
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    ဝါဆိုလဆန်း      ၃      ရက်၊      ကာသပေတးေန။                                                                                                                                            Thursday,      30     June    2022          ၁၀၇၈၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ်
၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မေတာ်မ ှLt. Gen. Apichet Suesat အား လက်ခံေတွဆုံစ်။

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်   ငယ်စ်က  ကုသိုလ် 

ေကာင်းမ ြပရန်  ေမ့ေလျာ့ေနခဲ့ေသာ်လည်း ေနာင် 

ကီးြပင်းလာေသာအခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရိှတုိ၏ 

အဆုံးအမကိုရ၍ မေမ့မေလျာ့ဘ ဲ ေကာင်းမ ကုသိုလ် 

ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ်အကျိးကို ရိုင်၏။ 

ထိုသို ြပုိင်ြခင်းကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ချးီမွမ်းေတာ် 

မူ၏။ ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် အား   

ထိုင်းဘုရင့်တပ်မေတာ်မှ Lt. Gen. Apichet Suesat ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွ လာေရာက်ဂါရဝြပေတွဆုံ

ေနြပည်ေတာ်       ဇွန်     ၂၉

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်အား ြမန်မာိုင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ ်လက်ခံကျင်းပြပလုပ်ေသာ (၃၄)ကိမ်ေြမာက ် ြမန်မာ-ထိုင်း 

ေဒသဆိုင်ရာနယ်ြခားေကာ်မတ ီအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ခဲ့သည့် ထိုင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲေခါင်းေဆာင ်Lt. Gen. Apichet Suesat ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲက ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ေနြပည်ေတာ်ရှိ 

ေဇယျာသီရိဗိမာန ်ဧည့်ခန်းမေဆာင်၌ လာေရာက်ဂါရဝြပေတွဆုံသည်။                                                                                                                                                    စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၉

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထတ်ုြပန်ေရးအဖဲွ၏ (၁၇)ကမ်ိေြမာက် 

သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွကိ ုဇလူိင်ု ၁ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးုံး စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

အဆိပုါသတင်းစာရှင်းလင်းပဲွသို တက်ေရာက်ရန် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ သတင်းမဒီယီာ 

များအား ဖိတ်ကားထားေကာင်း သိရသည်။                                          သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏
(၁၇)ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပမည်

ဖတ်စရာယေန

ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံဒတုယိဝန်ကီးချပ် 

ိင်ုငြံခားေရးှင့ ် အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ  
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး   ဝန်ကီး 
H.E. Mr. PRAK   Sokhonn  
ရန်ကုန်မိသို ေရာက်ရှိ

စာမျက်ှာ » ၅ စာမျက်ှာ » ၆

ှစ်တစ်ရာတိုင်၊ 

သစ ာခိုင်မဲ၊
သမဝါယမ 
ေအာင်လံမလဲ၊ 
ပန်းပန်လျက်ပဲ



        

ဇွန်  ၃၀၊   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

သင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ေြမာက်မှေတာင်သို သွယ်တန်းစီးဆင်းေနသည့် ေတာင်ကန်ုး 
ေတာင်တန်းများှင့် ြမစ်ကီးေလးသွယ်တည်ထွန်းေနမ  ပထဝီဝင်ဘူမိသက်တမ်း 
အေနအထားအရ ြမန်မာိုင်ငံသည ်ကမ ာကီးြဖစ်တည်ပီးေနာက ်ေရှးှစ်ေပါင်း 
ှစ်သန်းချကီာလကတည်းက အခိင်ုအမာတည်ရိှေနသည်ကိ ုေလလ့ာေတွရိှထား 
ကသည်။ ပထဝအီေနအထားတည်ရိှမ ှင့အ်တ ူသက်ရိှလသူားများှင့ ်ယ်ေကျးမ  
အဆင့်အတန်း အဆင့်ဆင့်ေြပာင်းလဲတုိးတက်လာသည့် အေထာက်အထားများ 
ေတွရှိထားသည်။

သမိုင်းမတင်မီကာလမှစတင်၍ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ယ်ေကျးမ များ အဆက် 
မြပတ် ြဖစ်ေပ တိုးတက်ခဲသ့ည်။ ြမန်မာယ့်ေကျးမ  အဆင့်ဆင့်တုိးတက်ြဖစ်ေပ  
မ တွင်  အြခားိုင်ငံေဒသများထက ်  ပို၍ထူးြခားသည်မှာ  ြမန်မာ့ေြမေပ တွင် 
လူမျိးွယ်အစ အဆင့်ြမင့်ပိုင်းမိတ်များ ေပ ေပါက်ကျက်စားခဲ့သည့ ်ုပ်က င်း 
အေထာက်အထားများ ေတွရှိရြခင်းြဖစ်သည်။  ေတာေတာင်ေရေြမ   သဘာဝ 
သယံဇာတေပါများက ယ်ဝသည့် ြမန်မာ့ေြမတွင ်ေရှးဦးလူသားတိုေနထိုင်ခဲ့က 
ေကာင်းကိ ုတူးေဖာ်ေတွရိှခဲေ့သာ ေကျာက်ေခတ်၊ ေကးေခတ်၊ သေံခတ် ယ်ေကျး 
မ ဆိုင်ရာအေထာက်အထားများက အထင်အရှားသက်ေသထူလျက်ရှိသည်။

ြမန်မာုိင်ငံ ေဒသအသီးသီးတွင် တုိင်းရင်းသားလူမျိးများသည် တေကာင်း၊ 
ဗဿိိုး၊ သေရေခတ ရာ၊ ဟန်လင်း၊ ေဝသာလ၊ီ သဝုဏ ဘမူ ိစသည့်မိြပိင်ုငမံျား 
တည်ေထာင်ခဲ့ကသည်။ မိြပိုင်ငံများေခတ်သည် ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံ
ေတာ်တွင်   ေရှးှစ်ေပါင်းရာေပါင်းများစွာကတည်းကပင်  ကိုယ့်ိုင်ငံ၊ ကိုယ့် 
ယ်ေကျးမ ၊ ကိယု့မ်င်းကိယု့ခ်ျင်းှင့ ်ေနိင်ုခဲသ့မူျားြဖစ်ေကာင်း ထင်ရှားေပ လွင် 
ေစပါသည်။ ယ်ေကျးမ အဆင့အ်တန်း ြမင့မ်ားစွာတည်ထွန်းခဲေ့သာ ေရှးေဟာင်း 
မိြပယ်ေကျးမ အေမွအှစ်များ     မေပျာက်မပျက်တည်ရှိပီး   ထိန်းသိမ်း 
ေစာင့်ေရှာက်ိုင်ခဲ့သြဖင့် ကမ ာ့ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ အေမွအှစ်စာရင်းတွင ်
အသိအမှတ်ြပခံခဲ့ရပါသည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် အသအိမှတ်ြပခထံားရသည့ ်ေရှးေဟာင်းမိြပယ်ေကျးမ  
အေမွအှစ်များသာမက သမိုင်းမတင်မီကာလ ေကျာက်ေခတ်၊ ေကးေခတ်၊ 
သံေခတ် ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်များကိုလည်း  အေစာပိုင်းကာလကတည်းက 
ြမန်မာုိင်ငံမှ ဘူမိေဗဒပညာရှင်များက ရှာေဖွေတွရိှထားပီးြဖစ်သည်။ ယခုအခါ 
ြမန်မာ့သမိုင်းစ်ဆိုင်ရာ ပိုင်းမိတ်ကာလသမိုင်းစ်ေဆွးေွးပွဲကိ ု  ရန်ကုန်မိ 
အမျိးသားြပတိုက်၌ကျင်းပလျက်ရှိရာ ပိုင်းမိတ်ကာလသမိုင်းစ်(မူကမ်း)ကို 
ြမန်မာသမိင်ုးအဖဲွမှ သမိင်ုးပညာရှင်ကီးများှင့ ်ပိင်ုးမတ်ိပညာရှင်များက ပိင်ုး 
မိတ်ေကျာက်ြဖစ်ုပ်က င်း အေထာက်အထားများ၊  သုေတသနြပေတွရှိချက ်
များှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ ဓာတ်ခွဲေတွရှိချက်များ၊ သက်တမ်းေတွရှိချက်များကို 
ေဆွးေွးေနကသည်။

ြမန်မာိင်ုင၏ံ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းေသာ ြမန်မာသ့မိင်ုးစ်ကိ ုသာသနာ 
ေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန  ြမန်မာ့သမိုင်းအဖွဲက  ေရးသားြပစုလျက်ရှိရာ 
ပိင်ုးမတ်ိကာလသမိင်ုးစ်၊ ေကျာက်ေခတ်ကာလသမိင်ုးစ်၊ ေကးေခတ်၊ သေံခတ် 
ကာလသမိင်ုးစ်  သမိင်ုးတင်ေခတ်ဦးပိင်ုး ပျေခတ်ကာလ သမိင်ုးစ်တိုှင့ပ်တ်သက် 
၍ မူကမ်းြပစေုရးသားထားပီးြဖစ်သည်။ ေရှးေဟာင်းသေုတသနဆိင်ုရာ တူးေဖာ် 
သုေတသနြပေတွရိှချကမ်ျား၊ ေခတ်မီသိပ ံနည်းကျ သက်တမ်းတွက်ချက်မ များ၊ 
ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ပညာရှင်များ၏ သုေတသနြပေဖာ်ထုတ်ေတွရှိချက်များကို 
ေပါင်းစပ်ြဖည့်စွက်၍  ခိုင်မာေသာသမိုင်းစ်ကိ ု   ြပည့်ြပည့်စုံစုံေရးသားိုင်ရန ်
ပိုင်းမိတ်ကာလသမိုင်းစ်ဆိုင်ရာေဆွးေွးပွဲကိ ုြပလုပ်ေနြခင်းြဖစ်သည်။

ေဆွးေွးပွဲတွင် ပညာရှင်အသီးသီးတိုက ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ေတွရှိခဲ့ရသည့ ်
သက်ေှာင်းကပ်သက်တမ်းရှ ိပုံေတာင်ေကျာက်လ ာစုမှ ပိုင်းမိတ်ေကျာက်ြဖစ ်
ုပ်က င်းများ၊ အေထာက်အထားများ၊ ြမန်မာိုင်ငံ၌ေတွရှိရေသာ ပိုင်းမိတ် 
အမျိးအစား မျိးစုမျိးစိတ်ရှစ်မျိး၊   အဆင့်နိမ့်မျိးစိတ်ှစ်မျိးှင့ ်  ေနာက်ေတွ 
ပိင်ုးမတ်ိအေထာက်အထားများ၊ ဧရာဝတေီကျာက်လ ာစမှု ပိင်ုးမတ်ိေကျာက်ြဖစ် 
ုပ်က င်းများ၊ အေထာက်အထားများ၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ဒိုင်ိုေဆာေကျာက်ြဖစ ်
ုပ်က င်းေတွရှိိုင်မ အေနအထားများ၊     ပထဝီအေနအထားကုန်းေြမချပ်များ 
ေြပာင်းလဲလာပုံှင့် လွန်ခဲ့ေသာှစ်သန်းေပါင်း ၆၄ သန်းက ြမန်မာိုင်ငံသည ်
ကမ ာ့ေတာင်ဘက်ြခမ်းတွင်တည်ရှိခဲ့ပီး ေကျာက်လ ာှစ်ချပ်ပွတ်တိုက်ြခင်းြဖင့ ်
ယေနေခတ် ကမ ာေ့ြမာက်ဘက်ြခမ်းတွင် တည်ရိှလာပံုအေကာင်းတုိကုိ ေဆွးေွး 
တင်ြပကရာ ြမန်မာိင်ုင၏ံ စတ်ိဝင်စားဖွယ်အရာများှင့ ်သမိင်ုးဂဏ်ုေရာင်ထွန်း 
ေြပာင်ုိင်ေစရန် ကိးပမ်းအားထုတ်မ များအြဖစ် အသိအမှတ်ြပရမည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ အေမွအှစ်များကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ ်
သုေတသနြပ ဆန်းစစ်ေတွရိှချက်များသည် အမျိးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်ြမင့်မားေသာ 
ြမန်မာိင်ုင၏ံ သမိင်ုးဂဏ်ုေရာင်ကိ ုထွန်းလင်းေတာက်ေြပာင်ေအာင် ြမင့တ်င်ေပး 
ြခင်း၊ အမျိးသားေရးစုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့ေ်ရှာက် 
ေပးြခင်းြဖစ်၍ သမိုင်းမတင်မီကာလ၊ သမိုင်းတင်ကာလ၊ သမိုင်းတင်ပီးကာလ 
ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်များ  ကိးပမ်းထုတ်ေဖာ်ြခင်းများကိ ု   ကိဆိုလိုက်ရပါ 
ေကာင်း။          ။

ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ အေမွအှစ် 

ဂုဏ်ြဒပ်ြမင့်မားေရး ကိးပမ်း

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၉

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်အတွက်  ပခကု ဦးအုံးေဖ တည်ေထာင်ေသာ 

ပခကု စာေပဆရုသမူျားကိ ု  ထတ်ုြပန်ေကညာခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ 

ယခအုခါ  ပခကု ဦးအုံးေဖ တည်ေထာင်ေသာ ပခကု စာေပဆ ု

အခမ်းအနားကိ ုဇလူိင်ု ၈ ရက် (ေသာကာေန ) နနံက် ၁၀ နာရ ီ

တွင် အမှတ် (၂၂၈) သိမ်ြဖလမ်း  ရန်ကုန်မိရှ ိ ပုံှိပ်ေရးှင့် 

ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန ဗဟိပုုိှံပ်စက်ု ံစေုပါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပ 

မည်ြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်၍  ပခုက စာေပဆုရရှိကသူများ  ဆုချးီြမင့်ြခင်း 

အခမ်းအနားသုိ တက်ေရာက်ရန်   းေဆာ်ထားပီး အေသးစတ်ိ 

သရိှိလိပုါက စာေပဗမိာန်ုံး စမီေံရးရာဌာန ဖန်ုး ၀၁- ၃၈၁၄၄၉ 

သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ေကာင်း သိရသည်။         သတင်းစ်

 ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၉

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန  တပ်ဖွဲဝင/်

ဝန်ထမ်း အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းမိသားစု 

များက မိနယ်အသီးသီးရိှ ဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများသို   ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းကိ ု  ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထိုသို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယေန  

တွင်     ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

ပျ်းမနားမိနယ်ရှိ အုန်းေတာေကျာင်း

တုိက်သုိလည်းေကာင်း၊   တနသ  ာရီတုိင်း 

ေဒသကီး ေကာ့ေသာင်းမိနယ်ရိှ ြမသီတဂ ူ

ပရယိတ ိစာသင်တုိက်သုိ  လည်းေကာင်း၊ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ပဲခူးမိနယ်ရှ ိမဟာ 

ေဗာဓိေကျာင်းတုိက်သုိ    လည်းေကာင်း၊ 

မွန်ြပည်နယ် ေချာင်းဆုံမိနယ်ရှိ စိန်ပါဒ ီ

ပခုက စာေပဆု ချးီြမင့်ြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပမည်

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ် လှဒါန်း 

ေကျာင်းတိက်ုသိုလည်းေကာင်း၊  ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး မဂ  လာဒုံမိနယ်ရှိ ဓမ  

သုခေဇာတိ    ပရိယတ ိစာသင်တိုက်သို 

လည်းေကာင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ် ပင်ေလာင်း 

မိနယ်ရှ ိ  ြမသိန်းတန်  စာသင်တိုက်သို 

လည်းေကာင်း  ဆရာေတာ်၊  သဃံာေတာ် 

များအတွက်    ဆွမ်းဆန်ေတာ်များကို 

တာဝန်ရိှသမူျားက သွားေရာက် ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၇၂.၂

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၁.၇

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၅၇.၈

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၂.၅၁

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၄၅.၂

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၆.၁၉

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၂.၆၀၉

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၀.၄၈

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၄၂၈

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၉

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၅၀၀ ၇,၅၀၀ ၂၂ ၁၆၄,၅၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၄၀၈ ၁,၀၆၆,၂၀၀

MCB ၇,၁၀၀ ၇,၁၀၀ ၁၄ ၉၉,၄၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၉ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၂၀ ၅၀,၀၀၀

EFR ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၁၀ ၂၆,၀၀၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၂ ၁၀,၀၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

အဆိုပါ  ေတွဆုံပွဲသို ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်  

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့်အတူ ုိင်ငေံတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   ဒုတိယဥက    

ဒတုယိတပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)  ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်းှင့ ်  တပ်မေတာ် 

အရာရှိကီးများ၊       ထိုင်းိုင်ငံဆိုင်ရာ 

ြမန်မာိင်ုငသံအံမတ်ကီး     ဦးချစ်ေဆတွို 

တက်ေရာက်ကပီး ထုိင်းကုိယ်စားလှယ် 

အဖွဲေခါင်းေဆာင်ှင့်အတ ူ ြမန်မာိုင်ငံ 

ဆိုင်ရာ  ထိုင်းကည်းတပ်စစ်သံမှး Col. 

Saranyanis Sutthiwajachinadej ှင့် 

ထိင်ုးဘရုင့တ်ပ်မေတာ်မှ အရာရိှကီးများ  

တက်ေရာက်ကသည်။

ထိုသို    ေတွဆုံရာတွင ်   ှစ်ိုင်ငံ 

တပ်မေတာ်ှစ်ရပ်အကား     ရှိရင်းစွဲ 

ချစ်ကည်ရင်းီှးမ များှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင် 

ရက်မ များကို    ပိုမိုတိုးြမင့်ခိုင်မာေအာင ်

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည့ ် အေြခ 

အေန၊ နယ်စပ်ေဒသ တည်ငိမ်ေအးချမ်း 

ေရး၊  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးှင့ ် မူးယစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၉

အားကစားှင့်    လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးမင်းသန်ိးဇသံည် တာဝန်ရိှသ ူ

များှင့်အတူ    ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး    ြပည်မိနယ်   ေဘာလုံးအားကစားကွင်းှင့ ်

ပဲွကည့်စင်ကုိလည်းေကာင်း၊ ြပည်ခုိင် အားကစား 

ခန်းမှင့်   ေဘာလုံးအားကစားကွင်းတိုကိုလည်း 

ေကာင်း လိုက်လံကည့် စစ်ေဆးသည်။

ထိသုို ကည့် စစ်ေဆးစ် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

က ြပည်ခုိင်ေဘာလံုးအားကစားကွင်းတွင် ပဲွကည့ ်

စင်ှင့်  Inter Fencing တည်ေဆာက်ေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်းှင့် အားကစားကွင်း/အားကစားုံများ 

ေရရှည်တည်တံ့ေအာင ်ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်သွား

ကရန်လိုေကာင်း မှာကားသည်။

ယင်းေနာက်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ြပည်ခိုင်ှင့ ်  ြပည်မိနယ်များမ ှ ဝန်ထမ်းများှင့ ်

ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံပီး ဝန်ထမ်းများအား မိမိတို၏ 

လပ်ုငန်းတာဝန်များကိ ုေကျပွန်ေအာင် ထမ်းေဆာင် 

ကရန်၊ ဝန်ထမ်းေကာင်းမှ ုိင်ငံတုိးတက်ေကာင်းမွန် 

မည်ဆိုသည့်အတိုင်း     ဝန်ထမ်းများအချင်းချင်း 

စည်းလံုးညီွတ်စွာ မသိားစစုတ်ိဓာတ်ြဖင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်လုပ်ကိုင်ကရန ်ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက ်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေရ ေတာင်မိနယ်သို ေရာက်ရိှပီး 

ေရ ေတာင်မိနယ ်  အားကစားကွင်း၊   မိုးလုံေလလုံ 

အားကစားံု၊ ေဘာလံုးအားကစားကွင်းှင့် ပဲွကည့် 

စင်တုိကုိ   လုိက်လံကည့် စစ်ေဆးပီး   အားကစား 

ပစ ည်းများအား  စနစ်တကျ  ထိန်းသိမ်းထားရှိရန ်

မှာကားသည်။

ဆက်လက်၍    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲ 

သည်    ရန်ကုန်မိသုိေရာက်ရိှပီး   တိက်ုကီးမိနယ် 

အားကစားကွင်းကိုလည်းေကာင်း၊ ေမှာ်ဘီမိနယ ်

အားကစားကွင်းကိုလည်းေကာင်း လိုက်လံကည့်  

စစ်ေဆးပီး အများြပည်သမူျား လာေရာက်ေလက့ျင့ ်

ကစားရာတွင် အဆင်ေြပေစေရးအတွက် ေလ ာက်လမ်း 

များေဆာင်ရက်ေပးရန်၊ အတ်ုတတံိင်ုးများ ြပန်လည် 

ြပြပင်ေပးရန်ှင့်     တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့ ်

အားကစားကွင်း/အားကစားံုများ ေရရှည်တည်တ့ံ 

ပီး  အကျိးရှိစွာ  အသုံးြပိုင်ေစေရးအတွက ် စီစ် 

ေဆာင်ရက်သွားရန ်မှာကားခဲ့သည်။     သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ 

အားကစားကွင်း/အားကစားုံများ ကည့် စစ်ေဆး

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့ ်ထိင်ုးဘရုင့တ်ပ်မေတာ်မှ Lt. Gen. Apichet Suesat တို အဖဲွဝင်များှင့အ်တ ူစေုပါင်းမှတ်တမ်းတင် 

ဓာတ်ပုံိုက်စ်။

ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးဆိုင်ရာများ

ှင့် အြခားက  ေပါင်းစုံတွင် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ များကို တိုးြမင့်ေဆာင်ရက ်

သွားမည့်အေြခအေန၊   ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ိင်ုငေံရးြဖစ်ေပ ေြပာင်းလမဲ  အေြခအေန 

ှင့ ်အကမ်းဖက်မ ြဖစ်စ်များ ပေပျာက်ေစ 

ေရး လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်  အေြခအေန၊ 

ှစ်ိုင်ငံတပ်မေတာ်    ှစ်ရပ်အကား 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့်   နယ်စပ် 

ေဒသတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊     ဖွံဖိး 

တိးုတက်ေရးှင့် အကမ်းဖက်မ  တုိက်ဖျက် 

ေရးဆိုင်ရာများကို     ေအာင်ြမင်စွာ 

ေဆာင်ရက်ိင်ုမည့ ်အေြခအေန၊ ှစ်ိင်ုင ံ

ှင့်  ှစ်ိုင်ငံတပ်မေတာ်ှစ်ရပ်အကား 

ယ်ေကျးမ ဖလှယ်ေရး၊   ချစ်ကည်ေရး 

အားကစားပိင်ပွဲများ        ကျင်းပေရး၊ 

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးဆိုင်ရာ  အသိပညာ 

ဗဟုသုတများ ဖလှယ်ုိင်ေရးတုိအတွက် 

ချစ်ကည်ေရးခရီးစ်များ  အြပန်အလှန် 

သွားေရာက်ိုင်မည့် အေြခအေန၊ ြမန်မာ ့

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်    တစ်ိုင်ငံလုံး 

ငိမ်းချမ်းေရးရရိှရန်ရည်ရယ်၍ တုိင်းရင်း 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ထိင်ုးဘရုင့တ်ပ်မေတာ်မှ Lt. Gen. Apichet Suesat 

အား အမှတ်တရလက်ေဆာင်ပစ ည်း ေပးအပ်စ်။

သား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများကိ ုငမ်ိးချမ်း 

ေရးကမ်းလှမ်းဖိတ်ေခ ပီး      ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးေနမ   အေြခအေန၊  ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စမှီ ထတ်ုြပန်ထား  

သည့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရှိ အချိေသာ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ၊ူ လငူယ်လရူယ် 

ှင့ ်CDM ဝန်ထမ်းများအား ဥပေဒေဘာင် 

အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ိင်ုေရး အသ ိ

ေပးထတ်ုြပန်ထားမ ကိ ုထိင်ုးတပ်မေတာ် 

မှလည်း   ၎င်းတို၏နယ်စပ်ေဒသများမ ှ

ြမန်မာိုင်ငံသို အလွယ်တကူ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ိုင်ေရး   လိုအပ်သည်များကိ ု

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးသွားမည့ ်   အေြခ 

အေနှင့်ပတ်သက်၍    ခင်မင်ရင်းှီးစွာ 

အြမင်ချင်းဖလှယ ်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ေတွဆုံပွဲအပီးတွင ်   ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့ ် ထိင်ုးကိယ်ုစား 

လှယ်အဖဲွေခါင်းေဆာင်တုိသည်  အမှတ် 

တရလက်ေဆာင်ပစ ည်းများ     အြပန် 

အလှန်ေပးအပ်ခ့ဲပီး အမှတ်တရ စုေပါင်း 

ဓာတ်ပုံိုက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရှိ အချိေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ၊ လူငယ် 

လရူယ်ှင့ ်CDM ဝန်ထမ်းများအား ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ိင်ုေရး အသိေပးထတ်ုြပန်ထားမ ကိ ုထိင်ုးတပ်မေတာ်မှ 

လည်း ၎င်းတို၏ နယ်စပ်ေဒသများမှ ြမန်မာိင်ုငသံို အလွယ်တက ူြပန်လည်ဝင်ေရာက်ိင်ုေရး လိအုပ်သည်များကိ ုကညူေီဆာင်ရက်ေပးသွား 

မည့် အေြခအေနှင့်ပတ်သက်၍ ခင်မင်ရင်းှီးစွာ အြမင်ချင်းဖလှယ် ေဆွးေွး



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၉

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥက    ဦးသန်းညိန်း၊ ဒုတိယဥက    

များြဖစ်ကသည့ ်ဦးဝင်းေသာ်၊ ေဒ သန်းသန်းေဆှွင့ ် န်ကားေရးမှး 

ချပ်များှင့်  အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများသည ်   ယေနညေနပိုင်းတွင ်

ြမန်မာိင်ုငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် (ေနြပည်ေတာ်) ံုးအမှတ်(၅၅)ရိှ အားကစား 

ကွင်းများတွင်  ကျင်းပေနသည့်  ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်  ှစ်(၇၀)

ြပည့် ှစ်ပတ်လည်ေနအထိမ်းအမှတ် အကိ အားကစားပိင်ပွဲများကို 

တက်ေရာက်ကည့် အားေပးကသည်။ 

 ဇွန် ၁၅ ရက်မ ှယေနအထိ ကျင်းပ

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်  ှစ်(၇၀)ြပည့်  ှစ်ပတ်လည်ေန  

အထမ်ိးအမှတ်အြဖစ်  ဝန်ထမ်းများ  စိတ်အပန်းေြပေစေရး၊ ဝန်ထမ်းတုိင်း 

မိမိတိုဝါသနာပါရာ အားကစားနည်းများြဖင့်  ကျန်းမာေပျာ်ရ င်စွာ 

ကိုယ်လက်လ ပ်ရှားေစေရး၊  ဝန်ထမ်းများအချင်းချင်း  အသင်းအဖွဲ 

စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ် ေဆာင်ရက်မ   ပိုမိုအားေကာင်းလာေစေရး၊  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ  စိတ်ဓာတ်များှင့ ်ချစ်ကည်ရင်းှီးမ များ ပိုမိုတိုးတက ်

လာေစေရး  စသည့်ရည်ရယ်ချက်များြဖင့်    အားကစားပိင်ပွဲများ 

ြဖစ်သည့် ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲ (အမျိးသား)၊  ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲ 

(အမျိးသား) ၊ ထပ်ုဆီးတိုးပိင်ပဲွ (အမျိးသမီး)၊ ကက်ေတာင်ိက်ုပိင်ပဲွ 

(အမျိးသား၊ အမျိးသမီး)၊ စားပဲွတင် တင်းနစ်ပိင်ပဲွ (အမျိးသား) အားကစား 

ပိင်ပွဲများကိ ုဇွန် ၁၅ ရက်မှ ယေနအထိ ကျင်းပခဲ့သည်။

ယေနကျင်းပသည့ ်ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွ ဲ(အမျိးသား) ဗိုလ်လုပွဲ 

တွင် သတင်းှင့ ်လုံ ခံေရးဌာန (က) အသင်းှင့ ်  စမီခံန် ခဲွမ ှင့လ်သူား 

အရင်းအြမစ်ဖွံဖိးေရးဌာန (က)အသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားကရာ 

သတင်းှင့်လုံ ခံေရး (က)အသင်းကလည်းေကာင်း၊ ပိုက်ေကျာ်ြခင်း 

မုံရာ   ဇွန်   ၂၉

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး      ဝန်ကီးချပ် 

ဦးြမတ်ေကျာ်သည် တာဝန်ရိှသူများှင့်အတူ ဇွန် ၂၉ 

ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် မုံရာမိနယ ်ခံေတာေကျးရာရိှ 

ဆင်းေရ ကာ(၂)ေနကာှင့် ေရဆင်း ၁၄ ပဲတီစိမ်း   

သီးညပ်စိုက်ပျိးြခင်း     စံြပကွက်သိုေရာက်ရှိရာ 

တိုင်းေဒသကီး  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန  ဦးစီးမှး 

ဦးဝင်းလ  င်ဦးှင့် တာဝန်ရှိသူများက ေနကာှင့် 

ပဲတီစိမ်း သီးညပ်စိုက်ပျိးြခင်းှင့ ်၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုှစ် 

မိုးေနကာများ ေကျးရာအပ်ုစအုလိက်ု စိက်ုပျိးပီးစီးမ     

အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

အေလးထားေဆာင်ရက်

ယင်းေနာက်    တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်

ဦးြမတ်ေကျာ်က မံုရာမိနယ်အေနြဖင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ခုှစ်  မိုးေနကာ လျာထားဧက  ၈၄၀၊  စိုက်ပျိးပီး 

ဧက ၃၁၂ ဧကအား လျာထားချက် ြပည့်မီေအာင ်

စိုက်ပျိးိုင်ေရး၊ မျိးေကာင်းမျိးသန်များထုတ်ယူရ

ရိှေရး၊ပိုးမ ားအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးတိုကိ ု   တာဝန်ရိှ 

ကေလး   ဇွန်    ၂၉

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးကေလး  

ခိုင်   လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အား   ဝန်ကီးဌာန 

တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး၊ ကေလး 

ခိုင်   စီမံအုပ်ချပ်ေရးဥက   ှင့် 

ကေလးေဒသ    ကွက်ကဲေရးမှး 

တို၏    ကီးကပ်လမ်း န်မ ြဖင့် 

ကေလးခိုင်ဦးစီးမှး   ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်မျိးထွန်း၊ 

မိနယ်ဦးစီးမှးများှင့ ်  ဝန်ထမ်း 

များသည ်ကေလးခိုင်အတွင်းရှ ိ

ကေလး၊ ကေလးဝှင့ ် မင်းကင်း 

မိနယ်တိုတွင ် ေနထိုင်ကသည့ ်

ြပည်သူများအတွက်   ပန်းခင်းစီမံ 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်ဥက    ဦးသန်းညိန်းှင့် ဌာနအကီးအကဲများ

ှစ်(၇၀)ြပည့် အထိမ်းအမှတ် အကိအားကစားပိင်ပွ ဲ(ဗိုလ်လုပွဲ)များ ကည့် အားေပး

ပိင်ပဲွ (အမျိးသား)ဗုိလ်လုပဲွတွင် ေငွေကးစီမံခန် ခဲွမ ဌာန (က)အသင်း 

ှင့ ်ေငွေကးစီမံခန်ခဲွမ ဌာန (ခ)အသင်းတုိ ယှ်ပိင်ကစားကရာ ေငွေကး 

စီမံခန်ခွဲမ ဌာန (ခ)အသင်းက လည်းေကာင်း အိုင်ရရှိခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။  

အားကစားပိင်ပဲွများတွင် ေဘာ်လီေဘာ(အမျိးသား)ပိင်ပဲွတွင် 

သတင်းှင့လ်ုံ ခံေရးဌာန (က) အသင်းက ပထမ၊ စမီခံန်ခဲွမ ှင့ ်လသူား 

အရင်းအြမစ်ဖံွဖိးေရးဌာန(က)အသင်းက ဒုတိယှင့် ေငွေကး စီမံခန်ခဲွမ  

ဌာနက  တတယိဆမုျားကိ ုလည်းေကာင်း၊   ပိက်ုေကျာ်ြခင်း(အမျိးသား) 

ပိင်ပဲွတွင် ေငေွကးစမီခံန် ခဲွမ ဌာန (က)အသင်းက ပထမ၊ ေငေွကးစမီ ံ

ခန်ခွဲမ ဌာန (ခ)အသင်းက ဒုတိယှင့် ဥက   ုံးက တတိယဆုများကိ ု

လည်းေကာင်း၊  ထုပ်ဆီးတိုး (အမျိးသမီး) ပိင်ပွဲတွင ်ဘဏ်လုပ်ငန်း 

ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနက ပထမ၊ ေငေွကးစမီခံန်ခဲွမ ဌာနက ဒတုယိ 

ှင့် စီမံခန်ခွဲမ ှင့် လူသားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးေရးဌာနက  တတိယဆု 

များကိလုည်းေကာင်း၊   ကက်ေတာင်ိက်ုပိင်ပဲွ အမျိးသားတစ်ဦးချင်း 

ပွဲစ်တွင် စီမံခန်ခွဲမ ှင့်လူသားအရင်းအြမစ ်ဖွံဖိးေရးဌာနက ပထမ၊ 

သတင်းှင့လ်ုံ ခံေရးဌာနက ဒတုယိှင့ ်တတယိဆမုျားကိလုည်းေကာင်း၊ 

ကက်ေတာင်ိက်ုပိင်ပဲွ  အမျိးသမီး ပဲွစ်တွင် စာရင်းဌာနက ပထမှင့် 

ဒုတိယ၊ စီမံခန်ခွဲမ ှင့်လူသားအရင်းအြမစ ်ဖွံဖိးေရးဌာနက တတိယ 

ဆမုျားကိ ုလည်းေကာင်း၊ စားပဲွတင် တင်းနစ် ပိင်ပဲွ အမျိးသားပဲွစ်တွင် 

ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်ဌာနက ပထမ၊  သတင်းှင့် လုံ ခံေရးဌာနက  

ဒုတိယှင့် တတိယဆုများကိုလည်းေကာင်း ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ဆုရအားကစားအသင်းများှင့် အားကစားသမားများကုိ ဇူလုိင် 

၁ ရက်တွင ်ကျေရာက်မည့ ်ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်ှစ်(၇၀)ြပည့် 

ှစ်ပတ်လည်ေနအထိမ်းအမှတ ်ညစာစားပွဲတွင ်ထိုက်တန်စွာဆုများ

ချးီြမင့်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                    သတင်းစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ေနကာှင့် ပဲတီစိမ်း သီးညပ်စိုက်ပျိးြခင်း စံြပကွက်ကည့် အားေပး

သူများက   အေလးထားေဆာင်ရက်သွားကရန ်

မှာကားကာ ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များအေပ  လိအုပ် 

သည်များကို   တာဝန်ရှိသူများှင့်   ြဖည့်ဆည်း 

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

ထိုေနာက်  တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက  ဆင်းေရ ကာ(၂) ေနကာှင့် 

ေရဆင်း ၁၄ ပတဲစီမ်ိး သီးညပ်စိက်ုပျိးြခင်း စြံပကွက် 

ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေနမ ကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ဆက်လက်၍   တုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည ် မုံရာခိုင ် စိုက်ပျိးေရးဦးစီး 

ဌာနုံးရိှ ထုိင်ဂုိဂရားမား ဥကပ်ပါး နကျယ်ေမွးြမေရး  

ဓာတ်ခွဲခန်းသိုေရာက်ရှိရာ   တာဝန်ရှိသူများက  

ဆန်ေထွးပုိးေမွးြမခန်းှင့်  ဥကပ်ပါးနကျယ် ေမွးြမ 

ထုတ်လုပ်မ  အဆင့်ဆင့်တုိကုိ လုိက်လံ ရှင်းလင်းြပသ 

သည်။

အေထာက်အကူြပ

ထိုင်ဂိုဂရားမား    ဥကပ်ပါးနကျယ်သည ်

သဘာဝအေလျာက်ရှိေသာ နကျယ်မဟုတ်ဘဲ စနစ် 

တကျ  ဇီဝနည်းကို  အသုံးြပ၍ ဖျက်ပိုးဥ မံများကိ ု

ကပ်ပါးြပ၍ သီးှံစိုက်ခင်းများအတွင်း    ပိုးမ ား 

ကျေရာက်မ ကိ ုကာကွယ်ိှမ်နင်းပီး ေတာင်သအူကျိး 

ြပ မိတ်ေဆွပိုးြဖစ်ကာ ဓာတုပိုးသတ်ေဆးသုံးစွဲမ  

ေလ ာ့ချိုင်ြခင်း၊ သီးှံများတွင ်  ဓာတုဓာတ်က င်း 

အာနသိင်ပါဝင်မ ေလ ာခ့ျ၍   ေဘးကင်းေသာ စားသုံး 

သီးံှများရရိှြခင်း၊ တစ်ဧကကန်ုကျစရတ်ိ ေလ ာန့ည်း 

ြခင်း၊  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်  ထိခုိက်ပျက်စီးမ ေလျာ့နည်း 

ြခင်းများကိ ု  အေထာက်အကြူပေကာင်း သရိသည်။

  တိုင်းေဒသကီး( ြပန်/ဆက်)

ကေလးခိုင်အတွင်း၌ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းှင့ ်

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ေဆာင်ရက်မ  ရာ န်းြပည့်ပီးစီး
ချက်ြဖင့် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 

စာရင်းြပစုြခင်းှင့်   ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပား   ြပလုပ်ြခင်း 

များကိ ုကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ 

ဌာနလျာထားချက် ၁၀၀ ရာခုိင် န်း 

ကို    သတ်မှတ်ကာလမတိုင်မီ 

ပီးစီးေအာင ်  ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း  အဆိုပါဌာနမှ သိရ 

သည်။

ကေလးခုိင် လူဝင်မ ကီးကပ် 

ေရးှင့်  ြပည်သူအင်အားဝန်ကီး 

ဌာနသည် ကေလးခုိင်အတွင်းရိှ 

ကေလးမိနယ်တွင ်   ၁၂၅၇ ဦး၊ 

ကေလးဝမိနယ်တွင ် ၂၃၅၉ ဦး၊ 

မင်းကင်းမိနယ်တွင်  ၄၂၃၂ ဦး 

တိုကိ ု    မှတ်ပုတံင်ကတ်ြပားများ 

ေဆာင်ရက်ေပးရန်လျာထားခ့ဲရာ 

ကေလးမိနယ်တွင ်၁၂၈၆၇ ဦး၊ 

ကေလးဝမိနယ်တွင်   ၂၃၉၀  ှင့် 

မင်းကင်းမိနယ်တွင ်  ၄၂၃၂ ဦး 

တိုကို     ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက ်

ေပးိင်ုခ့ဲေသာေကာင့် ၁၁၆ ဒသမ 

၂၄ ရာခိုင် န်းအထိ ေဆာင်ရက ်

ေပးိုင်ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း    သိရ 

သည်။         ကေလး(ြပန်/ဆက်)

စလင်း  ဇွန်   ၂၉

မေကွးတိုင်းေဒသကီး  မင်းဘူးခိုင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနှင့်  

ပွင့်ြဖမိနယ ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတို  ပူးေပါင်း၍   စလင်းမိနယ ်

သူေဌးကုန်း (စစ်ကုန်း) ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာ လည်ပတ်ရန်ပုံေင ွပ မ 

အကိမ် ြပန်လည်ေပးဆပ်ြခင်းှင် ့ ဆ  မအကိမ် ြပန်လည်ထုတ်ေချး 

ြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ု ဇွန်  ၂၈ ရက်တွင် အဆိပုါေကျးရာ၌ ကျင်းပသည်။ 

ဆက်လက်ပီး  မင်းဘူးခိုင်တာဝန်ခံ   ဦးသိန်းကိုကိုထွန်းက 

ေကျးရာသ ူေကျးရာသားများအား ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနက ေဆာင်ရက်

ေနသည့် ငါးသယဇံာတထန်ိးသမ်ိးေရးဆိင်ုရာအသပိညာေပး ေဟာေြပာ 

ပီး ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝေပးသည်။

ထိုေနာက် ငါးသယံဇာတထိန်းသိမး်ေရးပညာေပးဗီိုင်းပိုစတာ

များကုိ ေရလုပ်သားများှင့်အတူ စုိက်ထူပီး ဧရာဝတီြမစ်အတွင်း ငါးရစ်  

ငါးသန်ကာလ  ငါးဖမ်းဆီးမ မရှိေစေရး  ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                  သတင်းစ်

စလင်းမိနယ်၌ ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာ(ငါးက  )

လည်ပတ်ရန်ပုံေငွ ထုတ်ေချးြခင်းှင့် 

ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၂၉

အာဆယီအံလှည့က်ျဥက   ၏ ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ 

အထူးကိုယ်စားလှယ ်  ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ် ိုင်ငံြခားေရးှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး   H.E.Mr.PRAK 

Sokhonn ှင့ ်ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွသည် ယေနမွန်းလဲွ 

၃ နာရီခဲွတွင် ထုိင်းုိင်ငံ ဗန်ေကာက်မိ သုဝဏ ဘူမိ 

ေလဆိပ်မှတစ်ဆင့်        ရန်ကုန်မိသိုေရာက်ရှိရာ 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ဗဟာဗျဟာေလ့လာေရး 

ှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးေဇာ်ဖိးဝင်း၊  သံတမန်ေရးရာဦးစီးဌာန   ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေဇာ်ထွန်းဦးှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များ၊   ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ   ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ 

သံအမတ်ကီး  H.E.Mr.CHHOUK Bunna   ှင့် 

သံုံးမှတာဝန်ရိှသမူျားက ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

ေလဆိပ်၌ ကိဆိုကသည်။ 

H.E.Mr.PRAK Sokhonn ှင့ ်ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွ 

၏ ခရီးစ်အတွင်း ၂၀၂၂ ခှုစ် ေမ ၆ ရက်က ကျင်းပခဲ ့

ေသာ            အာဆီယံလူသားချင်းစာနာမ ဆိုင်ရာ 

အကူအညီေပးေရး       အစည်းအေဝးရလဒ်များှင့ ်

အာဆယီဘံုသံေဘာတညူမီ ငါးရပ် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရန်၊   ခရီးစ်အတွင်း   ေတွဆုံမ များမှ    

တစ်ဆင့ ်အားလုံးပါဝင်ိင်ုေသာ ိင်ုငေံရးေဆွးေွးပဲွ 

အတွက် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်၊   ြမန်မာိုင်ငံ 

အတွင်းြဖစ်ပွားေနေသာ ပဋိပက များတွင ်ငိမ်းချမ်း 

ေသာနည်းလမ်းြဖင့ ် အမျိးသားေရးြပန်လည်ရင်ကား 

ေစ့ေရး လုပ်ငန်းစ်တစ်ရပ်ကိ ုအြမန်ဆုံးအေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၉ 

ဘူမိဥယျာ်ဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတအီစည်းအေဝး(၁/၂၀၂၂)

ကို   ယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရှိ  သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာန အင်ကင်းခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန်လို

အစည်းအေဝးတွင ်  လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီဥက    ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးထွန်းအုံက    ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

ကမ ာ့အဆင့် ဘူမိဥယျာ်အြဖစ် 

အမည်စာရင်း       အဆိုမြပမီ 

အမျိးသားအဆင့်   ဘူမိဥယျာ် 

အြဖစ်   ပုပ ားေတာင်အမျိးသား 

ဘူမိဥယျာ်ကို    သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာန စီမံအုပ်ချပ ်မ  ေအာက်ရှိ 

Geosite ၁၄ ခုြဖင့်     ကနဦး 

တည်ေထာင်သွားရန် ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေနာင်ေပ ေပါက်လာမည့ ်   ဘူမိ 

ဥယျာ်များကို     ဆက်စပ်ဌာန၊ 

အဖွဲအစည်းများြဖင့်   ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်ကရန်လိုေကာင်း။ 

ပပု ားေတာင်ေဒသကိ ုUNESCO 

Global Geopark အြဖစ် သတ်မှတ် 

မည်ဆိုပါက   ဘူမိ-ခရီးသွား 

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပကုန်သွယ်မ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်

ရာတွင်  ေရ ှင့် ေငွေကးေဈးကွက ်တည်ငိမ်မ သည်  များစွာ 

အေရးပါသည့အ်တွက် ြပည်တွင်းေရ ှင့ ်ေငေွကးေဈး န်းများ 

တည်ငိမ်မ ရှိေအာင် ထိန်းေကျာင်းကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ိုင ်

ရန် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည်  ေရ ှင့ေ်ငေွကး 

ေဈးကွက်ေစာင့်ကည့်၊  ထိန်းသိမ်း၊ ကပ်မတ်ေရးလုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီကုိ       ဖဲွစည်းခ့ဲပါသည်။     လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည်   

ြပည်တွင်းေငွေကးေဈး န်းများ တည်ငိမ်မ ရိှေအာင် ထိန်းေကျာင်း 

ကပ်မတ်ရာတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် တုိင်ကားစာ 

စိစစ်ေရးအဖွဲအား ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

သုိြဖစ်၍ ေငွေကးေဈးကွက်တည်ငိမ်မ ကိ ုထိခုိက်ေစုိင် 

ေသာ ေဆာင်ရက်မ များြဖစ်သည့် ုိင်ငံြခားေငွေကးများအား 

တရားမဝင်ကိင်ုေဆာင်ြခင်း၊ ဥပေဒမ့ဲအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်း၊ 

ေဈးကစားြခင်းြပလုပ်သူများ၊ အိမ် ခံေြမှင့်  ေမာ်ေတာ်ယာ် 

ကဲသ့ို အေြခပစ ည်းများအား ေရာင်းဝယ်ပီး ပိင်ုဆိင်ုမ လ ဲေြပာင်း 

ရာတွင် ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ဗဟိဘုဏ်၏ ေငေွပးေချမ ကန်သတ် 

ချက်များအတိုင်း လိုက်နာမ မရှိသူများ၊  ဘဏ်များတွင်အပ်ှံ 

ထားသည့ ် ေငသွားထတ်ုယရူာ၌ ရာခိင်ု န်းယ၍ူ ေငသွားထတ်ု 

ေပးြခင်း၊  ဘဏ်ြပင်ပတွင် ေငသွားလက်ဝယ်ထန်ိးသမ်ိးထားသ ူ

များက ဘဏ်အေကာင့်တွင ်အပ်ှံထားသည့် ကျပ်ေငွများကုိ 

ရာခုိင် န်းယူ၍ ေငွသားြဖင့်လဲလှယ်ထုတ်ေပးြခငး်တွင် ပါဝင် 

ပတ်သက်သူများကုိ သိရှိပါက ေရ ှင့်ေငွေကးေဈးကွက  ်

ေစာင့်ကည့်၊  ထိန်းသိမ်း၊  ကပ်မတ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ 

တိုင်ကားစာစိစစ်ေရးအဖွဲ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-

၃၄၀၉၄၆၃၊   လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ ်၀၉-၄၃၀၀၆၈၃၃  ှင့် 

Email  လိပ်စာ    gmm.complaint@cbm.gov.mm သို    

လုံ ခံစတ်ိချစွာ တိင်ုကားိင်ုပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ် 

ပါသည်။

 ေရ ှင့်ေငွေကးေဈးကွက်ေစာင့်ကည့်၊

 ထိန်းသိမ်း၊ ကပ်မတ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

အသိေပးေကညာချက် မိဘြပည်သူများ၏ ေမတ ာရပ်ခံချက်အရ 
တပ်မေတာ်ဆိုင်ရာ 

တက သိုလ်များ၏ ဗိုလ်ေလာင်းဝင်ခွင့်များအတွက် 
အသက်ကန်သတ်ချက် တိုးြမင့်သတ်မှတ်

ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်      ၂၉

စစ်တက သုိလ်၊ တပ်မေတာ်နည်းပညာတက သုိလ်၊ တပ်မေတာ်ေဆးတက သုိလ် 

ှင့် တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်(အမျိးသမီး) ဗိုလ်ေလာင်းဝင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ 

မိဘြပည်သူများ၏ ေမတ ာရပ်ခံချက်အရ အသက်ကန်သတ်ချက်ကိ ုယခင်ထက် 

၆ လတိုး၍ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ေပးလိုက်ေကာင်း သိရှိရသည်။

အဆုိပါတက သုိလ်များအတွက် ဗုိလ်ေလာငး်ဝင်ခွင့်ေလ ာ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 တိုးြမင့်ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်  

ေကာင်း  သတင်းရရှိသည်။                                                                  သတင်းစ်

လုပ်ငန်း (Geotourism) ေပ ေပါက် 

လာမည်ြဖစ်ပီး   ေဒသ၏ဖွံဖိး 

တိုးတက်မ ၊     အလုပ်အကိုင်ှင့ ်

ဝင်ေငွအခွင့်အလမ်းများ ရရိှေစမည် 

ြဖစ်သည့်အတွက်   ဦးစားေပး 

လပ်ုငန်းတစ်ခအုြဖစ် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း၊ စီမံခန် ခဲွေရးှင့် 

သက်ဆိင်ုသည့ ်   ဌာနအဖဲွအစည်း 

များ၊   ပညာရပ်ှင့ ်သုေတသန 

ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများအြပင ်

ေဒသခံြပည်သူများ     ဝိုင်းဝန်း 

ပူးေပါင်း            ေဆာင်ရက်မှသာ 

ေအာင်ြမင်မ ရရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း

ေြပာကားသည်။ 

အကံြပေဆွးေွး

ထိုေနာက်   အစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်လာကသူများက  

ဆက်လက်     ေဆာင်ရက်ရမည့ ်

လုပ်ငန်းစ်များ   ချမှတ်ိုင်ေရး 

အကံြပေဆွးေွးကသည်။

အစည်းအေဝးသို ဘူမိဥယျာ် 

ဆိင်ုရာ               လပ်ုငန်းေကာ်မတ ီ

ဥက   (၂) ဒတုယိဝန်ကီး ဦးမင်းသ၊ူ 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊    န်ကား 

ေရးမှးချပ်များ၊ ဒတုယိ န်ကား 

ေရးမှးချပ်များှင့် တာဝန်ရှိသူ 

များ တက်ေရာက်ကပီး ြပည်နယ်/ 

တုိင်းေဒသကီး            အစုိးရအဖဲွ 

ကိယ်ုစားလှယ်များ၊ ပါေမာက ချပ် 

များ၊   UNESCO   အမျိးသား 

ေကာ်မရှင် အေထေွထအွတွင်းေရး 

မှး၊ ြမန်မာိင်ုငဘံမူသိပိ ံအသင်းမှ 

ဥက      (Geopark)ေကာ်မတီ၊ 

UNESCO ှင့်   တာဝန်ရှိသူများ 

အွန်လိုင်းြဖင့်  တက်ေရာက်က 

သည်။                      သတင်းစ်

ဘိုကေလး   ဇွန်  ၂၉

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  ဘိကုေလးမိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ 

ကီးမှးကျင်းပေသာ မုိးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွကုိ ယေနနံနက် 

၈  နာရကီ  ဘိကုေလး- ကဒုကံန ိကားလမ်း  ကံေ့ကာ်တစ်ေထာင်ဘရုားအနီး 

၌ ကျင်းပသည်။ 

ယင်းမိုးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးအဖဲွဥက    ဦးသန်ိးေဇာ်ဦးှင့် အဖဲွဝင်များ၊  ဌာနဆိင်ုရာများ၊ မိနယ် 

သစ်ေတာဦးစီးမှး ဦးေဇာ်သိန်းထွဋ်ှင့်  သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဝန်းထမ်း 

များ၊ ေပေချာင်းေကျးရာအပ်ုစအုပ်ုချပ်ေရးမှးှင့် ေဒသခြံပည်သမူျားက 

က န်းပင် ၃၀၀၊ မေဟာ်ဂနပီင် ၃၀၀၊ မာလာလူးကား ၃၀၀၊  မန်ဂျန်ရှားပင် 

၃၀၀  စစုေုပါင်းအပင် ၁၂၀၀ တိုကိ ုစေုပါင်းစိက်ုပျိးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

                          ၃၆၄

ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံဒုတိယဝန်ကီးချပ်  ိုင်ငံြခားေရးှင့ ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး H.E.Mr.PRAK Sokhonn ရန်ကုန်မိသိုေရာက်ရှ ိ

ဘူမိဥယျာ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီအစည်းအေဝး (၁/၂၀၂၂) ကျင်းပ ဘိုကေလးမိနယ်၌

မိုးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ  

ပူေွးကမ  ာ တားဆီးရာ ေြဖရှာတစ်ခု ေတာြပစု။



ဇွန်  ၃၀၊   ၂၀၂၂

ှစ်(၁၀၀)ြပည့်        အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

သမဝါယမေနကိ ု         ေရာက်ရှိလာပီဆိုေတာ ့

က န်ေတာ့်ရဲအေတွးထ ဲဆရာေဇာ်ဂျ ီခစံားေရးဖဲွခဲတ့ဲ ့

ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိ ု သွားပီးသတိရလိုက်မိပါတယ်။ 

