၊ မင်းဘူးမိ  (ကျပ်သုံးဆယ့်ကိုးသိန်းတိတ)ိ

 ၄။ ေဒ ှင်းှင်းဦး ြမသဇင်(ဖိနပ်ဆိုင်) ၁၆,၃၀၆၀ဝိ/-

  အမှတ်-၂၉၊ ချယ်ရီုံ၊  (ကျပ်တစ်ဆယ့်ေြခာက်သိန်း

  မိမ ေဈး၊ လား  းမိ။  သုံးေသာင်းေြခာက်ရာတိတ)ိ

 ၅။ ကိုေအာင်ေကျာ်မိုး နန်းထိုက်(ဖိနပ်ဆိုင်) ၃၀,၀၀၀၀ဝိ/-

  မိမလမ်း၊ (အင်းဝဘဏ်အနီး)၊  (ကျပ်သိန်းသုံးဆယ်တိတ)ိ

  ပခုက မိ။

 ၆။  (၁) ဦးဝင်းသန်  ABC Store ၃၁,၂၉၅၀၀/-

  (၂) ကိုေထွးေမာင ်  (ကျပ်သုံးဆယ့်တစ်သိန်းှစ်ေသာင်း

  (၃) ကိုေဇာ်ေဇာ်  ကိုးေထာင့်ငါးရာတိတ)ိ  

  မီးသတ်တိုက်တန်း

  ေတာင်ဘက်၊ ေကျာက ာလမ်း၊

  ြမစတိုးအနီး၊ မုံရာမိ။

 ၇။  ေဒ နန်းြမမိုး လှဖုန်း (ဖိနပ်ဆိုင်) ၂၅,၀၆၅၀၀/-

  ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊  (ကျပ်ှစ်ဆယ့်ငါးသိန်းေြခာက်ေထာင့်

  မိုးညင်းမိ။  ငါးရာတိတိ)

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

 ေဒ သ ာြမင့် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၇၁၉၅]  ဦး ေကာင်းြမတ်ေဇာ် ေဒ သ ာြမင့် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၇၁၉၅]  ဦး ေကာင်းြမတ်ေဇာ်

(Marketing Manager) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)(Marketing Manager) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)

Ph-09- 5013857        အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်(ဝ)ဲ၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်။Ph-09- 5013857        အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်(ဝ)ဲ၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

''ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၄၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၅/ခ(၁)၊ ဧရယိာ(ဝ.၀၉၅) ဧကရိှ ''ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၄၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၅/ခ(၁)၊ ဧရယိာ(ဝ.၀၉၅) ဧကရိှ 

ေြမပိုင်ေြမအမျိးအစား၊ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ် (၁၅၅-စီ)၊ သုခလမ်း၊ ၈/ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်ဟုေခ တွင် ေြမပိုင်ေြမအမျိးအစား၊ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ ်(၁၅၅-စီ)၊ သုခလမ်း၊ ၈/ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်ဟုေခ တွင် 

ေသာ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့် ပတ်သက်၍ ေသာ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့ ်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း''အများသိေစရန် ေကညာြခင်း''

က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ေဒ ယမင်းေကျာ် [၁၂/လမန(ုိင်)၁၂၄၄၁၃] ှင့် ဦးဟန်ုိင်စုိး [၁၂/လမန(ုိင်)၁၁၅၃၆၃] 

တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အထက်ရည် န်းလိပ်စာပါ  ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍  ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်-

အထက်ရည် န်းလပ်ိစာပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

တိုှင့် ပတ်သက်၍ (၇-၉-၂၀၂၁) ရက်တွင် ေဒ ေမေမထွန်း[၁၂/လမန(ိုင်)၀၄၅၁၄၇] မှ ခရစ်ယာန်ဥပေဒ၊ ထုံးတမ်းအစ်အလာှင့် 

အည ီေသတမ်းစာ ြပလပ်ုခဲ့ပီး ေဒ ေမေမထွန်းမှာ (၁၈-၆-၂၀၂၂) ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားသြဖင့ ်ယင်းေသတမ်းစာပါအတိင်ုး ေဒ ေမေမ 

ထွန်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့် အထက်ရည် န်းလိပ်စာပါ ေြမှင့် အိမ်တိုအား (၂၄-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ နီလာဝင်းမှ 

အသိသက်ေသများေရှေမှာက်၌  ေဒ ေမေမထွန်း သက်ရိှထင်ရှားရိှစ်က ြပလုပ်ခ့ဲသည့်  ေသတမ်းစာပါအတုိင်း လ ေဲြပာင်း ေပးအပ်ခ့ဲသြဖင့် 

ပိုင်ဆိုင်လာသူများြဖစ်ေကာင်းှင့် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ  ေဒ ယမင်းေကျာ်ှင့် ဦးဟန်ိုင်စိုးတိုထ ံတည်ဆဲဥပေဒများ 

ှင့်အညီ  တရားဝင်အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပီးြဖစ်ေသာေကာင့် အထက်ရည်ွန်းလိပ်စာပါ ေြမှင့်အိမ်တို၏ တရားဝင ်

လက်ဝယ် ပိုင်ဆိုင်သူများမှာ ေဒ ယမင်းေကျာ်ှင့် ဦးဟန်ိုင်စိုးတိုသာြဖစ်ေကာင်း လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ အများသိေစရန ် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ယမင်းေကျာ် ှင့် ဦးဟန်ိုင်စိုးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ယမင်းေကျာ ်ှင့် ဦးဟန်ိုင်စိုးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

           ေဒ ခင်သန်းြမင့် B.A (Law)L.L.B (စ်-၁၅၄၉)၊    ေဒ နီလာဝင်း LL.B(စ်-၁၂၉၂၃)           ေဒ ခင်သန်းြမင့ ်B.A (Law)L.L.B (စ်-၁၅၄၉)၊    ေဒ နီလာဝင်း LL.B(စ်-၁၂၉၂၃)

ေဒ ေမစံပယ်ဝင်း LL.B  (စ်-၁၄၅၉၇)ေဒ ေမစံပယ်ဝင်း LL.B  (စ်-၁၄၅၉၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အေမှင့်သမီးများ(Law Firm)အေမှင့်သမီးများ(Law Firm)

ခံအမှတ် (၄၅၇/ဂ)၊ ြမန ာလမ်း၊ ၁၃/ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၄၈၆၈၊ ၀၉-၇၇၈၄၃၄၅၀၇ခံအမှတ် (၄၅၇/ဂ)၊ ြမန ာလမ်း၊ ၁၃/ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၄၈၆၈၊ ၀၉-၇၇၈၄၃၄၅၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေလးေထာင့က်န်ရပ်ကွက်၊ ကန်ေတာ်မွန် 

အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၂)၊ အခန်းအမှတ် (၀၀၃)အား အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ြမစိန် 

[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၁၁၁၆၀]ထံမှ ေဒ ြမေလး [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၂၄၅၄၀] ှင့် 

ေဒ သီရိေအာင် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၇၄၄၇၂]တိုက   ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်        

တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာအုပ်တွင် အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလ ာက်ထား 

လာမ အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅) ရက်အတွင်း 

အေထာက်အထား ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

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

၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

“ရန်ကန်ုမိ၊  သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃/မာန်ေြပ “ရန်ကုန်မိ၊  သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃/မာန်ေြပ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၀၆)၊ အကျယ်အဝန်း လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၀၆)၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရယိာ(၂၄၀၀)စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမျိး ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀)စတုရန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမျိး 

အစား၊ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ်(၅၀၆)၊ မာန်ေြပ(၁၂)လမ်းအေနာက်၊ အစား၊ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ(်၅၀၆)၊ မာန်ေြပ(၁၂)လမ်းအေနာက်၊ 

၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့် ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့် 

ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 

ှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”ှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
အထက်ရည် န်းလိပ်စာပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထား 

ေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိေတာ်

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် 

အပုိင်ေရာင်းချသူများြဖစ်ကေသာ ေဒ ြဖြဖမာ[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၄၅၄၂၅]၊ ဦးသိန်းဦး 

