
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    ဝါဆိုလဆန်း      ၆      ရက်၊      တနဂ  ေွေန။                                                                                                                                            Sunday,      3     July    2022          ၁၀၇၈၅

ို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

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆ ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၂၃ ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၂၅

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည ်

ကာလရှည်ြမင့်စွာ စိုးရိမ်ရ၏။ လူမိုက်တိုှင့ ်အတူေန 

ရြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတေူနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 

ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည ်

ေဆွမျိးတိုှင့် အတူတကွ ေနထိုင်ရသကဲ့သို ချမ်းသာ 

၏။
သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

ြပည်သူများ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများအေပ  ယုံကည်မ များရှိလာေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ဒလသေ  ဘာကျင်းအတွင်း ကည့် စစ်ေဆးစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်သည်    ခရီးစ်တွင်လိုက်ပါလာသည့ ်

အဖွဲဝင်များ၊    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊     ရန်ကုန်တိုင်း 

စစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှး၊   မိေတာ်ဝန်ှင့်    တာဝန်ရှိသူများ   လိုက်ပါ၍ 

ယေနနံနက်ပုိင်းတွင်    ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး    ဒလသေ  ဘာကျင်းသုိ 

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ဦးစွာ အစည်းအေဝးခန်းမတွင ်ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဗိုလ်ချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်းက 

ြပည်တွင်းေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးဌာန သမိင်ုးအကျ်း၊ ဌာန၏ရည်မှန်း 

ချက်များ၊ ဌာနများအလိုက်  ဖွဲစည်းထားရှိမ ှင့် ဝန်ထမ်းများခန်အပ် 

ထားရှိမ အေြခအေန၊  ဌာနခွဲများအလိုက်  ေရယာ်များထားရှိမ ှင့ ်

ေရယာ်များထိန်းသိမ်းထားရှိမ  အေြခအေန၊ သေ  ဘာကျင်းများ၏ 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် ေရယာ်များ လွန်းတင်၍ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမ  

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေန၊ ဘ  ာေရးှစ်အလိုက် 

ေရယာ်များ တည်ေဆာက်ိင်ုမ ၊ ြပင်ပပဂု လကိေရယာ်များ ြပြပင်မ မှ 

ဝင်ေငရွရိှမ ၊ ိင်ုငတံစ်ဝန်းရိှ ဌာနခဲွများအလိက်ု ေရယာ်များေြပးဆဲွိင်ုမ  

အေြခအေနများကို လည်းေကာင်း။    စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဖတ်စရာ

ယေန

ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့ ်ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးစနစ်ကိ ုေကာင်းမွန်တိုးတက်ေအာင်

အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ဆိုပါက ိုင်ငံေတာ်အတွက် များစွာအကျိးရှိမည်

အခွင့်ေကာင်းကိ ု

သိြမင်ိုင်ပါေစ

အလင်းေရာင်ညစ်ညမ်းြခင်းေကာင် ့

ကျန်းမာေရးအေပ  အကျိးသက်ေရာက်မ   

ငါးသယံဇာတ မြပန်းတီးေရး 

ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း



        

ဇူလိုင်  ၃၊   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 ခင်ယုေဆွှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးခိုင်ဝင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစည်သူလွငှ်င့်အဖွဲ

ေနြပည်ေတာ်သည ် ိုင်ငံေတာ်၏မိေတာ်ြဖစ်ပီး အစိုးရုံးများုံးစိုက်ရာ 

အထင်ကရမိေတာ်ြဖစ်သည်။  ေနြပည်ေတာ်ကို   သစ်ေတာသစ်ပင်များြဖင့ ်

စိမ်းလန်းစိုြပည်ပီး သန်ရှင်းသာယာလှပသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် Green 

and Clean Cities အြဖစ် ေရရှည်တည်ေထာင်ိုင်ေရး အေကာင်အထည်ေဖာ ်

လျက်ရိှသည်။ ယင်းအြပင် ေနြပည်ေတာ်တွင် စိက်ုပျိးေမွးြမေရးဇန်ုများ ထေူထာင် 

ပီး စီးပွားေရးေကာင်းေအာင ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ေနြပည်ေတာ်တွင် အုပ်ချပ်ေရး၊ လူမ ဘဝေနထုိင်မ  သာယာလှပေရး၊ စီးပွား 

ေရးအဆင်ေြပေစေရး အစစအရာရာြပည့်စံုေရး ဖန်တီးေပးုိင်ေသာ်လည်း အဆင့်ြမင့ ်

ပညာေပးေဝိုင်ေရး   လိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိေနေသးသည်။  ေနြပည်ေတာ်သည ်

အစိုးရုံးစိက်ုရာ ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမြဖစ်၍ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းသားသမီးများအတွက် 

ပညာေရးလိုအပ်ချက်ကိ ု ြပည့်စုံေအာင်ဖန်တီးေပးရမည်ြဖစ်သည်။ လက်ရှိတွင ်

ေနြပည်ေတာ်၌ အေြခခပံညာကိ ုပီးဆံုးေအာင်သင်ယူုိင်ကပီး အဆင့ြ်မင့ပ်ညာ 

သင်ကားရန်အတွက် စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်သစ်ေတာတက သိလ်ုတိုသာရိှပီး 

အြခားဘာသာရပ်တက သိုလ်များမရှိေပ။

ထိုေကာင့ ်ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်က ဝန်ထမ်းမသိားစမုျား၏ မျိးဆက်သစ်သားသမီး 

များအား ပညာေရးအဆင့ြ်မင့တ်င်ရာတွင် အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေရးအေဆာက်အအုှံင့ ်

သင်ကားေရးဌာနများ  မြဖစ်မေနလိုအပ်မည်ြဖစ်သည့်အတွက်  တာဝန်ရှိသူ 

အသီးသီးှင့ ်တိင်ုပင်ေဆွးေွး၍ Naypyitaw State Academy စမီကံန်ိးကိ ုစတင် 

ေဆာင်ရက်ေပးလိက်ုပြီဖစ်သည်။ အဆိပုါ Naypyitaw State Academy စမီကံန်ိး 

ကိ ုိင်ုငေံတာ်တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများတွင် လိအုပ်လာမည့ ်အသပိညာရှင်၊ 

အတတ်ပညာရှင် ပညာတတ်လူငယ်များ ေမွးထုတ်ေပးုိင်ေရးအတွက် ရည်ရယ် 

ချက်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်သည်။  

ယခုတက သိုလ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးသည့်ေနရာသည် ယခင်က 

အားကစားတက သုိလ်အြဖစ် စတင်တည်ေထာင်ထားသည့်ေနရာြဖစ်ပီး အေကာင်း 

အမျိးမျိးေကာင့ ်တက သိုလ်မဖွင့်လှစ်ိုင်သြဖင့ ်ယင်းကိုအေြခခံ၍ တက သိုလ် 

အဂ   ါရပ်များှင့်ြပည့်စုံေအာင် အေဆာက်အအုံများြဖည့်တင်း၍ တည်ေဆာက် 

ေနသည်။ အဆိပုါတက သိလ်ုသည် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ ဇမ သရီိမိနယ် 

တွင်တည်ရိှပီး ယခှုစ် ဧပလီမှစတင်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနပီး 

၂၀၂၄ ခှုစ် ဧပလီခန်တွင်ပီးစီးမည်ြဖစ်သည်။ လငူယ်လရူယ်များ ပညာသင်ကား 

ရာတွင် အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးအတွက ်စာသင်ေဆာင်များ၊ စုေဝးခန်းမကီး၊ 

စာသင်ခန်းများ၊ ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့် စာကည့်တုိက်တုိကုိပါ ြပည့်စံုစွာထည့်သွင်း 

တည်ေဆာက်လျက်ရှိသည်။

ပညာသင်ကားေရးအတွက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိ ုေရးချယ်ရာတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရိှ ဝန်ထမ်းမသိားစမုျား၏သားသမီးများှင့ ်ေနြပည်ေတာ်ရှစ်မိနယ် 

မှ သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ ်ကိက်ုညသီမူျားကိ ုအဓကိထားေရးချယ်ရန်၊ ဘာသာ 

ရပ်ဆိုင်ရာအလိုက် ထူးခ န်သူများကိုဦးစားေပးေရးချယ်ရန်ှင့် ယခုှစ် ပညာ 

သင်ှစ်မှစတင်၍  တတိယှစ်ှင့်  စတုတ ှစ်ေနေကျာင်းသားများကိ ု လက်ခံ 

သင်ကားေပးုိင်ေရး၊ ထုိမှတစ်ဆင့် ပညာသင်ှစ်အလုိက် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲစနစ်ြဖင့် 

ပထမှစ်၊ ဒုတိယှစ်သင်တန်းသားများေခ ယူသွားိုင်ေရး လမ်း န်မှာကား 

ထားသည်။ ယခပုညာသင်ှစ်တွင် တတယိှစ်၊ စတတု ှစ်တိုကိ ုလက်ခသံင်ကား 

ေပးမည်ြဖစ်၍  ေနအမ်ိများမှ ဖယ်ရီကိပိုေပးိုင်ေရးကိ ုေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပီး 

ေနာင်တွင် တက သိုလ်ရှိအေဆာင်များတွင် ေနထိုင်ပညာသင်ကားိုင်ေရးကို 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။

Naypyitaw State Academy (NSA) တွင် ဝိဇ ာ/သိပ ံ ဘာသာရပ်များ၊ 

စီးပွားေရး၊ ဥပေဒ၊ လမူ ေရး၊ အားကစားှင့ေ်ဆးပညာဘာသာရပ်များကိ ုသင်ကား 

ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ အဓိကကျေသာဘာသာရပ်များကိ ု  စနစ်တကျအဆင့် 

ြမင့်ြမင့်သင်ကားေပးြခင်းအားြဖင့ ်  ိုင်ငံအတွက်လိုအပ်လျက်ရှိသည့ ်  လူသား 

အရင်းအြမစ်များေမွးထုတ်ေပးိုင်မည်ြဖစ်သည်။  တက သိုလ်တွင်  အဆင့်ြမင့ ်

ပါရဂူဘွဲများ  ေပးအပ်ိုင်သည်အထ ိ  သင်ကားေပးမည်ြဖစ်သည်။   ရန်ကုန် 

တက သိလ်ု၊ မ ေလးတက သိလ်ု၊ ေနြပည်ေတာ်တက သိလ်ုတိုကိ ုိင်ုင၏ံထပ်ိတန်း 

တက သိုလ်များြဖစ်လာေအာင်၊ ကမ ာ့အေကာင်းဆုံး တက သိုလ်များစာရင်းတွင ်

ပါဝင်လာသည်အထ ိေမ ာ်မှန်းထားသည်။

သိုြဖစ်ရာ ိုင်ငံေတာ်မိေတာ်ြဖစ်ေသာ ေနြပည်ေတာ်တွင် လိုအပ်ေနသည့် 

ကွက်လပ်တစ်ခကုိ ုြဖည့ဆ်ည်းေပးလိက်ုပြီဖစ်သည်။ ိင်ုငေံတာ်၏ အေကာင်းဆုံး 

တက သိလ်ုြဖစ်လာေအာင်၊ ကမ ာအ့ဆင့အ်တန်းမေီသာ တက သိလ်ုြဖစ်လာေအာင် 

ေမ ာ်မှန်း၍  ိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်ေရးတွင်လိုအပ်လာမည့ ်  အသိပညာရှင်၊ 

အတတ်ပညာရှင် လူသားအရင်းအြမစ်များေပ ထွန်းလာေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။        ။

ိုင်ငံ၏မိေတာ်များတွင် 

အဆင့်ြမင့်ပညာများေပးေဝ

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၂

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန တပ်ဖွဲဝင/် 

ဝန်ထမ်း  အရာထမ်း၊  အမ ထမ်းမိသားစ ု

များက မိနယ်အသီးသီးရိှ  ဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများသို    ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းကိ ု   ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ယေန  

တွင်       ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

ဥတ ရသီရိမိနယ်ရိှ         ေလျာင်းေတာ်မူ 

ေကျာင်းတိုက်သိုလည်းေကာင်း၊  ကချင် 

ြပည်နယ်    ြမစ်ကီးနားမိနယ်ရိှ    မဟာ 

ဂ ာုတံိက်ုသစ်ပရယိတ ိစာသင်တုိက်သုိ 

လည်းေကာင်း၊  ကရင်ြပည်နယ်   ဘားအ ံ

မိနယ်ရိှ   ေဆးဝက  ဘာစာသင်တုိက်သုိ 

လည်းေကာင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

မုံရာမိနယ်ရှ ိ  အေရှေလးထပ်ေကျာင်း 

တိုက်သိုလည်းေကာင်း၊  ရခိုင်ြပည်နယ ် 

ဒိုက်ဦး    ဇူလိုင်   ၂

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ဒိုက်ဦးမိနယ ်  ကတုတ်ဘုရားကီး 

ေကျးရာ ေတာင်သူဦးေကျာ်ေဇာ၏ လယ်ေြမဧက ၂၀ တွင် ဇွန်  

၃၀ ရက်က ၂၀၂၂-၂၀၂၃  မုိးစပါးမျိးေစ့ထုတ်စုိက်ခင်း ေမှာ်ဘီ -၂  

ေပါက်ေခါင်း      ဇူလိုင်    ၂
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး  ေပါက်ေခါင်းမိနယ်တွင် ေဒသဖံွဖိး 

တုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ အရိှန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်ုိင်ေရး 
ှင့် ေဒသတွင်း စိုက်ပျိးေရး၊   ေမွးြမေရးှင့်   ကုန်ထုတ်လုပ်မ  
တိုးတက်ြမင့်မားေရးအတွက် မိနယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲများမ ှ 
ဇလူိင်ု  ၁ ရက်က   ေရဦးေကျးရာသို ကွင်းဆင်း၍ နည်းပညာေပး 
ေဆွးေွးပွဲကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။   

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 
ဥက    မိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးဖိးသ ူေမာင်က ေဒသခ ံေကျးရာ 
ြပည်သူများှင့်ေတွဆုံ၍ ဆီထွက်သီးှံများှင့ ်ေွစပါးတိုးချဲ 
စိုက်ပျိးိုင် ေရး၊ ဆည် ေရေသာက်ဧရိယာအတွင်း ပါဝင်သည့်  
လယ်ယာေြမများတွင် သံုးသီးစားစုိက်ပျိးထုတ်လုပ်ုိင်ေရးှင့်    
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကုိလည်း တုိးြမင့်ေမွးြမုိင်ေရး၊ ေဒသ 
ှင့်ကိုက်ညီသည့ ်    အြခားစိုက်ပျိးသီးှံများကိုလည်း   ရာသီ 
အလိုက် ပိုမိုစိုက်ပျိးိုင်ေရးတိုကိ ုေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသအူသီးသီးက ေဒသခ ံ
ေတာင်သူများှင့်ေတွဆုံ၍ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ေဒသ 
ထုတ်ကုန်များ    ထုတ်လုပ်မ ှင့်ပတ်သက်၍    အသိပညာေပး 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ်လှဒါန်း

ေြမာက်ဦးမိနယ်ရှ ိ        ေရ ထီးေဆာင်း 

ေကျာင်းတိက်ုသိုလည်းေကာင်း၊  ဧရာဝတ ီ

တိုင်းေဒသကီး         ဟသ  ာတမိနယ်ရှ ိ 

ေမဃဝတီပရိယတ ိ    စာသင်တိုက်သို 

လည်းေကာင်း ဆရာေတာ်၊  သဃံာေတာ် 

များအတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ်များကုိ တာဝန် 

ရိှသမူျားက သွားေရာက်ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။       သတင်းစ်

ဒိုက်ဦးမိနယ်၌ မျိးေစ့ထုတ်စိုက်ခင်းစိုက်ပျိးြခင်းသုပ်ြပပွဲကျင်းပ
စပါးမျိး   RS to CS   မျိးေစထ့တ်ုစိက်ုခင်း  စိက်ုပျိးသပ်ုြပြခင်း 

အခမ်းအနားကျင်းပသည်။

အဆိုပါ  အခမ်းအနားတွင်  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးေကျာ်စန်းဦးက အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး ပဲခူး 

ခိုင်    စိုက်ပျိးေရးဦးစီးမှး  ဦးမျိးမင်းထွန်းက   မျိးေစ့ထုတ် 

စိက်ုခင်းများြပလပ်ုရြခင်းအေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်    ေတာင်သူများ၏သိလိုသည်များကိ ု ခိုင် 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးမှးှင့ ်     မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးမှးတိုက 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် အခမ်းအနားသုိ တက်ေရာက်လာကသမူျားက

စပါးမျိးေစ့ထုတ်စိုက်ခင်း   ေမှာ်ဘီ- ၂  စပါးမျိး    RS to CS  

မျိးေစ့ထုတ်စိုက်ခင်း  စိုက်ပျိးသုပ်ြပြခင်းအား  ကည့် ခဲ့က 

ေကာင်း  သိရသည်။                                  ေကျာ်ေကျာ(်ဒိုက်ဦး)

ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး နည်းပညာေပးေဆွးေွးပွဲများ ေဆာင်ရက်

ေဆွးေွးမ များှင့လ်က်ေတွသပ်ုြပေပးြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက် 
ခဲ့ရာ တက်ေရာက်လာသူများက  စိုက်ပျိးေမွးြမေရးှင့ ်ေဒသ 
ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများအေပ   သိရှိလိုသည်များ  ေမးြမန်းရာ 
တာဝန်ရှိသူများက အသီးသီးြပန်လည်ေြဖကားခဲ့ကသည်။

ထုိေနာက် စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ အပင်ကုိင်းကူး ကုိင်းဆက် 
စိက်ုပျိးနည်းှင့် သဘာဝ ေြမဩဇာြပလပ်ုသုံးစဲွနည်း၊ ေမွးြမေရး 
ှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှေနဗီယာြမက်စိုက်ပျိးနည်းှင့် ေဒသ 
ကက်များ  ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက ်  ကက်မျက်စ်းခတ ်
နည်းစနစ်များကုိ လက် ေတွသုပ်ြပေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲသည်။

သန်းထွန်းေအာင်(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ြပည်တွင်း   ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး 

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး ဦးေဌးေအာင် 

က ြမန်မာိင်ုငရိှံ သေ  ဘာကျင်းများအနက် 

ေရှးအကျဆုံးြဖစ်သည့်   ဒလသေ  ဘာ 

ကျင်း၏   သမိုင်းမှတ်တမ်းများ၊   ေခတ် 

အဆက်ဆက် သေ  ဘာများ ြပြပင်ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့မ ၊      ဒလသေ  ဘာကျင်းမ ှ

တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ထားသည့ ်လပ်ုငန်း 

တာဝန်များ၊ ဌာနများဖဲွစည်းထားရိှမ ှင့် 

ဝန်ထမ်းများခန်အပ်ထားရိှမ ၊ လွန်းကျင်း 

များအလုိက် သေ  ဘာများ ြပြပင်ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ ၊  ေရယာ်များ အသစ် 

တည်ေဆာက်ခဲမ့ ှင့ ် လာမည့ဘ်  ာှစ် 

များတွင် ေရယာ်ြပြပင်ြခင်းလပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရက်သွားမည့်     အေြခအေန၊ 

ရည်မှန်းချက်တာဝန်များအေပ  အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်သွားမည့်အေြခ 

အေနများကိုလည်းေကာင်း    ရှင်းလင်း 

တင်ြပကသည်။

ေငွကုန်ေကးကျမ အသက်သာဆုံး

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ  ုိင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်  

ဝန်ကီးချပ်က    ိုင်ငံေတာ်အတွက် 

ပိုေဆာင်ေရးက  တွင်      ေရေကာင်း 

ပိုေဆာင်ေရးသည ်    ေငွကုန်ေကးကျမ  

အသက်သာဆံုးှင့်    ကုန်စည်များစွာကုိ 

အြမန်ဆုံး        ေရ ေြပာင်းေပးိုင်သည့ ်

ပိုေဆာင်ေရးလမ်းေကာင်းတစ်ခုပင်ြဖစ်

ေကာင်း၊  မိမိတိုိုင်ငံ၌  ြမစ်ေချာင်းများ 

များစွာသွယ်တန်းလျက်ရိှေနသည့်အတွက်  

သွားလာမ ှင့်    ပိုေဆာင်ေရးပိုင်းတွင ်

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးသည် အေကာင်း 

ဆုံးလမ်းေကာင်းအြဖစ ်   ရှိေသာ်လည်း 

စနစ်တကျ    ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းမရှိသည့ ်

အတွက်   ဖွံဖိးတိုးတက်မ    အားနည်းခဲ့ 

ေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ်ေရေကာင်းပိုေဆာင် 

ေရးစနစ်     ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်အတွက ်

အစိုးရမှ      ေဆာင်ရက်ရန်လိုသကဲ့သို 

ပုဂ လိကလုပ်ငန်းများကုိလည်း အားေပး 

ရန်လိုေကာင်း၊     ေရလမ်းေကာင်းများ 

ေကာင်းမွန်ရန်၊ ဆပ်ိကမ်းများေကာင်းမွန် 

ရန်ှင့်   သေ  ဘာများ  ေကာင်းမွန်ရန်လိ ု

ေကာင်း၊ ဆပ်ိကမ်းများတွင် ခရီးသည်များ 

ေခတ နားေနရန်၊ ကုန်စည်များ ပိုေဆာင် 

ေရးအတွက် လိအုပ်သည့ ်ယာ်ရပ်နားရန် 

ေနရာများှင့်  ကုန်ပစ ည်းများထားရှိိုင ်

သည့် ေနရာများလည်း   လုိအပ်ေကာင်း၊ 

ြပည်သူများမှ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး

လုပ်ငန်းများအေပ  ယံုကည်မ များရိှလာ 

ေအာင်   ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး 

ကန်ုကျစရတ်ိသက်သာသည့ ်ေရေကာင်း 

ပိုေဆာင်ေရးစနစ်ကိ ုေကာင်းမွန်တိုးတက် 

ေအာင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

ိုင်မည်ဆိုပါက     ိုင်ငံေတာ်အတွက် 

များစွာအကျိးရှိမည ်       ြဖစ်ေကာင်း၊  

အေရးမကီးသည့ ်   ကန်ုကမ်းပစ ည်းများကိ ု

ေရလမ်းေကာင်းများမ ှပိုေဆာင်ိုင်ေရး 

အတွက် အသပိညာေပးမ များ ေဆာင်ရက် 

ရန်လိုေကာင်း။

စက်ယ ရားများ  ကံခ့ိင်ုေကာင်းမွန်ေစေရး    

အမဲမြပတ်ေဆာင်ရက်ေနရန်

ြပည်တွင်း ပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ 

သည် ယခင်က ေအာင်ြမင်မ ရိှခဲေ့သာ်လည်း 

ဘ  ာေရးဆိုင်ရာ     အခက်အခဲများှင့ ်

ေမှာင်ခုိလုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်မ များ 

ေကာင့ ်ိင်ုငပံိင်ုပိုေဆာင်ေရးလပ်ုငန်းကိ ု

များစွာထိခိုက်ေစခဲ့ေကာင်း၊ သက်တမ်း 

ကာသည့်  ယ ရားများ၊ သေ  ဘာများကိ ု

ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးိင်ုမ  အားနည်းြခင်းများ 

ေကာင့် ိုင်ငံပိုင ်ြပည်တွင်းပိုေဆာင်ေရး

လုပ်ငန်းများကိ ု    ထိခိုက်ေစိုင်သြဖင့ ်

သက်တမ်းအလိုက်၊ ှစ်အလိုက် ြပြပင်

ထိန်းသိမ်းမွမ်းမံရမည်များကို   မှန်မှန် 

ကန်ကန်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ကရန်လုိေကာင်း၊ 

ိင်ုငပံိင်ုလပ်ုငန်းများကိ ုအေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာတွင ်    လုပ်ငန်းများ

ေအာင်ြမင်တိုးတက်မ ရှိေစေရးအတွက ်

ဝန်ထမ်းများ၏ သက်သာေချာင်ချေိရးကိ ု

အတတ်ုိင်ဆံုး   ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပး 

ြခင်းြဖင့ ်     ဝန်ထမ်းများ၏   လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ ကို    မှန်မှန်ကန်ကန်ြဖင့် 

တိုးတက်ေအာင်  ေဆာင်ရက်ရန်လုိေကာင်း၊ 

လုပ်ငန်းများအလုိက်   ချးီြမင့်ထုိက်သူကုိ 

ဆုချးီြမင့်ရန်လိုအပ်သကဲ့သို   လုပ်ငန်း 

အားနည်းချက်ရိှသူများကုိလည်း အားနည်း 

ချက်များအလိက်ု အေရးယေူဆာင်ရက်ရန် 

လိုေကာင်း၊      လုပ်ငန်းများအလိုက ်

က မ်းကျင်သည့ ်လသူားအရင်းအြမစ်များ 

ေမွးထတ်ုေပးရန်လိေုကာင်း၊ လပ်ုငန်းများ 

အတွက် လိအုပ်သည့ ်    စက်ယ ရားများ 

ကံ့ခိုင်ေကာင်းမွန်ေစေရး    အမဲမြပတ်

ေဆာင်ရက်ေနရန်လိုေကာင်း။

မိမိတုိုိင်ငံ၏   ေရေကာင်းပုိေဆာင် 

ေရးတွင် ြပည်တွင်းေရေကာင်းပိုေဆာင ်

ေရးသည ်  ဦးေဆာင်သည့်  အဖွဲအစည်း 

တစ်ခုအေနြဖင့် ရပ်တည်ုိင်ရန်လုိေကာင်း၊ 

တစ်ဖက်မှလည်း     ပဂု လကိေရေကာင်း 

ပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများကုိလည်း အားေပး 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊  ေရေကာင်း 