 တ်ကလည်း သူအလိလုိ ုကဗျာစာသား တစ်ပိဒ်ုကိ ု

ရတ်ဆိုမိလိုက်ပါတယ်၊  “ အယက်အကန်ခံလို ၊ 

ေဗဒါပျ ံအကံိခု ဲ၊ ပန်းပန်လျက်ပ ဲ” ဆိုပီးေတာေ့လ။

အဲဒီ “ပန်းပန်လျက်ပဲ” ကဗျာထဲက ေဗဒါပင် 

ေလးဟာ လ  င်းတပံိုးေတေွအာက် ေရာက်သွားလိက်ု၊ 

ေရထဲေမျာပါလာတဲ့     အုန်းလက်ေက ေတွက 

သူနံေဘး ဝင်ေဆာင့်လုိက်၊ လ  င်းအက မှာ ြပန်ေပ  

လာလိုက်၊   ြပန်ေပ လာေတာ့လည်း     ေချာင်း 

အဆွယ်ဆွယ်    ေြမာင်းငယ်အသွယ်သွယ်ထဲက 

ဘအဲပ်ုတစ်ရာှစ်ရာက ထိုးမယ်ဆတ်ိမယ်၊ စားမယ် 

ဝါးမယ်တကဲကဲ။     အဲဒီလိုနဲ  ေဗဒါပင်ေလးခမျာ  

အ ရာယ်ေတွကားထကဲေန ေလာကဓရံဲိက်ုခတ် 

မ ဒဏ်ကို   ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ    ကိးစားကာ 

က့ံ က့ံခံလုိ အထက်ဆီသုိပျတံက်ဖုိ အံကုိကိတ်ပီး 

အားခဲန်ုးကန်ခဲတ့ဲအ့တွက် ကိယ့်ုေရစီးေကာင်းမှာ 

ကိုယ်တိုင်ပွင့်တဲ့ပန်းကိ ု      ကိုယ်တိုင်ပန်ဆင်ပီး 

ရပ်တည်ုိင်ခ့ဲသလုိမျိး က န်ေတာ်တုိ သမဝါယမရဲ 

ေခတ်အဆက်ဆက် ရပ်တည်ခဲ့ရပုံကို     င်းယှ် 

ဆက်စပ် ေတွးမိလိုက်လိုပါ။

ြမန်မာ့သမဝါယမအစ ြမင်းမူက

က န်ေတာ်က ဘာြဖစ်လို  ဒီလိုေြပာရတာလ ဲ

ဆိေုတာ ့က န်ေတာ်တိုသမဝါယမရဲ သမိင်ုးေကာင်း 

ကို ြပန်ကည့်ရင ်တစ်ချနိ်က က န်ေတာ်တို ြမန်မာ 

ိုင်ငံဟာ အဂ  လိပ်အစိုးရလက်ေအာက် အိ ိယ 

ိုင်ငံရဲ ြပည်နယ်တစ်ခုအေနနဲ  ရပ်တည်ေနခဲ့ရတဲ့ 

အချနိ်တုန်းက အိ ိယိုင်ငံမှာ စီးပွားေရးအကျပ်

အတည်းေတွနဲရင်ဆိုင်ကံေတွေနရေတာ ့အိ ိယ 

ဗဟိုအစိုးရက       ဆာအက်ဒဝပ်ေလာဆိုသူ 

ေခါင်းေဆာင်တဲ ့ေကာ်မတတီစ်ရပ်ဖဲွစည်းပီး ၁၉၀၄ 

ခုှစ်  ေငွစုေငွေချးသမဝါယမအသင်းများဆိုင်ရာ 

ဥပေဒကို ေရးဆွဲေစခဲ့ပီး  သမဝါယမအသင်းေတ ွ

ဖဲွစည်းဖုိ  ၁၉၀၄ ခုှစ် မတ်လမှာ ထုတ်ြပန်ြပ  ာန်း 

ခဲပ့ါတယ်။ အဒဲဦပေဒဟာ အိ ိယိင်ုငအံတွင်းမှာရိှတဲ ့

ြပည်နယ်အားလုံးကိ ု  အကျိးသက်ေရာက်ခဲ့သလိ ု

သူရဲြပည်နယ်တစ်ခအုြဖစ် ရပ်တည်ေနရတဲ ့ြမန်မာ 

ုိင်ငံဟာလည်း  အကျိးသက်ေရာက်ေစခ့ဲပါတယ်။ 

ဒါေကာင့် အဒဲဦပေဒအရ ြမန်မာိင်ုငဟံာ  စစ်ကိင်ုး 

တုိင်းေဒသကးီ  ြမင်းမူမိမှာ  “ ြမင်းမူေငွစုေငွေချး 

သမဝါယမအသင်း”  ကို  ၁၉၀၅ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ 

ှစ်တစ်ရာတိုင်၊ သစ ာခိုင်မဲ၊ သမဝါယမေအာင်လံမလဲ၊ ပန်းပန်လျက်ပဲ

၃ ရက်ေနက  အသင်းသား ၉၀ နဲ    ပထမဦးဆုံး 

သမဝါယမအသင်းအြဖစ် စတင်မှတ်ပုတံင်ဖဲွစည်းခဲ ့

ကတယ်။ ဒီလုိနဲ ြမန်မာုိင်ငံမှာ ခုနစ်ှစ်ေကျာ်ကာလ 

အတွင်း သမဝါယမအသင်းေတွ  အေြမာက်အြမား 

ဖွဲစည်းခဲ့ကတယ်။

အဒဲ ီ၁၉၀၄ ခှုစ် ေငစွေုငေွချးသမဝါယမအသင်း 

များဆိုင်ရာဥပေဒရဲ ရည်ရယ်ချက်က လယ်ယာ 

စိုက်ပျိးသူေတွ၊ လက်မ ပညာသည်ေတွ၊ ေငွအရင်း 

အီှးချိတဲသ့ေူတ ွေခ တာစေုဆာင်းတတ်တဲ ့အေလ ့

အထ၊ ကိယ့်ုထူးကိယ်ုခ န်လပ်ုကိင်ုလိစုတ်ိနဲ   အချင်း 

ချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်တတ်တဲ ့ အေလ့အကျင့် 

ေတွ ြဖစ်ေပ လာေစဖိုပဲြဖစ်ပါတယ်။       ဒါေပမဲ့ 

သမဝါယမအသင်းေတွဟာ  အဲဒီဥပေဒရဲရည်ရယ ်

ချက်ေတွြဖစ်တဲ့      ေခ တာစုေဆာင်းတတ်တဲ့ 

အေလ့အထလည်းြဖစ်မလာ၊   ကိုယ်ထူးကိုယ်ခ န် 

လုပ်ကိုင်လိုတဲ့     စိတ်ဓာတ်လည်းမေပ ေပါက်၊ 

အချင်းချင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လုိတ့ဲ  အေလ့အကျင့် 

ြဖစ်ေပ ေအာင်လည်း        မကိးပမ်းခဲ့ကဘူး။ 

အဲဒီတုန်းက သမဝါယမအသင်းေတွဟာ အစုိးရဆီ 

ကေန စိက်ုပျိးစရတ်ိေချးေင၊ွ အတိုး န်းသက်သက် 

သာသာနဲရမယ့် ဘဏ်ေချးေငေွတ ွေချးယသူုံးစဲွရဖို 

ကိပဲု အာံုထားခ့ဲတ့ဲအတွက် မေအာင်ြမင်ခ့ဲကဘူးေလ။

အဲဒါေကာင့်   ၁၉၀၄  ခုှစ်   ေငွစုေငွေချး 

သမဝါယမအသင်းများဆုိင်ရာဥပေဒကုိ ဖျက်သိမ်း 

ပီး    ဒုတိယေြမာက်ဥပေဒြဖစ်တဲ ့   ၁၉၁၂ ခုှစ် 

သမဝါယမအသင်းများဆိုင်ရာ     အက်ဥပေဒကို 

ြပ  ာန်းလိုက်တဲ့အခါ         ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံးမှာ 

ေကျးလက်ေငွစုေငွေချးသမဝါယမအသင်း ၄၀၉၇ 

သင်းနဲ    အြခားအသင်း ၁၄၆၆ သင်း စုစုေပါင်း 

၅၅၆၃ သင်း၊ အသင်းသားဦးေရ စစုေုပါင်း ၁၅၆၀၀၃ 

ဦးအထိ  ရှိလာခဲ့တယ်။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအချနိ်တုန်းက 

သမဝါယမအသင်းေတဟွာ ကိလုိနုအီစိုးရရဲပေယာဂ 

ေကာင့် ဖဲွစည်းခဲရ့တာြဖစ်ပီး သမဝါယမရဲအေြခခ ံ

သေဘာတရားေတွကိ ု   သိရှိနားလည်ြခင်းမရှိဘ ဲ

ကုိယ့်သေဘာနဲကုိယ် ကုိယ်ထင်ရာကုိယ်လုပ်ခ့ဲက

တဲ့အတွက် ၁၉၂၅ ခုှစ်မှ ၁၉၃၅ ခုှစ်အတွင်း 

ဖဲွစည်းခ့ဲတ့ဲ  သမဝါယမအသင်းေပါင်း ၅၅၆၃ သင်း 

ရှိရာကေန သုံးပုံတစ်ပုံေလာက်သာကျန်တဲ့အထိ 

ေလျာ့နည်းကျဆင်းသွားခဲ့ရြပန်ပါတယ်။ 

၁၉၃၅ ခုှစ် သမဝါယမအသင်းများ 

ြပန်လည်ြပြပင်ေရး စီမံကိန်း

ဒီလိုနဲ  ၁၉၁၂ ခုှစ်  သမဝါယမအသင်းများ 

ဆိုင်ရာအက်ဥပေဒဟာ   မြပည့်စုံမလုံေလာက်တဲ ့

အတွက် ဒိင်ုအာခအီပ်ုချပ်ေရးစနစ်အရ ဥပေဒြပပိင်ု 

ခွင့် ရရှိထားပီးြဖစ်တဲ့ ြမန်မာအစိုးရက တတိယ 

ေြမာက်ဥပေဒအြဖစ် ၁၉၂၇ ခုှစ်  သမဝါယမအက် 

ဥပေဒကို  အသစ်ထုတ်ြပန်ြပ  ာန်းေပးခဲ့ပါတယ်။ 

အဲဒီ ဥပေဒအရအသင်းေတွကို ဒလကမ်းစာရင်း 

ရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးတဲအ့ခါ အေက းရိှတဲအ့သင်းသား 

မှန်သမ  လယ်ယာေြမေတွ၊ လှည်းေတွ၊ ွားေတွ၊ 

ေနာက်ဆုံး အမ်ိပါမကျန် ဝရမ်းထတ်ုဖမ်းဆီး ေလလ ံ

ပစ်တာကိခုခံဲ့ကရပါတယ်။ အဒဲလီိ ုလယ်ယာေြမနဲ  

ပစ ည်းေတွသိမ်းဆည်းခဲ့ေပမဲ ့  သမဝါယမေချးေင ွ

နဲ  အစိုးရဘဏ်ေချးေငေွတကွေတာ ့ြပန်မရခဲပ့ါဘူး။ 

ဒါ့ေကာင် ့  ြဖစ်ေပ ေနတဲ့အေြခအေနအရပ်ရပ်ကို 

ြပန်လည်ြပြပင်ဖို    အစိုးရက      ေကးတိုင်ှင် ့

ေြမစာရင်းမင်းကီး ဦးတင်ကီးကိ ုသမဝါယမမင်းကီး 

အြဖစ်ခန်အပ်ကာ ၁၉၃၅ ခုှစ ်သမဝါယမအသင်း 

များ ြပန်လည်ြပြပင်ေရးစမီကံန်ိးကိ ုေရးဆဲွေစခဲ့ပီး 

အဲဒီစီမံကိန်းအရ သိမ်းယူခံထားရတ့ဲလယ်ယာေြမ 

ေတကွိ ုမလူသမဝါယမအသင်းသားေတ ွဒါမှမဟတ်ု 

အေမွစားအေမွခံေတွကို ငါးှစ်မှ ၁၅ ှစ်အထိ 

အရစ်ကျစနစ်နဲ  ြပန်လည်ဝယ်ယူခွင့်ြပခဲ့ပါတယ်။ 

ေက းေဟာင်းေတကွိလုည်း အရစ်ကျစနစ်နဲ ြပန်ဆပ် 

ခွင့်ြပခဲ့ပါတယ်။ သမဝါယမဌာနက စိုက်ပျိးစရိတ ်

ေချးေငေွတကွိ ုထတ်ုေချးေပးခဲပ့ါတယ်။  ေြမဖိုးအရစ် 

ကျေပးဆပ်ေငွနဲ   စိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေင ွ  အရင်း၊ 

အတိုးေငွေတွကိ ု   ေငွသားနဲမဆပ်ေစဘ ဲ  မိမိတို 

စိုက်ပျိးတဲ့သီးှံနဲေပးဆပ်ဖို    စာချပ်ချပ်ဆိုပီး 

သီးံှကုိသာ ေပးဆပ်ခ့ဲကရပါတယ်။ အဲဒီလုိ ေပးသွင်း 

တဲ့သီးှံေတွကို   အသင်းက    စုေပါင်းေရာင်းချတဲ ့

အတွက်   ဦးတင်ကီးရဲစီမံကိန်းအရ   သမဝါယမ 

စုေပါင်းေရာင်းချေရးလုပ်ငန်းဟာ ုပ်လုံးေပ ခဲ့ပီး 

ေအာင်ြမင်ခဲပ့ါတယ်။ ဒါေပမဲ ့ဦးတင်ကီးရဲစမီကံန်ိး 

အရ သမဝါယမအသင်းေပါင်း ၁၄၆၀ ကို ြပြပင ်

ဖွဲစည်းပီးတဲ့အခါမှာပ ဲ   ြမန်မာြပည်ကိ ု  ဒုတိယ 

ကမ ာစစ်မီး  ကူးစက်လာတဲ့အတွက ်   သမဝါယမ 

လုပ်ငန်းေတွအားလုံး ရပ်တန်သွားခဲ့ရပါတယ်။

ဂျပန်ေခတ် ြမန်မာ့သမဝါယမ

  ြမန်မာြပည်ထဲကိ ုဂျပန်စစ်တပ်ေတွဝင်လာ

ပီးတဲ့ေနာက်ပိုင်း ဂျပန်ေခတ် ေဒါက်တာဘေမာ်ရဲ 

အဓပိတအိစိုးရဖဲွစည်းပီးတဲအ့ခါ သမဝါယမဌာနကိ ု

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်။ စစ်အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံ 

ဟာ ိုင်ငံြခားနဲအဆက်အသွယ်ြပတ်ေတာက်ေန 

ပီး ြမန်မာေတရွဲဆန်ဟာ ိင်ုငြံခားေစျးကွက်မရိှတဲ ့

အတွက် ဆန်စပါးေတဟွာ ေတာင်သလူယ်သမားေတ ွ

ရဲ လက်တွင်းမှာပ ဲစပုုေံနခဲပ့ါတယ်။ လယ်သမားေတ ွ

မှာ   သုံးစရာေငွမရှိေတာ့တဲ့အတွက ်   အစိုးရက 

လယ်သမားေတွရဲစပါးကုိ မှန်းေပါင်ယူပီး သမဝါယမ 

ဌာနက ေငွထုတ်ေချးဖို ဆန်စပါးစုေပါင်းေရာင်းချ 

ေရးအသင်းေတ ွဖွဲေစခဲ့ပါတယ်။ က ဲ၊ ွား၊ ဆိတ်၊ 

ဝက်  အစရှိတဲ့     တိရစ ာန်ေတွမျိးမတုန်းေစဖို 

တရိစ ာန်ေမွးြမေရးအသင်းေတကွိ ုဖဲွစည်းေစခဲ့ပီး 

သမဝါယမဌာနကုိ ေချးေငွေတွ ထုတ်ေချးေပးေစခ့ဲ 

တယ်။    အဲဒီ စုေပါင်းေရာင်းချေရးအသင်းေတွနဲ  

တိရစ ာန်ေမွးြမေရးအသင်းေတွ စုစုေပါင်း ၂၅၀ 

ေလာက်ကိ ု ဖွဲစည်းမှတ်ပုံတင်ိုင်ခဲ့ေပမဲ ့ စစ်ကီး 

ပီးဆုံးသွားတဲ့အခါ အဲဒီအသင်းေတွရဲစာရင်းေတွ၊ 

မှတ်တမ်းေတ၊ွ စာအပ်ုေတသွာမက အသင်းသားေတ ွ

ေမွးထားတဲ ့တိရစ ာန်ေတွပါ အားလုံးအစေပျာက ်

သွားခဲ့ပါတယ်။

စစ်ပီးေခတ ်ြမန်မာ့သမဝါယမ

ဒီလိုနဲ  စစ်ပီးေခတ် ၁၉၄၅ ခုှစ် ဗိတိသ ေတွ 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာတဲ့အခါ         အစိုးရရိက ာ 

ြဖန် ြဖးေရးဌာနေတွဖွင့်လှစ်ပီး  ြပည်သူလူထုကိ ု

ကန်ုပစ ည်းေတွေရာင်းချေပးခ့ဲရာ လက်လီလက်ကား 

ကိုယ်စားလှယ်ေတွက       ေမှာင်ခိုေစျးကွက်သို 

ေရာင်းချပီး အြမတ်ထတ်ုခဲ့ကပါတယ်။ ြမန်မာိင်ုင ံ

မှာ ေမှာင်ခိုေစျးကွက်ေပ ေပါက်လာတဲ့အတွက် 

၁၉၄၇ ခုှစ်  ဇွန်လမှာ   ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းဟာ 

ဆိရုန်တိ ုဗလီာ(sorrento Villa) အေဆာက်အဦတွင် 

ိုင်ငံရဲစီးပွားေရးကို ြပန်လည်ထူေထာင်ဖို စီးပွား 

ေရးှစ်ှစ်စမီကံန်ိးကိ ုေရးဆဲွချမှတ်ခဲပ့ါတယ်။ အဒဲ ီ

ဆိရုန်တိဗုလီာ ကွန်ဖရင့်အစည်းအေဝးက ကွန်ကုိး 

(CONCO)စီမံကိန်းလို   အမည်တွင်တဲ့    စားသုံးသ ူ

သမဝါယမလုပ်ငန်းကုိ ေဆာင်ရက်ဖုိ ဆံုးြဖတ်ချက် 

အရ ြပည်သူရိက ာြဖန် ြဖးေရးဌာနရဲ  လက်လီ 

လက်ကားကုိယ်စားလှယ်ေတွအားလံုးကုိ ုပ်သိမ်း 

ပီး မိေပ ရပ်ကွက်တိုင်း/ ေကျးရာအုပ်စုတိုင်းမှာ 

စုဝယ်ေဝငှသုံးစွဲေရး   သမဝါယမအသင်းများကို 

တစ်ြပည်လုံးမှာ ဖွဲစည်းေစခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအသင်း 

ေတွအေနနဲ   ြပည်သူရိက ာေထာက်ပံ့ေရးဌာနက 

ိုင်ငံြခားမ ှမှာယူတင်သွင်းတဲ ့ကုန်ပစ ည်းေတွကို 

ြပည်သူလူထုထံသို ေရာင်းချြဖန် ြဖးေပးဖိုပဲြဖစ်ပါ 

တယ်။ ၁၉၄၉ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေနအထိ မိေပ  

နဲ  ေကျးလက်ေတမှွာ ကွန်ကုိး ေခ  စဝုယ်ေဝငှသုံးစဲွ 

ေရးသမဝါယမ အသင်းေပါင်း ၇၀၅၇ သင်း၊ အသင်း 

သားေပါင်း ၃ ဒသမ၂ သန်းအထိ တိုးတက်လာခဲ့ပါ 

တယ်။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၄၉ ခုှစ်အစမှာပဲ ြပည်တွင်း 

ေသာင်းကျန်းမ ေတွ   ေပ ေပါက်လာတဲ့အတွက် 

သမဝါယမအသင်းေတွဟာ စီးပွားေရးနဲ  လူမ ေရး 

လပ်ုငန်းေတ ွဆက်မလပ်ုိင်ုေတာဘ့ ဲရပ်ဆိင်ုးသွားခဲ ့

ရြပန်ပါတယ်။                      စာမျက်ှာ ၇ သို 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသမဝါယမေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

စစ်လွမ်းေနာင်(မန်းေြမသား)

က န်ေတာ်တိုသမဝါယမရဲ သမိုင်းေကာင်းကိုြပန်ကည့်ရင်   တစ်ချနိ်က 

က န်ေတာ်တို ြမန်မာိုင်ငံဟာ အဂ  လိပ်အစုိးရလက်ေအာက် အိ ိယိုင်ငံရဲ 

ြပညန်ယ်တစ်ခအုေနနဲ ရပတ်ည်ေနခဲရ့တဲအ့ချန်ိတန်ုးက အိ ိယိင်ုငမှံာ စီးပွား 

ေရးအကျပ်အတည်းေတွနဲ ရင်ဆိုင် ကံ ေတွေနရေတာ့  အိ ိယဗဟိုအစုိးရက       

ဆာအက်ဒဝပ်ေလာဆိုသူေခါင်းေဆာင်တဲ့ ေကာ်မတီတစ်ရပ်ဖွဲစည်းပီး ၁၉၀၄ 

ခုှစ်  ေငွစုေငွေချးသမဝါယမအသင်းများဆိုင်ရာဥပေဒကို    ေရးဆွဲေစခဲ့ပီး  

သမဝါယမအသင်းေတွဖွဲစည်းဖို  ၁၉၀၄ ခုှစ် မတ်လမှာ ထုတ်ြပန်ြပ  ာန်းခဲ့ပါ 

တယ်။ အဲဒဦပေဒဟာ အိ ိယိင်ုငအံတွင်းမှာရိှတဲ ့ြပည်နယ်အားလုံးကိ ု  အကျိး 

သက်ေရာက်ခဲသ့လိ ုသူရဲြပည်နယ်တစ်ခအုြဖစ်ရပ်တည်ေနရတဲ ့ြမန်မာိင်ုငဟံာ 

လည်း အကျိးသက်ေရာက်ေစခဲ့



ဇွန်  ၃၀၊   ၂၀၂၂

  စာမျက်ှာ ၆  မှ

တစ်ခါြပန်ပီး ၁၉၅၁ ခုှစ်  ဇန်နဝါရီလမှာ 

ပထမအကိမ်   ြပည်လုံးက တ်ညီလာခံကီးကို 

ကျင်းပကာ စစ်ပီးေခတ် သမဝါယမ ငါးှစ်စမီကံန်ိး 

ကို တင်သွင်းအတည်ြပခဲ့ကြပန်ပါတယ်။ ၁၉၅၁ 

ခုှစ်  ဧပီလ ၁ ရက်ေနမှာ သမဝါယမှင့် ကုန်စည် 

ြဖန် ြဖးေရးဝန်ကီးဌာနဆိုပီး ဝန်ကီးဌာနအသစ် 

တစ်ခု ထပ်မံဖွဲစည်းခဲ့ပါတယ်။ သမဝါယမ ငါးှစ် 

စီမံကိန်းအရ   (၁) သမဝါယမေကာင်စီများ(ဗဟို၊ 

ခိင်ု၊ မိနယ်)၊ (၂) လက်ကားသမဝါယမအသင်းများ 

(ဗဟို၊ခိုင်၊မိနယ)်၊  (၃) ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ၏ 

လယ်ယာှင့်   လုပ်ငန်းေပါင်းစုံသမဝါယမအသင်း 

များ၊ (၄) စားသံုးသူသမဝါယမအသင်းများ၊ (၅) စက်မ  

လက်မ သမဝါယမအသင်းများ၊   (၆)    အင်း(ေရ 

လုပ်ငန်း)သမဝါယမအသင်းများ၊  (၇) အေထွေထွ 

သမဝါယမအသင်းများဆိုပီး   အဓိကသမဝါယမ 

အသင်းအမျိးအစား ခနုစ်မျိးကိ ုဖဲွစည်းခဲ့ကြပန်ပါ 

တယ်။

အဒဲ ီငါးှစ်စမီကံန်ိးအရ သမဝါယမအသင်းေတ ွ

ဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ     ြပန်လည်တိုးတက်လာခဲ့ရာ 

သမဝါယမအသင်းေတွမှာ ိုးသားေြဖာင့်မတ်ြခင်း 

မရှိသူများ၊   သိက ာေစာင့်ထိန်းြခင်း    မရှိသူများ၊ 

အဂတိလိုက်စားသူများ၊     ကိုယ်ကျိးရှာသူများ 

စသြဖင့် လေူပါင်းစု ံအတ်ုေရာေရာ၊ ေကျာက်ေရာေရာ  

ပါဝင်လာကပီး သမဝါယမအသင်းေတွဟာ ဘာနဲ  

အလားသဏ ာန်တူေနလဲဆိုေတာ့ ထန်းလျက်အိုး 

ေတလွိ ုတစ်မျိး၊ ြခကိက်ုတဲ ့ထင်း ှးေသတ ာေတလွိ ု

တစ်ဖုံြဖစ်ခဲ့ရပါတယ်။     သမဝါယမမင်းကီးနဲ  

သမဝါယမဌာနဟာအသင်းေတွကိ ု      အမိန်စာ၊ 

 န်ကားစာေတနွဲ  ကီးကပ်ကွပ်ကလဲို မရေတာတ့ဲ ့

အတွက် အစိုးရထတံင်ပီးေတာ ့သမဝါယမမင်းကီး 

ကိ ုအာဏာကုိးမျိးတုိးေပးတ့ဲ ၁၉၅၆ ခုှစ် သမဝါယမ 

အက်ဥပေဒကို   ပါလီမန်သို  တင်သွင်းြပ  ာန်းခဲ့ရ 

ြပန်ပါေတာ့တယ်။

၁၉၇၀ ြပည့်ှစ် သမဝါယမစီမံကိန်း

၁၉၆၂ ခုှစ် မတ်လ ၂ ရက်ေန  ေတာ်လှန်ေရး 

အစိုးရတက်လာတဲအ့ခါ သမဝါယမအသင်းေတမှွာ 

အရင်းရှင်ေတနွဲ ပူးေပါင်းဖဲွစည်းထားတဲ ့သမဝါယမ 

အသင်းေတွရှိေနတဲ့အတွက ်ေတာ်လှန်ေရးအစိုးရ 

ဟာ မိနယ်လုံ ခံေရးှင့် အပ်ုချပ်ေရးေကာ်မတေီတ ွ

ကိ ုသုံးဦးေကာ်မတေီတဖဲွွစည်းေစပီး ြပြပင်ဖဲွစည်း 

လိုရတဲ့အသင်းေတွကို ြပြပင်ဖွဲစည်းပီး ြပြပင ်

ဖဲွစည်းလို မရိင်ုေလာက်ေအာင် ယိယွုင်းပျက်စီးေန 

တဲ့အသင်းေတွကိ ု  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခဲ့ရ

ပါတယ်။ ေတာ်လှန်ေရးအစုိးရဟာ ၁၉၇၀ ြပည့်ှစ် 

သမဝါယမစီမံကိန်းကိုချမှတ်ပီး   ၁၉၇၀ ခုှစ် 

သမဝါယမအသင်းဥပေဒကိ ုြပ  ာန်းကာ လယ်ယာ 

ှင့် လုပ်ငန်းေပါင်းစုံသမဝါယမအသင်းေတွ၊ မိမ 

စားသုံးသူသမဝါယမအသင်းေတွ၊    ရက်ကန်း 

သမဝါယမအသင်းေတွ၊ ငါးဖမ်းသမဝါယမအသင်း၊ 

ေစျး၊ ကန်ုစမ်ိးသမဝါယမအသင်းေတ၊ွ အလပ်ုသမား 

ေတွရဲ  ေခ တာစုေဆာင်းေရးနဲ     ေငွစုေငွေချး 

သမဝါယမအသင်းေတွ၊ တပ်တွင်းလုပ်ငန်းေပါင်းစံု 

သမဝါယမအသင်းေတွကိ ု    တိုးချဲဖွဲစည်းခဲ့ကပါ 

တယ်။  ေကျးရာအပ်ုစတုိင်ုးမှာလည်း လယ်ယာှင့် 

လပ်ုငန်းေပါင်းစု ံသမဝါယမအသင်း တစ်သင်းကျစ ီ

ဖဲွစည်းေစပီး အသင်းတုိင်းမှာ အနည်းဆံုး အသင်း 

ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဖွင့်လှစ်ေစခဲ့ပါတယ်။

ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်ကိ ု

အေြခခံသည့် သမဝါယမြဖစ်လာ

က န်ေတာ်တို   ြမန်မာ့သမဝါယမသမိုင်း 

တစ်ေလ ာက် လွတ်လပ်ေရးမရမကီာလမှာ ဗတိသိ  

ဥပေဒအရ အစိုးရက ၁၉၁၂ ခှုစ်နဲ  ၁၉၂၇ ခှုစ်ေတ ွ

မှာ သမဝါယမအသင်းအက်ဥပေဒ ှစ်ရပ်ကိ ုြပ  ာန်း 

ခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်ေရးရပီးကာလ ြမန်မာိုင်ငံ 

အစိုးရလက်ထက် ၁၉၅၆ ခုှစ် နဲ ၁၉၇၀ ြပည့်ှစ်ေတ ွ

မှာ သမဝါယမအသင်းဥပေဒှစ်ရပ်တိုကိ ု ြပ  ာန်း 

ခဲပ့ါတယ်။ အဒဲလီိ ုဥပေဒေတြွပ  ာန်းပီး သမဝါယမ 

ကို  ေအာင်ြမင်ေအာင်  ေဆာင်ရက်ခဲ့ကေပမယ့် 

ေအာင်ြမင်လိုက်၊   ံးနိမ့်လိုက်၊   ြမပ်သွားလိုက်၊ 

ေပ လာလိုက်နဲ  ေခတ်ေရစီးေကာင်းေြပာင်းလဲတဲ့

ဒဏ်ကို ကံ့ကံ့ခံရင်းေလ ာက်လှမ်းလာလိုက်တာ 

၁၉၈၈ ခုှစ်         ိုင်ငံေတာ်ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ  

တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ    လက်ထက်ေရာက်ေတာ ့

ေခတ်နဲအညီ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေတ ွလုပ်ကိုင်ိုင် 

ေစဖို ၁၉၇၀ ြပည့်ှစ် သမဝါယမအသင်းဥပေဒပါ 

ေခတ်မမီေတာ့တဲ့ ြပ  ာန်းချက်ေတွကို   ေစျးကွက ်

စီးပွားေရးစနစ်နဲအညီ လုိက်ေလျာညီေထွကျင့်သံုး 

ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် သမဝါယမအသင်းဥပေဒ 

နဲ   နည်းဥပေဒေတွကို  ြပင်ဆင်ြပ  ာန်းခဲ့ပါတယ်။ 

အသင်းဥပေဒကိ ု၁၉၈၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက် 

ေနမှာ ုိင်ငံေတာ်ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည်ေဆာက်ေရး 

အဖွဲက အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်(၁၁/၈၈)ြဖင့် 

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ၁၉၉၂ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန  

မှာ ိင်ုငေံတာ်ငမ်ိဝပ်ပြိပားမ  တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ 

က ဥပေဒအမှတ်(၉/၉၂)ြဖင့် ၁၉၉၂ ခှုစ် သမဝါယမ 

အသင်းဥပေဒကို ထုတ်ြပန်ြပ  ာန်းခဲ့ပါတယ်။ 

ဒလီိနုဲ  က န်ေတာ်တို သမဝါယမဟာ ြပန်လည် 

ရှင်သန်လာလိက်ုတာ ြမန်မာိင်ုငကံ ဗဟိသုမဝါယမ 

အသင်းဟာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  သမဝါယမအဖွဲ 

ချပ်ကို ၁၉၉၃ ခုှစ် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်ေနမှာ 

အဖွဲဝင်အသင်းအြဖစ ်ပါဝင်ိုင်ခဲ့တဲ့အထိ  ြမန်မာ့ 

သမဝါယမကိ ုိင်ုငတံကာကအသအိမှတ်ြပ လက်ခ ံ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လာခဲ့ပါတယ်။     ြမန်မာိုင်ငံ 

အေနနဲ   အာဆီယံေဒသတွင်းိုင်ငံေတွ၊   အာရှနဲ  

ပစိဖိတ်ေဒသတွင်းုိင်ငံေတွနဲ  သမဝါယမလုပ်ငန်း 

များ ီှးေှာဖလှယ်ပဲွ၊ လမူ ေရး၊ စီးပွားေရး ပတ်ဝန်း 

ကျင် သမဝါယမလုပ်ငန်း ေဆွးေွးပဲွေတွကုိလည်း 

ြပလုပ်ကျင်းပခဲ့ပီး ၁၉၉၄ ခုှစ်မှာ   ကျင်းပခဲ့တဲ ့

(၄၉)ကိမ်ေြမာက်  ကမ ာ့ကုလသမဂ အေထွေထွ 

ညီလာခံကီးက ှစ်စ် ဇူလုိင်လရဲပထမပတ် စေန 

ေနကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  သမဝါယမေနအြဖစ် 

သတ်မှတ်ေပးခဲ့ပါတယ်။

 ြပည်သူများ ယုံကည်မ ရရှိေအာင ်

အရှိန်အဟုန်ြမင့် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

အခုဆိုရင်   က န်ေတာ်တို   ြမန်မာိုင်ငံမှာ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ သမဝါယမေနအခမ်းအနားကိ ု

ှစ်စ်ကျင်းပလာလိက်ုတာ ှစ်(၁၀၀)ြပည့ေ်ြမာက် 

ခ့ဲပီြဖစ်ပါတယ်။ ဒီှစ်မှာ က န်ေတာ်တုိ သမဝါယမ 

က  အေကာင်အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်ေနတဲ့ 

သမဝါယမလ ပ်ရှားမ ေတ၊ွ မဝူါဒေတ၊ွ သေဘာတရား 

ေတွကို ြပည်သူများအကား စိမ့်ဝင်ပျံှံေစရန်၊ 

လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ သမဝါယမက   ပိုမိ ု

ကျယ်ြပန်စွာ ပါဝင်ေနတာကိ ုြပည်သအူများသရိှိေစ 

ရန်၊ ကမ ာမှာ သမဝါယမစနစ်က သက်တမ်းအရှည် 

ဆုံးနဲ မရိှမြဖစ်လိအုပ်တယ်ဆိတုာကိ ုြပည်သအူများ 

သရိှိေစရန်ဆုိတ့ဲ ရည်ရယ်ချက်ေတွနဲ ှစ် (၁၀၀) ြပည့ ်

အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာသမဝါယမေနကိ ုအှစ်သာရရိှရိှ 

စည်ကားသိုက်မိက်စွာ   ကျင်းပသွားမှာ   ြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးရဲလမ်း န်ချက်ြဖစ်တ့ဲ  

စုေပါင်းလုပ်ေဆာင်ကြခင်းြဖင် ့လူမ စီးပွားဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များ   ဖွံဖိးေရးေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းသည ်

သမဝါယမလုပ်ငန်းများ၏ အှစ်သာရြဖစ်သက့ဲသုိ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မ သည်  သမဝါယမ၏   အသက်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ သမဝါယမလပ်ုငန်းစမုျားမှ အရည်အေသွး 

ြမင့်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေပးြခင်းြဖင့ ်

ြပည်သမူျား၏ ယုံကည်မ ရရိှလာေအာင် ေဆာင်ရက် 

ရန်ှင့် လက်ရှိေဆာင်ရက်ေနမ များကိုလည်း ပိုမို 

ေကာင်းမွန်ေအာင ်   အရှိန်အဟုန်ြမင့်   ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရန် ဆိသုည့ ်လမ်း န်ချက်ေတ ွ

နဲအညီ   ြပည်သူေတွရဲ   လူမ စီးပွားဘဝ   ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက ်      သမဝါယမဦးစီးဌာနရဲ 

ထန်ိးေကျာင်းေပးမ ၊ ဗဟိသုမဝါယမအသင်းရဲ ကညူ ီ

ပံပ့ိုးမ ၊ တိင်ုးေဒသကီး၊ ြပည်နယ်သမဝါယမအသင်း 

စုချပ်ေတွ၊   မိနယ်သမဝါယမအသင်းစုေတွရဲ 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်မ တိုြဖင့် ၂၀၂၂ 

ခုှစ်  ေမလအထိ  ြမန်မာိုင်ငံတစ်ိုင်ငံလုံးတွင ်

မိနယ် ၁၉၇ မိနယ်ရိှ အေသးစားေချးေငလွပ်ုငန်း 

သမဝါယမအသင်းေပါင်း ၁၂၂၇ သင်းမှ အသင်း 

သားေပါင်း ၁၁၈၀၃၀ ထံသို ေချးေငွကျပ ်၂၇၉၄၉ 

ဒသမ ၃၇၇ သန်းကိုလည်းေကာင်း၊  မိနယ် ၂၆၁  

မိနယ်ရိှ စုိက်ပျိးထုတ် လုပ်ေရးသမဝါယမအသင်း 

ေပါင်း ၂၂၉၆၀  မှ အသင်းသားေပါင်း ၁၅၀၅၅၂၉ 

ဦးထံသို ေချးေငွကျပ ်၁၉၉၈၄၈ ဒသမ ၃၃၅ သန်း 

ကိုလည်းေကာင်း၊  မိနယ် ၁၉၆ မိနယ်ရှိ ေမွးြမ 

ေရးလပ်ုငန်းသမဝါယမ အသင်းေပါင်း ၃၅၈၈ သင်းမှ 

အသင်းသားေပါင်း ၂၈၂၇၆၁ ဦးထံသို ေချးေငွကျပ ်

၂၄၈၄၃ ဒသမ ၃၈၅ သန်းကို       လည်းေကာင်း၊  

မိနယ် ၁၁၃ မိနယ်ရှိ ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 

သမဝါယမအသင်းေပါင်း ၃၃၃ သင်းမှ အသင်းသား 

ေပါင်း ၇၈၉၈၄ ဦးထသံို ေချးေငကွျပ် ၁၄၀၉၁ ဒသမ 

၃၀၈ သန်းကိလုည်းေကာင်း၊  မိနယ် ၃၉ မိနယ်ရိှ 

စက်မ လက်မ လပ်ုငန်းသမဝါယမအသင်းေပါင်း ၈၀ 

မှ    အသင်းသားေပါင်း ၅၄၅၃ ဦးထံသို  ေချးေငွ 

ကျပ် ၉၇၀ ဒသမ ၄၃၀ သန်းကို  လည်းေကာင်း၊ 

မိနယ် ၂၃၁ မိနယ်ရှိ   ေဈးသမဝါယမအသင်း 

ေပါင်း ၃၀၄ သင်းမှ အသင်းသားေပါင်း ၃၆၆၄၈ ဦး 

ထံသို ေချးေငွကျပ ်၁၈၁၉၂ ဒသမ ၇၈၅ သန်းကို 

လည်းေကာင်း၊  မိနယ် ၃၀၃ မိနယ်ရိှ ဌာနဆိင်ုရာ 

သမဝါယမအသင်းေပါင်း ၁၁၄၂ သင်းမှ အသင်းသား 

ေပါင်း ၃၁၇၂၉၉ ဦးထံသို ေချးေငွကျပ် ၉၉၆၆၉ 

ဒသမ ၀၇၄ သန်းကို လည်းေကာင်း  ေချးေငွများ

အသီးသီးထုတ်ေချးေပးခဲ့ရာ စုစုေပါင်း သမဝါယမ 

အသင်းအမျိးအစား ခနုစ်မျိး၊ အသင်းေပါင်း ၂၉၆၃၄ 

သင်းမှ အသင်းသားေပါင်း ၂၃၄၄၇၁၂ ဦးထံသို  

၎င်းတို၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင ်အရင်းအှီး 

အြဖစ် အသုံးြပိုင်ေအာင ်ေချးေငွေပါင်း ေငွကျပ် 

၃၈၅၅၆၄ ဒသမ ၆၉၄ သန်းအား ထတ်ုေချးေပးထား 

ပီးြဖစ်ပါတယ်။

သမဝါယမအသင်းသားေတွကို ေချးေငွထုတ် 

ေချးေပးတာအြပင် လယ်ယာသံုးစက်ကိရိယာေတွ 

ကိုလည်းေရာင်းချေပးလျက်ရှိရာ   ေနြပည်ေတာ် 

အပါအဝင် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ၁၅ ခုတွင် 

မိနယ် ၂၁၈ မိနယ်ရှိ   သမဝါယမအသင်းေပါင်း 

၂၀၀၄ သင်းမှ      လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း၊ 

ဥယျာ် ခံေြမစိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းေတ ွ  လုပ်ကိုင ်

ေဆာင်ရက်သ ူသမဝါယမအသင်းသား ၃၉၄၉ ဦး 

ထံသို ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံ Daedong ကုမ ဏီမှ 

ထုတ်လုပ်တဲ့    လယ်ထွန်စက်မျိးစုံနဲ     ရိတ်သိမ်း 

ေခ ေလှစက် စုစုေပါင်း အစီး ၄၀၁၀ ကုိ လည်းေကာင်း၊ 

မိနယ် ၂၈၀ ရှိ  သမဝါယမအသင်းေပါင်း ၁၂၇၉၄ 

သင်းမှ  အသင်းသားေတာင်သူ ၄၈၃၉၃ ဦးထံသို 

ြပည်တွင်းကုမ ဏီှင့်  လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ 

အေရာင်းဆုိင်အသီးသီးမှ ေငွကျပ် ၁၁၀၀၃၅ ဒသမ 

၈၄၂ သန်းတန်ဖိုးရှိ စက်ကိရိယာအစီးေရ ၆၄၂၃၀ 

ကို လည်းေကာင်း   အရစ်ကျေငွေချစနစ်ြဖင့် 

ေရာင်းချေပးိုင်ခဲ့ပါတယ်။  ဒါ့အြပင်  စိုက်ပျိးေရး 

သွင်းအားစုေတွြဖစ်တဲ့ ဓာတ်ေြမဩဇာ၊ သဘာဝ 

ေြမဩဇာ၊ ပိုးသတ်ေဆး၊ ေပါင်းသတ်ေဆး၊ ရက်ဖျန်း 

အားေဆးနဲ    အထွက် န်းေကာင်းမွန်တဲ့   မျိးေစ့ 

ေတွကုိလည်း အသင်းသားေတာင်သူေတွ စိတ်ကိက် 

ဝယ်ယူအသုံးြပိုင်ေစဖို  သီးှံေပ ေပးစနစ်ြဖင့ ်

ေရာင်းချေပးလျက်ရှိပါတယ်။ 

က န်ေတာ်တို သမဝါယမဟာ ဒှီစ်အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာသမဝါယမေနရဲ    “ကမ ာေလာက    ပိုမို 

ေကာင်းမွန်ေရး သမဝါယမများက  တည်ေဆာက် 

ေပး( Cooperatives Build a Better World) ” 

ဆိတုဲ ့ေဆာင်ပဒ်ုအတိင်ုး အသင်းသားြပည်သေူတရွဲ 

လမူ စီးပွားဘဝ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးနဲ  ကမ ာေလာက 

ပိုမိုေကာင်းမွန်ေရးတိုကိ ု   ယခု  ှစ်ေပါင်း ၁၀၀ 

အတွင်း   ေဆာင်ရက်မ မှသည်   ေနာင်အနာဂတ် 

ှစ်ေပါင်းများစွာ စ်ဆက်မြပတ်  ေဆာင်ရက်ေပး 

သွားမှာပဲြဖစ်ပါတယ်။ 

အချပ်အားြဖင့်ဆိုရေသာ်    က န်ေတာ်တို 

သမဝါယမဟာ ေခတ်ေရစီးေကာင်းေတ ွအဖန်ဖန် 

ေြပာင်းလဲခဲ့လည်း အံကိုခဲပီး   ကံ့ကံ့ခံ ရင်ဆိုင် 

ေလ ာက်လှမ်းခဲလ့ို ယေနအချန်ိကာလသိုတိုင်ေအာင် 

သမဝါယမေအာင်လံကို မယိုင်မလဲ  ခိုင်ခိုင်မဲမဲ 

စိက်ုထူိင်ုခဲတ့ာြဖစ်ပါတယ်။ က န်ေတာ် အစပိင်ုးမှာ 

ေြပာခဲ့သလို ဆရာေဇာ်ဂျရီဲ ကဗျာထဲက ေဗဒါပင် 

ေလး “ အယက်အကန်ခလံို၊ ေဗဒါပျ ံအကံိခု၊ဲ ပန်းပန် 

လျက်ပ ဲ” ဆိုပီး အားမာန်တင်းကာ ကိးစားရပ်တည် 

ိုင်ခဲ့သလို     က န်ေတာ်တိုသမဝါယမကလည်း 

ဘယ်လိအုခက်အခမဲျိးနဲ ရင်ဆိင်ုကံေတွရေစကာမ ူ

ြပည်သူေတွရဲ လူမ စီးပွားဘဝ  ဖွံဖိးတိုးတက်ေစ 

ေရးှင့်       တိုင်းြပည်စီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

လပ်ုငန်းေတေွဆာင်ရက်ရာတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ 

အေထာက်အကြူပိင်ုေစေရးအတွက် မေလ ာေ့သာ 

ဇွဲ၊ လုံလ၊ ဝီရိယေတွနဲ    အတူတကွ ပူးေပါင်းပီး 

သမဝါယမေအာင်လမံလရဲေအာင် သစ ာခိင်ုမစွဲာြဖင့ ်

ကိးစားအားထုတ်သွားကပါစိုလို  ှစ်(၁၀၀)ြပည့် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသမဝါယမေနကို    ကိဆို 

ဂုဏ်ြပလိုက်ရေကာင်းပါခင်ဗျား။ 

သမဝါယမေအာင်လံ  ထာဝရစိုက်ထူိုင်က 

ပါေစ ... ။         ။ 

 စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုေတွြဖစ်တဲ့  ဓာတ်ေြမဩဇာ၊  သဘာဝေြမဩဇာ၊ 

ပိုးသတ်ေဆး၊ ေပါင်းသတ်ေဆး၊ ရက်ဖျန်းအားေဆးနဲ   အထွက် န်းေကာင်းမွန် 

တဲ ့မျိးေစေ့တကွိလုည်း အသင်းသားေတာင်သေူတ ွစတ်ိကိက်ဝယ်ယအူသံုးြပ 

ိုင်ေစဖို  သီးှံေပ ေပးစနစ်ြဖင့် ေရာင်းချေပးလျက်ရှိ

 က န်ေတာ်တိုသမဝါယမဟာ  ဒီှစ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသမဝါယမေနရဲ    

“ကမ  ာေလာက  ပိမုိေုကာင်းမွန်ေရး    သမဝါယမများက တည်ေဆာက်ေပး 

(Cooperatives Build a Better World) ” ဆိတုဲ ့ေဆာင်ပဒ်ု 

အတုိင်း အသင်းသားြပည်သူေတွရဲ လူမ စီးပွားဘဝ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးနဲ 

ကမ  ာေလာကပိမုိေုကာင်းမွန်ေရးတိုကိ ုယခှုစ်ေပါင်း ၁၀၀ အတွင်း ေဆာင်ရက် 

မ မှသည် ေနာင်အနာဂတ်  ှစ်ေပါင်းများစွာ စ်ဆက်မြပတ်  ေဆာင်ရက်ေပး 

သွားမှာပဲြဖစ်



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၉

ြမန်မာိုင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ ် လက်ခံကျင်းပ  

သည့် (၃၄)ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ- ထုိင်းေဒသဆုိင်ရာ 

နယ်ြခားေကာ်မတီအစည်းအေဝး    ဒုတိယေနကို  

ယေန  နနံက်ပိင်ုးတွင်  ေတာင်ကီးမိရိှ  ေတာင်ကီး 

ဟိုတယ်၌   ဆက်လက်ကျင်းပရာ  ြမန်မာကိုယ်စား 

လှယ်အဖွဲေခါင်းေဆာင ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး 

(ကည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးေအာင်စိုး၊  ဒုတိယ 

ေခါင်းေဆာင်       ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးခင်လ  င်ှင့် 

တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများ၊ ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသ ူ

များ၊ ထိုင်းိုင်ငံမှကိုယ်စားလှယ်အဖွဲေခါင်းေဆာင ် 

Lt.Gen. Apichet Suesat ှင့် အဖဲွဝင်များ တက်ေရာက် 

ကသည်။

ဦးစွာ ြမန်မာကုိယ်စားလှယ်အဖဲွေခါင်းေဆာင်  

ဒတုယိဗုိလ်ချပ်ကီး ေအာင်စုိးှင့် ထုိင်းကုိယ်စားလှယ် 

အဖဲွေခါင်းေဆာင် Lt. Gen. Apichet Suesat  တုိက  

(၃၄) ကိမ်ေြမာက ်   ြမန်မာ-ထိုင်း   ေဒသဆိုင်ရာ 

နယ်ြခားေကာ်မတအီစည်းအေဝး သေဘာတညူခီျက် 

ကိ ုအတည်ြပလက်မှတ်ေရးထိုးကာ  အြပန်အလှန် 

လဲလှယ်ကသည်။

ယင်းေနာက်   ြမန်မာ-ထိုင်း   ကိုယ်စားလှယ ်

အဖွဲေခါင်းေဆာင်များက  ှစ်ိုင်ငံ  အထိမ်းအမှတ် 

တံဆိပ်များကိ ု အြပန်အလှန်လဲလှယ်ကပီး  အမှာ 

စကားေြပာကား၍     ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များအား  

ရင်းရင်းီှးီှးလုိက်လံ တ်ဆက်ကာ အစည်းအေဝး 

ကို ေအာင်ြမင်စွာုပ်သိမ်းခဲ့ေကာင်း   သတင်းရရှ ိ

သည်။ 

သတင်းစ်

ငပုေတာ   ဇွန်   ၂၉

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ငပုေတာမိနယ် ဖျန်ေရေကျာ်ေကျးရာအုပ်စ ု

ဖျန်ေရေကျာ်ေကျးရာ၌ မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှပျိးေပါင်စနစ် 

ြဖင့် ပျိးေထာင်ြခင်း ကွင်းသပ်ုြပပဲွကိ ုယေန  နနံက်ပိင်ုးက ဖျန်ေရေကျာ် 

ေကျးရာ ကွင်းအမှတ-်၁၃၇၂ (က) ဦးပိုင်အမှတ် (၁၃/၅)  ေတာင်သူ 

ေဒ ေမသဇင်ဦး၏ လယ်ေြမတွင ်သုပ်ြပပျိးေထာင်ခဲ့သည်။

ပျိးေပါင်စနစ်ြဖင့် ပျိးေထာင်ြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပွဲတွင ် မိနယ ်

ဦးစီးမှး   ဦးေကျာ်စွာထွန်းက    ပျိးေပါင်စနစ်ြဖင် ့   ပျိးေထာင်ြခင်း 

အေကာင်း   ရှင်းလင်းေြပာကားပီး  ေတာင်သူ ေဒ ေမသဇင်ဦး၏ 

လယ်ေြမ  သုည ဒသမ ၃၅ ဧကတွင ်ဆင်းသုခစပါးမျိးေစ့ကို ပျိးေပါင် 

စနစ်ြဖင့် မျိးေစ့ချ သုပ်ြပခဲ့သည်။

အဆိုပါ  ပျိးေပါင်စနစ်ြဖင် ့  ပျိးေထာင်ြခင်း  ကွင်းသုပ်ြပပွဲသို  

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     ဦးေကျာ်သူ၊ အဖွဲဝင(်၁) ဗိုလ်မှး  

ဖိးသူရေကျာ်၊ မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီး 

ဌာန ဦးစီးအရာရှ ိ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်း၊   မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစီးမှး ဦးေကျာ်စွာထွန်းှင့် မိနယ်အဆင့်ဌာနဆုိင်ရာများမှ တာဝန် 

ရှိသူများ၊ ေတာင်သူများ တက်ေရာက်ကေကာင်း သိရသည်။

မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

(၃၄)ကိမ်ေြမာက ်ြမန်မာ-ထိုင်း ေဒသဆိုင်ရာနယ်ြခားေကာ်မတီအစည်းအေဝး  ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပပီးစီး

ငပုေတာမိနယ်၌ ပျိးေပါင်စနစ်ြဖင် ့

ပျိးေထာင်ြခင်း ကွင်းသုပ်ြပ

 ေကျာဖုံးမှ

တိင်ုးရင်းသားြပည်သူများ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာြဖင့် ေနထုိင်စားေသာက် 

ိုင်ေရးအတွက်လည်း   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက    ေနညမြပတ ်

လုံ ခံေရးလပ်ုငန်းများကိ ုထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည်။ မမိတိိုအေနြဖင့ ် 

တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ၏     ကျစ်လျစ်ခိုင်မာသည့ ်

ညီွတ်ေသာ  စုေပါင်းအားကို  တည်ေဆာက်သွားရန်  ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး  စစ်မှန်သည့်   ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေစရန ်

အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအြပင ် ိုင်ငံေတာ်၏လူသားအရင်းအြမစ်များ  မလိုအပ်ဘဲ 

ဆုံး ံးမ မရိှေစေရးအတွက် တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများကိ ုြပန်လည်ဖတ်ိေခ ြခင်း၊ PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်း 

အမျိးမျိးအမည်ခံ၍  လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်ေနသူများအနက်မ ှ

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုသူများကိ ု  ြပန်လည် 

ဖိတ်ေခ ြခင်းတိုအား  အသိေပးထုတ်ြပန်ခဲ့ရာ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်

လာသူများကိုလည်း စနစ်တကျလက်ခံေပးလျက်ရှိသည်။

ိုင်ငံေတာ်အားအလုံးစုံပျက်သု်းေစလိုသည့ ်CRPH ှင့် NUG  

အကမ်းဖက်အုပ်စုများက ဆွဲေဆာင်စည်းုံးမ ၊ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ၊ 

ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုမ များေကာင့ ်အချိေသာ CDM ဝန်ထမ်းများ၊  

ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူများ၊ လူငယ်လူရယ်များသည် တုိင်းရင်းသား 

လက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်းများတည်ရိှရာ နယ်ေြမေဒသများသုိ ေရာက်ရိှ 

သွားခဲ့ပီး  လက်နက်ပစ်ခတ်ြခင်းှင့ ်  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးသင်တန်း 

များသို စာရင်းသွင်း ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်ကိ ုေတွရှိရသည်။

ထိသုို သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲသ့မူျားအနက်မှ အချိေသာသမူျား 

သည်  အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သည့်လုပ်ရပ်များတွင ်  ပါဝင်လိုြခင်း 

မရှိသည့်အတွက ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ပီး ြပည်တွင်း/ြပည်ပေဒသ 

အချိ၌  သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေကာင်းကိ ု  ကားသ ိ

ရသည်။ ၎င်းတုိသည် NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အုပ်စုှင့် ၎င်းတုိ၏ 

လက်ေအာက်ခံ PDF  အကမ်းဖက်အဖွဲတို၏  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ ်

များကို    မျက်ဝါးထင်ထင်ေတွြမင်လာပီး     လက်ခံိုင်မ မရှိြခင်း၊ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်ှင့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 

ရရိှရန်    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနမ များကုိ   ယံုကည်လက်ခံလာြခင်း၊ 

မိမိတုိ၏ေနရပ်ေဒသအသီးသီးရိှ မိဘေဆွမျိးများှင့်အတူ တည်ငိမ် 

ေအးချမ်းစွာ ြပန်လည်ေနထိင်ုလိြုခင်းတိုေကာင့ ်မမိတိိုေနရပ်ေဒသသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုေသာ်လည်း  CRPH  ှင့် NUG အကမ်းဖက ်

အုပ်စုများှင့်   ၎င်းတို၏လက်ေဝခံများက  ထိန်းချပ်အကျပ်ကိုင ်

ခိမ်းေြခာက်ထားမ တိုေကာင့ ်  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်း   မြပိုင် 

ကသည်ကိလုည်း ဆက်သွယ်သတင်းေပးပိုချက်များအရ သရိှိရသည်။

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့်    ထိုသိုေသာ   ြမန်မာုိင်ငံရိှ  ေနရပ် 

အသီးသီးသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိသုမူျားအား ကိဆိလုက်ခံိင်ုေရး 

အတွက် နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးတွင် ြပန်လည် ကိဆိလုက်ခေံရးစခန်း 

များ ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး အဆိပုါစခန်းများအြပင်   

နီးစပ်ရာတပ်မေတာ်ှင့ ်ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ စခန်းအသီးသီးသိုလည်း 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ယင်းသိုသတင်းပို ဆက်သွယ် 

သမူျားကိ ုသတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီေနစ်ြပည်သူဘဝ 

တွင် ေအးချမ်းစွာေနထိင်ုိင်ုေရး အာမခခံျက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ဇလွန်    ဇွန်    ၂၉

  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ဇလွန်မိနယ်၌ ိုင်ငံတစ်ဝန်းမ ခင်း 

စီမံခန်ခွဲမ အစီအစ် မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်းအခမ်းအနားကိ ု ယေန  

မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ိင်ုငတံစ်ဝန်း မ ခင်းစမီခံန်ခဲွမ အစအီစ် မတ်ိဆက်ရှင်းလင်းပဲွတွင်  

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ် ဦးဝင်းြမင့ ်

က မိတ်ဆက်အမှာစကားေြပာကားပီး ဇလွန်မိနယ် တရားသူကီး  

ေဒ စိမ်းမိုမိုက  ိုင်ငံတစ်ဝန်းမ ခင်းစီမံခန်ခွဲမ အစီအစ်ကို   Power  

Point ြဖင့ ်   မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။     ယင်း ေနာက်    

ဇလွန်မိနယ်၌ ိုင်ငံတစ်ဝန်း မ ခင်းစီမံခန်ခွဲမ အစီအစ် မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ
တိုင်းေဒသကီး   တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ ်  ဦးဝင်းြမင့်က  

နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားသည်။

အခမ်းအနားသို ဟသ  ာတခိုင် တရားသူကီး  ေဒ ေအးေအးခိုင်၊ 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက     ဦးထွန်းထွန်းလင်းှင့်အဖဲွဝင်များ၊ 