[၁၄/မအပ(ိင်ု)၀၁၆၀၂၃]၊ ေဒ ခင်ြမတ်ေမာ်[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၁၇၉၁၅]၊ ေဒ ခင်ြမတ်ေဇာ် 

[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၄၅၄၂၄]၊ ဦးသိန်းထူး[၁၄/မအပ(ိုင်)၀၀၅၉၁၇]၊ ေဒ စမ်းဇီဝါ[၁၂/

သကတ(ိုင်)၀၃၀၅၀၀]၊ ေဒ ခင်ေဝေဝွန် [၁၄/မအပ(ိုင်)၀၀၄၆၀၂]တို၏ အမည်ြဖင့ ်

မှတ်သားတည်ရိှေနေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ယေနတိင်ု ၎င်းတိုပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းှင့် အြခားအေမွစား၊ အေမွခံအေပါင်အှံအ ပ်အရှင်းမှစ၍ 

အာမခံအြဖစ်တင်သွင်းထားြခင်းတိုမှ လုံးဝကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက် 

ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေပ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ ေဒ ပပဝင်း [၇/ဖမန 

(ိုင်)၀၉၆၁၄၄]မှ အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား 

စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိ ု

ပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်း စာရက်စာတမ်းများြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ပပဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ပပဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)

အမှတ်-၁၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 09-778434507, 09-772766716သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 09-778434507, 09-772766716

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်-ေလးေထာင့က်န်၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၂၀၉၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၅x၅၀)ရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 

အမှတ်-၅၄၊ ြပည်ေတာ်ေအးလမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

ရန်ကန်ုမိဟေုခ တွင်သည့ ်ှစ်ခန်းတဲွ (၃       )ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦရိှ အကျယ်အဝန်း 

၁၂      ေပx၅၀ေပ)ရိှ ဒတုယိထပ်(ေြခရင်းခန်း) တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ေရာင်းသူ ေဒ သိဂ   ေခါင်[၇/ပခန(ိုင်)၂၂၇၈၅၇]မှ 

(၆-၁၁-၂၀၁၁)ရက်စွဲပါ ဆက်စပ်စာချပ်အရ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ  လက်ဝယ်ရှိ       

ပိုင်ဆိုင်ေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှ

ဝယ်ယူရန်အတွက် တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ ေကညာပါသည့်ေနရက်မှ(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

ိုင်ပါေကာင်း၊  သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

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

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

၁
၂

၁
၂



ဇွန်   ၂၉၊    ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၇၉၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၂၄၊  အကျယ်အဝန်း(အလျားxအန)ံ 

(၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရိှ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမှင့်တကွ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၇၉)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ အမှတ်- 
၂၂၄ ေခ တွင်ေသာ ေြမအမည်ေပါက ်ဦးဘေကျာ်(CF-၀၁၀၁၀၂)ထံမှ အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ခင်ေထွး[၁၀/
ကမရ(ိုင်)၀၁၆၈၅၇]က လက်ေရာက်ရရှိခဲ့ပီးေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကို တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ ခင်ေထွး 
[၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၁၆၈၅၇]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက် ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သိဂ   ဝင်း(စ်-၈၁၈၀)(LL.B, D.B.L, D.M.L) ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ်(LL.B)(စ်-၇၇၉၃) ေဒ ေအးေအးချိ (LL.B) (စ်-၇၈၂၈)ေဒ သိဂ   ဝင်း(စ်-၈၁၈၀)(LL.B, D.B.L, D.M.L) ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ(်LL.B)(စ်-၇၇၉၃) ေဒ ေအးေအးချိ (LL.B) (စ်-၇၈၂၈)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ေဒ နီနီေအာင်  (စ်-၃၈၀၂၃)ေဒ နီနီေအာင်  (စ်-၃၈၀၂၃)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
ုံးအမှတ်(၈၃/၁၁)၊ ဒု-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ုံးအမှတ်(၈၃/၁၁)၊ ဒု-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၇၆၄၆၊ ၀၉-၇၈၅၄၁၇၆၄၆ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၇၆၄၆၊ ၀၉-၇၈၅၄၁၇၆၄၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ၃၅-လမ်း၊ အလယ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၇၂)၊ ပထမထပ် 

(ညာ)ဟေုခ တွင်သည့ ်အကျယ်အဝန်း (၁၂ ၁
၂  x ၅၀)ေပရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ 

အိမ်သုံးလ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရစက်ေမာ်တာအပါအဝင် အကျိးခစံားခင့်ွအရပရ်ပတ်ိုကုိ တရားဝင် အမည်ေပါက် 

ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးသန်းဝင်း[၁၂/မဘန(ိုင်)၀၉၄၉၆၂]ထံမ ှ

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် အခန်းတန်ဖိုးေငွအချိကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ပိုင်ေရး 

ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်း 

များှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ် 

ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်း(LL.B)ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ် ေရှေန(စ်-၅၆၃၆/၉၁)တရားလ တ်ေတာ် ေရှေန(စ်-၅၆၃၆/၉၁)

အမှတ်(၁၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၅-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၅-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၉၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၆၅၁၉၄၉၉၈ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၉၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၆၅၁၉၄၉၉၈

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ေဈးလမ်းေန ဦးေကျာ်မျိးခိုင် [၅/စကန(ိုင်) 

၀၂၈၀၀၁]ှင့ ်ေဒ လှလှတင် [၅/စကန(ိင်ု)၀၂၈၀၀၂] တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက် 

အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်မျိးခိုင်ှင့် ေဒ လှလှတင်တို၏ 

သားြဖစ်သ ူကိရုထဲက်ေအာင် [၅/စကန(ိင်ု)၂၀၀၇၄၀]သည် မဘိများ၏ ဆိဆုုံးမမ  

ကိ ုနာခြံခင်းမရိှဘ ဲမဘိများစတ်ိဆင်းရေဲစေသာကစိ ရပ်များ၊ ခွင့မ်လ တ်ိင်ုသည့် 

ကိစ ရပ်များအားလုပ်ေဆာင်၍ ၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှ (၂၉-

၅-၂၀၂၂)ရက်မှ ထွက်ခွာသွားပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ် 

စွန်လ တ်လိက်ုပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင်တွင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ ကစိ အဝဝ 

အား ဦးေကျာ်မျိးခိုင်ှင့် ေဒ လှလှတင်တိုမိသားစုမှ လုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယူ 

ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝင်းယုယုမိုး (LL.B)ေဒ ဝင်းယုယုမိုး (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၈၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၈၂)

အမှတ်(၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၃၁၉၇၈၊ ၀၉- ၉၇၅၅၄၇၈၄၅ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၃၁၉၇၈၊ ၀၉- ၉၇၅၅၄၇၈၄၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သခင်ခင်ေဇာ် 

(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၃၈)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း အလျား (၄၀)ေပ x အနံ 
(၆၀)ေပ၊ ဦးမူရသီး(ခ) ဦးမူလတီး (ISN-၅၅၀၉၈၅)ပါမစ်အမည်ေပါက်ေြမကွက် 
အား ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိလုာသ ူဦးြမတ်မင်း [၁၂/သဃက(ိင်ု) 
၀၃၈၉၃၅]မှ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည်ြဖစ်၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ 
ေဒ သိဂ   ဝင်း [၁၂/ရကန(ိုင်)၁၂၄၉၅၁]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်
အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများသည ်ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)
များြဖင့် က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။                    လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရလ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ

ဦးြမင့်ေဇာ်ဦး (LL.B)ဦးြမင့်ေဇာ်ဦး (LL.B)
(စ်-၁၄၄၁၀)(စ်-၁၄၄၁၀)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်(၇၃၅)၊ ေညာင်ဦးဖီးလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်အမှတ်(၇၃၅)၊ ေညာင်ဦးဖီးလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်