ပိုေဆာင်ေရးအတွက ်      လိုအပ်သည့် 

လသူားအရင်းအြမစ်များ ေမွးထတ်ုေပးရန် 

လိုေကာင်း၊    ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့ ်

ကုန်ပစ ည်းများကိုတင်ေဆာင်၍ ၎င်းမှ 

တစ်ဆင့်    ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးကိ ု

အသံုးြပ၍ ေဆာင်ရက်သည့်  ကမ်းုိးတန်း 

ပုိေဆာင်ေရးစနစ်ကုိလည်း   အကျိးရိှစွာ 

အသံုးချရန်လုိအပ်ေကာင်း၊ ြမစ်ဝက န်းေပ ၊ 

ဧရာဝတီ၊  ချင်းတွင်း၊  သံလွင် စသည့် 

ြမစ်ကီးများကို ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး 

တွင်    အကျိးရှိေအာင်   အသုံးချရန် 

လိုေကာင်း။

ဒလသေ  ဘာကျင်းသည ်   သမိုင်းရှ ိ

သည့်    သေ  ဘာကျင်းတစ်ခုြဖစ်သည့ ်

အတွက် သေ  ဘာကျင်းအတွက် လိုအပ် 

သည့်   အင်ဂျင်နီယာများ   ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊ သေ  ဘာများ 

ကိ ုေခတ်ှင့ေ်လျာ်ညစွီာ တည်ေဆာက်ိင်ု 

ရန်လိေုကာင်း၊ သေ  ဘာတည်ေဆာက်ေရး 

ှင့်ပတ်သက်၍  မိတ်ဖက်သေ  ဘာကျင်း 

များတွင်လည်း  ေလ့လာေဆာင်ရက်၍ 

ရေကာင်း၊ သေ  ဘာကျင်းအဆင့်ြမင့်တင် 

ေရးအတွက်   ေခတ်မီတည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရက်ရန်လုိေကာင်း၊ 

ှစ်ေပါင်း ၁၅၀ ခန် သက်တမ်းရိှ သမုိင်းဝင် 

သေ  ဘာကျင်းတစ်ခုြဖစ်သြဖင့ ်သေ  ဘာ 

တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုများစွာ 

အေတွအကံရိှပီးြဖစ်သြဖင့ ် မိမိတုိုိင်ငံ 

၏ သေ  ဘာတည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများ 

တွင်   ဦးေဆာင်မ ြပိုင်ရန်လိုေကာင်း၊      

ြပည်သူများအေနြဖင့်     ေရေကာင်း 

ပိုေဆာင်ေရးကိ ုယုံကည်စွာြဖင့ ်အသုံးြပ 

လာမည်ဆုိပါက  တစ်ုိင်ငံလံုး  ခရီးသွား 

လာမ ှင့်   ကုန်စည်စီးဆင်းမ များ  ပိုမို 

ေကာင်းမွန်လာိုင်မည ်      ြဖစ်သြဖင့ ်

တစ်ုိင်ငံလံုးေဆာင်ရက်ုိင်သည့် စီးပွားေရး 

စနစ်တစ်ခုြဖစ်လာမည ်    ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်ပိုေဆာင်ေရးက  မှ ဦးေဆာင် 

၍   ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း  မှာကား 

သည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အဖွဲဝင်များသည်  ဒလသေ  ဘာကျင်း 

အတွင်း လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးခ့ဲပီး 

တာဝန်ရိှသမူျား၏ တင်ြပချက်များအေပ  

အေဆာက်အအုံများ  ြပန်လည်ြပြပင ်

ထန်ိးသမ်ိးရန်၊ သေ  ဘာတည်ေဆာက်ေရး 

အတွက်  လိုအပ်သည့်စက်ပစ ည်းများ 

ြပန်လည်ြဖည့်တင်း    ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

စက်ယ ရားများ အြပည့်အဝ ြပန်လည် 

လည်ပတ်ုိင်ေရး ေဆာင်ရက်ရန်တုိအား 

မှာကားပီး လက်ေဆာင်ပစ ည်းများှင့ ်

ဂဏ်ုြပချးီြမင့ေ်ငမွျား    ေပးအပ်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                            သတင်းစ်

  မိမိတိုိုင်ငံ၌  ြမစ်ေချာင်းများ များစွာသွယ်တန်းလျက် 

ရှိေနသည့်အတွက်  သွားလာမ ှင့်  ပိုေဆာင်ေရးပိုင်းတွင် 

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးသည် အေကာင်းဆုံးလမ်းေကာင်း 

အြဖစ် ရိှေသာ်လည်း စနစ်တကျ ေဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်းမရိှသည့် 

အတွက် ဖွံဖိးတိုးတက်မ  အားနည်းခဲ့

  ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးစနစ် ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်အတွက် 

အစိုးရမှ  ေဆာင်ရက်ရန်လိသုကဲသ့ို   ပဂု လကိလပ်ုငန်းများ 

ကိုလည်း အားေပး

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်အား ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်းက ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ဒလသေ  ဘာကျင်း 

ပုံစံငယ်အား ကည့် စ်။



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

ေအာင်ဆန်းအားကစားပိင်ဝင်းကီးသည် ြမန်မာ့အားကစား ေအာင်ြမင်မ စတင်ခဲ့သည့် ေနရာတစ်ခုလည်းြဖစ်

ရှိပီးအစ်အလာေကာင်းများကို ထိန်းသိမ်းပီး ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်အား တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ေအာင်ဆန်းအားကစားကွင်းအား ကည့် စစ်ေဆးစ်။

 အဓကိအားကစားကွင်းကီးအတွင်း အားကစားနည်းရှစ်မျိးကိ ုိင်ုငတံကာအဆင့မ် ီ  ယှ်ပိင် 

ကျင်းပေပးိုင်ေရး စနစ်တကျ ထည့်သွင်းတည်ေဆာက်ရမည်

 ယာ်ရပ်နားရန်ေနရာများှင့ ် Public  Area  များ  စနစ်တကျ ေဖာ်ေဆာင်ေပးိင်ုရန်လည်း 

တွက်ချက်စ်းစား ေဆာင်ရက်ရန်လို

 တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင်  လိုအပ်မ များမရှိေစေရးှင့်  ေရရှည် 

တည်တံမ့ ရိှေစရန်အတွက်  သက်ဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသည့ ် ဝန်ကီးဌာနအသီးသီး၊ တိင်ုးေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲှင့် စစ်အင်ဂျင်နီယာ န်ကားေရးမှးုံးတို ေပါင်းစပ်ညိ  င်းတိုင်ပင်ေဆာင်ရက်

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်     ၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ် 

မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်သည် ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဝီင် ဗိလ်ုချပ်ကီး 

တင်ေအာင်စန်း၊ ေကာင်စတဲွီဖက်အတွင်း 

ေရးမှး    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရဲဝင်းဦး၊  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ    ြဖစ်ကသည့် 

ဦးေသာင်းဟန်၊ ဦးမင်းသန်ိးဇ၊ံ ဦးေရ ေလး၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး     ဝန်ကီးချပ် 

ဦးစိုးသိန်း၊   ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှ

တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊   ရန်ကုန် 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှး၊ မိေတာ်ဝန် 

ှင့်   တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါ၍ ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်ရိှ ေအာင်ဆန်း 

အားကစားပိင်ဝင်း    အဆင့်ြမင့်တင ်

တည်ေဆာက်ိုင်မည့ ်  အေြခအေနများ 

ကို သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ဦးစွာ    အစည်းအေဝးခန်းမတွင် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်၊ စစ်အင်ဂျင်နီယာ 

 န်ကားေရးမှးုံး   န်ကားေရးမှး 

ဗိုလ်ချပ်မျိးသန်ှင့် တာဝန်ရှိသူများက 

အားကစားဝင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် 

များှင့်  သမိုင်းအကျ်း၊ ၂၀၂၁ ခုှစ် 

အတွင်း ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် လာေရာက် 

စစ်ေဆးစ် လမ်း န်မှာကားချက်များ 

အေပ       လိုက်နာေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ၊ 

အားကစားကွင်း    အဆင့်ြမင့်တင်ေရး 

အတွက်  ေကာ်မတီများဖွဲစည်းေဆာင ်

ရက်ထားရှိမ ၊  အားကစားကွင်းအဆင့ ်

ြမင့်တင်ရာတွင ်    အားကစားပရိသတ ်

များ အားကစားကွင်းအတွင်း ဝင်၊ ထွက် 

သွားလာမ      အဆင်ေြပေစရန်အတွက ်

Under Pass   ှင့်  Over Pass  များ 

လျာထားေဆာင်ရက်ထားရှိမ ၊ ပရိသတ ်

၃၀၀၀   ဆံ့  မိုးလုံေလလုံအားကစားု ံ

တည်ေဆာက်ရန် လျာထားမ အေြခအေန၊  

လျာထားအားကစားဝင်း    ပုံစံများကို 

Powerpoint   Presentation   များ၊ 

အထူးြပလုပ်ချက ် Video Clip များြဖင် ့

ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။ 

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ  ုိင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က   ေအာင်ဆန်းအားကစား 

ပိင်ဝင်းကီးသည် အမည်အရေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊  အစ်အလာအရေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ သက်တမ်းအားြဖင့်ေသာ်လည်း 

ေကာင်း သမိုင်းရှိသည့ ်အားကစားကွင်း 

ကီးြဖစ်သကဲ့သို      ြမန်မာ့အားကစား 

ေအာင်ြမင်မ   စတင်ခဲ့သည့်  ေနရာတစ်ခု 

လည်းြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ရိှပီးအစ် 

အလာေကာင်းများကို    ထိန်းသိမ်းပီး 

ိုင်ငံတကာအဆင့်မ ီ    အဆင့်ြမင့်တင ်

ေဆာင်ရက်၍    ေနာင်တွင်   အိုလံပစ် 

အားကစားပိင်ပွဲများ လက်ခံကျင်းပိုင ်

သည်အထိ   ရည်ရယ်တည်ေဆာက်ရန ်

လိေုကာင်း၊ အဓကိ အားကစားကွင်းကီး 

အတွင်း      အားကစားနည်းရှစ်မျိးကိ ု

ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ   ယှ်ပိင်ကျင်းပ 

ေပးိုင်ေရး   စနစ်တကျ    ထည့်သွင်း 

တည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယာ် 

ရပ်နားရန်ေနရာများှင့ ်   Public   Area 

များ  စနစ်တကျ ေဖာ်ေဆာင်ေပးိုင်ရန ်

လည်း တွက်ချက်စ်းစားေဆာင်ရက်ရန် 

လိုေကာင်း၊ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း 

များ  ေဆာင်ရက်ရာတွင ်  လိုအပ်မ များ 

မရှိေစေရးှင့ ်ေရရှည်တည်တံ့မ ရှိေစရန် 

အတွက်  သက်ဆိုင်ရာ   တာဝန်ရှိသည့် 

ဝန်ကီးဌာနအသီးသီး၊   တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖဲွှင့ ်စစ်အင်ဂျင်နယီာ န်ကား

ေရးမှးုံးတို     ေပါင်းစပ်ညိ  င်းတိုင်ပင ်

ေဆာင်ရက်သွားကရန်လုိေကာင်း မှာကား 

သည်။

အားကစားကွင်းပုံစံငယ်

ြပလုပ်ထားရှိမ ကို ကည့် 

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

သည် အားကစားကွင်း ပုံစံငယ်ြပလုပ ်

ထားရိှမ ကိ ုကည့် ပီး တာဝန်ရိှသမူျား၏ 

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ  လိအုပ်သည် 

များ မှာကားသည်။

ဆက်လက်ပီး ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့်    အဖွဲဝင်များသည ်   ေအာင်ဆန်း 

အားကစားဝင်းအား ေမာ်ေတာ်ယာ်များ 

ြဖင့် လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆး၍ မိုးလုံ 

ေလလုံအားကစားုံကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

သည်။                    စာမျက်ှာ ၅ သို 



ဇူလိုင်  ၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗိုလ်ချပ် 

မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်သည် ခရီးစ်တွင် 

လိုက်ပါလာသည့ ်အဖွဲဝင်များ၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ်၊  ရန်ကုန် 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှး၊ မိေတာ်ဝန် 

ှင့်  တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါ၍  ယေန  

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း ပင်မသိုေလှာင်ြဖန်ြဖးေရးဌာနကီး ရန်ကုန်(ဓနိေတာ)သို သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆး
ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်ရိှ စွမ်းအင်ဝန်ကီး 

ဌာန ြမန်မာေ့ရနဓံာတေုဗဒလပ်ုငန်း ပင်မ 

သိုေလှာင်ြဖန် ြဖးေရးဌာနကီး  ရန်ကုန် 

(ဓနေိတာ)သို သွားေရာက်စစ်ေဆးသည်။

ဦးစွာ    အစည်းအေဝးခန်းမတွင် 

ပိုေဆာင်ေရးှင့ ် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီး 

တင်ေအာင်စန်း၊ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီး 

ဌာနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၂

ြမန်မာိင်ုငကံ ပူးတဲွဥက   အြဖစ် တာဝန်ယလူျက် အမ်ိရှင်အြဖစ် လက်ခကံျင်းပမည့ ်(၇)ကမ်ိေြမာက် 

မေဲခါင်-လန်ချန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးသုိ တက်ေရာက်ရန်အတွက် 

တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင ံိင်ုငေံတာ်ေကာင်စဝီင်ှင့ ်ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး H.E. Mr. Wang Yi ေခါင်းေဆာင် 

ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည ်ယေနတွင် အထူးေလယာ်ြဖင့ ်ေညာင်ဦးေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိလာခဲ့ရာ 

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး  ဦးေကျာ်မျိးထွဋ်၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး သယဇံာတှင့ ်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီး   ဦးမျိးေအာင်၊   သံတမန်ေရးရာဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးဝဏ ဟန်ှင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတိုက ေလဆိပ်၌ ကိဆိုခဲ့ကသည်။

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်သွားမည်

ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်သည်  တုတ်ြပည်သူသမ တုိင်ငံ 

ိင်ုငံေတာ်ေကာင်စီဝင်ှင့် ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီး H.E. Mr. Wang Yi ှင့်အတူ (၇)ကိမ်ေြမာက် မဲေခါင်-လန်ချန်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝးကိ ုပူးတဲွဥက   အြဖစ် တာဝန်ယေူဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီဝင်ှင့် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး H.E. Mr. Wang Yi ေခါင်းေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွ 

(၇)ကိမ်ေြမာက် မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ရန် ြမန်မာိုင်ငံသို ေရာက်ရှိ

ဝန်ကီး  ဦးေသာင်းဟန်ှင့ ် တာဝန်ရှိသူ 

တိုက ပင်မသိေုလှာင် ြဖန်ြဖးေရးဌာနကီး 

ရန်ကုန်(ဓနိေတာ)၏   သမိုင်းအကျ်း၊ 

သိုေလှာင်ိုင်မ အေြခအေန၊   ရာသီဥတု 

ေကာင့ ်ဓနိေတာဆိပ်ခံတံတား ပျက်စီး 

ခဲ့ရမ ှင့်  ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက ်

ေနမ အေြခအေန၊      ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန      ြမန်မာ့ 

မီးရထားမ ှသိုေလှာင်ကန်များှင့ ်ဆိပ်ခံ 

ေဗာတံတား   ငှားရမ်းသံုးစဲွခ့ဲမ အေြခအေန၊    

ြမန်မာမ့ီးရထားမှ    ဒဇီယ်ဆဝီယ်ယရူရိှမ  

အေြခအေန၊      ြမန်မာဆ့ပ်ိကမ်းအာဏာပိင်ု 

ဝန်ထမ်းအမ်ိရာများ ေဆာက်လပ်ုထားရိှမ  

အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပရာ  

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က      ဆိပ်ကမ်း 

နယ်ေြမြဖစ်၍     စနစ်တကျရှိေစေရးှင့ ်

လိုအပ်သည်များကိ ုမှာကားသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အဖွဲဝင်များသည ်ဆီသိုေလှာင်ကန်များ 

ှင့်    ဆိပ်ခံတံတားတိုကို    သွားေရာက ်

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး တာဝန်ရှိသူများ၏ 

တင်ြပချက်များအေပ  လိုအပ်သည်များ 

မှာကား  ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။  

 သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်အား  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်းက ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

 စာမျက်ှာ ၄ မှ

အဆိပုါ ေအာင်ဆန်းအားကစားဝင်းအား ၁၉၀၆ 

ခုှစ်တွင် စတင်ေဆာက်လုပ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ပီး မူလအမည် 

မှာ BAA (Burma Athletic   Association   Ground) 

ြဖစ်ေကာင်း၊  လစူည်ကားေသာ  ြပည်တွင်းအားကစား 

ပိင်ပွဲများှင့ ်   ိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ    အားကစား 

ပိင်ပွဲများအြပင ်အထူးတလည် အမှတ်တရြဖစ်ေစ 

ေသာ ြပပွဲြဖစ်သည့် ေရခဲေပ မှ အားလပ်ရက်ေန  

(Holiday on Ice)ေခ  ေရခဲြပင်ြပပွဲကီး  ကျင်းပ 

ခဲေ့ကာင်း၊   ၁၉၅၃ ခှုစ် ေအာက်တိဘုာ ၁၇ ရက်တွင် 

မူလအမည် BAA  (Burma Athletic Association 

Ground)အမည်မှ ေအာင်ဆန်းအားကစား ပိင်ဝင်း 

အြဖစ်  ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

သမိုင်းအစ်အလာရှိသည့ ်   အားကစားကွင်းကီး  

ြဖစ်သည့အ်တွက် ယခင်ကကဲသ့ို        ိင်ုငေံတာ်အဆင့် 

အားကစားပိင်ပွဲများှင့်    ိုင်ငံတကာအဆင့် 

အားကစားပိင်ပွဲများကိ ု   အဆင့်အတန်းမီစွာြဖင့ ်  

လက်ခကံျင်းပိင်ုေရးအတွက်     ိင်ုငတံကာအဆင့မ် ီ 

အားကစားပိင်ကွင်းကီးအြဖစ်   အဆင့်ြမင့်တင်

ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ပီး   တည်ေဆာက်ပီးစီးပါက  

အဓိကအားကစားကွင်းကီးတွင်  ပရိသတ်ဦးေရ 

၃၀၀၀၀  ေကျာ်ခန်အထိှင့်  မုိးလံုေလလု ံအားကစားု ံ

မှာလည်း ပရသိတ် ၃၀၀၀  ဝင်ဆံ့ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                                                      

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   ဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်      ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ေအာင်ဆန်းအားကစားကွင်း 

ပုံစံငယ်ကိ ုကည့် စ်။



ဇူလိုင်  ၃၊   ၂၀၂၂

အခွင့်ေကာင်းကိ ုသိြမင်ိုင်ပါေစ
 ြမန်မာ့ိုင်ငံေရးအေြပာင်းအလဲတစ်စုံတစ်ခု

ကံတုိင်း ေကျာင်းသား၊ လူငယ်များှင့် ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

များသည် ိက်ုခတ်မ များှင့ ်  ဦးစွာကံေတွရေလ ့

ရိှသည်။ မိက်ုခတ်လ င်လည်း ိက်ုခတ်လာေအာင် 

ိင်ုငေံရးသမားဟဆုိသုမူျားက ေဆာ်ဩကသည်။ 

မခံချင်ေအာင် ေသွးထိုးလ ံေဆာ်တတ်ကသည်။

၁၉၈၈ ခုှစ်  အေရးအခင်းကာလတွင်လည်း 

မူလက  ဒီမိုကေရစီရရှိေရးအတွက ်   ိုးသားစွာ 

ဆ ထတ်ုေဖာ်ေတာင်းဆိခုဲ့ကေသာ   ေကျာင်းသား၊ 

လငူယ်များှင့် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းအချိသည် တပ်မေတာ် 

က ိင်ုငံတ့ာဝန်ကိ ုလ ဲေြပာင်းရယလူိက်ုသည့အ်ချန်ိ 

တွင် ဖမ်းဆီးခံရေတာ့မည်ဟူေသာ  စိုးရိမ်ပူပန်မ  

တိုြဖင့ ်နယ်စပ်ေဒသများမှတစ်ဆင့ ် ထုိင်းုိင်ငံသုိ 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်သွားခဲ့ကသည်။

အချိကလည်း  “အေရးအခင်းတွင်ပါဝင်ေသာ 

ေကျာင်းသားများှင့် ေကျာင်းသားသမဂ အဖဲွဝင် 

များကိ ုရပ်ကွက်အတွင်း လိက်ုလဖံမ်းဆီးေနသည်” 

ဟူေသာ     ေကာလာဟလသတင်းများေကာင့ ်

အထိတ်တလန် ြဖစ်ကာ ြပည်တွင်း၌ပုန်းေအာင်း

ေနသမူျားရိှသကဲသ့ို တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု 

အဖဲွများထံ သွားေရာက်ခုိလ ံသူများလည်းရိှခ့ဲက

သည်။

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ်   အဖွဲအစည်း 

များကလည်း   ြပည်ပအေထာက်အပံ့များအြပင ်

လူသစ်စုေဆာင်းမ       အစီအမံမလုပ်လိုက်ရဘ ဲ

တပ်သားသစ်များအြဖစ် အလုိအေလျာက်ေရာက်လာ 

ကသည်ဆိေုတာ ့ဝမ်းပန်းတသာကိဆိခုဲ့ကသည်။ 

သိုြဖစ်၍  ထိုစ်က  ထိုင်းြမန်မာနယ်စပ်ရှ ိရှမ်း၊ 

ကရင်န၊ီ ပအိဝ်ုး၊ ေကအင်န်ယှူင့ ်မွန်တိင်ုးရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲများထံသို    ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ  ၄၂၀၃ ဦး   ေရာက်ရှိသွားခဲ့သည်။ 

ဘဂ  လားေဒ့ရ နယ်စပ်ရှိ     ရခိုင်တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကုိင်အဖဲွများထံသုိ ၂၀ ခန်၊ အိ ိယ-ြမန်မာ 

နယ်စပ်သို ၂၂၂ ဦးေရာက်ရှိသွားခဲ့သည်။ အချိမှာ 

ြပည်တွင်းမှာပင ်ခိုေအာင်းေနခဲ့ကရာ စုစုေပါင်း 

၅၀၀၀ ခန်ရိှေကာင်း  ထုိစ်က သတင်းထုတ်ြပန် 

ချက်များအရ သိရသည်။

ထိုေကာင့ ်၁၉၈၈ ခုှစ်     စက်တင်ဘာလ             

၂၆ ရက်ေနတွင်  ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး

ဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း)  ဒတုယိ 

ဗိလ်ုချပ်ကီးသန်းေရ က “စစ်မှန်ေသာ   ဒမီိကုေရစ ီ

အခွင့်အေရးရရိှေရးအတွက်    ငမိး်ချမး်စွာဆ ြပ 

ခဲ့ပီးေနာက် စိုးရမ်ိစတ်ိြဖင့ ်မိေပ တွင်  ေရှာင်တမ်ိး 

ပန်ုးေအာင်းေနသည့ ်ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသမူျား 

ရိှေနေကာင်းှင့်  အချိမှာ   ေသာင်းကျန်းသူအဖဲွ 

အစည်းများထံ  သွားေရာက်ခိုလ ံရန်   ကံစည ်

လျက်ရှိေနေကာင်း   သိရပါသည်။    တပ်မေတာ် 

အေနြဖင့ ် ရာဇဝတ်မ ကျးလွန်ခဲသ့ည့ ် ပဂု ိလ်များ 

မှအပ  ြပစ်မ ကျးလွန်ခဲ့ြခင်းမရှိေသာ  သားငယ် 

သမီးငယ်အရယ်များြဖစ်သည့်   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအေပ တွင်  မည်သည့်အာဃာတ 

တရားမ မထားသည့်အြပင ်အတိဒုက ေရာက်ေစ 

လုိေသာဆ  လံုးဝမရိှပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်” 

စသည်ြဖင့် တပ်မေတာ်၏   သေဘာထားေကညာ 

ချက်ကို    ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးေနာက ်ေအာက်တိုဘာလ 