ဥပေဒအရာရိှများ၊ ဇလွန်မိနယ်ရဲတပ်ဖဲွမှး၊ ဇလွန်မိမရဲစခန်းမှးှင့် 

နယ်ေြမရဲစခန်းမှး၊ အမ စစ်အရာရှိများ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ၊  အထက်တန်းေရှေနများ၊  ရပ်ကွက/် 

ေကျးရာအုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှးများ        တက်ေရာက်ကေကာင်း 

သိရသည်။ 

ေဝယံ (ြပန်/ဆက်) 

အုတ်တွင်း   ဇွန်   ၂၉

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး အတ်ုတွင်း 

မိနယ်၌ စိက်ုပျိးေရး၊  ေမွးြမေရး 

ှင့်   ကုန်ထုတ်လုပ်မ    တိုးတက် 

ြမင့်မားေရး      အသိပညာ ေပး 

ေဆွးေွးပဲွကိ ု  မိနယ်စမီအုံပ်ချပ် 

ေရးအဖဲွဥက   ှင့်    အဖဲွဝင်များ၊ 

ဌာနဆိင်ုရာ     တာဝန်ရိှသမူျားက 

ယမန်ေန  နံနက် ၁၀  နာရီတွင် 

ေကျာင်းရှစ်ဆယ်    ေကျးရာ၌ 

ကွင်းဆင်း  ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ထိုသို         ေဆာင်ရက်ရာတွင ် 

မိနယ်     စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက          ဦးညညီကီ     ေဒသဖံွဖိး 

တိုးတက်ေစေရးအတွက်   စိက်ုပျိး 

ေရး၊    ေမွးြမေရးများ    ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေစေရး၊     ကုန်ထုတ် 

အုတ်တွင်းမိနယ်၌ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ တိုးတက်ေရး အသိပညာေပးေဆွးေွး

စွမ်းအားများ  ဖွံဖိးတိုးတက်ေစ 

ေရးှင့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ဝင်ေင ွ

တိုးတက်      ြမင့်မားလာေစေရး 

အတွက်     လိုအပ်သည်များ 

ြဖည့်ဆည်း    ေပးိုင်ရန်အတွက်  

သက်ဆုိင်ရာ  တာဝန်ရိှသူများှင့်         

အတ ူလာေရာက်ေတွဆုေံဆွးေွး 

ေဆာင်ရက်ြခင်း            ြဖစ်ေကာင်း  

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍   စိက်ုပျိးေရးဦးစီး  

ဌာန   မိနယ်ဦးစီးမှး   ဦးေအာင် 

ဆန်းဦးက စုိက်ပျိးေရးကိစ ရပ်များ 

ှင့်   ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ 

လယ်ယာေြမ    စီမံခန်ခွဲေရးှင့် 

စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန     မိနယ် 

ဦးစီးမှး         ဦးဆန်းငိမ်းေဇာ်က 

လယ်ယာေြမအသုံးချမ      ှင့် 

လယ်ယာေြမဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ 

များှင့် ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ 

ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာနမ ှ      AE 

ဦးသစ်လွင်က စိုက်ပျိးေရေပးေဝ 

မ         အေြခအေနများကိုလည်း 

ေကာင်း     ရှင်းလင်းေဆွးေွးရာ 

ေဒသခံေတာင်သူများ၏     သိရှိ 

လိသုည်များကိ ု တာဝန်ရိှသမူျားက  

ြပန်လည်ရှင်းလင်း     ေဆွးေွး 

ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း     သိရ 

သည်။

ခင်ခင်မာ(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၉

လူမ ဝန်ထမ်း၊    ကယ်ဆယ်ေရးှင့  ်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန လူမ  

ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည ်  ရန်ကုန်၊  မ ေလး၊ 

ဟသ  ာတ      ဇွန်   ၂၉

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ဟသ  ာတမိနယ် သမဝါယမအသင်းစု 

လမိီတက်၏ ှစ်ပတ်လည် အရပ်ရပ်ဆုိင်ရာအစည်းအေဝးှင့် အမ ေဆာင် 

သစ် ြပန်လည်ေရးချယ်ပဲွကိ ုယမန်ေနက မိနယ်သမဝါယမဦးစီးဌာနုံး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနား ပထမပိုင်းတွင် သဘာပတိ ဦးခင်ေမာင်ကည်က 

မိနယ်သမဝါယမအသင်းစုလီမိတက်၏  လုပ်ငန်းများတိုးတက်လာ 

ေစရန် အမ ေဆာင်သစ်များှင့်အတ ူ အသင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ 

အေနြဖင့် ဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်း ကညူေီဆာင်ရက်ကရန်ှင့ ်ဟသ  ာတမိနယ် 

တွင်   အသင်း  ၁၉၂ သင်းရှိသည့်အနက ်  ယေနတွင်  ၁၂၇ သင်းတိုမှ 

ကိုယ်စားလှယ်များ  တက်ေရာက်ခဲ့သည့်အတွက်   အစည်းအေဝး 

အထေြမာက်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

     ဆက်လက်၍  ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ှင် ့၂၀၂၀-၂၀၂၁    ဘ  ာေရး 

ရှင်းတမ်းအား  ဖတ်ကားရှင်းလင်းခဲ့ပီး   ဒါိုက်တာအဖွဲလုပ်ငန်း 

အစရီင်ခစံာ၊ အသင်းစာရင်းစစ် အစရီင်ခစံာ၊ ှစ်ချပ်ဘ  ာေရးရှင်းတမ်း 

ှင့်   အကျိးေငွခွဲေဝေပးြခင်းတိုအား    တက်ေရာက်လာသူများထံမ ှ

အတည်ြပချက်ရယူြခင်းတို ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။ အခမ်းအနား 

ဒတုယိပိင်ုးတွင် သဘာပတအိြဖစ် ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး သမဝါယမ 

ဦးစီးဌာနမှ ဒတုယိ န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်ိင်ုထွန်းက ေဆာင်ရက်ခဲ ့

ပီး အမ ေဆာင်အသစ်များအား ဆ မဲေပးေရးချယ်၍  တာဝန်ခွဲေဝ 

ေပးအပ်ခဲ့ပီး ေရးချယ်ခံအမ ေဆာင်သစ်များက  ကတိသစ ာခံယူခဲ့က 

ေကာင်း သရိသည်။                                                              ကိေုဇာ်(ဟသ  ာတ)

ေမာ်လမိင ်  ဇွန်   ၂၉

ဇူလိုင် ၂ ရက်တွင် ကျေရာက ်

မည့် ှစ်(၁၀၀)ြပည့် အြပည်ြပည် 

ဆုိင်ရာသမဝါယမေနအား  ဂုဏ်ြပ 

ေသာအားြဖင့ ်         မွန်ြပည်နယ်    

ေမာ်လမိင်မိရှ ိ      သမဝါယမ 

စာရင်းေရးစာရင်းကုိင်  သက်ေမွး 

ပညာ           သင်တန်းေကျာင်းတွင် 

သင်တန်းတက်ေရာက်လျက်ရှိ 

သည့ ်  သင်တန်းသား သင်တန်းသ ူ

၆၅  ဦးအတွက်     ြပည်နယ်အတွင်းရိှ 

သမဝါယမ        အသင်းများက 

စားေသာက်စရိတ ်    ေထာက်ပံ့ 

လှဒါန်းခဲ့ြခင်းအေပ    ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာှင့ ်သင်ေထာက်က ူ

ပစ ည်း ေပးအပ်ပဲွအခမ်းအနားကိ ု

ယေန  နံနက်  ၈  နာရီခ ွဲက 

သက်ေမွးပညာ သင်တန်းေကျာင်း 

ရာမညေဆာင်၌  ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားတွင်    ြပည်နယ်   

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 

က    အမှာစကား   ေြပာကားပီး 

သင်တန်းသား    သင်တန်းသမူျား 

၏      ေနစ်စားေသာက်စရိတ ်

အတွက်  မွန်ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ

ြပည်နယ်အသင်းစုချပ်၊ မိနယ် 

၁၀ မိနယ်မှ သမဝါယမအသင်းစ ု

များှင့်    အေြခခံအသင်းများမ ှ

ကျပ် ၂၂၅ ဒသမ ၃၁ သိန်းအား 

သမဝါယမ ေစတနာ

 သ မိုင်းတစ်ေခတ် မိုင်းလစ်ေအာင်

 တည်ေထာင်ကိးပမ်း တိုအစွမ်းြဖင့်

 မ ေလျာ့လုံလ ဝီရိယများ  

 တိုးတက်ဖိုရာ အစ်ကိးစား 

 ဝါ စိမ်းနီြပာ မခွဲပါဘဲ   

 အစ်တွဲလက် ကိုယ်ကျိးမဖက်

 ယ ခုအခါ ြပစရာကား

 လူမ စီးပွား ြပည်အကျိးများ

 မ ဆုတ်မနစ် ေရှဆက်ေခတ်ကို

 ညီညာေပါင်းစု ကိးပမ်းြပမည်

 ေစ  န်းစရာ ြပည်အဝန်းမှာ

 တိုးတက်ေကာင်းဖို လမ်းေကာင်းြပတာ

 တ မူြခားတာ လူအများသာ

 သမဝါယမ မူများပါ

 နာ ယူသုံးကျင့် ကျင့်ဝတ်တစ်ြဖာ

 ှစ်သာရထုံး ှလုံးမူကာ

 တိုင်းြပည်ေကာင်းကျိး အစ်တိုးဖို

 သမဝါယမနည်းြဖင့် သယ်ပိုးစို

 ေကျးလက်မိြပ ဖွံဖိးကဖို

 သမဝါယမနည်းြဖင့် ေဆာင်ရက်စို

 ြပည်သူအများ စီးပွားတိုးဖို

 သမဝါယမနည်းြဖင့် ကိးပမ်းစို။   ။

ဟန်သာညီ(သာေပါင်း)

[၂၀၂၂ ခုှစ် ဇူလိုင် ၂ ရက်တွင် ကျေရာက်မည့် ှစ်(၁၀၀)ြပည့် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသမဝါယမေနကို ကိဆိုဂုဏ်ြပလျက်...]

သမဝါယမစာရင်းေရး စာရင်းကိုင်သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း၊ သင်တန်းသား/သူများအတွက် 

စားေသာက်စရိတ်ေထာက်ပံ့လှဒါန်းမ ှင့် သင်ေထာက်ကူပစ ည်းေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ 

ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့ ြခင်းအေပ  

ဂုဏ်ြပ  မှတ်တမ်းလ ာများအား 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး  ဝန်ကီး 

ှင့် ြပည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများက    ေပးအပ်ရာ  

သက်ဆိင်ုရာအသင်းဥက   များက 

လက်ခံရယူသည်။

ဆက်လက်၍ သင်တန်းေကျာင်း 

တွင်  တက်ေရာက်ပညာသင်ကား 

ေနေသာ သင်တန်းသား သင်တန်း 

သူများအတွက ် သင်ေထာက်က ူ

ပစ ည်းများကိ ု    ြပည်နယ်ဦးစီးမှး 

ေဒ ခင်မာေအးက    ေပးအပ်ရာ 

ေကျာင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ 

က   လက်ခရံယသူည်။   ထိုေနာက် 

ေကျာင်းအုပ်ကီးက  စားေသာက် 

စရိတ်ှင့် သင်ေထာက်ကူပစ ည်း 

များ          လှဒါန်းခဲ့ြခင်းအေပ  

ေကျးဇူးတင်စကား   ေြပာကား 

သည်။

ဖွင့်လှစ်

အဆိပုါ သင်တန်းေကျာင်းအား 

ဇွန် ၁၆ ရက်တွင ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ 

ပီး  သင်တန်းသား   သင်တန်းသူ 

၆၅ ဦး တက်ေရာက်လျက်ရှိရာ 

သင်တန်းကာလမှာ    ှစ်ှစ်ြဖစ် 

သည်။ ပညာဆက်လက်သင်ယရူန် 

အခက်အခဲရိှသူများကုိ စာရင်းေရး၊ 

စာရင်းကိင်ုပညာြဖင့ ်အသက်ေမွး 

ဝမ်း ေကျာင်း            ြပိင်ုေစရန်ှင့် 

သင်တန်းသားများအနက် ထူးခ န် 

သူများကို ေရးချယ်၍ သမဝါယမ 

ေကာလိပ်များှင့်  သမဝါယမှင့် 

စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ်များ

သို ေပါင်းကူး၍   ပညာဆက်လက် 

သင်ယူိင်ုသည့ ်အခွင့အ်လမ်းများ 

ဖန်တီးေပးရန်ရည်ရယ်၍ ဖွင့လှ်စ် 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေမာ်လမိင်၊ ပုသိမ်၊ ေတာင်ငူ၊ ြမစ်ကီးနား၊ 

ဖျာပုံ၊ စစ်ေတွ၊ ရာငံှင့်  ထားဝယ်မိများတွင ်

အမ်ိတွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာ သင်ေကျာင်း 

များ  ဖွင့်လှစ်ကာ   စက်ချပ်သင်တန်းများ 

(မိန်းမဝတ်၊ကေလးဝတ်၊ ကျားရှပ်၊ တိုက်ပုံ၊ 

ကုတ်အက   ျ)ီ၊  လက်မ သင်တန်း၊    မုန်မျိးစုံ 

ြပလပ်ုနည်းသင်တန်း၊ အစားအစာချက်ြပတ် 

နည်းသင်တန်းှင့်    ပန်းအလှြပင်သင်တန်း 

စသည့်  သင်တန်းများကိ ုဘ  ာှစ်တစ်ှစ် 

လ င် သင်တန်းအမှတ်စ် ရှစ်ခု၊ အမှတ်စ် 

တစ်ခုလ င် ေြခာက်ပတ်ကာ   သင်ကားေပး 

လျက်ရှိသည့်အြပင်  ရန်ကုန်၊  မ ေလး၊ 

ေမာ်လမိင်၊   ပုသိမ်ေကျာင်းများ၌  စေန၊ 

တနဂ  ေွေနတိုတွင်  အထူးသင်တန်းများ 

ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးလျက်ရှိသည်။ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်အတွက် ေကျာင်း 

အေြခြပသင်တန်း    အမှတ်စ်(၂/၂၀၂၂)ကို    

ဇွန် ၁၃ ရက်မှ ဇလူိင်ု ၂၂ ရက်အထ ိ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေရးဆိင်ုရာ လမ်း န်ချက်များ 

ှင့်အညီ    ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပီး    အိမ်တွင်းမ  

သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း       ၁၀ 

ေကျာင်း၌ ဇွန် ၂၃ ရက်အထိ သင်တန်းသား 

သင်တန်းသ ူ၅၂၁ ဦးှင့ ်စေန၊ တနဂ  ေ ွအထူး 

သင်တန်းများတွင် သင်တန်းသား သင်တန်းသူ 

၇၀ စုစုေပါင်း ၅၉၁ ဦး တက်ေရာက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။                 သတင်းစ်

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများ၌

ေကျာင်းအေြခြပသင်တန်းဖွင့်လှစ်

ဟသ  ာတမိနယ် သမဝါယမအသင်းစုလီမိတက် ှစ်ပတ်လည်အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာစည်းေဝး

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်     ၂၉

လ  င်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်း

တစ်ေလ ာက်ှင့်  ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ် ငါးေပမ ှရှစ်ေပခန်  

ရှိိုင်သည်။                                                                  မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်



ဇွန်  ၃၀၊   ၂၀၂၂

 တိုေတာင်သူေတွ ဝင်ေငွတိုးဖို ေကာ်ဖီတိုးချဲ စိုက်ကစို

ေမာင်ေအာင်
“ကိုေအာင်ေရ ေနလယ်ကတည်းက ငါဖုန်းေခ ေနတာ။ လုံးဝမရေတာ ့ငါအေတာ်စိတ်ပျက်သွားတယ်။ ေနာက်ေတာ့မှ မင်းတပည့်နဲ  ဖုန်းရမှ  မင်းတို အစည်းအေဝး 

လုပ်ေနေကာင်း သိရတာ။ အထူးေတာ့ မရှိပါဘူးကွာ။ မင်းတိုစိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနက ရာမှာ သစ်စိမ်းေြမဩဇာ ပိုက်ဆံေလ ာ်မျိးေစ့ေတွ လာပီးေပးတယ်။ မင်းတို 

စိုက်ပျိးေရးက လူေတွက အေတာ်လည်း တတ်ိုင်ကပါတယ်။ 

ဓာတ်ေြမဩဇာမေပးိုင်ေတာ ့        သဘာဝ 

ေြမဩဇာဆိုပီး     ပိုက်ဆံေလ ာ်မျိးေစ့ေတွလာ 

ပီးေပးတယ်။ ပထမေတာ ့ငါလည်းဒေီလာက်တန်ဖိုး 

မထားပါဘူး။ သူတုိရှင်းြပတာကုိ ေလ ာက်ေြပာေန 

တယ်ထင်တာ။  အဲ  သူတိုြပန်သွားမ ှ  ကျံတာက 

ဖိုးေပျာေ့ြပာမှ ဒပီိက်ုဆေံလ ာ်က တကယ်ေကာင်းတဲ ့

သစ်စိမ်းေြမဩဇာဆိုတာသိရတယ်။ အဲဒါနဲ  မင်း 

တပည့်ေြပာတာက မင်းတိုေကာ်ဖ ီအစည်းအေဝး 

လုပ်ေနတယ်ဆုိ။ မင်းတိုနဲကွာ။ အလုပ်မရိှ အလုပ် 

ရှာ။ ဘာမဟတ်ုတဲ ့ေကာ်ဖမီျားအစည်းအေဝးလပ်ုေန 

ရေသးတယ်။  စပါးတို၊   ေြမပဲတို၊   ေြပာင်းဖူးတို၊ 

ေနကာတို အစည်းအေဝးလပ်ုတယ်ဆိရုင် ငါလက်ခ ံ

ပါတယ်။ အခေုတာ ့ေကာ်ဖဆီိတုာက မိကလေူတပွ ဲ

ေသာက်တာ။ ဒိုေတာသားေတနွဲ  ဘာမှမဆိင်ုပါဘူး။ 

ကဲ ေြပာစမ်းပါဦး။ ေကာ်ဖီစုိက်ပျိးေရးကုိ ဘာ့ေကာင့် 

ေရးကီးခွင်ကျယ်လုပ်ပီး အစည်းအေဝးလုပ်ေနရ 

တာလဲ။”

ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်ြဖင့်

က န်ေတာ့်   အစ်ကိုကီးကား ဖျာပုံမိနယ ်

သလိပ်ကီးေကျးရာတွင်ေနသူြဖစ်သည်။ အသက် 

၈ဝ ေကျာ်ပီ။ သိုေသာ်  ငယ်စ်က ၁ဝ တန်းအထိ 

ေကျာင်းေနခဲ့သူြဖစ်ပီး   ကိုယ်ပိုင်လယ်လုပ်ခဲ့သူ 

ြဖစ်သည်။ လယ် ၁၅ ဧကခန်  ပိုင်သည်။ အသက် 

၇ဝ ေကျာ်မှ ကိုယ်တိုင်လယ်မလုပ်ေတာ့ဘ ဲ   ညီ 

များ၊ တူများကို လ ဲထားေပးြခင်းြဖစ်သည်။ သလိပ် 

ကီးရာတွင်    လ ပ်စစ်မီးမရေသးေသာ်လည်း 

ေကျးလက်မီးလင်းေရး အစအီစ်ြဖင့ ်ေနေရာင်ြခည် 

စွမ်းအင်ြဖင့ ် မီးရသည်။  ုပ်ြမင်သံကား  ကည့်၍ 

ရသည်။ ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကားသတင်းကိ ု  လက် 

မလ တ်တမ်းကည့်သူြဖစ်၍ ဗဟုသုတရှိသည်။

“ဒါေတာ့  အစ်ကိုရယ်။   အစ်ကိုလည်း   သိတဲ့ 

အတိုင်း၊ ပီးခဲ့တဲ့ ှစ်ှစ်ေလာက်က ကိုဗစ် အကီး 

အကျယ်ြဖစ်လိက်ုေတာ ့ လေူတအွားလုံး   အမ်ိထမှဲာ 

ေနရ၊  တစ်ေနရာနဲတစ်ေနရာ   သွားလိုလာလိုမရ။ 

ကားေတွ၊ ရထားေတွ၊ ေလယာ်ေတွရပ်နားထား 

ရေတာ့   ကုန်စည်စီးဆင်းမ ေတွရပ်ပီး   အားလုံး 

စီးပွားေရးကျပ်တည်းကုန်ကတယ်။ ကုန်ေဈး န်း 

ေတွ  ကီးကုန်တယ်ေလ။”

“ေအး  ဒါေတာ့  မင်းေြပာမှ  မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ 

ငါလည်းသိပါတယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မ ေတွ ရပ်နား 

ထားေတာ့ ကုန်ပစ ည်းေတွ   ရှားလာတယ်။   ကုန် 

ပစ ည်းရှားေတာ ့ကုန်ေဈး န်းေတွ တက်တာေပါ့။ 

ဒါသဘာဝပေဲလ။   အဒဲါနဲ     မင်းတို  ေကာ်ဖအီစည်း 

အေဝးလုပ်တာနဲ  ဘာဆိုင်လိုလဲကွ။”

က န်ေတာ့စ်ကားကိ ုစတ်ိမရှည်၍ အစ်ကိုကီးက 

ြဖတ်၍ ေမးလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ုိင်င့ံစီးပွား ဖံွဖိးတုိးတက်ဖုိက စုိက်ပျိးေမွးြမေရး

“ဟတ်ုတယ်ေလ အစ်ကိုကီးရဲ။  က န်ေတာ်တို 

တိုင်းြပည်လို ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံမှာ   အေထွေထွကုန် 

ပစ ည်းေတွ ရှားပါးလာတယ်။ ေဈးေတွကီးလာတဲ ့

အခါ တိင်ုးြပည်စီးပွားေရးဖံွဖိးတိုးတက်ဖိုက ကိယု့် 

အားကိုယ်ကိုးပီး လုပ်ရမယ်ေလ။ အဲဒီလိုလုပ်ဖိုကို 

လက်ရိှုိင်ငံေတာ်ကုိ တာဝန်ယူထားတ့ဲ ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစိုးရက     ိုင်ငံ့စီးပွား 

ဖံွဖိးတိးုတက်ဖိုက စိက်ုပျိးေမွးြမေရးဟာ အလွယ် 

အကဆူုံး လပ်ုလိုရတယ်။ အဒဲါေကာင့ ် ိင်ုငေံတာ်စမီ ံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီရဲ ဦးတည်ချက် (၉)ရပ်မှာပါ 

တဲ့ စီးပွားေရးဦးတည်ချက်မှာ   “စိုက်ပျိးေရးှင့ ်

ေမွးြမေရးကိ ုအေြခခံသည့်   ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို 

ေခတ်မနီည်းစနစ်များြဖင့ ်ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း 

ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး” 

ဆိတုဲအ့ချက်ကိ ုပထမဆုံးအချက်အြဖစ် ထည့သွ်င်း 

ထားတာမဟုတ်လား။”

“ေအး ဒါေတာ့ဟုတ်တယ်။ မင်းတို ိုင်ငံ ေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဥက   ကီး အစည်းအေဝး 

ေတွမှာ မိန်ခွန်းေြပာတဲ့အခါတိုင်း စိုက်ပျိးေရးနဲ  

ေမွးြမေရး တိုးချဲေဆာင်ရက်ဖို  အမတဲမ်းေြပာတာ 

ကားရတယ်။    ေနာက်ပီး   ေဒသဝမ်းစာဖူလုံဖို၊ 

စားသုံးဆီထုတ်လုပ်တဲ့ ဆီထွက်သီးှံေတွ တိုးချဲ 

စိုက်ဖို၊ ဝါေတွေတာင် တိုးချဲစိုက်ပျိးဖိုေြပာေနတာ 

ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေနသည့ ်ေကာ်ဖီသီးှံပုံ။

ခူးဆွတ်ပီး ေကာ်ဖီေစ့ပုံ။

ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းေတွလို ုံးတက်ုံးဆင်းချနိ ်အတိ 

အကျသတ်မှတ်ထားတာ  မဟုတ်ဘူး။  ဒီကားထ ဲ

လင်ေယာကျ်ားေရှတန်းသွားရင် ဇနီးမယားေတကွ 

ရတဲ့လစာေလးနဲ    ေခ တာသုံးစွဲရတာ။  ဒီေတာ့ 

စားလိုရတာအကန်ုစိက်ုပီး စားလိုရတာအကန်ုေမွး 

မှ က န်ေတာ်တို တပ်မိသားစုေတွက ဝမ်းဝေအာင်၊ 

ခါးလှေအာင် ေနိင်ုကတာ။ ဒါေတာင် ကျိင်းတုမှံာ 

က န်ေတာ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်တုန်းက လိုအပ်လို 

တစ်တပ်လုံးနီးပါး ေရှတန်းထွက်ရတယ်။ အို၊ နာ၊ 

ကျိးကန်း ေဆးအဆင့်နိမ့် ရဲေဘာ်ေတွနဲ  ရဲေမေတွ 

ေလာက်ပဲ   ကျန်တယ်။    အဲဒီအချနိ်မှာ   အေြခခံ 

စစ်ပညာသင်ထားတဲ့ ရဲေမေတွအားလုံး ေသနတ် 

ကိုင်ပီး ကင်းေစာင့်ကရတယ်။”

“ေအးပါ။ ငါမှတ်မပိါတယ်။ ကျိင်းတု ံမင်းတိုဆ ီ

ငါလာလည်တန်ုးက မင်းက ေရှတန်းသွားေနတယ်။ 

တပ်မှာ အို၊ နာ၊ ကျိးကန်း ရဲေဘာ်နဲ  ရဲေမေတွပဲရှ ိ

ေတာ့ ရဲေမေတွက  ကင်းေစာင့်ေနကတယ်။ ငါက 

ေယာကျ်ားကီးြဖစ်ပီး ကင်းမေစာင့ေ်တာ ့ငါက့ိယ်ုငါ 

ေတာင်  ရှက်လာပီး၊   ရဲေဘာ်ေတွ   ကင်းေစာင့်တဲ ့

ေနရာသွားပီးေနခ့ဲြဖစ်တယ်။ ကဲ မင်းတပ်တရားေဟာ 

တာ ထားပါဦး။ ေကာ်ဖီက ဘာြဖစ်လို စိုက်တာလဲ။ 

ငါကားရတယ်။ ဆန်တို၊ ဆီတိုကေတာ့  ဒိုလူေတွ 

စားဖို မြဖစ်မေနလိုအပ်တာမို တိုးချဲစိုက်ခိုင်းတာ 

ငါလက်ခပံါတယ်။   ဝါကလည်း     ဗိင်ုးငင်ချည်ချပီး 

အဝတ်အထည်    ရက်လုပ်လိုရေတာ ့   ဝတ်ေရး 

အတွက်  လိုအပ်တယ်ဆိုတာ   ငါလက်ခံပါတယ်။  

အဲ ဒါေပမ့ဲ ပီးခ့ဲတ့ဲသ  ကန်တွင်းတုန်းက  ြပင်ဦးလွင် 

သွားရင်း ေကာ်ဖီကိစ ေြပာလာေတာ ့  ငါ့စိတ်ထင် 

ဒါေတာ့ နည်းနည်းများသွားပ ီထင်တယ်ကွ။”

က န်ေတာ့်  အစ်ကိုကီးကား  ုပ်ြမင်သံကား 

သတင်းကို အမဲကည့်ေနသူပီပ ီိုင်ငံေတာ ်အကီး 

အက၏ဲ လ ပ်ရှားေဆာင်ရက်မ ကိ ုအမသဲတြိပေနသ ူ

ြဖစ်သည်။ 

“မများပါဘူး  အစ်ကိုကီးရ။  ေကာ်ဖီကလည်း 

ြပန်ေရာင်းရင ်ေဈးေကာင်းရတာေကာင့် စိုက်သင့် 

တာ မဟတ်ုဘူးလား။ က န်ေတာ်တို တပ်မေတာ်မှာ” 

“ဘာလဲ စားလုိရတာအကုန်စုိက်၊ စားလုိရတာ 

အကန်ုေမွး” ဆိတုဲ ့ ေဆာင်ပဒ်ုကိ ုေြပာမလို မဟတ်ု 

လား။”

“ဟုတ်တယ်ေလ အစ်ကိုကီးရ။ က န်ေတာ်တို 

တပ်ထဲေနတုန်းက စားလိုရတာအကုန်စိုက်တယ်။ 

စားလိုရတာအကုန်ေမွးတယ်။ စစ်သားဆိုတာက 

ိုင်ငံေတာ်အတွက်   (၂၄) နာရီ   တာဝန်ရှိတယ်။ 

လက်ရှိေရာ  ဘယ်ှဧကေလာက်  စိုက်ထားလဲ။ 

ဝင်ေငွေရာ ဘယ်ေလာက်ရလိုလဲ။”

က န်ေတာ့် အစ်ကိုကီးက သသူခိျင်တာကိ ုဇွတ် 

ေမးလာသည်။  က န်ေတာ်ကလည်း  ညေနကပင် 

အစည်းအေဝးတက်လာသမူို ေကာ်ဖစီိက်ုပျိးေရးှင့ ်

ပတ်သက်ပီး   ေြပာြပချင်တာှင့ ်    အေတာ်ပင်ြဖစ် 

သွားသည်။

“လက်ရှိ က န်ေတာ်တို ြမန်မာိုင်ငံမှာ ေကာ်ဖီ 

၄၉၉၅၁ ဧက စိက်ုထားပါတယ်။  ေကာ်ဖကီ ေလးှစ် 

သားအထက်မှစပီး     ေကာ်ဖီသီးခူးရတာေကာင့ ်

အသီးခူးဧကကေတာ ့  ၃၅၃၇၆  ဧက ရှိပါတယ်။ 

တစ်ှစ်လုံးထွက်ရှိမ အေနနဲ     ေကာ်ဖီသီးတန်ချနိ် 

၉ဝဝဝ ေကျာ်ရရှိပီး   တစ်ှစ်ကို    အေမရိကန် 

ေဒ လာ   ၃၆ သန်းေလာက်  ရရှိေနပါတယ်။ အဲ 

ဒါေပမဲ့      က န်ေတာ်တိုိုင်ငံကို ြပည်ပိုင်ငံေတ ွ

က တစ်ှစ်ကို အေမရိကန်ေဒ လာ သန်း ၅ဝ ဖိုး 

ေလာက် ေကာ်ဖီမ န်တင်သွင်းေနရတာေကာင့ ် ဒီ 

ြပည်ပထွက်ေငွေလျာ့နည်းေစပီး   ြပည်ပကိ ု  ပိုမို 

တင်ပုိကာ ုိင်ငံြခားဝင်ေငွရှာုိင်ဖုိအတွက် ေကာ်ဖီ 

စိက်ုပျိးမ    တိုးချဲစိက်ုပျိးဖို  ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ကီးက လမ်း န်တာြဖစ်ပါတယ်။”

စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

 ြမန်မာ့ေကာ်ဖီ ကမ  ာေ့ဈးကွက်မှာ ခိုင်မာစွာေနရာရရှိဖိုအတွက် အရည် 

အေသွးေကာင်း ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်ဖို  နည်းပညာနဲ   ပစ ည်းကိရိယာေတွ 

ေထာက်ပံ့ေပးမယ်။ ေကာ်ဖီဝယ်လိုအားရိှတဲ့ ြပည်ပိုင်ငံေတွနဲ ေဈးကွက် 

ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ေပးမယ။် ေကာ်ဖလီပ်ုငန်းနဲဆက်စပ်တဲ ့စက်ကရိယိာ 

ပစ ည်းေတ၊ွ အခွန်အေကာက်အနည်းဆုံးနဲ တင်သွင်းိင်ုေအာင် ေဆာင်ရက် 

ေပးမယ်။ ြမန်မာေ့ကာ်ဖအီရည်အေသွးြမင့မ်ားပီး ကမ  ာေ့ဈးကွက်မှာ ထာဝရ 

ရပ်တည်ိင်ုေအာင် နည်းပညာေတေွပးမယ်ဆိရုင် က န်ေတာ်တိုေကာ်ဖစီိက်ုတဲ ့

ေတာင်သူေတွရဲဘဝ ြမင့်မားလာ



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

 
 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ 

“ေအး အဲဒါဆုိရင်ေတာ့ ဟုတ်ပါပီ။ ေကာ်ဖီတုိး

ချဲစုိက်ပျိးသင့်တာကုိ ငါ အကမ်းဖျင်းလက်ခံပါပီ။ 

အဲဒါနဲ  လက်ရှိဒိုိုင်ငံမှာ ဘယ်ေနရာေတွမှာ စိုက် 

တာများသလဲ။ ေကာ်ဖီက ဘယ်လိုေြမမျိး ကိက် 

သလဲ။ ငါတိုရာမှာေရာ   ေကာ်ဖီစိုက်ရင ်   ြဖစ်မှာ 

လား။”

ေတာင်ေပ ေကာ်ဖီှင့် ေြမြပန်ေကာ်ဖီ

“ေကာ်ဖအီမျိးအစား ှစ်မျိးရိှပါတယ်။ အကမ်း 

ဖျင်း ေတာင်ေပ ေကာ်ဖီှင့် ေြမြပန်ေကာ်ဖီပဲေပါ ့။ 

ေတာင်ေပ က   ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်အထက ်

ေပ  ၃ဝဝဝ ေကျာ်ကေန ၆ဝဝဝ ေလာက်အထိမှာ 

ြဖစ်ထွန်းတယ်။ အာေရဗီးကား(Arabica)လိုေခ  

တယ်။ လက်ရှိစိုက်ပျိးေနတဲ ့  ေနရာေတွကေတာ့ 

ကချင်ြပည်နယ်မှာ ပတူာအိ၊ု ြမစ်ကီးနား၊ ဗန်းေမာ်။ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးမှာေတာ့      မိုးကုတ်နဲ  

ြပင်ဦးလွင်။   ရှမ်းြပည်နယ်မှာေတာ့   ကျိင်းတုံ၊ 

တာချလီိတ်၊   လွိင်ေမွ၊   ေနာင်ချိ၊  ရပ်ေစာက်၊ 

ပင်းတယ၊ ရာငံ၊ ဟိုပုံး၊ ေနာင်တရား၊ ပင်ေလာင်း။ 

ကယားြပည်နယ်မှာေတာ့ လွိင်ေကာ်၊ ဒီေမာဆိုး။ 

အ ဲေနာက်ပီး ချင်းြပည်နယ်၊ မေကွးတိင်ုး အေနာက် 

ြခမ်းနဲ  စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေြမာက်ပိင်ုးတိုမှာ စိက်ုပျိးထား 

ပါတယ်။ ေြမြပန်ေကာ်ဖီကိုေတာ ့ိုဘတ်စတာလို 

ေခ ပီး ကရင်ြပည်နယ်၊ လိပ်သို၊  သံေတာင်ကီး၊ 

မွန်ြပည်နယ်၊   တနသ  ာရီတိုင်း၊   ဧရာဝတီတိုင်းနဲ  

ပဲခူးတိုင်းတိုမှာ စိုက်ပျိးြဖစ်ထွန်းပါတယ်။”

“ ဟာ အဒဲါဆိ ုငါတိုရာမှာလည်း စိက်ုလိုရမှာေပါ။့ 

အဲ ဒါေပမဲ့  ငါ့တို ခံထဲမှာက အုန်းပင်ေတွ၊ ကွမ်းသီး 

ပင်ေတ၊ွ သရက်ပင်ေတနွဲ ြပည့ေ်နေတာ ့မင်း ေကာ်ဖ ီ

စိုက်လိုရပါ့မလား။ ေလာင်းရိပ်မိမှာေပါ့။”

အစ်ကိုကီးက သူ ခထံတွဲင် အပင်များှင့ ်ြပည့ ်

ေန၍ ညည်းညလိုက်သည်။       

“မဟုတ်ဘူး၊ ရတယ်  အစ်ကိုကီး။ ေကာ်ဖီက 

အရိပ်ရပင်ေအာက်မှာ စိုက်ရတာ။ ဒီြပင် အပင်ကို 

စိုက်ရင ်ေြမကိုရှင်းလင်းပီးမ ှစိုက်ရတာ။ ေကာ်ဖီ 

ကေတာ ့အရပ်ိရပင်ကိ ုအရင်စိက်ုရတာ။ ြပင်ဦးလွင် 

မှာဆိုရင်  ခါေတာ်မီကို  အရင်စိုက်ပီး အဲဒီအပင် 

ေအာက်မှာ ေကာ်ဖီစိုက်ရတာ။            

အဲဒါေကာင့်   ေကာ်ဖီစိုက်ရင ် သစ်ေတာြဖစ ်

ထွန်းပီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုထန်ိးသမ်ိးတယ်လို 

ေတာင် ေြပာလိုရတယ်။ ဒါေ့ကာင့ ်ရာသဦတြုပန်မှန် 

လာပီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိန်းသိမ်းေပးရာ 

ေတာင် ေရာက်တယ်လို ေစာေစာက အစည်းအေဝး 

မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရး ဝန်ကီးက 

ေဆွးေွးသွားေသးတာ။”

“ေအးပါ။  ဟုတ်ပါပီ။  ေကာ်ဖီတိုးချဲစိုက်ခိုင်း 

တာေတာ ့ဟတ်ုပါပ။ီ လက်ရိှေကာ်ဖ ီေဈးကွက်ေရာ 

ရိှရဲလား။ ကမ ာမှာ ဘယ်ိင်ုငေံတကွ ေကာ်ဖအီများ 

ဆုံး ေသာက်ကသလဲ။”

အစ်ကိုကီး၏ ေမးခွန်းများက ြမင့သ်ည်။ အမှန် 

အတိုင်းဝန်ခံရလ င်  ေစာေစာက ေကာ်ဖီအစည်း 

အေဝးသာ တက်မထားလ င် အစ်ကိုကီး၏ ေမးခွန်း 

များကို က န်ေတာ်တိတိကျကျေြဖိုင်မည်မဟုတ ်

ပါ။ သိုေသာ်   အစည်းအေဝးတွင ်  က န်ေတာ်တို 

ဝန်ကီးဌာနသာမက      သယံဇာတှင့်   သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီးဌာန၊ သမဝါယမ 

ှင့ ်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန၊ စီးပွားေရးှင့ ်

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ရင်းှီးြမပ်ှ ံ

မ ှင့်     ုိင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းှင့်         ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနများမ ှ

ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေဆွးေွးချက်များေကာင့ ်

သာ က န်ေတာ်ြပန်လည်ေြဖကားိုင်ြခင်း ြဖစ်ပါ 

သည်။

“ကမ ာမှာ   ေကာ်ဖီအများဆုံး  ေသာက်သုံးတဲ ့

ိုင်ငံေတွမှာ အီးယူလိုေခ တဲ့ ဥေရာပိုင်ငံေတွက 

ပထမ။   အေမရိကန်ိုင်ငံက   ဒုတိယ။   ဂျပန်က 

ေကာ်ဖီအများဆံုး    ေသာက်သုံးတ့ဲ      ုိင်ငံေတွမှာ 

တတယိအဆင့မှ်ာရိှပီး ရှုားိင်ုငကံ စတတု အဆင့် 

မှာ ရိှေနပါတယ်။ အဒဲါေကာင့ ်အီးယတူို အေမရကိန် 

တိုက က န်ေတာ်တုိ ြမန်မာုိင်ငံလုိ ဖံွဖိးမ အနည်း 

ဆုံးိုင်ငံေတွကိ ုEverything but Arms လိုေခ တဲ့ 

လက်နက်မှအပ      ကျန်ကုန်စည်အားလုံးအေပ  

ကုန်သွယ်မ ဆိုင်ရာ     အထူးအခွင့်အေရးြဖစ်တဲ ့

ေယဘယုျအေကာက်ခွန်သက်သာခွင့ ်(Generalized 

System Preference-GSP)ကို    ေပးတာေကာင့ ်

ြမန်မာ့ေကာ်ဖီတင်ပုိသူေတွအတွက် အကျိးများေစ 

မှာြဖစ်ပါတယ်။”

 “ေအး အဒဲေီတာ ့မင်းတိုက ေကာ်ဖစီိက်ုပျိးဖိုကိ ု

ရည်မှန်းချက် ဘယ်ေလာက်ထားပီး ဘယ်ေဒသေတ ွ

မှာ ဘယ်လိုစိုက်ကမှာလဲ။  ပီးေတာ ့  တိုင်းြပည ်

အတွက်     ဘယ်ေတာ့ေလာက ်    ဝင်ေငွြပန်ပီး 

ရမှာလဲ။”

ကုန်းြမင့်ေကာ်ဖီကိ ုဇုန်ေလးဇုန်ခွဲပီးစိုက်

“ဒီေနအစည်းအေဝးမှာေတာ ့ လာမယ့် ငါးှစ် 

အတွင်း ေကာ်ဖီဧက သုံးသိန်းစိုက်ဖို လျာထားပါ 

တယ်။ ကန်ုးြမင့ေ်ကာ်ဖကီိ ုဇန်ု ေလးဇန်ုခဲွပီး စိက်ုမှာ 

ပါ။ ဇုန်(၁)မှာ ြပင်ဦးလွင်၊ ေနာင်ချိနဲ  မုိးကုတ်ေဒသ 

ပါဝင်ပီး  တစ်ှစ်ကို  ဧက  ၁၅ဝဝဝ  နဲ  ငါးှစ်မှာ 

ဧက  ၇၅ဝဝဝ စိုက်မှာပါ။  ဇုန်(၂)မှာေတာ့ ရာငံနဲ  

ပင်းတယပါဝင်ပီး ငါးှစ်မှာ ဧက  ၃၇၅ဝဝ ။ ဇန်ု(၃)

ဇန်ုမှာေတာ ့ဟိပုုံး၊ ပင်ေလာင်း၊ ေနာင်တရား၊ ဟဟဲိုး၊ 

မဲနယ်ေတာင်ပါဝင်ပီး   ငါးှစ်မှာဧက  ၅ဝဝဝဝ နဲ  

ကျိင်းတုံနဲ    တာချလီိတ်ပါတဲ့    ဇုန်(၄)မှာ  ဧက 

၃၇၅ဝဝ စိုက်မှာေကာင့ ် စုစုေပါင်း ဧက ှစ်သိန်း 

စိုက်မှာပါ။ ေြမြပန်ေကာ်ဖီြဖစ်တဲ့  ိုဘတ်စတာ 

ကိုေတာ့   တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးမှာ    ဧက 

၅ဝဝဝဝ၊  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးနဲ     ကရင ်

ြပည်နယ်မှာ  ဧက  ၂၅ဝဝဝ  စီနဲ      စုစုေပါင်း  ဧက 

၁ဝဝဝဝဝ  စိက်ုမှာပါ။ က န်ေတာ်တို တွက်ထားတာ 

က ကန်ုးြမင့ေ်ကာ်ဖ ီဧက ှစ်သန်ိးက ေကာ်ဖဆီန်စမ်ိး 

တန်   ၄ဝဝဝဝ  ထွက်ရှိပီး     လက်ရှိေပါက်ေဈး 

တစ်တန်ကိ ုအေမရကိန်ေဒ လာ ၄၃ဝဝ ေပါက်ေဈး 

ရိှတာေကာင့် ေဒ လာ ၁၇၂ သန်းရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ိုဘတ်စတာ   ေြမြပန်ေကာ်ဖီဧက  တစ်သိန်းက 

ေကာ်ဖဆီန်စမ်ိး တန်  ၃ဝဝဝ ထွက်ရိှပီး တစ်တန်ကိ ု

အေမရကိန်ေဒ လာ ၂ဝဝဝ ေပါက်ေဈးရိှတာေကာင့ ်

အေမရကိန်ေဒ လာ သန်း ၆ဝ ရမှာပါ။ အဒဲါေကာင့်  

ေကာ်ဖီဧက   သုံးသိန်းက   အနည်းဆုံး  ှစ်စ် 

အေမရကိန်ေဒ လာ ၂၃၂ သန်းရမှာပါ။ ဒါ အနည်းဆုံး 

 န်းနဲ   တွက်ချက်ထားတာြဖစ်ပီး   ဒီထက်ပိုပီးပ ဲ 

ရဖိုရှိပါတယ်။”

“မင်းေြပာတာက တွက်ေရးေတာ့ စက်သေူဌးပ ဲ

ကွာ။ ထားပါေတာ ့ဒုိေတာင်သူေတွက ေကာ်ဖီစုိက် 

ရင် တစ်ှစ်ကို   စိုက်စရိတ်  ဘယ်ေလာက်ကုန်ပီး  

ဘယ်ှှစ်ကာမ ှ    အကျိးအြမတ်ြပန်ေပ မှာလဲ။ 

အရင်းေကျမှာလဲ။”

အစ်ကိုကီးက    အေတာ်ေလးစိတ်ပါလာပုံရ 

သည်။ အရင်းေကျကာလပင ်ေမးလာသည်။

ေလးှစ်မှာ ေကာ်ဖီသီးစခူး

“ေကာ်ဖကီ စပီးစုိက်ရင်ေတာ ့ အရင်းအီှးကီး 

တယ်။ ပထမှစ်မှာ ကျင်းတူးတာ၊ ပျိးပင် ဝယ်တာ၊ 

ေြမဩဇာေက းတာအပါအဝင်   တစ်ဧကကို သိန်း 

၂ဝ နီးပါးကုန်မယ်။   ေနာက်ှစ်ေတွမှာ   အပင် 

ြပစတုာ၊ ထန်ိးသမ်ိးတာ၊ တစ်ှစ် သုံးသန်ိးေလာက် 

ကုန်ပီး၊ ေလးှစ်မှာ ေကာ်ဖီသီး စခူးပီ။ ဝင်ေငွ 

ေလးသန်ိး ေလာက်ြပန်ပီးရမယ်။ ေနာက် ှစ်ှစ်မှာ 

ရှစ်သိန်းေလာက်စီရပီး။ သတ မှစ်နဲ  အ  မှစ်မှာ 

၁၂ သန်ိးေလာက်စရီပီး   ရင်းထားတဲ ့  အရင်းအားလုံး 

ေကျပီး    အြမတ်ထွက်မယ်။   ေနာက်ှစ်ေတွမှာ 

တစ်ဧကကိ ုသိန်း ၂ဝ ေလာက်အထိရပီး  ၁၆ ှစ် 

အထိ ဆက်တိုက်ရဖိုရှိပါတယ်။  ၁၆  ှစ်ေကျာ်ရင ်

ေတာ့ အသီးထွက်ေလျာ့လာမယ်။”

“ေအးကွာ။ မင်းေြပာတာက မစားရ ဝခမန်းဆုိ 

သလိုဘဲ။  အဲ   ဒါေပမဲ့  စပီးစိုက်စေတာ ့အရင်း 

အီှးက ကီးလွန်းသကွာ။ အ ဲမင်းတိုေကာ်ဖီအစည်း 

အေဝးမှာ    ိုင်ငံေတာ်က၊   စိုက်ပျိးေရးဌာနက  

ေကာ်ဖစီိက်ုမယ့ ်   ေတာင်သေူတကွိ ုဘယ်လိပုံပ့ိုးဖို 

အစီအစ်ရှိသလဲ။     အဲဒါေရာထည့်ပီး   ေဆွးေွး 

ကသလား။”

အစ်ကိုကီးက   ေကာ်ဖီစိုက်ေတာင်သူများ 

အတွက် ေမးလာြခင်းြဖစ်သည်။

တစ်ဧကကို ေငွ ၁ဝ သိန်းေချး

“ေဆွးေွးတာေပါ ့အစ်ကိုကီးရယ်။ က န်ေတာ် 

တို အဓကိရည်ရယ်ပီး ေဆာင်ရက်တာက ဆင်းရမဲ  

ေလ ာခ့ျေရးနဲ  ေကာ်ဖစီိက်ုေတာင်သေူတရွဲ လေူနမ  

ဘဝြမင့်မားတိုးတက်ေရးပါ။ အဲဒီအတွက်ေကာင့ ်

ေကာ်ဖစီိက်ုမယ့ေ်တာင်သေူတကွိ ုြမန်မာလ့ယ်ယာ

ဖံွဖိးေရးဘဏ်ကတစ်ဆင့ ်အတိုး န်းသက်သာစွာနဲ 

တစ်ဧကကိ ုေင ွ၁ဝ သန်ိးေချးေပးမယ်။ မျိးေကာင်း 

မျိးသန်ေကာ်ဖီပျိးပင်       ေထာက်ပံ့ေပးမယ်။ 

လုပ်ကွက်ငယ်      ေတာင်သူေတွအတွက်      ှစ်တုိ၊ 

ှစ်လတ်ှင့ ်ှစ်ရှည်ေချးေငရွရိှေရး ေဆာင်ရက်ေပး 

မယ်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမ နဲ   ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ ်

ေရးဝန်ကီးဌာနက   ြပည်ပရင်းှီးြမပ်ှံလိုသူေတ ွ

ဖတ်ိေခ ေပးမယ်။ ြမန်မာေ့ကာ်ဖ ီကမ ာေ့ဈးကွက်မှာ 

ခိင်ုမာစွာ ေနရာရရိှဖိုအတွက် အရည်အေသွးေကာင်း 

ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်ဖို နည်းပညာနဲ   ပစ ည်းကိရိယာ 

ေတွ ေထာက်ပံ့ေပးမယ်။ ေကာ်ဖီဝယ်လိုအားရှိတဲ ့

ြပည်ပိင်ုငေံတနွဲ  ေဈးကွက်ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက် 

ေပးမယ်။   ေကာ်ဖီလုပ်ငန်းနဲ    ဆက်စပ်တဲ့   စက် 

ကရိယိာပစ ည်းေတ၊ွ အခွန်အေကာက်အနည်းဆံုးနဲ 

တင်သွင်းိုင်ေအာင ်ေဆာင်ရက်ေပးမယ်။ ြမန်မာ့

ေကာ်ဖီအရည်အေသွးြမင့်မားပီး ကမ ာ့ေဈးကွက ်

မှာ ထာဝရ ရပ်တည်ိင်ုေအာင် နည်းပညာေတေွပး 

မယ်ဆိုရင် က န်ေတာ်တိုေကာ်ဖီစိုက်တဲ့ ေတာင်သူ 

ေတွရဲ ဘဝြမင့်မားလာမှာေပါ ့အစ်ကိုကီးရဲ။”

“မင်းမ ှ အေြပာေကာင်း။  ဒီေလာက်ေြပာေနမ ှ

ေတာ ့ေကာ်ဖအီေကာင်း ေဆာင်းပါးေလး ဘာေလး 

ေရးေပါ့ကွာ။”

အစ်ကိုကီးက က န်ေတာ်၏ ဝါသနာကို သိ၍ 

ဆွေပးလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

“ေရးေတာ့ ေရးမလို အစ်ကိုကီးရ။ ေခါင်းစ် 

ဘယ်လိုတပ်ရမလ ဲစ်းစားေနလို။”

“ဒါများကွာ      ဘာခက်တာမှတ်လို။      “တို 

ေတာင်သူေတွ  ဝင်ေငွတိုးဖို ေကာ်ဖီတိုးချဲစိုက်က 

စို”  ေပါ့ကွာ။”

အစ်ကိုကီးက   စကားစြဖတ်ပီး  ဖုန်းချသွား 

သည်။ က န်ေတာ်လည်း ဒီေဆာင်းပါးကို စတင် 

ေရးြဖစ်ပါေတာ့သည်။          ။

တန်ယန်း   ဇွန်   ၂၉

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) တန်ယန်း 

မိနယ်၌     လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန မိနယ်ဦးစီး 

မှး ဦးအမ်ေဇာ်ေနာ်ှင့် ဝန်ထမ်းများက 

ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်   အသက် ၁၀ ှစ် 

အထက်   ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ 

အား      ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားများ 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ  ဇွန် ၂၉ ရက် 

နနံက်ပိင်ုးမှစတင်ကာ အမှတ်(၂) အေြခခ ံ

ပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ ြပလပ်ုေပး 

ကသည်။

အဆိပုါ အသက် ၁၀ ှစ်ှင့အ်ထက် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ိုင်ငံ 

သားစစိစ်ေရးကတ်ြပား ြပလုပ်ေဆာင်ရက် 

ေပးေနမ ကုိ နယ်ေြမခံတပ်နယ်မှ စစ်ဗျဟာ 

မှး ဗိလ်ုမှးကီး ေကျာ်သဝူင်း၊  တန်ယန်း 

ခိင်ုဦးစီးမှး ေဒ ေရ အ ိ(ဒတုယိ န်ကား 

ေရးမှး)ှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မိနယ်စီမ ံ

အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    မိနယ်အုပ်ချပ်ေရး 

မှး  ဦးစိုးမင်းထက်ှင့်   အဖွဲဝင်များ၊        

မိနယ်ပညာေရးမှး ဦးသိန်းထွန်းဦးှင့်   

တာဝန်ရှိသူများက ကည့် အားေပးခ့ဲက 

ပီး အမှတ်(၂) အေြခခပံညာအထက်တန်း 

ေကျာင်း        ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး   

ေဒ ခင်မာလွင်ှင့်   ဆရာ ဆရာမများက       

လိုအပ်သည်များ   ကူညီေဆာင်ရက်ေပး 

ကေကာင်း သိရသည်။                                                                                                                

မင်းလွင်ဦး(ြပန်/ဆက်)

တန်ယန်းမိနယ်၌ အသက် ၁၀ ှစ်အထက် 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ ်ြပလုပ်ေပး

တွံေတး   ဇွန်   ၂၉

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ကီးကပ်မ ြဖင့် သဘာဝေရြပင ်

အတွင်း ငါးသယဇံာတများေရရှည်တည်တံေ့စေရး၊ ငါးရကိ ာများပိမုိဖုမ်းယရူရိှေစေရး

ှင့် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများရရိှေစရန် ရည်ရယ်၍ 

သဘာဝေရြပင်အတွင်း ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်း အခမ်းအနားကို ဇွန်၂၉ ရက် နံနက် ၉ 

နာရီခွဲက ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင ်တွံေတးမိနယ ်သံကိးတိုင်ေကျးရာေရှရှ ိမိုးမခ 

ေချာင်းအနီး၌ ကျင်းပသည်။ 

အဆိပုါ အခမ်းအနားသုိ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ဒုတိယတုိင်း 

ဦးစီးဌာနမှး ဦးတင့်လွင်၊ ေတာင်ပိင်ုးခိင်ုငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှး ဦးေအးိင်ု၊ တံွေတး 

မိနယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှး ဦးတင်ေမာင်ထွဋ်ှင့် မိနယ်ငါးမျိးစုိက်ထည့်ေရးကီးကပ်

မ အဖွဲဝင်များ၊  တွံေတးငါးလပ်ုငန်းစခန်းတာဝန်ခံ   ဦးရဲဝင်းေသာင်းှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ 

ေရလုပ်သားများ တက်ေရာက်ကပီး တံွေတးငါးလပ်ုငန်းစခန်းမှ သားေဖာက် ထတ်ုလပ်ု 

ေသာ ှစ်လက်မအရယ် ငါးခုံးမကီးေကာင်ေရ သုံးသန်ိးအား မျိးစိက်ုထည့ေ်ပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                                                                                

     သတင်းစ်

တွံေတးမိ မိုးမခေချာင်းအတွင်း 

ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ သုံးသိန်းမျိးစိုက်ထည့်

သစ်ပင်စိုက်လ င် တိုဝန်းကျင်စိမ်းစိုလှပ ကည်ူးရ၏။



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၂၉-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရး 