Ph: 09- 420307568, 09- 794744866Ph: 09- 420307568, 09- 794744866

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ လမ်းသစ်လမ်းအမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်(၄၉)၊ 

အခန်းအမှတ်(၄၀၁)အား အမည်ေပါက် ေဒ လှလှသိန်း (BGE-၁၇၇၆၈၅) [၁၂/

လမန(ိင်ု)၀၂၇၈၅၀]ထမှံ ေဒ ပိုးြမင့(်ခ)ေဒ စန်းစန်း[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၉၈၁၀]

ကဝယ်ယူခဲ့ပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာအုပ်တွင ်အမည်ေြပာင်းလ ဲ

ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့်စံုစွာြဖင့် တင်ြပကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။

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

၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေညာင်သုံးပင ်

ေကျးရာအုပ်စု၊ အကွက်အမှတ်-၆၈၄၊ ဦးပုိင်လုပ်ကွက်အမှတ်-၄၁/ခ၊ အကွက်အမည်-

သန်လျင်ေြမာက်၊ ဧရိယာ(၀.၃၀)ဧက၊ ပုံစံ(၇)ရရှိထားေသာ လယ်ယာေြမှင့ ်အကျိး

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ပိုင်ရှင်ေဒ သင်းသင်းဦးထံမှ က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်  ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ ်

ပါသည်။

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယေနမှ 

စ၍  (၇)ရက်အတွင်း  အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့်  လူကိုယ်တိုင်က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား 

ပီးေြမာက်ေအာင်   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ိုင်ဦး(ဥပေဒဘွဲ) ေဒ ေကျာ့ေကျာ့စံ(ဥပေဒဘွဲ) ဦးဇဲွြပည့စ်ုလွံင်(ဥပေဒဘဲွ)ဦးေကျာ်ိုင်ဦး(ဥပေဒဘွဲ) ေဒ ေကျာ့ေကျာ့စ(ံဥပေဒဘွဲ) ဦးဇဲွြပည့စ်ုလွံင်(ဥပေဒဘဲွ)

       (စ်-၈၇၆၂)          (စ်-၁၃၄၈၅)         (စ်-၅၃၀၈၇)       (စ်-၈၇၆၂)          (စ်-၁၃၄၈၅)         (စ်-၅၃၀၈၇)

                  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေန                  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၀)၊ ဒတုယိထပ်၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်(၅၀)၊ ဒတုယိထပ်၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၅၀၅၇၃၇ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၅၀၅၇၃၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ Yankin Palm Village အမ်ိရာ၊ 

တိက်ုအမှတ် (၃၂)၊ အခန်းအမှတ် (၃၁)အား အမည်ေပါက် ဗိလ်ုမှးကီးကြံမင့သ်န်း 
[၁၄/ဖပန(ိုင်)၁၃၇၄၁၆]ထံမ ှဦးမင်းေအာင်ဝင်း [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၄၇၆၆၄] ှင့် 
ေဒ သိဂ   မင်း [၁၂/အစန(ုိင်) ၀၁၂၈၈၁] တိုက ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တုိက်ခန်း 
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာအုပ်တွင် အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  
ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၅) ရက်အတွင်း အေထာက်အထား 
ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 
၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦး  င်းေသာ်ဇင် [၁၂/

သလန(ိုင်)၁၂၄၅၇၉] ကိုင်ေဆာင ်
ေသာ  သေ  ဘာသားလုပ်သက်မှတ်တမ်း 
ကတ် (SID)၊ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်
ေတွရှိပါက  အ ေကာင်းကားေပး 
ပါရန်။      Ph-No. 09-265679454Ph-No. 09-265679454

အများသိရှိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅၀)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၉၃၉)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၂၄၀၀ စတရုန်းေပ)ရိှသည့် 
ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ အသိ ာ (ဘ) ဦးသန်းဝင်း[၁၂/တတန 
(ိုင်)၁၅၉၂၈၂]မှ ပါမစ်မူရင်းှင့်အတူ အဆက်အစပ်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် 
(၂၈-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေဒ ဝငး်သတီာထမံ ှဝယ်ယူထားခဲ့ပီး ယေနအချန်ိအထိ 
ေဒ အသိ ာသာလ င် တရားဝင်လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားရိှသြူဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ အိသ ာ၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက ်မရရှိဘဲ မည်သူ 
တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ေရာင်းချေပါင်ှံေပးကမ်းြခင်း၊အမည်ေြပာင်းေလ ာက်
ထား ြခင်း၊ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိင်ုြခင်းှင့ ်အြခားမည်သည့အ်ေကာင်းြခင်းရာ 
ကိစ ရပ်များအား ေဆာင်ရက်ခွင့်မြပပါေကာင်းှင့် တစ်စုံတစ်ရာြပလုပ်ခဲ့ပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝင်းယုယုမိုး(LL.B)ေဒ ဝင်းယုယုမိုး(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၈၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၈၂)

အမှတ်(၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၉၇၈၊ ၀၉-၉၇၅၅၄၇၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၉၇၈၊ ၀၉-၉၇၅၅၄၇၈၄၅

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

ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁၁၉)လမ်း၊ အမှတ်(၅၄)၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁၁၉)လမ်း၊ အမှတ်(၅၄)၊ 

၄-လ ာ(ဝဲ)ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းှင့်စပ်လျ်း၍ ၄-လ ာ(ဝဲ)ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းှင့်စပ်လျ်း၍ 

ဦးေအာင်ထွန်းိုင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၁၈၁၁၉]ှင့် ဦးေအာင်ထွန်းိုင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၁၈၁၁၉]ှင့် 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ပါ တိက်ုခန်းအား မခိင်ြဖစ်သ ူေဒ ဖရဒီါက ပိင်ုဆိင်ုပီး သားြဖစ်သ ူ

ဦးေအာင်ထွန်းိင်ုအား ေနထိင်ုခွင့သ်ာရိှပီး မည်သူအားမ  ေရာင်းချခွင့မ်ရိှေကာင်း၊ 

ေပါင်ံှခွင့မ်ရိှေကာင်း၊ ငှားရမ်းခွင့မ်ရိှေကာင်း၊ ေပးကမ်းခွင့မ်ရိှေကာင်း၊ လလှဲယ် 

ခွင့်မရှိေကာင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်း လ ဲေြပာင်းခွင့်မရှိေကာင်း မိခင်ြဖစ်သူ 

ေဒ ဖရီဒါ၏  န်ကားချက်အရ ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ ဖရီဒါ ေဒ ဝင်းြမတ်ြမတ်ေမ းေဒ ဖရီဒါ ေဒ ဝင်းြမတ်ြမတ်ေမ း

[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၇၈၇၅] LL.B, D.B.L, W.I.P.O(Switzerland)[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၇၈၇၅] LL.B, D.B.L, W.I.P.O(Switzerland)

အမှတ်(၅၄)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၁၉)လမ်း၊ အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၈၈၄)အမှတ်(၅၄)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၁၉)လမ်း၊ အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၈၈၄)

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ အမှတ်(၂၈)၊ အိမ်ကီးလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ အမှတ်(၂၈)၊ အိမ်ကီးလမ်း၊ 

 ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။

  ဖုန်း-၀၉-၇၇၁၀၇၇၁၆၀  ဖုန်း-၀၉-၇၇၁၀၇၇၁၆၀

ရတနာရတနာ

သစ်ေတာသစ်ေတာ

ြပည့်ေသွးြပည့်ေသွး

ေကာေကာ

သစ်ေတာသစ်ေတာ

ရတနာရတနာ

ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်း

ပါပါ



ဇွန်  ၂၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊   ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၆၂၀)၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၆၂၀)၊ အဿက  
(၂၁)လမ်း၊   (၁၀)ရပ်ကွက်၊  ေတာင်ဥက လာပ 
မိနယ်၊ ဦးဟန်ကး (ေအစီ-၀၂၃၇၇၆) 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည် 
ေပါက် ဦးဟန်ကး (ေအစ-ီ၀၂၃၇၇၆) (ဖခင်)
သည် (၂၈-၃-၁၉၉၅)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ 
ေဒ ကျင် ေသာင်း(မခိင်)သည် (၁၄-၃-၂၀၁၅)
ရက် တွင်လည်းေကာင်း၊ အသီးသီး(ကွယ်လွန် 
သြဖင့)်၊ ေဒ စန်ိြမ [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၄၂ ၄၇၉]
မှ တစ်ဦးတည်းေသာ သမီးေတာ်စပ် ေကာင်း 
ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်-၄/၁၀၆၃/ ၂၀၂၂ (၁၉-
၄-၂၀၂၂)၊  ေသစာရင်း၊   ေသဆုံးသည်မှာ  
မှန်ကန်ေကာင်း  ရပ်ကွက/်မိနယ် အုပ်ချပ် 
ေရးမှးေထာက်ခံချက်၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ 
ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ၎င်းထံမ ှGP အမှတ်- 
၅၃၃၇/၂၀၂၂ (၃၀-၃-၂၀၂၂)ရသ ူဦးေအာင်ြမင့ ်
[၇/ဒဥန(ိုင်)၀၀၂၄၂၂]မှ ပါဝါေပးသူ သက်ရှိ 
ထင်ရှားရှိေကာင်းှင့် ပါဝါမုပ်သိမ်းေသး 
ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်- ၄/၁၀၆၂ 
/၂၀၂၂ (၂၀-၄-၂၀၂၂)တိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက် 
ထားလာြခငး်အား တရားဝင်ခုိင ်လံုေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်   ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း     ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများဝယ်ယူရန ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

(1/YRPHD/22-23) ေခ ယူြခင်း(1/YRPHD/22-23) ေခ ယူြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရး 

ဌာနခွဲမှ ြပည်သူကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့ ်

ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူ၍ ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်

တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ရှိသည့် ေဆးကုမ ဏီများအေနြဖင့် တင်ဒါေလ ာက်လ ာ 

တင်သွင်း၍ ြမန်မာ FDA အသိအမှတ်ြပ ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများကိ ုဝင်ေရာက ်

ယှ်ပိင်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စတင်ေရာင်းချမည့်ေန  - ၃၀-၆-၂၀၂၂ ရက်

 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းမ စတင်လက်ခံမည့်ေန - ၁-၇-၂၀၂၂ ရက်

 တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက်ှင့်အချနိ ် - ၁-၈-၂၀၂၂ ရက်၊

   မွန်းတည့ ်(၁၂:၀၀)နာရီ

 အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၅၂၀)၊ အေနာက်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 

ဖုန်း-09- 765151270 သို ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်ြပည်သူေဆးုံကီး(ခုတင်-၃၀၀)ေနြပည်ေတာ်ြပည်သူေဆးုံကီး(ခုတင်-၃၀၀)
ေဆးဝါးှင့် ေဆးပစ ည်းများဝယ်ယူိုင်ရန် ေဆးဝါးှင့် ေဆးပစ ည်းများဝယ်ယူိုင်ရန ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ် ေနြပည်ေတာ်ြပည်သူေဆးုံကီး (ခတုင်-၃၀၀) 
ပုဗ သီရိမိ ေနြပည်ေတာ်တွင် ေဆးကုသမ ခံယူေနေသာ လူနာများအတွက် 
လိုအပ်သည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါတိုကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် အစိုးရအသိအမှတ်ြပ 
ကုမ ဏီများထံမှ ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ  ေခ ယူအပ်ပါသည်-
 FDA အသိအမှတ်ြပ
 (က) ေဆးဝါးများ
 (ခ) ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ ည်းများ
 (ဂ) ဓာတ်မှန်ဖလင်ှင့် ေဆးရည်များ
 (ဃ) ေဆးပစ ည်းများ
၂။ ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာပုံစံများ
 စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်ှင့်အချနိ ် - ၁-၇-၂၀၂၂(ေသာကာေန ) 
   နံနက် ၁၀:ဝဝနာရီ
 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် - ၁၄-၇-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) 
   ညေန ၄:ဝဝ နာရီ
၃။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက ် - ၂၈-၇-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန )
၄။ တင်ဒါစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းချက်များှင့် လုပ်ငန်းများအေသးစိတ်ကုိ သိရိှ 
လိပုါက ေအာက်ပါလပ်ိစာတွင် ေနစ်ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက်  စုစံမ်းိင်ုပါသည်-
 တင်ဒါေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ
 ေနြပည်ေတာ်ြပည်သူေဆးုံကီး (ခုတင်-၃၀၀) ေနြပည်ေတာ်ြပည်သူေဆးုံကီး (ခုတင်-၃၀၀)
 ပုဗ သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ် ပုဗ သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်
 ၀၆၇-၈၄၃၀၀၉၂ ၀၆၇-၈၄၃၀၀၉၂

သက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာရပ်ိမွန်အဆင့(်၃)၊ တိက်ုအမှတ်(ဘ-ီ၄)၊ 

အခန်းအမှတ်(၁၀၂)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား၃၅ေပxအန၅ံ၅ေပ)ရိှ တိက်ုခန်းအား 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာ(အေဆာက် အအုံ)
ဌာနတွင် အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုကာ မမိတိစ်ဦးတည်းသာ တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် 
ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ခင်မာေအး[၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၅၁၁၇၉]ထမှံ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေမာင်ေမာင်မိုးေအာင်[၁၂/ပဘတ (ိုင်)၀၀၇၂၈၁]ှင့် 
ေဒ ခင်ခင်ချိ[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၄၁၈၂]တိုမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို(၂၈-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ 
အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား ရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များှင့်တကွ  က ်ုပ်ထံသို   လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)
Ph:09-773562082,09-780041939Ph:09-773562082,09-780041939

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဇ/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ 

တိုက်(၁)၊ အခန်း(၂၀၅)ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်(၂၅x၃၅)ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် 

ယင်းတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုအရပ်ကတစိာချပ် 

အဆက်စပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍ တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့် 

ရိှသူဟု ဝန်ခံေြပာဆုိသူ ေဒ စမ်းယံု[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၃၂၀၄၅]ထံမှ ေဒ စကားဝါ 

[၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၀၅၉၂]ကဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီး 

ြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုပါက(၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)

များှင့်တကွ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း 

မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စကားဝါ [၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၀၅၉၂]ေဒ စကားဝါ [၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၀၅၉၂]

၀၉-၄၃၀၂၀၉၁၈/၀၉-၇၉၈၄၃၀၃၂၄၀၉-၄၃၀၂၀၉၁၈/၀၉-၇၉၈၄၃၀၃၂၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁) 

ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစည်အိမ်ရာ 

(စ)၊ တိုက်အမှတ်(၁၀)၊ အခန်းအမှတ် 

(၃၀၁) အား မလူအမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ု 

သ ူဦးကိုဦး (ခ) ဦးေဂျာ်စ ီ(HLG - ၀၂၉ 

၅၆၄] ထံမှတစ်ဆင့် ြပန်လည်ဝယ်ယ ူ

ထားသူ ဦးေအာင်ဆန်းဦး [၁၀/မလမ 

(ိုင်)၀၀၅၆၉၀]မှ    ၎င်းအမည်ြဖင့ ်      

တုိက်ခန်းပုိင်ဆုိင်ခွင့်မှတ်ပံုတင်စာအုပ် 

ြပလုပ်ေပးပါရန်  ေလ ာက်ထားလာပါ 

သည်။ ထုတ်ေပးရန်မသင့်ေကာင်း 

ကန်ကွက်လုိပါက    ေကာ်ြငာပါသည့် 

ရက်မှ   (၁၄)ရက်အတွင်း   စာရက် 

စာတမ်းအေထာက်အထား ြပည့်စုံစွာ 

ြဖင့် တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ

မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန



ဇွန်  ၂၉၊   ၂၀၂၂



ဇွန် ၂၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၅၂-ရပ်ကွက်၊ အမှတ် 

(၂၁၆၆)ဟေုခ တွင်ေသာ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရိှ ေဒ ရင်ရင်(MGN-၀၈၅၉၁၉)
အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်  ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု လက်ဝယ်ထားရိှသ ူေဒ ခင်ေထွး[၁၀/
ကမရ(ိင်ု)၀၁၆၈၅၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းလာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ
ေဒ ဇင်မာမင်း(LL.B, D.B.L, D.I.L)ေဒ ဇင်မာမင်း(LL.B, D.B.L, D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)
အမှတ်(၁၁၇)၊ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၇)၊ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်(၇၉၈/၈၀၀)ေကျာင်းကုန်း(၃)လမ်း(၇) 