၁၇ ရက်ေနမှစတင်၍ နယ်စပ်ေဒသတွင် တပ်မေတာ် 

က    ကိဆိုေရးစခန်းေပါင်း    ၂၇   ခု   ဖွင့်လှစ်ကာ   

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား ကိဆိခုဲပ့ါသည်။

တပ်မေတာ်၏သေဘာထားကိ ု   အချနိ်မီသိရှိ 

ိင်ုရန်အတွက်လည်း ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားရိှ 

ေနသည်ဟ ုသတင်းရရိှေသာ  စခန်းများအနီးတစ်ဝိက်ု 

သို တပ်မေတာ်၏ သေဘာထားှင့်ကိဆုိေရးစခန်း 

များတွင်    ကိဆိုလက်ခံမည့်အစီအစ်ပါရှိေသာ 

စာရက်များကိ ု  ေလယာ်ပျမံျားြဖင့ ် ကဲချေပးခဲ့ပါ 

သည်။

ထိုေနာက်   ရန်ကုန်မိ    မဂ  လာဒုံမိနယ်တွင ်

ေကျာင်းသားများ ယာယလီက်ခေံရးစခန်းဖွင့လှ်စ်၍ 

ထိစုခန်းမှတစ်ဆင့် ေကျာင်းသားမိဘများထံ ြပန်လည် 

အပ်ံှေပးရန် စစီ်ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။ တစ်ချန်ိတည်း 

မှာပင် ထိင်ုးိင်ုငတွံင် ထိင်ုးတပ်မေတာ်ှင့်ကက်ေြခန ီ

တပ်ဖဲွတိုက ပူးေပါင်းဖွင့လှ်စ်ထားသည့ ်တပ်ခ်(Tak) 

ခုိင်စခန်းသုိ တပ်မေတာ်အထူးေလယာ်ြဖင့် သွား

ေရာက်ေခ ယူရန်စီစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။

ေကျာင်းသားများ     ြပန်လည်ေခ ယူေရးှင့် 

ပတ်သက်၍  အေနာက်ိုင်ငံများက    ိုင်ငံေရး 

သေဘာအရ မလိလုားကသြဖင့ ်လသူားချင်းစာနာမ  

အေနြဖင့်   ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များက    ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကရြခင်းြဖစ်သည်။ 

ထိုေနာက်    ထိုင်းိုင်ငံနယ်စပ်အသီးသီးသို 

ေရာက်ရှိေနကသ ူ၃၆၉ ဦးကို မဂ  လာဒုံလက်ခံေရး 

စခန်းသို တပ်မေတာ်ေလယာ်ြဖင့ ်၁၃ ေခါက် ေခ ယ ူ

ခဲ့မ အပါအဝင် ၁၉၈၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ 

ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူစုစုေပါင်း  ၁၈၃၅ ဦး 

ြပန်လည်ေခ ယူခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ 

ကုန်တွင် ကိဆုိလက်ခံေရးစခန်းများသုိ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၃၃၂၀ ဦး ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာခဲ့ကရာ 

တပ်မေတာ်က ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း၊ ေဆးဝါး

ကသုေပးြခင်းများြပလပ်ုေပးပီးေနာက် မဘိများထ ံ

ပိုေဆာင်အပ်ှံေပးခဲ့ကရသည်။

“သားရယ်  အေမြဖင့ ်ငါ့သားကိုေသပီလိုထင်

ေနတာသားရယ်၊ အခု ြပန်ေတွရေတာ ့အေမ့ရင်ထ ဲ

ဘယ်လိြုဖစ်ေနတယ်ဆိတုာ  သားကိေုြပာမြပတတ် 

ဘူး သားရယ်”

“သား ြပန်လာမယ်ဆိုတာသိရေတာ့ ဝမ်းသာ 

လိုက်တာ    ေြပာကိုမြပိုင်ပါဘူး၊   က န်မတိုက 

သားေပျာက်သွားကတည်းက ဘာသတင်းမှမကားရ 

ေတာ့ ေသပီလား၊ ဘယ်ေရာက်ေနသလဲ၊  သူပုန်ပဲ 

ြဖစ်သွားသလားဆိုပီး   ြဖစ်ေနရတယ်။  ေနာက်ကျ 

ေတာ့   သတင်းစာေတွထဲမှာ   ေကျာင်းသားေတ ွ

ြပန်လာဖို အစိုးရကစီစ်မ ေတွြပေနတယ်ဆိုေတာ့ 

သားေလးြပန်လာမယ့်အထ ဲ  ပါပါေစ၊   ေဘးမသီ         

ရန်မခပါေစနဲလို ဆေုတာင်းေနရတာေပါ၊့  အခေုတာ ့

က န်မသားေလး   မေသမေပျာက်ြပန်ေတွရမယ ်         

ဆိေုတာ ့ဝမ်းသာတာမှရှင် ေြပာကိမုေြပာိင်ုပါဘူး”

“သားက မိတ်ေဆွနဲထားဝယ်ဘက်ကိ ုအလုပ် 

သွားလုပ်မယ်လို    က န်မကိုေြပာတယ်၊   လက်ရှိ 

ေကျာင်းလည်းမေနေတာ ့သားကိခွုင့ြ်ပလိက်ုမတိယ်။ 

အဲဒါ ေအာက်တိုဘာလေလာက်ကြဖစ်မယ်၊  အဲဒီ 

ေနာက်မှာ ေပျာက်ချင်းမလ ှ ေပျာက်သွားတာပါပဲ။ 

အခ ုသားေရာက်လာမယ်လို လူကီးတစ်ေယာက်လာ 

ေြပာေတာ ့အံ့ဩသွားတယ်၊ သားကိုလွမ်းလို မအိပ် 

ုိင်၊ မစားုိင်ြဖစ်ေနတာ သားကုိ ခုေတွရေတာ့ က န်မ 

စိတ်မထိန်းိုင်ဘဲ ငိုမိေတာ့တာပါပဲရှင”်

“က န်ေတာ်တုိက လက်လုပ်လက်စားလက်သမား 

ပါ။  က န်ေတာ့်သားက   အ  မတန်းမှာ   ပညာ 

သင်ေနတုန်းေပျာက်သွားတာ၊  ေနာက်မှ ေတာထဲ 

ေရာက်ေနတယ်လို သတင်းကားရတယ်၊   ကားရတဲ ့

သတင်းေတကွလည်း  မေကာင်းေတာ ့ေသပလီိုမှတ် 

ထားတာ၊ အခေုတာ ့မေသဘူး၊  ြပန်ေတွရေတာမ့ယ် 

ဆိုေတာ့ဗျာ ဝမ်းသာတာေပါ့”

“က န်ေတာ့က်ိ ုေဖေဖလိက်ုရှာရင်း  ကားေမှာက် 

ေသသွားတယ်လိုသိရတယ်။  အခုေတာ့ က န်ေတာ် 

ေနာင်တရေနပါပ၊ီ ေဖေဖက့ိ ုတသသြဖစ်ေနရေတာ့ 

မှာပါဗျာ”

စသည်ြဖင့်  တပ်မေတာ်၏ကိဆုိလက်ခံေရးစခန်း 

များမှတစ်ဆင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ မိဘရပ်ထံ 

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာကေသာ    ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူလငူယ်များအား ဌာနဆိင်ုရာများ၊ ေဒသခ ံ

ြပည်သမူျားက ေလဆပ်ိတွင် အိုးစည်ဗုေံမာင်းများ 

ြဖင့် ဝမ်းပန်းတသာကိဆိုခဲ့ကသည့် ပုံရိပ်များ၊   

မိဘေဆွမျိးများှင့် မေသေကာင်း မေပျာက်ေကာင်း 

ြပန်လည်ဆံုေတွခွင့်ရခ့ဲကသြဖင့် ဝမ်းနည်းဝမ်းသာ 

ပုရံပ်ိများ၊  အမိရင်ခွင်သုိ  ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာခဲ ့

ကသူများ၏   ရင်တွင်းြဖစ်စကားသံများ၊    မိဘ 

ေဆွမျိးများ၏ ပီတိစကားသံများကိ ု၁၉၈၈ ခုှစ် 

ဒဇီင်ဘာ၊ ၁၉၈၉ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီထတ်ု လပ်ုသား 

ြပည်သူေနစ်သတင်းစာတိုတွင်  ေခတ်တစ်ေခတ် 

၏ သမိင်ုးပုရံပ်ိများကိ ုသမိင်ုးသင်ခန်းစာများအြဖစ် 

ေတွြမင်ိုင်သည်။ 

ပီးခ့ဲသည့် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန  

ြမန်မာ့ိုင်ငံေရး      အေြပာင်းအလဲတွင်လည်း 

ေကျာင်းသား၊  လူငယ်များှင့ ် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ 

ကားတွင် ကီးစွာေသာ ိက်ုခတ်မ များ၊ လ ပ်ခတ်မ  

များ ထပ်မံကံေတွခဲ့ကရြပန်ပါသည်။  အချိက 

ဆဲွေဆာင်စည်းံုးမ ေကာင့်၊  အချိကား  ေသွးထုိး 

လ ံေဆာ်မ တိုေကာင့ ်တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု 

အဖဲွအစည်းများတည်ရိှရာ နယ်ေြမေဒသများှင့် 

ြပည်တွင်း ြပည်ပေဒသအချိသို  ေရာက်ရှိသွားခဲ ့

ကြပန်သည်။

သိုြဖင့်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

သည်  ိုင်ငံေတာ်၏   လူသားအရင်းအြမစ်များ 

မလိအုပ်ဘ ဲ ဆုံး ံးမ မရိှေစေရးအတွက်  တာဝန်မှ 

ကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရးဝန်ထမ်းများ 

ကို    ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်း၊    PDF   အပါအဝင် 

အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခံ၍ လက်နက်ကိုင ်

ဆန်ကျင်ေနသမူျားအနက်မှ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုသူများကို     ြပန်လည် 

ဖိတ်ေခ ြခင်းတိုအား     အသိေပးထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများကုိလည်း စနစ်တကျ 

လက်ခံေပးလျက်ရှိသည်။ 

ယခုတစ်ဖန်    နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးှင့် 

အချိေသာ  တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွများ 

အတွင်းေရာက်ရှိေနသည့်  CDM ဝန်ထမ်းများ၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့ ် လူငယ်လူရယ ်

များအား နယ်စပ်ကိဆိုေရးစခန်းအသီးသီးှင့ ်

နီးစပ်ရာ တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲစခန်း 

အသီးသီးသိုဆက်သွယ်၍  ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်     ယင်းသို 

သတင်းပုိ ဆက်သွယ်သူများကုိ သတ်မှတ်စည်းကမ်း 

ချက်များှင့်အည ီ    ေနစ်     ြပည်သူဘဝတွင ်

ေအးချမ်းစွာေနထိုင်ိုင်ေရး   အာမခံချက်ေပး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲက အသိေပး 

ေကညာချက ်                    စာမျက်ှာ ၇ သို 

ေလာကတွင် “အခွင့ေ်ကာင်းဆိတုာ ှစ်ခါမလာဘူး၊ တစ်ခါပလဲာတယ်”ဟ ုသုံးသပ် 

ဆင်ြခင်ပီး အခွင့ေ်ကာင်းကိ ု ပိင်ုပိင်ုိင်ုိင်ု အသံုးချ၍ ဘဝခရီးတွင်ကီးပွားတိုးတက် 

ေအာင်စွမ်းေဆာင်ိင်ုသမူျားရိှသကဲသ့ို အခွင့ေ်ကာင်းတစ်ရပ်ှင့ ်ကံ ကိက်ေသာ်လည်း 

အခွင့် ကံ မှန်းမသိကဘဲ အခွင့်ေကာင်းကို အသံုးမချိုင်ခဲ့၍ ဘဝတစ်ခုကိုလက်လ တ် 

ဆုံး ံးခဲ့ကရသူများလည်းရှိကသည်

ိင်ုငေံတာ်စမီအုံပ်ချပ်ေရးေကာင်စသီည် ိင်ုငေံတာ်၏ လသူားအရင်းအြမစ်များ 

မလိုအပ်ဘဲ ဆုံး ံးမ မရှိေစေရးအတွက် တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများကို ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်း၊ PDF  အပါအဝင်  အဖဲွအစည်းအမျိးမျိး 

အမည်ခ၍ံ လက်နက်ကိင်ုဆနက်ျင်ေနသမူျားအနက်မှ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လိသုမူျားကိ ုြပန်လည်ဖတ်ိေခ ြခင်းတိုအား အသိေပးထတ်ုြပန်ခဲ့ပီး ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသူများကိုလည်း စနစ်တကျ လက်ခံေပးလျက်ရှိသည်

တပ်မေတာ်၏ကိဆိုလက်ခံေရးစခန်းများမှတစ်ဆင့်  အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ  

မိဘရပ်ထံ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာကေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ လူငယ်များအား 

ဌာနဆိုင်ရာများ၊   ေဒသခံြပည်သူများက  ေလဆိပ်တွင်  အုိးစည်ဗုံေမာင်းများြဖင့် 

ဝမ်းပန်းတသာ ကိဆိခုဲ့ကသည့ပ်ုရံပ်ိများ၊ မဘိေဆမွျိးများှင့ ်မေသေကာင်းမေပျာက် 

ေကာင်း ြပနလ်ညဆ်ုေံတွခွင့ရ်ခဲ့ကသြဖင့ ်ဝမ်းနည်းဝမ်းသာပုရံပ်ိများ၊ အမိရင်ခွင်သို 

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာခဲ့ကသူများ၏ ရင်တွင်းြဖစ်စကားသံများ၊ မိဘေဆွမျိးများ၏ 

ပီတိစကားသံများကို ၁၉၈၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ၊ ၁၉၈၉ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလထုတ် လုပ်သား 

ြပည်သူေနစ်သတင်းစာတိုတွင်  ေခတ်တစ်ေခတ်၏  သမိုင်းပုံရိပ်များကို  သမိုင်း          

သင်ခန်းစာများအြဖစ် ေတွြမင်ိုင်သည်

မင်းေခါင်



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂

မိုးရာသီ    ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရး 

လ ပ်ရှားမ အြဖစ်    ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး 

ဝန်ကီးဌာန ၂၀၂၂ ခှုစ် မုိးရာသီသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွကုိ 

ယေနနံနက် ၇ နာရီခွဲတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ အခွန် 

အယူခံခုံအဖွဲုံး၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲသို     ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖဲွုံးဝန်ကီးဌာန(၁) ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဒတုယိ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး 

ဝန်ကီးဌာန(၂)   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးချစ်ိုင်၊ 

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်   ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဖာ်ေဆာင်မ  ညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီအတွင်းေရးမှး 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမင်းေနာင်၊   ေကာ်မတီဝင်များ 

ြဖစ်ကသည့် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမင်းိုင်၊ ဒုတိယ 

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ထုတ်ြပန်ခ့ဲပါသည်။ ေကညာချက် အြပည့်အစုံကို 

လည်း ုိင်ငံပုိင်မဒီီယာများတွင် ဆက်တုိက်ေဖာ်ြပ 

ေပးလျက်ရှိသည်။

ပုထုဇ်လူသားတိုင်းလိုလိ ုအမှားမကင်းိုင ်

ကပါ။ သိုေသာ် အမှားကိုြမင်ပီး မှားမှန်းသိလ င် 

ြပင်ိုင်ကရေပမည်။       လမ်းေကာင်းမှန်ကို 

ေလ ာက်လှမ်းဖုိဆုိလ င် အခွင့ေ်ကာင်းကိ ုရေအာင် 

ယတူတ်ဖိုလိုသည်။ အခွင့ေ်ကာင်းကိ ုရေအာင်ယူပီး 

ပုိင်ပုိင်ုိင်ုိင် အသံုးချတတ်ေစရန် ြမန်မာစကားပံု 

များတွင် “လသာတန်ုး ဗိင်ုးငင်”၊ “မိုးရာတန်ုး ေရခ”ံ၊ 

“ေနပူတုန်း စပါးလှန်း”ဟူ၍ ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ေလာကတွင်   “အခွင့်ေကာင်းဆိုတာ  ှစ်ခါ 

မလာဘူး၊ တစ်ခါပဲလာတယ”်ဟု သုံးသပ်ဆင်ြခင ်

ပီး   အခွင့်ေကာင်းကိ ု ပိုင်ပိုင်ိုင်ိုင ် အသုံးချ၍ 

ဘဝခရီးတွင် ကီးပွားတိုးတက်ေအာင် စွမ်းေဆာင် 

ိုင်သူများရှိသကဲ့သို   အခွင့်ေကာင်းတစ်ရပ်ှင့ ်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ

ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် ှစ်(၇၀)ြပည့် ှစ်ပတ်လည်ေနအခမ်းအနား ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်  ှစ်(၇၀)ြပည့ ်

ှစ်ပတ်လည်ေနအခမ်းအနားကို     ယေနတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ    ုံးအမှတ်(၅၅)၌ 

ကျင်းပသည်။ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ေရှးဦးစွာ  ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥက    

ဦးသန်းညိန်းှင့်ဇနီး    ေဒ ခင်သွယ်သွယ်ြမင့်ှင့ ်

ဒုတိယဥက   များ၊ ဖိတ်ကားထားသည့် ဧည့်သည ်

ေတာ်များ၊  ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်အရာထမး်၊ 

အမ ထမ်းများက   သေြပေအးမိုးကုတ်ဝိပဿနာ 

ရပ်ိသာ  ပဓာနနာယကဆရာေတာ် ဦးဂ မာလာထမှံ 

ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ကပီး ဆရာေတာ်၊  

သဃံာေတာ်များက အ ရာယ်ကင်းပရတ်ိတရားေတာ် 

များ ချးီြမင့်သည်။    ထိုေနာက်   ြမန်မာိုင်ငံေတာ ်

ဗဟိုဘဏ်ဥက   ှင့်ဇနီး၊       ဒုတိယဥက   များ၊ 

ဒါိက်ုတာဘတ်ုအဖဲွဝင်များှင့ ် န်ကားေရးမှးချပ် 

များက ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များအား  လှဖွယ် 

ဝတ အစုစုတိုကို  ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။  

ယင်းေနာက်     ေကာင်းမ အစုစုတိုအတွက် 

ေရစက်သွန်းချအမ ေပးေဝပီး ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ် 

များကို ေနဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။

ထိုေနာက်   ဧည့်သည်ေတာ်များှင့ ်  ြမန်မာ 

ိင်ုငေံတာ် ဗဟိဘုဏ်ဥက   ှင့ဇ်နီး၊ ဒတုယိဥက   များ၊ 

 န်ကားေရးမှးချပ်များှင့ ်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်း 

များကို   ေနလယ်စာြဖင့်  တည်ခင်းဧည့်ခံကပီး 

အမှတ်တရအစီအစ်အြဖစ်    ြမန်မာိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ်(ေနြပည်ေတာ်)၊   ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲှင့် 

မ ေလးဘဏ်ခွဲများရှိ   ဝန်ထမ်းများကို ကံစမ်းမဲ 

  က်ပီး ဆုများေပးအပ်သည်။

ညစာစားပွဲှင့ ်ဆုေပးပွဲ

ယင်းေနာက်     ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်

ှစ်(၇၀)ြပည့ ်ှစ်ပတ်လည်ေနအထမ်ိးအမှတ် ညစာ 

စားပွဲှင့် ဆုေပးပွဲကိ ုညေန ၆ နာရီတွင် ဆက်လက် 

ကျင်းပသည်။ 

ဦးစွာ      ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥက    

ဦးသန်းညိန်းက     အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး 

ဆက်လက်၍ ဦးလှထွန်း၊ ဘ  ာေရးှင့ ်အခွန်ဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး(ငိမ်း)ှင့် ဦးကည်ေအး၊ 

ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ဗဟိဘုဏ်ဥက   (ငမ်ိး)တိုက ဩဝါဒ 

အမှာစကားများ    ေြပာကားသည်။   ထိုေနာက် 

ဆုေပးပဲွကုိ ဆက်လက်ကျင်းပရာ ြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ဗဟိဘုဏ်ဥက    ဦးသန်းညန်ိးက ဝန်ထမ်းများအတွက် 

ှစ်ပတ်လည်ေန       အမှတ်တရလက်ေဆာင်ေင ွ

ချးီြမင့ရ်ာ    န်ကားေရးမှးချပ်   ဦးေအာင်ေအာင်က 

လည်းေကာင်း၊   ပညာသင်ေထာက်ပံ့ေကးချးီြမင့ ်

ေငွအား     န်ကားေရးမှးချပ်   ဦးမျိးမင်းက 

လည်းေကာင်း၊  ၂၀၂၂   ခုှစ်  ဒသမတန်းတွင် 

ေြခာက်ဘာသာဂဏ်ုထူးြဖင့ ်ထူးခ န်စွာ ေအာင်ြမင်ခဲ ့

သည့် ဦးသာမိုးှင့် ေဒ ေမလြပည့်ှင်းတို၏ သမီး 

မမိုးြပည့သ်စ ာိင်ု၊ ဦးသာထူးဝင်းှင့ ်ေဒ အအိေိကျာ် 

တို၏  သမီး   မညိလဲ့နဒီ   တိုကိုလည်းေကာင်း၊ 

သုေတသနစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင်   ပထမဆုရှိသည့ ်

စာတမ်းရှင်များြဖစ်ကသည့်    ဦးစိုးမငး်ထွဏ်း၊ 

ေဒါက်တာသန်းသန်းစုိးှင့် ေဒ ှင်းထက်ထက်ဝင်း၊ 

ဒုတိယဆုရရှိသည့်    ေဒ ေလးေလးေအာင်တိုကို 

လည်းေကာင်း ဆုများချးီြမင့်ေပးအပ်သည်။

ဆုများချးီြမင့်

ဆက်လက်၍    ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်

ဥက   ၏ဇနီး      ေဒ ခင်သွယ်သွယ်ြမင့က်    ဗဟိဘုဏ် 

ဝတ်အသင်းများြဖစ်ကသည့ ်       ေနြပည်ေတာ် 

ဝတ်အသင်းှင့် ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲဝတ်အသင်း၊ ဒသမ 

တန်းတွင်    ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးြဖင့်  ထူးခ န်စွာ 

ေအာင်ြမင်ခဲ့ကသည့်     ေဒါက်တာဝင်းထိုက်ှင့ ်

ေဒ ွယ်နီထွန်းတို၏  သမီး မသီရိထိုက ်ကိုလည်း 

ေကာင်း၊ ဆက်လက်၍ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်

ဒုတိယဥက   များှင့်  န်ကားေရးမှးချပ်များက 

ဆရုေကျာင်းသ ူေကျာင်းသားများ၊ အားကစားသမား 

များကို ဆုများချးီြမင့်ခဲ့ကသည်။

ထုိေနာက် ညစာစားပဲွအစီအစ်ကုိ ဆက်လက် 

ကျင်းပရာ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်အရာထမ်း 

အမ ထမ်းများက  အကအလှများြဖင့် သီဆုိေဖျာ်ေြဖ 

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ဗိလ်ုချပ်ကီးဝင်းဗုိလ်ရိှန်၊  ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးေအးဝင်း၊ 

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲဥက    ဦးြမင့်ဦးှင့် အခွန်အယူခံ 

ခုံအဖွဲဝင်များ၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးဝန်ကီး 

ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ တက်ေရာက်ကသည်။

အဆုိပါ   သစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွတွင်  ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးများ၊ တက်ေရာက်လာကသည့် ဧည့်သည် 

ေတာ်များှင့ ်ဝန်ထမ်းများက ှစ်ရှည်ပင်၊ အရပ်ိရပင်၊ 

အလှပန်းပင်ှင့ ်ပျိးပင် စစုေုပါင်း ၂၄၀ တိုကိ ု စိက်ုပျိး 

ေပးကပီး ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်ဧည့သ်ည်ေတာ် 

များက    ဝန်ထမ်းများ   သစ်ပင်စိုက်ပျိးေနမ ကို 

လှည့်လည်ကည့်  အားေပးကသည်။

ထိုေနာက်  တက်ေရာက်လာကသည့ ်ဧည့သ်ည် 

ေတာ်များကိ ုအမှတ်တရလက်ေဆာင်အြဖစ် Indoor 

Plant များကိ ုေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကံကိက်ေသာ်လည်း   အခွင့် ကံမှန်းမသိကဘ ဲ

အခွင့်ေကာင်းကို  အသုံးမချိုင်ခဲ့၍  ဘဝတစ်ခုကို 

လက်လ တ်ဆံုး ံးခ့ဲကရသူများလည်း ရိှကသည်။ 

စင်စစ်အားြဖင့်မူ      အေကာင်းအကျိး၊ 

အေကာင်းအဆိုး၊ လပ်ုသင့တ်ာှင့ ်မလပ်ုသင့တ်ာ၊ 

အခွင့်ေကာင်း ကံကိက်ြခင်း၊ မကံကိက်ြခင်း၊ 

အခွင့ေ်ကာင်းကံလ င် ဘာလပ်ုသင့သ်ည်ဆိသုည် 

များကို ပညာြဖင့်သာခွဲြခားသိြမင်ိုင်သည်။

သိုြဖစ်၍ နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးှင့် အချိ 

ေသာ    တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ 

အတွင်း ေရာက်ရှိေနသည့် CDM ဝန်ထမ်းများ၊ 

ေကျာင်းသားေကျာင်းသမူျားှင့ ်လငူယ်လရူယ်များ 

သည် ေနစ် ြပည်သူဘဝတွင် ေအးချမ်းစွာေနထိင်ု 

ိင်ုေရးအတွက် အတတ်ိက သမိင်ုးသင်ခန်းစာများ 

ကို ပညာeာဏ်ြဖင့်ဆင်ြခင်၍ အခွင့်ေကာင်းကို 

လက်မလ တ်တမ်း  အသံုးချုိင်ေစရန်  တုိက်တွန်း 

  းေဆာ်လိုက်ရပါသည်။     ။

သက်ရှိကမ ာရှင်သန်ဖို အိုဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစို



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂

ှစ် (၁၀၀) ြပည့ ်အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ သမဝါယမ 

ေန  အခမ်းအနားကိ ုယေန  နနံက်ပိင်ုးက သမဝါယမ 

ှင့ ်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ုံးအမှတ် (၁၆) 

၌  ကျင်းပရာ သမဝါယမှင့်  ေကျးလက်ဖွံဖိးေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးလှမိုး၊  ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဦးြမင့စ်ိုး၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန်၊  န်ကားေရး  

မှးချပ်များ၊ ဗဟိသုမဝါယမအသင်းလမီတိက်ဥက   ၊ 

သမဝါယမှင့ ်စမီခံန်ခဲွမ ပညာတက သိလ်ု (သန်လျင်၊  

စစ်ကိုင်း)တိုမှ   ပါေမာက ချပ်များ၊   သမဝါယမ 

ေကာလပ်ိ (မ ေလး၊  ေဖာင်ကီး)  တိုမှ  ေကျာင်းအပ်ု 

ကီးများ၊ တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ် သမဝါယမဦးစီး 

ဌာနများမှ   န်ကားေရးမှးများ၊  တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်     သမဝါယမအသင်းစုချပ်ဥက   များ၊ 

သမဝါယမအသင်းသားများ၊      ဝန်ထမ်းများှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ကမ ာတစ်ဝန်းကျင်းပ

အခမ်းအနားတွင်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ           သမဝါယမအဖွဲချပ ်

(International Co-operative Alliance-ICA)  ကို 

၁၈၉၅ ခုှစ်  ဩဂုတ်  ၁၉  ရက်တွင်  အဂ  လန်ိုင်ငံ 

လန်ဒန်မိ၌ စတင်ဖဲွစည်းခဲ့ပီး ၁၉၂၃ ခှုစ်မှစတင်၍  

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ သမဝါယမေနအထိမ်းအမှတ်ပဲွ 

များ ကျင်းပလာခဲ့သည်မှာ ှစ် (၁၀၀)  တိုင်ခဲ့ပီြဖစ ်

ေကာင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံ  ဗဟုိသမဝါယမအသင်းသည်  

၁၉၉၃ ခုှစ် စက်တင်ဘာ ၇  ရက်တွင်  အြပည်ြပည် 

ဆိင်ုရာ သမဝါယမအဖဲွချပ်၏ အဖဲွဝင်အြဖစ် စတင် 

ဝင်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း၊  ၁၉၉၅ ခုှစ်မှာ ကုလသမဂ  

အေထွေထွညီလာခံကီးက ှစ်စ် ဇူလိုင်လ ပထမ 

ပတ် စေနေနကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသမဝါယမေန  

အြဖစ်  သတ်မှတ်ခဲ့ပီး   ှစ်စ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

သမဝါယမေန သမဝါယမများအေကာင်း အသပိညာ 

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၂

ကချင်ြပည်နယ ်        ဝန်ကီးချပ် 

ဦးခက်ထိန်နန်၊  စုိက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရး 

ှင့်   ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန    ဒုတိယ 

ဝန်ကီး       ေဒါက်တာေအာင်ကီးှင့ ် 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊ ဌာနဆိင်ုရာ တာဝန်  

ရှိသူများသည ် ယမန်ေန   နံနက်ပိုင်းက 

ြမစ်ကီးနားမိ နန်းေကွ  စိုက်ပျိးေရး ခ ံ

တွင် ကျင်းပသည့ ်ကမ ာ့သစ်ပင်စိုက်ပျိး 

ေရးေန  အထိမ်းအမှတ် ဥယျာ် ခံသီးှံ  

မျိးပွားခင်း          စုေပါင်းစိုက်ပျိးပွဲသို 

တက်ေရာက်အားေပးကသည်။

ကည့် အားေပး

အခမ်းအနားတွင်  စိုက်ပျိးေရးဦးစီး 

ဌာန    ြပည်နယ်ဦးစီးမှးက   နန်းေကွ 

စိုက်ပျိးေရး ခံတွင ်   စိုက်ပျိးထားသည့ ်

ှစ်ရှည်သီးပင်   မျိးပွားစိုက်ခင်းများ 

စိုက်ပျိးထားရှိမ ကို  ရှင်းလင်းတင်ြပရာ  

ဒုတိယဝန်ကီးက    လိုအပ်သည်များ 

ေဆွးေွးမှာကားပီး ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့်အတ ူသတ်မှတ်ထားသည့်ေနရာများ 

တွင် ေထာပတ်၊ မက ေဒမီးယား၊ လိုင်ချးီ၊  

လိေမ ာ်   စသည့်  ဥယျာ် ခံသီးှံပင်များ 

စိက်ုပျိးခဲ့ကသည်။ ယင်းေနာက် နန်းေကွ 

စိက်ုပျိးေရး ခ၏ံ ဝဥစြံပကွက်ကိ ုကည့်  

ှစ် (၁၀၀) ြပည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသမဝါယမေနအခမ်းအနား ကျင်းပ

ေပးမ ကို    တိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်ရန်ှင့ ်  ိုင်ငံတကာ 

စည်းလုံးညီွတ်ေရး  ရည်မှန်းလ ပ်ရှားေဆာင်ရက်မ ၊  

အချနိ်တိုအတွင်း    စီးပွားေရးအကျိးြဖစ်ထွန်းမ ၊  

တန်းတူညီမ မ ှင့်    ကမ ာကီးငိမ်းချမ်းသာယာ  

ဝေြပာမ များကိ ု   အားေပးြမင့တ်င်ရန်     ရည်ရယ်ပီး 

ကမ ာတစ်ဝန်းကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း။ 

ကမ ာလ့ဦူးေရ၏ ၁၂ ရာခိင်ု န်းေကျာ်၊ တစ်နည်း 

အားြဖင့ ်ကမ ာ့လူဦးေရ သန်း ၂၈၀ ေကျာ်ကို ကမ ာ့  

သမဝါယမအသင်းများက အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်း 

များ ဖန်တီးေပးုိင်ခ့ဲေကာင်း၊  သမဝါယမများသည်  

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင ်ပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ ပျက်စီးမ ှင့ ်ရာသဦတ ု

ေြပာင်းလဲြခင်းတိုကို  ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေပးြခင်း၊ 

အလုပ်အကိုင်ေကာင်းများ    ေဖာ်ေဆာင်ေပးြခင်း၊ 

အစားအစာေဘးကင်းလံုခံေရးှင့် ဖူလံုေစေရးအတွက် 

အကူအညီ အေထာက်အပံ့ေပးြခင်း၊ ေဒသဆိုင်ရာ 

အဖွဲအစည်းများအတွင်း    ေငွေကးအရင်းအှီး 

ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း၊  လူကျင့်ဝတ ် စံတန်ဖိုးများကိ ု

ပျိးေထာင်ေပးြခင်း၊  အများြပည်သူများ၏  ုပ်ပိုင်း 

ဆိုင်ရာ    လိုအပ်ချက်များှင့ ်    ေဘးကင်းလုံ ခံမ  

တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့ ်

စစ်မှန်သည့ ်ငမ်ိးချမ်းမ ကိ ုအေထာက်အကြူပိင်ုြခင်း 

စသည်တိုကို အားေပးြမင့်တင ်  ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိေကာင်း။

သမဝါယမဦးစီးဌာနသည ် ြပည်သူတို၏ လူမ  

စီးပွားအတွက် ထေိရာက်အကျိးရိှမည့ ်ေမ ာ်မှန်းချက်၊  

ရည်မှန်းချက်၊ မူဝါဒများ၊  လုပ်ငန်းစ်များ၊  Action 

Plan(၈)ရပ် ချမှတ်ပီး ယေနထိ သမဝါယမအသင်း 

ေပါင်း   ၃၉၃၉၉   သင်း   ဖွဲစည်းခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြပည်သမူျား၏ လမူ စီးပွားဘဝြမင့မ်ားေရးှင့ ်အလပ်ု 

အကိင်ုအခွင့အ်လမ်းများ ဖန်တီးေပးိင်ုေရးအတွက်  

အမှန်တကယ် အလပ်ုလပ်ုလိသုမူျား၊ လပ်ုငန်းတရူာ 

အလိုက်   စိတ်ဝင်စားသူများကိ ု   စည်းုံးဖွဲစည်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

သမဝါယမလပ်ုငန်းများ ေရရှည်ဖံွဖိးတိုးတက် 

ေရးအတွက် ဦးစီးဌာနအချင်းချင်း ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

သမဝါယမဦးစီးဌာနှင့် အသင်းများအချင်းချင်း 

ေသာ်လည်းေကာင်း  ေပါင်းစပ်ညိ  င်းကာ   လပ်ုငန်း 

များ    ေအာင်ြမင်မ ရိှေစရန်   သမဝါယမအေြခခမံမူျား၊ 

ကျင့်ဝတ်ှင့်   အှစ်သာရများကိ ုလိုက်နာကျင့်သုံး 

ေဆာင်ရက်ကရန ်ေြပာကားလိုေကာင်း။ 

၂၀၂၂ ခုှစ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသမဝါယမေန   

ေဆာင်ပုဒ်ြဖစ်သည့် “Co-operatives Build a Better 

World” (ကမ ာေ့လာက ပိမုိေုကာင်းမွန်ေရး သမဝါယမ 

များက တည်ေဆာက်ေပး) ဆုိသည့်အတုိင်း ုိင်ငံတကာ 

သမဝါယမများက မ ေဝခစံားတတ်သည့ ်လူကျင့ဝ်တ်  

ဂုဏ်သိက ာ  စံတန်ဖိုးများအေပ   အေြခတည်ထား 

သည့်   အေြခခံမူများအတိုင်း  လိုက်နာကျင့်သုံး 

ကိးစားအားထုတ ်  လုပ်ကိုင်ေနချနိ်တွင်    ြမန်မာ့ 

သမဝါယမများကလည်း သမဝါယမပုရံပ်ိကိ ုြပန်လည် 

ြမင့်တင်ေပးရန်    လိုအပ်ေကာင်း   တိုက်တွန်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍     ဗဟိုသမဝါယမအသင်းဥက    

ဦးေအာင်ြဖက ဗဟိသုမဝါယမအသင်းမှ  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်သမဝါယမလပ်ုငန်း 

အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ထိုေနာက် အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာသမဝါယမအဖဲွ  

ချပ်မှ ေပးပိုေသာသဝဏ်လ ာကို ဗဟိုသမဝါယမ 

အသင်းလီမိတက ် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင ်  ေဒါက်တာ 

တိုးန ာတင်က ဖတ်ကားခဲ့ပီး  အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ  

သမဝါယမေနဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းတင် Video Clip ကိ ု

ြပသသည်။ ယင်းေနာက် အခမ်းအနားသို တက်ေရာက် 

လာေသာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်တကွ ဧည့်ပရိသတ် 

အေပါင်းတိုက  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသမဝါယမေန  

အထိမ်းအမှတ်  ြပခန်းများကိ ု လှည့်လည်ကည့်  

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။                     သတင်းစ်

သမဝါယမဦးစီးဌာနက လူမ စီးပွားအတွက် မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းစ်များ ချမှတ်ပီး ယေနထိ သမဝါယမအသင်းေပါင်း ၃၉၃၉၉ သင်းဖွဲစည်း

ကမ  ာသ့စ်ပင်စိုက်ပျိးေရးေန အထိမ်းအမှတ် ဥယျာ် ခံသီးှံမျိးပွားခင်း စုေပါင်းစိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ

အားေပးခဲ့ကသည်။

ထိုေနာက် ြမစ်ကီးနား  စိုက်ပျိးေရး 

သိပ ံသို   ေရာက်ရှိကပီး   ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘ  ာှစ်တွင်          ေဆာင်ရက်မည့ ်

တည်ေဆာက်ေရး      လုပ်ငန်းေနရာှင့် 

ေမွးြမေရးှင့ ်    ကုသေရးဦးစီးဌာနက 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်    ေမွးြမေရး 

သေုတသနှင့ ်သပ်ုြပ ခ ံ တည်ေဆာက် 

မည့်  ေြမေနရာများကိ ု ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။

ယင်းေနာက် ြမစ်ကီးနား စိက်ုပျိးေရး 

သိပ ံေကျာင်း   အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

စုိက်ပျိးေရးသိပ ံ    ဆရာ   ဆရာမများှင့် 

ေတွဆံု၍ ဒုတိယဝန်ကီးက စုိက်ပျိးေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ု အေြခခံသည့်   အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာရပ ် က မ်းကျင်သ ူ 

အများအြပား ေမွးထုတ်ေပးိုင်ရန ်ိုင်ငံ  

တစ်ဝန်း၌ စိုက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်း ၁၅ 

ေကျာင်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိသကဲ့သို  ေမွးြမ 

ေရးက   ဖံွဖိးတုိးတက်ေစေရးအတွက်  

ေမွးြမေရး   ဒီပလိုမာသင်တန်းများကိ ု

ဘ  ာှစ်အလိုက်    တိုးချဲဖွင့်လှစ်ေပး 

လျက်ရှိေကာင်း၊   ထိုအြပင ်   ဒီပလိုမာ 

သင်တန်းများအဆင့မှ်  ေကာလပ်ိအဆင့ ်

တိုးြမင့်သင်ကားိုင်ေရးကိ ု    ေမ ာ်မှန်း

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ေကျာင်းဆင်း 

ေမာင်မယ်များအေနြဖင့ ် အလပ်ုကိ ုလကူ  

ရှာရြခင်းထက် အလုပ်က  လူကို  လာရှာ 

ရသည်အထိ  အတတ်ပညာက မ်းကျင်မ  

ရှိေစေရးှင့ ်      စွန်ဦးတီထွင်လုပ်ကိုင ်

တတ်ေသာ     အသိပညာဖွံဖိးေစေရး 

အတွက်  သင်ကားသင်ယမူ ကာလအတွင်း  

ဆရာများှင့ ် တပည့မ်ျား ှစ်ဖက်လံုးက  

ဟန်ချက်ညညီ ီကိးစားကရန်လိေုကာင်း   

ေဆွးေွးမှာကားသည်။

ထိုေနာက်    စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန  

ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်        ှင့် 

ေကျာင်းအပ်ုကီးတိုက စာသင်ှစ်အလိက်ု  

ဖွင့်လှစ်ပိုချေပးမည့ ်    သင်တန်းများှင့် 

ဘာသာရပ်အလိက်ု  စာေတွ၊   လက်ေတွ 

သင်ကားေပးမည့ ်     အစီအစ်များကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ ဒုတိယဝန်ကီးက 

လိအုပ်ချက်များ ြဖည့စွ်က်မှာကားသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

ဒုတိယဝန်ကီးတုိက  ဆရာ  ဆရာမများ၊ 

ေကျာင်းသား        ေကျာင်းသူများကိ ု

စားေသာက်ဖွယ်ရာများ     လက်ေဆာင် 

ပစ ည်းများ ေပးအပ်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။                           

သတင်းစ်

ကျိက်မေရာ   ဇူလိုင်  ၂

ကျိက်မေရာမိနယ ် ပိ ဲကုန်းရာ၌  

ငါးေမွးြမေရး   လုပ်ကိုင်သူများအား   

ေကာင်းမွန်ေသာ  ေရသတ ဝါေမွးြမေရး 

ကျင့်စ်    (GAqP)ှင့်    ပတ်သက်သည့် 

အသပိညာေပး ေဟာေြပာပဲွကိ ုယမန်ေန  

နံနက် ၁၀ နာရီခွဲက  ကျင်းပခဲ့သည်။ 

ေရှးဦးစွာ          ေမာ်လမိင်ခိုင ်

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးမှး  ဒတုယိ န်ကားေရး 

မှး ဦးလှမင်းေဇာ်က  ငါးေမွးြမြခင်းဆိင်ုရာ 

ဥပေဒလပ်ုထုံးလုပ်နည်းှင့် လယ်ယာေြမ၊  

ေြမလွတ်၊  ေြမလတ်၊   ေြမိုင်းများအား 

အြခားနည်းအသုံးြပရာ၌   လိုအပ်ေသာ

အချက်များကိုလည်းေကာင်း၊    ဒုတိယ 

ဦးစီးမှး ေဒ စစုုကည်က ေကာင်းမွန်ေသာ 

ေရသတ ဝါ    ေမွးြမေရးကျင့်စ်တွင ်

လိက်ုနာရမည့် အေြခခမံမူျားှင့် မိုးရာသ ီ

ငါးကန်များေရကီးနစ်ြမပ်မ မှ  ကိတင် 

ကာကွယ်ေရး လုပ်ေဆာင်ရမည့်အချက ်

များှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကား 

ခဲ့ပီး  အသပိညာေပး  လက်ကမ်းစာေစာင် 

များကို ြဖန်ေဝေပးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကျိက်မေရာမိနယ်၌ 

ငါးေမွးြမေရးလပ်ုကိင်ုသမူျားအား

အသိပညာေပးေဟာေြပာ

သစ်ပင်စိုက်လ င် တိုဝန်းကျင် စိမ်းစိုလှပ ကည်ူးရ၏။



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

    လ, ဇူလိုင် တစ်ဆယ့်ကိုး

 မျက်ရည်မိုး ဖိင်ဖိင်

 “ခွန်ငါး” ှစ် စိန်ရတုတိုင်

 မေမ့ိုင် သည်ရက်

 ဗိုလ်ချပ်နဲ အေပါင်းပါကို

 ရက်စက်စွာ သတ်သည့်အချက်။

  “ဂဠန်ေစာ” ကလိမ်eာဏ်

 စီမံသည့် စနက်

 ကမ  ာေြမ ေကပျက်ေတာ့

 တစ်သက်ပါ့ မေြပ

 “တိုေခါင်းေဆာင်” ခရီးဆုံးေပမယ့်

 စည်းလုံးခဲ့ ြပည်ေထာင်စုသားေတွ။

 “ေြမြပန်”နဲ “ေတာင်ေပ ”ေန

 တိုင်းရင်းသားေတွ အသွင်သစ်နဲ

 ေခတ်စနစ် သွားမည့်ပန်းတိုင်

 လှမ်းစို တူပိင်။

 ယုံကည်မ နဲ ဆက် ဲိုင်ေအာင်

 လက်တွဲခိုင်ခိုင်ထားကပါေလး။      ။

ပုသိမ်   ဇူလိုင်  ၂

ဧရာဝတီတိုင်း     ေဒသကီး 

ပုသိမ်မိ       ဧရာေရ ဝါခန်းမ၌ 

ြမန်မာအမျိးသမီးများေန  အကိ 

လ ပ်ရှားမ  အထိမ်းအမှတ် အခမ်း 

အနားကို  ယေနနံနက်ပိုင်းက 

ကျင်းပရာ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီး 

ချပ်    ဦးတင်ေမာင်ဝင်းှင့ ်ဇနီး၊ 

အစိုးရအဖဲွဝင်ဝန်ကီးများှင့် ဇနီး 

များ၊ တုိင်းေဒသကီး၊ ခုိင်၊ မိနယ် 

အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မိခင်ှင့် 

ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း၊ 

အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွ၊ အမျိးသမီး 

စီးပွားေရး   စွမ်းေဆာင်ရှင်များ 

အသင်း၊         အမျိးသမီးများှင် ့

ကေလးသူငယ်များဘဝြမင့်တင ်

ေရးအသင်းတိုမ ှတာဝန်ရှိသူများ 

ှင့် ဖိတ်ကားထားေသာ ဧည့သ်ည် 

ေတာ်များ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ         တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က ြမန်မာအမျိးသမီး 

များေန  အကိလ ပ်ရှားမ  အထိမ်း 

အမှတ်အခမ်းအနား  ကျင်းပြခင်း 

ှင့်စပ်လျ်း၍       အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ၂၀၂၂ ခှုစ်  ြမန်မာ 

အမျိးသမီးများေန အထမ်ိးအမှတ် 

အကိလ ပ်ရှားမ အေနြဖင့် ြမန်မာ 

ုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးရိှ      အိမ်တွင်းမ  

သက်ေမွးလုပ်ငန်း    ပညာသင ်

ေကျာင်းများမှ ဝန်ထမ်းစွမ်းေဆာင် 

လပွတ ာ  ဇူလိုင်  ၂

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး လပွတ ာမိနယ်  အမျိးသမီးအမ်ိတွင်းမ  

သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းဝင်းအတွင်း၌ ဇူလိုင ် ၃ ရက်တွင် 

ကျေရာက်မည့ ်ြမန်မာအမျိးသမီးများေနကိ ုကိဆိဂုဏ်ုြပေသာအားြဖင့ ်

သစ်ပင်စိက်ုပျိးြခင်း၊ ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ၊ ဥပေဒေရးရာှင့် ငါးသယံဇာတ 

ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပးေဟာေြပာြခင်း လုပ်ငန်းများကိ ု

ယေနနံနက်ပိုင်းက ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားတွင်   လပွတ ာခိုင်အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲဥက    

ေဒ ကည်ကည်ေငွက အမျိးသမီးများက  ြမင့်မားေရးဆုိင်ရာကိစ ရပ် 

များ၊ ခိင်ုအမျိးသမီးေရးရာအဖဲွဝင် ေဒါက်တာေဒ ခင်ေထွးက ကျန်းမာ 

ေရးဆိင်ုရာကစိ ရပ်များ၊ ခိင်ုဥပေဒအရာရိှ ေဒ စပံယ်က ဥပေဒဆိင်ုရာ 

ကစိ ရပ်များ၊ ခုိင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး ေဒ ဝါဝါသိန်းက ငါးသယံဇာတ 

ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ  ကိစ ရပ်များ၊  ခိုင်လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ 

လကေ်ထာက် န်ကားေရးမှး ဦးဝင်းေကျာ်ဖိးက ကျားမအကမ်းဖက် 

မ ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များအား အသိပညာေပးေဟာေြပာကပီး အဆိုပါ 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်း၌ က န်း၊ ပျ်းကတုိး၊ မေဟာ်ဂနီ၊  ငုေရ ဝါပင်တုိကုိ 

စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                    

သတင်းစ်

မ ေလး  ဇူလိုင်  ၂

၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘ  ာှစ်တွင် 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

ခုိင်ေြခာက်ခုိင်၌ မုိးေနကာမျိးေစ့ 

ထုတ်စုိက်ဧက ၁၉၀၀ ေကျာ် စုိက်ပျိး 

ထားပီးြဖစ်ေကာင်း      မ ေလး 

တုိင်းေဒသကီး   စုိက်ပျိးေရးဦးစီး 

ဌာနမှ တိုင်းေဒသကီး  မျိးေစ့ 

တာဝန်ခ ံလက်ေထာက် န်ကား 

ေရးမှး         ေဒ မင်းမင်းသွင်က     

ေြပာသည်။ 

အဆိုပါ    စိုက်ဧကများကို 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်း      ခုိင် 

ေြခာက်ခိင်ုရိှ မိနယ် ၁၄ မိနယ် 

၌ မုိးေနကာမျိးေစ့ထုတ်စုိက်ဧက 

များကို ြပည်ေထာင်စုခွင့်ြပရန်ပု ံ

ေငွြဖင့ ်လျာထားဧက ၂၀၀၀ ှင့် 

တိင်ုးေဒသကီး ခွင့ြ်ပရန်ပုေံငြွဖင့ ်

လျာထားဧက     ၄၀၀ ြဖစ်ပီး 

စိက်ုဧကေပါင်း ၂၄၀၀ ကုိ လျာထား 

ကာ ေမလအတွင်းမှ စတင်စိက်ုပျိး 

ခဲ့ရာ ယေနအထိ ြပည်ေထာင်စု 

ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့ ်  စိုက်ပျိးပီးစီး 

မ မှာ  ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၌ ၃၅ ဧက၊ 

ေကျာက်ဆည်ခိုင်၌ ဧက ၄၅၀၊ 

မိတ ီလာခုိင်၌ ၁၃၅ ဧက၊ ြမင်း ခံ 

ခိုင်၌       ၇၇ ဒသမ ၅၀ ဧက၊ 

ေညာင်ဦးခိုင်၌        ဧက ၅၀၊ 

ရမည်းသင်းခိုင်၌    ဧက ၈၀၀ 

ယုံကည်မ နဲ ဆက် ဲိုင်ေအာင်ပုသိမ်မိ၌ ြမန်မာအမျိးသမီးများေန  အကိလ ပ်ရှားမ  

အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပ

ရည်ြမင့ ် ိုးရာပွဲတက်ဝတ်စုံချပ ်

ပိင်ပွဲတွင ်   ှစ်သိမ့်ဆုရရှိသည့ ်

ဝန်ထမ်းှစ်ဦးအား တုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က       ဆုများချးီြမင့ ်