လပ်ုငန်းများ ေအာင်ြမင်ိင်ုေရးအတွက် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထား 

ေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးဆိင်ုရာ စည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန် 

လိအုပ်ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခယံြူခင်းအား အထူးဂြုပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ် 

ပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၉-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၄၄၂) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၆) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၁၁) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၃၆၇,၀၈၇) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉  

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၅၈၃) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၃) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၅၃၉) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကုိ ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထုိးံှေပးလျက်ရိှရာ (၂၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ 

အသက် (၁၈) ှစ်ှင့အ်ထက် လဦူးေရစစုေုပါင်း (၂၉,၈၇၁,၆၈၇) ဦးှင့ ်အသက် (၁၈) ှစ်ေအာက် လဦူးေရ 

စုစုေပါင်း (၅,၄၅၂,၃၀၄) ဦးတိုအား ထိုးှံထားရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။

 •  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှထားရိှရန်လိအုပ်သကဲသ့ို ကိယ်ုဝန်ေဆာင်ှင့ ်ိုတိက်ုမခိင်များ၊ ေသွးတိုး၊ ှလုံး၊ 

ဆီးချိအစရိှသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါရိှသမူျားသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှကရန် 

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/ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ြပည့ထ်ိုးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့အ်ထက်ရိှေသာ ြပည်သမူျားအား ထပ်ေဆာင်းကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနများ၊ 

ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများှင့ဆ်က်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ုမပျက်မကွက် 

ခံယူကပါရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၂၉-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် ေြခာက်ဦးေတွရိှ၊ ေရာဂါပိုးေတွရိှမ ရာခိင်ု န်းမှာ သညု ဒသမ ၁၁ ရာခိင်ု န်းရိှ

•  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 ၁၀၇၄၅၆၃၁ ၉၆၇၅၃၅၉ ၄၃၀၈၇

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၈၆၂၁၂ ၅၉၁၃၃၀၇ ၁၅၆၇၃၁

၃။ မေလးရှား ၄၅၆၀၅၈၃ ၄၄၉၇၀၇၈ ၃၅၇၅၈

၄။ ထိုင်း ၄၅၂၀၂၂၀ ၄၄၆၆၅၅၇ ၃၀၆၃၇

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၀၃၁၀၀ ၃၆၃၅၃၅၆ ၆၀၅၄၂

၆။ စင်ကာပူ ၁၄၂၅၁၇၁ ၁၃၃၀၃၇၆ ၁၄၁၀

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၅၈၃ ၅၉၂၅၃၉ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၂၇၈ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၆၂၃၁၁ ၁၅၇၆၆၇ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၇၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၉၀၃၀၇၂၇ ၈၄၇၀၈၅၉၉ ၁၀၄၁၃၅၄

၂။ အိ ိယ ၄၃၄၃၆၄၃၃ ၄၂၈၀၈၆၆၆ ၅၂၅၀၇၇

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၂၀၇၀၈၂ ၃၀၇၆၄၉၂၃ ၆၇၀၉၀၀

၄။ ြပင်သစ် ၃၀၈၂၅၇၈၉ ၂၉၅၆၃၇၇၆ ၁၄၉၄၄၃

၅။ ဂျာမနီ ၂၈၀၄၈၁၉၀ ၂၆၆၀၅၁၀၀ ၁၄၁၀၂၂

၆။ ဗိတိန် ၂၂၆၆၁၅၄၂ ၂၂၁၃၂၃၈၇ ၁၈၀၁၂၈

၇။ ုရှား ၁၈၄၂၇၁၃၃ ၁၇၈၅၄၉၆၂ ၃၈၁၀၅၆

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၃၄၉၇၅၆ ၁၈၁၉၃၅၄၈ ၂၄၅၃၇

၉။ အီတလီ ၁၈၃၄၃၄၂၂ ၁၇၄၀၁၇၃၈ ၁၆၈၂၃၄

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၀၉၆၆၉၆ ၁၄၉၉၃၉၉၃ ၉၉၀၁၅

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ 

(၂၈-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ)

     



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ဒါကာ ဇွန် ၂၉ 

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌ အသက် ငါးှစ်မှ ၁၂ 

ှစ်အတွင်း ကေလးငယ်များအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး  စတင်ထိုးှံေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ဘဂ  လားေဒ့ရ အစုိးရက ယေန  ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ် 

ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို    လာမည့် 

လအတွင်းစတင်မည်ြဖစ်ေကာင်း  ဘဂ  လားေဒ့ရ  

ကျန်းမာေရးှင့်    မိသားစုလူမ ဖူလုံေရးဝန်ကီး 

ဇာဟစ်မာလီက ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင် ကေလးငယ်များအတွက် အထူးသင့် 

ေလျာ်သည့် ကာကွယ်ေဆးှင့် ေဆးထိုးအပ်များ 

ကိလုည်း မကာမီရရိှေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ကီး 

မာလီက ဆက်လက်ေြပာကားသည်။ 

အသက် ငါးှစ်မှ ၁၂ ှစ်ကေလးငယ်များသည် 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူရန် ေမွးစာရင်းှင့်အတ ူ

အစိုးရအဖွဲ၏     ဆူိုခါ    အက်ပလီေကးရှင်းသို 

အမည်စာရင်းတင်သွင်းရန်လိုအပ်ေကာင်း     သိရ 

သည်။ 

လက်ရိှတွင် ိင်ုငအံတွင်း၌ အများှင့သ်က်ဆိင်ု 

သည့ေ်နရာများ၊ ေဈးဝယ်စင်တာများှင့ ်စားေသာက် 

ဆိင်ုများတွင် ှာေခါင်းစည်းများ မြဖစ်မေနဝတ်ဆင် 

ထားရန်လိုအပ်ေကာင်း သိရသည်။ ကျန်းမာေရး 

စည်းမျ်းများှင့ ်အညီ စားေသာက်ဆိုင်များှင့ ်

စတုိးဆုိင်များကလည်း ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်ြခင်း 

မရှိသူများအား ဝယ်ယူခွင့်မြပဟူသည့် မူဝါဒကို 

ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။ 

လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ေကာင့် သုံးဦးေသဆုံးခဲ့သည်။ အဆိုပါ  

ေသဆုံးသူအေရအတွက်သည် လွန်ခဲ့ေသာ သုံးလ 

အတွင်း ေနစ်ေသဆုံးမ အေရအတွက် အများဆုံး 

ြဖစ်သည်။ 

အလားတ ူလွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၂၀၀၀  ေကျာ် 

စစ်ေဆးေတွရှိရသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခ ံ

ရသေူပါင်း ၁၉၆၉၃၆၁ ဦးရိှပီး အဆိပုါေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၉၁၄၅ ဦးရှိပီြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

တိုကျိ   ဇွန်   ၂၉ 

ဂျပန်ုိင်ငံရိှ ေနရာအများအြပား၌ ေနအပူချန်ိ 

စံချနိ်တင်ြမင့်တက်လျက်ရှိေကာင်း ယေနသတင်း 

များအရ သိရသည်။ 

ဂန်မာစီရင်စုရှိ ဆီဇာကီမိ၌ ယမန်ေနက 

ေနအပူချနိ် ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထ ိြမင့်တက်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။ 

ေနအပခူျန်ိစခံျန်ိတင်ြမင့တ်က်မ များသည် ိင်ုင ံ

တစ်ဝန်းရှိ  ေဒသေြခာက်ခုတွင်   သိသာထင်ရှား 

ေကာင်း သိရသည်။ 

တိုကျိမိေတာ်အပါအဝင် ကန်တိုေဒသှင့် 

ယာမာနာရှီစီရင်စုတို၌ ေနအပူချနိ် ၃၉ ဒီဂရီစင်တ ီ

ဂရိတ်အထိ ြမင့်တက်ခဲ့သည်။ 

ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ   ေဒသေပါင်း ၁၅၁ ခုတို၌ 

ေနအပူချနိ် ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ှင့်အထက်ြမင့ ်

တက်ခဲ့ပီး    အဆိုပါေဒသများတွင်  နာဂိုယာ၊  

ကျိတိုှင့်    တိုကျိအလယ်ပိုင်းတိုပါဝင်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

အဆိုပါေဒသများ၌  ညအပူချနိ ်သည် ၂၅ 

ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ေလျာ့ကျိုင်ဖွယ်မရှိေသး 

ေကာင်းှင့ ်      ဇွန် ၃၀ ရက်တွင်လည်း အပူချနိ် 

ဆက်လက်ြမင့်တက်ုိင်ဖွယ်ရိှေသးေကာင်း က မ်းကျင် 

ပညာရှင်များက ဆိုသည်။ 

ေနအပူချနိ်  စံချနိ်တင်ြမင့်တက်လျက်ရှိသည့ ်

အတွက် ေရများများေသာက်ရန်ှင့ ်  အပူလ  င်းကျ 

ေရာက်မ ကုိကာကွယ်ရန်  ေလေအးေပးစက်များကို 

စနစ်တကျအသုံးြပရန် ြပည်သမူျားအား ကျန်းမာေရး 

အာဏာပိုင်များက တိုက်တွန်းထားသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဗီယင်ကျန်း   ဇွန်   ၂၉

လာအိုိုင်ငံ၌ ိုင်ငံလူဦးေရစုစုေပါင်း၏ ၇၉ 

ဒသမ ၅ ရာခုိင် န်းှင့်တူညီေသာ လူ ေပါင်း ၅၈၃၃၇၃၈ 

ဦးသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ ်

ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း လာအိုိင်ုငကံျန်းမာေရး

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ထိုြပင ်လာအိုိုင်ငံ၌ လူေပါင်း ၅၁၃၆၄၇၈ ဦး 

သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိထိုးံှ 

မ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း၊   ယင်းအေရအတွက်သည ်

ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ  ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်ှင့ ်    ပညာေရးစင်တာက 

ထုတ်ြပန်သည့် ေနာက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ 

သိရသည်။

လာအိုိင်ုငသံား ၁၆၆၈၂၆၉ ဦးသည် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အပိုေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီး 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ယင်းအေရအတွက်သည် ိင်ုငလံဦူး 

ေရ စုစုေပါင်း၏ ၂၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း 

သိရသည်။ လက်ရှိတွင် လာအိုိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၂၁၀၂၇၈ ဦးရိှေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဆိုးလ် ဇွန် ၂၉

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၁၀၄၆၃ ဦး ထပ်မံေတွရိှြခင်းေကာင့် 

အဆုိပါေရာဂါကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၁၈၃၄၉၇၅၆ 

ဦးရှိလာေကာင်း  ေတာင်ကိုရီးယား ကျန်းမာေရး 

အာဏာပိင်ုများက ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူများအနက ်၂၀၅ ဦးသည်    ြပည်ပမ ှ

ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသမူျားြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ကျန်ရိှ 

သူများသည်  ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံရသူများြဖစ ်

ေကာင်း ေတာင်ကိုရီးယားေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးသူ 

ခုနစ်ဦးထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့် ုိင်ငံတစ်ဝန်းတွင် 

အဆိုပါေရာဂါြဖင့်     ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၄၅၃၇  

ဦးရိှလာေကာင်း  ေတာင်ကိရုီးယားေရာဂါထန်ိးချပ် 

ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့်ေသဆံုးသူအေရအတွက်သည် ုိင်ငံအတွင်း 

ေသဆံုးသူစုစုေပါင်း၏ သုည ဒသမ ၁၃ ရာခုိင် န်းရိှ 

ေကာင်းသိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဟွိင်း  ဇွန်  ၂၉

ဗယီက်နမ်ိင်ုင၏ံ ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်တန်ဖုိး 

သည် ယခုှစ် ဒုတိယသုံးလအတွင်း ၇ ဒသမ ၇၂ 

ရာခိုင် န်း တိုးတက်လာေကာင်း စာရင်းအင်းုံး၏ 

ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။ 

ယခုရရှိခဲ့သည့်ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်တိုးတက်

မ သည် ပီးခဲ့သည့် ဆယ်ှစ်တာကာလအတွင်းမှ 

စတင်ေရတွက်ပါက  အြမင့်ဆံုးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ိင်ုင၏ံ စိက်ုပျိးေရး၊ သစ်ေတာှင့ ်ငါးလပ်ုငန်း 

များမှ ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ တန်ဖိုးသည် ယမန်ှစ်အလား 

တူ  ကာလကထက် ၃ ဒသမ  ၀၂ ရာခိုင် န်း၊ 

စက်မ လုပ်ငန်းမှ  ကုန်ထုတ်လုပ်မ တန်ဖိုးသည် ၈ 

ဒသမ ၈၇ ရာခုိင် န်းှင့် ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများမှ 

ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ တန်ဖိုးသည် ၈ ဒသမ ၅၆ ရာခိင်ု န်း 

တိုးတက်လာေကာင်း သိရသည်။ ိုင်ငံ၏ စက်မ  

လပ်ုငန်းများ ဖံွဖိးတိးုတက်လာြခင်းသည် စီးပွားေရး 

ြပန်လည်နာလန်ထူေစရန် အကူအညီေပးေကာင်း 

စာရင်းအင်းုံးမှ  တာဝန်ရှိသူ  ငုယင်သီဟွန်က 

ေြပာကားသည်။ ုိင်ငံအတွင်း ယမန်ှစ်က ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များရှိခဲ့ေသာ်လည်း ြပည်တွင်း 

ထတ်ုကန်ု တန်ဖိုး ၂ ဒသမ ၅၈ ရာခိင်ု န်းတိုးတက်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌ အသက် ငါးှစ်မှ ၁၂ ှစ်အတွင်းကေလးငယ်များအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးမည်

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ ေနအပူချနိ် စံချနိ်တင်ြမင့်တက်လျက်ရှိ

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၁၀၄၆၃ ဦးထပ်မေံတွရိှ

ယခုှစ်ဒုတိယသုံးလအတွင်း ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်

တန်ဖိုး ၇ ဒသမ ၇၂ ရာခိုင် န်းတိုးတက်လာ

လာအိုိုင်ငံ၏ လူဦးေရ ၈၀ ရာခိုင် န်းနီးပါး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီး



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၉

တရားမဝင ် ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး  ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ  

ထိေရာက်စွာ    တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် မွန်ြပည်နယ်  မရမ်းေချာင ်

အမတဲမ်း စစ်ေဆးေရးစခန်း၌ တာဝန်ကျပူးေပါင်းအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ  

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ဇွန် ၂၆ ရက်တွင်  ြမဝတီမှ  ရန်ကုန်သို   ေမာင်းှင ်

လာသည့် ကုန်တင်ယာ် တစ်စီးေပ ၌ သွင်းကုန်ေကညာလ ာ (ID)တွင် 

ေကညာထားသည်ထက် ပိမုိသုယ် ေဆာင်လာေသာ ဖနိပ်မျိးစု(ံခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်   ၃၉၀၀၀၀၀)   ကိုလည်းေကာင်း၊   ရန်ကုန်-ြမဝတီ 

ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး မိုင်တိုင်အမှတ ်(၉၅/၅) မိုင်ခန်   ေရှာင်ကွင်း 

လမ်းထိပ်တွင် ကုန်တင်ယာ် တစ်စီးေပ ၌  တရားဝင်စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားတစ်စံုတစ်ရာ တင်ြပုိင်ြခင်းမရိှသည့်  Nissan Sky  

Line (ECR33)  အမျိးအစား ပိင်ကားတစ်စီး  (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၈၀၀၀၀၀၀)ှင့် အဆိုပါပိင်ကားအား တင်ေဆာင်လာသည့် Isuzu 

NPR81 အမျိးအစား ကုန်တင်ယာ် တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၄၀၀၀၀၀၀၀)  ကိုလည်းေကာင်း၊   ဇွန်  ၂၇  ရက်တွင် ကုန်တင်ယာ် 

တစ်စီးေပ ၌ သွင်းကန်ုေကညာလ ာ (ID)တွင် ေကညာထားသည်ထက်  

ပိမုိသုယ် ေဆာင်လာေသာ  သန်စင်ခန်းသံုးပစ ည်းများ  (ခန်မှန်းတန်ဖုိး 

ေငွကျပ်  ၁၉၉၈၀၀၀) ကိုလည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် ြမဝတီမိမ ှ 

ရန်ကန်ုမိသုိ  ေမာင်းှင်လာသည့်  ေမာ်ေတာ်ယာ် တစ်စီးေပ ၌ သွင်းကန်ု 

ေကညာလ ာ(ID တွင်)ေကညာထားသည်ထက် ပိမုိတုင်ေဆာင်လာေသာ 

ကားတာယာများ (ခန်မှန်း တန်ဖိုးေငကွျပ် ၃၅၄၀၀၀၀)ကိလုည်းေကာင်း  

စစုေုပါင်း   ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၅၇၄၃၈၀၀၀ ကိ ု သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး 

အေကာက်ခွန်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ   အေရးယူေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။

အလားတ ူဇွန် ၂၇ ရက်တွင် ရှမ်းြပည်နယ်  တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  

တိုက်ဖျက် ေရး အထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် မူဆယ်ခိုင် တရားမဝင ်

ကန်ုသွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရးေကာ်မတီ ဦးေဆာင်၍ ဌာနဆုိင်ရာှင့် လံုခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖဲွက  သတင်းအရ စစ်ေဆးမ များ  

ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ မူဆယ်မိ ဟိနုားရပ်ကွက် မိေရှာင်လမ်း (ကားေလး 

ကွင်းအနီး)၌ ကုန်တင်ယာ်  ှစ်စီးေပ တွင် တရားဝင်စာရက်စာတမ်း  

အေထာက်အထား တစ်စံုတစ်ရာ တင်ြပုိင်ြခင်းမရိှသည့် စားေသာက် 

ကန်ုပစ ည်း၊ လသူုံးကန်ုပစ ည်း၊ လ ပ်စစ်ပစ ည်း၊ ေဆးဝါးကန်ုကမ်းပစ ည်း 

ှင့ ်ယာ်/ယ ရား အပုိပစ ည်းများ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၆၃၃၅၅၇၇၀) 

ှင့် အဆိုပါပစ ည်းများ တင်ေဆာင်လာသည့ ်Dongfeng အမျိးအစား  

၁၂ ဘီး ကုန်တင်ယာ် ှစ်စီး  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၄၅၀၀၀၀၀၀) 

စစုေုပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၁၀၈၃၅၅၇၇၀ ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး  

အေကာက်ခွန်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ  အေရးယူေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။

ထိုအတ ူမေကွးတိင်ုးေဒသကီး တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက် 

ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန် ခဲွမ ြဖင့ ်ပူးေပါင်းစစ်ေဆး ေရးအဖဲွက  စစ်ေဆး 

မ များ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ မေကွးမိနယ်  စစ်ကိုးပင်ေကျးရာအနီး ဧရာဝတ ီ

ြမစ်ဆပ်ိကမ်း၌ လပ်ုငန်းလိင်ုစင်မရိှဘ ဲေကျာက်စပ်ုလပ်ုငန်း ေဆာင်ရက် 

ေနသည့် သစ်သားခံွစက်ေလှ  ၁၂ စင်း (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၁၂၀၀၀၀၀) 

ှင့် သခံွံစက်ေလှ  ှစ်စင်း (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၈၀၀၀၀၀၀) စုစုေပါင်း  

ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၉၂၀၀၀၀၀ ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး  ေရအရင်း 

အြမစ်ှင့်ြမစ်ေချာင်းများဥပေဒှင့်အညီ    အေရးယူေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။

ထိုြပင ်ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  တရားမဝင ် 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၉ 

မိုးညင်းမိနယ်ှင့် မိုးမိတ်မိနယ်တို၌ 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ     သမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်း 

ေရးရဲတပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖဲွသည် ဇွန် ၂၇ ရက် ည ၇ နာရတွီင် မိုးညင်း 

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊ ေရနံစိမ်း၊ စားေသာက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်၊ လ ပ်စစ်ပစ ည်း၊ 

ေဆးဝါးကန်ုကမ်းပစ ည်း၊ ယာ်/ယ ရား အပုိပစ ည်းများ၊ စက်ေလှှင့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်များ သမ်ိးဆည်းရမိ

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး အထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် လက်ပံလှ-

စ့က်ူး ယာယစီစ်ေဆးေရးဂတ်ိ၌ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆး 

မ များ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ြမစ်ကီးနားမှ လက်ပံလှဂိတ်သုိ ဝင်ေရာက်လာ 

သည့ ်ကန်ုတင်ယာ်တစ်စီးေပ ၌ တရားဝင် စာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထား တစ်စံုတစ်ရာ တင်ြပုိင်ြခင်းမရိှသည့် တုတ်ုိင်ငံထုတ် မုန်မျိးစုံ  

ဖာ ၁၀၂၀ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၅၁၀၀၀၀၀)ှင့် အဆိုပါပစ ည်းများ 

တင်ေဆာင်လာသည့် Jing Gong အမျိးအစား ၂၂ ဘီး  ကုန်တင်ယာ် 

တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၂၅၀၀၀၀၀၀) စစုေုပါင်း  ခန်မှန်းတန်ဖုိး 

ေငွကျပ် ၃၀၁၀၀၀၀၀ ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ယင်းအြပင် ကရင်ြပည်နယ် တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး 

အထူးအဖဲွ၏ စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်ေကာက့ရတ်ိ(တတံားကျိး) စေုပါင်းစစ်ေဆး  

ေရးစခန်း၌ တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲရ့ာ ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီးေပ ၌ တရားဝင်စာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထား တစ်စုံတစ်ရာ တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိသည့ ်LEO တံဆိပ် ဘီယာဖာ  

၇၀ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၈၄၀၀၀၀)၊ ေအးခဲအသား(CP) ကီလုိဂရမ်  

၂၀၀ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၄၀၀၀၀၀)ှင့် အဆုိပါပစ ည်းများ တင်ေဆာင် 

လာသည့် Toyota Voxy အမျိးအစား ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၅၀၀၀၀၀၀)   စုစုေပါင်း   ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၆၂၄၀၀၀၀ ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး အေကာက်ခွန် လပ်ုထုံးလုပ်နည်းှင့် 

အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ဆက်လက်၍ ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး တရားမဝင်  

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  ြမန်မာိုင်ငံ 

ရတဲပ်ဖဲွဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွက ေရ ဘုိခုိင် တန်ဆည်မိနယ် 

အတွင်း တရားမဝင ်ေရနံစိမ်း ဂါလန် ၅၄၅၀ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၄၃၀၅၅၀၀၀)ှင့် ေရနံချက်ဆီ ဂါလန် ၂၅၀ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၂၀၅၀၀၀၀) စုစုေပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၄၅၁၀၅၀၀၀ ကုိ သိမ်းဆည်း 

ရမခိဲ့ပီး ေရနှံင့ေ်ရနထွံက်ပစ ည်းများဆိင်ုရာ ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယ ူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတပူင် ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  တုိက်ဖျက်  

ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  တိုင်းေဒသကီး သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးေဆာင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ေတာင်င ူ

ခိင်ု ေရတာရှည်မိနယ် ုိးမကိးြပင်ကာကွယ်ေတာအတွင်း တရားမဝင် 

သစ်မျိးစုံ ၂ ဒသမ ၃၈၄၈ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၂၉၄၃၀၂)ကို 

သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး  သစ်ေတာ ဥပ ေဒှင့အ်ည ီ အေရးယေူဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇွန် ၂၆ ရက်၊ ၂၇ ရက်၊ ၂၈ ရက်ှင့် ၂၉ ရက်များတွင ် 

သိမ်းဆည်းရမိမ  စုစုေပါင်းမှာ အမ တွဲ  ၃၂ မ  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၂၉၆၇၃၃၀၇၂)  ြဖစ်ေကာင်း   တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှသိရသည်။                                  သတင်းစ်

ရှမ်းြပည်နယ်၌ သိမ်းဆည်းရမိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

မိုးညင်းမိနယ်ှင့ ်မိုးမိတ်မိနယ်တို၌ 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

မိနယ်  ေညာင်ပင်ေကျးရာရှ ိ ကားဂိတ်တွင ်

ေကျာ်ဇင်သန်      လာေရာက်ထုတ်ယူသည့ ်

ဆာလာအိတ်    ှစ်အိတ်အား    သတင်းအရ 

ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးရာ ဘိန်းစိမ်း ၁၈  ကီလိုကို 

လည်းေကာင်း၊ အလားတ ူဇွန် ၂၈ ရက် နံနက်  

၁၀ နာရ ီ၄၅ မနိစ်တွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး  

ိှမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲသည် မိုးမိတ်မိနယ် ေရ ဇာလီ 

ေကျးရာအပ်ုစု ခုနစ်မုိင် ေကျာက်ေတာင်ေကျးရာ 

အနီး  မိုးမိတ်-မဘိမ်းသွား    ကားလမ်းတွင ်

ေဇာ်ရှန်  ေမာင်းှင်ပီး  မခင်ြမလွင ် လိုက်ပါ 

လာေသာ  ဆိုင်ကယ်ကိ ု   ရပ်တန်ရှာေဖွရာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား    ၁၉၅၀၀   ကို 

လည်းေကာင်း သမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ်၎င်းတို 

အား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲ 

ေစေသာ     ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ   ဥပေဒအရ 

အေရးယူထား ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ြမဝတီမိနယ်ရိှ ဥကရစ်ထ စစ်ဆင်ေရးေြခကပ်ုစခန်းအား လာေရာက်တိက်ုခိက်ုသည့ ်PDF အမည်ခ ံ
အကမ်းဖက်သမားများှင့ ်KNLA ပူးေပါင်းအဖွဲတို ဆုတ်ခွာထွက်ေြပးမ ကို ေတွရစ်။

 ကရင်ြပည်နယ်မှ

ထိုကဲ့သို  အကမ်းဖက်သမားများ 

အေနြဖင့် သာလွန်အင်အားအသုံးြပ၍  

လက်နက်ကီး၊ လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်

ေနစ် အကမ်ိကမ်ိလာေရာက်တိက်ုခိက်ု 

ခဲ့ေသာ်လည်း စခန်းရှိ အရာရှိ၊ စစ်သည် 

များ၏ ရဲဝံ့စွန်စားသည့်စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်

စနစ်တကျ တန်ြပန်ခုခံပစ်ခတ်မ များ 

ေကာင့ ်    စခန်းအားသိမ်းပိုက်ိုင်ြခင်း 

မရိှဘဲ  အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့် 

အကျအဆုံးများစွာရှိခဲ့ေကာင်း ေြမြပင ်

သတင်းများအရ သိရပီး   ယေနတွင် 

လည်း အကမ်းဖက်သမားများသည  ်

စခန်းအားသိမ်းပုိက်ရရိှုိင်ေရး အင်အား 

များထပ်မြံဖည့တ်င်းပီး ရှစ်ကမ်ိတိင်ုတိင်ု 

လက်နက်ကီး၊ လက်နက်ငယ် ပစ်ကူ 

ပစ်အားအသုံးြပ၍ ထိုးစစ်ဆင်တိက်ုခိက်ု 

လာခဲ့သည်။

ဥကရစ်ထ  စစ်ဆင်ေရးေြခကုပ  ်

စခန်းမှ တပ်မေတာ်သားများအေနြဖင့ ်

ယခင်ေနများကဲ့သိုပင်   ကံ့ ကံ့ခံ ခုခံ 

ပစ်ခတ်ခဲသ့ည့အ်ြပင် အထက်ဌာနများမှ 

ေလေကာင်းပစ်က၊ူ လက်နက်ကီးပစ်က ူ

တိုအား အချနိ်ကိုက်၊   ေနရာကိုက် 

ထိေရာက်ေသာ  ပစ်ကူပစ်အားေပး၍ 

အကမ်းဖက်သမားများအား ေချမ န်းခဲ့ 

သည်။ သတင်းေဖာ်ထုတ်ရရှိမ ၊ ေြမြပင ်

သတင်းှင့် အရပ်ဘက်သတင်းများအရ 

အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့ ်ထခိိက်ု 

ကျဆံုးမ များြပားလျက်ရိှပီး အေရှဘက် 

ှင့ ်အေရှေြမာက်ဘက်သို စတင်ဆတ်ုခွာ 

ထွက်ေြပးလျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။

နယ်စပ်ေဒသရှိ ဥကရစ်ထ စစ်ဆင် 

ေရးေြခကုပ်စခန်းအား  ေြမြပင်ချတိ ်

ဆက်မ ရရှိိုင်ေရးှင့ ်  အကမ်းဖက  ်

အဖွဲများအား တန်ြပန်ပိတ်ဆိုေချမ န်း 

ိုင်ေရး တပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများက 

ချတီက်လျက်ရှိရာ စခန်းအနီးေရာက်ရှိ

ေနပီြဖစ်ေကာင်းှင့ ်    စခန်းအား 

လာေရာက်တိက်ုခိက်ုသည့ ်PDF အမည်ခ ံ

အကမ်းဖက်သမားများှင့ ်   KNLA 

ပူးေပါင်းအဖဲွများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ အကမ်း 

ဖက်သမားများအား      ထိေရာက်စွာ 

ဆက်လက်ေချမ န်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                        သတင်းစ်

ကရင်ြပည်နယ ်ြမဝတီမိရှ ိဥကရစ်ထ စစ်ဆင်ေရးေြခကုပ်စခန်းအား PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက ်

သမားများှင့ ်KNLA ပူးေပါင်းအဖွဲတိုက အင်အားအလုံးအရင်းြဖင့ ်လာေရာက်တိုက်ခိုက်သည့ ်

ြဖစ်စ်ေနရာြပပုံ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၉

NUG အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲှင့ ်    ၎င်း၏လက်ေအာက်ခ ံ 

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများသည် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

များှင့် ဆရာ၊ မိဘများကို  ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ြခင်း၊ ဖမ်းဆီး 

သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ပညာေရးဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုံများအား မီး  ဖျက် 

ဆီးြခင်း၊ မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်း၊ အေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့ ်

ေကျာင်းသုံးပုိှံပ်စာအပ်ုများ၊ ေကျာင်းသုံးစာအုပ်များအား မီး  ဖျက်ဆီး 

ြခင်း၊ အတင်းအဓမ လုယူြခင်း စသည့် နည်းလမ်းမျိးစုံအသုံးြပကာ 

ပညာေရးက  ြမင့်မားေရးကိ ုေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလျက်ရှိသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇွန်  ၂၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီခန်တွင် 

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ေပါက်မိနယ် ေရြပာေကျးရာ အဝင်လမ်းအတိင်ုး 

ဆိင်ုကယ်ေမာင်းှင်လာသည့ ်အကမ်းဖက်သမား အမျိးသားှစ်ဦးက 

ေရြပာအေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်းအတွင်းသို လက်လပ်ုအသဗံုံး 

တစ်လုံးြဖင့ ်ပစ်ေပါက်ထွက်ေြပးသွားခဲသ့ြဖင့ ်ေကျာင်းအေနာက်ေတာင် 

ဘက်ရှိ  အုတ်တံတိုင်းအတွင်းသို   ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ြဖစ်စ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး၍ 

ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူုိင်ေရး လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ 

က စံုစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက်ရိှပီး တုိင်းရင်းသားြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လံုး 

အေနြဖင့လ်ည်း ယခကုဲသ့ို ယတ်ုမာိင်ုးစိင်ုးသည့လ်ပ်ုရပ်ကိ ုကျးလွန် 

ခဲ့သည့်၊ ကျးလွန်ရန်အားေပးလ ံေဆာ်ေနသည့် NUG၊ PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖဲွများအေပ   ဝိင်ုးဝန်းဆန်ကျင်ကရန်ှင့ ်အကမ်းဖက် 

အဖဲွများ၏ လ ပ်ရှားမ သတင်းများရရိှပါက လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များှင့် 

သက်ဆုိင်ရာအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွများထံ သတင်းပုိြခင်းြဖင့် ြပည်သူလံု ခံ 

ေရး၊ အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏  လုံ ခံေရးကို ဝိုင်းဝန်းကူညီေပး 

ကပါရန် ေမတ ာရပ်ခံတုိက်တွန်းထားေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

ေပါက်မိနယ် ေရြပာေကျးရာရှိ ေရြပာအေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းကို  

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက လက်လုပ်ဗုံးြဖင့်ပစ်ခတ်

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်   ၂၉

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ   ေနြပည်ေတာ်    ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ

ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ  အသိပညာေပးေဟာေြပာ 

ြခင်း၊  ပညာေပးဗီွိင်ုးဆိင်ုးဘတ်ုများစိက်ုထြူခင်း၊ ပညာေပးလက်ကမ်း 

စာေဆာင်များ အခမဲ့ြဖန်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းများကို  ဇွန် ၂၇ ရက်က 

ပျ်းမနားမိနယ ်မဂ  လာရှမ်းကန်၌ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ 

ေနြပည်ေတာ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး၏   ကီးကပ်မ ြဖင့ ် 

ဒတုယိတိင်ုးေဒသကီးဦးစီးမှး ဦးေဇာ်လင်းြမင့ှ်င့ ် တာဝန်ရိှသမူျားသည် 

ဇွန် ၂၃ ရက်က ေဇယျာသီရိမိနယ ် ကျည်ေတာင်ေကျးရာမ ှ ေဒသခံ 

များှင့်ေတွဆံုပီး  ေဒသတွင်းငါးသယံဇာတပုိမုိေပါများလာေစေရးှင့်  

ေရရှည်တည်တံ့ြပန်ပွားိုင်ေရးအတွက ်  ထိန်းသိမ်းရာတွင ်ပူးေပါင်း 

ပါဝင်လာေရးတိုကိ ု  ရှင်းလင်းေြပာကားပီး   ကျည်ေတာင်ေကျးရာ 

(အထက်ေပါင်းေလာင်းေချာင်း)        အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးဝင်းအတွင်း 

ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရးအသိပညာေပးပိုစတာကို      စိုက်ထူ 

ေပးပီး ေဒသခံများအား ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝ 

ေပးခဲ့သည်။ 

အလားတူ ဇွန် ၂၄ ရက်က  လယ်ေဝးမိနယ် ဆင်အံုကန်အနီးှင့် 

ဒက ိဏသီရိမိနယ ်တပ်ပိုးေကျးရာ၌  ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး 

ဆိုင်ရာပညာေပးပိုစတာများ စိုက်ထူေပးပီး ေဒသခံြပည်သူများအား 

အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ          ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း  

သိရသည်။                                                                        

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်အတွင်း 

ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး အသိပညာေပး

ဓုြဖမိနယ်၌ ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့်စိုက်ပျိးြခင်းသုပ်ြပပွ ဲကျင်းပ
ဓုြဖ     ဇွန်      ၂၉

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဓုြဖမိနယ်  နန်းေတာ်ကုန်းေကျးရာ 

စက်မ လယ်ယာစနစ်ကျလယ်ယာေြမဧရယိာအတွင်းရိှ ေတာင်သခူနုစ် 

ဦး၏ လယ်ေြမေပ တွင် အမှတ်(၃၃) စက်မ လယ်ယာစခန်း ဓြုဖမိမှ 

ေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့ ်စိက်ုပျိးသပ်ုြပပဲွကိ ုယေန   နနံက် ၁၀ နာရတွီင် 

ကျင်းပသည်။

အဆိပုါ ေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့ ်စိက်ုပျိးသပ်ုြပပဲွသို ဒတုယိမိနယ် 

အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေဌးေဌးေမာင်၊ မိနယ်စက်မ လယ်ယာစခန်းမှ 

မိနယ်ဦးစီးမှး  ဦးဝင်းေအာင်ှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနဦးစီးမှး ဦးချစ်ဝင်းိုင်ှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်အဆင့်ဌာန 

ဆိုင်ရာများှင့ ်စိတ်ပါဝင်စားသ ူ ေတာင်သူ ၇၀ ခန်   တက်ေရာက်က 

သည်။

သုပ်ြပစုိက်ပျိးပဲွတွင် အမှတ်(၃၃) စက်မ လယ်ယာစခန်း ဓုြဖ 

မိမ ှ   မိနယ်ဦးစီးမှး    ဦးဝင်းေအာင်က   ကူဘိုတာအမျိးအစား 

ေြခာက်တန်းသွားေကာက်စုိက်စက်ြဖင့်  စုိက်ပျိးရာတွင် ပျိးေထာင်ရလွယ် 

ကူြခင်း၊ မျိးေစ့ကုန်ကျမ သက်သာြခင်း၊ ပျိးုတ်ရန်မလိုြခင်း၊ ပျိးပင် 

မနာသြဖင့် ေကာက်ပင်လှန်ရက် ေစာင့်ဆုိင်းရန်မလုိြခင်း၊ ေကာက်ပင် 

များ ေန၊ ေရ၊ ေလ အာဟာရမ တစွာရရှိြခင်း၊ ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့ ်

စိက်ုပျိးထားေသာ စပါးခင်းကိ ုရတ်ိသမ်ိးေခ ေလှစက်များြဖင့ ်အလွယ် 

တကူ ရိတ်သိမ်းေခ ေလှုိင်ြခင်း စသည့်အကျိးေကျးဇူးများရရိှေကာင်း 

ရှင်းလင်းေြပာကားပီး ေတာင်သူများ၏ သိလုိသည်များ ေမးြမန်းမ ကိ ု

ေြဖကားသည်။

သုပ်ြပပွဲကျင်းပသည့ ်ေတာင်သူခုနစ်ဦးပိုင် လယ်ေြမဧက ၄၀ 

ေပ တွင် ေမှာ်ဘီ (၃) စပါးမျိးကို ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့်  တစ်ကွင်း 

တစ်ဆက်တည်း ဆက်လက်စုိက်ပျိးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၉

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်    ေကညာ 

ထားေသာ  CRPH၊ NUG ှင့်  ယင်းတို၏  

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့် 

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ် 

များသည် ိင်ုငေံတာ် တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ု

ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူကုိအုေကာက် 

တရားများြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရားများ 

ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများကို လူမ  

ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့ ်နည်းမျိးစုြံဖင့ ်ြပလပ်ု 

လျက်ရှိသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့်     ယင်းတို၏ 

လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များအေပ  မသိနားမလည် 

၍ြဖစ်ေစ၊   ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ  လိုက်ပါ 

လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အသံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  ြပလုပ်မ  

ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊  တစ်နည်းနည်းြဖင့ြ်ဖစ်ေစ အများ 

ြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့် ြပလုပ ်

မ များ ြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကို 

ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊  အားေပးကူညီြခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့လ င်  အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊  ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ 

၁၂၄-ကှင့ ်ပဒ်ုမ ၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာနစ် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ  ၃၃ 

(က)ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရးယူခံရ 

မည့အ်ြပင် ြပစ်မ ှင့်သက်ဆုိင်သည့် ေရ ေြပာင်း 

ိုင်ေသာပစ ည်း၊    မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ  

ပစ ည်းများကို အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဥပေဒအရ သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုပီး ြပစ်မ ထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခံရပါက  ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ် 

သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း    ၂၀၂၂ ခုှစ်  

ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမ ှ

တစ်ဆင့် အသိေပး သတင်းထုတ်ြပန်ခ့ဲပီးြဖစ် 

သည်။

ထိကုဲသ့ို အသေိပးသတင်း ထတ်ုြပန်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေသာ်လည်း ကချင်ြပည်နယ် ေရ ကူမိနယ် 

အမှတ်(၁)  ရပ်ကွက်ေန   သဲသဲမိုးသည ်

၎င်းအသုံးြပသည့် “ေရ ြမင့်မိုရ်” Facebook 

အေကာင့်၊  မေကွးတိုင်းေဒသကီး  ပခုက  

မိနယ ်အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်ေန အာကာဟိန်း 

(ခ)အာကာသည ်၎င်းအသုံးြပသည့် “Arkar” 

Facebook အေကာင့၊် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ် ကန်ေတာ်ကေလး 

ေတာင်ရပ်ကွက်ေန မင်းမင်းစိုးသည် ၎င်းအသုံး 

ြပသည့်  “Min Min Soe”   Facebook 

အေကာင့်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ် အမှတ်(၁၅)

ရပ်ကွက်ေန   ြမင့်ြမင့်ေဌး(ခ)မရှမ်းသည ်

၎င်းအသုံးြပသည့် “Ma Shan” Facebook 

အေကာင့၊် တာေမွမိနယ် နတ်ေချာင်းရပ်ကွက် 

ေန ရ န်းလဲ့ေရ စင်ှင့် သိန်းသိန်းွန်တိုသည် 

၎င်းတိုအသုံးြပသည့ ်“Shwe Zin” Facebook 

အေကာင့ ် ှင့ ်  “Thein Then Nyunt” 

Facebook အေကာင့်တိုသည်   အသိေပး 

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ 

ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပား 

ေစရန် ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်  

ြခင်းများ    ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက ်

တရားဥပေဒှင့်အညီ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း အမ  

ဖွင့်လှစ်အေရးယူြခင်းများ   ေဆာင်ရက်ခဲ့ရ 

သည်။ 

ထိုကဲ့သို CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့် 

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ် 

များသည် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး

ကို ပျက်ြပားေစရန်ှင့်  အစိုးရယ ရားများ 

ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက်   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်းများြပလုပ်ခဲ့မ အေပ   အားေပး 

ကညူြီခင်း ြပလပ်ုခဲသ့မူျားအား ဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထေိရာက်စွာ  အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့် ထိုသိုလ ံေဆာ်သူ၊  ဝါဒြဖန်သူများအား 

ဆက်လက်    ေဖာ်ထုတ်အေရးယူသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။              သတင်းစ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ် ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ 

လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ   သနပ်ပင်   ဇွန်   ၂၉

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ကီးကပ်မ ြဖင့်  သနပ်ပင် 

မိနယ်အတွင်း ကျိက်ပဒိင်ု ေရလ ဲေပါက်အတွင်းသို  ငါးမျိးစိက်ုထည့ြ်ခင်း 

ကို ယေနနံနက် ၉ နာရီ က  ကျိက်ပဒိုင်ေလးေကျးရာ၌ ကျင်းပသည်။

အဆိပုါ ငါးမျိးစိက်ုထည့ြ်ခင်းအခမ်းအနားသို ပခဲူးခိင်ုငါးလပ်ုငန်း 

ဦးစီးဌာန ဦးစီးမှးဦးေဇာ်ြမင့်ိုင်၊  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးေဇာ်လင်းထက်၊  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ  အဖဲွဝင်(၂)၊ မိနယ် 

ငါးမျိးစုိက်ကီးကပ်မ ေကာ်မတီ ဥက   ၊ မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ 

မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ ေဆေွဆဝွင်း၊ ဌာနဆိင်ုရာအကီးအကမဲျား၊  ငါးစခန်း 

တာဝန်ခံ ေဒ စန်းစန်းဦးှင့်ဝန်ထမ်းများ၊   မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲမ ှ

တာဝန်ရှိသူများ၊ ရပ်/ေကျးအုပ်ချပ်ေရးမှးများက  ှစ်လက်မအရယ ် 

ငါးြမစ်ချင်းအေကာင်ေရ  ၁၅၀၀၀၀ ၊ ငါးခုံးမကီးအေကာင်ေရ ၁၃၀၀၀၀၊ 

ေရ ဝါေရာင် ငါးကင်းအေကာင်ေရ  ၁၀၀၀၀၀ စုစုေပါင်း ငါးသားေပါက် 

ေကာင်ေရ ၃၈၀၀၀၀ ကို  ကျိက်ပဒိုင်ေရလ ဲေပါက်အတွင်းသို ငါးမျိး 

စိုက်ထည့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                          မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

သနပ်ပင်မိနယ်၌ ကျိက်ပဒိုင်ေရလ ဲေပါက်အတွင်း 

ငါးမျိးစိုက်ထည့်



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ဘားအံ   ဇွန်   ၂၉

ကွန်ပျတာတက သိလ်ု(ဘားအ)ံ၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ပညာသင်ှစ်တွင် ဖွင့လှ်စ်သည့ ်ပထမှစ်သင်တန်းသို 

တက်ေရာက်ခွင့်ရရှိသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များအားကိဆိုသည့် ေမာင်မယ်သစ်လွင်ကိဆိုပွဲ

အခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက အဆိုပါ 

တက သိုလ်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေမာင်မယ်သစ်လွင်ကိဆုိပဲွတွင် ကရင်ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ် ဦးေစာြမင့ဦ်းက အမှာစကား ေြပာကား 

သည်။

ထုိေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က ေမာင်မယ် 

သစ်လွင် ၃၁ ဦးအတွက် ေငွကျပ် ၆၂၀၀၀၀ ကို 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပီး    ကွန်ပျတာတက သိုလ် 

ေမာင်မယ်သစ်လွင်များက ြမန်မာတိင်ုးရင်းသားတို၏ 

ိုးရာယ်ေကျးမ  အကအလှများြဖင့် သီဆိုကြပ 

ေဖျာ်ေြဖခဲ့ကကာ  King & Queen ေရးချယ်ခဲ့ 

ကသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် ကွန်ပျတာ 

တက သိုလ်ပါေမာက ချပ်တိုက ပညာရည်ထူးခ န် 

ဆုများ ချးီြမင့်ခဲ့ကပီး ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ်

တရားသူကီးချပ် ေဒ ခင်ေဆွထွန်းှင့် ြပည်နယ် 

သယဇံာတေရးရာဝန်ကီးတုိက King & Queen ရရိှသူ 

များကို ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်ကာ ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

ချပ်ှင့်တာဝန်ရိှသူများက ေမာင်မယ်သစ်လွင်များကုိ 

ရင်းရင်းီှးီှးေတွဆု၍ံ အားေပးစကားများေြပာကား 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။           ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်) 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၉

ကချင်ြပည်နယ ်အင်ဂျန်းယန်မိနယ်အတွင်းရှ ိအေြခခံ 

ပညာေကျာင်းများသုိ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် သွားေရာက်မည့် 

ဆရာ ဆရာမများအား ေထာက်ပံပ့စ ည်းများှင့ ်စားေသာက်ဖွယ် 

ရာများ ေပးအပ်ြခင်းကိ ုယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ကချင်ြပည်နယ ်

အစိုးရအဖွဲုံး  ဆမားဒူဝါဆင်ဝါးေနာ်ခန်းမ၌  ြပလုပ်ရာ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးခက်ထိန်နန်၊ ေြမာက်ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာန 

ချပ် တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ် ြမတ်သက်ဦးှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ မိမိ မိဖများှင့် ဆရာ ဆရာမ 

များ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က  အဖွင့ ်အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။ ထုိေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ တုိင်းမှးှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက အင်ဂျန်းယန်မိနယ်အတွင်းရှိ အေြခခံ 

ပညာေကျာင်းများအတွက် ေထာက်ပံ့ေငွများ၊ တာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန် သွားေရာက်မည့် ဆရာ ဆရာမများအတွက် ေထာက်ပ့ံ 

ပစ ည်းများှင့ ်စားေသာက်ဖွယ်ရာများကိ ုေပးအပ်ကပီး ဆရာ 

ဆရာမများကိယ်ုစား မိနယ်ပညာေရးမှးက ေကျးဇူးတင်စကား 

ြပန်လည်ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ်

ရန်ကုန်      ဇွန်   ၂၉ 

ြပည်တွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးိုင်မည့် 

ြမန်မာုိင်ငံသား ရင်းီှးြမပ်ံှမ လုပ်ငန်း သံုးခုှင့် ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ  

လုပ်ငန်း သုံးခုကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မတီမှ 

ယေနတွင် ခွင့်ြပေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

တက်ေရာက်

ြပည်တွင်း ြပည်ပရင်းီှးြမပ်ံှမ များ အရိှန်အဟန်ုမြပတ်ဆက်လက် 

ခွင့ြ်ပိင်ုရန်အတွက် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မတ၏ီ 

(၆/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ်  အစည်းအေဝးကိ ု  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မတီုံး၌ ယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကျင်းပရာ 

အစည်းအေဝး၌  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ရင်းီှးြမပ်ံှမ  ေကာ်မတဦက   ၊ 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ၊  ရန်ကန်ုတိင်ုး ေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

ဦးစိုးသိန်းှင့်    ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ တက်ေရာက်ကသည်။

အလုပ်အကိုင်များဖန်တီးေပး

ယေနကျင်းပသည့်    အစည်းအေဝး၌    ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

ရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မတီအေနြဖင့် စက်မ က  ၌ ြပည်တွင်း အလုပ် 

အကုိင်အခွင့်အလမ်း ၃၃၇၃ ဦးအတွက် အလုပ်အကုိင်များ ဖန်တီးေပး 

ိုင်မည့်  ေငွကျပ် ၄၄၄၁ ဒသမ ၄၇၇ သန်းှင့် အေမရိကန်ေဒ လာ ၆ 

ဒသမ ၆၅၉ သန်းတန်ဖိုးရိှေသာ ြမန်မာိင်ုငသံား  ရင်းီှးြမပ်ံှမ လပ်ုငန်း 

သုံးခုှင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်း သုံးခုြဖင့် လုပ်ငန်းစုစုေပါင်း  

ေြခာက်ခု အား အတည်ြပေပးခ့ဲသည်။  အတည်ြပေပးခ့ဲသည့်လုပ်ငန်း

များမှာ CMP စနစ်ြဖင့်  ဆံပင်တုအမျိးမျိးထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ 

အမျိးသမီးဝတ် အဝတ်အထည်အမျိးမျိးှင့်၎င်းတုိ၏ ဆက်စပ်ပစ ည်း 

အမျိးမျိးချပ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ အဝတ်အထည်အမျိးမျိးချပ်လုပ်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုြပင်အစည်းအေဝး၌ အေထွေထွကိစ ရပ်များတင်ြပလာသည့ ်

ကုမ ဏီ ၁၃ ခု၏  တင်ြပချက်များကိုလည်း ေဆွးေွးဆုံးြဖတ်ခဲ့ 

ကေကာင်း သိရသည်။

                                                                                                   စိုးြမင့ေ်အာင်

ကွန်ပျတာတက သိုလ်(ဘားအံ) ေမာင်မယ်သစ်လွင်ကိဆိုပွဲ ကျင်းပ

အာဆီယံ အမျိးသမီးပိင်ပွဲယှ်ပိင်ရန် ြမန်မာအသင်း အပီးသတ်လူေရးချယ်
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်   ၂၉

ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်အမျိးသမီးအသင်းသည ် ၂၀၂၂ အာဆီယံ 

အမျိးသမီးချန်ပယီရှံစ်ပိင်ပဲွယှ်ပိင်ရန် အပီးသတ်ကစားသမားများ 

ေရးချယ်လိုက်ပီြဖစ်သည်။ 

ယင်းပိင်ပဲွယှ်ပိင်မည့် ြမန်မာလ့က်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်း 

ကိ ုယာယနီည်းြပချပ်အြဖစ် ေဒ သက်သက်ဝင်းက ကိင်ုတွယ်ေနြခင်း 

ြဖစ်ပီး အပီးသတ်ကစားသမား ၂၇ ဦးကိ ုဇွန် ၂၈ ရက်က ထုတ်ြပန်ခဲ့ 

ြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာလ့က်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်းတွင် အပ်ုချပ်သ ူ

-ေဒ ြမတ်ြမတ်ဦး၊ နည်းြပချပ်- ေဒ သက်သက်ဝင်း၊ လက်ေထာက ်

လိဒ်ယူိုက်တက်ေတာင်ပံကစားသမား ရာဖင်ဟာကိ ု

ေခ ယူရန် ချယ်လ်ဆီးအသင်း သေဘာတူညီမ ရရှိ
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ လိဒ် 

ယူိုက်တက်အသင်းမ ှဘရာဇီး 

ေတာင်ပကံစားသမား ရာဖင်ဟာ 

ကို ေြပာင်းေရ ေကး ေပါင် ၅၅ 

သန်းနဲ  စာချပ်ချပ်ဆိုေခ ယူရန် 

သေဘာတူညီမ ရရိှခ့ဲပီြဖစ်တယ် 

လို သိရပါတယ်။

ေတာင်ပံကစားသမား ရာဖင် 

ဟာကို  ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ 

လန်ဒန်မိခံပိင်ဘက ်အာဆင် 

နယ်အသင်းကလည်း ေခ ယူဖို 

စီစ်ခဲ့ပီး   အာဆင်နယ်ဟာ 

ပီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်က တိုက်စစ် 

မှး ဂါဘရယီယ်ဂျးီဆပ်ကိ ုေခ ယ ူ

အားြဖည့ခ်ဲ့ပီးေနာက် အသက် ၂၆ 

ှစ်အရယ်ရိှ ေတာင်ပကံစားသမား 

ရာဖင်ဟာကိ ုေခ ယဖူို စစီ်လာခဲ ့

တာြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေပမယ့်  ချယ်လ်ဆီးအသင်း 

က အာဆင်နယ်အသင်းကိ ုေကျာ် 

ြဖတ်ကာ ရာဖင်ဟာကိ ုေခ ယူိင်ု 

ဖို နီးစပ်လာခ့ဲတာြဖစ်ပီး ချယ်လ် 

ဆီးအသင်းဟာ ရာဖင်ဟာကို 

ေခ ယူရန်   လိဒ်ယူိုက်တက ်

အသင်းနဲ သေဘာတညူမီ ရရိှထား

ပီြဖစ်တာေကာင့်  လက်ရှိမှာ 

ကစားသမားနဲ သေဘာတညူမီ ရရိှ 

ဖို ေမ ာ်လင့်ေနတယ်လို  သိရပါ 

တယ်။

ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ  မန်စီး 

တီးအသင်းမှ  ေတာင်ပံကစား 

သမား စတာလင်ကိလုည်း စာချပ် 

ချပ်ဆိုေခ ယူဖို ေဆွးေွးမ ေတွ 

ြပလုပ်ထားပီး   စတာလင်ရဲ 

ေြပာင်းေရ ေကးဟာ  ေပါင်သန်း 

၅၀ ကုန်ကျမှာ  ြဖစ်တာေကာင့ ်

စတာလင်နဲ  ရာဖင်ဟာှစ်ဦး 

ေပါင်း ေြပာင်းေရ ေကး ေပါင် 

၁၀၅ သန်းကုန်ကျမှာလည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။

ခ ျယ ်လ ်ဆီးအသင ်းဟာ  

ေနာက်တန်း ကစားသမားှစ်ဦး 

ြဖစ်တဲ့ ူဒီဂျာနဲ  ခရစ တန်ဆန် 

တိုကို အသင်းေြပာင်းေရ ခွင့်ြပ

ထားပီြဖစ်တာေကာင့ ် အခု 

အေြပာင်းအေရ အတွင ်းမ ှာ 

ေနာက်တန်းကစား သမားှစ်ဦး 

ကို ထပ်မံေခ ယူသွားဖိုလည်း 

စီစ်ေနတယ်လို       သိရပါ  

တယ်။  

ေငွကယ ်

နည်းြပများ- ေဒ စန်းစန်းေမာ်၊ ေဒ ေအးန ာလ  င်၊ ေဒ ုုခိုင်ဝင်း၊ 

ဂိုးနည်းြပ- ဦးယ်မင်းေအာင်၊ ကစားသမားများအြဖစ် ဂိုးသမား- 

ေမဇင်ွယ်၊ မျိးြမြမငိမ်း၊ ဇူးလတ်နဒီ၊ ေနာက်တန်း- ခင်သန်းေဝ၊ 

ချစ်ချစ်၊ နန်ဇူးဇူးထက်၊ ေအးေအးမိုး၊ ေမဖူးကို၊ ခင်မျိးဝင်း၊ မိုးမမစိုး၊ 

ခိုင်သဇင်၊ ဇွန်ယုယဦး၊ ြဖြဖဝင်း၊ အလယ်တန်း- ခင်မာလာထွန်း၊ 

ှင်းပွင့်ေအး၊ ခင်မိမုိထွုန်း၊ လင်းြမင့်မိရ်ု၊ ေဝဖူးအမ်ိ၊ ေနာ်ထက်ထက်ေဝ၊ 

ယ်လွန်းအမ်ိ၊ ပံုပံုြပည့်ေမာင်၊ ဝင်းဝင်း၊ ခင်မိုးေဝ၊  ေရှတန်း- ဝင်းသဂိ    

ထွန်း၊ ဂျလိင်ုေကျာ်၊ ြမတ်ုိးခင်ှင့် စန်းေသာ်ေသာ်တို ပါဝင်ကသည်။ 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်အမျိးသမီးအသင်းသည ်ယခုပိင်ပွဲအတွက ်ဇွန် 