ရပ်ကွက ်(၆)ထပ်တိုက်၏ (A) အြခမ်းမှ (၅-လ ာ)ေခ  စတုတ ထပ်၊ တိုက်ခန်းှင့် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ လက်ရိှပုိင်ဆုိင်၍  ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံ 

ကတိြပသူ ေဒ ေမသက်ဝါ [၁၄/ဖပန(ုိင်)၁၁၀၇၀၅]ထံမှ က န်ေတာ် ဦးေဇာ်ေဇာ် 

ေအာင် [၇/ကဝန(ုိင်)၁၁၅၇၈၃]သည် အပီးအြပတ် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇) ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း မရူင်း 

များှင့တ်ကွ က န်ေတာ် ဦးေဇာ်ေဇာ်ေအာင်ထံသုိကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇာ်ေဇာ်ေအာင်[၇/ကဝန(ိုင်)၁၁၅၇၈၃]ဦးေဇာ်ေဇာ်ေအာင်[၇/ကဝန(ိုင်)၁၁၅၇၈၃]

Ph;09-449001744Ph;09-449001744

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေကျာ်သူလမ်း 

အမှတ်(၆၉၁/ခ)ဟေုခ တွင်သည့(်၆)ထပ်တိက်ုမှ ပ မထပ်(ဝါ) ေြခာက်လ ာ၊ 

အကျယ်အဝန်းေပ (၁၈x၅၂) ရိှ တုိက်ခန်းှင့် ပတ်သက်သည့် အကျိးခံစားမ  

အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း ဝန်ခသံ ူဦးေကျာ်စွာသန်ိး 

[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၄၆၅၄၅] ှင့် ေဒ သဲြမဝတ်ရည် [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၇၁၂၉၅] 

တိုထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ  အချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  

ယင်းအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ      

စာရက်စာတမ်းအ ေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ေကညာချက်ပါသည့ ်

ရက်မှစ၍ (၅-၇) ရက်အတွင်းလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

ပီးဆုံးသည့်တိုင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။

ဦးသီဟေဇာ်ဦးသီဟေဇာ်

၁၂/လသန(ိုင်)၀၂၀၇၇၇၁၂/လသန(ိုင်)၀၂၀၇၇၇

ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၂၃၉၆ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၂၃၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဆပ်ိကမ်းသာလမ်း  (အလယ် 

ဘေလာက်)၊ အမှတ်-၂၁၆(ပထမထပ်-ဝဲ)ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းအပါအဝင် ယင်း 

တိုက်ခန်းှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို တရားဝင်လက်ရှိ 

ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးသန်ေဇာ်ဦး[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၉၄၉၁]ထံမှ အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ေရာင်းေကးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ် 

ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့ ်

တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင ်

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆိုပါအေရာင်း 

အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

    ဦးေမာင်ေမာင်ိုင်LL.B,Dip.in French        ဦးကည်သာဦးLL.B    ဦးေမာင်ေမာင်ိုငL်L.B,Dip.in French        ဦးကည်သာဦးLL.B

    (စ်-၇၄၈၃/၁၅-၅-၂၀၀၇)         (စ်-၁၇၄၈၄/၂၁-၁၂-၂၀၂၁)    (စ်-၇၄၈၃/၁၅-၅-၂၀၀၇)         (စ်-၁၇၄၈၄/၂၁-၁၂-၂၀၂၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၂၀၈(ပထမထပ်)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(အလယ်ဘေလာက်)၊ ေကျာက်တံတား အမှတ်-၂၀၈(ပထမထပ်)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(အလယ်ဘေလာက)်၊ ေကျာက်တံတား 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၀၄၆၇၊ ၀၉-၇၉၅၄၁၀၄၆၇၊ ၀၉-၄၂၈၂၁၁၁၁၂မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၀၄၆၇၊ ၀၉-၇၉၅၄၁၀၄၆၇၊ ၀၉-၄၂၈၂၁၁၁၁၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ Star City အိမ်ရာ 

အတွင်းရိှ တိက်ုအမှတ်(A4)အခန်းနပံါတ်(819C) အကျယ်အဝန်း(622)

စတုရန်းေပ၊ အိပ်ခန်း(၁)ခန်းှင့် အတွင်းပရိေဘာဂစုံလင်စွာပါေသာ 

အခန်းကိပုိင်ုဆိင်ုသ ူဦးစိုးစိုး[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၀၆၄၆၈]ထမှံ က န်မ မှင်း 

ဧကရီ [၈/ပခက(ိုင်) ၂၃၅၉၁၇]မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါကိစ ှင့် 

စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက က န်မထသံို ခိင်ုလုေံသာ စာရက် 

စာတမ်းှင့် ယခုေကာ်ြငာသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ယင်းေနေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီြဖစ်ေြမာက်သည်အထ ိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်

ပါသည်။

မှင်းဧကရီ  [၈/ပခက(ိုင်)၂၃၅၉၁၇]မှင်းဧကရ ီ [၈/ပခက(ိုင်)၂၃၅၉၁၇]

09-95253885709-952538857

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၇)၊ ေရ ဂံုသီရိလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၄၈၄)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၂ေပ ၅လက်မ x ၆၀ေပ)၊ ေြခရင်းြခမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၇၂)ှင့က်ပ်လျက်ဘက်အြခမ်းရိှ 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်
ေဒ တင်တင်ယ[ု၇/မညန(ိင်ု)၀၀၁၃၆၆]အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထမှံ  ေဒ သသီဝီင်း 
[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၃၂၈၅၀]သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံး၌ ချပ်ဆိုထားေသာ အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်အမှတ်(၂၉၄/၂၀၂၂)ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပး ေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)
များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင် ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 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၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၊ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၊

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ (၃)လ ာ၊ ဒုတိယထပ(်ဘယ်ြခမ်း)၊ အမှတ(်၆၁)ဟုေခ တွင်ေသာ 

အကျယ်အဝန်း (၁၈ေပx၅၀ေပ)ရှိေသာ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်တပ်ဆင်အသုံးြပသည့ ်ေရ၊ မီး၊ လ ပ်စစ် 
ေမာ်တာအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဦးေအာင် 
ဝင်း(ခ) ဦးလင်ကင်ဟိ ု[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၂၂၉၆၂]မှ ဝန်ခကံတြိပလျက် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆအွား ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းပါေသာ 
ေကာင့် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့် 
ပတ်သက်ပီး ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူတိုက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
အကယ်၍ ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ဝင်းဝင်း (စ်-၈၄၉၇)    ေဒ ခင်ခင်ေအး (စ်-၁၆၀၉၃) ေဒ ဝင်းဝင်း (စ်-၈၄၉၇)    ေဒ ခင်ခင်ေအး (စ်-၁၆၀၉၃)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 ဖုန်း-၀၉- ၄၀၆၀၉၁၆၄၉    ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၆၇၀၁၆ ဖုန်း-၀၉- ၄၀၆၀၉၁၆၄၉    ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၆၇၀၁၆

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၉၂) 