သည်။

ထိုေနာက်      တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ 

သည်   အေသးစားစက်မ လက်မ  

ဦးစီးဌာနမှ      ေဆာင်ရက်သည် ့

ငှက်ေပျာေလ ာ်၊ ငှက်ေပျာချည်ြဖင့် 

ရက်လုပ်သည် ့လူသုံးကုန်ပစ ည်း 

များ၊      လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ 

ေဆာင်ရက်သည် ့  ချည်သားြဖင် ့

ရက်လုပ်သည် ့လူသုံးကုန်ပစ ည်း 

များှင့် အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲ၊ 

မခိင်ှင့်ကေလး ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

အသင်းတိုမှ  ေဆာင်ရက်သည့် 

စားေသာက်ကန်ုပစ ည်းများ၊ ေဗဒါ 

ြဖင့် ရက်လုပ်သည့်  လူသုံးကုန် 

ပစ ည်းများ ခင်းကျင်းြပသထား 

မ အား လှည့လ်ည်ကည့် အားေပး 

ပီး         ေဒသထွက်ကန်ုကမ်းများ 

အား  အသုံးြပ၍  အရည်အေသွး 

ေကာင်းမွန်သည့် ကန်ုထတ်ုပစ ည်း 

များ    ပိုမိုထုတ်လုပ်ိုင်ေရးှင့် 

ေစျးကွက်ပုိမုိရရိှေစေရး ေဆာင်ရက် 

ရန် လမ်း န်မှာကားသည်။

ဆက်လက်၍   တုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်သည်    တာဝန်ရှိသူ 

များှင့်အတူ     ကမ်းနားလမ်း၊ 

ပုသိမ်-ငပုေတာကားလမ်း၊  မိ 

ပတ်လမ်းှင့်  ေတာင်ေပ လမ်းများ 

တစ်ေလ ာက်သို  သွားေရာက်၍ 

ဧရာဝတီတိုင်း      ေဒသကီး၏ 

မိေတာ်  ပုသိမ်အား  “CLEAN 

CITY” ြဖစ်ေစေရးအတွက် စေုပါင်း 

သန်ရှင်းေရး ေဆာင်ရက်ေနမ ကို 

လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးပီး 

ပလတ်စတစ်ကင်းစင်ေရးအတွက် 

ပလတ်စတစ်ကမ်ပန်ိးများ ြပလပ်ု 

၍    ြပည်သူများ    ပိုမိုပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်လာေစေရးတိုအား 

လမ်း န်မှာကားေကာင်း  သိရ 

သည်။

တိုင်းေဒသကီး (ြပန်/ဆက်)

(စိန်ရတုအာဇာနည်ေနသို)

လပွတ ာမိနယ်၌ အသိပညာေပး 

ေဟာေြပာပွဲများ ြပလုပ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၌ မိုးေနကာမျိးေစ့ထုတ်စိုက်ဧက ၁၉၀၀ ေကျာ် စိုက်ပျိးထား

စုစုေပါင်း ၁၅၄၇ ဒသမ ၅၀ ဧက 

ှင့်    တိုင်းေဒသကီးရန်ပုံေငွြဖင့ ်

စုိက်ပျိးပီးစီးမ မှာ ေကျာက်ဆည် 

ခိင်ု၌  ဧက ၄၀၀   စစုေုပါင်း ဧက 

၁၉၀၀ ေကျာ်ကို စိုက်ပျိးပီးြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

“မိုးေနကာမျိးေစ့ထုတ်စိုက် 

ဧကေတွကို   ခိုင်ေြခာက်ခိုင ်

အတွင်း    မိနယ် ၁၄ မိနယ်မှာ   

စိက်ုပျိးေနပါတယ်။  အပ်ုစအုေနနဲ 

၈၆ အပ်ုစ၊ု     ေတာင်သေူပါင်းအေနနဲ 

၉၅၀ စိက်ုပျိးပါတယ်။ စိက်ုပျိးတဲ ့

မျိးေတွကေတာ့ ဆင်းေရ ကာ -၂ 

မျိးနဲ     ေရဆင်းစပ်မျိး - ၁ တို 

ြဖစ်ပါတယ်။       စိုက်ပျိးခဲ့တာ 

ကေတာ့ ေမလအတွင်းနဲ  ဇွန်လ 

တိုမှာ  စိုက်ပျိးပါတယ်။  လက်ရှိ 

၁၉၄၇ ဒသမ ၅၀ ဧက  စိုက်ပျိး 

ပီးပါပီ။  ေမလမှာ  ေစာစိုက်တဲ့ 

မျိးေစ့ထုတ်    ဧကေတွအေနနဲ  

ကေတာ့  သဂုတ်လဆန်းကေန    

စတင်ရတ်ိသမ်ိး  သွားေတာမှ့ာပါ။    

ဌာနအေနနဲ     ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

ြခင်းေတွနဲ      နည်းပညာေပး      

လုပ်ငန်းေတွ    ေဆာင်ရက်ေနပါ 

တယ်။    တိုင်းေဒသကီးအတွင်း      

မျိးေကာင်းမျိးသန်    ဧရိယာေတ ွ

ကျယ်ြပန်လာေစေရး      အတွက်  

ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်” ဟ ု၎င်းက 

ရှင်းြပသည်။

အဆိုပါ    မိုးေနကာမျိးေစ့ 

ထုတ်စိုက်ဧကများမ ှထွက်ရှိလာ 

သည့်  မျိးများကို   ေဒသတွင်း 

ေနကာစိုက်ပျိးမည့ ်  ေတာင်သူ 

များကို       မျိးသန်စိုက်ဧကများ 

တိုးတက်ေရးအတွက်    ြပန်လည် 

ြဖန်ြဖးေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ် 

ပီး ပိုလ ံမည့်မျိးေစ့များကိ ုတိုင်း 

ေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များကုိ ြဖန်ြဖး 

ေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထုိြပင်  ေတာင်သူအချင်းချင်း   မျိး 

ဖလှယ်ြခင်းများလည်း ရိှေကာင်း၊ 

ေနကာသက်တမ်းမှာ ရက် ၈၀ မှ 

၈၅ ရက်ြဖစ်ေကာင်း၊  ပံပ့ိုးမ အေန 

ြဖင့် မုိးေနကာမျိးေစ့ထုတ်စုိက်ပျိး 

သည့ ်ေတာင်သမူျားအား တစ်ဧက 

ကိ ုယရူီးယားေြမသဇာ အတ်ိဝက် 

 န်းကိ ု တိင်ုးေဒသကီးအစိးုရအဖဲွ 

၏ အစီအစ်ြဖင့် ေဈး န်းသက်သာ 

စွာ  ြဖန် ြဖးေရာငး်ချေပးလျက်ရိှ 

ပီး ဌာနအေနြဖင့် ေနကာမျိးေစ ့

ထတ်ုဧကများကုိ      ြပည်ေထာင်စု 

အစီအစ်ှင့်       တိုင်းေဒသကီး   

အစီအစ်တိုြဖင့်လည်း ပံ့ပိုးေပး 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

 မင်းထက်ေအာင ်

(မန်းကိုယ်ပွား)

သူရေဇာ်



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၇)ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမစတင်မ ီတက်ေရာက ်

လာကသူများအား    ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ   ကိတင် 

ကာကွယ်ေရးအတွက် တာဝန်ရှိသူများက လိုအပ် 

သည့ ်ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက် 

ေပးပီး သတ်မှတ်အကွာအေဝးအတိင်ုး ေနရာချထား 

ေပးသည်။

ေြပာကား

ဦးစွာ      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင ်  ဗိုလ်ချပ် 

ေဇာ်မင်းထွန်းက ယေနသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်

ေြပာမည့်အေကာင်းအရာများမှာ (တစ်) ုိင်ငံေတာ် 

ှင့်တပ်မေတာ်အဆင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအစည်း 

အေဝးများှင့ ် ေဆွးေွးပွဲများ၊  (ှစ်) ိုင်ငံေတာ်၏ 

စီးပွားေရးှင့်    လူမ ေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များြဖစ ်

သည့်   အေထွေထွအေကာင်းြခင်းရာများ၊     (သုံး) 

NUG၊ PDF တို၏ အကမ်းဖက်ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ

ှင့် ဆက်စပ်မ များသာြဖစ်ေကာင်း၊  (တစ်)မှ   (သုံး)

အထိ မိမိအေနှင့်ရှင်းလင်းေြပာြပသွားမည်ြဖစ်ပီး  

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အပိုင်းကို  ေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်   ဦးခင်ေမာင်ဦးက    ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိေနာက် ေမး/ေြဖ 

က  ြဖစ်ေကာင်း၊   ေမးခွန်းများေမးသည့်အခါ 

စနစ်တကျြဖစ်ေစေရး  အခမ်းအနားမှးက  မီဒီယာ 

အမည်အလိုက်      ဖိတ်ေခ သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

မဒီယီာတစ်ခလု င် အချန်ိကန်သတ်ချက်အရ ေမးခွန်း 

တစ်ခစုေီမးြမန်းေပးရန်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ပထမဦးဆုံးအေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်ှင့တ်ပ်မေတာ် 

အဆင့်  ြပည်တွင်း၊  ြပည်ပ   အစည်းအေဝးများှင့ ်

ေဆွးေွးပဲွများကိ ုဦးစွာေြပာလိေုကာင်း၊ မိမိတုိုိင်ငံ 

အေနှင့် ၂၀၀၈ ခုှစ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ 

၄၁ တွင် လွတ်လပ်၍ တက်က သည့် ဘက်မလိုက ်

ေသာ   ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒ၊    ကမ ာ့ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်

ိင်ုငအံချင်းချင်း မတ်ိဝတ်မပျက်  ေပါင်းဖက်ဆက်ဆ ံ

ေရးေရှး သည့်မူဝါဒ၊         ကမ ာ့ိုင်ငံအချင်းချင်း 

ငမ်ိးချမ်းစွာ အတယှူ်တဲွေနထိင်ုေရးမကူိ ုေစာင့ထ်န်ိး 

သည့်မူဝါဒတိုကို      ြပ  ာန်းကျင့်သုံးထားေကာင်း၊ 

မိမိတို၏အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများှင့် ဆက်ဆံရာတွင် 

လည်း ထာဝရတည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး ငမ်ိးချမ်းချစ်ခင် 

သည့်  အိမ်နီးချင်းဆက်ဆံေရးကိ ု  ထူေထာင်ထား 

ရိှေကာင်း၊ ေဒသတွင်းအာဆယီံိင်ုငမံျားှင့ ်ဆက်ဆ ံ

ရာတွင်လည်း    အာဆီယံက   သတ်မှတ်ထားသည့ ်

မူေဘာင်၊ လုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်းများအတိုင်း ပူးေပါင်း 

ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်   ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ 

လည်းြဖစ်ေကာင်း။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဗုိလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦးသည်  ၂၀၂၂  ခုှစ် ဇွန် ၆ ရက် 

တွင်   အာဆီယံအလှည့်ကျဥက      ကေမ ာဒီးယား 

ိင်ုငံက ဦးစီးကျင်းပသည့် (၁၆)ကိမ်ေြမာက် အာဆယီ ံ

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး( 16th ASEAN 

DEFENCE MINISTERS MEETING- 16th ADMM)

သို အာဆယီအံဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားမှ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

များ၊ ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ အဆင့်ြမင့်အရာရှိကီး 

များှင့်  အာဆီယံဒုတိယအတွင်းေရးမှးချပ်တိုှင့် 

အတူ ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း၊ ယင်းအစည်း 

အေဝးတွင် ကေမ ာဒီးယားိင်ုငကံ အဆိြုပတင်သွင်း 

သည့်   သေဘာထားအြမင ်   စာတမ်းများြဖစ်သည့ ်

“နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးတွင် 

အာဆီယံကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲများ ပူးေပါင်းေဆာင ်

ရက်ေရးြမင့်တင်မ ဆိုင်ရာ      သေဘာထားအြမင”် 

စာတမ်း၊ “အာဆယီံငမ်ိးချမ်းေရး ထန်ိးသမ်ိးမ ဆိင်ုရာ 

အမျိးသမီးတပ်ဖဲွဝင်များအတွက် ကူညီေထာက်ပ့ံေရး 

လပ်ုငန်းစ် ြမင့တ်င်ြခင်းဆိင်ုရာ သေဘာထားအြမင်” 

စာတမ်းှင့် “အာဆီယံကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ပညာ 

ေရးေကျာင်းများ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ထေူထာင် 

ြခင်းဆိင်ုရာ သေဘာထားအြမင်”စာတမ်း၊  စင်ကာပ ူ

ိင်ုငကံ  အဆိြုပတင်သွင်းသည့ ် “အာဆယီကံာကွယ် 

ေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးေအာက်ရှ ိဆိုက်ဘာ 

လုံ ခံေရးှင့ ်သတင်းအချက်အလက်ဗဟိဌုာနဆိင်ုရာ 

ရည် န်းကိုးကား   စာေစာင်များ”ကို  သေဘာတူ 

အတည်ြပကေကာင်း၊ အာဆယီအံဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားမှ 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများက  ကေမ ာဒီးယားိင်ုငကံ 

အဆိုြပတင်သွင်းသည့ ်  “ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါမ ှ

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးကိ ု   အေထာက်အကူြပတဲ ့

ကာကွယ်ေရးက  ၏အခန်း က  ဆိင်ုရာဖေနာင်ပင် 

အြမင်” အား အတည်ြပြခင်းှင့် “ဟန်ချက်ညီလံု ခံ 

ေရးအတွက်    ေပါင်းစည်းညီွတ်မ    ခုိင်မာေစမယ့် 

ကာကွယ်ေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဆုိင်ရာ” အာဆီယ ံ

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ၏ ပူးတဲွထတ်ုြပန်ေကညာ 

ချက်ကို အတည်ြပထုတ်ြပန်ခဲ့ကေကာင်း။

တိုးြမင့်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့

ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများအေနြဖင့် အာဆီယ-ံ 

ဂျပန်  ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ    အလွတ်သေဘာ 

အစည်းအေဝး၊   အာဆီယံ-တုတ်   ကာကွယ်ေရး 

ဝန်ကီးများ   အလွတ်သေဘာုပ်သံအစည်းအေဝး 

များကို ဆက်လက်ကျင်းပပီး  အာဆီယံကာကွယ ်

ေရးဝန်ကီးများ  အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်၍ 

ေရှဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်    လုပ်ငန်းများကိ ု

ပါဝင်ေဆွးေွးခဲ့ရာ ြမန်မာိုင်ငံှင့် တပ်မေတာ်၏ 

သေဘာထားရပ်တည်မ ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေနမ များ၊ အာဆယီေံဒသတွင်းကာကွယ်ေရးဆိင်ုရာ 

လုပ်ငန်းေဖာ်ေဆာင်မ ကိစ ရပ်များ၊   ေရှဆက်လုပ်

ေဆာင်မည့က်စိ ရပ်များှင့စ်ပ်လျ်း၍ ြမန်မာိင်ုင၏ံ 

ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့်  ရပ်တည်မ ကို ေဖာ်ြပေဆွးေွး 

ိင်ုခဲေ့ကာင်း၊ ေဒသတွင်းကာကွယ်ေရးှင့ ် လုံ ခံေရး 

ဆိင်ုရာအြမင်များကိ ုပူးေပါင်းဖလှယ်ခွင့ှ်င့ ်ေဆွးေွး 

ခွင့်များရရှိေစပီး     အြခားအာဆီယံိုင်ငံများှင့ ်

ချစ်ကည်ရင်းှီးမ များကိ ု တိုးြမင့်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ခဲ ့

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်ပီး (၃၄)ကမ်ိေြမာက် ြမန်မာ-ထိင်ုး 

ေဒသဆိုင်ရာ     နယ်ြခားေကာ်မတီအစည်းအေဝး 

(Regional Border Committee)  အေကာင်းကို 

ေြပာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ယင်းအစည်းအေဝးသည ်

၁၉၈၉ ခုှစ်တွင် ထိုင်းိုင်င ံချင်းမုိင်၌ စတင်ကျင်းပ 

ခ့ဲြခင်းြဖစ်ပီး   ြမန်မာှင့်ထုိင်းုိင်ငံတုိ  အိမ်ရှင်ုိင်ငံ 

အြဖစ်   တစ်လှည့်စီကျင်းပခဲ့ေကာင်း၊   (၃၄)ကိမ် 

ေြမာက ်    ြမန်မာ-ထိုင်း   ေဒသဆိုင်ရာ    နယ်ြခား 

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးကို ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၂၈ ရက် 

ှင့်  ၂၉  ရက်တွင်  ြမန်မာိုင်ငံ   ေတာင်ကီးမိ၌ 

ကျင်းပခဲ့ေကာင်း၊      ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင်အေနှင့်  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး 

(ကည်း)မှ  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးေအာင်စိုး  ဦးစီးပီး 

ထိင်ုးိင်ုင ံ ကိယ်ုစားလှယ်ဘက်မှ   Lt.Gen.Apichet 

Suesat ဦးစီးသည့ ်ကိယ်ုစားလှယ် အဖဲွတက်ေရာက်ခဲ ့

ေကာင်း၊    ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတွင ်   ပါဝင်သည့် 

ြမန်မာ-ထိုင်း     ေဒသဆိုင်ရာ    နယ်ြခားေကာ်မတ ီ

အတွင်းေရးမှးအဖဲွအစည်းအေဝးများကုိလည်း ကျင်းပ 

ခဲ့ေကာင်း၊ ယင်းအစည်းအေဝးတွင ်အဖွဲဝင်များက  

(၃၃)ကိမ်ေြမာက ်   ြမန်မာ-ထိုင်း    ေဒသဆိုင်ရာ 

နယ်ြခားေကာ်မတ ီ   အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းအား 

ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း၊ ယုံကည်မ တည်ေဆာက်ြခင်း 

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊ နယ်စပ်ေဒသ ပူးေပါင်းေဆာင ်

ရက်မ ကစိ ရပ်များ၊ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးကာကွယ် 

ေရးပူးေပါင်းမ ဆိုင်ရာ      ကိစ ရပ်များ၊     ှစ်ိုင်ငံ 

နယ်နမိတ်ိဆိင်ုရာကစိ ရပ်များှင့ ်အြခားကစိ ရပ်များ 

ကိ ုက  အလိက်ု ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ေဆွးေွးိုင်ခဲ့

ဆက်လက်ပီး (၃၄)ကမ်ိေြမာက် ြမန်မာ-ထိင်ုး 

ေဒသဆိုင်ရာ  နယ်ြခားေကာ်မတီအစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်      ထိုင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင် Lt.Gen. Apichet Suesat ဦးေဆာင် 

သည့် ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွသည် ဇွန် ၂၉ ရက် မွန်းလဲွ 

ပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ေဇယျာသရီဗိမိာန်ဧည့ခ်န်းမ 

ေဆာင်၌ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ထံသို သွားေရာက်ဂါရဝြပေတွဆံုခ့ဲ

ေကာင်း၊ ှစ်ိင်ုငတံပ်မေတာ်ှစ်ရပ်အကား ရိှရင်းစဲွ 

ချစ်ကည်ရင်းီှးမ များှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ 

ကိ ုပိုမိုတိုးြမင့်ခိုင်မာေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည့်အေြခအေန၊    နယ်စပ်ေဒသ    တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရး၊   တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးှင့ ်  မူးယစ် 

ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးဆိုင်ရာများှင့ ်အြခား 

က  ေပါင်းစုမှံ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကိ ုတိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်  အေြခအေန၊  ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ိုင်ငံေရးြဖစ်ေပ ေြပာင်းလဲမ          အေြခအေနှင့် 

အကမ်းဖက်မ ြဖစ်စ်များ ပေပျာက်ေစေရး လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များက ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် 

အေြခအေန၊  ှစ်ိုင်ငံ   တပ်မေတာ်ှစ်ရပ်အကား 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်နယ်စပ်ေဒသတည်ငမ်ိ  

ေအးချမ်းေရး၊ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် အကမ်းဖက်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာများကို      ေအာင်ြမင်စွာ 

ေဆာင်ရက်ိင်ုမည့ ်အေြခအေန၊ ှစ်ိင်ုငှံင့ှ်စ်ိင်ုင ံ

တပ်မေတာ်ှစ်ရပ်အကား ယ်ေကျးမ ဖလှယ်ေရး၊ 

ချစ်ကည်ေရး၊  အားကစားပိင်ပွဲများ   ကျင်းပေရး၊ 

စိက်ုပျိးေမွးြမေရးဆိင်ုရာ အသပိညာဗဟသုတုများ 

ဖလှယ်ုိင်ေရးတုိအတွက် ချစ်ကည်ေရးခရီးစ်များ 

အြပန်အလှန်သွားေရာက်ိုင်မည့ ်        အေြခအေန၊ 

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အေနြဖင့် တစ်ုိင်ငံလံုး ငိမ်းချမ်း 

ေရးရရိှရန် ရည်ရယ်ပီး တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု 

အဖွဲများကိ ု   ငိမ်းချမ်းေရးကမ်းလှမ်းဖိတ်ေခ ကာ 

ေတွဆုံေဆွးေွးေနမ အေြခအေန၊    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီမှ    ထုတ်ြပန်ထားသည့ ်

ြပည်တွင်း၊   ြပည်ပရှ ိ  အချိေသာ    ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ၊ူ လငူယ်လရူယ်များှင့C်DM ဝန်ထမ်းများ 

ကိ ုဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ိင်ုေရး 

အသိေပးထုတ်ြပန်ထားမ ကို  ထိုင်းတပ်မေတာ်က 

လည်း ၎င်းတုိ၏ နယ်စပ်ေဒသများမှ ြမန်မာုိင်ငံသုိ  

အလွယ်တကူ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ိုင်ေရး  လိုအပ် 

သည်များကိ ုကူညီေဆာင်ရက်ေပးသွားမည့ ်အေြခ 

အေနများှင့်ပတ်သက်ပီး  ခင်မင်ရင်းှီးစွာ  အြမင် 

ချင်းဖလှယ်   ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း၊   ထိုအထဲတွင် 

အေရးကီးသည့်အချက်ကိ ု   မိမိထပ်ေြပာမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊   ယင်းမှာ    ြပည်တွင်း၊   ြပည်ပရှ ိ အချိ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ လူငယ်လူရယ်များ၊ 

CDM    ဝန်ထမ်းများကိ ု    ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရး အသေိပးထတ်ုြပန်ချက်များ 

ရိှပါေကာင်း၊ ယင်းအေပ  ထိင်ုးတပ်မေတာ်ကလည်း 

၎င်းတို၏     နယ်စပ်ေဒသများမ ှ   ြမန်မာိုင်ငံသို 

အလွယ်တကူ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ိုင်ေရး လိုအပ ်

သည်များကိ ုကူညီေဆာင်ရက်ေပးသွားမည့ ်အေြခ 

အေနများှင့ပ်တ်သက်ပီး ေဆွးေွးိင်ုခဲေ့ကာင်းကိ ု

အထူးအေလးထားေြပာကားလိေုကာင်း ေြပာကား 

သည်။                                 စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၇)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိ ုဇွန် ၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၌  ကျင်းပရာ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင ်ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်း၊ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်ဦးခင်ေမာင်ဦး၊ ဌာနဆိုင်ရာများမ ှေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူများှင့ ်ဌာနဆိုင်ရာသတင်းထုတ်ြပန ်

ေရးအဖွဲကိုယ်စားလှယ်များက သတင်းမီဒီယာများ၏ သိရှိလိုသည့ ်ေမးြမန်းမ များကို ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၇)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲကျင်းပစ်။



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ဆက်လက်ပီး  အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ၏ 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ  အထူးကိုယ်စားလှယ ်ကေမ ာ 

ဒီးယားုိင်ငံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် H.E.Mr.Parksokhon 

ဦးစီးအဖဲွ၏ ခရီးစ်အေကာင်းကုိ ေြပာလုိေကာင်း၊ 

အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည ်၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၂၉ 

ရက်မှ ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇလူိင်ု ၃ ရက်အထ ိအလပ်ုသေဘာ 

ခရီးစ်ေရာက်ရှိလျက်ရှိေကာင်း၊   အာဆီယံအထူး 

ကိုယ်စားလှယ်အေနြဖင့ ်  မတ်  ၂၁  ရက်က  ပထမ 

အကိမ်ခရီးစ်အြဖစ ်   ေရာက်ရှိခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