၆ ရက်တွင် စတင်ေလက့ျင့်ခဲေ့သာ်လည်း ဇွန် ၉ ရက်မှ ကစားသမားအစု ံ

အလင် ေလ့ကျင့်ိုင်ြခင်းြဖစ်သည်။ ယခုပိင်ပွဲကိ ုဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်း 

ပိင်ပွဲအပီး တစ်လေကျာ်အကာတွင ်ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေသာေကာင် ့

ြမန်မာအပါအဝင် ပိင်ပဲွဝင်အသင်းများအေနြဖင့ ်ြပင်ဆင်ချန်ိနည်းပါး 

မည်ြဖစ်သည်။ ပိင်ပဲွဝင်မည့် ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်း 

သည် ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲဝင်အသင်းကို အေြခခံဖွဲစည်းထား 

ြခင်းြဖစ်ပီး ယူ-၁၈ အမျိးသမီးအသင်းမှ ကစားသမားအချိလည်း 

ေရးချယ်ခံထားရသည်။

၂၀၂၂ အာဆီယ ံအမျိးသမီးချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပွဲကို ဇူလိုင ်၄ ရက်မှ 

၁၇ ရက်အထ ိဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၌ံ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာအသင်းသည် 

ဗီယက်နမ်၊ ကေမ ာဒီးယား၊ တီေမာ၊ လာအိုတိုှင့် အုပ်စု (ခ)တွင် 

ပါဝင်ေနသည်။                     သတင်း-ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ-ေသာ်ကီး

အင်ဂျန်းယန်မိနယ်အတွင်းရှိ အေြခခံပညာေကျာင်းများသို တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် 

သွားေရာက်မည့ ်ဆရာ ဆရာမများအား ေထာက်ပံပ့စ ည်းများှင့ ်စားေသာက်ဖွယ်ရာများ ေပးအပ်

အလုပ်အကုိင်များဖန်တီးေပးိုင်မည့်

ြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်း သုံးခုှင့် 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်း သုံးခုအား ခွင့်ြပ   



ဇွန်   ၃၀၊  ၂၀၂၂

လူေရှတိုင်းရင်းသားပုံြပင်များ မင်းသက်တင်

တိုင်းရင်းသားိုးရာစကားထာဉာဏ်စမ်းများ တက သိုလ်သ င်ရတနာ

တလွဲမာနဆုံး ံးရ 

“အရှင်ဝက်ဝံကီး  အြမန်ြပန်လာပါ 

ေတာ။့ ေရကန်မှာ ကျားကီးတစ်ေကာင် 

ေရလာေသာက်ေနပါတယ်။ မေသာက ်

ဖိုေြပာတာလည်း  မရပါဘူး၊    အြမန် 

ြပန်လာပါေတာ့” 

ေရကန်ကိ ုေစာင့ေ်ရှာက်ေပးေနရတဲ ့

ေမျာက်ငယ်က အသကံန်ုြခစ်ကာ ဝက်ဝ ံ

ကီးကားေလာက်ေအာင ်    ဟစ်ေအာ် 

လိုက်ေလတယ်။ 

ြဖစ်စ်ကား     ဟိုးေရှးေရှးတုန်း 

အခါကေပါ့ကွယ်။ 

ဝက်ဝံကီးတစ်ေကာင်ဟာ သတူစ်ဦး 

တည်းေသာက်သုံးဖို  ကိုယ်ပိုင်ေရကန ်

ငယ်တစ်ကန်ကို   တူးေဖာ်ြပလုပ်ထား 

ေလတယ်။ သူရဲေရကန်ကိလုည်း အြခား 

သတ ဝါေတွ ေရလာေရာက်ေသာက်သံုး 

တာကို ခွင့်မြပဘူးတဲ့ကွယ်။ 

“ေမျာက်ကေလး  မင်း ေရကန်ကို 

ေစာင့်ေရှာက်ထားလိုက်ဦး။  ငါ  အြခား 

တစ်ေနရာကို   အစာရှာထွက်လိုက်ဦး 

မယ်။  ေရကန်မှာ    ဘယ်သတ ဝါမှ 

ေရလာမေသာက်ေစနဲ။ လာေသာက်တာ 

ေတွရင် ငါ့ကို  လှမ်းေအာ်ေခ လိုက်၊ 

ငါ့အေကာင်းသိေစရမယ”် 

ဝက်ဝံကီးက  အစာရှာထွက်သွား 

ေလတိုင်း ေမျာက်ငယ်ကိ ု ေရကန်အား 

ေစာင့်ေရှာက်ဖို  အေသအချာ  မှာကား 

ေလ့ရှိတယ်ကွယ့်။ 

“ေသာက်ဝံ့ရင ် ေသာက်ကည့်စမ်း၊ 

ဝက်ဝံကီးရဲ    ကိုယ်ပိုင်ေရကန်မိုလို 

ဘယ်သူကိမှု ေသာက်သုံးခွင့ ်မြပိင်ုဘူး 

တဲ့။ အထူးမှာကားထားပါတယ”် 

ဝက်ဝံကီးထွက်သွားလုိ   မကာခင် 

မှာပဲ ေတာဝက်တစ်ေကာင်က  ေရကန် 

ကရင်တိုင်းရင်းသားစကားထာ 

သလီ၊ သမာဓ၊ိ ပညာှင့ ်ြပည့စ်ုေံသာ ရာဦးေကျာင်းဆရာေတာ်ကီး 

ထတွံင် ေကျာင်းအပ်ိေကျာင်းစားအြဖစ် ဘန်ုးကီးေကျာင်းသားလပ်ုကာ 

ပညာသင်ကားလျက်ရိှေသာ ဗညားှင့လ်ဂွမ်းအမ်ိတိုသည် စည်းကမ်း 

လိုက်နာမ  အထူးေကာင်းသူတိုြဖစ်သည်။ 

ဘန်ုးကီးေကျာင်းမှသင်ကားေပးေသာ ေလာက၊ီ ေလာကတု ရာ 

စာေပများကိ ုအထူးေလလ့ာမှတ်သားပီး အတန်းပညာရပ်များကိလုည်း 

ထူးခ န်ကသည်။ 

ဤေနသည် မွန်းလဲွတစ်နာရမှီ သုံးနာရအီထ ိစာကျက်ပီး စာြပန် 

ရသည့်ေနတစ်ေနြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့်ဗညားှင့ ်လဂွမ်းအိမ်တိုအြပင ်ဘုန်းကီးေကျာင်းရှ ိ

ေကျာင်းသားများအားလုံး    စာကျက်ေနကရြခင်းြဖစ်ေလသည်။ 

ေပးထားသည့သ်င်ခန်းစာများကိ ုအလွတ်ရလ င် ဆရာေတာ်ကီးထတွံင် 

ြဖစ်ေစ၊ ဆရာေတာ်ကီးကတာဝန်ေပးေသာ ဆရာေတာ်တစ်ပါးပါးထ ံ

တွင်ြဖစ်ေစ ကျက်ထားေသာစာများကိ ုအလွတ်ြပန်ဆိုကရသည်။ 

အချိသင်ခန်းစာများကိ ုစာြဖင့်ြပန်လည်ေရးသားြပသရသည်

လည်းရှိသည်။ 

ဗညားှင့်လဂွမ်းအိမ်တိုှစ်ဦး ဆရာေတာ်ကီးထံတွင် ယေန  

အတွက် ေလ့လာကျက်မှတ်ထားသည်များကိ ု  အလွတ်ြပန်ဆိုခဲ့ပီး 

ပီလည်းြဖစ်သည်။ 

“ဗညားေရ နားချန်ိေရာက်ပဆီိေုတာ ့မန်ကျည်းပင်ကီးေအာက်မှာ 

ေစာင့်ေနာ်သူငယ်ချင်း” 

လဂွမ်းအမ်ိက ဆရာေတာ်ကီးချေပးမည့ ်သင်ခန်းစာအသစ်များ 

ကိ ုေစာင့်ဆုိင်းေနရင်း အရင်ပီးှင့်သွားသည့် ဗညားအား ေြပာလုိက် 

ြခင်းြဖစ်သည်။ ဗညားက လက်မေလးေထာင်ြပပီး ေကျာင်းေအာက်ထပ် 

သို ဆင်းသွားသည်။ 

“ဗညားေရ- ဗညား- ငါလာပီေဟ”့

 “ရှိပါတယ်ကွ၊ ငါလည်း မင်းကိုေစာင့်ေနတာပါ” 

“ဆိုပါဦး- ဗညားရာ- ဘာေတွများရှိလိုလဲ၊ ငါ့ကိုေစာင့်ေန 

တယ်ဆိုေတာ့...”

လဂွမ်းအမ်ိက မန်ကျည်းပင်ကီးေအာက်ရိှ ြမက်ခင်းစမ်ိးစမ်ိးများ 

ေပ သို လှဲချလိုက်ရင်းေြပာသည်။ 

“ထုံးစံအတိုင်းေပါ့ကွာ- eာဏ်စမ်းကစားကဖို အချနိ်ကျေန 

ပီေလ” 

“ေကာင်းတာေပါ့၊ မင်းက အရင်စေမးေတာ့ေလ” 

“ဒါဆိရုင် စေမးပေီနာ်၊ ‘အေမမည်းေသာ်လည်း သားသမီးြဖ၏။’ 

တဲ့ ေြဖကည့်ပါဦး။” 

ဗညားေမးလိက်ုသည့အ်ေမးကိ ုလဂွမ်းအမ်ိကစ်းစားပီး အေြဖ 

ကို ဆက်ေြပာသည်။ 

“ထမင်းအိုးနဲ  ထမင်းေပါ့။ ထမင်းအိုးက ချက်တာကာတဲ့အခါ 

အိုးအြပင်ဘက်ကမည်းေနပီး ထမင်းကြဖေနတာကို ဆိုလိုတာေပါ့၊ 

ကရင်တိုင်းရင်းသားစကားထာeာဏ်စမ်းေတွထဲကပဲေလ” 

“ေတာ်လိုက်တာ သူငယ်ချင်းရာ၊ ဒီတစ်ခါလည်း ငါပဲဆက်ေမး 

လိုက်ဦးမယ”် 

“ေမးချင်ေသးရင ်ေမးပါဗျား” 

“ပျေံတာ့အေတာင်၊ နားေတာ့ တ်သီးတဲ့၊ အဲဒါဘာလဲ ေြဖစမ်း 

ပါဦးကွာ”

 ဗညား၏အေမးကို ကားကားချင်း လဂွမ်းအိမ်တစ်ေယာက ်

ေခါင်းကုတ်ရင်း စ်းစားဟန်ြပသည်။ 

“ေမးခွန်းက လွယ်မလိနုဲခက်တယ် ဗညားေရ၊ မင်းကရှာရှာေဖေွဖ ွ

ေမးတတ်တယ်ကွာ” 

“ပန်းေပးရင်ေတာ ့ေြပာေပါ့ကွာ။ အေြဖက ရှိပီးသား” 

“ဗညားေရ မင်းေမးတဲ့အေမးကိ ုမေြဖခင်၊ ငါလည်း မင်းကိုေမး

ခွန်းထုတ်လိုက်ချင်ေသးတယ ်ရမလား” 

“ရပါတယ် လဂွမ်းအိမ်ရာ ေမးပါ၊ ေမးစမ်းပါ”

“ဆင်တစ်ေကာင် ေရကူးေသာ်လည်း ေကျာသာစို၏။ တဲ့၊ အဲဒါ 

ဘာလဲ ေြဖေပးပါသူငယ်ချင်း” 

“ဟားဟားဟား- သိပ်သိတာေပါ့လဂွမ်းအိမ်ရာ၊ အဲဒီအေြဖက 

“မိုးရာစ် အိမ်” ေပါ့ကွာ။ ဆင်ေရကူးတဲ့အခါ   တစ်ကိုယ်လုံးမစိုဘ ဲ

ေကျာကိသုာ စိသုလိပု၊ဲ မိုးရာစ်မှာလည်း အိမ်တစ်အိမ်လံုးကုိ ေရမစိ ု

တာနဲ  ခိုင်း  င်းထားတာပါ၊  ကရင်တိုင်းရင်းသားိုးရာစကားထာ 

eာဏ်စမ်းေတွထဲကပါပ”ဲ 

“မှန်ပါ့ဗျာ- မှန်ပါတယ်။ မင်းေမးထားတဲ ့ေမးခွန်းရဲ အေြဖကိ ု

လည်း တစ်ခါတည်းေြဖပါ့မယ်။ ေမးခွန်းက “ပျေံတာ့အေတာင်၊ 

နားေတာ့ တ်သီးတဲ့”  အဲဒါဘာကိုေြပာတာလဲဆိုေတာ့  အေြဖက 

“ြမားတ”ံေပါ။့ ြမားတကံိ ုေလးနဲပစ်လိက်ုတဲအ့ခါ ေလထကဲိပုျသံန်းတဲ ့

အခါ အေတာင်ပံလိုသွားပီး ေြမမှာ စိုက်ကျတဲ့အခါ  တ်သီးနဲစိုက် 

ေနသလိုြဖစ်လို တင်စားသုံး န်းတာြဖစ်တယ်။ ကရင်တိုင်းရင်းသား 

ိုးရာစကားထာeာဏ်စမ်းေတွထဲကပါပ”ဲ 

လဂွမ်းအိမ်၏ တိကျေသချာ မှန်ကန်ေသာအေြဖှင့် စကားထာ 

eာဏ်စမ်းများ၏ မူလအရင်းအြမစ်များကိုပါ ေြပာြပိုင်ြခင်းေကာင့ ်

ဗညားတစ်ေယာက ်ပါးစပ်အေဟာင်းသားြဖစ်သွားရသည်။ 

ထိုအချနိ်တွင် သံေချာင်းေခါက်သံေလးချက် ထွက်ေပ လာရာ 

ညေနပိင်ုးေရချိးရန်အချက်ေပးသြံဖစ်သြဖင့ ်ဗညားှင့်လဂွမ်းအိမ်တုိ 

ဘုန်းကီးေကျာင်းေပ သို အေြပးတက်သွားကေလေတာ့သည်။    ။ 

အနီးကို  ေရာက်လာတယ်။   သန်ရှင်း 

ကည်လင်ေနတဲ့ေရကိ ု    ေတွတဲ့အခါ 

ေတာဝက်က  ေရေသာက်မယ်အြပမှာ 

ေမျာက်ငယ်က ေြပာလိက်ုြခင်းြဖစ်တယ်။ 

ေတာဝက်ကလည်း    ေမျာက်ငယ်ရဲ 

စကားကိုကားရေတာ ့    ဝက်ဝံကီးကိ ု

ေကာက်လန် ပီး   ေရကို   မေသာက်ဝံ့ 

ေတာ့ဘ ဲေရကန်အနားက ထွက်ခွာသွား 

ေလတယ်” 

“လာြပန်ပတီစ်ေကာင် ေသာက်ဝံရ့င် 

ေသာက်ကည့်စမ်း။      ဝက်ဝံကီးနဲ  

ေတွသွားမယ်။ ဘာမှတ်ေနလဲ” 

သမင်တစ်ေကာင်က  ေရကန်အနီး 

ေရာက်လာကာ ေရေသာက်မယ်အလပ်ုမှာ 

ေမျာက်ငယ်က  ေြပာလိုက်ြပန်တယ်။ 

ေမျာက်ငယ်ရဲစကားေကာင့ ်     သမင် 

လည်း ေရကိမုေသာက်ေတာဘ့ ဲေတာ်ရာ 

ကို ထွက်သွားေတာ့တယ”် 

ေမျာက်ငယ်လည်း       ေရကန်ကို 

ေစာင့်ေရှာက်ေနရတာမုိ သတ ဝါမျိးစံုတုိ 

ေရမေသာက်ရေလေအာင်  ေရကန်အနီး 

ကေန   တတွတ်တွတ်ေြပာေနရသတဲ့။ 

ဝက်ဝံကီးကိုေကာက်ရံကတဲ့အတွက ်

သတ ဝါမျိးစုတံိုဟာ ေရကိမုေသာက်ေတာ ့

ဘဲ ေရကန်အနီးကေန ထွက်ခွာသွားက 

တာေပါ့ကွယ်။ 

ေနာက်ဆံုးမှာေတာ့ ေရကန်အနီးကုိ 

ကျားကီးတစ်ေကာင ်   ေရာက်လာေလ 

တယ်။      သန်ရှင်းကည်လင်တဲ့ေရကိ ု

ြမင်တဲ့အခါ  ကျားကီးက  ေရေသာက်ဖို 

ကန်စပ်ကိ ု   ေလ ာက်လာေတာ့တာေပါ့။ 

ဒီအချနိ်မှာ ေမျာက်ငယ်က လှမ်းေြပာ 

လိုက်တယ်။ 

“ကိုကျားကီး   ဒီေရကန်က ဝက်ဝံ 

ကီးရဲ ကိယ်ုပိင်ုေရကန်ပ။ဲ ဒကီန်ကေရကိ ု

ဘယ်သတ ဝါကိမှု ေသာက်ခွင့ေ်ပးမထား 

ဘူး။   ဝက်ဝံကီးကုိ  မေကာက်ရင်ေတာ့ 

ေသာက်ေပါ့ဗျာ။” 

ကျားကီးက ေမျာက်ငယ်ရဲစကားကိ ု

ကားရတဲ့အခါ  သေဘာကျသွားသတဲ့။ 

ပီးေတာ ့ေမျာက်ငယ်ကိ ုြပန်ေြပာလိုက ်

ေလတယ်။ 

“ေမျာက်ကေလး  မင်းက   ေရကန် 

ေစာင့ေ်ပါ ့ဟတ်ုလား။ ငါကလည်း  ကျား 

ေလကွာ။ ဒေီတာ ့ငါက ဘယ်အေကာင်ကိ ု

ေကာက်ေနရမှာလဲ။  ေရကန်ကေရကို 

ေသာက်တာ အဆန်းလပ်ုလိုကွာ။ ေရဆာ 

လို ေရေသာက်တာပဲ။ ေရကန်ပိုင်ရှင်က 

ကုသိုလ်ေတာင်ရေသးတယ်။   မင်းရဲ 

ဝက်ဝံကီးက စိတ်ပုပ်တာပဲ။ တလွဲမာန 

ေတ ွေထာင်လ ားေနတာေပါ။့ ငါကေတာ ့

ေသာက်မှာပဲ။     ေရကိုေသာက်ချင်တဲ ့

သတ ဝါကို   ေသာက်ခွင့်ြပေပးရတယ်။ 

ဝမ်းအြပင ်အိတ်ပါတာမှမဟုတ်တာ” 

ကျားကီးက ေမျာက်ငယ်ကိ ုချိသာ 

စွာ ြပန်ေြပာလုိက်ပီး ေရကို အားပါးတရ 

ေသာက်သုံးေနေတာ့တာေပါ့။ 

“အရှင်ဝက်ဝံကီး အြမန်ြပန်လာ 

ပါေတာ့။   ေရကန်မှာ     ကျားကီး 

တစ်ေကာင် ေရလာေသာက်ေနပါတယ်။ 

မေသာက်ဖိုေြပာတာလည်းမရပါဘူး၊ 

ေြပာလိုလည်း မရပါဘူးဗျာ။    အြမန် 

ြပန်လာပါေတာ့။” 

ေမျာက်ငယ်က အသံကုန်ဟစ်ကာ 

ဝက်ဝံကီးကို   ေအာ်ေခ လိုက်ေတာ့ 

တယ်။  ကျားကီးကေတာ ့ေရေသာက် 

မြပတ်ဘူးေပါ့ကွယ်။ 

“ေဟ့ေကာင ်ကျားကီး၊         ငါ့ရဲ 

ကိယ်ုပိင်ုေရကန်မှာ ဘာလိုများ ေရလာ 

ေသာက်ရတာလဲ။        မင်းေတာ့ကွာ၊ 

ေသေပေတာ့ေဟ့” 

ဝက်ဝံကီးလည်း      ြမည်တွန် 

ေတာက်တီးေဒါသြဖစ်ကာ ကျားကီးကိ ု

ေြပာေလတယ်။    ကျားကီးကေတာ ့

ေရကိုဝေအာင်ေသာက်ပီး   ကန်ေပါင် 

ေပ ကိ ုြဖည်းေလးစွာတက်လာတာေပါ။့ 

ေဒါသြဖစ်ကာ       ကိမ်းေမာင်းေနတဲ ့

ဝက်ဝံကီးက  ရန်လိုစိတ်နဲေဒါသမီး

ေတာက်ေလာင်ကာ     ကျားကီးကို 

တိုက်ခိုက်ေတာ့တယ်။ 

ဝက်ဝံကီးနဲ       ကျားကီးတိုဟာ 

တစ်ေကာင်နဲတစ်ေကာင ်  သတ်ပုတ် 

ကရင်း         ေချာက်ကမ်းပါးကေန 

ှစ်ေကာင် စလုံး လမိ့က်ျသွားေလတယ်။ 

ေချာက်ကမ်းပါးကလည်း မတ်ေစာက် 

ပီး ေတာနက်ေလေတာ့ ှစ်ေကာင် 

စလုံး   အသက်ဆုံး ံးရေတာ့တာေပါ ့

ကွယ်။ 

ေမျာက်ငယ်လည်း ေရကန်အပါး 

ကေန            ထွက်ခွာသွားေတာ့သတဲ ့

ကွယ်။       ။ 



ဇွန်   ၃၀၊  ၂၀၂၂

   အလွမ်းရာသီဝတ တို ေကာင်းစစ်လင်း

ဆလုံတိုင်းရင်းသားလူမ ဘဝ မုဿဝင်းေမာ် 

ဆလုံတိုင်းရင်းသားတို၏ ေလှအိမ်အတွင်း ခင်းကျင်းထားမ ြမင်ကွင်း။ 

 အခုလို ေအးချမ်းတဲ့မိုးရာသီကိုေရာက်လာရင ်သတိရမိတယ် 

နန်းမိုေရ။

မိုးရာသ ီမုိးစက်မုိးေပါက်ေတွဟာ သတရိစရာေတကွိတုူးဆွေပး

ေနသလိုပါပဲ။ နန်းမို တန်ဖိုးထားှစ်သက်တဲ ့မချစ်စုနဲအတူခွဲမရတဲ့ 

သူက လွမ်းုံပဲေပါ့။ သတိရလိုက်တာကွယ်။ 

အချန်ိေတွကာေညာင်း ှစ်ေတွေဟာင်းခ့ဲေပမယ့် ထပ်ေလာင်း 

သတိရစရာေတွက ဒီရာသီေရာက်တိုင်း အသစ်အသစ်ေတွြဖစ်ြဖစ ်

လာရတာေပါ့ေလ။ 

“နန်းမိုတိုပင်လုံက ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်အထက ်အြမင့်ေပ 

၄၄၄၀ မှာရိှတာ။ လိွင်လင်ခိင်ုထမှဲာေပါ။့ မှတ်ထားဦးေနာ်၊ ရှမ်းြပည် 

ဆိုေပမယ့် ေတာင်းပိုင်းမှာရှိတာ၊ ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်းဆိုပါေတာ”့ 

ပင်လုံသူနန်းမိုရဲ စကားသံဝဲဝဲေလးကိ ုအမှတ်တရရှိေနဆဲပါ။ 

အမှတ်ရစရာေတကွ အများသားေလ။ တက သိလ်ုေတြွပန်ဖွင့်ပဆီိတုာ 

ကားရေတာ ့သတိရြပန်ေရာ။   အဲဒီအချနိ်က တက သိုလ်လာတက် 

ခွင့်ရတ့ဲ နန်းမုိတစ်ေယာက် ခုလုိရာသီမှာ မချစ်စုနဲ  ရင်းီှးခွင့်ရခ့ဲတာ 

ေလ။ အင်းလျားမှာ ဘူးသီးေကာ်သွားစားရင်လည်း မချစ်စကု ပါလာ 

တတ်စမဲ။ မိုးိုင်တဲ့ပင်လုံသမိုင်းေကာင်းကို မေမာတမ်းေြပာြပ 

တတ်သူ နန်းမိုေရ။

“ပင်လုဟံာ သမိင်ုးဝင်ေဒသတစ်ခ၊ု လွတ်လပ်ေရးရရိှေရးအတွက် 

အေရးပါခဲ့တာ။ တိုင်းရင်းသားေတ ွ ဥမကွဲသိုက်မပျက ်  ေအးအတူ 

ပအူမ ေနိင်ုေအာင် ြပည်မေတာင်တန်းပူးေပါင်းေရးစာချပ်ကိ ုချပ်ဆိ ု

ိင်ုခဲတ့ဲေ့နရာေပါ။့ အလည်တစ်ေခါက်ေတာ ့အေရာက်ေခ ဦးမယ်ေနာ်” 

အသံဝဲဝဲေလးနဲ  နန်းမိုရဲစကားသံေလးကိ ုခုတိုင်ကားေယာင ်

ေနဆဲပါ။ တကယ်ေတာ့ နန်းမိုက ေခ ရှာပါတယ်။ ေကျာင်းပိတ်ရက ်

ေတွေရာက်တိုင်း  ပင်လုံကိုအလည်လိုက်ခဲ့ဖိုေပါ့။     ေကျာင်းသာ 

ပီးသွားကတယ ်ပင်လုံကိ ုမေရာက်ြဖစ်ခဲ့ပါဘူး။ 

ခွင့်လ တ်ပါနန်းမိုေရ။

 ပင်လုကံိ ုတစ်ေနေတာ ့အေရာက်လာမယ်ဆိတုဲဆ့ ဟာ ခခုျန်ိ 

ထိေတာ့ မြပည့်ဝိုင်ေသးဘူးေလ။ 

“ပင်လုံကိုေလ ေတာင်ကီး-လွိင်လင်-ကျိင်းတုံ ြပည်ေထာင်စ ု

လမ်းမကီးအတိုင်း လာလိုရတယ်ေနာ်၊ ေတာင်ကီးကေနဆိုရင ်

လွိင်လင်ကို ၅၈ မိုင်ခရီးပဲရှိတယ်။   လွိင်လင်ရဲ   ေြမာက်ဘက ်

ေြခာက်မိင်ုဆိရုင် ပင်လုကံိ ုေရာက်ပ။ီ လာမယ်ဆိရုင်  ဖန်ုးသာကိဆက် 

လိုက်ေနာ်၊ လွိင်လင်ကေန ေစာင့်ေနမယ်သိလား” 

လွန်ခဲတ့ဲေ့လးငါးှစ်ကအထ ိေခ ေနတန်ုးေပါ။့ ေတွးမလိိက်ုတိင်ုး 

ရင်ကိုလ တ်ခတ်ေစြပန်တယ်။ 

ခုလို မိုးရာသီအစမှာ နန်းမိုနဲအတူ သီးပင်စားပင်ေတွစုံလင်တဲ ့

ေဖေဖပိုင်ဆိုင်ရာ ဥယျာ် ခံကီးထဲကိ ု  သွားပီးစားခဲ့၊   ေသာက်ခဲ့၊ 

ေပျာ်ခဲ့ကတာေတ ွအမှတ်တရရိှေနဆပဲါပ။ဲ ခထံမှဲာခခုျန်ိအထရိှိေနတဲ ့

မချစ်စကုလည်း နန်းမိကုိ ုသတရိေနမှာပါပ။ဲ နန်းမိဟုာ ခထံမှဲာရိှေနစ် 

မှာလည်း ပင်လုံရဲသမိုင်းေကာင်းေတွကိ ု ေြပာြပတတ်ေသးတယ်။ 

မေနတစ်ေနကလိုပါပဲေလ။ 

“၁၉၄၇ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၂ ရက်ေနမှာ ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းက 

ဗမာကိုယ်စားလှယ်၊ ရှမ်းေကာ်မတီ ေစာ်ဘွားေတွက ေြခာက်ဦး၊ 

ရှမ်းေကာ်မတ ီလထူကုိယ်ုစားလှယ်က ေြခာက်ဦး၊ ချင်းတိင်ုးရင်းသား 

ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦးနဲ      ကချင်ကိုယ်စားလှယ် ေြခာက်ဦးတိုက 

လွတ်လပ်ေရးအတွက ်တညီတွတ်တည်း  သေဘာတူလက်မှတ ်

ေရးထိုးခဲ့ကတဲ ့အထင်ကရသမိုင်းဝင ်ပင်လုံမိက ပင်လုံသူဆိုတာ 

မေမ့နဲေနာ်” 

တစ်သက်လုံးေမ့ိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ နန်းမိုရဲ စကားသံဝဲဝဲေလး 

ေတွပါပဲ။ 

“ချယ်ရီပန်းေတွပွင့်တ့ဲ၊ ြမင့်မားတ့ဲေတာင်တန်းေတွဝန်းရံေနတ့ဲ 

ြပည်ေထာင်စုအေမွ   ပင်လုံမိကေလးမှာ  ထင်း ှး၊ ချယ်ရီေတွ 

ပွင့်လန်းပီး မေနာြဖတ့ဲေသွးချင်းေတွြဖစ်တ့ဲ ရှမ်း၊ ပအုိဝ်း၊ ေတာင်ိုး 

တိုင်းရင်းသားေတ ွစုေပါင်းေနထိုင်ကတာေပါ့။ ေကျာင်းမပီးခင်က

မေရာက်ြဖစ်ခဲ့ေပမယ့် တစ်ချနိ်ချနိ်မှာ အေကာင်းအေပါင်းသင့်ရင ်

လာခဲ့ဖို ဖိတ်ေခ ပါတယ်။ ထာဝရအတွက်ပါေနာ်...” 

ရန်ကုန်မှာ ဘွဲလာယူတုန်းက နန်းမိုေြပာခဲ့တဲ့စကားေလ။ 

ထာဝရအတွက်ပါတ့ဲ။ ှစ်ေတွကာခ့ဲပီ။ အဲဒီတုန်းကသာ ပင်လံု 

ကို လိုက်ြဖစ်ခဲ့ရင် ကိုယ်လည်း ပင်လုံသားတစ်ေယာက် ြဖစ်ေန 

ေလာက်ေရာေပါ့။ ခုချနိ်မှာေတာ့ ကိုယ်ေရာ နန်းမိုပါ ေရ ရတုတိုင်တဲ့

အသက်အရယ်ေတွနဲ ။ 

“ပင်လုံဆိုတာ ရှမ်းစကားအေနနဲ  ပန်လုံတဲ့၊ ကျယ်ဝန်းြပန် ြပး

တဲ့လွင်ြပင်ကျယ်ကီး၊ ဒါမှမဟုတ် ကွင်းြပင်ကျယ်ကီးလို အဓိပ ာယ် 

ရတာေပါ့။ ဟိုး- ေရှးတုန်းကေတာ ့လဲချားေစာ်ဘွားလက်ေအာက်ခ ံ

မိတစ်မိြဖစ်ခဲ့ပီး လဲချားေစာ်ဘွား အုပ်ချပ်ခဲ့တာေပါ့” 

ေရ ရတုအသက်တိုင်တဲ့အထိ နန်းမိုရဲ စကားသံဝဲဝဲေလးကို 

ကားေယာင်ေနမိဆဲ။ စကားသံေလးေတွက ခုချနိ်အထိ လက်ဆတ် 

ေနဆဲပါပဲကွယ်။ သိပ်ကို သတိရမိပါတယ်နန်းမိုေရ။ 

ခုေတာ့လည်း သမိုင်းဝင်အထင်ကရမိကေလးဟာ တိုးတက် 

ဖွံဖိးေနပါပီ။  သမိုင်းဝင်ပင်လုံြပည်ေထာင်စုေကျာက်တိုင်၊ ပင်လုံ 

တက သိုလ်၊ နည်းပညာတက သိုလ်၊ စက်မ အထက်တန်းေကျာင်း၊ 

နယ်စပ်ေဒသှင့်    တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

သင်တန်းေကျာင်း၊ သာသနိကအေဆာက်အအုံေတွနဲ  ကျန်းမာေရး 

ေဆးုေံဆးခန်းေတနွဲ ဖံွဖိးေနပေီပါ။့ ပင်လုံမိေလးတိးုတက်ေနပါပ။ီ 

ဝမ်းသာတယ်နန်းမို။ ထာဝရအတွက်ပါလို ဖိတ်ေခ ခဲ့တဲ့ ပင်လုံကို 

အသက်နဲခ ာတည်ရှိေနသေရေတာ ့   တစ်ေနေနလာြဖစ်ေအာင်၊ 

ေရာက်ြဖစ်ေအာင်လာခဲပ့ါဦးမယ်။ ေသွးချင်းတုိေနထုိင်ရာ၊ ှလုံးသား 

ထဲက နန်းမိုေနထိုင်တဲ့ သမိုင်းဝင်အထင်ကရ ပင်လုံမိကိ ုလာြဖစ်

ေအာင်ကိးစားေနပါတယ်လို။ 

လူသာမေရာက်ြဖစ်ေပမယ့ ်နန်းမိုရှိရာပင်လုံကိ ုခုလိုရာသီချနိ် 

ေရာက်တိုင်း မချစ်စုကိုပဲပိုေပးလိုက်တာလည်း ေရ ရတုတိုင်ရှိပီ 

ေပါေ့နာ်။ ပင်လုသံနူန်းမိတုစ်ေယာက် ရန်ကန်ုမှာ တက သိလ်ုလာတက် 

ရင်း ရင်းီှးချစ်ခင်ခွင့၊် စားသုံးခွင့ရ်ကာစဲွလမ်းှစ်သက်သွားတဲ ့နန်းမိ ု

ချစ်တဲ့ နန်းမိုြမတ်ိုးတဲ့   မချစ်စုသရက်သီးေတွကိုေတာ့  ှစ်စ် 

ပင်လုံမိသို အေရာက်ပိုေပးေနဆဲပါပ ဲနန်းမိုရယ်။ 

မချစ်စုသရက်သီးေတ ွဝင်းဝါမှည့်ေနကပီေလ။     ။ 

ေလှအိမ်ှင့်ေနအိမ် 

ဆလုံတိုင်းရင်းသားတိုသည ် ပင်လယ်ြပင်ကိ ု

အေြခြပ၍  ပင်လယ်ြပင်ှင့ ် ပင်လယ်ကမ်းစပ်တို 

တွင်      လှည့်လည်သွားလာေနထိုင်ကသူများ 

ြဖစ်သည်။ ေမလမှ သဂုတ်လအထိ ေလးလတာ 

ကာလသည် မိုးရာသီကာလြဖစ်သည်။ ထိုအချနိ် 

သည် ပင်လယ်ြပင်၌ ေလြပင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်

သည့်ကာလြဖစ်ြခင်းေကာင့် ပင်လယက်မ်းစပ်ှင့် 

က န်းများေပ တွင် ေြခတရှံည်အမ်ိများေဆာက်လပ်ု 

ေနထိုင်ကသည်။ ထိုအြပင ်ကျန်ရှိသည့်ရှစ်လတာ 

ကာလြဖစ်ေသာ စက်တင်ဘာလမ ှဧပီလအထိကိ ု

ပင်လယ်ြပင်၌ ေလအှမ်ိများြဖင့လှ်ည့လ်ည်သွားလာ

ေနထိုင်ကသည်။ 

ပင်လယ်ြပင်၌သွားလာေနထိုင်စ်တွင် ဆလုံ

တိုင်းရင်းသားလူမျိးတို၏အိမ်မှာ  ယင်းတိုပိုင်ဆိုင ်

ေသာ “ကဗန်းေလှ”များသာြဖစ်သည်။ 

ဆလုံတိုင်းရင်းသားလူမျိးများသည ်  မိုးတွင်း 

အချန်ိမှလဲွ၍  ေလှကုိအိမ်လုပ်ထားသည့်  ေလှအိမ် 

များြဖင့ ်ပင်လယ်ြပင်တွင် ေနထိင်ုကသည်။ ေလအှမ်ိ 

ေပ တွင် မိသားစုတစ်စုလုံးသာမက အိမ်ေမွးေခွး

ှင့်     ကက်များကိုပါ     တင်ေဆာင်ထားေလ့

ရှိသည်။ 

မိုးရာသီအချနိ်များတွင်ပင်လယ်ကမ်းစပ်ှင့ ်

က န်းများေပ တွင် အုပ်စုလုိက်အေနြဖင့် အိမ်ေဆာက် 

ကာ ယာယေီနထိင်ုကသည်။ ေနာင်ှစ်မိုးရာသမီျား 

တွင်လည်း မိမိတိုယခင်ကေဆာက်လုပ်ခဲ့ကသည့် 

အိမ်များသို လာေရာက်ေနထိုင်ကသည်။ မိမိတို 

အိမ်သို ြပန်လာချနိ်တွင် အြခားလူများက မိမိတို 

ထက်ဦးစွာ ဝင်ေရာက်ေနထိုင်လ င်လည်း ဖယ်ရှား 

ခိုင်းြခင်းမြပဘ ဲအတူဝင်ေရာက်ေနထိုင်ကသည်။ 

သိုမဟုတ်ပါက  အသစ်ထပ်မံ၍  အိမ်ေဆာက်လုပ် 

ေနထိုင်ကသည်။ 

ေရှးယခင်က အိမ်ေဆာက်ရန်  ေမျာတိုင်ငယ ်

ေြခာက်လုံးှင့် ဓနိအရက်အမိုး၊ ဝါးကမ်းခင်းသာ 

လိသုည်။ ေတာထမှဲ ခတ်ုယလူာေသာ ေမျာတိင်ုများ၊ 

ဝါးများကိသုုံး၍ အမ်ိအြဖစ်ေဆာက်လပ်ုရာ၌လည်း 

ေြခတံရှည် တဲငယ်မ သာြဖစ်ပီး အခန်းဖဲွထားြခင်း 

မျိးမရှိေပ။  အိမ်ေဆာက်ရာ၌   အိမ်တိုင်ထူြခင်း၊ 

ေလှကားတပ်ြခင်းများတွင်        အယူသီးေလ့၊ 

နတ်ပူေဇာ်ေလ့မရှိဘဲ    မိမိစိတ်ကိက်ပင်လယ ်

ေရစပ်တွင ်ေဆာက်လုပ်ကေကာင်း သိရသည်။ 

ယခုအခါ အချိေသာဆလုံတိုင်းရင်းသားများ

သည် ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင ်ရာတည်၍  အတည် 

တကျေနထိင်ုလာကသည်။ တလွန်းရာတွင်  သွပ်မိုး၊ 

ပျ်ခင်း၊ ပျ်ကာြဖင့ ်အိမ်များေဆာက်လုပ်ေနထိုင ်

လာကသည်။ ေငွေကးမတတ်ုိင်သူများက ဓနိမုိး၊ 

ဝါးထရံကာ၊  ဝါးကမ်းခင်းများြဖင့ ်  ေဆာက်လုပ် 

ေနထိုင်ကေလသည်။ 

ဆလုံတိုင်းရင်းသားတိုသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏

ေတာင်ဘက်အစွန်ဆံုးရိှ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

မိတ်ခိုင်ှင့် ေကာ့ေသာင်းခိုင်တိုတွင် လူနည်းစု 

အြဖစ်  က န်းများှင့်  ပင်လယ်ကမ်းစပ်များတွင ်

သီးြခားေနထိုင်ကသူများြဖစ်ပီး        မိတ်မိနယ်၊ 

ပုေလာမိနယ ်   ဒုန်းက န်း၊    တနသ  ာရီမိနယ်၊ 

ေကာ့ေသာင်းမိနယ် ဇာဒက်ကီးက န်း၊ ဘုတ်ြပင်း 

မိနယ် လန်းပိက န်း၊ မကံကလက်ေကျးရာှင့ ်

ေညာင်ဝိေကျးရာတိုတွင ်     ဆလုံတိုင်းရင်းသား 

လူမျိးများ ေနထိုင်ကေကာင်း သိရသည်။ 

ယခုေနာက်ပိုင်းတွင ်   ိုင်ငံေတာ်အကီးအက ဲ

များက ေကျးရာများ၊ အိုးအမ်ိများသတ်မှတ်ေပးချက် 

အရ ေကျးရာများ  ေပ ေပါက်လာပီး    ေနအိမ်များ 

အတည်တကျြဖင့် ေနထိုင်လာကပီြဖစ်သည်။ 

ယင်းတိုသည ် ဆလုံတိုင်းရင်းသားေသွးချင်းတို၏ 

ေနထိုင်မ ဘဝ    တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမ သာြဖစ်ပီး 

ယခုလက်ရှိကာလများတွင ်    ေရှးယခင်ကထက ်

တိုးတက်ဖွံဖိး စည်ပင်လာပီြဖစ်သြဖင့ ်ေနထိုင်မ  

ဘဝများလည်း     တိုးတက်လာပီြဖစ်ပါေကာင်း 

မှတ်တမ်းြပေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်။     ။ 

ရည် န်း။     ။ ဆလုတံိင်ုးရင်းသားများ၏     လမူ  

စီးပွားေရးဘဝ၊ ပါေမာက ေဒ တင်ရ ီ

ှင့်အဖွဲ 



ဇွန်  ၃၀၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်  

သူ၏စကားကို   ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 

မြငင်းပယ်မိ။   အမျိးသမီးကစတင်၍ 

မုိးေရထဲသုိထွက်သည်။ ကုိေမာင်ေမာင်ဦး 

သည်   သံပတ်ေပးထားေသာစက်ုပ ်

တစ်ုပ်အလား သူေနာက်သို လိုက်ပါ 

လာခဲ့မိသည်။ မိုးေရစက်များ ကိုယ်ေပ  

သိုကျေရာက်လာသည်။  အဝတ်များကို 

စိစွုတ်ေစသည်။ ဘတ်စ်ကားရပ်ထားရာ 

သိုေရာက်သည်။ ကမ ာေအးဘက်သွား 

မည့်ကားကိ ု အမျိးသမီးက  ရှာေဖွပီး 

တက်စီးလိုက်သည်။

ကားမှာ  လူေချာင်သည်။  ကား၏ 

ေနာက်ဆုံးတန်း   ှစ်ေယာက်ထိုင်ခုံ 

လွတ်တစ်ခတွုင် ဝင်ထိင်ုလိက်ုကသည်။

ုပ်ရှင်ေနာက်ဆုံးပွဲများ  ပီးစီးခဲ့ေလ 

ပီ။ ုံအတွင်းမှ   လူများထွက်လာက 

သည်။  စပယ်ယာလုပ်သူက  လူေခ  

သည်။ လူများများမရ။ တစ်ေယာက်ှစ် 

ေယာက်သာ ကားေပ သို တက်လာက 

သည်။  ကားသမားများအတွက်လည်း 

ဒိင်ုေလျာ်ရေသာေနပင် ြဖစ်လမိ့မ်ည်ထင် 

သည်။

သိုှယ်ြဖင့ ် ဆယ့်ှစ်နာရီခွဲေလာက် 

တွင် ေမာ်ေတာ်ကားထွက်ြဖစ်သည်။ 

ေမာ်ေတာ်ကား အေတာ်ချည်းေမာင်း 

မလိ င် စပယ်ယာက ကားခလိက်ုေတာင်း 

သည်။ 

“က န်မအတွက်ပါ   ေပးလိုက်မယ ်

မဟုတ်လား”

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး  ဘာမ ြပန်မေြပာဘ ဲ

ရှိစုမဲ့စုေငွထဲမှ   ကျပ်တန်တစ်ရက်ကို 

ထတ်ုေပးကာ “ကမ ာေအး ှစ်ေယာက်”  

ဟု ေြပာလိုက်သည်။ 

“ုပ်ရှင်ကည့်သလားဟင”်

အမျိးသမီးက စကားစလာြပန်သည်။ 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး ေခါင်းညိတ်ြပလိုက ်

သည်။

“ဘာကားကည့်တာလ”ဲ

“ဟင်”

“ဘာကားဝင်ကည့သ်လလဲိုေမးတာ” 

“ဘာကားမှမကည့်ပါဘူး” 

“ဒါနဲ  ေစာေစာက ဘာလို ေခါင်းညတ်ိ 

ြပရတာလ”ဲ 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး   အေြဖမေပးဘဲ 

ေနလိုက်သည်။  

မိုးေရစွတ်စိုြခင်းေကာင့ ်   ကိုယ်မှာ 

ေအးလာသည်။  ကားေြပးေနေသာအရိှန် 

ေကာင့ ် ပိ၍ု  ချမ်းစမိ့စ်မိ့ြ်ဖစ်လာရသည်။ 

ကုိေမာင်ေမာင်ဦးသည်    လက်ပုိက်ကာ 

အေအးဒဏ်ကို ကာကွယ်ေနရသည်။ 

အမျိးသမီးသည် ေစာေစာက အကဲ 

ခတ်ခဲသ့ည်ထက် အသက်ပိမုိုကီးရင့ေ်န 

ေကာင်း  ေတွရသည်။  အသက်ေလး 

ဆယ်နီးပါးေလာက်   ရှိပီထင်ရသည်။ 

ယခလုိ ုလင်းထင်းေသာမီးေရာင်ေအာက် 

တွင် သူ၏အကျည်းတန်ြခင်းကုိ ြမင်ေတွ 

လာရေပပီ။

မျက်ှာမှာ ကမ်းတမ်းရင့်ေရာ်သည်။ 

မေသသပ်ဘ ဲလွန်ကဲေသာြခယ်သမ ှင့် 

ြခယ်သရာတွင်သံုးေသာ အေပါစားပစ ည်း 

များေကာင့ ်ရှိရင်းစွဲထက ်ပိုမိုအကျည်း 

တန်ေနသည်။ ကိယ်ုခ ာ အချိးအဆက် 

မှာမူ  မဆိုးလှ။  ေလျာ့ရဲေသာ်လည်း 

ဖွံထွားဆဲရှိေသးသည်။

အမျိးသမီးသည် ကားေပ မှ လအူချိ 

ှင့် မျက်ှာချင်းဆုိင်မိရန်၊ အကည့်ချင်း 

ဆုံမိရန်  ကိးစားေနသည်။  သိုရာတွင် 

ကားေပ ၌    ပါလာသူတိုင်းလိုလိုမှာ 

ငိုက်မျ်းလျက်ရှိ ကသည်။ ပင်ပန်း 

ွမ်းနယ်ေနကသူချည်း ြဖစ်ကသည်။

အဆံုးတွင် အမျိးသမီး၏အကည့်မှာ 

ကုိေမာင်ေမာင်ဦးထံ ြပန်လည်ကျေရာက် 

လာေလသည်။ 

သူသည် ရံခါတွင် ကုိေမာင်ေမာင်ဦး    

၏မျက်ှာကို   ေစာင်းငဲ့ကည့်သည်။ 

တစ်ခါတစ်ရံ ေဘးဘက်သုိ ကည့်သလုိ 

လုိှင့် မျက်လံုးချင်းဆံုမိေစရန် ကိးစား 

သည်။ 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးှင့် အမျိးသမီးတို 

ကိုယ်ချင်း ပူးကပ်ေနသည်။ ေပါင်သား 

ချင်းထေိတွေနသည်။ ကားက ယမ်ိးထိုး 

သည်ကိုအေကာင်းြပကာ မိမိဘက်သို 

တိုးလာေကာင်း သတိထားမိသည်။ 

ဤသည်ကုိ မလံုမလဲရိှမိဟန်ြဖင့် အမျိး 

သမီးက ေမးြပန်သည်။

“ချမ်းမေနဘူးလား” 

“မချမ်းပါဘူး” 

“ကည့်ရတာ ချမ်းေနသလိုပဲ”

ေမာ်ေတာ်ကားသည် လမ်းအသွယ ်

သွယ်ကို  ြဖတ်ခဲ့သည်။  ရပ်ကွက  ်

အတန်တန်ကို ေကျာ်ခဲ့သည်။ တစ်မှတ် 

တိုင်ပီး   တစ်မှတ်တိုင်  ရပ်ခဲ့သည်။ 

သိုှယ်ြဖင့် ပါရမီရိပ်သာထိပ်ြဖစ်ေသာ 

ေချာ်တွင်းကုန်းမှတ်တိုင်ှင့် တစ်စစ 

နီးကပ်လာသည်။

သည်တွင် ကိေုမာင်ေမာင်ဦးသည် မမိ ိ

သွားရမည့်ေနရာအတွက် ေတွးေတာ 

စ်းစားြခင်းြပမိသည်။

ကိုေကျာ့ေမာင်ကိ ု   အမှတ်ရသည်။ 

ကိေုကျာေ့မာင်ထ ံ သွားရမည်ကိ ုစတ်ိထ ဲ

က  မှစ်သက်သလို  ခံစားရြပန်သည ်

သွားရသည်ပဲထား  သည်အချန်ိမျိးတွင် 

  းပီး  အိမ်အတွင်းဝင်ရမည်ကုိ  စိတ်မှာ 

စိုးစေနာင့်ြဖစ်မိသည်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည ်  အမျိးသမီး 

ဘက်သို ကည့်လိုက်သည်။

“ဒီမယ်၊  ကမ ာေအးမှာ  မင်းအိမ်ရှိ 

သလား” 

အမျိးသမီးက   ကိေုမာင်ေမာင်ဦးအား 

ပံး၍ကည့်သည်။

“ဘာလဲ က န်မကို  ဇရပ်မှာေနတယ် 

ထင်လိုလား” 

“အိမ်မှာ လူေတွအများကီးလား”

အမျိးသမီး၏အကည့က် စူးစိက်ုလာ 

ေလသည်။ မျက်ှာကို  အကဲခတ်သလို 

ကည့်လာြခင်းြဖစ်သည်။   အေြဖကို 

ေတာ်ေတာ်ှင့် ေပးမလာခဲ့။

“ဘာလုပ်ဖို ေမးတာလဲဟင”် 

သူ၏အေမးကိ ု အေြဖမေပးဘ ဲ ြပန် 

ေမးသည်။ 

“မင်းအိမ်ကုိ လုိက်လာခ့ဲလုိရမလား” 

အမျိးသမီး၏မျက်ှာမှာ  ုတ်ြခည်း 

ရ င်ပျလာသည်။

“ဒါမျိးရှင်။ ေစာေစာက ေြပာေရာေပါ။့ 

လုိက်လုိသာရမယ်ဆုိရင် တကယ်လုိက် 

ခဲ့မှာလား”

“တကယ်လိုက်ခဲ့မှာေပါ့။   ဒါေပမဲ့ 

ကိုယ့်မှာ   ေငွ   များများစားစားေတာ ့

မပါဘူး”

“တစ်ရာမျိး ကိုးဆယ်မျိးပါရင် ရပါ 

တယ်” 

“အဲဒီေလာက်အထိမပါလို   ေြပာေန 

တာ” 

အမျိးသမီးက အသထွံက်ေအာင် ရယ် 

လိုက်သည်။

“မေတွမယ့်     မေတွေတာ့လည်း 

မေတွ။ ေတွမယ့ ် ေတွေတာလ့ည်း သနူဲ 

မှလာေတွေနရပါလား။ ကဲပါရှင်၊ မထူး 

ေတာ့ပါဘူး။ ရှင်နဲက န်မဟာ ဒီညအဖို 

ကတံအူကျိးေပးေတ ွမဟတ်ုလား။ မိုးခိ ု

ေတာ့လည်း  အတူတူ၊  ကားစီးေတာ့ 

လည်း အတူတူ ဒီေတာ ့ ရှင်နဲပတ်သက် 

လို    က န်မ    အကျိးအြမတ်သေဘာ 

မတွက်ချင်ေတာ့ပါဘူး။    လိုက်ခဲ့ေပါ့ 

ဟုတ်လား”

ကားသည် ေချာ်တွင်းကုန်းမှတ်တိုင ်

ကိ ုလွန်ခ့ဲသည်။  ပါရမီလမ်းကုိ  ေကျာ်ခ့ဲ 

သည်။

“ေတာ်ေသးတာေပါ ့။ အရက်ြပတ်ခွက် 

ကပ်နဲမူး  ဆိုတာလို  ရှင်နဲေတွရတာ 

နတ်သိကားမတယ်လို  သေဘာထားရ 

ေတာ့မှာပဲ” 

အမျိးသမီးသည် စကားေြပာရင်း 

ရယ်ေနသည်။

များမကာမ ီကမ ာေအးသို ေရာက်လာ 

ကသည်။ စာတိုက်မှတ်တိုင်တွင ်ဆင်း 

ကသည်။ တစ်ကိမ်မိုးမိကြပန်သည်။

အမျိးသမီးက    မည်းေမှာင်ကျ်း 

ေြမာင်းကာ ေကာက်ေကာက်ေကွေကွ 

ုိင်ေသာလမ်းအတုိင်း ဦးေဆာင်ေခ ငင် 

လာသည်။  လမ်းမှာ  မညီညာ။ ေနရာ 

တကာမှာ ရ ံဗွက် ေရအိင်ုများရိှေနသည်။ 

ေချာ်ခ တ်ေနသည်။ 

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးသည် အမျိးသမီး၏ 

ေနာက်မှ တိတ်ဆိတ်စွာ လိုက်ခဲ့သည်။ 

မေဝးလှေသာေနရာတွင ်   လယ်ကွက် 

များရိှသည်။ ဖားေအာ်သမံျား ကားေနရ 

သည်။

တစ်ရပ်ကွက်လုံး  အပ်ိစက်ေနကဟန် 

တသူည်။ အမ်ိများတွင် မီးေရာင်လဲလ့ဲက့ိ ု

ေသာ်မ  မြမင်ကရ။ လူတစ်စံုတစ်ေယာက် 

ကုိမ လည်း  မေတွရ။ ကုိေမာင်ေမာင်ဦး 

ရင်ထမှဲာ စိုးစေနာင့ရိှ်လာသည်။ အမျိး 

သမီးအေပ  မယုသံက  ာြဖစ်လာမသိည်။ 

သိုေပမဲ ့များစွာ ေကာက်လန်ြခင်းေတာ့ 

မြဖစ်မိ။ မိမိတွင် မျက်စိကျဖွယ်ရာ၊ 

မက်ေမာဖွယ်ရာပစည်း တစ်စုံတစ်ရာ 

မပါသည့အ်ြဖစ်ကိ ုေတွးမသိည်။ ပီးလ င် 

သူ၌ အြခားေရးချယ်သွားေရာက်ရမည့် 

ေနရာသည်လည်းမရှိ။

သူတိုသည်   အိမ်တစ်ေဆာင်ေရှသို 

ေရာက်လာကသည်။    တံခါးပိတ် 

ထားေသာ  အိမ်တစ်ေဆာင်ြဖစ်သည်။ 

အမျိးသမီးက အမ်ိတခံါးကိ ုေခါက်လိက်ု 

သည်။ အတွင်းမှ  ုတ်တရက်  တုံြပန်မ  

မရ။   ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည်   အိမ် 

တံစက်မိတ်ေအာက်သို ဝင်၍ ရပ်လိုက် 

သည်။

ေတာ်ေတာ်ှင့်   ေခ မရေသာအခါ 

တံခါးကို   တဗုန်းဗုန်း  ထုလိုက်သည်။ 

ထိုအခါကျမှ  အတွင်းမှ  အသံသဲ့သဲ့ကို 

ကားရသည်။ 

“ဘယ်သူလဲ”

အတွင်းမှ    မိန်းမတစ်ေယာက်၏ 

အသေံပ လာသည်။ အသရှံင်မှာ အပ်ိချင် 

မူးတူး ြဖစ်ေနဟန်တူသည်။

“ကိယ်ုပါ။ မတင်ေရ ပါ၊ တကတ ဲသူကိ ု

  းရတာ  ကာလနဂါး  းရတာကျေနတာ 

ပဲ”

အြပင်မှ   အမျိးသမီးက   ရန်ေတွေန 

ေသးသည်။     ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည ်

အမျိးသမီး၏အမည်ကို      စိတ်ြဖင့် 

မှတ်ထားလိုက်မိသည်။

မကာမ ီ  တံခါးပွင့်လာသည်။   အိမ် 

အတွင်းမှအလင်းေရာင် ကုိေမာင်ေမာင်ဦး 

ကိုယ်ေပ သို ကျေရာက်လာသည်။ 

“  ဪ၊    ဧည့်သည်လည်းပါလာပါ 

လား” 

တံခါးဖွင့်ေပးသူ မှတ်ချက်ချသည်။ 

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

အမျိးသမီးက မည်းေမှာင်ကျ်းေြမာင်းကာ 

ေကာက်ေကာက်ေကွေကွိုင်ေသာလမ်းအတုိင်း ဦးေဆာင်ေခ ငင်လာသည်။  

လမ်းမှာ မညီညာ။ ေနရာတကာမှာ ရ ံဗွက် ေရအုိင်များ ရှိေနသည်။ ေချာ်ခ တ်ေနသည်။ 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည် အမျိးသမီး၏ေနာက်မှ တိတ်ဆိတ်စွာ လိုက်ခဲ့သည်။ 

မေဝးလှေသာေနရာတွင်  လယ်ကွက်များရှိသည်။ ဖားေအာ်သံများ ကားေနရ . . .