ဟုေခ တွင်ေသာ အမှတ်(၉)၊ ထွန်းသီရိ (၅)လမ်း၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တွင်တည်ရှိေသာ 
ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀ေပ x၆၀ေပ)၊ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၉၁)ှင့်ကပ်လျက်ဘက်အြခမ်းရိှ ှစ်(၆၀) 
ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ RC (၂)ထပ် တိုက်ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမကိံန်းှင့ေ်ြမစီမခံန် ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်း 
တွင် ဦးေမာင်ေမာင် (PYU-၀၇၂၄၈၂) ဦးေမာင်ေမာင ်(PYU-၀၇၂၄၈၂) အမည်ြဖင် ့အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမ ှေဒ ွန်ရှင် 
[၉/ပမန(ိုင်)၀၉၈၁၈၀][၉/ပမန(ိုင်)၀၉၈၁၈၀]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတူ အဆင့်ဆင့်အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်” “ှစ်ဦးသေဘာတူ အဆင့်ဆင့်အဆက်စပ်အေရာငး်အဝယ်ကတိစာချပ်” များြဖင့ ်
ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး မမိတိစ်ဦး တည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွထံသို စကား 
ကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ 
တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ
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၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၊ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၊

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်  ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်  ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ လမုတန်းရပ်ကွက်၊ မင်းမေဟာ်လမ်း၊ တိုက ်

အမှတ်(၁၃၃)၊ အခန်းအမှတ်(ဘ)ီ၊ (ေြမညထီပ်)၊ ဧရယိာအကျယ်အဝန်း(၁၂      ေပx 
၅၀ေပ)အကျယ်ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်ထိတုိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ 
တရားဝင် ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ ဝါဝါလွင်[၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၁၄၂၀၀]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တိုက်ခန်းှင့် 
ပတ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့၊် ရပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားအြပင် အြခားမည်သမူဆိ ုကန်ကွက် 
လိပုါက က ု်ပ်ထသံို ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုမာသည့် 
မရူင်းစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ရန် ဖတ်ိေခ  
အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အထက် ေဖာ်ြပပါ ေရာင်းဝယ်မ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သိဂ   ေအာင်LL.B,Dip in Bussiness Lawေဒ သိဂ   ေအာင်LL.B,Dip in Bussiness Law

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၀၄)
အမှတ်(၁၉၉)၊  ဗိုလ်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)အမှတ်(၁၉၉)၊  ဗိုလ်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈

၁
၂

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ ေဒ သူလဆာေဒဝီ [၁/

ဝမန(ိုင်)၁၀၁၅၈၂]၏  ပတ်စ်ပို 

နပံါတ်(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွား 

ပါသြဖင့ ်ေတွရိှက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၀၃၉၂၈ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၀၃၉၂၈

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ်    ဦးေမာင်ေမာင်ငယ ်        

[၅/ကလန(ိုင်)၀၃၈၄၄၂]၏  ပတ်စ်ပို 

နံပါတ်(မမှတ်မိ)မှာ  ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့်ေတွရှိက  အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၈၈၃၈၀၈၆၆၃ဖုန်း-၀၉-၈၈၃၈၀၈၆၆၃

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ြမစ်ကီးနားမိ၊   အထက(၉)၊ 

တတိယတန်း  (တ-၈၃/၂၀)ေအာင်မှ 

ေမာင်လေဖျာ်လွမ်းေခါင်၏  ဖခင် 

အမည်မှန်မှာ ဦးေခါင်လွမ်း[၁/မကန 

(ိုင်)၁၄၆၁၇၀]ြဖစ်ပါသည်။



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ဦးရဲဝင်းေနာင်ဦးရဲဝင်းေနာင်
မီးရထားဌာန၊ သရက်ကုန်းဘူတာုံပိုင်မီးရထားဌာန၊ သရက်ကုန်းဘူတာုံပိုင်

အသက်(၄၉)ှစ်အသက်(၄၉)ှစ်

ေမာ်လမိင်မိ၊ ေဈးကိရပ်၊ မင်းသံလွင်လမ်းကား၊ အမှတ် 

(၄၂/D)ေန   ဦးစံြမင့်-ေဒ ေအးကိင်တို၏သား၊   ရန်ကုန်မိ၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်ေန ေဒ ညိညိြမင့်၏ေမာင်၊ ဦးရဲဝင်း 

ေအာင်၏ညီ  ဦးရဲဝင်းေနာင ်(မီးရထားဌာန၊ သရက်ကုန်းဘူတာ 

ုံပိုင်)သည် ၂၈-၆-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၄ နာရီတွင်  SSC ေဆးုံ၌ 

(၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသိုေြပာင်းေရ သွားပါသြဖင့ ်

က င်းကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်အား ယင်းေနမွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် 

ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး  ေဆမွျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                                       

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
 ရန်ကုန်မိေန ေဒ ေအးေအးသန်ိး ( န်ကားေရး 

မှး-ငိမ်း) (ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ်)၏ 

ခင်ပွန်း  ဦးဝင်းြမင့် အသက်(၇၆)ှစ်သည် ၂၆-၆-၂၀၂၂ 

ရက် ညေန ၆ နာရီတွင် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွား 

ေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်း 

ေကကွဲရပါသည်။

ေဇယျ (၆၄)၊ တရားေရးအရာရှိအပတ်စ်(၁)ေဇယျ (၆၄)၊ တရားေရးအရာရှိအပတ်စ(်၁)

သူငယ်ချင်းများသူငယ်ချင်းများ

ဘဝနတ်ထံ ပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံ ပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

ဘဒ  ကု  လ(ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ေဆာင်)ဘဒ  ကု  လ(ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ေဆာင)်
သာသနဓဇဓမ ာစရိယသာသနဓဇဓမ ာစရိယ

သိက ာေတာ်(၅၅)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၇၅)ှစ်သိက ာေတာ်(၅၅)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၇၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊   အလုံမိနယ်၊  ပါဠိတက သိုလ်  ေအာင်မဂ  လာ 

တိုက်သစ်၊ တိုက်အုပ်ဆရာေတာ ်ဘဒ  ကု  လ (သာသနဓဇဓမ ာ 
စရယိ)သည် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ နယန်ုလြပည့ေ်ကျာ် ၉ ရက်) ၂၂-၆-၂၀၂၂ 
(ဗဒု ဟူးေန) ၁:၂၀ နာရီတွင် ဘဝနတ်ထံပျလွံန်ေတာ်မူသွားပါသြဖင့် 
(၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆန်း ၃ ရက်) ၃၀-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) 
မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပင့ေ်ဆာင်၍ အ ိမအဂ ိဈာပန 
သဘင် ကျင်းပြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပါေကာင်း တပည့ ်စာသင်သဃံာေတာ် 
များှင့ ်ဒါယကာ၊ ဒါယကိာမများအား အသေိပး အေကာင်းကားအပ်ပါ 
သည်။ (ေကျာင်းတိုက်မှကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထွက်ပါ 
မည်။)

ဈာပနကျင်းပေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်သန်းဝင်း [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၂၆၉၃]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ခင်သန်းဝင်းသည် ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ဗျိင်းကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သခုလမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၃ေအ၂)၊ ေြမကွက် 
အမှတ်(၁၁၄)၊ အကျယ်(၀.၀၂၈)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထား 
ေသာ အမှတ်(၆)ဟေုခ တွင်ေသာ (၆)ထပ်ရိှ ေြမညထီပ်(B)ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလံုးတုိအား တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်သူြဖစ်ေသာ  ဦးလှထွန်း[၁၁/စတန(ုိင်)၀၂၆၆၄၂]ထံမှ 
တရားဝင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာငး်ဖိုးေင၏ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချခ့ဲပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူရှ ိ
ပါက က ်ုပ်တိုထံသို  ခိုင်လုံသည့်စာချပ်စာတမ်း   အေထာက်အထားမူရင်းှင့်အတ ူ
ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်သန်းဝင်း ေဒ ဧပရယ်စိုး(LL.B, D.B.L)ေဒ ခင်သန်းဝင်း ေဒ ဧပရယ်စိုး(LL.B, D.B.L)
[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၂၆၉၃] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၈၅)[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၂၆၉၃] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၈၅)
 ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၉၃၄၀၀၃ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၉၃၄၀၀၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဦးဘအိုကွင်းပိုင်လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၂/ဃ)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (အလျား ၂၀ ေပ x 