လက်ရှိခရီးစ်တွင် ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ 

ဆိင်ုရာ တတ်ုိင်ုငသံံုံးသို သွားေရာက်ခဲ့ပီး တတ်ု 

ိုင်ငံက အာဆီယံအတွက်လှဒါန်းသည့် ကိုဗစ-်၁၉ 

ကာကွယ်ေဆးလှဒါန်းမ များကိ ုလက်ခရံရိှခဲေ့ကာင်း၊ 

ဇွန် ၃၀ ရက်တွင် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက   ှင့ ် ေတွဆုခံဲ့ပီးေနာက်  အစိုးရဝန်ကီးဌာနများ 

မှ ဝန်ကီးများှင့်လည်း ေတွဆုံခဲ့ေကာင်း၊ ထိုသို 

ေတွဆုံရာတွင် အာဆီယံဘုံသေဘာတူညီချက် ၅ 

ရပ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိမ  

ှင့် တိုးတက်မ ရိှသည့်အေြခအေန၊ NUG၊ CRPH တို 

မှ ေပါက်ဖွားလာသည့်  PDF  အမည်ခံ အကမ်းဖက် 

သမားများ၏    အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သတ်ြဖတ်မ  

လုပ်ရပ်များေကာင့် သံဃာေတာ်များှင့် ကုိရင်များ၊  

အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျား၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများ 

ှင့ ်လုံ ခံေရးတာဝန်ရိှသမူျား ေသဆုံးမ များ ြဖစ်ေပ  

ခဲမ့ ၊ ၎င်းတို၏ဆိုးရားစွာ ေဆာင်ရက်ခဲမ့ အေြခအေန၊ 

မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲမ များှင့်      မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့မ  

များေကာင့်     ြပည်သူပုိင်    အေဆာက်အအံုများှင့် 

ိုင်ငံေတာ်ပိုင်အေဆာက်အအုံများ    ပျက်စီးခဲ့ရမ ၊ 

အကမ်းဖက်မ ပေပျာက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိမ ၊   စာသင်ေကျာင်းများ   ြပန်လည်ဖွင့်လှစ ်

သင်ကားလျက်ရှိမ ၊    ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိရန ်

အတွက်  တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများှင့ ်

ေတွဆုေံဆွးေွးလျက်ရိှမ ၊ ြမန်မာိင်ုငရိှံ ြပည်သမူျား 

အတွက် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ဆိုင်ရာ  

အကူအညီများရရိှေစေရး  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှမ ၊ 

အာဆယီ၏ံမဝူါဒအရ လသူားချင်းစာနာေထာက်ထား 

မ   အကူအညီေပးေရးှင့ ်  ပတ်သက်၍    “တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်မှမကျန်ရ” ဆိသုကဲသ့ို ြမန်မာိင်ုငအံေန 

ှင့်လည်း “လူအသက်ထက်အေရးကီးတာ ဘာမ  

မရှိ”ဆိုသည့် မူဝါဒထားရှိေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်

အေြခအေနများှင့်စပ်လျ်းပီး ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ  

အြမင်ချင်းဖလှယ ်ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း။

ခရီးစ်တွင် ေကာင်းမွန်သည့ ်အေရများရှိ

ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင် ိုင်ငံေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးေရးအဖွဲ     အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ ်

ေရးှင့်  ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ    ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတီဥက       ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင်  ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးရာြပည့ ် ဦးစီးအဖဲွ 

များှင့် ေတွဆုံမည်ြဖစ်သကဲ့သို NCA လက်မှတ် 

ေရးထိုးထားသည့ ်တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွ 

များြဖစ်သည့ ်(ALP၊ DKBA ၊ KNU/KNLA-PC ၊ PNLO ၊ 

LDU ၊  NMSP ၊  RCSS) စသည့် အဖွဲခုနစ်ဖွဲမ ှအဆင့် 

ြမင့က်ိယ်ုစားလှယ်များှင့ ်ေတွဆုမံည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ိုင်ငံေရးပါတီများှင့်လည်း   ေတွဆုံသွားရန်ရှိ 

ေကာင်း၊   ဇူလိုင်   ၂   ရက်တွင်   ပုဂံ၌ြပလုပ်မည့ ်

လန်ချန်း-မဲေခါင်    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အစည်း 

အေဝးသို တက်ေရာက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ခရီးစ်တွင် 

ေကာင်းမွန်သည့ ်အကျိးတရား၊ အေရများရှိသည ်

ဟုသာ ေြပာလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်ပီး လန်ချန်း-မေဲခါင် ပူးေပါင်းေဆာင် 

ရက်မ  (Lanchan-Mekong Cooperation)(LMC)

အစည်းအေဝးအေကာင်း  ေြပာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

မဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းေဒသသည ်      အာရှတွင်သာမက 

တစ်ကမ ာလုံးတွင်ပါ ဖံွဖိးတိးုတက်မ  အလားအလာ  

အရှိဆုံးေဒသများအနက်    တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ မဲေခါင်ြမစ်တစ်ေလ ာက်သည် ိုင်ငံေပါင်း 

ေြခာက်ိုင်ငံှင့ ်    ထိစပ်ဆက်စပ်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

မဲေခါင်ြမစ်သည ်  တုတ်ိုင်ငံှင့်    အင်ဒိုချိင်းနား 

က န်းဆွယ်၏   အေရးကီးသည့ ်  ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ ်

ြမစ်ေကာင်းတစ်သွယ်ြဖစ်ေကာင်း၊    ယင်းြမစ်သည် 

တုတ်ိုင်ငံ    ချင်းဟိုင ်  တိဘက်ကုန်းေြမြမင့်တွင ်

ြမစ်ဖျားခံ၍    တုတ်ိုင်ငံအတွင်းရှ ိ    အပိုင်းကိ ု

လန်ချန်းြမစ်၊ ယနူန်ြပည်နယ်ြပင်ပ ြပည်မြမစ်ေြခပိင်ုး 

ရှိ ိုင်ငံများက မဲေခါင်ြမစ်ဟ ုေခ ေဝ ကေကာင်း၊ 

တတ်ုိင်ုငမှံတစ်ဆင့ ်ြမန်မာ၊ လာအိ၊ု ထိင်ုး၊ ကေမ ာ 

ဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံများကို ြဖတ်သန်းစီးဆင်း 

လျက်ရှိသည့်  ြမစ်၏စုစုေပါင်းအရှည်သည် ကီလို 

မတီာ ၄၈၈၀ ရိှပီး ြမစ်ဝှမ်းဧရယိာ ၇၉ ဒသမ ၅ သန်း 

စတုရန်းကီလိုမီတာရှိရာ ြမစ်ဝှမ်းေဒသတွင ်မှီတင်း 

ေနထုိင်သည့် လူဦးေရသည် သန်းေပါင်း ၃၄၀ ေကျာ် 

ခန်ရိှေကာင်း၊ မဟာမဲေခါင်ေဒသခဲွရိှ ုိင်ငံများသည် 

ေတာေတာင်ေရေြမ ဆက်စပ်ေနပီး လမူ ယ်ေကျးမ  

များ ဆက် ယ်လျက်ရှိရာ  အိမ်နီးချင်းအစ်အလာ  

ချစ်ကည်ေရးနက်  င်းပီး လုံ ခံေရးှင့ဖံွ်ဖိးတိုးတက် 

ေရး  အကျိးစီးပွားချင်း  နီးကပ်ယှက် ယ်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း၊ အဆိုပါေဒသ၏ေဒသခွဲ၏ စုစုေပါင်းဂျဒီီပ ီ

(GDP)  အေမရကိန်ေဒ လာ  ၃ ဒသမ ၃၆  ထရလီယီ၊ံ 

ကုန်သွယ်မ - အေမရိကန်ေဒ လာ ၄၈၃ ဘီလီယံှင့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ  အေမရိကန်ေဒ လာ ၁ ဒသမ ၃၆ 

ဘီလီယံတိုြဖစ်ေကာင်းကိ ု      စာရင်းဇယားများ၊ 

မှတ်တမ်းများအရ ေလ့လာသိရှိရေကာင်း။

လန်ချန်း-မဲေခါင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ (LMC)

သည်    တုတ်ိုင်ငံှင့်     မဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းငါးိုင်င ံ

အတူတကွ  စတင်တည်ေထာင်ခဲ့သည့ ်ေဒသတွင်း၊ 

ေဒသခွဲ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ပလက်ေဖာင်းတစ်ခ ု

သာြဖစ်ေကာင်း၊  မကာမ ီြမန်မာိုင်ငံ၌ လန်ချန်း-

မဲေခါင်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ေအာက်က  ဝန်ကီး 

အဆင့်အစည်းအေဝးကို   ကျင်းပသွားရန်ရှိသည့ ်

အတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်မ များ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း၊  LMC  ၏   ထူးြခားချက်မှာ လက်ေတွ 

ထိေရာက်သည့ ်     စီမံကိန်းအေြခြပြခင်းသာြဖစ ်

ေကာင်း၊  LMC ယ ရားကို ၂၀၁၆ ခုှစ် မတ်လတွင် 

စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး လျင်ြမန်စွာတိုးတက်မ များရိှခဲ ့

ေကာင်း၊ လန်ချန်း-မဲေခါင်၏ တွင်ကျယ်ထိေရာက ်

မ ကို ြပသိုင်ခဲ့သကဲ့သို တန်းတူညီမ ဆက်ဆံြခင်း၊ 

ေစတနာမှန်ှင့်   အြပန်အလှန်   ကူညီေဖးမြခင်း၊ 

ချစ်ကည်ရင်းှီးြခင်းဆိုသည့်   လန်ချန်း-မဲေခါင် 

ယ်ေကျးမ ကို ပျိးေထာင်ိုင်ခဲ့ေကာင်း၊ လန်ချန်း-

မဲေခါင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တွင် မဲေခါင် ငါးိုင်ငံ 

အနက် တစ်ိင်ုငကံ တတ်ုိင်ုငှံင့အ်တ ူအလှည့က်ျ 

ဥက   တာဝန်  ထမ်းေဆာင်ရသည့်အတွက ်ယခုှစ် 

ဝန်ကီးအဆင့်အစည်းအေဝးကို    မိမိတိုိုင်ငံက 

တာဝန်ယကူျင်းပေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တတ်ု 

ိုင်ငံအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံများက ိုင်ငံြခား 

ေရးဝန်ကီးများ    တက်ေရာက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယင်းသည်လည်း   ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရ၏   အချပ် 

အြခာအာဏာှင့် တည်ရှိမ ကို အသိအမှတ်ြပြခင်း 

သာြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုအြပင် မေဲခါင်ိင်ုငအံားလုံးသည် 

တစ်သားတည်းြဖစ်ေနြခင်းကိ ုြပသြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယင်းအစည်းအေဝးတွင် ှစ်ိင်ုငအံကား၊ ေဒသတွင်း 

အကား  သေဘာတူညီမ စာချပ်များ၊  နားလည်မ  

စာခ န်လ ာများ    လက်မှတ်ေရးထိုးသွားရန်လည်း 

ရိှေကာင်း၊ မဲေခါင်-လန်ချန်း ေဒသတွင်းုိင်ငံများ၏ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ သည် ေဒသတွင်းအကျိးစီးပွား 

တိုကိ ုများစွာြဖစ်ထွန်းေစမည်ဟ ုယုံကည်ေကာင်းကိ ု

ေြပာကားလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ငိမ်းချမ်းေရးှစ်ဟ ုသတ်မှတ်ထား

ဆက်လက်ပီး   ငိမ်းချမ်းေရးဆုိင်ရာအေနြဖင့် 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီစိုးရ ိင်ုငေံတာ် 

တာဝန်ကိ ုစတင်ထမ်းေဆာင်ေနသည့က်ာလကစ၍ 

ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ပ်တ်သက်ပီး ြဖစ်ိင်ုသမ ၊ ရိင်ုသမ  

နည်းလမ်းတိုှင့်     ေဆွးေွးေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်ကိ ုိင်ုငေံတာ်အကီးအကအဲေန 

ြဖင့်     ငိမ်းချမ်းေရးှစ်ဟ ု သတ်မှတ်ထားေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့် ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်ပီး မည်သည့် 

ေခတ်အခါမှမရိှခ့ဲသည့် ဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်းမ မျိးများ

ှင့ ်၂၀၂၂ ခှုစ် ဧပ ီ၂၂ ရက်တွင် ဖတ်ိေခ ကမ်းလှမ်းခဲ ့

ေကာင်း၊ ယင်းဖတ်ိေခ မ အေပ  ေဒသခြံပည်သလူထူ ု 

အတွက ်ငိမ်းချမ်းေရးကို အစစ်အမှန် လိုလားသည့် 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ် ၁၀   ဖွဲက   လက်ခံ 

တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် ေမ ၂၀ ရက်မှ 

ဇွန် ၂၀ ရက်အထိ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွ 

ရှစ်ဖဲွှင့် အြပသေဘာေဆာင်သည့် ေဆွးေွးမ များ 

ှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ဆက်လက် 

ပီး  SSPP၊ LDU အဖဲွတိုှင့လ်ည်း ဆက်လက်ေတွဆု ံ

ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ် ငိမ်းချမ်း 

ေရးေဖာ်ေဆာင်မ    ညိ  င်းေရးေကာ်မတီအေနြဖင့ ်

လည်း    တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်း 

များ၊  ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊  Stakeholder 

များ၊  ငိမ်းချမ်းေရးအကျိးေဆာင်အဖွဲစသည်ြဖင့ ်

ေတွဆုံေဆွးေွးခဲ့သည်မှာ    (၇၃)ကိမ်ရှိပီြဖစ ်

ေကာင်း၊ ထိုြပင် ယခတုက်ေရာက်လာသည့အ်ထတွဲင် 

NCA သေဘာတူလက်မှတ်ေရးထုိးပီးသည့်အဖဲွများ

ြဖစ်သည့ ်RCSS/SSA ၊ NMSP ၊ KNU/KNLA-PC၊ ALP ၊ 

PNLO ၊ DKBA အဖွဲတိုှင့် ြပည်ေထာင်စုသေဘာတ ူ

စာချပ်အစိတ်အပိုင်း(၁/၂/၃)ပါ သေဘာတူညီချက် 

များှင့်ပတ်သက်၍ အစိတ်အပိုင်း(၃)မှ ဆက်လက် 

ေဆွးေွးရန်ကျန်ရှိသည့ ်ဇယား-၂ ပါ ေဆွးေွးရန် 

အချက်များေဆွးေွးခဲ့ပီး သေဘာတညူခီျက်များကိ ု

ရရိှလက်မှတ်ေရးထုိးုိင်ခ့ဲသက့ဲသုိ NCA သေဘာတူ 

လက်မှတ်မေရးထိုးရေသးသည့ ်   UWSP ၊  NDAA 

(မိုင်းလား) အဖဲွတုိှင့်လည်း ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ဖံွဖိး 

ေရးဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များအား ေဆွးေွးလက်မှတ ်

ေရးထိုးိုင်ခဲ့ေကာင်း ေြပာကားသည်။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

 မေဲခါင်ြမစ်ဝှမ်းေဒသသည် အာရှတွင်သာမက တစ်ကမ ာလုံးတွင်ပါ ဖံွဖိးတိုးတက်မ  အလားအလာအရိှဆုံးေဒသ 

များအနက ်တစ်ခအုပါအဝငြ်ဖစ်၊  မေဲခါငြ်မစ်တစ်ေလ ာက်သည် ိင်ုငေံပါင်းေြခာက်ိင်ုငှံင့ ် ထစိပ်ဆက်စပ် 

လျက်ရှိ

 မဟာမေဲခါင်ေဒသခဲွရိှ ိင်ုငမံျားသည် ေတာေတာင်ေရေြမ ဆက်စပ်ေနပီး လမူ ယ်ေကျးမ များ ဆက် ယ်လျက် 

ရှိရာ အိမ်နီးချင်းအစ်အလာ ချစ်ကည်ေရးနက်  င်းပီး  လုံ ခံေရးှင့်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး  အကျိးစီးပွားချင်း 

နီးကပ်ယှက် ယ်လျက်ရှိ

 လန်ချန်း-မဲေခါင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ (LMC)သည်  တုတ်ိုင်ငံှင့်  မဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းငါးိုင်ငံ  အတူတကွ 

စတင်တည်ေထာင်ခဲ့သည့် ေဒသတွင်း၊ ေဒသခွဲ ပးူေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ပလက်ေဖာင်းတစ်ခုသာြဖစ်

 မကာမီ ြမန်မာိုင်ငံ၌ လန်ချန်း-မဲေခါင်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ေအာက်က ဝန်ကီးအဆင့်အစည်းအေဝးကို   

ကျင်းပသွားရန်ရှိသည့်အတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်မ များ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

ဆိုးလ်    ဇူလိုင်    ၂

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၁၀၇၁၅ ဦး ထပ်မေံတွရိှ 

ြခင်းေကာင့် အဆိုပါေရာဂါကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၁၈၃၇၉၅၅၂ ဦးရှိလာေကာင်း 

ေတာင်ကိရုီးယား ကျန်းမာေရးအာဏာပိင်ုများက ဇလူိင်ု ၂ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများအနက ်၁၃၇ ဦး 

သည်   ြပည်ပမ ှ  ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ကျန်ရှိသူများသည ်

ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်ေကာင်း ေတာင်ကိရုီးယားေရာဂါ ထန်ိးချပ်ေရးှင့် 

ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် ပီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်အတွင်းက ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၏ ေနစ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူအေရအတွက်သည ် ၈၅၅၀  ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူ  ခုနစ်ဦး   ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်

ေသဆံုးသူေပါင်း ၂၄၅၆၂  ဦးရိှလာေကာင်း  ေတာင်ကိရုီးယား ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့် 

ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။ အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူအေရအတွက်သည် ိုင်ငံအတွင်း ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း၏ 

သုည ဒသမ ၁၃ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

တီဟီရန်   ဇူလိုင်   ၂ 

အီရန်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်း၌ အင်အားြပင်းငလျင်ှစ်ခု ယေနလ ပ်ခတ်ခဲ့ရာ ငါးဦး 

အနည်းဆုံးေသဆုံးပီး ၄၉ ဦး   ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း   ယေနသတင်းများအရ 

သိရသည်။ 

ယေနေဒသစေံတာ်ချန်ိ နနံက် ၂ နာရတွီင် ြပင်းအား ၆ ဒသမ ၁ အဆင့ရိှ် ငလျင်ှင့ ်

ြပင်းအား ၆ ဒသမ ၃ အဆင့်ရှိ ငလျင်တို မေရှးမေှာင်းလ ပ်ခတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 

ငလျင်များသည် အရီန်ိင်ုငေံတာင်ပိင်ုး ေဟာ်မိဇုန်စရီင်စ ုပင်လယ် ေကွကမ်းေြခအနီးရိှ 

ေဆေယးခိရု ရာကိ ုဗဟိြုပလ ပ်ခတ်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ အဆိပုါ ငလျင်လ ပ်ခတ်ခဲ့ပီး 

ေနာက် ငလျင်ငယ် ၂၄ ခုထပ်မံလ ပ်ခတ်ခဲ့သည်။ နံနက် ၈ နာရီတွင် ငလျင်ငယ်တစ်ခ ု

ေနာက်ဆုံးလ ပ်ခတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ပထမငလျင်လ ပ်ခတ်မ ေကာင့ ်ငါးဦးအနည်းဆံုး ေသဆံုးခ့ဲသည်။ ဒတုယိအကမ်ိ 

ငလျင်လ ပ်ခတ်စ်တွင် ြပည်သမူျားက ေနအမ်ိြပင်ပသို ေရာက်ရိှေနပြီဖစ်သည့အ်တွက် 

ေသဆုံးမ မရှိေကာင်း ေဒသ ရအာဏာပိုင်များက ဆိုသည်။ 

ငလျင်လ ပ်ခတ်မ အတွင်း ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှသူများအား ေဆးံုများသုိ ပုိေဆာင် 

ထားပီး ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - စီအင်န်ေအ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဖေနာင်ပင်    ဇူလိုင်    ၂ 

ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံဝန်ကီးချပ် ဟွန်ဆန်က ုိင်ငံအတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းမှားများကိ ု လမူ ကွန်ရက်ေပ  

တွင် ြဖန်ေဝသူတစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးအေရးယူရန ်ယမန်ေနက 

အမိန်တစ်ရပ် ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။ 

အဆိုပါ   သတင်းမှားြဖန်ေဝသူသည်   လူေသဓာတ်ပုံ 

အေဟာင်းတစ်ခကုိြုပသကာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့ ်

ေသဆုံးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟ ု   သတင်းမှားများြဖန်ေဝခဲ့ေကာင်း 

ဝန်ကီးချပ်က ဆိုသည်။ 

ယင်းသို   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းမှားြဖန်ေဝမ  

ေကာင့ ်ဖမ်းဆီးရန် အမိန်ထုတ်ြပန်ထားေကာင်း ဝန်ကီးချပ် 

ဟွန်ဆန်က   အမျိးသားငါးေနအခမ်းအနားတွင ်  ေြပာကားခဲ့ 

သည့် မိန်ခွန်းထဲတွင် ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့သည်။  

အဆိုပါ   သတင်းမှားများြဖန်ေဝြခင်းသည ် ြပည်သူများ 

အကား အထိတ်တလန်ြဖစ်ေစသည့်အတွက် ယင်းသိုသတင်း 

မှားများြဖန်ေဝသူများအား   ဖမ်းဆီးအေရးယူရန ်  သတိေပး 

ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ိင်ုငအံတွင်း၌ ဧပ ီ၂၁ ရက်မှစပီး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

မ ေကာင့ ်ေသဆုံးသထူပ်မမံရိှေသးေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 

လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

သုံးဦးထပ်မံစစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ အဆိုပါေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

ေပါင်း ၁၃၃၂၀၆ ဦးရှိသည်။ အဆိုပါ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ 

ေပါင်း ၃၀၅၆ ဦးရှိပီြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းမှားများြဖန်ေဝသူတစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရန် ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ် အမိန်ထုတ်ြပန်

ဘဂ ဒက်    ဇူလိုင်   ၂

အီရတ်ိုင်ငံသည ်    ဇွန်လတွင်းက 

ေရနံစိမ်းစည်ေပါင်း ၁၀၁ သန်း တင်ပုိုိင် 

ခဲေ့ကာင်းှင့ ်ေရနစံမ်ိးတင်ပိုမ မှတစ်ဆင့် 

အေမရကိန်ေဒ လာ ၁၁ ဒသမ ၅ ဘလီယီ ံ

ဝင်ေငွရရှိခဲ့ေကာင်း အီရတ်ေရနံဝန်ကီး 

ဌာနက ဇလူိင်ု ၁ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

ဇွန်လအတွင်းက   ေရနံစိမ်းပျမ်းမ  

ေဈး န်းသည် တစ်စည်လ င် အေမရကိန် 

ေဒ လာ ၁၁၃ ဒသမ ၇ ေဒ လာရိှခဲေ့ကာင်း 

အီရတ်ိုင်ငံ   ေရနံေဈးကွက်ရှာေဖွေရး 

အဖဲွ၏ အချက်အလက်များကိ ုကိုးကား၍ 

အီရတ်ေရနံဝန်ကီးဌာနက   ေြပာကား 

သည်။

တင်ပိုခဲ့ြခင်းြဖစ်

ေရနစံမ်ိးစည်စစုေုပါင်း ၉၇ ဒသမ ၉၈ 

သန်းကို    အီရတ်ိုင်ငံ   အလယ်ပိုင်းှင့ ်

ေတာင်ပိုင်းတိုရှ ိေရနံေြမများမ ှတင်ပိုခဲ့ 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့် ေရနံစိမ်းစည်ေပါင်း 

၂ ဒသမ ၉၁ သန်းခန်ကို ကာကွတ်ြပည ်

နယ်ေြမာက်ပိုင်းရှ ိေရနံေြမများမ ှတင်ပို

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်းသိရသည်။

အရီတ်ိင်ုငကံ ဇွန်လအတွင်း ပျမ်းမ  

ေရနစံမ်ိးတင်ပိုမ သည် တစ်ရက်လ င် ေရန ံ

စိမ်းစည်ေပါင်း ၃ ဒသမ ၃၇ သန်း တင်ပို

ိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်းလည်း  သိရသည်။ 

ရှုား-ယကူရန်ိး     ပဋပိက စတင်ြဖစ်ပွားပီး 

ေနာက်ပုိင်း ကမ ာ့ေရနံေဈးကွက်တွင် ေရန ံ

ေဈး န်းများ   သိသိသာသာြမင့်တက ်

လာြခင်းေကာင့ ်အီရတ်ိုင်ငံှင့် အြခား 

ေသာ    ေရနံထုတ်လုပ်သည့်   ိုင်ငံများ 

အတွက် အကျိးြဖစ်ထွန်းလျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။

အီရတ်ိုင်ငံ၏     စီးပွားေရးသည ်

အဓကိအားြဖင့ ်ေရနစံမ်ိးတင်ပိုေရာင်းချမ  

အေပ တွင်   တည်မှီေနပီး   အီရတ်ိုင်ငံ 

ဝင်ေငွစုစုေပါင်း၏ ၉၀ ရာခိုင် န်းေကျာ် 

သည်   ေရနံစိမ်းတင်ပိုမ မှ   ရရှိြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ    ဇူလိုင်   ၂