တစ်ရပ်ကွက်လုံး အိပ်စက်ေနကဟန်တူသည်။ အိမ်များတွင် မီးေရာင်လဲ့လဲ့ကိုေသာ်မ  

မြမင်ကရ။ လူတစ်စုံတစ်ေယာက်ကိုမ လည်း မေတွရ။ 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးရင်ထဲမှာ စိုးစေနာင့်ရှိလာသည်။ အမျိးသမီးအေပ  

မယုံသက  ာြဖစ်လာမိသည်။ သိုေပမဲ့ . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

‘

‘



ဇွန်  ၃၀၊   ၂၀၂၂

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မေအမီ [၁/ဝမန(ိုင်)၀၈၉ 

၁၅၉] ၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ်(မမှတ်မိ)မှာ 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၉၅၉၃၄၈၁၇၆ဖုန်း-၀၉-၉၅၉၃၄၈၁၇၆

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ေနမျိးထွန်း [၁/

မကန(ိုင်)၁၈၆၁၈၉] ၏ ပတ်စ်ပို 
နံပါတ်(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွား 
ပါသြဖင့် ေတွရှိက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၉၅၉၃၄၈၁၇၆ဖုန်း-၀၉-၉၅၉၃၄၈၁၇၆

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်၊ အ.ထ.က 

ဆတ်သွားေကျာင်း၊  ဧကဒသမတန်း 
(G-11)မှ ေကျာင်းသား ေမာင်ဖိုးချစ် 
၏ ဖခင်အမည် ဦးသန်းထွန်း(ခ) 
ဦးသန်းထွန်းေအာင်[၈/တတက 
(ိုင်)၁၀၈၇၅၅]မှာ တစ်ဦးတည်း 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးသန်းထွန်း(ခ) ဦးသန်းထွန်း(ခ) 
ဦးသန်းထွန်းေအာင်ဦးသန်းထွန်းေအာင်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၉

ြပည်သမူျား အပန်းေြပေစရန်၊ ေပျာ်ရ င်ေစရန်ှင့် 

စတ်ိခွန်အားသစ်များရရိှိင်ုရန်အတွက် ြမန်မာအ့သ ံ

ှင့် ုပ်ြမင်သံကားမှ  ေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ်များကုိ 

တိုးြမင့်တင်ဆက်လျက်ရှိရာ  Friday Night Show  

ဆန်းသစ်တင်ဆက်မ အြဖစ် “အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသ 

တွင်း ုပ်သံလ င့်အဖွဲအစည်း၏ (၁၀)  ကိမ်ေြမာက်  

ဂီတပွဲေတာ်”    (10th ABU TV SONG FESTIVAL) 

ေဖျာ်ေြဖမ ကုိ  ဇူလုိင် ၁ ရက်  ေသာကာေန ည ၈ နာရီ 

သတင်းအပီးတွင်  ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင်သံကား၏ 

MRTV-HD Channel မှ  ထတ်ုလ င့ြ်ပသမည်ြဖစ်သည်။ 

အာရှ - ပစိဖိတ်ေဒသတွင်း    ုပ်သံလ င့်အဖွဲ 

အစည်း (ABU)  တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ MRTV သည် 

တင်းြပည့်အဖွဲဝင်အြဖစ ် ပါဝင်ပီး ABU TV Song 

Festival ကို ှစ်စ်ကျင်းပေလ့ရှိရာ အဖွဲဝင်ိုင်ငံ 

များရိှ ပ်ုသဌံာနများမှ နာမည်ကီးေတးသရှံင်များှင့ ်

ေတးဂီတအဖွဲများ ပါဝင်ဆင် ဲကေကာင်း၊ 10th  

ABU TV SONG FESTIVAL ဂတီပဲွေတာ်တွင် အဖဲွဝင် 

ိုင်ငံများမ ှ  ိုက်ကူးေပးပိုမ များအနက်မှ  အိ ိယ၊ 

တူကီယဲ၊    တုတ်(မကာအို)၊   ေတာင်ကိုရီးယား၊ 

ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒုိနီးရှား၊ ဂျပန်၊ ဘူုိင်း၊ မေလးရှား 

ှင့် ကာဇက်စတန်ုိင်ငံတုိမှ ေတးသီချင်း ၁၀ ပုဒ်ကုိ  

ေရးချယ်ထားရှိရာ အဆိုပါိုင်ငံတကာေတးသီချင်း  

ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မ များကို ပရိသတ်များ ကည့်  

ခံစားုိင်ရန်အတွက် စီစ်ထုတ်လ င့်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယင်းတင်ဆက်မ ကို  ဇူလိုင် ၃  ရက် တနဂ  ေွေန  

နနံက် ၁၀ နာရခဲွီတွင် ဒတုယိအကမ်ိ ထပ်မထံတ်ုလ င့် 

ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။           သတင်းစ်     

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၉

လငူယ်လရူယ်များှင့ ်ကေလးငယ်များ ယ်ေကျးလမိ ာ 

ေစရန်ှင့်    အသိပညာဗဟုသုတ     တိုးပွားေစရန်အြပင ်

ဇာတ်သဘင်    ကိက်ှစ်သက်ကသည့ ်  မိဘြပည်သူများ 

အတွက်  “(၃၈)ြဖာ မဂ  လာအစအီစ်” ဆန်းသစ်တင်ဆက်မ ကိ ု 

ေမ ၂၁ ရက်ေနမှစတင်၍ အပတ်စ် စေနေနတိုင်း ြမန်မာ့ 

အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၏ MRTV-HD Channel မှ  ည ၈  

နာရီ သတင်းအပီးတွင ်ထုတ်လ င့်ြပသလျက်ရှိသည်။ 

အဆိုပါ (၃၈)ြဖာ  မဂ  လာအစီအစ်များအနက်  ဘဝ 

တိုးတက်ေရးအတွက် အဆံုးအမများစွာပါဝင်သည့် အတ သမ ာ 

ပဏိဓိစ (မိမိကိုယ်ကိုေကာင်းစွာ  ေဆာက်တည်ြခင်း)  ှင့်  

ပုတ ဒါရဿ သဂ  ေဟာ  (သား၊ မယားကိ ု လုပ်ေက းြခင်း) 

အစအီစ် ှစ်ခကုိ ုဇလူိင်ု ၂ ရက် စေနေန  ည  ၉ နာရခီန်တွင်   

ဆက်လက်ြပသမည ်ြဖစ်သည်။

ယင်းတင်ဆက်မ ကိ ုနန်းေတာ်ေရှဆရာတင်၏မျိးဆက်  

သဘင်ပညာရှင ်ဦးနန်းဝင်းက ေရးသားပူေဇာ်ပီး ရန်ကုန် 

ဓူဝံေတးဂီတအဖွဲ၏ တီးခတ်မ ှင့်အတူ နန်းဝင်း (ေရ နန်း 

သဘင်)၊ မိုးြပည့်ြပည့်ေမာင်၊ ေသာ်ေသာ်နန်းဝင်း  (ေရ နန်း 

သဘင်)၊   ထက်ြမက်ေအာင်၊   ရန်ရှင်းေမာင်ှင့ ်  သဘင် 

ပညာရှင်များ၊ အပုညာရှင်များက   ပါဝင်တင်ဆက်ကမည် 

ြဖစ်သည်။

ထိုအြပင ်ဇူလိုင် ၆ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန )တွင် အတ သမ ာ 

ပဏိဓိစ (မိမိကိုယ်ကိုေကာင်းစွာ  ေဆာက်တည်ြခင်း)  ှင့်  

ဇူလိုင်  ၇ ရက် (ကာသပေတးေန ) တွင် ပုတ ဒါရဿ 

သဂ  ေဟာ (သား၊ မယားကိ ုလုပ်ေက းြခင်း) တိုကို  ညေန 

၆ နာရီ သတင်းအပီး၌ တစ်ပိုင်းစီခွဲြခား၍  ြပန်လည်ြပသ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                    သတင်းစ် 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၉

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပွ ဲ  အသိပညာေပး 

အစီအစ် (Family Quiz) ပွဲစ်(၇၂)ကို  ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင်  

ြမန်မာ့အသံှင့်   ုပ်ြမင်သံကား၏ MRTV–HD Channel မှ  

ဆက်လက်ထုတ်လ င့်မည်ြဖစ်သည်။ 

အဆိပုါ  ကိဗုစ်-၁၉ ဆိင်ုရာ  အသ ိပညာမ ေဝမ အစအီစ်ကိ ု    

အစအီစ် တင်ဆက်သ ူ     ထူးြပည့ေ်အာင်ှင့ ်ခိင်ုသဇင်ဦးတိုက 

တင်ဆက်ကမည်ြဖစ်ပီး  လူရ င်ေတာ်အသင်းမ ှမိသားစုများ  

ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ရာ  ယင်းပိင်ပွဲများကိ ုဇူလိုင်   ၁၊  ၂ 

ှင့် ၃  ရက်ေနများတွင် ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၏ 

MRTV- HDမှ ညေန ၆ နာရီ သတင်းအပီးတွင ်ထုတ်လ င့်ြပသ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေမာ်လမိင်က န်း    ဇွန်   ၂၉

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   လပွတ ာခိုင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှဦးေဆာင်မ ြဖင့် 

ေမာ်လမိင်က န်းမိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ ဇွန်၂၇ ရက် တွင် ေမာ်လမိင်က န်းမိ  

အမှတ် (၂) အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ သဘာဝြမစ်ေချာင်းများတွင် ငါးသယ ံ

ဇာတှင့် ေရသယံဇာတအရင်းအြမစ်များ ထိန်းသိမ်းြခင်းြဖင့ ်ငါးရိက ာများ  ေရရှည ်

စ်ဆက်မြပတ် ထုတ်လုပ်ိုင်ေစေရးရည်ရယ်၍ အသိပညာေပးေဆွးေွးေဟာေြပာ 

ြခင်းှင့် တားြမစ်ထားေသာငါးဖမ်းနည်း၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများ၊ ငါးရစ် ငါးသန်ကာလ 

အတွင်း တားြမစ်ထားေသာ ငါးဖမ်းဆီးမ များမရိှေစေရး ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင် 

များ ြဖန်ေဝခဲ့သည်။ 

အဆိပုါ အသပိညာေပးေဟာေြပာပဲွတွင်  မိနယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးမှး ေဒ ှင်းရည် 

စိုးမှ ငါးသယဇံာတထန်ိးသမ်ိးေရးလပ်ုငန်းများှင့ပ်တ်သက်ပီး ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ 

ေဆာင်ရက်ေနသည့်လုပ်ငန်းများှင့် ပတ်သက်၍ ေဟာေြပာခ့ဲသည်။ ေဟာေြပာပွဲသို 

အမှတ်(၂) အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်းမှ ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီး ေဒ လှလှေဌး 

ှင့် ဆရာ ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၂၀၀  တို တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                                                                         သတင်းစ်

အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသတွင်း ုပ်သံလ င့်အဖွဲအစည်း၏ (၁၀) ကိမ်ေြမာက်ဂီတပွဲေတာ် ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား၌ ြပသမည်

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပွ ဲအသိပညာမ ေဝမ  အစီအစ် 

လူရ င်ေတာ်အသင်းမ ှမိသားစုများ ပါဝင်ယှ်ပိင်မည်

(၃၈)ြဖာ မဂ  လာအစီအစ် ဆန်းသစ်တင်ဆက်မ  ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား၌ ဆက်လက်ြပသမည်

ေမာ်လမိင်က န်းမိနယ်၌ ငါးသယံဇာတှင့် 

ေရသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရးပညာေပး ေဟာေြပာပွဲြပလုပ်

   မိုးဖိင်ဖိင်ရာေသာ ေမလေှာင်းပိုင်းှင့် ဇွန်၊ ဇူလိုင်လများတွင် ြမစ်ေချာင်းအင်းအိုင ်

အံှအြပား၌ ဥများြဖင့်  ြပည့်ေနေသာ  ငါးမကီးများှင့် မျိးရည်ြပည့ဝ်ေနေသာ ငါးထီးကီး 

များသည ်ဥချရန် ေနရာလာရှာ၍ ငါးရစ်တက်ကပါသည်။

   ထိုငါးရစ်ငါးကီးများကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပါက ငါးများမိတ်လိုက်၊ ဥချ၊ သားေပါက်မ များ 

မြပလုပ်ုိင်ကဘဲ ေပါက်ပွားလာမည့် သန်းေပါင်းများစွာေသာ ငါးသားေပါက်အရယ်ငယ် 

(ငါးသန)်များကို ငယ်ရယ်စ် ဖမ်းဆီးလုိက်ပါက ေသေကျပျက်စီးကကာ ေရရှည်စ်ဆက် 

မြပတ် ငါးထုတ်လုပ်ုိင်ေရးှင့် တစ်ုိင်ငံလံုး ငါးရိက ာဖူလံုစွာစားသံုးုိင်ေရးကုိ အေထာက် 

အကူမြပေတာ့ဘဲ ငါးမျိးြပန်းတီးသွားေစုိင်ပါသည်။

   စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ အမန်ိေကာ်ြငာ 

စာ အမှတ်(၂/၉၂)ြဖင့် ငါးရစ်ငါးသန်ရာသခီျန်ိများတွင် ငါးများဖမ်းဆီးြခင်းမြပရန် တားြမစ် 

ထားပါသည်။ အဆိပုါတားြမစ်ချက်ကိ ုေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ပါက    သက်ဆိင်ုရာ ဥပေဒအရ  

ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိ ုအြပစ်ေပးိုင်ရန ်ြပ  ာန်းထားပါသည်။

   သိုပါ၍ ငါးရစ်တက်ချနိ်ှင့် ငါးသားေပါက်ေသာ မိုးရာသီအချနိ်များတွင် ငါးရစ်ငါးများ 

လွတ်လပ်စွာ ဥချသားေပါက်ိုင်ေရးှင့ ် ုနယ်လှသည့်  ငါးသားေပါက်များ ဆက်လက် 

ရှင်သန်ကီးထွားိင်ုေရးအတွက် ငါးရစ်ငါးများှင့် ငါးသားေပါက်များကိ ုဖမ်းဆီးြခင်းမြပဘ ဲ

ေဘးမဲ့ေပးကပါရန ်  းေဆာ်အပ်ပါသည်။ 

                                              စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

                                               ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

ငါးရစ်တက်ချနိ်ှင့် ငါးသားေပါက်ေသာ 

မိုးရာသီတွင် ငါးဖမ်းဆီးြခင်းမြပရန်   းေဆာ်ချက်

“ငါးရစ်ငါးသန ်ေဘးမဲ့ချန်၊ ပုံမှန်စားသုံး မျိးမသု်း”

“ငါးရစ်တစ်ေကာင ်သုံးလေရှာင်၊ ေထာင်ေသာင်းတိုးပွား ေရရှည်စား”

ြပည့်ဝဆီများကိ ုတတ်ိုင်သမ  ေလ ာ့စား၍ 

အသွင်ေြပာင်းဆီများ စားသုံးြခင်းကိ ုလုံးဝေရှာင်က်ကပါစို

စာအုပ်စာေပ လူမိတ်ေဆွ



စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အသုံးြပမည့် ဝင်ေငွရလမ်းများအလိုက် တင်ြပရန်လိုအပ်သည့် အေထာက်အထားများှင့်စပ်လျ်း၍ အသုံးြပမည့ ်ဝင်ေငွရလမ်းများအလိုက ်တင်ြပရန်လိုအပ်သည့ ်အေထာက်အထားများှင့်စပ်လျ်း၍ 

အသိေပးေကညာချက်အသိေပးေကညာချက်

၁။ ဝင်ေငွရလမ်းဆိုသည်မှာ   မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊  ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းတိုကို  ဝယ်ယူြခင်း၊ 

တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းတိုအတွက် ယင်းကုန်ကျခဲ့ေသာေငွှင့်စပ်လျ်း၍ အဆိုပါဝင်ေငွကို 

မိမိမည်က့ဲသုိ ရရိှခ့ဲသည်ကုိ အတိအကျ ရှင်းလင်းတင်ြပုိင်သည့်ဝင်ေငွ တစ်နည်းအားြဖင့် စုေဆာင်းုိင်ေငွကုိ 

ဆိုလိုြခင်းြဖစ်ပါသည်။

၂။ ဝင်ေငွရလမ်းအြဖစ် လစာဝင်ေငွြဖင့်လည်းေကာင်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ြခင်းမှ ရရှိသည့်ဝင်ေငွြဖင့ ်

လည်းေကာင်း၊ ကုမ ဏီတွင်ထည့်ဝင်သည့် အစုရှယ်ယာအရရရိှသည့် အြမတ်ေဝစုခဲွေဝေငွြဖင့်လည်းေကာင်း၊      

အေြခပစ ည်းမှ ြမတ်စွန်းေငွြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေအာင်ဘာေလသိန်းဆုထီေပါက်ြခင်းမ ှရရှိသည့်ဝင်ေငွြဖင့ ်

လည်းေကာင်း၊ ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပထားသည့ ်ဝင်ေငွများြဖင့်လည်းေကာင်း တင်ြပိုင်ပါသည်။

၃။ အခွန်ထမ်းြပည်သူများအေနြဖင့် ဝင်ေငွရလမ်းအြဖစ် အသံုးြပမည့် စုေဆာင်းုိင်ေငွှင့်ပတ်သက်၍ ကိစ ရပ်အလုိက် 

တင်ြပရန်လိုအပ်သည့ ်အေထာက်အထားများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည-်

 (က) လစာဝင်ေငွြဖင့် ဝင်ေငွရလမ်းတင်ြပြခင်း (က) လစာဝင်ေငွြဖင့ ်ဝင်ေငွရလမ်းတင်ြပြခင်း  

  (၁) လစာမှ ှစ်တစ်ှစ်အတွင်း ဝင်ေငကွျပ် ၄၈ သန်ိးအထ ိရရိှသြူဖစ်လ င် (၃၁-၃-၂၀၁၇)မတိင်ုမကီာလ (၃၁-၃-၂၀၁၇)မတိင်ုမကီာလ 

ြဖစ်ပါကြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ေငွထုတ်သူအရာရှိက တာဝန်ခံလက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့ ်ှစ်အလိုက် 

လစာစာရင်း(မူရင်း)၊ (၃၁-၃-၂၀၁၇)ေနာက်ပိုင်းကာလြဖစ်ပါက (၃၁-၃-၂၀၁၇)ေနာက်ပိုင်းကာလြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာှစ်အလိုက ်ှစ်စ် 

ြပ  ာန်းထားသည့် ြပည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥပေဒအရ ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသည့် 

လစာဝင်ေငွဆိုင်ရာ သက်ေသခံအေထာက်အထားပုံစ{ံပတခ(ဝင)-၃၀}(မူရင်း)၊

  (၂) စည်းကပ်ထိုက်ေသာ လစာဝင်ေငွခွန်ရရှိ၍ အခွန်ထမ်းေဆာင်ေနသူ ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက လစာမှ 

ဝင်ေငွှင့်စပ်လျ်း၍ အခွန်ေပးသွင်းခဲ့သည့် အေထာက်အထား(မူရင်း) {အခွန်ေပးေဆာင်မ  

မှတ်တမ်းစာအုပ်၊ လစာဝင်ေငွခွန် ုတ်ယူေပးသွင်းြခင်းဆိုင်ရာ အေထာက်အထားလက်မှတ ်

ပတခ(ဝင)-၁၅(က)စသည်....}၊

  (၃) ြပည်ပတွင် သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကုိင်သူြဖစ်ပါက ြမန်မာုိင်ငံမှ တရားဝင် ထွက်ခွာြခင်း၊ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ြခင်းတိုအတွက် ိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ ၊ လစာဝင်ေငွရရှိြခင်း အေထာက်အထား 

သိုမဟတ်ု အခွန်ထမ်းေဆာင်ထားသည့ ်အေထာက်အထား(မရူင်း)၊ အလပ်ုလပ်ုသည့က်ာလဆိင်ုရာ 

အေထာက်အထား(မရူင်း)၊ ဆိင်ုရာကမု ဏကီ တရားဝင်ထတ်ုေပးသည့ ်လစာထတ်ုေပးမ မှတ်တမ်း၊ 

ဘဏ် သိုမဟုတ် တရားဝင်ေငွလ ဲခွင့်လိုင်စင ်(Remittance Business Licenses) ရရှိထားသည် ့

လုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့ ်ေငွလ ဲပိုမ မှတ်တမ်း သိုမဟုတ် တရားဝင ်ေငွလ ဲခွင့်လိုင်စင်ရရှိထားသည့ ်

Money Exchange Counter များတွင် ေငလွလှဲယ်မ အေထာက်အထားှင့ ်ေလဆပ်ိတွင် ေကညာ 

ထားသည့် အေထာက်အထား။

 (ခ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှ ရရှိသည့် ဝင်ေငွြဖင့် ဝင်ေငွရလမ်းတင်ြပြခင်း(ခ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းမ ှရရှိသည့ ်ဝင်ေငွြဖင့ ်ဝင်ေငွရလမ်းတင်ြပြခင်း

  (၁) သက်ဆုိင်ရာမိနယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှးံုးက ထတ်ုေပးထားသည့ ်အခွန်စည်းကပ်ေတာင်းခလံ ာ 

ပတခ(ဝင)-၈(မူရင်း)၊

  (၂) ကျသင့်အခွန်ေပးေဆာင်ထားသည့ ်ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း)။

 (ဂ) အြမတ်ေဝစုခွဲေဝေငွြဖင့် ဝင်ေငွရလမ်း တင်ြပြခင်း(ဂ) အြမတ်ေဝစုခွဲေဝေငွြဖင့ ်ဝင်ေငွရလမ်း တင်ြပြခင်း

  (၁) ကုမ ဏီ၏ အြမတ်ေဝစုခဲွေဝြခင်းဆုိင်ရာ ဒါုိက်တာအဖဲွအစည်းအေဝး ဆံုးြဖတ်ချက်မှတ်တမ်း၊ 

ှစ်ချပ်စာရင်း၊ အစုထည့်ဝင်ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(DICA မှ ကုမ ဏီ Extract Form)၊ 

ကမု ဏမှီ ထတ်ုေပးထားသည့ ်အြမတ်ေဝစခဲွုေဝမ ဆိင်ုရာ သက်ေသခအံေထာက်အထား သိုမဟတ်ု 

အြမတ်ေဝစအုြဖစ် ေငေွကး သိုမဟတ်ု ပိင်ုဆိင်ုရယခူဲမ့ အေထာက်အထား (ချက်လက်မှတ်မတိ ၊ 

ေငွစာရင်းစာအုပ်မှတ်တမ်းများ)၊

  (၂) အြမတ်ေဝစ ုထတ်ုယခူဲမ့ ှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ်စာရင်းေရးသွင်းချက်မှတ်တမ်းများှင့အ်တ ူကမု ဏ ီ

ကိ ုအခွန်စည်းကပ်ရာုံးမှ ထတ်ုေပးထားသည့ ်ဝင်ေငရွလမ်းတင်ြပသည့ ်အြမတ်ေဝစ ုထတ်ုယခူဲ ့

သည့ ်ှစ်အတွက် အခွန်စည်းကပ်ေတာင်းခလံ ာ ပတခ(ဝင)-၈(မရူင်း) သိုမဟတ်ု SAS စနစ်အရ 

အခွန်ေတာင်းခံလ ာ(မူရင်း)ှင့် ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း)။

 (ဃ) အေြခပစ ည်းမှြမတ်စွန်းေငွြဖင့် ဝင်ေငွရလမ်းတင်ြပြခင်း(ဃ) အေြခပစ ည်းမှြမတ်စွန်းေငွြဖင့ ်ဝင်ေငွရလမ်းတင်ြပြခင်း  

  (၁) အခွန်စည်းကပ်ေတာင်းခံလ ာ  ပတခ(ဝင)-၈  (မူရင်း)  သိုမဟုတ် SAS စနစ်အရ  အခွန် 

ေတာင်းခံလ ာ(မူရင်း)၊

  (၂) ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း)။

 (င) ေအာင်ဘာေလသိန်းဆုထီေပါက်ြခင်းမှ ရရှိသည့်ဝင်ေငွကို ဝင်ေငွရလမ်း တင်ြပြခင်း(င) ေအာင်ဘာေလသိန်းဆုထီေပါက်ြခင်းမ ှရရှိသည့်ဝင်ေငွကိ ုဝင်ေငွရလမ်း တင်ြပြခင်း

   မည်သည့်အကိမ်က မည်သည့်ဆုကုိ မည်သည့်နံပါတ်၊ လိပ်စာတုိြဖင့် ထီေပါက်ေကာင်း ေအာင်ဘာေလ 

သိန်းဆုဌာနခွဲမှ ထီဆုေငွထုတ်ယူသည့ ်အေထာက်အထား(မူရင်း)။

 (စ) ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပထားသည့် ဝင်ေငွများြဖင့် ဝင်ေငွရလမ်း တင်ြပြခင်း(စ) ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပထားသည့ ်ဝင်ေငွများြဖင့ ်ဝင်ေငွရလမ်း တင်ြပြခင်း

   ဝင်ေငခွွန်ကင်းလွတ်ခွင့ြ်ပထားေသာ ိင်ုငေံရးတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ခဲမ့ အတွက် တစ်လုံးတစ်ခတဲည်း 

ချးီြမင့်ေငွ၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ တာဝန်မှအငိမ်းစားယူသည့်အခါ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းရရှိသည့ ်ကုဏာေကး၊ 

ပင်စင်မှေြပာင်းလဲ၍ရရှိေသာေငွ၊ ေသဆုံး၍ သိုမဟုတ် ဒဏ်ရာရ၍ ရရှိသည့်ေလျာ်ေကးများ၊ ိုင်ငံေတာ်မ ှ

ချးီြမင့်သည့ ်  ဘွဲထူးဂုဏ်ထူးများှင့်အတ ူ  ချးီြမင့်ေငွစသည်တိုအတွက ်  ယင်းဝင်ေငွကိုရရှိထားေကာင်း 

အေထာက်အထား။

၄။ အခွန်ဆိုင်ရာသိရှိလိုသည်များရှိပါက အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ဗဟိုအဖွဲုံး၊ အမှတ်(၁၂၈/၁၃၂)၊ ဒုတိယထပ်ှင့် 

တတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း (အလယ်ဘေလာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်းနံပါတ်- 

၀၁-၈၃၈၉၃၁၁၊ ၀၁-၈၃၈၉၃၂၂၊ ၀၁-၈၃၇၈၃၇၀၊ အခွန်ဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မ ုံး(ေနြပည်ေတာ်)၊ ံုးအမှတ်(၄၆)၊ 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃၊ အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ ုံး 

(မ ေလး)၊ ၆၅လမ်း၊ ၂၂x၂၃လမ်းကား၊ ဖုန်းနံပါတ်-၀၂-၄၀၃၀၁၉၂သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (ယခင် ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိင်ုး)၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅)၊ ရှင်ေထွးညိလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၈)၊ အကျယ် 
အဝန်း ေပ (၄၀x၆၀)ရှိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိ/ေြမ 
ဌာန၌ ေဒ မီမီသက် အမည်ေပါက်သည့် ပါမစ်ေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ ်
ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး ဥပေဒှင့အ်ည ီလက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ု၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခသံ ူေဒ ခင်ြမေဆ ွ[၁၂/လသယ(ိင်ု)၀၁၉ 
၂၉၄]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ် 
ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် 
ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ  စာရက်စာတမ်းမူရငး်များှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်ကန်ကွက်သူမရှိပါက အပီးအပိုင်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကို   ဆက်လက်ြပလုပ်ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဥက ာေအး (LL.B, D.B.L, D.I.L)ဦးဥက ာေအး (LL.B, D.B.L, D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၆၄၁/၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၆၄၁/၁၈)
အမှတ်(၁၇၈၊ ပ-ထပ်)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၇၈၊ ပ-ထပ်)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၀၄၂၆၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၀၄၂၆၉

“ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ မဟာသုခလမ်း၊ “ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ မဟာသုခလမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်-၉၆၊ အကျယ်အဝန်း (၁၄x၅၈)ေပရှိ တတိယထပ် (၄-လ ာ) တိုက်အမှတ်-၉၆၊ အကျယ်အဝန်း (၁၄x၅၈)ေပရှိ တတိယထပ် (၄-လ ာ) 

(ေခါင်းရင်းြခမ်း) ဝဲဘက်တိုက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို (ေခါင်းရင်းြခမ်း) ဝဲဘက်တိုက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ု

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”

အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းကိ ုပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ စီမံခန်ခွဲေရာင်းချပိုင်ခွင့်

ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေကျာ်ထင်ေအာင် [၁၄/ဒဒရ(ိုင်)၀၆၇၉၄၉]ှင့် 

ေဒ စန်းစန်း [၁၄/ဒဒရ(ိင်ု)၀၀၂၉၃၀]တိုထမှံ ဦးေဇာ်ထိက်ု [၉/ညဥန(ိင်ု)၁၄၄၈၆၀]

က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  

ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက တိကျခုိင်လံုေသာ အေထာက် 

အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၅)ရက်အတွင်း 

က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါ က အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇာ်ထိုက်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေဇာ်ထိုက်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင် (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၁၇)ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင ်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၁၇)

အမှတ်(၂၃၈)၊ မာန်ေြပ (၆)လမ်းအေရှ၊ ၃/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၂၃၈)၊ မာန်ေြပ (၆)လမ်းအေရှ၊ ၃/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၅၉၃၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၅၉၃၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ တိုက်ဂါးလမ်း(ပိုင်ေစလမ်းေထာင့)်၊ အိမ်အမှတ် 

(၁၂၃)ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၆၀x၆၀)အနက်မှ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)မျက်ှာစာ 
အလျား (၃၀ေပ)ှင့် ေဘးှစ်ဖက် အနံ (၆၀ေပ) ရှိေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ဆိင်ုခန်း(၃)ခန်းှင့ ်လူေနထုိင်အသံုးြပေနေသာ အေဆာက်အဦ 
များ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုလက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး မည်သူကိုမဆိ ု
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း တင်ြပေြပာဆိုပီး အပီးအပိုင်ေရာင်းချရန ်
ကမ်းလှမ်းလာသ ူဦးသာေကျာ်လှ [၁၁/ကတန(ိင်ု)၀၈၁၂၇၀]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွလည်း 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူည်သ ူ
မဆိ ုအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
တကိျခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားမရူင်းများ ြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ ဆက်သွယ်ပီး 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီး ေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း (LL.B, D.B.L)ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း (LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၀၃)
ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ 
မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂

သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ဣ ာ(၃)

လမ်း၊ အမှတ်(၅၆၆)ေန (ဦးြမင့)်- ေဒ ေအးသန်ိးတို၏ သမီး မခင်စိုးလွင် 

[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၆၈၂၃၆]သည် မဘိတို၏ဆိဆုုံးမမ ကိ ုနားမေထာင်ဘ ဲ

၎င်း၏ဆ အတိုင်း ြပမူေနထိုင်ပါသြဖင့် သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ် 

စွန်လ တ်လုိက်ေကာင်း ေကညာပါသည်။ (ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်သက်ဆုိင် 

ေသာ ကစိ ရပ်များအား တာဝန်ယမူည်မဟတ်ုေကာင်း ေကညာအပ်ပါ 

သည်။)

ဖခင်(ဦးြမင့်)- မိခင် ေဒ ေအးသိန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၀၉၀၂၈]ဖခင်(ဦးြမင့)်- မိခင် ေဒ ေအးသိန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၀၉၀၂၈]

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၂၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၂
 ၁။ ဦးစိုးသီဟ ှင့်  ၁။ ဦးလှထွန်း

 ၂။ ေဒ မိုမိုထွဋ်   ၂။ ေဒ လ  င်သက်ထား

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ 

သရဖီ(၇)လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၂၈)ေန ဦးလှထွန်း ၊ ေဒ လ  င်သက်ထား ဦးလှထွန်း ၊ ေဒ လ  င်သက်ထား (ယခုေနရပ် 

လိပ်စာမသိသ)ူတို သိေစရမည်။

တရားလိုများက ပဋညိာ်စာချပ်ပါအတိင်ုး အမ်ိှင့ေ်ြမ အေရာင်းအဝယ် ပဋိညာ်စာချပ်ပါအတုိင်း အိမ်ှင့်ေြမ အေရာင်းအဝယ် 

မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ  ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်တို 

ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ (သိုတည်းမဟုတ်) ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်

စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင်တိုကိုယ်စားလှယ ်ုံးေတာ်အခွင့်

အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊  သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆုိင်သည့် အချက်များကုိ 

ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့ပ်ါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ 

ဇူလိုင်လ (၁၃)ရက်(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆုတ် ၁ ရက်)ရက် မွန်းမတည့်မီ ၁၀ 

နာရီတွင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုများ စွဲချက်ကို ထုေချ 

ရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်တိုသေိစရမည်မှာ အထက်က 

ဆိခုဲသ့ည့ ်ေနရက်တွင် သင်တိုမလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင်တိုကွယ်ရာတွင် 

ြငင်းချက်များကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်တရားလိုများက ကည့် လိုသည့် 

စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်တိုက ထေုချတင်ြပအမီှြပလပ်ုလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း 

အစရိှသည်တုိကုိ သင်တုိှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိတည်းမဟုတ် သင်တုိ 

ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်တိုက ထုေချလ ာ 

တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၉)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (နန်းရ န်းလဲ့)(နန်းရ န်းလဲ့)

 မိနယ်တရားသူကီး မိနယ်တရားသူကီး

 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၃၊ 

ှင်းဆီမိင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၂၅)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ဦးေအးြမင့ ်

[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၁၂၅၉၄] အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်ခဲွစိတ် 

ထားြခင်းမရှိေသးေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း၊ ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအေဆာက်အဦ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး 

တိုအား အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်တိုြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူ 

လက်ဝယ်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း တင်ြပဝန်ခသံ ူေဒ ေအးေအး 

ိုင်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၄၀၀၆၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေဇာ်မျိးေအာင် [၁၂/

ဥကတ(ုိင်)၁၄၃၉၀၇]က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက် 

အတွင်း   ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား၊   စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များ  ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်

က ်ုပ်ထံသို ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း 

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နန်းေမကည်ေအးေမာင် (LL.B, D.I.L)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၆၈၈)ေဒ နန်းေမကည်ေအးေမာင ်(LL.B, D.I.L)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၆၈၈)

အမှတ်(၁၁၀/က)၊ တက သိုလ်ပတ်လမ်း (၁)၊ (၅၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၀/က)၊ တက သိုလ်ပတ်လမ်း (၁)၊ (၅၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၆၂၄၃၀၂၅ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၆၂၄၃၀၂၅

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ရာဇသ  ကန်လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ရာဇသ  ကန်လမ်း၊ 

အမှတ်-၄၁၃ ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အမှတ်-၄၁၃ ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
အထက်ေဖာ်ြပပါလပ်ိစာရိှ ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊  ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ-်၄၆၊ ေြမကွက်အမှတ-်၄၁၃၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၅၅)ဧကအကျယ်ရှ ိှစ် (၆၀)

ဂရန် ေြမအမျိးအစား၊ ေရ၊ မီးအစံုအလင်ပါဝင်သည့် ေြမကွက်ှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်  

အရပ်ရပ်အားလုံးကို တရားဝင် အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဘုန်းေဇာ်ိုင်[၁၂/ဥကတ 

(ိုင်)၁၇၂၄၈၈] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖစ်သည့ ်စရန်ေငကွိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယင်းကစိ  

ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက  ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့်  က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက ်

ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အဆိပုါ 

အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်ေစာဦး (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ေဒ ခင်ေစာဦး (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

(စ်-၆၇၀၂)(စ်-၆၇၀၂)

ယူိုက်တက်ကွန်ဒို၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့်ယူိုက်တက်ကွန်ဒို၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့်

နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ 
ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလပ်ုငန်းက ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ် 
အတွက် အသုံးြပရန်လိုအပ်ေသာ 25RT AC Unit New Installation(၂)စုံ 
ကို  ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူအပ်ပါ 
သည်။
၂။ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါပုစံ၊ံ စည်းကမ်းချက်များကိ ု ြမန်မာေ့ကျာက်မျက်ရတနာ 
ေရာင်းဝယ်ေရးလပ်ုငန်း (ေနြပည်ေတာ်)စမီဌံာနတွင် တင်ဒါပုစံ ံ(၁)ေစာင်လ င် 
ကျပ် ၂၀၀၀/- (ကျပ် ှစ်ေထာင်တိတိ)ြဖင့် ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။
၃။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ်- ၃၀-၆-၂၀၂၂ ရက်မှ
   ၁၃-၇-၂၀၂၂ရက်ထ ိ(ုံးချနိ်အတွင်း)
၄။ တင်ဒါတင်သင်ွးရမည့ေ်နရာ - ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ် 
   ေရးလပ်ုငန်း (ေနြပည်ေတာ်)၊ စမီဌံာန။
၅။ တင်ဒါပိတ်မည့်ေနရက်/အချန်ိ - ၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက်၊ (၁၆:ဝဝ) နာရီ
၆။ တင်ဒါဖွင့်ေဖာက်မည့်ေနရက်၊ အချနိ်ှင့် ေနရာကို ထပ်မံအေကာင်း 
ကားပါမည်။
၇။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုသရိှိလိပုါက ြမန်မာေ့ကျာက်မျက် 

ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း (ေနြပည်ေတာ်)၊ ဖုန်း(၀၆၇-၄၁၄၉၀၄/ 
၄၁၄၈၁၈) သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။
 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
 ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အဖ ဦးေဒါင်ဇယ်[၁/ဝမန(ုိင်) ၀၈၈ 

၁၀၇]၏သား ဝိင်ုးေမာ်မိ၊ အထက (၁) 

Garde(5)မှ ေမာင်အာဒံကိုကိုအား 

ေမာင်ဂ န်ေဖာက်ဇယ်ေခါင်ဟု ေြပာင်းလဲ 

ေခ ဆိုပါရန်။

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မနန်းေစာေအးြဖ[၁/မကန 

(ိုင်)၁၅၉၁၄၈]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၃၉၉၈၆ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၃၉၉၈၆

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ေညာင်ေလးပင်မိ၊ ကျေချာင်းအေနာက်ေန ဦးပန်ိ-ေဒ စန်းြမင့်တုိ၏သား 

ေမာင်ဝင်းကိုကိုသည ်မိဘများအား ဂုဏ်သိက ာညိးွမ်းေစရန်ှင့် စိတ်ဆင်းရဲ၊ 

ကိယ်ုဆင်းရြဲဖစ်ေစရန် ြပလပ်ုသြဖင့ ်သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုသည်။ 

၎င်း၏ြပမူေဆာင်ရက်ချက်မှန်သမ ကုိ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။      ဦးပိန်-ေဒ စန်းြမင့် ဦးပိန်-ေဒ စန်းြမင့်

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

အများြပည်သူသိေစရန် ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန ်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-ကွင်းအမှတ်(၅၀)ကံဘဲ့(ေချာ်တွင်းကုန်း)၊ ေြမကွက်အမှတ်/ဦးပုိင်အမှတ် 
(၃၂/က)၊ ယခ ုအေခ အမှတ်-၇၊ ပါရမလီမ်း၊ (ယခင်ဦးဘဟန်လမ်း)၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ 
မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမပုိင်ေြမအမျိးအစားေြမကွက် 
တွင် ယခင်က ေဒ ှင်းမိင်၊ ေဒ ေသာင်း၊ ေဒ ကန်(ခ)ေဒ ွန်ှင့ေ်ဒ ညိတိုညအီစ်မ 
အရင်း(၄)ဦးတို ေနထိင်ုခဲ့ကရာမှ ၎င်းတိုအသီးသီးကွယ်လွန်ခဲ့ကပီးေနာက် ယေန  
တိုင် ဆက်ေနထိုင်အသုံးြပလျက်ကရှိေသာ သားစ်ေြမးဆက်(၃)ဦးအနက်မှ 
 ေဒ ညိ၏သမီး ေဒ လှြမင့ှ်င့ ်သမက်ြဖစ်သ ူဦးလှရိှန်တိုှစ်ဦး လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေနထိင်ု 
အသုံးြပလျက်ရှိသည့် အဆိုပါ ေြမကွက်အမှတ်/ဦးပိုင်အမှတ်(၃၂/က)၊ ေြမကွက ်
အနက်မှ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးသည့ ် (အလျား၂၃ေပxအနံ၅၀ေပ) အကျယ် 
အဝန်းရှိ ေြမချည်းသက်သက်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွညိ  င်း အတည်ြပသတ်မှတ် 
သေဘာတူကပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်
ကစိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကိ ုအပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ခင်ဝင်းြမင့်(B.Sc,PGDL)   ေဒ ခင်ြမတ်သူ(H.G.P,LL.B,D.M.L) ေဒ ခင်ဝင်းြမင့(်B.Sc,PGDL)   ေဒ ခင်ြမတ်သ(ူH.G.P,LL.B,D.M.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၉၆)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၉၆)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)
အမှတ်-၁၂၂၊ ၂လမ်း၊ အေရှကိကုန်း အမှတ်-၁၂၂၊ ၂လမ်း၊ အေရှကိကန်ုးအမှတ်-၁၂၂၊ ၂လမ်း၊ အေရှကိကုန်း အမှတ်-၁၂၂၊ ၂လမ်း၊ အေရှကိကန်ုး
အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ  အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိအင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ  အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ
ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃                  ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃                  ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာချက်
 ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဓမ ာုလံမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ် 

ကွက်အမှတ်-၃၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁/ဋ(၁-က)၊ အကျယ်(၀.၁၅၅)ဧက၊ 

ဘ-ီေြမပိင်ုေြမ(အမ်ိရာေြမသတ်မှတ်)၊ အမှတ်-၄၉၄/၄၉၅ A ေြမကွက်မှာ 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ  

ဌာန၊ မိြပေြမစာရင်းတွင ်ဦးေဇာ်ရဲိုင် [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၇၇၈၁]

ှင့ ်ဦးတင်ေမာင်လင်း (ခ)ဦးဟန်ိးထက်ေဇာ် [၁၂/လသန(ိင်ု)၀၂၀၁၆၅]

တို (၂)ဦးအမည်ေပါက ်ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးေဇာ်ရဲိုင် 

ှင့် ဦးတင်ေမာင်လင်း(ခ) ဦးဟိန်းထက်ေဇာ်တိုက   ၎င်းတိုသာလ င်    

ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပ ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ် 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်ှင့် စပ်လျ်းေသာ ပုိင်ဆုိင်မ  

မှတ်တမ်းှင့် စာချပ်မူရင်းများမှာ ေပျာက်ဆံုးသွားသြဖင့် စာချပ်မိတ  

မှန်များ ကူးယထူားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက် 

လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၁၄)ရက်အတွင်း 

ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို 

လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်၍ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ 

ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးလင်းဘုန်းြမတ်          ေဒ ေကသီေကျာ်ဦးလင်းဘုန်းြမတ ်         ေဒ ေကသီေကျာ်

LL.B, D.IP.L, D.M.L          LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.LLL.B, D.IP.L, D.M.L          LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၇၃၈၁)          (စ်-၁၁၃၅၀)(စ်-၁၇၃၈၁)          (စ်-၁၁၃၅၀)

Ph:09-956666360,09-440010838      Ph:09-5506143,09-799487280Ph:09-956666360,09-440010838      Ph:09-5506143,09-799487280

Glory and Growth legal Solution၊ အမှတ်-၃၉၀/ဘီ၊ ဒုတိယထပ်၊ Glory and Growth legal Solution၊ အမှတ်-၃၉၀/ဘီ၊ ဒုတိယထပ်၊ 

အလုံလမ်းှင့်ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းေထာင့်၊ အလုံမိနယ်၊ အလုံလမ်းှင့်ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းေထာင့်၊ အလုံမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

မတည်ရင်းှီးေငွေလ ာ့ချြခင်းမတည်ရင်းှီးေငွေလ ာ့ချြခင်း
 က န်ေတာ်များ Gloria  HEK Co., LTD   အေနြဖင့ ်

ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များ၏  အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ 

အစုရှယ်ယာ စုစုေပါင်းတန်ဖိုးကျပ ်၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ မှ ကျပ် 

၁၀,၀၀၀,၀၀၀/ သို ေလ ာ့ချလိုက်ပါေကာင်း အများသိေစရန်  

အသိေပး အေကာင်းကားလိုက်ပါသည်။

Gloria HEK Co., LTDGloria HEK Co., LTD

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
 က န်ေတာ် ေမာင်ဘီနယ် [၁/

မကန(ိုင်)၂၂၀၇၀၆]၏ ပတ်စ်ပို 
နံပါတ်(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံး 
သွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှက  အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉- ၄၀၀၀၃၆၂၈၈ဖုန်း-၀၉- ၄၀၀၀၃၆၂၈၈

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
 က န်မ မဘန်ဆိုင်း [၁/မကန 

(ိုင်)၂၇၂၆၆၂]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 
(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့် ေတွရှိက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။  ဖန်ုး-၀၉-၂၅၅၂၈၅၇၈၉ဖန်ုး-၀၉-၂၅၅၂၈၅၇၈၉

“ကန်ထိုက်တာ ဦးသန်းေဇာ်ဦး [၁၂/တတန(ိုင်)၁၈၃၈၆၆]၊ “ကန်ထိုက်တာ ဦးသန်းေဇာ်ဦး [၁၂/တတန(ိုင်)၁၈၃၈၆၆]၊ 

ဦးဖိးေဝေမာင် [၄/လပတ(ိုင်)၁၂၄၀၃၉] ှင့် ဦးစိုင်းေမာင်ေမာင် ဦးဖိးေဝေမာင ်[၄/လပတ(ိုင်)၁၂၄၀၃၉] ှင့် ဦးစိုင်းေမာင်ေမာင ်

[၁၃/ရစန(ိုင်)၀၆၉၉၉၇] ကိုင်ေဆာင်သူတိုှင့် [၁၃/ရစန(ိုင်)၀၆၉၉၉၇] ကိုင်ေဆာင်သူတိုှင့ ်

သက်ဆိုင်သူများသိေစရန် ေကညာြခင်း”သက်ဆိုင်သူများသိေစရန ်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ (၅)လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၇)ေန ဦးေလးြမင့ ်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၆၂၆၁၄] ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်အမ သည် ဦးေလးြမင့ှ်င့ ်ကန်ထိက်ုတာ ဦးသန်းေဇာ်ဦး၊ ဦးဖိးေဝေမာင် 

ှင့် ဦးစိုင်းေမာင်ေမာင်တိုသည် ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ပုသိမ်ွန်  

ရပ်ကွက်၊ (၅)လမ်း၊ အမှတ်(၃၇)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄ဘီ)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၂၀၄)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၅x၅၀)ေပရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် အခန်းေပး/အခန်းယူစနစ်ြဖင့် 

(၂)ခန်းတွဲ(၆)ထပ်၊ ကန်ထိုက်တိုက်သစ်ကို အလိုက်ေငွကျပ် (၄၃၀)သိန်းအပါအဝင်  

(၁၅)လှင့် အပီးေဆာက်လုပ်ရန် (၄-၁၂-၂၀၁၄) ရက်ေနတွင် “ှစ်ဦးသေဘာတေူြမရှင် “ှစ်ဦးသေဘာတူေြမရှင် 

ှင့် ကန်ထိုက်တာတို၏ RC တိုက်အသစ်ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းအပ်ှံြခင်း ကတိှင့် ကန်ထိုက်တာတို၏ RC တိုက်အသစ်ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းအပ်ှံြခင်း ကတိ

စာချပ်”စာချပ်”ကိုချပ်ဆိုခဲ့ကပါသည်။

ထိုသို စာချပ်ချပ်ဆုိခ့ဲေသာ်လည်း ကန်ထုိက်တာများဘက်မှ ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(ယာ/အုံ)တွင် ေဆာက်လုပ်ခွင့်ြပမိန်  

ရရှိရန် ယေနအချနိ်အထိ (၈)ှစ်နီးပါး  တစ်စုံတစ်ရာမ  ေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိသည်ကို        

ခိုင်မာတိကျစွာ စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ က ်ုပ်၏အမ သည် ဦးေလးြမင့်မ ှကန်ထိုက်တာ 

များအား ဆက်သွယ်ခ့ဲေသာ်လည်း ဆက်သွယ်ြခင်းမြပ၊ ဆက်သွယ်၍မရ တိမ်းေရှာင်လျက် 

ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။

ကန်ထိုက်တာများ၏ ကတိကဝတ်ေဖာက်ဖျက်မ ေကာင့ ်က ်ုပ်၏အမ သည် 

ဦးေလးြမင့်မှ  ထပ်မံေစာင့်ဆိုင်းေတာ့မည်မဟုတ်ဘဲ (၄-၁၂-၂၀၁၄) ရက်စွဲပါ ှစ်ဦး 

သေဘာတူကတိစာချပ်အရ ကန်ထိုက်တာများ၏ ပျက်ကွက်မ မှာ ၎င်းတို၏ တာဝန် 

သာြဖစ်ပီး ပဋညိာ်အက်ဥပေဒအရလည်းစာချပ်မှာ ပျက်ြပယ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်

ကန်ထုိက်တာများ၏ ကိပိွင့်အခန်းအေရာင်းအဝယ်၊ အေပါင်ံှ၊ ေငွေကးအ ပ်အရှင်း 

ကစိ ရပ်များကိ ုကန်ထိက်ုတာများှင့သ်ာ ရှင်းလင်းေဆာင်ရက်ပါရန် သေိစအပ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ က ်ုပ်၏အမ သည် ဦးေလးြမင့်အေနြဖင့် မိမိပိုင်ေြမကွက်အား 

မိမိစိတ်ကိက် စီမံခန်ခွဲေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မည်သူမဆို တစ်စုံတစ်ရာ 

ေှာင့်ယှက်ဟန်တားလာပါက ဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆိုေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ကန်ထိက်ုတာ ဦးသန်းေဇာ်ဦး၊ ဦးဖိးေဝေမာင်၊ ဦးစိင်ုးေမာင်ေမာင်ှင့သ်က်ဆိင်ု 

သူများ အပါအဝင် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မာမာသိန်း (LL.B )ေဒ မာမာသိန်း (LL.B )

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂)

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

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉

ြဖည့်စွက်ဖတ် ေပးပါရန်ြဖည့်စွက်ဖတ် ေပးပါရန်
(၂၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာတွင်ပါရှိေသာ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 

ေကာ်ြငာတွင် ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ မကျည်းတန်းေြမာက်/အေရှရပ်ကွက်၊ စကားဝါ 
ပင်လမ်း(အထက်)၊ အမှတ်(၉၃)၊ (2-A)(ဦးတင်စိုး) အမည်ေပါက် တိုက်ခန်းဟု ြပင်ဆင်ဖတ်  
ေပးပါရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေအးသိမ့်သိမ့် (LL.B) (D.M.L)ေဒ ေအးသိမ့်သိမ့် (LL.B) (D.M.L)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၅၀၇၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၅၀၇၁)

ဖုန်း-၀၉-၇၆၅၁၈၈၄၁၂ဖုန်း-၀၉-၇၆၅၁၈၈၄၁၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပုိင်း(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်(၈၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၉၈)၊ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ 
စတုရန်းေပ (၂၄၀၀)ရိှ ဦးေကျာ်ေဌး [KBU-၀၃၃၁၀၇] [၁၃/ကမန(ုိင်)၀၀၄၉၁၆] 
အမည်ေပါက်(ပါမစ်)ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အရပ်ကတိ 
ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိသူ ဦးတင်ေအာင်မိုး [၁၁/
တကန(ိုင်)၀၅၁၁၇၄]က မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှ ိပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတိြပ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ွန်စီ [၁၄/ပစလ(ိုင်)၀၁၀၆၀၂]က 
အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် အေရာင်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား (စရန်)
ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူမည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက် 
အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာ 
မရိှပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ   ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ-   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ-   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ွန်စီ    ေဒ ဟိန်းထိုက်စိုး (LL.B)ေဒ ွန်စီ    ေဒ ဟိန်းထိုက်စိုး (LL.B)
ဖုန်း-၀၉- ၅၀၆၇၀၃၇   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၀၃၃)ဖုန်း-၀၉- ၅၀၆၇၀၃၇   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၀၃၃)
             အမှတ်(၂၉)၊ ဩဘာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊              အမှတ်(၂၉)၊ ဩဘာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ 
   တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။    တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
               ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၆၀၇၆ ၀၉-၂၅၄၁၀၆၃၅၂               ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၆၀၇၆ ၀၉-၂၅၄၁၀၆၃၅၂

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
 (၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၂၅)တွင် 

ဦးလိေမ ာ်+၂ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများမှ “အများသိေစရန် ေကညာြခင်း” တွင် 
ပါရိှသည့် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၀/ဒ ီဟူေသာ 
စာသားေနရာတွင် ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(36-D)ဟူေသာ စာသားြဖင့် ြပင်ဆင် 
ဖတ် ပါရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးလိေမ ာ် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၄၃၁၄)ဦးလိေမ ာ် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၄၃၁၄)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခုိင်၊ မအူပင်မိ၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အကွက် 