အန ံ၅၀ ေပ) ကျယ်ဝန်းေသာ ေြမညထီပ်တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းေြမကွက်၏အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ အဆင့ဆ်င့ဝ်ယ်ယထူားသည့ ်ေဒ ေစာစ ာေထွး (ဘ) ဦးလှေအာင် 

[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၂၂၄၁၄]မှ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးသရူစိုး[၁၄/လပတ(ိင်ု)၁၂၂၉၉၉]

သုိေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ  က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 

 ေရာင်းေကးေငွတစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအြဖစ် စရန်ေငွတချိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ထိအုေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာပိင်ုဆိင်ုမ  

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ် 

ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

မည့သ်မူရိှပါက ကျန်ေငမွျားကိေုပးေချပီး အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒ 

ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးထွန်းထွန်းိုင် ဦးေအာင်ဗိုလ်ဗိုလ်ေဇာ် ဦးထွန်းထွန်းိုင် ဦးေအာင်ဗိုလ်ဗိုလ်ေဇာ်

 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၇၆၉၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၂၂၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၇၆၉၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၂၂၁)

အမှတ်(၈)၊ ပိေတာက်ေရ ဝါ(၁)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။အမှတ်(၈)၊ ပိေတာက်ေရ ဝါ(၁)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

ဖုန်း- ၀၉-၉၆၈၆၈၄၈၇၉၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၁၇၅၂ဖုန်း- ၀၉-၉၆၈၆၈၄၈၇၉၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၁၇၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာ
 ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၈၉)၊ တတယိထပ်(ဝ)ဲ၊ (၇)ရပ်ကွက် တိက်ုခန်းအား ေဒ ေမာ်ေမာ်ေအာင်[၁၂/
တမန(ိင်ု)၀၆၈၈၄၈] တစ်ဦးတည်းပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာရာ 
ဦးေစာထွန်း [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၃၄၂၆၇]၊ ေဒ ြမဝင်း[၁၂/တကန(ိုင်) 
၀၇၂၄၅၂]တိုမှ ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 
ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆံုးသည်အထိ ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေစာထွန်း+ေဒ ြမဝင်းဦးေစာထွန်း+ေဒ ြမဝင်း
အမှတ်(၂၂၁)၊ လမ်း ၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။အမှတ်(၂၂၁)၊ လမ်း ၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

ဖုန်း- 09-428622498,  09-444600612ဖုန်း- 09-428622498,  09-444600612

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၅၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၁၁၀၈)၊ ဗ လလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ)၊ 
ဧရိယာ(ဝ.ဝ၅၅)ဧကရိှ ေဒ တင်ြမင့်သိန်း (LPN-007879)  အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက် 
အနက်မှ (အလျား ၂၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပ)၊ ဧရိယာ (ဝ.ဝ၂၇) ဧကရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ယခု 
ေရာင်းချသ ူဦးဝင်းမင်းသန် [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၉၀၆၆၁]မှ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်စမီခံန်ခဲွပိင်ုခွင့ရိှ် 
ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍  ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ  
ေရာင်းချသည့ ်တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း  အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးမျိးသန်(ခ) ဦးေမာင်ကီး ေဒ တင်မိုးခိုင် ဦးမျိးသန်(ခ) ဦးေမာင်ကီး ေဒ တင်မိုးခိုင်
 LL.B (စ်-၁၀၅၇၇) LL.B (စ်-၄၂၁၆၉) LL.B (စ်-၁၀၅၇၇) LL.B (စ်-၄၂၁၆၉)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။အမှတ်(၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။
ဖုန်း- ၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇ဖုန်း- ၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၀ (က+ခ)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၁၆၊ ေြမကွက်အမှတ် (၇၄၅)၊ 

မာလာမိင် (၃)လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၅ ေပxအနံ ၅၀ ေပ)၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၂၉)ဧက၊ (၁၂၅၀)စတုရန်းေပရိှ  ေဒ ဇာြခည်လင်း 
[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၅၁၈၉၆]မှ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား လက်ရိှပုိင်ဆုိင်၍ စီမံခန်ခဲွပုိင်ခွင့်၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသူ  ေဒ ဥမ ာချိ [၆/မအရ 
(ိုင်) ၀၀၀၄၉၀]ထံမ ှက ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငွအြဖစ ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးမျိးသန်(ခ)ဦးေမာင်ကီး ေဒ တင်မိုးခိုင် ဦးမျိးသန်(ခ)ဦးေမာင်ကီး ေဒ တင်မိုးခိုင်
 LL.B (စ်-၁၀၅၇၇) LL.B (စ်-၄၂၁၆၉) LL.B (စ်-၁၀၅၇၇) LL.B (စ်-၄၂၁၆၉)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း- ၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇အမှတ်(၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း- ၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒါက်တာသူရဦးေဒါက်တာသူရဦး
ပါေမာက ချပ်၊ မုံရာတက သိုလ်ပါေမာက ချပ်၊ မုံရာတက သိုလ်

အသက်(၆၁)ှစ်အသက်(၆၁)ှစ်
မုရံာတက သိလ်ု၊ ပါေမာက ချပ် ဆရာကီး  ေဒါက်တာသရူဦး 

အသက် (၆၁)ှစ်သည် ၂၆-၆-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၄:၃၀ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သိရှိရပါသြဖင့်  မိသားစုှင့်ထပ်တူ 
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ပါေမာက ချပ်ှင့် ဆရာ၊ ဆရာမ/ဝန်ထမ်းများပါေမာက ချပ်ှင့် ဆရာ၊ ဆရာမ/ဝန်ထမ်းများ
ကွန်ပျတာတက သိုလ် (မုံရာ)ကွန်ပျတာတက သိုလ် (မုံရာ)

“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
 “ရန်ကန်ုမိ၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ကန်ုေဈးတန်းလမ်း (ေအာက်ဘ  “ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ကန်ုေဈးတန်းလမ်း (ေအာက်ဘ 

ေလာက်)၊ တိုက်အမှတ်(၁၀၆) (ေြမညီထပ်)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ေလာက်)၊ တိုက်အမှတ်(၁၀၆) (ေြမညီထပ်)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ ၁
၂ x ၆၀)ေပရှိသည့် x ၆၀)ေပရှိသည့ ်

တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရစက်ေမာ်တာ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်တပ်ဆင်ထားေသာ လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရစက်ေမာ်တာ 
အပါအဝင် ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး”အပါအဝင် ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး”ကို မူလပိုင်ရှင်ကွယ်လွန်သ ူဦးလှ 
သိန်းှင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ြမ(ခ)ေဒ ေအးမိတို၏ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်သူများ 
ြဖစ်ပီး လက်ရှိထားစီမံခန်ခွဲလျက ်လွတ်လပ်စွာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ ်
ကသည့ ်ဦးေဌးေအာင် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၈၉၅၄၂]၊ ေဒ ခင်ညိညိ (ခ)ေဒ ခင်စမ်းေအး 
[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၄၂၇၈]၊ ေဒ သူဇာြမင့ ်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၆၂၃၇၃]၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး 
[၁၂/တမန(ိင်ု) ၀၄၄၉၅၇]၊  ဦးေမာင်ေမာင်သန်း [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၇၆၁၉၉]၊ ေဒ သန်းသန်း 
စိုး [၁၂/တမန(ိုင်)၀၆၂၀၇၂]၊ ေဒ ကည်ကည်ေမ[၁၂/တမန(ိုင်)၀၆၂၀၄၉]တို (၇)ဦး 
တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူသည် “(၂၈-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ တိုက်ခန်း၏ ေနထိုင် “(၂၈-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ တိုက်ခန်း၏ ေနထိုင် 
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်ကို အဖိုးစားနားသတ်မှတ်ပီး ှစ်ဦးသေဘာတူ တိုက်ခန်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်ကို အဖိုးစားနားသတ်မှတ်ပီး ှစ်ဦးသေဘာတူ တိုက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ် ြပလုပ်ြခင်းဆိုင်ရာ စရန်ေငွေပးကတိစာချပ်”အေရာင်းအဝယ ်ြပလုပ်ြခင်းဆိုင်ရာ စရန်ေငွေပးကတိစာချပ”်ကိ ုချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူရန် 
အတွက် သေဘာတညူီပီး အေရာင်းအဝယ် ြပလပ်ုေသာ တိက်ုခန်း၏ တန်ဖိုးေငမွျားအနက် 
စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ 
ကန်ကွက်အေရးဆိုရန ်အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ခိုင်မာေသာ ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ် 
စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များအား ယူေဆာင်၍ ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
လကူိယ်ုတိင်ု က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် ကန်ကွက်တင်ြပိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်ချက် 
မရိှပါက တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးသီတာေမာ် (LL.B, D.B.L)ေဒ ေအးသီတာေမာ် (LL.B, D.B.L)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၈၄၂၉/၁၂)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၈၄၂၉/၁၂)
အမှတ်(၉၉/၁၀၁)၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်းှင့် မလ ကုန်းလမ်းေထာင့်၊အမှတ်(၉၉/၁၀၁)၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်းှင့ ်မလ ကုန်းလမ်းေထာင့်၊