အိ ိယိုင်ငံ    အေရှေြမာက်ပိုင်း 

မဏိပူရ်ြပည်နယ်၌ ေြမပိမ ြဖစ်ပွားြခင်း 

ေကာင့် ေသဆုံးသ ူ၂၇ ဦးအထိြမင့်တက် 

လာေကာင်းှင့ ်    လူေပါင်း ၄၀ နီးပါး 

ေပျာက်ဆုံးေနဆဲြဖစ်ေကာင်း အိ ိယ 

ုိင်ငံပုိင် ုပ်သံလ င့်ဌာန All India Radio 

က ဇူလုိင် ၂ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ြပန်ခ့ဲ 

သည်။

အဆိုပါ   ေြမပိမ သည်    မဏိပူရ် 

ြပည်နယ်   ိုေနးခိုင်ရှိ   မီးရထားလမ်း

ေဆာက်လုပ်ေရးနယ်ေြမတွင ်   ဇွန် ၃၀ 

ရက်က   ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း၊  ေသဆုံးသူ 

အများစုမှာ    အဆိုပါ   မီးရထားလမ်း 

စီမံကိန်းအတွက်   လုပ်ေဆာင်ေနသည့် 

နယ်ေြမခံတပ်မေတာ်မှ   အရန်တပ်သား 

များြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်    ိုေနးခိုင်ရှိ 

ေြမပိမ ြဖစ်ပွားရာေနရာတွင ်နယ်ေြမခံ 

တပ်မှ    တပ်မေတာ်သားေြခာက်ဦး၏ 

ုပ်အေလာင်းများကုိ ထပ်မံေတွရိှခ့ဲြခင်း 

ေကာင့် ေြမပိမ ေကာင့်ေသဆံုးသူအေရ   

အတွက်သည် ၂၇ ဦးအထိရှိလာခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း အဆိုပါ ုပ်သံလ င့်ဌာန All 

India Radio က သတင်းထတ်ုြပန်ခဲသ့ည်။

ေြမပိမ ြဖစ်ပွားပီးေနာက် ေပျာက်ဆုံး 

ေနသူများ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်း 

များကို သုံးရက်ဆက်တိုက ်လုပ်ေဆာင် 

လျက်ရှိပီး  ယေနထွက်ေပ လာသည့် 

သတင်းများအရ ေြမပိမ ေကာင့် လက်ရိှ 

အချနိ်အထိ    ပျက်စီးမ မရှိေသးေကာင်း 

သိရသည်။

မဏိပူရ်ြပည်နယ်     ဝန်ကီးချပ် 

အင်န်ဘီရန်ဆင်း၏ ေြပာကားချက်အရ 

အဆုိပါေြမပိမ သည် ြပည်နယ်၏သမုိင်း 

တစ်ေလ ာက်ြဖစ်ပွားခဲသ့ည့ ်ေြမပိမ များ 

ထတွဲင်   အဆိုးရားဆုံးြဖစ်ေကာင်း   သရိ 

သည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အီရတ်ိုင်ငံက ဇွန်လအတွင်း ေရနံစိမ်းစည်ေပါင်း ၁၀၁ သန်း တင်ပိုိုင်ခဲ့

အိ ိယိုင်ငံ၌ ေြမပိမ ေကာင့် ေသဆုံးသူ ၂၇ ဦးအထိ ြမင့်တက်လာ

အီရန်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်း၌ အင်အားြပင်း

ငလျင်များလ ပ်ခတ်၊ အနည်းဆုံး ငါးဦးေသဆုံး

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၀၇၁၅ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ ်ဟွန်ဆန်



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

နယူးေဒလီ   ဇူလိုင်   ၂

အိ ိယိုင်ငံဝန်ကီးချပ ်  မိုဒီှင့်    ုရှားိုင်င ံ

သမ တ ဗလာဒီမာပူတင်တုိသည် ှစ်ုိင်ငံအေရးှင့်  

ယကူရန်ိးအေရးအပါအဝင် ကမ ာအ့ေရးကစိ ရပ်များ  

ှင့်စပ်လျ်း၍   ယမန်ေနတွင ်  ဖုန်းြဖင့်ဆက်သွယ ်

ေဆွးေွးခ့ဲကေကာင်း အိ ိယုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။

ှစ်ုိင်ငံေခါင်းေဆာင်ှစ်ဦးတုိသည် ပီးခဲသ့ည့် 

ှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက ုရှားသမ တ  ဗလာဒီမာ 

ပူတင်၏     အိ ိယခရီးစ်အတွင်း   ြပလုပ်ခဲ့ေသာ 

ဆုံးြဖတ်ချက်များအား  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး

ကိစ ရပ်များကုိ ြပန်လည်သံုးသပ်ခ့ဲကပီး လယ်ယာ 

ထွက်ကုန်၊ ဓာတ်ေြမဩဇာှင့် ေဆးဝါးထွက်ကုန်  

တိုြဖင့်    ှစ်ိုင်ငံကုန်သွယ်မ ကို     ပိုမိုအားေပးေရး  

အြမင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကေကာင်း အိ ိယိင်ုငြံခားေရး 

ဝန်ကီးဌာနက သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တစ်ရပ်တွင ် 

ေြပာကားသည်။

ထိုြပင ်အိ ိယိုင်ငံဝန်ကီးချပ ်မိုဒီှင့် ုရှား 

ိုင်ငံ သမ တဗလာဒီမာပူတင်တိုသည ် ိုင်ငံတကာ 

စွမ်းအင်ှင့် စားနပ်ရိက ာေဈးကွက်များ၏ အေြခအေန 

အပါအဝင်   အြခားေသာကမ ာ့အေရးကိစ များကို 

လည်း ညိ  င်းေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ဝယ်လင်တန်   ဇူလိုင်   ၂

နယူးဇလီန်ိင်ုင၌ံ ယေနတွင် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ   ၆၄၆၀  ထပ်မံေတွရှ ိ

ခဲေ့ကာင်းှင့ ်အဆိပုါေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ 

၂၀    ထပ်မံေတွရှိခဲ့ေကာင်း    နယူးဇီလန် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အဆုိပါတစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူများအနက်   ၁၆၆  ဦးသည် 

ြပည်ပမ ှ       ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများ 

ြဖစ်ေကာင်း နယူးဇီလန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။ 

လက်ရှိတွင် နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌  အထူး 

ကပ်မတ်ကုသေဆာင်များ၌  ေဆးဝါးကုသမ  

ခယံလူျက်ရိှသည့် ခုနစ်ဦးအပါအဝင် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရြခင်းေကာင့ ်        ေဆးုံ 

တက်ေရာက ်ကုသမ ခံယူလျက်ရှိသည့ ်လူနာ 

၄၂၃ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ိုင်ိုဘီ   ဇူလိုင်   ၂

ကင်ညာိင်ုင၏ံ စီးပွားေရးသည် ယခှုစ် ပထမသုံးလတာကာလ 

အတွင်း ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင် န်း ြမင့်တက်မ ရှိခဲ့ေကာင်းှင့ ်၂၀၂၁ ခုှစ်  

ပထမသုံးလတာကာလတွင် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ  ၂ ဒသမ ၇ 

ရာခိုင် န်းရှိခဲ့ေကာင်း  ကင်ညာိုင်ငံအစိုးရစာရင်းအင်းေအဂျင်စီက  

ေြပာကားသည်။

ကင်ညာုိင်ငံ၌ ပီးခ့ဲသည့်ှစ် ပထမသံုးလတာကာလအတွင်းက 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ် စီးပွားေရးသိသိသာသာကျဆင်း 

ခ့ဲရာမှ ယခုှစ်တွင် စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်မ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာ

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း   ကင်ညာိုင်င ံ    အမျိးသားစာရင်းအင်းဗျိုက 

ေြပာကားသည်။

သိုရာတွင် ကင်ညာိင်ုင၌ံ ယခှုစ်ပထမသုံးလတာကာလအတွင်း 

မိုးရာသွန်းမ နည်းပါးြခင်းေကာင့် စိုက်ပျိးေရးထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မ   

သည် ကျဆင်းမ ြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  ယင်းသို  စိုက်ပျိးေရး 

က  ၏ စုိက်ပျိးေရးထွက်ကုန်ကျဆင်းမ ေကာင့် သစ်သီးဝလံပန်းမန် 

တင်ပုိမ ှင့် လက်ဖက်ထုတ်လုပ်မ သည်လည်း ကျဆင်းသွားခ့ဲေကာင်း 

အဆိုပါ အမျိးသားစာရင်းအင်းဗျိုက မှတ်ချက်ြပေြပာကားသည်။

ကင်ညာိုင်ငံ၌ စံချနိ်စံ န်းမီ မီးရထားလမ်းကို အသုံးြပကာ  

ခရီးသည်များှင့ ်   ကန်ုစည်များကိ ု  အဓိကသယ်ယူပုိေဆာင်ုိင်ခ့ဲြခင်း 

ေကာင့် ယခုှစ် ပထမသုံးလတာလအတွင်း သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

လုပ်ငန်းမှ  စီးပွားေရးတိုးတက်မ   ပိုမိုများြပားလာခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း  

ကင်ညာိုင်င ံအမျိးသားစာရင်းအင်းဗျိုက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ကွာလာလမ်ပ ူ ဇူလိုင်  ၂  

မေလးရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ  

၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၂၇၇၃ ဦး ထပ်မံ 

စစ်ေဆးေတွရိှခဲရ့ာ ေရာဂါကူးစက် 

ခံရသူေပါင်း ၄၅၆၈၈၂၈  ဦးရှိလာ 

ေကာင်း    ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဘိုဂိုတာ   ဇူလိုင်   ၂ 

ကိလုဘံယီာိင်ုငရိှံ အကျ်းေထာင်တစ်ခ၌ု မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားခဲရ့ာ  

အကျ်းသား ၅၃ ဦးေသဆံုးခ့ဲေကာင်း ကျန်းမာေရးအာဏာပုိင်များက 

ယမန်ေနတွင် ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ကုိလံဘီယာုိင်ငံ တူလူယာမိရိှ အကျ်းေထာင်၌ အကျ်းသား 

များ အဓိကုဏ်းြဖစ်ပွားခဲ့ရာမ ှမီးေလာင်မ စတင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။  

အကျ်းသားှစ်ဦး ခိက်ုရန်ြဖစ်ပွားခဲ့ပီးေနာက် ကျန်အကျ်းသား 

များက ေမွရာများအား မီး  ခဲ့ရာ မီးခိုးေငွများ ှ  က်မိသည့်အတွက ်

အကျ်းသားများ အသက် ှကျပ်ကာ ေသဆုံးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

တူလူယာမိ     မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များက   မီးြငိမ်းသတ်ခဲ့ပီး 

အဓိကုဏ်းြဖစ်ပွားမ ေကာင့် ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှသူများအား နီးစပ်ရာ 

ေဆးုံများသို ပိုေဆာင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။       ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

နယူးေဒလီ   ဇူလိုင်   ၂

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၇၀၉၂ ဦးထပ်မံစစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ   အဆိုပါေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၃၄၈၆၃၂၆ ဦးရှိလာပီြဖစ်ေကာင်း  အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ထိုြပင ်လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  

ဌာနက   ယေနသတင်းထုတ်ြပန ်

သည်။ 

ေရာဂါကူးစက ်       ခံရသူများ 

အနက် ေလးဦးသည် ိင်ုငရံပ်ြခား 

မှ  ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများ 

ြဖစ်ပီး ကျန် ၂၇၆၉ ဦးသည် ေဒသ 

တွင်း ကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်သည်။

ထိုြပင် လွန်ခဲ့ေသာ  ၂၄ နာရီ 

အတွင်း ေြခာက်ဦးထပ်မံေသဆုံး  

ခဲ့သည့်အတွက်    အဆိုပါေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၃၅၇၇၁  

ဦး ရှိလာပီြဖစ်သည်။ 

သိုေသာ် လနူာ ၁၉၈၄ ဦး ေရာဂါ 

မှ   ြပန်လည်ကျန်းမာလာခဲ့သည် ့

အတွက်    ကျန်းမာေရးြပန်လည ်

ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း ၄၅၀၂၈၄၀ 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရှိတွင ်   ပိုးေတွဆဲလူနာ 

၃၀၂၁၇  ဦးရှိပီး  ယင်းတိုအနက် 

၄၇  ဦးသည်  ေရာဂါြပင်းထန်စွာ  

ခံစားေနရပီး      ၂၈     ဦးသည် 

အသက် ှ       အေထာက်အကြူပ 

ကရိယိာများ တပ်ဆင်ထားရသည်။

လက်ရိှအချန်ိအထ ိြပည်သ ူ၈၅  

ဒသမ ၈ ရာခုိင် န်းအား ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  အနည်းဆုံး 

တစ်ကိမ် ထိုးှံေပးပီးြဖစ်သည်။ 

၈၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်းသည် 

ကာကွယ်ေဆး အြပည့်အဝထိုးံှမ  

ခံယူပီးြဖစ်ပီး   ၄၉  ဒသမ    ၄ 

ရာခိုင် န်းသည်   ကာကွယ်ေဆး 

ထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ          ခံယူပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-  ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန-် ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အိ ိယဝန်ကီးချပ်ှင့် ုရှားသမ တတို ှစ်ိုင်ငံအေရးှင့ ်

ကမ ာ့အေရးကိစ ရပ်များ ညိ  င်းေဆွးေွး

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၇၇၃ ဦး  ထပ်မံေတွရှိ ကိုလံဘီယာိုင်ငံ အကျ်းေထာင်တစ်ခု 

မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွား၊ အကျ်းသား ၅၃ ဦးေသဆုံး

ကင်ညာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရး ယခုှစ်ပထမ

သုံးလအတွင်း ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင် န်း  ြမင့်တက်

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၆၄၆၀ ထပ်မံေတွရှိ

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကူးစက်မ စတင်ြဖစ်ပွားချနိ်ြဖစ်သည့် ၂၀၂၀  

ြပည့်ှစ်  ှစ်စပိုင်းမှစတင်ကာ လက်ရှိအချနိ် 

အထ ိကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၃၄၅၁၇၅ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ေနစ်ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၇၀၉၂ ဦး ထပ်မံေတွရှ ိ
ေကာင့်  ၂၉ ဦး  ေသဆုံးခဲ့သည့်အတွက်   အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း ၅၂၅၁၆၈ ဦး အထိရှိပီြဖစ်သည်။ 

လွန်ခဲ့ေသာ ရက်သတ ှစ်ပတ်အကာက ေသဆုံးသူ ေလးဦးသာ 

ရိှခဲရ့ာမှ လွန်ခဲေ့သာရက် အနည်းငယ်အတွင်း ေသဆံုးသူအေရအတွက် 

သည် သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာေကာင်း သိရသည်။ 

ေနစ်ကူးစက်မ  န်းသည်  ၄ ဒသမ ၁၄ ရာခိင်ု န်းရိှပီး  ရက်သတ  

ပတ်အတွင်းကူးစက်မ  န်းမှာ  ၃  ဒသမ  ၅၆  ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း  

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ဆိုသည်။  

လက်ရှိအချနိ်အထိ ပိုးေတွဆဲလူနာ ၁၀၉၅၆၈ ဦး ရှိသည်။ 

သိုေသာ်လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ၁၄၆၈၄ ဦးကျန်းမာေရး

ေကာင်းမွန်လာသည့်အတွက် ေဆးုံများမှ ဆင်းသွားခဲ့ရာ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်သက်သာလာသူေပါင်း   ၄၂၈၅၁၅၉၀     ရှိပီြဖစ်ေကာင်း   

သိရသည်။                                                      ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊ စားေသာက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်၊ ယ ရားှင့်  ေမာ်ေတာ်ယာ်များ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်   ၂

တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာ တားဆီးအေရးယူုိင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဇွန် ၃၀ 

ရက်တွင် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စီမံခန် ခဲွမ ြဖင့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသ 

ကီးရှိ ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ် ေလဆိပ်ကုန်ေလှာင်ုံမ ှ

တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရးအဖွဲက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ခွင့်ြပ 

လုိင်စင်တင်ြပုိင်ြခင်းမရိှသည့် လူသံုးကုန်ပစ ည်းများ (ခန်မှန်းတန်ဖုိး 

ေငွကျပ် ၂၆၂၀၀၀၀)ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတ ူရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက် 

ဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန် ခဲွမ ြဖင့ ်လှည်းကူးမိနယ်သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာန ဦးေဆာင်ေသာ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲက   စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင် လှည်းကူးမိနယ် ေကျာက်အိင်ု 

ေကျးရာ၌ တရားမဝင် က န်းပါေကးအကမ်းတံုး သုည ဒသမ ၄၉၇၄ တန်  

(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၂၈၂၈၄)ှင့် အဆုိပါသစ်များတင်ေဆာင်လာ 

ေသာ Toyota  Probox အမျိးအစားေမာ်ေတာ်ကားတစ်စီး (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၃၀၀၀၀၀၀)   စုစုေပါင်း(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၃၃၂၈၂၈၄) ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး သစ်ေတာဥပေဒှင့အ်ည ီအ ေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအတူ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးရိှ ေအးရှားေဝါလ်ဆပ်ိကမ်းကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ 

တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရးအဖွဲက    စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

အမိန် န်ကားချက်ှင့ ်စည်းမျ်းကန်သတ်ချက်များကိ ု ေကျာ်လွန် 

တင်သွင်းလာခဲ့ေသာ Caterpilla  အမျိးအစား Motor Grader 

ယ ရားတစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၅၃၃၄၀၀၀၀)ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။

ထိုအြပင် ဇလူိင်ု ၁ ရက်တွင် ကရင်ြပည်နယ် တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန် ခဲွမ ြဖင့ ်ေကာက့ရတ်ိ(တတံားကျိး) 

စုေပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌  စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ြမဝတီ 

မိမှမ ေလးမိသို သွားေရာက်မည့် ကုန်တင်ယာ်တစ်စီးေပ ၌ 

သွင်းကုန်ေကညာလ ာ(ID)တွင် ေကညာထားြခင်းမရှိေသာ သကား 

၁၆၇၅၀ ကီလိုဂရမ(်ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၀၀၅၀၀၀၀)ှင့် အဆိုပါ 

ပစ ည်းများတင်ေဆာင်လာေသာ ၂၂ ဘီးကုန်တင်ယာ်တစ်စီး(ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၂၀၀၀၀၀၀၀)  (စုစုေပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၃၀၀၅၀၀၀၀)ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး အေကာက်ခွန် လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 

ှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတူ  ဇူလိုင် ၂ ရက်တွင်     စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့ ်

ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ဟုမ လင်းမိနယ်အတွင်း လိုင်စင်မဲ့ Canda 125 

အမျိးအစား ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်တစ်စီးှင့် Shayan 125 အမျိးအစား 

ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ှစ်စီး   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၆၀၀၀၀၀)ကို 

သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး ပိုကန်ုသွင်းကန်ုဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

ဆက်လက်၍ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက် 

ဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီး သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖွဲက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

ေတာင်ငူခိုင်ရှိ ခေပါင်းကိးဝိုင်းအတွင်း က န်းသစ် ၄ ဒသမ ၉၁၄ 

တန်(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၆၆၂၁၆၀)ကုိ သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး သစ်ေတာ 

ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇွန် ၃၀ ရက်ှင့် ဇူလိုင် ၁ ရက်၊ ၂ ရက်တိုတွင ်

သိမ်းဆည်းရမိမ စုစုေပါင်းမှာ အမ တွဲ  ၁၀ မ  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၂၀၁၆၀၀၄၄၄) ြဖစ်ေကာင်း တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှသိရသည်။                                       သတင်းစ် 

မိတ်မိနယ်ှင့ ်မူဆယ်မိတို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၂ 

မတ်ိမိနယ်ှင့ ်မဆူယ်မိတိုတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးများ သမ်ိးဆည်း 

ရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဇွန် ၃၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင် 

မိတ်မိ မိတ်ေတာင်ရပ်ကွက ်BOC လမ်းတွင် မင်းထွန်း ေမာင်းှင ်

လာသည့ဆ်ိင်ုကယ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

၁၂၀၀ သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး ကွင်းဆက်အရ မွန်းလဲွ ၃ နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင် 

မိတ်မိ အလယ်က န်းရပ်ကွက်ေန စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ 

အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသ ူေဇာ်ဝင်းကိ ုဖမ်းဆီးရမခိဲေ့ကာင်း၊ အလားတ ူ

ယင်းေန ညေန ၄ နာရခဲွီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ 

တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် မိတ်မိနယ် ကလွင် 

ေကျးရာေန ဝင်းိုင်လင်း၏ေနအိမ်ကိ ု  ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား ၄၀၀၀  သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး ကွင်းဆက်အရ ညေန ၅ 

နာရီခွဲတွင် မိတ်မိ ကန်ကီးရပ်ကွက်ေန စိုးကိုကို(ခ)ေခါင်းကီး၏ 

ေနအိမ်ကို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၄၀၀၊ 

ေဆးေြခာက် သညု ဒသမ ၁ ကလီိှုင့ ်  ဝါးေြပာင်းေဆး ှကရိယိာတစ်ခ ု

တိုကိုလည်းေကာင်း၊ ထိုအတူ     ဇူလိုင် ၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖဲွသည် မူဆယ်မိ ေကာင်းမူးတုရံပ်ကွက် မိပတ်လမ်းတွင်  

ခွန်ေအာင်(ခ) မာေအာင် ေမာင်းှင်လာသည့်ဆုိင်ကယ်ကုိ ရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၃၆၀၀၀ ကို   လည်းေကာင်း 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့်   ၎င်းတိုကို   မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကို 

ေြပာင်းလဲေစေသာေဆးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ   အေရးယူထား 

ေကာင်း သိရသည်။                                                    သတင်းစ်

ခွန်ေအာင်(ခ)မာေအာင်ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါး 

များှင့်အတူ ေတွရစ်။

ေကာ့ကရိတ်(တံတားကျိး)   စုေပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ 

သိမ်းဆည်းရမိမ ။

မနက်ြဖန်နံနက်အထိ ခန်မှန်းချက်
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၂

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မေကွးတိုင်း 

ေဒသကီး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ချင်းြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာစပ်ိစပ်ိ 

ှင့် ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့်  ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာအှံအြပား 

မိးုထစ်ချန်းရာပီး ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးေအာက်ပုိင်း၊ 

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ရခိင်ုြပည်နယ် 

တုိတွင် ေနရာကွက်၍ မုိးကီးုိင်သည်။ ရာရန်ရာ န်းြပည့်ြဖစ်သည်။

မိုး/ဇလ



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၂ 

တရားမဝင်မီဒီယာများအေနြဖင့်  လူမူကွန်ရက် 

စာမျက်ှာများှင့် အွန်လိင်ုးေပ တွင် ဥကရစ်ထစခန်း 

အား PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမားများှင့ ်KNLA 

ပူးေပါင်းအဖွဲ    လက်ေအာက်သိုကျေရာက်သွား 

ေကာင်း၊ အရာရိှ၊ စစ်သည်များစွာ ကျဆံုးပီး လက်နက် 

ခယဲမ်းများ  သမ်ိးဆည်းခရံေကာင်း သတင်းမှားများ 

အမျိးမျိးထုတ်လ င့်ေဖာ်ြပ၍ ဝါဒြဖန်မ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့သည်။ 

ေအာင်ြမင်စွာခုခံတွန်းလှန်ိုင်ခဲ့

ရန်သူမှ    သာလွန်အင်အား  အလုံးအရင်းြဖင် ့

တုိက်ခုိက်ခ့ဲေသာ်လည်း ဥကရစ်ထစခန်းရိှ တပ်မေတာ် 

သားများ၏ ရပ်ရပ်ခ ံခ ံ  မဆတ်ုမနစ် ကံ့ကံခ့ိင်ုေသာ 

ေလှခွက်ချည်းကျန ်  အလံမလှဲ   စိတ်ဓာတ်တိုြဖင့ ်

KNLA  ှင့် ြပည်ပအားကုိးသည့် အကမ်းဖက်သမား 

များ၊ PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမားများ ပူးေပါင်း 

အဖဲွတုိ၏ ဇွန် ၂၆ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ အကိမ်ကိမ် 

ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မ အေပ    ေြမြပင်ပစ်ကူှင့ ်

ေလေကာင်းပစ်က ူ   ထိထိေရာက်ေရာက်ရယူကာ 

ေအာင်ြမင်စွာ ခခုတွံန်းလှန်ိင်ုခဲ့ပီး ယေနညေနပိင်ုး 

တွင်လည်း ရာသီဥတုှင့် အြခားေသာေြမအေနအထား 

 ေကျာဖုံးမှ

ြပည်တွငး်၊   ြပည်ပရှိ အချိေသာ    ေကျာငး်သား   ေကျာငး်သူ၊ 
လူငယ်လူရယ်ှင့် CDM ဝန်ထမး်များအား  ဥပေဒေဘာင်အတွငး် 
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏စီးပွား 
ေရး၊  လမူ ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးတုိအြပင် အြခားက  ေပါင်းစု ံ
၌  ဖံွဖိးတိးုတက်ေစေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ထိုအြပင် 
ြပည်ေထာင်စုအတွင်းရှ ိေဒသအသီးသီးတွင ် တိုင်းရင်းသားြပည်သူ 
များ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာြဖင့် ေနထုိင်စားေသာက်ုိင်ေရးအတွက်လည်း   
လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက    ေနညမြပတ ်လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများကိ ု
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တစ်ဦး           ေရာက်ရိှေနေကာင်း 