အမှတ်(၅.F၊ အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက)်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၁)ဧကရှိ ေြမအား 
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ မအပူင်ခိင်ု၊ မအူပင်မိ၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ (၅)လမ်း၊ အမှတ် 
(၁၈)ေန ဦးမိုးေဇာ် [၁၄/အမန(ိင်ု)၀၀၂၃၁၃]ှင့ ်ေဒ ညိညိေထွး[၁၄/ဓနဖ(ိင်ု)၀၈၂၃၃၅]
မှ ေြမငှားဂရန်အမည်ေြပာင်းရရိှေရးအတွက် ေြမငှားဂရန်စာချပ်၊ ဂရန်ေြမှင့ ်အေဆာက် 
အဦ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ှင့် အြခားလုိအပ်သည့်စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
များှင့်အတူ ေလ ာက်ထားလာမ ှင့်ပတ်သက်၍ ကျိးေကာင်းေဖာ်ြပချက် ခုိင်လံုစွာြဖင့် 
ကန်ကွက်တင်ြပိင်ုသ ူမည်သကူိမုဆိ ုယခေုလ ာက်ထားြခင်းအား ေဆာင်ရက်မေပးသင့ ်
ေကာင်း အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားသည် မအပူင်ခိင်ုအေထေွထ ွ
အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသုိ ေကာ်ြငာသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅)ရက်ြပည့ေ်ြမာက်သည့ရ်က်အထ ိ
ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေလ ာက်ထားသူအား လုပ်ထံုးလုပ်နည်း၊ 
 န်ကားချက်ှင့်အညီ ေြမငှားဂရန်အမည်ေြပာင်းထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။                      ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိ

                                   ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊  မအူပင်မိ                                   ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊  မအူပင်မိ

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-၃/ရန်ေြပ၊ ေြမကွက်အမှတ်-
၇၉၆/က၊ ဧရိယာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက ်
တည်ေနရာအမှတ်-၇၉၆/က၊ ရန်ေြပ(၁၅)
လမ်းအေနာက်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ 
မိ နယ်၊ ေဒ တင်တင်အုန်း[၁၂/သကတ 
(ုိင်)၀၄၅၀၃၉] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်  
ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ တင်တင်အုန်း       
[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၄၅၀၃၉]မှ ှစ်(၆၀) 
ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆံုးေကာင်း သက်ဆုိင် 
ရာရပ်ကွက/်ရဲစခန်းေထာက်ခံစာ၊ ကိုယ် 
တုိင်ဝန်ခံချက်၊ ကျမ်းကျန်ိလ ာတုိ တင်ြပ၍ 
ဂရန်မတိ မှန်ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
ဌာနမှ လပ်ုထုံးလုပ်နည်းှင့အ်ည ီေဆာင် 
ရက်ပီး    ကန်ကွက်သူမရိှသြဖင့်   ဂရန် 
မိတ မှန် ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်၍ ေြမငှား 
စာချပ်အမှတ်-သကတ/၃( ရန်)-၀၄၆၆/ 
၉၃(၆-၉-၉၃)ြဖင့် မူလက ထုတ်ေပးခ့ဲသည့် 
ေဒ တင်တင်အန်ုး အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) 
ေြမငှားစာချပ(်ဂရန်) စာအုပ်မူရင်းအား 
ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း    အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

မတည်ရင်းှီးေငွေလ ာ့ချြခင်းမတည်ရင်းှီးေငွေလ ာ့ချြခင်း
 က န်ေတာ်များ KARANI HILL Co., LTD  အေနြဖင့ ်

ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များ၏  အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ 

အစုရှယ်ယာ စုစုေပါင်းတန်ဖိုးကျပ ်၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ မှ ကျပ် 

၁၀,၀၀၀,၀၀၀/- သို ေလ ာ့ချလုိက်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

အသိေပးအေကာင်းကားလိုက်ပါသည်။

KARANI HILL Co., LTDKARANI HILL Co., LTD

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ တပင်ေရ ထီး 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၃၃၉)၊ (၂)ခန်းတွဲ RC (၆)ထပ် အေဆာက်အဦ၏ (ပထမထပ်)၊ 
(၂-လ ာ)၊ (ဘယ်+ညာ)ှစ်ခန်း၊ ဧရိယာ(၁၈ေပ x ၅၄ေပ)x၂=(၁၉၄၄)စတုရန်းေပရိှ 
တိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ပိင်ုဆိင်ုပီး 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ေဒ ဇွန်ပွင့်[၁၂/
ရကန(ုိင်)၀၀၁၃၈၉]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ သန်ဝတီ [၈/တတက 
(ိင်ု)၁၅၂၉၁၆]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
(၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသုိံ 
ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက ်
မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုးသည်အထိ   ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သန်ဝတီ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ သန်ဝတီ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေဝဖိးေအာင် (LL.B), WIPO (Switzerland)ေဒ ေဝဖိးေအာင ်(LL.B), WIPO (Switzerland)

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

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

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
 ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)၊ လွိင်လင်မိ၊ ရပ်ကွက(်၄)ေန ဦးထွန်း 

ကည်+ေဒ သ ာိုင်တို၏သား မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၁၃/လလန(ိုင်) ၀၇၃ 

၅၆၇]ကိုင်ေဆာင်သ ူေမာင်ေကျာ်မင်းထွန်းအား (၂၈-၈-၂၀၁၉)ရက်စွဲြဖင့ ်

ေကးမုံသတင်းစာတွင ်သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ပီးြဖစ်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာထည့်သွင်းပါရှိပီးြဖစ်ပါသည်။

 သိုေသာ်လည်း သားြဖစ်သူ ေမာင်ေကျာ်မင်းထွန်းသည် မိဘများ၏ 

ဆိုဆုံးမမ ကို လိုက်နာပီး လိမ ာစွာရှိေနမ ေကာင့် ယေနမှစ၍ ၎င်းအား 

အေမြွပတ်ေကညာထားြခင်းမှ ပ်ုသမ်ိးပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသရိှိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဖခင်-ဦးထွန်းကည် [၁၃/လလန(ိုင်)၀၀၅၇၇၄]ဖခင်-ဦးထွန်းကည ်[၁၃/လလန(ိုင်)၀၀၅၇၇၄]

မိခင်-ေဒ သ ာိုင် [၁၃/လလန(ိုင်)၀၀၅၁၇၉]မိခင်-ေဒ သ ာိုင် [၁၃/လလန(ိုင်)၀၀၅၁၇၉]

လူေပျာက်ေကညာလူေပျာက်ေကညာ
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ အိမ်မဲမိနယ်၊ 

ရှမ်းကွင်းေကျးရာအုပ်စု၊   သုံးခွေကျးရာတွင ်

ေနထုိင်ေသာ(အဖ)ဦးေမာင်ေအး၏သမီး နန်ကည် 

ကည်ေထွး၊  မှတ်ပုံတင်အမှတ် [၁၄/အမန(ိုင်) 

၂၄၁၄၃၁]  ကိုင်ေဆာင်သူသည ်  (၂၂-၆-၂၀၂၂)

ရက် နံနက်(၇:၃၀)နာရီတွင် ရာသစ်ေကျးရာမ ှ

ရန်ကန်ုသို သွားရာ  ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပးပါရန် 

ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်-09-665983999, 09-424647445ဆက်သွယ်ရန်-09-665983999, 09-424647445

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၄၃/သမိုင်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-
၁၂/ခ၊ ဧရိယာ (၁.၇၂၂)ဧက၏ အစိတ် 
အပိင်ုး၊ (၄၇x၄၃x၇၀)ေပ၊ ေြမကွက်တည် 
ေနရာအမှတ်-၁၇၄/က၊ ေရ ှင်းဆီလမ်း 
သွယ်(၆)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း 
မိနယ်၊ (ဦးဘသိန်းှင့်၅၅ဦး) အမည် 
ေပါက် B ေြမပိင်ုေြမ(အမ်ိရာေြမသတ်မှတ်)
ေြမအား ဦးသက်ဝင်းေအာင်[၁၂/အစန 
(ိင်ု)၀၇၉၃၅၈]ထမှံ အရပ်ကတအိေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ြဖင့် ပုိင်ဆုိင်လာသူ ဦးသူရ 
ွန် ၊ ေဒ နီနီကိုတိုမှ တရားလိုြပလုပ်၍ 
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်  တရားုံး၊ 
တရားမကီးမ အမှတ်-၃၅/၂၀၂၂ (၂၈-၂-
၂၀၂၂)ြဖင့်  ေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
ကို   မှတ်ပုံတင်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ြဖင့် 
ဦးသက်ဝင်းေအာင်အား တရားပိင်ထား 
ရှိပီး တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ  တရားလိုမ ှအိုင် 
ဒီကရီရရှိခဲ့ပါသည်။  တရားမဇာရီမ  
အမှတ်- ၅၄/၂၀၂၂ (၂၄-၃-၂၀၂၂)အရ 
တရား းံကုိယ်စား ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် 
တရားုံးမ ှခန်အပ်ြခင်းခံရသ ူေဒ ဆုဒါ 
လီဝင်း(ဘီလစ်)[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၉ 
၆၀၁]မှ တရားံုး ဒီကရီအေထာက်အထား 
များ၊ တရားုံးမှ  တာဝန်ေပးအပ်စာ၊ 
ေနစ်မှတ်တမ်းှင့ ်အရပ်ကတအိေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်တိုတင်ြပ၍  အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်   ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခိုင်လုံ 
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့်  ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၅၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၉၊ 

ဧရိယာ(၀.၁၁)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၉၊ အာဇာနည်လမ်း၊ 
၂၃-ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဦးေကျာ်ထိန်(BT-၀၂၃၃၁၄) အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်ထိန်(BT-၀၂၃၃၁၄)ထံမှ ပိုင်ဆိုင ်
ေကာင်းစာချပ်အမှတ်-၁၉၈၄/၂၂(၁၇-၃-၂၂)ြဖင့် ပုိင်ဆုိင်လာသူ ေဒ ရီရီဝင်း[၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၀၀၅၁၉၀]ထံမှ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၆၈၀၈/ 
၂၁(၅-၁၀-၂၁)ြဖင့် GP ရရှိသူ ေဒ နီလာေကျာ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၄၈၃၂၂]မှ ဂရန် 
မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊   
ေဒ ရရီဝီင်းကိယ်ုတိင်ုကျန်ိဆိထုားသည့ ်ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေကျာ်ထန်ိ အမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် စှ(်၆၀)ဂရန်မူရင်းမှာ သူမ၏လက်ဝယ်တွင ်ေပျာက်ဆုံးသွား 
သည်မှာမှန်ကန်ေကာင်း၊ ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ကိယ်ုတိင်ုကတဝိန်ခခံျက်၊ ကိယ်ုစားလှယ် 
လ ဲစာ၊ ပါဝါမုပ်သိမ်းေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်မူရင်းတို
တင်ြပ၍ ဂရန်မတိ ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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



ဇွန်   ၃၀၊    ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ြမင်ေတာ်သာအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၆)၊ 

အခန်းအမှတ်(၃၀၁)အား မူလအမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ခင်မာကည် [၁၂/တမန 
(ုိင်)၀၂၂၈၁၅]ထံမှ တစ်ဆင့်ြပန်လည်ဝယ်ယူထားသူ ေဒ ြမေသွးွယ် [၁၂/ပဘတ 
(ုိင်)၀၁၄၄၄၅]မှ ၎င်းအမည်ြဖင့် တုိက်ခန်းပုိင်ဆုိင်ခွင့် မှတ်ပံုတင်စာအုပ်ြပလုပ် 
ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါ သည်။ ထတ်ုေပးရန် မသင့ေ်ကာင်း ကန်ကွက်လိ ု
ပါက ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ
 မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ဇိုဘိုင်ရ်(မိုဒန်)(ခ)ေအာင်ဇင်(ခ)ေအာင်ကီးှင့် အများသိေစရန်ဇိုဘိုင်ရ်(မိုဒန်)(ခ)ေအာင်ဇင်(ခ)ေအာင်ကီးှင့ ်အများသိေစရန်
မသီရိြမတ်ဝင်း(ခ) ေရးရ မာဘီှင့် ပတ်သက်၍ က န်ေတာ်များ ြမန်မာ 

ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေမာ်လဝီအဖွဲချပ(်ဗဟို)ထံသို ဇိုဘိုင်ရ်(မိုဒန်)(ခ)ေအာင်ဇင်(ခ) 

ေအာင်ကီးဆိသုမှူ ေတာင်းဆိ ုထတ်ုယသွူားေသာ ဖသ်ဝါဓမ သတ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ခိုင်လုံေသာအေကာင်းြပချက ်   အေထာက်အထားများ   မှန်ကန်မ ရရှိေစရန် 

ြပန်လည်စိစစ်ိုင်သည်အထ ိဆိုင်းငံ့ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ 

ဓမ သတ်ဖသ်ဝါများအား ယေန  (၂၉-၆-၂၀၂၂)ရက်မှစ၍ တရားဝင်ရပ်ဆုိင်းထား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

 ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာေမာ်လဝီအဖွဲချပ်(ဗဟို) ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာေမာ်လဝီအဖွဲချပ(်ဗဟို)

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
 ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်း(တာေမွ)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်- ၂-ဂျ ီ၁၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၄၃၈V-2/F၊ ဧရယိာ (၀.၄၄၆)ဧကရိှ ေြမပိင်ုေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရိှ အမှတ်-၆၃၊ နတ်ေမာက်လမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊ ဗိလ်ုချိ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ ဟုေခ တွင်သည့် ေြမပိုင်ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို

သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ  

ဌာနတွင် ေရာင်းသမူျားြဖစ်ကေသာ ေဒါက်တာေဒ ဝင်းေမ(AC-၀၆၃၁၈၂)ှင့ ်ဦးလှေမာင် 

(C/RGN-၀၀၀၄၃၁)တို အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ မူလေြမကွက်ကီး၏ (အေရှ)ဘက်ြခမ်း၊ 

အကျယ်အဝန်း(၅၈ေပ x၁၀၀ေပ) ရိှေြမကွက်အား အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်များမှ ပိင်ုဆိင်ုပီး 

အ ပ်အရှင်း ကင်းရှင်းေကာင်းဝန်ခံလျက် ေရာင်းချလုိေကာင်းကမ်းလှမ်းလာ၍ ဝယ်ယူရန် 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေငအွနက် တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

ကို စရန်ေငွအြဖစ ် ေပးေချထားပီးြဖစ်သည့်အတွက ် ကန်ကွက်လိုပါက  ခိုင်လုံေသာ 

ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု

ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးတိင်ုေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆) 

အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ လယ်ယာေရ ေြမလမ်း၊ အမှတ်(၂၄/၂၅) ရှိ Shwe Einzali Condo-1၊  

အခန်းအမှတ်(6th Floor-C)၊ (1700Sqft) အကျယ်အဝန်း၊ ကားပါကင(်၁)စီးရပ်နားခွင့်ပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း (၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုဦးခင်ေမာင်လင်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၅၄၆၆]ှင့် ေဒ ခင်ေအးချိ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၅၄၆၇]တိုမှ ဥပေဒှင့်အညီ 
တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယ ူ
ရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက ်

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ဒက ိဏသီရိမိ ၊ ဒက ိဏသီရိရပ  ်
ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၈/
ဒက ိဏသီရိအလယ်ရပ်)၊  ေြမကွက  ်
အမှတ်(ဒ-၃၀၄၇၂)၊ ေြမဧရယိာ (၀.၁၄၆) 
ဧကရိှ ေဒ သရီေိကခိင်ု (ဘ) ဦးတင်ထွန်း 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၆၂၁၀၃] အမည်ေပါက် 
(ပါမစ်)ေြမကွက်ကိ ုအမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူ
ေဒ သီရိေကခိုင်ထံမှ  ေနြပည်ေတာ်  
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အေထွ 
ေထွကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ် (၁၉၂၀/ 
၂၀၂၀) (၁၅-၁၂-၂၀၂၀)  ရရှိထားသူ 
ေဒ ေအးေအးလ  င်(ဘ) ဦးေမာင်လ  င် [၉/
ပမန(ိင်ု)၀၃၅၆၄၁]မှ ေြမေပးမန်ိမရူင်း၊ 
အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာမူရင်း
တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ ်ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများအေန 
ြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း
များ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ၊ အေထာက် 
အထားခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံ 
ကန်ိးှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနသုိ ဤေကညာ 
ချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍     (၁၅)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း 
ှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များ 
ှင့်အညီ ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထား 
လာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 
လိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၆၈)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သိဒ ိ 

(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၅)ဟု မှတ်သားတည်ရှိေသာ ဦးထိန်လင်းအမည်ေပါက် 
(၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ) ဂရန်ေြမကွက်အနက်မှအမှတ်(၁၀၆)ှင့ ်ကပ်လျက်တည်ရိှေသာ 
(၂၀ေပx ၆၀ ေပ) ေြမကွက်အနက် အတွင်းဘက်ြခမ်း(၁၀ေပx၆၀ေပ)ေြမကွက်ကိ ု
ဦးသရူေကျာ်[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၅၈၂၂၁]က တရားဝင် ပိင်ုဆိင်ုထားပီး၊ ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုည့အ်ေပ  က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ု 
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ထိအုေရာင်း 
အဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လုိသည့် မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာစာမှတ်စာတမ်းမူရင်း 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည် 
အထိ ဥပေဒှင့်အညီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသူရိန်ေကျာ် (ဥပေဒဘွဲ)ဦးသူရိန်ေကျာ် (ဥပေဒဘွဲ)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၃၄၅)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၃၄၅)
အမှတ်(၆၈၂)၊ ေရ ဝါထွန်းလမ်း၊ ၆၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၆၈၂)၊ ေရ ဝါထွန်းလမ်း၊ ၆၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၀၇၉၀၀၆၁၆၊ ၀၉-၄၅၇၃၉၈၂၂၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၀၇၉၀၀၆၁၆၊ ၀၉-၄၅၇၃၉၈၂၂၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ ခိင်ုေရ ဝါလမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၅၇၄/

က+ခ)၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမေပ တွင် တည်ေဆာက်ထားေသာ အလျား(၁၈)ေပxအနံ(၅၀)
ေပရှိ ေြမညီထပ် (ေခါင်းရင်းခန်းှင့် ေြခရင်းခန်း/ဘယ်ညာ)၊ ဒုတိယထပ်(၃-လ ာ)၊ 
ေခါင်းရင်း(ဘယ်)ခန်းတိုှင့ ်၎င်းအခန်းများှင့ဆ်က် ယ်သည့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
တိုကိ ုေြမရှင်များြဖစ်ကေသာ ေဒ ေထွးယ် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၂၈၇၂၅] ှင့ ်ဦးခင်ေအာင် 
[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၀၉၈၂၆]တုိမှ ၎င်းတုိလက်ဝယ်ရရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်း အဆုိြပ၍ တရားဝင် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသည့်အတွက ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ သိန်း 
သန်းမိုး [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၂၃၃၃]မှ  ကာလတန်ဖိုးှင့်အညီ (၁၂-၁၀-၂၀၁၈)ရက်ေန  
ကတည်းက ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသည့အ်တွက် အဆိပုါတိက်ုခန်း(၃)ခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ 
ေဒ သန်ိးသန်းမိုးတစ်ဦးတည်းကသာ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်မရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ                             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ                             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သိန်းသန်းမိုး ေဒ ေအးမွန်ေအာင် ဦးစိုးလ  င်ဝင်းေဒ သိန်းသန်းမိုး ေဒ ေအးမွန်ေအာင် ဦးစိုးလ  င်ဝင်း
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
 (စ်-၁၅၃၇၂)  (စ်-၅၃၆၃၇)   (စ်-၁၅၃၇၂)  (စ်-၅၃၆၃၇)  
 မဟာဥပေဒဘွဲ ဥပေဒဘွဲ မဟာဥပေဒဘွဲ ဥပေဒဘွဲ
 အမှတ်(၁၉/၄လ ာ)၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၁၉/၄လ ာ)၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ 
 တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း ၀၉-၇၉၉၉၁၁၁၆၄၊ ၀၉-၇၉၁၄၄၈၆၅၈ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း ၀၉-၇၉၉၉၁၁၁၆၄၊ ၀၉-၇၉၁၄၄၈၆၅၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ သီဟသူလမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်(၅၈၀/A)ဟု ေခ တွင်ေသာ ၃ထပ်ခွဲအေဆာက်အဦမှ ပထမထပ်၊ 
အလျား(၁၈)ေပ၊ အနံ(၅၄)ေပ အကျယ်အဝန်းရိှ ေနအိမ်တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်း 
ေပ ရိှ လူေနထုိင်အသံုးြပခွင့်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသ ူ ေဒ ဖာသီမန် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၈၉၄၄]မှ 
ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည့်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ 
ဦးမျိးေကျာ်ခိင်ု [၁၂/လမန(ိင်ု)၁၄၇၈၅၅]ှင့ ်ဦးေအာင်ေကျာ်ခိင်ု [၁၂/လမန(ိင်ု) 
၁၄၃၃၆၃]တိုက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် 
ယေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင် 
ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည် 
အထိ တရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီနီထွန်း(LL.B, LL.M, D.B.L, D.I.L)ေဒ နီနီထွန်း(LL.B, LL.M, D.B.L, D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၃၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၃၀၀)

အမှတ်-၁၆၈၊ ေရကူးဘူတာုံလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်-၁၆၈၊ ေရကူးဘူတာုံလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၂၂၀၀၂၂၊ ၀၉-၇၆၅၄၈၈၅၉၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၂၂၀၀၂၂၊ ၀၉-၇၆၅၄၈၈၅၉၇

ဦးဘတင်ှင့် ေဒ ေငွသန်းတို၏ သားသမီးများသိရှိေစရန် ဦးဘတင်ှင့် ေဒ ေငွသန်းတို၏ သားသမီးများသိရှိေစရန ်

အသိေပးအေကာင်းကားြခင်းအသိေပးအေကာင်းကားြခင်း
ဦးစန်းေအာင် [၉/မထလ(ိင်ု)၃၀၂၅၅၆]၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးဘတင်ှင့် 

ေဒ ေငွသန်းတုိ(၂)ဦးစလံုးမှာ ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်ေကာင်း  ကားသိရပါသည်။ 

ဦးစန်းေအာင်မှ  ဦးဘတင်ှင့် ေဒ ေငွသန်းတိုအား ေကျးဇူးြပန်ဆပ်လိုပါသြဖင့ ်

၎င်းတို၏ ကျန်ရစ်သူသားသမီးများမှ ဦးစန်းေအာင်(၀၉-၇၉၆၂၈၅၈၃၆)ထံသို 

ကွယ်လွန်သူတို၏ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူအြမန်ဆုံးဆက်သွယ် 

ေပးပါရန် အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)

တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ဦးဘဲလူး (P/RGN-၀၀၀၅၉၃) အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ ရန်ကုန်မိ၊ 

ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်ဗိုလ်ထွန်းဇံ၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(က/၈)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၅ ေပ x ၅၀ ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ မင်းန ာ 
လမ်း၊ အမှတ်(၆)ဟုေခ တွင်သည့် ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
အားလုံးတိုကိ ုလက်ဝယ်ရှ ိအေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူများြဖစ်ေသာ 
ဦးြမေအာင် [၁၂/ဒပန(ြပ)၀၀၀၃၀၈] (DBN-၀၀၀၆၂၇)+(၇)ဦးတုိထံမှ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွက  ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍  အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ် တန်ဖိုးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအြဖစ် စရန်တန်ဖိုးေငကွိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ 
ေြမကွက်ှင့ ်   ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ    အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့ ်
ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသည်ဆိုပါက စာချပ်စာတမ်းမူရင်း 
များှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ပါရန်ှင့်   သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက   အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)
တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၁၁၇၃)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ 

မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁/ထူပါံု)၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၁၁၇၃)၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၅၅)ဧက၊ ေပ(၄၀x၆၀) အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်သည် ဦးြမင့်စိုး [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၅၄၈၆၇]  အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင ်
အကျိးခံစားလျက်ရှိပီး၊ ၎င်းမှ အပီးအပိုင်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့ ်
အေလျာက် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ  
ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်တိုထံသို ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အေထာက် 
အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

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

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

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

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၈၄၆/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း(၆၀ေပx၂၀ေပ)၊ ဧရယိာ (၁၂၀၀)စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)

ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

(၅)ရပ်ကွက်၊ သေရေခတ ရာ (၂၄) လမ်း၊ အမှတ်(၈၄၆/ခ)ဟ ုေခ တွင်ေသာ (၁)ထပ်တိက်ု 

ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် 

သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ  မိေြမစာရင်းတွင်  ဦးဝင်းေမာင ်

အမည်ြဖင့်တည်ရှိေသာ  ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက် 

ြဖစ်သ ူ ဦးဝင်းေမာင် ကွယ်လွန်သွားပီးေနာက် ၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ အညန်ိးမှ ရန်ကန်ုမိ 

စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ (၁၆-၁၀-၂၀၁၂)ရက်စဲွပါ “အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း 

ေကညာစာချပ်” (စာချပ်အမှတ်-၅၄၃၆/၂၀၁၂)အရ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုလာပီး ၎င်းထမှံ 

ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ (၁၁-၂-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ “အထူးကိယ်ုစားလှယ် 

လ ဲစာ”  (အမှတ်-၂၄၄၀/၂၀၂၂) အရ ယခုေရာင်းချသူက လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ

ေကာင်း ေြပာြပဝန်ခံ၍  အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ (၁)ထပ် 

တိက်ုေနအမ်ိအား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် အတွက် ေရာင်းဖိုး 

ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေငွကုိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ 

၎ငး်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ယေနေကာ်ြငာသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ

က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန ်

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်များကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်မင်းိုင် [LL.B,C.B.L, WIPO DL-101 (GENEVA)]ဦးေအာင်မင်းိုင ်[LL.B,C.B.L, WIPO DL-101 (GENEVA)]

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၂၇)

အမှတ်(၁၂၈)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၂)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၂၈)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၂)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း- ၀၉-၅၁၀၀၃၂၂ဖုန်း- ၀၉-၅၁၀၀၃၂၂



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

တိုက်ခန်းကျယ်ငှားရန်ရှိသည်တိုက်ခန်းကျယ်ငှားရန်ရှိသည်
ယုဇနပလာဇာအနီး ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွ

၂၅ ေပ x ၅၀ ေပ တိုက်ခန်းကျယ်

ခန်းလံုးြပည့်ေက ြပားခင်းကပ်ပီး၊ ှစ်ခန်းတဲွ၊ သံုးခန်းတဲွငှားရန်ရိှသည်။

ဆက်သွယ်ရန်  ဖုန်း- 09-795500877,   09-795500899ဆက်သွယ်ရန်  ဖုန်း- 09-795500877,   09-795500899

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ြဗဟ စိုရ်လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ 

အမှတ်(၆၅၅-ခ)၊ (၁ခန်းတဲွ၆ထပ်)တုိက်၏ တတိယထပ် ေပ(၁၈x၅၄)အကျယ် 
အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ု  လက်ရှိပိုင်ဆိုင ်
လ ဲ ေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေြမရှင် ေဒ ခင် 
ယုယုလ  င် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၁၃၀၆]မှ  ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာရာ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ြပည့်မွန်သင် [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၉၁၆၇]မှ 
ဝယ်ယူရန် သေဘာတူသည့်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 
စရန်အြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ထိုေကာင့်  အထက်ေဖာ်ြပပါ 
အခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သမူျား၊ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား 
(မူရင်း)များြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 
လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ ဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်သန်းကို(ခ) ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်မင်းဦးေအာင်သန်းကိ(ုခ) ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်မင်း
(စ်-၁၄၈၂၇)(စ်-၁၄၈၂၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်(၁၄၉/၁၅၁)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ အမှတ်(၁၄၉/၁၅၁)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၁၁၅၅၇၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၁၁၅၅၇၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၄)၊ 

ဗညားဒလလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၉၀)၊ ေြမအကျယ်(၄၀x၆၀)ေပ အနက်မှ 
မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ  ေခါင်းရင်းေြမအကျယ(်၂၀x၆၀)ေပ ေြမှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ 
ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေဒ သင်းသင်းဟံ[၇/ပစန(ိုင်) 
၂၂၃၃၄၀]ကိင်ုေဆာင်သမှူ ပိင်ုဆိင်ုထားပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အ ပ်အရှင်း 
တစ်စံုတစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့်  က န်မေဒ ေဆွေဆွခုိင် [၁၂/
သလန(ိုင်)၀၆၅၁၅၈]ကိုင်ေဆာင်သူမ ှစရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ  ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက  ဤအေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။          ေဒ ေဆွေဆွခိုင် [၁၂/သလန(ိုင်)၀၆၅၁၅၈]ေဒ ေဆွေဆွခိုင် [၁၂/သလန(ိုင်)၀၆၅၁၅၈]

ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၂၄၂၁ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၂၄၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၄၀၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၄၀၊ 

ေအာင်မဂ  လာလမ်းှင့် ေအာင်သစ ာလမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၃၉)၊ (အလျား ေအာင်မဂ  လာလမ်းှင့် ေအာင်သစ ာလမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၂၃၉)၊ (အလျား 
၄၀'xအန၆ံ၀')ရိှ ေြမကွက်သည် ရန်ကန်ုမိ မိြပေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ၄၀'xအနံ၆၀')ရိှ ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိ မိြပေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် 
ေဒ ေမာ်လီ (ဘ) ဦးစိန်ဝင်း [၃/ဘအန(ိုင်)၀၀၇၄၈၁] ေဒ ေမာ်လီ (ဘ) ဦးစိန်ဝင်း [၃/ဘအန(ိုင်)၀၀၇၄၈၁] အမည်ေပါက်စည်ပင်ပါမစ်ေြမ
ကွက်ြဖစ်ပီး ယင်းေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ အရပ်ကတိစာချပ်အဆက် 
အဆက်ြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ထားပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း 
ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ကည်ကည်ဝင်း [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၀၉၆၉၂]မှ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံသုိ ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား (မူရင်း)များြဖင့် ကုိယ်တုိင် 
လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၈၁)
တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈U10 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈U10 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ 

(၉၄)ရပ်ကွက်၊  တိုက်(၂၂)၊ အခန်း 

(၂၀၄)၊ ငုဝါလမ်း(B)၊ ယုဇနဥယျာ် 

မိေတာ်ေန  ဦးထန်ကျအဲိှုင့ ်ေဒ ေဘ ွ

အီယာန်တို၏သမီး    ေရ ြပည်စိုး 

ကိုယ်ပိုင ်အထက်တန်းေကျာင်းမ  ှ

မအမ်မလီစိန်ေဒါပါရ်ကို မအမ်မလီ 

ဇိန်ေဒါပါရ်  အမည်ေြပာင်းလဲေခ ဆို 

ပါရန်။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်ဦးမျိးသူိုင် [၁၂/ရပသ 

(ိင်ု)၀၆၀၈၅၄] High Voltage Training 
Course Certificate ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရှိပါက ဆက်သွယ်ေပးပါရန် 
အကူအညီေတာင်းအပ်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၅၁၉၁၃၇၃ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၅၁၉၁၃၇၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၃၂စီခ၊  

ေြမကွက်အမှတ-်၂/၁၀၀၊ ဧရိယာ(ဝ.၂၅၈)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ် (၆၀) 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

တိုကို ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 

ကတိြပသူ ဦးသန်းထိုက်ေအာင ်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၅၆၆၁၅]ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသ ူ

ရိှပါက ဤေကညာချက်ပါသည့်ေနမှ(၁၄) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံခုိင်လံုေသာ 

စာရက်စာတမ်း  အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ  ကန်ကွက်ိုင ်

ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့် 

အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၃၂)

အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈လမ်း (ေအာက်)၊ ၆- ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတား အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈လမ်း (ေအာက်)၊ ၆- ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတား 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်အမှတ် 

(၃၉-ေအ)၊ သုခလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၂၄)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပ၊ 
(၂၄၀၀) စတရုန်းေပရိှ ဦးေကျာ်တင် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်အမ်ိအပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား အရပ်ကတစိာချပ် အဆက်စပ်ြဖင့ ်ယခေုရာင်းချသ ူ
ဦးေကျာ်မျိးဝင်း [၁၄/မမန(ိင်ု)၁၃၄၄၄၉] မှ မမိတိစ်ဦးတည်းဝယ်ယလူက်ေရာက် 
ပိင်ုဆိင်ုထားေကာင်း၊ ပိင်ုဆိင်ုမ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့ ်ြပန်လည်ေရာင်း 
ချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ ြပန်လည်ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုး 

ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း 
မူရင်းများြဖင့် ယေနေကညာပါသည့်ရက်မှ(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက 
ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကစိ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဥမ ာဖိး (LL.B)ေဒ ဥမ ာဖိး (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၀၇၁၄)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၀၇၁၄)
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀



ဇွန်   ၃၀၊    ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၂၁) ရပ်ကွက်၊ ဆည်ေြမာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၆၂၂)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ ေပ(၆၀x၃၀) ေြမကွက်အနက်မှ လမ်းကိမုျက်ှာမလူ င် ဝဘဲက် ေပ(၆၀x၁၁) အကျယ်အဝန်းရိှေြမှင့ ်တစ်ထပ် 
တိက်ုခအံမ်ိ၊ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခသံြူဖစ်ေသာ ေဒ ရရီဝီင်း [၁၂/ဥကမ(ိင်ု) 
၀၃၀၉၆၅] ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးသန်ိးေဇာ်[၉/မခန(ိင်ု)၀၆၅၅၈၅] က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကို  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ု ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
(၇) ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့်သ ူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေအာင်ြမင့် (LL.B)ဦးေအာင်ြမင့ ်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန စ်-၆၂၄၁ (၁၁-၆-၁၉၈၂)အထက်တန်းေရှေန စ်-၆၂၄၁ (၁၁-၆-၁၉၈၂)
အမှတ်(၂၆၄)၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ (၂၁) ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်အမှတ်(၂၆၄)၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ (၂၁) ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၂၇၆၆၄ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၂၇၆၆၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၉-ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၁၈-တ)၊ ဧရိယာ 

(ဝ.၁၉)ဧကရှိ B ၃(ခ) ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်-၆၀ (A)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ 

(၁၀) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့် RC အမျိးအစား(၁)ထပ်ခွဲတိုက် အေဆာက်အဦ 

(၁)လုံးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့ ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ ဥမ ာရှိန် 

[၁၂/မရက(ိုင်)၀၈၁၁၉၆]ထံမှ  က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက  ဝယ်ယူရန်အတွက်  အေရာင်းတန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ ်

တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤေကညာချက်ပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်တိုထ ံခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လှလှလွင် (စ်-၅၇၇၃) ေဒ ွယ်ွယ်ဇင် (စ်-၁၅၇၂၄) ဦးေဝဖိးေကျာ် (စ်-၁၇၀၀၅)ေဒ လှလှလွင် (စ်-၅၇၇၃) ေဒ ွယ်ွယ်ဇင် (စ်-၁၅၇၂၄) ဦးေဝဖိးေကျာ ်(စ်-၁၇၀၀၅)

ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း(စ်-၁၄၁၃၂) ေဒ ေဝဇင်ေအာင် (စ်-၁၆၇၀၆) ဦးတင်ထွန်းြမင့်ေအာင် (စ်-၁၇၂၉၂)ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း(စ်-၁၄၁၃၂) ေဒ ေဝဇင်ေအာင် (စ်-၁၆၇၀၆) ဦးတင်ထွန်းြမင့်ေအာင ်(စ်-၁၇၂၉၂)

ေဒ သ ာေမာ် (စ်-၁၄၁၅၂)  ဦးထက်ေခါင် (စ်-၁၇၅၆၉)ေဒ သ ာေမာ် (စ်-၁၄၁၅၂)  ဦးထက်ေခါင် (စ်-၁၇၅၆၉)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်- ၁၀၈/၁၁၀၊ ၃-လ ာ၊ ၃၈-လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ အမှတ်- ၁၀၈/၁၁၀၊ ၃-လ ာ၊ ၃၈-လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း- ၀၉-၅၁၂၇၁၄၄၊ ၀၉- ၇၆၅၁၂၇၁၄၄၊ ၀၁၈-၃၈၄၇၈၃ဖုန်း- ၀၉-၅၁၂၇၁၄၄၊ ၀၉- ၇၆၅၁၂၇၁၄၄၊ ၀၁၈-၃၈၄၇၈၃

Board of Director ေြပာင်းလဲြခင်းBoard of Director ေြပာင်းလဲြခင်း
 AEON Microfinance (Myanmar) Co., Ltd 

မှ ၃၀-ေမလ-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကျင်းပေသာ Board of 

Director အစည်းအေဝးတွင ် Board of Director 

အဖွဲဝင်များြဖစ်ေသာ  Mr. Tsuyoshi  Maeda ှင့် 

Mr.Ryuma Tazume တိုသည်  ရာထူးမှုတ်ထွက ်

ပီး Mr.Kunio Kawamura အား Non-Executive 

Director တစ်ဦးအြဖစ် အတည်ြပခန်အပ်ပီးြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

AEON Microfinance (Myanmar) Co.,Ltd.AEON Microfinance (Myanmar) Co.,Ltd.

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း  အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း  အများသိေစရန်ေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်(၇၀)၊ 

အေနာ်ရထာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-် (၁၅/ခ)၊ အိမ်အမှတ်-(၁၉၅/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း 
(အလျား ၂၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ)ရှိသည့် ဦးဗဒိုင်း (HZA-၁၆၃၁၈၄) အမည်ေပါက် ေြမချ 
ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ 
အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်   ဝယ်ယူထားပီး   ယခုလက်ဝယ်ရှ ိ
ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးြမတ်သူ [၁၂/ဥကတ(ြပ)၀၀၀၄၄၀]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
အတွက် ေြမကွက်ှင့်အိမ်တန်ဖိုး၏ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုတရားဝင် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သက်သက်မွန် (LL.B, LL.M, D.B.L, D.I.P.L)ေဒ သက်သက်မွန် (LL.B, LL.M, D.B.L, D.I.P.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၀၁၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၀၁၃)
အမှတ်(၅၅၇/၅၆၇)၊ အခန်း(၉၀၂)၊ ၉-လ ာ၊ အမှတ်(၅၅၇/၅၆၇)၊ အခန်း(၉၀၂)၊ ၉-လ ာ၊ 

MAC Tower မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊MAC Tower မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့ ်ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Ph: 09- 795492660Ph: 09- 795492660

ဒီကရီကိုအတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိုအတည်ြပရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 

ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၄၉ ှင့်ဆက် ယ်သည့်၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၄၉ ှင့်ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၇၆၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၇၆
ဦးစိုးတင့် ှင့် ၁။ ဦးစိန်ထွန်း
   ၂။ ဦးေကျာ်ွန်  (ခ)
       ဦးမာမက်ဟာနစ်
(တရားိုင်)       (တရား ံးများ)(တရားိုင်)       (တရား ံးများ)
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွကီး(ခ) ရပ်ကွက်၊ ၁၆၅ 

လမ်း၊ အမှတ်-၁၃ေန (၁) တရား ံး ဦးစန်ိထွန်း (ယခလုပ်ိစာမသ)ိ ှင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုး 
ေဒသကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဌ) ရပ်ကွက်၊ သစ ာပန်းလမ်း၊ အမှတ်-၉၇ 
ေန (၂) တရား ံး ဦးေကျာ်ွန်(ခ)ဦးမာမက်ဟာနစ် (ယခုလိပ်စာမသိ)တို သိေစ 
ရမည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 
တရားမကီးမ အမှတ်-၃၄၉ တွင်ရရိှသည့ ်ဒကီရကီိ ုအတည်ြပရန် ဤုံးေတာ်တွင် 
ဦးစုိးတင့်က ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် အတည်ြပ 
လုပ်ေစရန် အမိန်ကိုမထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် ေချဆိုရန် 
သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ  ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်ရ  ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ (သိုမဟုတ်) 
အေကာင်းြပေချဆိုိုင်သူ အခွင့်အမိန်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ဇူလိုင်လ (၁၃)ရက်   (၁၃၈၄ ခုှစ်၊  ဝါဆိုလဆုတ် ၁ ရက်)ေန   မွန်းမတည့်မီ 
(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ (၂၇)ရက်တွင်  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေအးေအးြမင့်) (ေအးေအးြမင့)်
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)
 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရိှ ဌာနများတွင် အသုံး 

ြပရန်အတွက် လိုအပ်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများကို 

သတ်မှတ်ေနရာအေရာက် ကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့ ်စိတ်ပါဝင်စား 

သည့ ်လပ်ုငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများ ေပးသွင်းိင်ုပါေကာင်း 

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 စ် ပစ ည်းအမျိးအမည် အေရအတွက် စ် ပစ ည်းအမျိးအမည ် အေရအတွက်

 (က) တာယာ (၃၆)မျိး ၅၀၃၈ လုံး/စုံ

 ( ခ ) ဘက်ထရီ (၁၄)မျိး ၂၃၄၅ လုံး

 (ဂ ) စက်ဆီ/ေချာဆ(ီ၉)မျိး ၁၀၇၈၀/၉၉၀/၅၀ ဂါလန်/Kg/Liters

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပံုစံှင့် စည်းကမ်းချက်များကုိ ၃၀-၆-၂၀၂၂ ရက်မှစ၍ 

ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကိ ု၁၄-၇-၂၀၂၂ ရက် မွန်းတည့် 

(၁၂:၀၀)နာရီ  ေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ် 

ေရးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအေကာင်းကားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပံုစံအား မိေတာ်ခန်းမ (ပထမထပ်) ဘ  ာေရးှင့် ေငွစာရင်း 

ဌာန၊ ပစ ည်းဝယ်ယေူရး ဌာနစတွုင် ဝယ်ယူိင်ုပါသည်။ အေသးစတ်ိအချက် 

အလက်များကိ ုဖုန်းအမှတ်-၀၁- ၃၈၈၇၃၂ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ် 

ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

ပစ ည်းဝယ်ယူေရးတင်ဒါေကာ်မတီပစ ည်းဝယ်ယူေရးတင်ဒါေကာ်မတီ

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်(၁၃) ပ-ထပ်၊ မိသစ(်၁)

လမ်း၊ ေကျာက်/ေရှရပ်ကွက်တွင်ေနထိုင်သ ူဦးသန်းေဌး [၁၁/မတန 
(ုိင်)၀၀၆၅၆၂]ှင့် ေဒ ခင်မာေအာင် [၁၁/မတန(ုိင်)၀၁၂၇၆၉]တို၏ 
သမီးြဖစ်သူ မဆုထက်လင်း [၁၂/တမန(ုိင်)၁၂၉၄၀၇]ကုိင်ေဆာင်သူ 
သည် မဘိများ၏ ဆိဆုုံးမမ ကိ ုနာခမံ မရိှဘ ဲမဘိများစတ်ိဆင်းရေဲအာင် 
အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ေနသြဖင့ ်(၃၀-၆-၂၀၂၂)ရက်မှစ၍ သမီးအြဖစ်မ ှ
အပီးအပိင်ုအေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ ၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်
ကစိ အဝဝအား တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ဖခင် ဦးသန်းေဌး - မိခင် ေဒ ခင်မာေအာင်ဖခင် ဦးသန်းေဌး - မိခင် ေဒ ခင်မာေအာင်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ စစ်ကိင်ုးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၁၀/ခ)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၁၀x၆၀)၊ ေြခရင်းြခမ်းရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ှစ်ထပ်ေနအမ်ိ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးလှသိန်း (CA-၀၄၈၇၁၂) အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက် မှတ်သား 
တည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမ ှဦးေအးဝင်း (MUN-၁၈၈၀၀၉) [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၇၁၀၅၈]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတူ 
အဆင့်ဆင့် အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ”်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် 
တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 
အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတုိက 
အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ စာဂ(၂၂)လမ်း၊ အမှတ်(၆၂၂)

ဟုေခ တွင်ေသာ Mini ကွန်ဒို၊ (၆)ထပ်ခွဲ၊ (ဓာတ်ေလှကားပါ)၊ ၃-လ ာ (B)၊  Mini ကွန်ဒို 
အခန်း(၁)ခန်း (ကားပါကင်တစ်စီးစာအပါအဝင်)ှင့ ်ယင်း Mini ကွန်ဒိအုခန်းှင့ပ်တ်သက် 
ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ု တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး  လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ
ေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပသ ူဦးေမာင်ေမာင ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၄၃၁၁]ထံမှ အပီးအပိုင် 
ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ Mini  ကွန်ဒိုအခန်းေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေငွေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ Mini ကွန်ဒိုအခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို 
ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား 
မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းဦးဦးသန်းဦး

[B.Com (AA), HGP,RL][B.Com (AA), HGP,RL]
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၈၀၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၈၀၂)

အမှတ်(၆၄၁)၊ ဇာနည်(၁၄)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၆၄၁)၊ ဇာနည်(၁၄)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၇၃၇၄၂၉၊ ၀၉-၉၇၅၄၅၂၂၄၃၊ ၀၉-၆၅၀၆၅၆၆၈၈ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၇၃၇၄၂၉၊ ၀၉-၉၇၅၄၅၂၂၄၃၊ ၀၉-၆၅၀၆၅၆၆၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင် 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၂၆)၊ ဗိုလ်ကီးတင်ထွဋ ်အမည်ေပါက် အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၆၀x၆၀)ရိှ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထား 
ေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင်  အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအေရာင်းအဝယ် 
အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိ 
ြပသူ ေဒ စိန်ြမင့် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၃၁၈၇၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်း 
အဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်တကွ  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း 
လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မျိးမမခင်(LL.B)ေဒ မျိးမမခင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၂၄)
အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်။ အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်။ 

Ph-09-975643348,  09-443043490Ph-09-975643348,  09-443043490

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ေမထွဋ်ကုမ ဏီလီမိတက်(Reg, No.101031233)ကုိ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာ 

မိနယ်၊ အမှတ်-၁၆၇/ခ၊ စက်မ (၂)လမ်းတွင် ံုးခန်းလိပ်စာေြပာင်းေရ ဖွင့်လှစ်၍ 
လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး ကုမ ဏီ၏ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များှင့ ်အစု 
ရှယ်ယာအေရအတွက်များကိလုည်း တိုးြမင့ေ်ြပာင်းလြဲခင်းကိ ု၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက်မှ 
စ၍ ေအာက်ပါအတုိင်း ေြပာင်းလဲထားပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်-

စ် အမည် ရာထူး အစုရှယ်ယာ စ် အမည် ရာထူး အစုရှယ်ယာ 
   အေရအတွက်   အေရအတွက်
၁။ ေဒ အိန်းေဟွ မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ ၂၄၁
၂။ ေဒ ေရ လှ ဒါိုက်တာ ၁၀
၃။ ေဒ ြမသ ာေအာင် ဒါိုက်တာ  -
  စုစုေပါင်း ၂၅၁

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြမသ ာေအာင်(LL.B, LL.M)ေဒ ြမသ ာေအာင်(LL.B, LL.M)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၇၂၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၇၂၁)

အမှတ်(၂၂)၊ ြမတ်ေလးုံလမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂)၊ ြမတ်ေလးုံလမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၂၁၅၂၉၁၊ ၀၉-၇၇၀၀၇၃၆၇၉ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၂၁၅၂၉၁၊ ၀၉-၇၇၀၀၇၃၆၇၉

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄၆)၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-၈၁၇ ဟ ု ေခ တွင်ေသာ ေြမချပါမစ်တွင် ဦးေမာင်ကီး [၁၂/မရက 
(ိုင်)၀၃၇၃၅၈] အမည်ေပါက် (အလျား ၄၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ) ၂၄၀၀ စတုရန်းေပရှိ 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ သီးပင်စားပင်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
တိုကို ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၇၁)ရပ်ကွက်၊ ေလှာ်ကားလမ်း၊ 
အမှတ်-၂၅၉၆ တွင် ေနထိင်ုပီး အဆိပုါေြမကွက်အား လက်ရိှထား ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ု
ဆိုသ ူဦးကည်စိုး [၁၄/လပတ(ိုင)်၀၇၅၉၅၃]ထံမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်တို၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေသာင်းထွန်းမျိး [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၃၄၆၆၉]က တန်ဖိုးေင၏ွအချိကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယခုအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများ 
ှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးစန်းထွန်း LL.B  ဦးေအာင်ြမင်သန်  LL.B, D.B.L, D.M.L ဦးစန်းထွန်း LL.B  ဦးေအာင်ြမင်သန်  LL.B, D.B.L, D.M.L
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၂၃၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၁၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၂၃၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၁၈)

တိုက်-၈၈၊ အခန်း-၂၀၁၊ ရတနာပုံ (၁)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက် ရပ်ကွက်၊ တိုက်-၈၈၊ အခန်း-၂၀၁၊ ရတနာပုံ (၁)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက ်ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-448007737, 09-795353475သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-448007737, 09-795353475



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ြ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

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 ဏီများထံမ ှဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ  ေခ ယူအပ်ပါသည်-
 FDA အသိအမှတ်ြပFDA 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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၈)(စ)ီရပ်ကွက်၊ ေြမကွက် 

အမှတ် (၅၉၄)၊ အမ်ိအမှတ်(၄၀)၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်းဟေုခ တွင်ေသာ ေပ (၄၀x၆၀)

ရိှ ဦးသံလုံး (CF-108993) အမည်ေပါက်လျက်ရိှေသာ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအတွင်းမှ 

ခွဲေဝပီး ကျန်ရှိေသာ ေပ(၂၅x၆၀) ေခါင်းရင်းဘက ်ေြမအကျယ်အဝန်း ေနအိမ် 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား အမည်ေပါက်ထံမှ ဆက်စပ် 

အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ မာမာေအာင်[၁၂/

အစန(ိုင်)၀၀၄၀၄၇]ထံမှ က န်မ ေဒ လင်းလင်းထက်က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်

အတွက် (၂၈-၆-၂၀၂၂) ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်

ေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ကို အပီးသတ်ေငွေချပီး ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ရာ  ကန်ကွက်လုိသူများရိှက ပုိင်ဆုိင်မ  စာရက်စာတမ်းမူရင်း 

များယူေဆာင်၍ ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကညာစာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က န်မထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက ်

ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ လင်းလင်းထက် [၁၂/လမန(ိုင်)၁၃၀၀၅၈]ေဒ လင်းလင်းထက ်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၃၀၀၅၈]

တိုက်အမှတ်(၃၀)၊ အခန်း(၀၀၂)၊ခေရ(၄)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊လ  င်မိနယ်၊ တိုက်အမှတ်(၃၀)၊ အခန်း(၀၀၂)၊ခေရ(၄)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊လ  င်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၈၂၅၁၁၊ ၀၉-၅၃၆၆၅၈၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၈၂၅၁၁၊ ၀၉-၅၃၆၆၅၈၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ဆပ်ိကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးအမှတ်(၈၃)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၃၃၄)၊ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးသန်ိးကည်အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရိှေသာ 
ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရိှသည့ ်ပါမစ်ေြမကွက်ထမှဲ ဝဘဲက်အြခမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၃၃၃)ှင့် ကပ်လျက်ရှိေသာ ဧရိယာေပ (၂၀x၆၀) အကျယ်ေြမကွက်ကိ ုလက်ရှိ 
တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူဦးေအာင်ြမတ်မိုး [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၁၂၇၇]
ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိ ု
ပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအးထံသို 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအး [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၆၆၆၉]ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအး [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၆၆၆၉]
ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၁၇၈၁၁၆ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၁၇၈၁၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သံတံတားရပ်ကွက်၊ ဗဟိုလမ်း (ယခင် 

ေဇယျဝတီလမ်း)၊ တုိက်အမှတ်(၃၅)၊ ပ-ထပ်/ဘီ၊ ေြခရင်းခန်း၊ အကျယ် (၁၂ေပခဲွx 

၅၀ေပ)ခန်ရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေဒ စန်း 

စန်းေဌး[၇/ပခန(ိင်ု) ၀၁၇၁၅၃]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ု  က ု်ပ် 

ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

အားပီးေြမာက်ေအာင်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ိင်ုဦး(ဥပေဒဘဲွ)     ေဒ ေကျာေ့ကျာစ့(ံဥပေဒဘဲွ)    ဦးဇဲွြပည့စ်ုလွံင်(ဥပေဒဘဲွ)ဦးေကျာ်ိင်ုဦး(ဥပေဒဘဲွ)     ေဒ ေကျာေ့ကျာစ့(ံဥပေဒဘဲွ)    ဦးဇဲွြပည့စ်ုလွံင်(ဥပေဒဘဲွ)

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

                    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ                                                 အထက်တန်းေရှေန                    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ                                                 အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၅၀၅၇၃၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၅၀၅၇၃၇

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေရ အုတ်ဂူ(၅)လမ်း၊ တိုက်အမှတ် 

(၆၆၁)ဟေုခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတဲွ(၃)ထပ်ခဲွတိက်ု၏ ပထမထပ် (၃-လ ာ)၊ တိက်ုကိမုျက်ှာ 
မူလ င် (ဘယ်ဘက်ြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရ၊ မီးစုံ 
အပါအဝင်ယင်းတုိက်ခန်းေပ ရိှ ဆက် ယ်တွယ်ကပ်လျက်ရိှေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်(၁၇-၉-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ဝယ်ယ၍ူ 
လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ ေတာ်ဝင်ှင်း[၆/ကသန(ုိင်)၁၁၃၄၈၀]မှ မိမိတစ်ဦး 
တည်း ပိုင်ဆိုင်ပီး အ ပ်အေထွးကင်းရှင်းေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်၍ ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း၊ 
ဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုသည့်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကသည့် ဦးရဲြမင့်[၁၂/
ဒလန(ိုင်)၀၃၀၁၉၀]ှင့် ေဒ အိအိေသာ် [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၃၇၇၆၃]တိုမှ (၂၇-၆-၂၀၂၂)
ရက်ေနတွင် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေင ွတစလံု်းတစ်ခဲတည်းေပးေချ၍ အပီးအပုိင် ဝယ်ယူ 
ထားကာ လက်ေရာက်ရယူခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါတုိက်ခန်းကုိ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်ေနရက်မှစတင်၍ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများကသာလ င် စီမံခန်ခွဲခွင့် အြပည့်အဝရရှိသူများြဖစ်ပါေကာင်းှင့် 
အမှန်တကယ်ဝယ်ယူ ပုိင်ဆုိင်ထားသူများြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။                      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၆၈)

အမှတ်-၁၂၉၇(ေအ)၊ တတိယထပ်၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၂၉၇(ေအ)၊ တတိယထပ်၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ 
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃၅-CG)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၄၀၂)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀x၄၀)ေပရှိ 

ဦးကျင်ေရ  [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၀၇၁၃]+ဦးေကျာ်ဝင်း [၁၂/တမန(ိုင်)၀၅၇၅၈၁] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်၏ 

တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ (ေြခရင်းြခမ်း) ေပ(၁၀x၄၀) အကျယ်ရှိ ဦးေကျာ်ဝင်းပိုင်ဆိုင်သည့ ်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အမှတ်(၂/ခ)၊ ေနသူရိန်လမ်း၊ ဆရာစံ(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ှစ်ထပ်ခဲွအုတ်ညပ်အေဆာက်အဦ အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 

ကတိြပသူ ေဒ စန်းစန်းရီ [၁၂/တမန(ိုင်)၀၂၂၆၂၃]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ

ှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါ သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းလူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ မျိးမမခင် (LL.B)ေဒ မျိးမမခင် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၀၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၀၂၄)

အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ Ph-09-975643348,09-443043490အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ Ph-09-975643348,09-443043490

ြမန်မာိုင်ငံေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းြမန်မာိုင်ငံေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၄ ခုှစ် အလုပ်အမ ေဆာင်သက်တမ်းအတွက်၂၀၂၂-၂၀၂၄ ခုှစ် အလုပ်အမ ေဆာင်သက်တမ်းအတွက်