ကျားကွက်သစ်(စံြပ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ကျားကွက်သစ(်စံြပ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၁၂၄၊ ၀၉-၅၀၄၈၂၂၁ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၁၂၄၊ ၀၉-၅၀၄၈၂၂၁

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ဇွန်   ၂၉၊   ၂၀၂၂

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။

- တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများှင့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးရာတွင် အဆင်ေြပ 

မ များရိှခဲ့ပီး ေကာင်းမွန်သည့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးမ များကိ ုြပလပ်ု၍ ိင်ုငံငမ်ိးချမ်း 

ေရးရရှိေအာင် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည်။

- အချိေသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများမှာ အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့် 

ေတွဆုေံဆွးေွးမ  မြပိင်ုက၊ မမိတိိုသည် ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် ှစ်ရပ်အတုိင်း 

ခိင်ုမစွဲာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ် ေဆွးေွးရန်ကျန်ရိှသည့ ်အဖဲွများအေန 

ြဖင့် မိမိကမ်းလှမ်းထားသည့်အတုိင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ ။

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၂၈

ြမန်မာ   ယူ-၁၉   အသင်းသည ် အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌ကျင်းပမည် ့

၂၀၂၂  အာဆီယံယူ-၁၉  ချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပွဲယှ်ပိင်ရန ်  အပီးသတ် 

ကစားသမားများ ေရးချယ်လိုက်ပီြဖစ်သည်။ 

ပိင်ပွဲဝင်မည် ့ြမန်မာ ယူ-၁၉ အသင်းတွင် အုပ်ချပ်သူ- ဦးရဲဝင်း 

ေအာင်၊   နည်းြပချပ်-   ဦးစိုးြမတ်မင်း၊    လက်ေထာက်နည်းြပ-

ဦးမင်းမင်းထွန်း၊ ဦးစထက်ိင်ုဝင်း၊ ဂိုးနည်းြပ- ဦးစန်ိေအး၊ ကစားသမား 

များအြဖစ် ဂိုးသမား– ဟန်ိးထက်စိုး၊ ထက်အာကာဝင်း၊ စိင်ုးစွမ်တွန်းေခး၊ 

ေနာက်တန်း– လင်းလင်းထွန်း၊ လန်းဆန်းေအာင်၊ ထွန်းထွန်းသိန်း၊ 

မျိးမင်းဟိန်း၊ ေကျာ်ဝဏ ၊ ခန်ဇင်ဟိန်း၊ ခွန်ေအာင်စိုး၊ အလယ်တန်း- 

ဟိန်းေဇာ်ိုင်၊ ချစ်ေအး၊ သာယာဝင်းထက်၊ မိုးေဆွ၊ ရဲေကာင်းဆက်၊ 

ေဇာ်ဝင်းသိန်း၊ ဥက ာိုင်၊                  စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်

Burma Final Revolution Armed Force - BFRAF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖွဲဝင်များ ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း 

အကမ်းဖက ်  ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး 

ြခင်းှင့် အြပစ်မဲ့ြပည်သူများအား 

အဓိကပစ်မှတ်ထား၍ သတ်ြဖတ် 

ြခင်းတို ေဆာင်ရက်ိုင်မ မရှိေစ 

ေရး ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးြခင်းများ    

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   အကမ်း 

ဖက်မ ကို မလိုလားေသာ ြပည်သ ူ

များ၏ သတင်းေပးမ များေကာင့် 

၂၀၂၂   ခုှစ်   ဧပီ   ၈   ရက်တွင် 
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အကမ်းဖက်အဖဲွဝင် ရေဲနာင်ထွန်း 

(ခ) Demon  ကို ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး ဗိုလ်တေထာင်မိနယ် 

တွင်  လည်းေကာင်း၊   ရဲမင်းဟိန်း 

(ခ)    ရဲဖိးေအာင ်  (ခ)     ရဲကီး၊ 

စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၂၆ ရက်တွင ်သာေကတမိနယ ်အမှတ်(၂)ရပ်ကွက ်စာတိုက်(၂)လမ်း အိမ်အမှတ် 

(ခ/၁၆)၌ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည့ ်ေဖာက်ခွဲေရးပစ ည်းများအား ေတွရစ်။

၂၀၂၂ အာဆီယံ ယူ-၁၉ ပိင်ပွဲယှ်ပိင်ရန်

ြမန်မာအသင်း အပီးသတ်လူေရးချယ်

မန်ယူအသင်းက ဘာစီလိုနာကွင်းလယ်ကစားသမား

ဖရန်ကီဒီေဂျာင်ကို ေြပာင်းေရ ေကးေပါင်

၅၆ သန်းြဖင့် ေခ ယူရန် သေဘာတူညီမ ရရှိ
မန်ယူအသင်းဟာ  စပိန်လာလီဂါကလပ ်ဘာစီလိုနာအသင်းမှ 

နယ်သာလန်ကွင်းလယ်ကစားသမား ဖရန်ကီဒီေဂျာင်ကိ ုေြပာင်းေရ  

ေကးေပါင ်၅၆ သန်း(ယူို ၆၅ သန်း)နဲ  ေခ ယူဖို သေဘာတူညီမ ရရှိခဲ့ 

ပီြဖစ်ပါတယ်။

ကွင်းလယ်ကစားသမား ဖရန်ကဒီေီဂျာင်ဟာ ၂၀၁၉ ခှုစ်အတွင်း 

က နယ်သာလန်ကလပ် ေအဂျက်အသင်းကေန ဘာစီလုိနာအသင်းသုိ 

ေြပာင်းေရ ေကးေပါင ်၆၅ သန်းနဲ  ေြပာင်းေရ လာခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၄ သို 

အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ပညာေရး 

ေနာက်ကျကျန်မ မြဖစ်ေစေရးအတွက်    အေြခခံ 

ပညာေကျာင်းများ  ဖွင့လှ်စ်သင်ကားမ ကိ ု မလိလုားသ ူ  

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်များက        အကမ်းဖက် 

ခိမ်းေြခာက်မ များ လုပ်ေဆာင်

ေချာင်းဦးမိနယ်   မုရံာ-မ ေလး   ကားလမ်းေပ  

၌   PDF   အမည်ခံ   အကမ်းဖက်သမားများက 

မိုင်းေထာင်ခဲ့မ ေကာင့်    အြပစ်မဲ့ြပည်သူများ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာများစွာရရှိ

စာမျက်ှာ » ၁၆

စာမျက်ှာ » ၁၇

စာမျက်ှာ »
၁၈၊ ၁၉