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ပဲွကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း အေကာင်းကားြခင်းေရးချယ်တင်ေြမာက်ပဲွကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း အေကာင်းကားြခင်း

(အသင်းသူ/ အသင်းသားများသိသာပါရန်)(အသင်းသူ/ အသင်းသားများသိသာပါရန)်
ြမန်မာိုင်ငံေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ၂၀၂၂ခုှစ်မှ ၂၀၂၄ ခုှစ် 

အထိ (၂)ှစ်သက်တမ်းအတွက် တာဝန်ယူေဆာင်ရက်မည့် ဗဟုိအလုပ်အမ ေဆာင်ှင့် အလုပ် 
အမ ေဆာင် ေရးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲကိ ု၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက် (စေနေန ) တွင် ကျင်းပ 
ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ကျင်းပြပလုပ်မည့်ေနရာအား အသင်းုံးရှ ိေကာ်ြငာသင်ပုန်းတွင ်
ကပ်ထားေပးမည ်ြဖစ်ပါသည်။)

အလုပ်အမ ေဆာင်အြဖစ ်ဆ ြပလိုသူများှင့ ်မဲဆ ေပးလိုေသာ အသင်းဝင်များသည ်
သတ်မှတ်ချက်စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ုအသင်း၏ ေကာ်ြငာသင်ပန်ုးတွင် လာေရာက်ကည့်  
ိင်ုပီး အသင်းံုးခန်းတွင် ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ(၂၀)ရက် (ဗဒု ဟူးေန )၊ ညေန(၄)နာရေီနာက်ဆုံး 
ထား၍ အဆိုြပလ ာများ တင်သွင်းိုင်ပါသည်။

အဆိုပါ ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်ှင့် အလုပ်အမ ေဆာင်   ေရးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲကို 
အသင်းဝင်များ တက်ေရာက်ကပါရန်လည်း ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

(ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ)(ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတ)ီ

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်  ၃၀၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-  

၁၄/၁၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်- ြမင်သာစေုပါင်းအမ်ိရာ၊ ေြမကွက်အမှတ်- 
၂၃/၁၊ အကျယ်အဝန်း (၁၇၇၂၀)စတုရန်းေပ၊ (၀.၀၄၀)ဧကရှိ ှစ်(၆၀) 
ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပ 
မိနယ်၊ (၁၄/၁)ရပ်ကွက်၊ ြမင်သာ(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၂၃/၁)ဟုေခ တွင် 
သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်
ေရာင်းချခွင့်ရှိသ ူဦးစံေရ  (AH-၀၆၆၇၂၁၊ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၃၅၀၆]) 
ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ် 
သည့်   တန်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသည်ဆိုပါက 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကစိ   ပီးေြမာက်သည်အထ ိ ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး (LL.B., LL.M)ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး (LL.B., LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)
အမှတ်(C-2A)၊ အခန်းအမှတ်(110)၊  Botahtaung Time Square အမှတ်(C-2A)၊ အခန်းအမှတ်(110)၊  Botahtaung Time Square 
အိမ်ရာ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ အိမ်ရာ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉- ၂၅၀၀၆၀၃၁၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉- ၂၅၀၀၆၀၃၁၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ သီရိန ာ(၂၈)လမ်း၊ အခန်း(B-3)၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၂၄၆)၊ အလျားx 

အနံ (၁၇ေပx၄၇ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့်တက ွအကျိးခံစားခွင့်များအားလုံးကို ေြမရှင်ေဒ သန်းသန်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၅၅၁၇]
ထံမှ အဆက်အစပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ေရာက်ရရှိသူ (၁) ဦးကည်ဇင်ဟန် [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၃၉၆၂]၊ (၂) 
ဦးမွန်သက်ထွန်း [၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၂၃၉၆၁]တိုမှ တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သအူြဖစ် ဝန်ခလံျက် ၎င်းတိုထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ေဒ နီနီေအာင်(LL.B)(စ်-၃၈၀၂၃)ေဒ နီနီေအာင်(LL.B)(စ်-၃၈၀၂၃)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
ုံးအမှတ်(၈၃/၁၁)၊ ဒု-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၅၄၁၇၆၄၆၊ ၀၉-၇၈၅၄၁၇၆၄၆ုံးအမှတ်(၈၃/၁၁)၊ ဒု-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၅၄၁၇၆၄၆၊ ၀၉-၇၈၅၄၁၇၆၄၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ သံလွင်သစ်ခွဥယျာ်လမ်းသွယ်၊ အမှတ်(2A/6-3) ဟု ေခ တွင်ေသာ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် (၂၇/သမိုင်း)၊ ေြမကွက်အမှတ ် (၂က ၆/၃)၊ ဧရိယာ (၀.၂၁၂)ဧကရှိ B ေြမပိုင်ေြမ (အိမ်ယာေြမ) 
အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဆက် ယ်တွယ်ကပ်လျက်ရှိသည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို    
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမစာရင်းမှတ်တမ်းတွင ်ဦးထွန်းထွန်း [၁၂/
ကတန(ိင်ု)၀၇၇၈၄၃] အမည်ေပါက် မှတ်သားထားပါသည်။ အမည်ေပါက်သ ူဦးထွန်းထွန်းထမှံ အေရာင်းအဝယ် အရပ်ကတ ိ
စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယ၍ူ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ မှတ်ပုတံင်အမှတ်-(၈၂/၂-၁-၂၀၁၈) ကိ ုလက်ခရံယထူားသ ူဦးေအးချမ်းေအာင် 
[၉/ခအဇ(ိင်ု)၀၁၂၉၄၀] မှ လက်ဝယ်ထား ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ေကာင်း၊ အ ပ်အေထွးကင်းရှင်းေကာင်း 
ဖွင့ဟ်ဝန်ခ ံကတြိပေြပာဆိ၍ု က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆသုိွ ေရာင်းချရာက ု်ပ်၏ မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယသူည့အ်တွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေရာင်းချသူထံ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိသူ မည်သူ 
မဆုိ ယင်းေြမကွက်ှင့် သက်ဆုိင်သည့် စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း မူရင်းများှင့်အတူ က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကညာပါသည့် 
ေနရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်၍ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝေအာင် (LL.B)ေဒ ေဝေဝေအာင် (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၆၈)

အမှတ်-၁၂၉၇ (ေအ)၊ တတိယထပ်၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၁၂၉၇ (ေအ)၊ တတိယထပ်၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈ဖုန်း၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဦးအုံးကိင် (ဘ) ဦးကာခိင်ုမှတ်ပုတံင်အမှတ် [၁၂/ခရန(ိင်ု)၀၅၀ 

၉၅၅]ှင့ ်ေဒ ေအးရ ီ(ဘ) ဦးေမာင်ရိှန် မှတ်ပုတံင်အမှတ် [၁၂/ခရန(ိင်ု) 
၀၅၀၉၅၁] ကိုင်ေဆာင်သူတို၏သားြဖစ်သူ ေမာင်လှမျိး မှတ်ပုံတင် 
အမှတ်[၁၂/ခရန(ိုင်)၁၄၃၄၆၄] ကိုင်ေဆာင်သူသည် မိဘညီအစ်ကို 
ေမာင်ှမတို၏   ဆုံးမစကားကိ ု  နားမေထာင်ဘဲ၎င်း၏ဆ အတိုင်း 
ေဆာင်ရက်သွားပါသြဖင့ ်(၃၀-၆-၂၀၂၂)ရက် (အဂ   ါေန)မှစ၍ သားအြဖစ် 
မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ပါသည်။

ဖခင် ဦးအုံးကိင်+မိခင် ေဒ ေအးရီဖခင် ဦးအုံးကိင်+မိခင် ေဒ ေအးရီ

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၄/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သစ ာ(၅)လမ်း 

အေနာက်၊ အမှတ်(၇၉၀/က) အမည်ေပါက် ဦးထွန်းေမာင်ေယ (၈၄)ှစ်၊  အကျယ်အဝန်း 
(၂၀x၆၀)ေပေပ တွင် (၁၈x၅၄)ေပကို ကန်ထိုက်တာှင့် အေပးအယူ(၅)ထပ်တိုက် 
ေဆာက်လုပ်၍ရရှိထားေသာ  (ပထမထပ်)  (တတိယထပ်) တိုက်ခန်း(၂)ခန်းအား ဖခင် 
ဦးထွန်းေမာင်ေယမှ သက်ရိှထင်ရှားရိှစ်တွင် သားသမီးများအား စတ်ိဝမ်းမကဲွရေလေအာင် 
ပံုေသေပးအပ်ြခင်းစာချပ်ြဖင့်  ေပးအပ်ရာ  ေဒ စန်းစန်းလွင် [၁၂/သလန(ုိင်)၁၄၂၄၄၈] 
ှင့် ဦးေအာင်မင်း [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၇၄၀၄၅] ှစ်ဦးတိုအား  (တတိယ)ထပ်အား ထုခွဲ 
ေရာင်းချ၍ ေငွေပးအပ်ြခင်းြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ကျန်ရှိသမီးတစ်ဦးြဖစ်သ ူေဒ ချိချိလွင် 
[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၂၂၄၂၁] အား  (ပထမထပ်)တိက်ုခန်းကိ ုအပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းေပးအပ် 
ပီး  ေြမကွက်၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ား စာချပ်တွင်ပါဝင်ေသာ ဖခင်မှာကားခဲသ့ည့စ်ည်းကမ်း 
ချက်အတုိင်း ေဆာင်ရက်ရန် အပီးအပုိင်ေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ သုိြဖစ်၍  ဦးထွန်းေမာင်ေယ 
(ဖခင်) မကွယ်လွန်မ ီသားသမီးများအား ပုေံသေပးအပ်ြခင်းြဖင့ ်ခဲွေဝေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပါေသာ 
ေကာင့ ်ဖခင်ကီး ကွယ်လွန်ပါက ထပ်မံခွဲေဝရယူရန ်အေမွဆိုင်ပစ ည်းများ မကျန်ရစ် 
ေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးထွန်းေမာင်ေယ ဦးေမာင်ေမာင်ေအး ဦးထွန်းေမာင်ေယ ဦးေမာင်ေမာင်ေအး
 [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၅၉၄၀၂] အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၉၁၂၁)(၃၀-၆-၂၀၀၄) [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၅၉၄၀၂] အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၉၁၂၁)(၃၀-၆-၂၀၀၄)
  အမှတ်(၂၂၄၈/ခ) ေဇယျဝတီ (၇)လမ်း၊(၁၂)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၂၂၄၈/ခ) ေဇယျဝတီ (၇)လမ်း၊(၁၂)ရပ်ကွက်၊ 
  သာေကတ၊ ရန်ကန်ုမိ။ဖန်ုး-၀၉-၄၃၀၇၃၃၁၈၊ ၀၉-၇၉၅၁၄၁၁၄၈  သာေကတ၊ ရန်ကန်ုမိ။ဖန်ုး-၀၉-၄၃၀၇၃၃၁၈၊ ၀၉-၇၉၅၁၄၁၁၄၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၃စီ၄၊ ေြမကွက်အမှတ-်V၁၁၊ 
ဧရိယာ (ဝ.၀၄၂)ဧက၊ ေြမကွက် တည် 
ေနရာအမှတ်-၅၇၊ ၁၃၃-လမ်း၊ ပဏု ား 
ကန်ုးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ဦးတင် 
စိုး (စအီက်ဖ်-၀၃၈၈၂၂)၊ ေဒ ခင်ခင်စန်ိ 
(စီအက်ဖ်-၀၃၈၈၃၈) အမည်ေပါက် 
ှစ်(၉၀)ဂရန်ေြမကွက်အား  အမည် 
ေပါက်   တစ်ဦးြဖစ်သူ  ဦးတင်စိုး 
(ဖခင်/ခင်ပွန်း)  (၂၄-၁-၂၀၀၅)ရက် 
တွင်  ကွယ်လွန်သြဖင့ ်  ကျန်အမည် 
ေပါက် တစ်ဦးြဖစ်သူ  ေဒ ခင်ခင်စိန် 
(စီအက်ဖ်-၀၃၈၈၃၈)   (မိခင်/ဇနီး)
ြဖစ်သူှင့်    သားသမီးများြဖစ်ေသာ 
ဦးေကျာ်ြမတ်ုိင် [၁၂/တမန(ုိင်)၁၀၂ 
၃၉၀]၊  ေဒ ခင်မာစိုး[၁၂/တမန(ိုင်) 
၀၃၀၅၂၅] တိုထမှံ  GP အမှတ် ၈၄၀၁/ 
၂၀၂၀ (၂၂-၇-၂၀၂၀)ရသူ အေမွဆိုင် 
တစ်ဦးလည်းြဖစ်သူ ဦးေကျာ်ြမင့်ိုင ်
[၁၂/တမန(ိုင်)၀၈၆၇၇၄] မှ ကတိ 
သစ ာြပလ ာ၊ ေထာက်ခံကတိသစ ာ 
ြပလ ာ၊  ေသစာရင်း၊  ဂရန်မူရင်းတို 
တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်
ဆိုရန် ေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက     တရားဝင ်
ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက် 
အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက  လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 
များအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး ဌာနမှး 
(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာချက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၄၁)၊ (၃လ ာ)ေန ဦးခင်ေမာင်ဝင်း [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၂၄၈၈]၊ (ဘ) 
ကာဆင်(ခ) ဦးေဖခင်သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမှတ်အသားကိ ု
ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းများ၊ မှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၄/၄၂၅၁)
ြဖင့ ်(၁၀-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနက တရားဝင် မှတ်ပုတံင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တဆံပ်ိ 
မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

အထက်ေဖာ်ြပပါ  “မဂ  လာ စက ေရာင်း/ဝယ်ေရး”ဟေူသာ လပ်ုငန်းတဆံပ်ိ 
အမည်အမှတ်အသားကို  အသုံးြပ၍ ြပည်တွင်းြဖစ်(Recycle)စက ကတ်ြပား 
အမျိးမျိး၊ ေရာင်စံုကတ်ြပားအမျိးမျိးှင့် စက အမျိးမျိးထုတ်လုပ်ြဖန်ြဖးေရာင်း 
ဝယ်ေရးလုပ်ငန်းကုိ ရန်ကုန်မိှင့် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုး
တွင် ြဖန်ြဖးေရးလပ်ုငန်းများအား ုံးခန်းများ ဆိင်ုခန်းများ ဖွင့လှ်စ်၍လည်းေကာင်း၊ 
လမူ ကွန်ရက် ဆက်သွယ်ေရးစနစ်မှလည်းေကာင်း ြဖန်ြဖးေရာင်းချလျက်ရိှပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါ တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား တစ်ခုလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ တိုက်ိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်း 
ေကာင်း၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ ဆင်တူယုိးမှား၊ တစ်နည်းနည်းတုပြပလုပ်သံုးစဲွြခင်း 
မြပလပ်ုရန် သတေိပးတားြမစ်အပ်ပါသည်။ လိက်ုနာြခင်းမရိှပါက တည်ဆဥဲပေဒ 
များှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ  အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးခင်ေမာင်ဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးခင်ေမာင်ဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဇာနည်ေအာင်ေဒ ဇာနည်ေအာင်

LL.B,DBL.DIL.DMLLL.B,DBL.DIL.DML
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၁၈/၁၅-၆-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၁၈/၁၅-၆-၂၀၁၇)

၁၅၃၊ ၃၂-လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။၁၅၃၊ ၃၂-လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph:09-5030919, 09-78041106Ph:09-5030919, 09-78041106

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ် (၉) ရပ်ကွက်၊ လမ်း-၄၀၊ 

အမှတ် (၁၄၅) ဟေုခ တွင်ေသာ (၈) ထပ်တိက်ု၏ ၆ -လ ာ/(ဝ)ဲဘက်ခန်း၊ အကျယ် 

အဝန်း(၁၂၁
၂
x၅၀) ေပ အကျယ်ရိှ  ေဒ ခင်ြမင့် [၁၂/သလန(ုိင်)၀၇၇၄၉၀] အေမွ 

ဆက်ခပံိင်ုဆိင်ုခွင့ရ်ရိှခဲေ့သာ တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု

ေဒ ခင်ြမင့်၏ အေမွစားအေမွခံ သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ ခင်မာလွင်၊ ဦးမျိးဝင်း၊ 

ေဒ ခင်မျိးလွင်၊ ေဒ မျိးမျိးလွင်၊ ေဒ ခင်မာလာ၊ ဦးရဝဲင်းိင်ု၊ ဦးသန်းဝင်းထွန်းတုိမှ 

အေမဆွက်ခ ံပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှေသာ တိက်ုခန်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား၍ ေရာင်းချရန် 

ကမ်းလှမ်းရာ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကလည်း ဝယ်ယူရန် လက်ခံသေဘာတူပီး 

သမီးအကီးြဖစ်သ ူ ေဒ ခင်မာလွင်  [၁၂/သလန(ိုင်)၀၈၈၁၇၇]ထံသို  စရန်ေငွ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။     အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့ ်    ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ  စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 

မူရင်းများှင့်အတ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ရက်မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ

ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် 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

မီးေဘးေရှာင် မီးေဘးေရှာင ်

မေလာင်ခင်တားမေလာင်ခင်တား



ဇွန်  ၃၀၊   ၂၀၂၂

(OWIC) ကတ် ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေကညာြခင်း(OWIC) ကတ် ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးလင်းိင်ု [၈/အလန(ိင်ု)၁၈၉၇၇၁]၊ (Passport 

No. ME 723887) ကိုင်ေဆာင်သူ၏ Overseas Worker Identification Card 

(OWIC) ကတ်မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် က ်ုပ်ထံသို ေတွရှိပါက အေကာင်း 

ကားေပးပါရန ်အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ချမ်းြမြမငိမ်း(စ်-၅၀၄၉၉)ေဒ ချမ်းြမြမငိမ်း(စ်-၅၀၄၉၉)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၄/၃/၄၁၃)၊ ကာယသုခလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။အမှတ်(၄/၃/၄၁၃)၊ ကာယသုခလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၃၇၇၉၈၂ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၃၇၇၉၈၂

“ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ရန်ကုန်စက်မ ဇုန်)၊ “ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ရန်ကုန်စက်မ ဇုန်)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၃၆၂)၊ ဧရိယာ (၅.၀၀၀)ဧက၊ အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်အမှတ(်၃၆၂)၊ ဧရိယာ (၅.၀၀၀)ဧက၊ အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦ အပါအဝင် သွယ်တန်းတပ်ဆင်ထားသည့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦ အပါအဝင် သွယ်တန်းတပ်ဆင်ထားသည့ ်

ပစ ည်းရပ်များှင့် ေနထုိင်ပုိင်ဆုိင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ ပစ ည်းရပ်များှင့် ေနထုိင်ပုိင်ဆုိင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”

 အထက်ေဖာ်ြပပါ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ရန်ကုန်ရန်ကုန်

စက်မ ဇုန်စက်မ ဇုန်)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၆၂)၊ ဧရိယာ (၅.၀၀၀)ဧက၊ အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  အေဆာက်အဦအပါအဝင်   သွယ်တန်းတပ်ဆင်ထားသည့ ်

ပစ ည်းရပ်များှင့် ေနထိုင်ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင ်

အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အဆုိြပသူများြဖစ်ကသည့် 

ဦးစိုင်းေအာင်ထွန်း(ဘ) ဦးအိုက်နန်ဖတ် [၁၃/တခလ(ိုင်)၀၃၉၂၁၂]ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှ

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အဆုံးအပိင်ုလက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် သေဘာတညူပီါ 

သြဖင့် ေရာင်းေကးစရန်ေငွများ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍     ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ဤေကညာသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်း/စာရက်စာတမ်း 

(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မိုးမိုးေအး (LL.B)ေဒ မိုးမိုးေအး (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၉၄)

၄၂လမ်း၊ ၇၈x၇၉ လမ်းကား၊ ချမ်း/ေြမာက်မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မ ေလးမိ။၄၂လမ်း၊ ၇၈x၇၉ လမ်းကား၊ ချမ်း/ေြမာက်မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မ ေလးမိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၄၀၆၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၄၀၆၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ကလေီထာ်အေနာက်ေကျးရာ၊ 

ကွင်းအမှတ်(၉၆၃)၊ ေကျာက ဒင်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(N/၂၁၉)ဟုေခ တွင်ေသာ 

ေြပစာတွင် (၃)ဧကှင့် ေြပစာတွင်မပါရိှဘဲ တစ်ဆက်တည်းရိှေသာ (၁.၅)ဧကခန်၊ 

စုစုေပါင်း(၄.၅)ဧကခန်ရိှ (G)အမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိး 

ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးအား ေဒ ေအးခိင်ု[၁၂/လကန(ိင်ု)၀၇၉၁၉၂]မှ ပိင်ုဆိင်ုမ  

အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 

ကတြိပေြပာကားလာသြဖင့ ်က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 

စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ)ု ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထား

များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 

အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B) ေဒ စ ာဝင်း(LL.B) ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B) ေဒ စ ာဝင်း(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉)

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၃၉/A)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၆၉)၊ ဒါနလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၃၉x၆၀)၊ (၂၃၄၀)

စတုရန်းေပ၊    ဧရိယာ(၀.၀၅၄)ဧကရှိ    ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးအား  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင ်

အမည်ေပါက်သူ ဦးေအးလင်း[၁၂/ဒဂတ(ိုင)်၀၀၂၈၄၉]မှ ပိုင်ဆိုင်မ  အ ပ်အရှင်း 

ကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာကား 

လာသြဖင့် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွအြဖစ် 

(ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ)ု ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိ ု

သူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း  အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက် 

ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B) ေဒ စ ာဝင်း(LL.B) ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B) ေဒ စ ာဝင်း(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉)

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ ၂-က ရပ်ကွက်၊ eာဏ-၃လမ်း၊ အမှတ်-၃၁ 

ဟုေခ တွင်ေသာ (၇၀x၅၀)ေပ အကျယ်ရှိေြမှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်တိုသည ်မူလ 

ေနထိုင်သူ ဦးက က်နီအမည်ြဖင့ ်တည်ရှိလျက်ရှိပီး ယခုေရာင်းချသ ူေဒ ခင်ဝင်း 

[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၅၃၀၉၀] ကိင်ုေဆာင်သကူ အရပ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ရိှ 

ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမကွက်ကီးထဲမှ တရားဝင ်

မခဲွမစတ်ိရေသးသည့ ်ေြမကွက်အစတ်ိအပိင်ုးြဖစ်ေသာ အမှတ်-၃၁(ေြခရင်းြခမ်း)၊ 

eာဏ-၃လမ်း၊ ၂-က-ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် (၃၀x၇၀)ေပ 

ေြမကွက်အား က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ ဝါဝါဝင်း [၁၂/တတန (ိင်ု)၁၄၉၄၂၀]ကိင်ုေဆာင် 

သမှူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယူပီး အေရာင်းအဝယ်ြပသည့ ်အမ်ိအပါအဝင်ေြမကွက်အား 

လက်ေရာက်ရရှိထားပီးြဖစ်သြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ လက်ေရာက ်

ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ဝါဝါဝင်းမှ လဲွ၍ အြခားမည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ပိင်ုဆိင်ုခွင့် 

မရှိေတာ့ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဝါဝါဝင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဝါဝါဝင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ခင်သီတာလဲ့လဲ့ထွန်း(LL.B) ဦးသက်ေနာင်(LL.B) ေဒ ခင်သီတာလဲ့လဲ့ထွန်း(LL.B) ဦးသက်ေနာင်(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၁၀၀၅၈/၂၉-၇-၂၀၁၄) (စ်-၁၄၃၃၄/၂၇-၄-၂၀၁၈) (စ်-၁၀၀၅၈/၂၉-၇-၂၀၁၄) (စ်-၁၄၃၃၄/၂၇-၄-၂၀၁၈)

တိုက်-၉/၁၁၊ အခန်းအမှတ်-၀၀၅/B၊တိုက်-၉/၁၁၊ အခန်းအမှတ်-၀၀၅/B၊

၃၆(လမ်းတို)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။၃၆(လမ်းတို)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၀၈၁၅၈၅၊ ၀၉- ၄၂၀၂၄၆၉၆၇၊ ၀၉- ၂၅၄၃၀၉၄၉၇၊ ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၀၈၁၅၈၅၊ ၀၉- ၄၂၀၂၄၆၉၆၇၊ ၀၉- ၂၅၄၃၀၉၄၉၇၊ 

၀၉- ၇၈၂၇၅၂၈၈၄၀၉- ၇၈၂၇၅၂၈၈၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၈)၊ လူေနရပ်ကွက ်

အမှတ်(၇)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၁)၊ အကျယ်အဝန်းေပ (၄၀) x (၆၀)

ရိှေသာ အိမ် ခံေြမအား ေဒ စိန်စိန် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ှင့်အတူ ဆက်စပ်စာချပ် 

စာတမ်းများြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်လ ဲေြပာင်း  ေရာင်းချခွင့်ရိှသူ ေဒ ြမင့်မင်းသူ [၅/ထခန 

(ိုင်)၀၆၅၀၀၃]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ အိအိ [၁၃/ကတန(ိုင်)၀၀၇၈၉၉]က အပီး 

အပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်

ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ အိအိ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ အိအိ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ယ်ယ်စိုးေဒ ယ်ယ်စိုး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၉၄၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၉၄၆)

အမှတ်-၂၁၆/ခ၊ မ ေလးလမ်း၊ (၆/၉)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၂၁၆/ခ၊ မ ေလးလမ်း၊ (၆/၉)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၆၂၂၂၂၁၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၆၂၂၂၂၁၀

ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ၉-လမ်း၊ အမှတ် ၄၂/ဘီ ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ၉-လမ်း၊ အမှတ် ၄၂/ဘီ 

(ေြမညီထပ်)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၁၂(ေြမညီထပ)်ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၁၂၁၂x၅၀)ေပရှိ x၅၀)ေပရှိ 

တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
၁။ အထက်ရည် န်းလပ်ိစာေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းကိ ုအပိင်ုေရာင်းချသ ူ(မခိင်) ေဒ မမီ ီ

သန်း[၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၉၅၃၅]ှင့်  သမီးေလးဦး  ၁။ ေဒ သီသီဦး၊ ၂။ ေဒ ေဝမာလွင်၊ 

၃။ ေဒ ဝင်းြမတ်ြမတ်သ၊ူ ၄။ ေဒ ေမေသာ်ေသာ်ေထွး တိုက တရားဝင်ေရာင်းချလ ဲေြပာင်းခွင့ ်

ရှိေကာင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချမည်ဟ ုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ဦးေဇာ်ဝင်းေမာင် [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၃၃၂၉]က ဝယ်ယူရန်သေဘာတူပီး တိုက်ခန်း 

တန်ဖိုးေငွကို အပီးအပိုင်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

၂။ ထိတုိက်ုခန်းေရာင်းချလ ဲေြပာင်းြခင်းကိ ုမည်သမူဆိ ုပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 

စာရက်စာတမ်း ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို ေကာ်ြငာထည့်သွင်းပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း ဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ တိုက်ခန်းအေရာင်း 

အဝယ် ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေဆာင်ရက်ပီးြဖစ်၍ တိုက်ခန်းကို လက်ေရာက်ရယူပီး 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမျိးချစ် (LL.B) ဦးမျိးချစ် (LL.B) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၈၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၈၄၅)

ေရ စံြမတ် Law Firm General Serviceေရ စံြမတ် Law Firm General Service

အမှတ်-၃၁(ေြမညီထပ်)၊ ၉-လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်။အမှတ်-၃၁(ေြမညီထပ)်၊ ၉-လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၇၂၆၅၂၄၁၄ဖုန်း-၀၉-၇၇၂၆၅၂၄၁၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ အိမ်ကီးလမ်း၊ အမှတ်(၂၇)၊ 

ပထမထပ်(ယာ)၊ ေခါင်းရင်းခန်းဟေုခ တွင်ေသာ အခန်းအကျယ်(၁၂ေပခဲွx၆၅ေပ)
ရိှ တိက်ုခန်းကိ ုေဒ ဝင်းမာ[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၂၃၉၄၁] ြဖစ်သမှူ ေရာင်းချပိင်ုဆိင်ုခွင့ ်
ရိှေကာင်းဝန်ခံ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ် 
သက်ပီး ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ကန်ကွက်လုိပါက ယေနေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်
က ု်ပ်ထံသုိ ကိယ်ုတိင်ုကိယ်ုကျ ဥပေဒှင့အ်ည ီလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်သည်အထိ လာေရာက်ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာ 
ေပ ေပါက်ြခင်းမရှိပါက အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ပီး အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဆွှင်းယု(LL.B, DBL) WIPO(Switzerland)ေဒ ေဆွှင်းယု(LL.B, DBL) WIPO(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၈၀၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၈၀၅)
အမှတ်(၁၇၁)၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၇၁)၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၄၃၂၇၄ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၄၃၂၇၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ ဦးeာဏ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၀၄)ဟေုခ တွင် 
ေသာ ေြမအလျား (၄၀)ေပxအနံ (၆၀)ေပ၊ ဧရိယာ (၂၄၀၀) စတုရန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်တွင် ဦးရှင်းသန်ထွဋ် အမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦအပါ 
အဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးအား အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသထူမှံ ေဒ သဂိ    
ေစာ [၁၁/စတန(ိုင်)၀၀၂၂၇၃] က မှတ်ပုံတင်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ယခု 
အခါ ေဒ သဂိ   ေစာထမှံ ထပ်မဝံယ်ယခူဲသ့ ူေဒ နန်းေဟမာ [၇/တငန(ိင်ု)၁၁၂၂၁၂]
ထံမှ က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးသာထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၀၆၈၄] 
ှင့ ်ေဒ စန်းစန်းရ ီ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၂၀၆၈၅] တိုမှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါကိစ ှင့် 
စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက က ု်ပ်တိုထသံို တကိျခိင်ုလုေံသာ တရားဝင် 
ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများှင့်တကွ ယခုေကညာစာ 
ပါသည့် ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ယင်းရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ အပီးအပိုင ်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ဥမ ာြမင့် (LL.B, D.B.L) ေဒ စုစုေအာင်(LL.B) ေဒ ဥမ ာြမင့ ်(LL.B, D.B.L) ေဒ စုစုေအာင်(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 စ်-၈၃၅၁(၁၃-၉-၂၀၁၂) စ်-၁၃၄၉၈ (၁၂-၁၀-၂၀၁၇) စ်-၈၃၅၁(၁၃-၉-၂၀၁၂) စ်-၁၃၄၉၈ (၁၂-၁၀-၂၀၁၇)

အမှတ်(၉၉၉)၊ သစ ာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၉၉၉)၊ သစ ာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၉၇၂၃၀၉၈၉၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၉၇၂၃၀၉၈၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာ
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခိုင်၊ မအူပင်မိနယ်၊ ေရလဲကေလးေကျးရာ 

အုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ(်၇၅၆၊ ေရလဲအထက်ကွင်း)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(N-၆၉)၊ ဧရိယာ(၀.၀၉) 
ဧကရှိေြမအား ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခိုင်၊ မအူပင်မိနယ်၊ ေရလဲကေလး 
ေကျးရာအုပ်စု၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ရာလယ်ပိုင်းေန ဦးကည်ဝင်း[၁၄/မအပ(ိုင်)၁၉၃၈၇၂] 
မှ ေြမငှားဂရန်အမည်ေြပာင်း ရရိှေရးအတွက်  ေြမငှားဂရန်စာချပ်၊ ဂရန်ေြမှင့ ်အေဆာက် 
အဦအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ှင့် အြခားလိုအပ်သည့်စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား
များှင့်အတူ ေလ ာက်ထားလာမ ှင့်ပတ်သက်၍ ကျိးေကာင်းေဖာ်ြပချက်ခုိင်လံုစွာြဖင့် 
ကန်ကွက်တင်ြပိင်ုသ ူမည်သကူိမုဆိ ုယခေုလ ာက်ထားြခင်းအား ေဆာင်ရက်မေပးသင့ ်
ေကာင်း အေထာက်အထား ခုိင်လံုစွာြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများသည် မအူပင်ခုိင်အေထွ 
ေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်ြပည့်ေြမာက်သည့ ်
ရက်အထ ိကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေလ ာက်ထားသအူား လပ်ုထုံး 
လုပ်နည်း၊  န်ကားချက်ှင့်အညီ ေြမငှားဂရန်အမည်ေြပာင်း ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
 ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိ
 ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန
 မအူပင်မိ မအူပင်မိ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဗဟိုလမ်း၌တည်ရှိေသာ မုဒိတာအိမ်ရာ ၁၊ 

တုိက်-D၊ အခန်းအမှတ် (၈၀၅)ကုိ(၁၇-၁၂-၂၀၁၂)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ တုိက်-A၊ အခန်း 

အမှတ် (၉၅၆)ကုိ (၁၀-၃-၂၀၁၄)ရက်တွင်လည်းေကာင်း က န်မ၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးေအာင် 

ဇင် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၄၃၈၉]က ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသည်။ က န်မ၏  ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူ

ဦးေအာင်ဇင်သည် (၃၁-၈-၂၀၁၅) ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲပ့ါသည်။ ဦးေအာင်ဇင်ပိင်ုဆိင်ုေသာ 

အဆိပုါအခန်း(၂)ခန်းအား တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သ ူက န်မေဒ သင်းသင်းွယ် [၁၂/မရက(ိင်ု) 

၀၅၄၄၀၆]က အမည်ေြပာင်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအခန်းများှင့် 

ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁)လအတွင်း 

ေတာ်ဝင် မိသားစုကုမ ဏီ၊ အခန်းအမှတ် (၄၀၆၃)၊ Level-3 ၊ ေတာ်ဝင်စင်တာ၊ အမှတ် 

(၄၅)၊ ြပည်လမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်သို အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သင်းသင်းွယ်ေဒ သင်းသင်းွယ်

[၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၄၄၀၆][၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၄၄၀၆]

ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၇၁၉၇ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၇၁၉၇

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၅၄၉)၊ (အလျား ၄၀ေပx အနံ ၆၀ေပ) 

အကျယ်ရိှ ပါမစ်အမျိးအစား ေြမကွက်ကီး၏ တရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ ေြမကွက်အနက်မှ (အလျား ၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ) အကျယ်ရိှ  
(ေခါင်းရင်းြခမ်း) ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(အေရှပိုင်း) မိနယ်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ စိန်ိုင်းလမ်း၊ အမှတ် 
(၅၄၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့ ်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိရာှင့ ်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီး 
ဌာနတွင် ဗုိလမ်ှးခင်ေမာင်စန်း (MYA-၁၃၄၆၅၉] အမည်ေပါက်ေကာင်း၊ ၎င်းထံမှ ေရာင်းသ ူ ေဒ ချိေလးေအာင်[၁၂/သကတ(ုိင်)၂၁၇ 
၂၀၃] မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ရရိှထားေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးတင်ထွန်းဦး [၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၀၁၈၆၆] ှင့် ေဒ ေဆွမာသွယ် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၄၁၅၇၁]တုိမှ အပီး 
အပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤပါမစ်ေြမှင့ ်အမ်ိအေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုစုငိမ်း LL.B.,D.B.L.,D.I.Lေဒ စုစုငိမ်း LL.B.,D.B.L.,D.I.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း (၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း (၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်း(၄၈)၊ (၁၉) ရပ်ကွက်၊ က့ံေကာ် (၇)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၅၄၀/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရိှ ဦးြမင့်ေဇာ် အမည်ေပါက် 
ပါမစ်ေြမကွက်ကီးှင့် ေြမေပ ေြမေအာက်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား 
ဦးမျိးလွင ်[၁၂/မရက(ိုင်)၀၈၇၀၉၆] မှ  တရားဝင ်လက်ေရာက်ရယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး 
အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ေသာ ပါမစ်မူရင်း လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချခွင့်ရှိ 
ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက် က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ 
ေဒ တင်ဇာထွန်း[၆/ကလအ(ိုင်)၀၀၃၁၂၆]ထံသို ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွများမှ ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီပီး စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။  အဆုိပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လိသုမူျားရိှပါက စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားစုလံင်စွာြဖင့ ်ယခေုကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အဆိုပါေနရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက    က ်ုပ်မိတ်ေဆွဘက်မှ   အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို   ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့်(LL.B.,D.B.L,D.I.L) ေဒ ြဖေဝေဝေအာင်(LL.B,D.B.L)ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့(်LL.B.,D.B.L,D.I.L) ေဒ ြဖေဝေဝေအာင(်LL.B,D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၃၃)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၃၃)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၃၀)

အင်းစိန်စုေပါင်းုံးဝန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အင်းစိန်စုေပါင်းုံးဝန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊ ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅ဖုန်း-၀၉၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊ ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၈)၊ စတုတ ထပ်၊ 

(၅-လ ာ)၊ ဧရိယာ (၂၅ ေပ x ၅၀ ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းအား ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ု
ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ စုစုလ  င် [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၆၃၀၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးမျိးေကျာ် [၉/တသန(ိင်ု)၁၅၆၉၅၃]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို   ေရာင်းချသူထ ံ  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။   အဆိုပါ 
တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ ဆက်သွယ်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကာ်ြငာအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးလှမိုး (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၉၂၀)ဦးလှမိုး (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၉၂၀)

အမှတ်(၂၁/ခ)၊ လယ်ယာ(၄)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၂၁/ခ)၊ လယ်ယာ(၄)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၃၅၇၃၃၂ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၃၅၇၃၃၂

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ 

ြမကန်သာလမ်း၊ အမှတ်(၁၉၈)ေန ဦးဖိးမင်းဦး [၉/မခန(ိုင်)၂၃၃၆၉၉]က 
ေဒ လ  င်မိုးသူဇာ [၁၃/တကန(ိုင်)၁၉၉၁၆၃]ထံမှ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 
(၂၂)ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားလမ်း၊ အမှတ်(၄၈၇/ခ)၊ အကျယ် (အလျား- ၆၀ ေပ x 
အနံ ၆၀ ေပ)ရှိ ေြမကွက်ကို စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးအပ်ထားခဲ့ပီး 
အပီးသတ်အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၃)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ   လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဖိးမင်းဦး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဖိးမင်းဦး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးတင်ြမင့် (LL.B)ဦးတင်ြမင့ ်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၁၀၄၄)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၁၀၄၄)
အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၇)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၇)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၀၁၀၈၈၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၀၁၀၈၈၄

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးတင်ရှိန်ဦးတင်ရှိန်
ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်
စီမံကိန်းဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာ ဦးတင်ရှိန် 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)သည် ၂၇-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်စီမံကိန်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်စီမံကိန်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ လှလှြမင့် (ထားဝယ်)ေဒ လှလှြမင့ ်(ထားဝယ်)
B.A (Law). LL.BB.A (Law). LL.B

အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်
အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ ု Los  Angeles 

မိေန  ဦးေဇာ်လွန်း၏  ချစ်လှစွာေသာဇနီး 

ေဒ လှလှြမင့သ်ည် ၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန  မွန်းလဲွ 

၁နာရတွီင် San Gabriel Hospital ၌ ကွယ်လွန် 

သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ

ထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေဇယျ ၅၉/၆၀ မှ သူငယ်ချင်းများေဇယျ ၅၉/၆၀ မှ သူငယ်ချင်းများ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ ေရတွင်း အလှဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ ေရတွင်း အလှဒါယိကာမကီး

ေဒ ြမင့်ေဆွ (၇၆)ှစ်ေဒ ြမင့်ေဆွ (၇၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ြဗဟ စိုရ်လမ်း၊ အမှတ် 

(၂၁/ခ)ေန (ဦးေကျာ်ကီး-ေဒ တင်ေအး)တို၏သမီးကီး၊ (ဦးသိန်းလွင-်ေဒ ေစာွန် )
တုိ၏သမီးေခ းမ (ဦးေအာင်ြမင့်ထွန်း)၊ ေဒ သီရိစ ာ၊ (ေဒ ြမင့်ြမင့်)၊ (ဦးထွန်းထွန်းြမင့်)၊ 
(ေဒ ခင်အုန်းြမင့်)၊ (ေဒ ေအးေအးေကျာ်)၊ ေဒ ြဖြဖေအး၊ (ဦးေကျာ်ေကျာ်ေသာင်း)တုိ၏ 
အစ်မကီး ဦးတင့်ေဆွ-ေဒ ြမြမတ်သင်း၊ ဦးသိန်းထွန်း-ေဒ ခင်ေဆွဝင်း၊ ဦးတင်ေအာင်-
ေဒ ကည်ြပာဝင်း၊ ေဒ သုမနစာရီ၊ (ဦးေကျာ်ဝင်းေဆ)ွ၊ ဦးမျိးမင်းထွန်း-ေဒ စ ာဝင်း၊ 
ဦးစည်သူဝင်းေဆွတို၏ ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး၊ ေြမး ၁၁ ေယာက်၊ ြမစ်သုံးေယာက်တို၏ 
ချစ်လှစွာေသာဘွားဘွားကီးသည ်၂၈-၆-၂၀၂၂ ရက် ည ၉:၂၅ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ 
ေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၃၀-၆-၂၀၂၂ ရက် နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန် 
ခန်းမ(၁-က)၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအမ်ိမှကားများ နနံက် ၉:၃၀ နာရတွီင် 
ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၄-၇-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) နနံက် ၇ နာရတွီင် 
ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာယူိုင်ေရး အထက်ပါေနအိမ်သို က ေရာက်က 
ပါရန် ညိးငယ်ေသာစိတ်ထားြဖင့ ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ် ဒါယကာကီး ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ် ဒါယကာကီး 
ဒါိုက်တာခင်ေစာမျိး(အေဖ့ပညာ)ဒါိုက်တာခင်ေစာမျိး(အေဖ့ပညာ)

 ကမာရတ် TTC ေ ကမာရတ် TTC ေကျာင်းသားေဟာင်းကျာင်းသားေဟာင်း

အသက် (၅၉) ှစ်အသက် (၅၉) ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဒါိုက်တာေအဝမ်းဦးလှမျိး-ေဒ ိုလင်း)တို၏ သားငယ်၊ ဒုတိယ 

ဗိုလ်မှးကီးသန်းထိုက်(ငိမ်း)-ေဒ ွန်ွန်ရှိန်တို၏  သားသမက်၊  ဦးတင်ေဇာ်ဝင်း-

ေဒ လှလှြမင့်တုိ၏ေမာင်၊ (ဦးသူရ)-ေဒ ခင်မာေဌးတို၏ အစ်ကို၊ ေဒ ယ်ယ်ဝင့်(ခ)စ ာ 

၏ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ကိုမျိးမင်းဦး-မခိုင်မွန်ေစာမျိး၊ မခိုင်ဇင်ေစာမျိးတို၏ ချစ်လှ 

စွာေသာ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး ဒါိက်ုတာဦးခင်ေစာမျိးသည် ၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက်(ဗဒု ဟူးေန) 

နံနက် ၁၀:၀၉ နာရီတွင် SSC ေရ ဂုံတိုင်ေဆးုံကီး၌ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 

အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ေသာ ပ်ုကလာပ်ကိ ု၁-၇-၂၀၂၂ ရက်(ေသာကာေန) 

နနံက် ၁၀ နာရတွီင် ေရေဝးအေအးတိက်ုမှ ေရေဝးသသုာန်သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟတိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                            

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေကျာ်ိုင်ဦးေကျာ်ိုင်
အသက်(၅၆)ှစ်အသက်(၅၆)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ စ့်အုိးတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၃၆)၊ သံုးလ ာ 

ေန (ဦးကီကိင်-ေဒ ကျင်ဥ)တို၏သားေထွး၊ ေဒ ခင်ခင်ေထွး၏ခင်ပွန်း၊ 

ဆုရတနာ၊ ေချာအိန ာ၊ ဇွဲေဆွစ်တို၏ ဖခင်သည် ၂၈-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) 

နနံက် ၅:၁၄ နာရတွီင် အာရှေတာ်ဝင်ေဆးု၌ံ ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွား 

ပါသြဖင့် ယင်းေနနံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင ်

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ  ေဆွမျိးမိသဂ  ဟများအား 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၄-၇-၂၀၂၂ 

(တနလ  ာေန )    နံနက် ၇ နာရီမှ  ၁၀ နာရီအထိ   အထက်ပါေနအိမ်သို 

ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖတ်ိကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ြမန်မာိုင်ငံ   သွားှင့်ခံတွင်း   ဆရာဝန်အသင်း 

အသင်းဝင်ြဖစ်ေသာ ေဒါက်တာခင်မိုးသ(ူမ ေလး) အသက် 

(၄၂)ှစ်သည် ၁၄-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သိရှိရပါသြဖင့ ်   မိသားစုှင့်အတူ   ဝမ်းနည်းေကကွဲရ 

ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသွားှင့်ခံတွင်းဆရာဝန်အသင်းြမန်မာိုင်ငံသွားှင့်ခံတွင်းဆရာဝန်အသင်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊   မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊   ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

ေကးပန်းတိမ်တန်းလမ်း၊ အမှတ်(၇)၊ အလျား (၁၃ ၁
၂ x၆၀)ေပရှိ ေြမညီထပ ်

(ေြခရင်းခန်း)အား တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လက်ရှိထား၍ ေရာင်းချခွင့ ်
ရှိေကာင်း   အဆိုြပသူ   ဦးေအာင်ြမတ်သူ[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၅၂၆၃၅]ှင့ ် 
ေဒ ခင်ေဌးေဇာ်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၆၁၀၄]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငွအချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းွန်(စ်-၃၄၁၉/၈၅)၊ ေဒ ေအးြမတ်သ(ူစ်-၁၄၀၆၀/၁၇)ဦးသန်းွန်(စ်-၃၄၁၉/၈၅)၊ ေဒ ေအးြမတ်သ(ူစ်-၁၄၀၆၀/၁၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ၀၉-၄၄၃၀၃၅၄၂၂၊ ၀၉-၄၂၁၁၃၀၅၂၀ရန်ကုန်မိ။  ၀၉-၄၄၃၀၃၅၄၂၂၊ ၀၉-၄၂၁၁၃၀၅၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာြခင်းေကာ်ြငာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ပျ်းမနား 
အမှတ်(၁)ေဈး၊ ုံအမှတ် (C1-ခ)၊ ဆိုင်ခန်း 
အမှတ် (၃၆၂)ဆိုင်ခန်းအား ေနြပည်ေတာ်၊ 
ပျ်းမနားမိ၊ရာေကာက် ရပ်ကွက်၊ (၃)လမ်း၊ 
အိမ်အမှတ် (၇/၁၀၁)ေန ဦးခင်ေမာင် [၉/
ပမန(ိင်ု)၀၅၅၀၂၄] အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး 
ေနြပည်ေတာ်၊  ပျ်းမနားမိ၊  ရန်ေအာင် 
(၂)ရပ်ကွက်၊ ဂုဏ်တန်ရပ်၊ ဘူတာေဟာင်း 
လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၈/၁၉-က)ေန ဦးေဇယျာ 
ေမာင်ေမာင်   [၉/ပမန(ိုင်)၂၆၆၂၀၂]သို  
အခွန်ထမ်းအမည်    ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်လို 
ပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၁၄) ရက် 
အတွင်း အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်
ေဈးများဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာ
ေရးေကာ်မတသီို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
သည်။ ကန်ကွက်မည့်သမူရိှပါက ုံးလပ်ုငန်း 
ကိစ ရပ်များကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပး
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဈးများဌာနေဈးများဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဦးဝင်းိုင်သူဦးဝင်းိုင်သူ
အသက်(၅၉)ှစ်အသက်(၅၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိေန (ဦးတင်စိုး-ေဒ ကျင်ြမ)၊ (ဦးအုန်းခင်-ေဒ တင်ဦး)

တို၏ေြမး၊ အမှတ် (၂၃၈/B)၊ ြပည်လမ်း၊ ေြမနီကုန်း (ေတာင်)ရပ်ကွက်ေန 

(ဦးခင်ဝင်း-ေဒ ခင်သီတာ)တို၏သားကီး၊ (ဦးေကျာ်လွင်-ေဒ တင်ေအး)

တို၏သားသမက်၊ (ဦးေကျာ်လ  င်)-ေဒ ခင်သတီာတို၏ည၊ီ မခင်ရတနာေကျာ်၊ 

ေမာငခ်န် ြမတေ်ကျာ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဦးေလး၊ မနဒီယွန်း၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာဖခင်၊ ေဒ သူဇာေမာ်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း ဦးဝင်းိုင်သူသည ်

၂၈-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) ည ၁၁:၅၈ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၃၀-

၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန )    နံနက် ၁၁ နာရီတွင်    ထိန်ပင်သုသာန်သို 

ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၉ နာရ ီ

တွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၄-၇-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) 

နံနက် ၇ နာရီမှ ၉ နာရီထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက း 

တရားေတာ်နာက ေရာက်ကပါရန ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးလှြမင့်(ခ) ဦးေရ မန်း (လှည်းကူး)ဦးလှြမင့(်ခ) ဦးေရ မန်း (လှည်းကူး)
စီမံကိန်းအရာရှိ(ငိမ်း)၊ ဘွဲလွန်အသုံးချဘူမိေဗဒဌာနစီမံကိန်းအရာရှ(ိငိမ်း)၊ ဘွဲလွန်အသုံးချဘူမိေဗဒဌာန
GENERAL MANAGER (AMTHEIN CONSULTING  & GENERAL MANAGER (AMTHEIN CONSULTING  & 

RESEARCH SERVICE COMPANY LIMITED)RESEARCH SERVICE COMPANY LIMITED)

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိ၊ အေနာက်မင်းလမ်းေန (ဦးထွန်းလ  င်- 

ေဒ ကျင်ြမ)တို၏သား၊ (ဦးြမေသာင်း- ေဒ ရ)ီတို၏သားသမက်၊ ေဒ တင်တင်ကည် 
၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာချမ်းငိမ်းသူ-ေဒ ေမသက်ခိုင်ဝင်းတို၏ 
ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေမာင်ဇွဲြပည့်သူ၏အဘိုးသည ်၂၈-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) 
ညေန ၅:၃၀ နာရီတွင်  ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့်  ၃၀-၆-၂၀၂၂ 
(ကာသပေတးေန) မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် လှည်းကူးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း    ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား   အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                            ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊   မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊   ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

ေကးပန်းတိမ်တန်းလမ်း၊ အမှတ်(၇)၊ အလျား (၁၃ ၁
၂ x၆၀)ေပရှိ ပထမထပ် 

(ေြခရင်းခန်း)အား တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လက်ရှိထား၍ ေရာင်းချခွင့ ်
ရှိေကာင်း   အဆိုြပသူ   ဦးေအာင်ြမတ်သူ [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၅၂၆၃၅]ှင့် 
ေဒ ခင်ေဌးေဇာ် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၆၁၀၄]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် 
စရန်ေင ွအချိေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းွန်(စ်-၃၄၁၉/၈၅)၊ ေဒ ေအးြမတ်သ(ူစ်-၁၄၀၆၀/၁၇)ဦးသန်းွန်(စ်-၃၄၁၉/၈၅)၊ ေဒ ေအးြမတ်သူ(စ်-၁၄၀၆၀/၁၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၄၃၀၃၅၄၂၂၊ ၀၉-၄၂၁၁၃၀၅၂၀ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၄၃၀၃၅၄၂၂၊ ၀၉-၄၂၁၁၃၀၅၂၀

ကမ ာ့အပူချနိ်ကမ ာ့အပူချနိ်

ေလ ာ့ချဖို ေလ ာ့ချဖို 

အိုဇုန်းလ ာအိုဇုန်းလ ာ

ကာကွယ်မ နဲကာကွယ်မ နဲ

အတူ ဆက်လက်အတူ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်စိုေဆာင်ရက်စို

ညအချနိ်အိပ်ေနချနိ်တွင် 

လ ပ်စစ်မီးများပိတ်ထားြခင်းြဖင့် 

လ ပ်စစ်ကို ေနစ်ေခ တာသင့်ပါသည်



ဇွန်   ၃၀၊   ၂၀၂၂

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်၏ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၂ ရက်ေနတွင် 

ကျေရာက်ေသာ (၇၄)ှစ်ေြမာက်ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့ ်

သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၁၂-၂-၂၀၂၁

ဒမီိကုေရစေီဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ိင်ုငေံတာ်အတွက် အေရးအကီးဆုံး 

ေသာလပ်ုငန်းသည်  ြပည်ေထာင်စမုပိကဲွေရး၊ တိင်ုးရင်းသားစည်းလုံး 

ညွီတ်မ မပိကဲွေရး၊  အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမေဲရးဟသူည့် 

ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးပဲ  ြဖစ်ပါသည်။  ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးသည်  တပ်မေတာ်၏ အဓကိတာဝန်ြဖစ်သည့် 

အတွက်  ိင်ုငေံတာ်၏ တာဝန်အရပ်ရပ်ကိ ုတပ်မေတာ်အား လ ဲေြပာင်း 

ေပးထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံးကလည်း 

ဒီမိုကေရစီကို  ေအာင်ြမင်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေရး 

အတွက် ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို လက်ကိုင်ထားပီး တပ်မေတာ်ှင့် 

အတ ူဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်သွားကရန် အေလးအနက်တိက်ုတွန်း 

လိုပါသည်။
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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

CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်၊ လူရယ်များအား 

ကိဆိုေရးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်လက်ခံြခင်းှင့် နီးစပ်ရာလုံ ခံ ေရးစခန်းများ၌ လက်ခံြခင်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက် ထုတ်ြပန် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဗဟိုေကာ်မတီမ ှ

အသိေပးေကညာချက်

၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၂ ရက်

(၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်)

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးကူးစက်ပျံှံမ ကို ဆက်လက်ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ရန ်

လိုအပ်ပါသြဖင့် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲအစည်းများ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန 

များမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ တားဆီးေရးအတွက ်၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေနအထိ  ထုတ်ြပန်ထားေသာ ြပည်သူသိုပန်ကားချက်၊  အမိန် ၊ 

အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊  န်ကားချက်များ (ေြဖေလ ာ့ေပးမည့်ကိစ ရပ်များမပါ)အား 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်ေနအထိ ရက်တိုးြမင့ ်သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်ထားပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊

ကုသေရးဗဟိုေကာ်မတီမှ အသိေပးေကညာ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၉

နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးှင့ ်  အချိေသာ တိုင်းရင်းသား

လက်နက်ကိုင်အဖွဲများအတွင်း    ေရာက်ရှိေနသည့ ်  CDM 

ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသမူျားှင့ ်လငူယ်၊ လရူယ် 

များအား    နယ်စပ်ကိဆိုေရးစခန်းအသီးသီးှင့ ်  နီးစပ်ရာ 

တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွစခန်းအသီးသီးသို ဆက်သွယ် 

၍ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင်ေကာင်းှင့် 

ယင်းသိုသတင်းပိုဆက်သွယ်သူများကိ ုသတ်မှတ်စည်းကမ်း 

ချက်များှင့အ်ည ီေနစ်ြပည်သူဘဝတွင် ေအးချမ်းစွာေနထိင်ု 

ိုင်ေရး    အာမခံချက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ       သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲက 

အသိေပးထုတ်ြပန်ထားေကာင်း သိရှိရသည်။ ေကညာချက ်

အြပည့်အစုံမှာ -

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရိှ အချိေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ၊ 

လူငယ်လူရယ်ှင့် CDMဝန်ထမ်းများအား ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 
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