သတင်းအရ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

များက သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ 

ေဖာင်းြပင်မိနယ်    သေရာင်း 

ေကျးရာေန   အဆိုပါေကျးရာ 

အေြခခံပညာ         အလယ်တန်း 

ေကျာင်းမှ  အလယ်တန်းြပေကျာင်း 

ဆရာြဖစ်သ ူဦးေနစိုး ၃၈ ှစ် (ဘ) 

ဦးရန်ထွန်းအား     လည်ပင်း 

ထုိးသွင်း၊ ြပတ်ရှဒဏ်ရာ သံုးချက် 

ြဖင့်  ေသဆုံးေနသည်ကို ေတွရှိရ 

ရန်ကုန်    ဇူလိုင်     ၂

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး သဃ  န်းက န်းမိနယ် လထူအုေြခြပဗဟိ ု

ဌာနခန်းမ၌ ယမန်ေနမွန်းလဲွပိင်ုးက ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအထမ်ိး 

အမှတ်(အကိ) စာဖတ်ဝိုင်းေဆွးေွးပွ ဲကျင်းပသည်။

အဆိုပါ စာဖတ်ဝိုင်းေဆွးေွးပွဲတွင ်ြပန်ကားေရးှင့ ် ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန   ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်ုံးမှ  လက်ေထာက ်

 န်ကားေရးမှး ေဒ လှလှေဌးက   ပွဲကျင်းပရြခင်းရည်ရယ်ချက်ကိ ု

ရှင်းလင်းေြပာကားပီး     စာေရးဆရာမ        တင်ထက်ထက်ေဇာ ်

(ေပါက်ေပါက်)က စာေရးဆရာ တင်ုိင်တုိးေရးသားေသာ “ ပါလီမန်ေခတ် 

ထင်ေပ ေကျာ်ကား  ြမန်မာအမျိးသမီးများ”  စာအုပ်တွင်ပါရှိသည့ ်

အေကာင်းတိုှင့်ပတ်သက်ပီး  အသိပညာေပး   ေြပာကားေကာင်း 

သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၌ စာဖတ်ဝိုင်းကျင်းပ

သြဖင့ ်       ြဖစ်စ်ကိုစိစစ်ခဲ့ရာ 

၎င်းသည် ဇွန် ၃၀ ရက် နံနက်ပိုင်း 

တွင် ေဖာင်းြပင်မိ ပညာေရးမှးုံး 

သို အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ရန် 

ထွက်ခွာသွားရာမ ှ   ေကျးရာသို 

ြပန်လည်   ေရာက်ရှိလာြခင်းမရှ ိ

သြဖင့ ်        လိုက်လံရှာေဖွခဲ့ရာ 

အင်ဝိုင်းေကျးရာ သုသာန်အနီး၌ 

အကမ်းဖက်သမားများ၏ ရက်စက် 

စွာ  သတ်ြဖတ်ြခင်းခံထားရသည ်

ကို ေတွရှိခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။

စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိ

ြဖစ်စ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ 

များကို     ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး၍ 

ဥပေဒှင့်အညီ      ထိေရာက်စွာ 

အေရးယူုိင်ေရး လံု ခံေရးတပ်ဖဲွ 

ဝင်များက  စုစံမ်းေဖာ်ထတ်ုလျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

ရန်ကုန်     ဇူလိုင်   ၂

ြမန်မာ့ဓေလ့၊ ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ ၊  ြမန်မာမ သုတပေဒသာ 

စာအပ်ုြဖင့် စာဖတ်ဝုိင်းကုိ ဇွန် ၃၀ ရက် မွန်းလဲွ  ၂ နာရီခဲွတွင် ြပန်ကားေရး 

ှင် ့ ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင် အင်းစိန် 

မိနယ်ရှိ လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန အစည်းအေဝး ခန်းမ၌ကျင်းပခဲ့ရာ 

ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်ြပန်/ဆက်ဦးစီးဌာန လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ေဒ ေအးေအးခိုင်က စာဖတ်ဝိုင်းကျင်းပရြခင်း၏ ရည်ရယ်ချက်အား 

ရှင်းလင်းေြပာကားပီး မိနယ် စာေပဥယျာ်အသင်း နာယက ရန်ေနာင် 

(ပညာေရး)၊ ဥက    ဦးဘိုကည ်(ေဒါက်တာဗိုလ်သံမဏ-ိ ေတာင်တွင်း 

ကီး)၊ ဒဥုက    (ေမာင်ေမာင်ဝင်းြမင့်-မ ခင်း)တိုက အမှာစကား အသီးသီး 

ေြပာကားသည်။  

ထိုေနာက် ေဒါက်တာ ှင်းေအးခိင်ုေဆ ွ(သမိင်ုး)ေရးသားထားသည့် 

ြမန်မာ့ဓေလ့၊ ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ ၊ ြမန်မာမ သုတပေဒသာ စာအုပ်တွင် 

ပါရှိသည့် အေကာင်းအရာများကို စာေရးဆရာ စိန်ညိမင်း (ထန်း 

တပင်)၊ စာေရးဆရာမ ခင်ွဲမူ (အင်းစိန်)၊ စာေရးဆရာမ ေရ ဘုတ် 

(အင်းစိန်) ှင့် စာေရးဆရာ ေမာ်က န်း ရဲခိုင်တိုက အသီးသီး ေဆွးေွး  

ခဲ့ကေကာင်း  သိရသည်။                                             ဉာဏ်ဟိန်း

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

ဝါဒြဖန်ြခင်းများ   လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်  ၂

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့ ်ဆက် ယ်ေန 

ေသာအဖွဲအစည်းများ၊  လူပုဂ ိလ်များသည်  ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူကုိ ုအေကာက်တရား 

များြဖစ်ေပ ေစပီး အစုိးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် 

လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများကိ ုလမူ ကွန်ရက်များမှ 

တစ်ဆင့် နည်းမျိးစုံြဖင့ ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များအေပ  

မသနိားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ 

အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ြ်ဖစ်ေစ အများ 

ြပည်သအူေှာင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်ြပလပ်ုမ များြပလပ်ုြခင်း၊ လ ံေဆာ် 

ဝါဒြဖန်မ များကို ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခ့ဲ 

လ င် အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒပဒ်ုမ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီး 

ပဒ်ုမ ၁၂၄-က ှင့ ်ပဒ်ုမ ၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ် ေဆာင် 

ရက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရးယူခံရ 

မည့အ်ြပင် ြပစ်မ ှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့ ် ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်း၊ မေရ  

ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်းများကိ ုအကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒအရ 

သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်းခရံပါက ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာ 

အြဖစ် သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင်  

ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့်   အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်သည်။

ထိုက့ဲသုိ  အသိေပးသတငး်ထုတ်ြပန်ခ့ဲပီး   ြဖစ်ေသာ်လညး် 

ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ   ဇမ သီရိမိနယ် ေဇယျသိဒ ိ 

ရပ်ကွက ်မိမေဈးပွဲုံတန်းေန ချမ်းငိမ်းထူးသည ်၎င်းအသုံးြပသည့ ်

“Chan Htoo” Facebook အေကာင့်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး မိင်မိ 

နယ် ေကျာက်ေဆာက်ေကျးရာေန ေကျာ်သက်ခိုင်သည ်၎င်းအသုံးြပ 

သည့် “Kyaw Thet Khaing” Facebook အေကာင့်၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး ေညာင်ဦးမိ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်ေန ေဇာ်ကိုကိုသည ်၎င်း 

အသုံးြပသည့် “Zaw Ko Ko” Facebook အေကာင့်၊ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး သဃ  န်းက န်းမိနယ် စံြပရပ်ကွက်ေန ခိုင်သရဖီလင်း (ခ) 

ေမာ်လ ီ(ခ) သဗဲိလ်ု (ခ) နန်းခမ်းမိုးဟွမ် သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Thae 

Bo” Facebook အေကာင့ှ်င့ ်ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ေကျာင်းကန်ုးမိ 

(၃)ရပ်ကွက်ေန မုိးမုိးသည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Moe Moe” Facebook 

အေကာင့တ်ိုသည် အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ်ြပ 

၍ ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် 

လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းများ  ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက ်

တရားဥပေဒှင့အ်ည ီဖမ်းဆီးထန်ိးသမ်ိး အမ ဖွင့လှ်စ်အေရးယြူခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။ 

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်း 

များ၊ ယင်းတိုှင့် ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များ 

သည် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ ပျက်ြပားေစရန်ှင့် အစိုးရ 

ယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း 

များြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  အားေပးကညူြီခင်း ြပလပ်ုခဲသ့မူျားအား ဥပေဒှင့် 

အည ီထေိရာက်စွာ အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုလ ံေဆာ်သ၊ူ 

ဝါဒြဖန်သူများအား ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်  အေရးယူသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း   သိရသည်။

သတင်းစ်

အင်းစိန်မိနယ် လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန၌ စာဖတ်ဝိုင်းကျင်းပ



ဇူလိုင် ၃၊   ၂၀၂၂

ဘားအံ ဇူလိုင် ၂

ြမန်မာအမျိးသမီးများေန     အထိမ်းအမှတ် 

ကရင်ြပည်နယ် ၂၀၂၂ ခှုစ် မိုးရာသ(ီဒတုယိအကမ်ိ)

သစ်ပင်စိုက်ပွဲေတာ်ကို ယေနနံနက် ၈ နာရီက 

နည်းပညာတက သိုလ် (ဘားအံ) ၌ ကျင်းပသည်။

စနစ်တကျြပစု

သစ်ပင်စိုက်ပွဲတွင် ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ဦးေစာြမင့ဦ်းက ယေနကျင်းပသည့ ်မုိးရာသီသစ်ပင် 

စိုက်ပျိးြခင်းလုပ်ငန်းသည် National Strategic 

Plan For the Advancement of Women(NSPAW)၏ 

လုပ်ငန်းစ်တစ်ခုြဖစ်ေသာ   အမျိးသမီးများှင့ ်          

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး   လုပ်ငန်းစ်ှင့်အညီ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  

စိုက်ပျိးပီးေသာ  သစ်ပင်များကိ ု  စနစ်တကျြပစု           

ထန်ိးသမ်ိးပီး ရှင်သန်ေအာင်ြမင်ေသာ သစ်ပင်များကိ ု

ဖျက်ဆီးမ ေဘးအ ရာယ်အမျိးမျိးတိုမ ှထိန်းသိမ်း

ကာကွယ်ေပးကေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

သစ်ပင်ေပါင်း ၄၀၅ ပင်

ထုိေနာက် ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ ြပည်နယ် 

တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ် ေဒ ခင်ေဆထွွန်း၊  

ြပည်နယ် သယံဇာတေရးရာဝန်ကီး ဦးေဇာ်ဝင်းှင့ ်  

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲဝင်များ၊ ကရင်ြပည်နယ်အမျိး 

သမီးေရးရာအဖွဲှင့ ်  ြပည်နယ် မိခင်ှင့်  ကေလး           

ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးကီးကပ်မ အဖဲွတိုမှဥက   ၊ အတွင်း 

ေရးမှးှင့ ်အဖွဲဝင်၊ အသင်းဝင်များ၊  လူမ ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာနှင့်   ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊   ေဒသခံ          

တုိင်းရင်းသားြပည်သူများက ခေရ၊ ကံေကာ်၊ ပျ်းမ၊ 

ငုေရ ဝါ၊ က န်း၊ ေရတမာ၊ အာေသာက၊ စိန်ပန်း အစ 

ရှိေသာ ကီးထွားရှင်သန်ရန်အေကာင်းဆုံးအရယ် 

ရှိသည့် ပျိးပင်ေပါင်း ၄၀၅ ပင်ကို တေပျာ်တပါး 

စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့ကသည်။

ကည့် အားေပး

ယင်းေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲသည ်

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအထိမ်းအမှတ် စုေပါင်း 

သစ်ပင်စုိက်ပျိးြခင်းကုိ လှည့်လည်ကည့် အားေပး 

ခဲ့ကသည်။

ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်  ဇူလိုင်  ၂

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 

အဖွဲက  ကီးမှးဖွင့ ်လှစ်သည့ ်        

ကွန်ပျတာ  အေြခခံသင်တန်း 

အမှတ်စ် (၅/၂ဝ၂၂)၊ အဆင့်ြမင့ ်

ုံးသုံး  ကွန်ပျတာက မ်းကျင်မ  

သင်တန်း အမှတ်စ်  (၁/၂၀၂၂) 

ှင့ ်လက်ေတွအသုံးချကွန်ပျတာ

က မ်းကျင်မ သင်တန်းအမှတ်စ် 

(၄/၂၀၂၂) သင်တန်းဆင်းပွဲှင့ ်          

ဆခုျးီြမင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ုယမန် 

ေန နနံက်ပိင်ုးတွင် တိင်ုးေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲုံး  မဂ  လာခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

အရည်အေသွးြမင့်တင်

ရန်ကုန်တိုင်း    ေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးစိုးသိန်းက ုံးလုပ် 

ငန်းများ၊ e-Government လုပ်ငန်း 

များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် 

ရက်ရာတွင် နည်းပညာက မ်းကျင်မ  

ရှိေသာ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်

သည်  အဓိကလိုအပ်ချက်ြဖစ်၍ 

ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာ၊ ကွန်ပျတာ၊ 

အင်တာနက်အသုံးချမ ှင့် ၎င်း 

တို၏ လုံ ခံေရးအေြခခံသေဘာ 

တရားများကိုနားလည်ပီး က မ်း 

ကျင်ပိုင်ိုင်စွာ   အသုံးချိုင်ရန် 

လိုအပ်၍  တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 

အဖဲွက e-Government Training 

Center ဖွင့်လှစ်ပီး အေြခခံမှအဆင့် 

ြမင့်အထိ    နည်းပညာဆိုင်ရာ 

က မ်းကျင်မ    သင်တန်းများကို            

စ်ဆက်မြပတ်ဖွင့်ေပးလျက်ရိှရာ

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ ဌာန 

ဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ၏ နည်းပညာ

က မ်းကျင်မ အရည်အေသွးကို              

ြမင့်တင်ေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့်

ဌာနဆိင်ုရာအသီးသီးမှ သင်တန်း 

သားဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် မိမိ 

တိုသိရ ှိတတ်က မ်းထားေသာ  

ပညာရပ်များကိ ုသက်ဆိင်ုရာဌာန 

အသီးသီး၌ ြပန်လည်အသုံးချြခင်း 

ြဖင့်စွမ်းေဆာင်ရည်များတုိးတက် 

လာိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာ 

ကားသည်။

ထိုေနာက်   တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်၊ လုံ ခံေရးှင့် နယ်စပ် 

ေရးရာဝန်ကီး ဗုိလ်မှးကီးဝင်းတင့် 

တိုက သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမများ 

အား ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေငွများအား

လည်းေကာင်း၊  တိုင်းေဒသကီး 

သယဇံာတေရးရာဝန်ကီး ဦးေဇာ် 

ဝင်း၊ တိင်ုးရင်းသားေရးရာဝန်ကီး 

ဦးေစာဂျက်ေကာ့ထူး   တိုက 

သင်တန်းများတွင ်ထူးခ ှန်ဆုရရှိ

သူ မ ျား အားလည း် ေကာ င း် ၊ 

တုိင်ေဒသကီးလူမ ေရး ဝန်ကီး 

ဦးေအာင်ဝင်းသိန်းက သင်တန်း 

ဆင်းလက်မှတ်များအား လည်း 

ေကာင်း ေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။

ယင်းေနာက်  တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က  သင်တန်းဆရာ၊ 

ဆရာမများ၊ သင်တန်းသား၊ သင် 

တန်းသူများအား ရင်းရင်းှီးှီး  

ေတွဆုံ တ်ဆက်ခဲ့ကသည်။

တိုင်းေဒသကီး (ြပန်/ဆက်)

မ ေလး ဇူလိုင် ၂

 ၂၀၂၂ ခုှစ် ပဲရာသီတွင် နယ်စံု 

ေဒသမှ   ေရသွင်းစိုက်ပျိးပီး 

အေစာဆံုးထွက်ရိှလာသည့် ေပ ဦး 

ေပ ဖျား သီးထပ်မတ်ပအဲသစ်များ 

အိ ယိုိင်ငံ၏ ဝယ်လုိအားေကာင့် 

မ ေလးေဈးကွက်တွင် အဖွင့ေ်ဈး 

ေကာင်းမွန်စွာြဖင့ ်  ေဈးေကာင်း 

ရရှိေနေကာင်း မ ေလးပဲကုန် 

သည်များထံမ ှသိရသည်။

 အဆိပုါ သီးထပ်မတ်ပမဲျားသည် 

ေဈးကွက်အတွင်းသို     ဇွန်လ 

ေနာက်ဆံုးပတ်က   လ  င်လ  င်ဝင် 

ေရာက်လာပီး  အထွက် န်းှင့် 

အရည်အေသွးပိုင ်းများလည်း 

ေကာင်းမွန်လျက်ရှိသည့်အြပင ်

ပီးခဲ့သည့်ှစ ်ကာလတူရာသီက 

သီးထပ်မတ်ပဲ    အဖွင့်ေဈးမှာ 

သုံးတင်းဝင်   တစ်အိတ်လ င် 

ေငွကျပ် ၁၀၀၀၀၀  န်းသာရှိခဲ့ 

ေသာ်လည်း ယခှုစ်တွင် သီးထပ် 

မတ်ပဲမှာ သုံးတင်းဝင ်တစ်အိတ် 

လ င် ေငွကျပ် ၁၅၀၀၀၀ ေဈး 

 န်းထိ စံချနိ်တင်ြမင့်တက်ကာ 

ေဈးေကာင်းရရိှေနေကာင်း မ ေလး 

မိရှိ စိုးဝင်းြမင့်ပွဲုံပိုင်ရှင် ဦးစိုး 

ဝင်းြမင့်က ေြပာကားသည်။ 

“မ ေလး  ေဈးကွက်ထဲမှာ 

တေပါင်းလြပည့်ေကျာ်က စိုက် 

ခဲ့တဲ့ ေရသွင်းမတ်ပဲေတွ အခု 

ချနိ်မှာ လ  င်လ  င်ဝင်ေရာက်လာ 

ပီး ေဈးေကာင်းရရှိေနပါတယ်။ 

ေရသွင်းစိုက်ပျိးခဲ့တဲ ့သီးှံြဖစ်ပါ 

တယ်။ ေတာင်သူေတွ မတ်ပဲကို 

သီးထပ်စုိက်ပျိးလုိ ေအာင်ြမင်တ့ဲ 

ှစ်လည်းြဖစ်တယ်။ ယခရုက်ပိင်ုး 

မှာ အိ ိယိုင်ငံက ဝယ်လိုအား 

ေကာင်းေကာင်းနဲ     ဝယ်ယူလာ 

တာေကာင့ ်ေဈးေကာင်းရေနတာ 

ပါ။ အိ ိယိုင ်ငံမှာ စိုက်ဧက 

နည်းပီး အထွက် န်းနည်းတာကိ ု

ကားသိရပါတယ်။ အဲဒါေကာင့ ်

မတ်ပဲဟာ   ခါတိုင်းှစ်ထက် 

မတဘူဲဝယ်လိအုားများြပားေနပီး 

ေဈး န်း  ြမင့်တက်လာေနတာ 

ြဖစ်တယ်။ သီးထပ်အေနနဲ စုိက်ပျိး 

တာ ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းပီး ေဈး 

ေကာင်းရရိှေနတာေကာင့် ေတာင်သူ 

ေတွ အကျိးအြမတ်ရရှိတဲ့ှစ်လို 

ေြပာလိုရပါတယ်” ဟု ၎င်းက 

ရှင်းြပသည်။ 

 လက်ရိှ မ ေလးပေဲဈးကွက်သို 

ေရသွင်းစိုက်ပျိးသည့် သီးထပ် 

မတ်ပဲများ    စတင်ဝင်ေရာက ်

လာသည့် ေဒသများမှာ ေရ ဘို၊ 

ေရဦး၊ တန်ဆည်၊ ကန်ပလူ စသည့် 

နယ်များှင့် ေရစကိနယ်တိုမှ 

လည်း ဝင်ေရာက်ေနေကာင်း၊ 

မတ်ပကဲိ ုြမန်မာိင်ုငအံထက်ပိင်ုး 

အညာ   ေဒသများတွင်သာမက 

ြမန်မာိုင်ငံ   ေအာက်ပိုင်းေဒသ 

များြဖစ်သည့ ်ဧရာဝတီ၊ ရန်ကုန် 

ှင့် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတိုတွင ်

လည်း  စိုက်ပျိးထွက်ရှိေကာင်း၊ 

သီးထပ်အေနြဖင့ ်အထက်အညာ 

ေဒသများတွင်သာ စိက်ုပျိးကပီး 

အဆိုပါမတ်ပဲသည်    ြပည်ပသို 

ြမန်မာြပည်၏    ပဲသီးှံတင်ပိုမ  

တွင် အများဆံုးြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

မင်းထက်ေအာင်

 (မန်းကိုယ်ပွား)

ေတာင်ကီး ဇူလိုင် ၂

ရှမ်းြပည်နယ် ယာ်အ ရာယ်၊ လမ်းအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးေကာင်စ ီ

(၁/၂၀၂၂) အစည်းအေဝးကုိ ယမန်ေနမွန်းလဲွ ၂ နာရီက ေတာင်ကီးမိ 

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

မိမိတိုကိုယ်တိုင ်စည်းကမ်းလိုက်နာ

ရှမ်းြပည်နယ် ယာ်အ ရာယ်၊ လမ်းအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးေကာင်စ ီ

ဥက    ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက ယာ်အ ရာယ်၊ 

လမ်းအ ရာယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ဆိင်ုကယ်စီးလ င် ဦးထပ်ုေဆာင်းရန်ှင့် 

တက သိုလ်များ၊ အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင် အသိပညာေပး 

ေဟာေြပာရန်၊ မမိတိိုေကာ်မတအီဖဲွများကလည်း  လပ်ုငန်းစမီခံျက်များ 

ချမှတ်၍ ယာ်အ ရာယ်၊ လမ်းအ ရာယ်ှင့် ပတ်သက်ကာ မိမိတို 

ကုိယ်တုိင် စညး်ကမး်စနစ်တကျလုိက်နာရန်၊ ယာ်အ ရာယ်၊ လမ်း 

အ ရာယ်ပညာေပးက  များကိ ုဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသားေကျာင်းသ ူ

များ၊ ြပည်သမူျားကိ ုပိမုိထုေိရာက်ေအာင်  အသပိညာေပးေဟာေြပာကရန် 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းြပည်နယ်ယာ်အ ရာယ်၊ လမ်းအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

ေကာင်စီ ဒုတိယဥက   ၊ ြပည်နယ်လုံ ခံေရးှင် ့နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဗုိလ်မှးကီးလှဦး၊ ြပည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး ရဲမှးချပ် 

တင်ကိကုိ၊ု ကန်ုးလမ်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန လက်ေထာက် 

 န်ကားေရးမှး ဦးေမာင်ေမာင်ဟန်ှင့် တက်ေရာက်လာသည့် ြပည်နယ် 

အဆင့် ဌာနဆိင်ုရာများက ေဆွးေွးတင်ြပကရာ ေဆွးေွးတင်ြပချက် 

များအေပ  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က လိအုပ်သည်များကိ ုြဖည့်စွက်ေြပာ 

ကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

အိ ိယိုင်ငံ၏ဝယ်လိုအားေကာင့် သီးထပ်မတ်ပဲအသစ်များ 

မ ေလးေဈးကွက်တွင် ေဈးေကာင်းရရှိ

ယာ်အ ရာယ်၊ လမ်းအ ရာယ် ပညာေပးက  များကို

ပိုမိုထိေရာက်ေအာင် အသိပညာေပး

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအထိမ်းအမှတ် 

ကရင်ြပည်နယ်တွင် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပွဲေတာ်ကျင်းပ

ကွန်ပျတာက မ်းကျင်မ သင်တန်းဆင်းပွဲများှင့် ဆုချးီြမင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ



ဇူလိုင် ၃၊   ၂၀၂၂

ေကာ့ေသာင်း ဇူလိုင် ၂

အလပ်ုသမား န်ကားေရးဦးစီးဌာန၏ ထိင်ုးိင်ုင ံ

သို MoU စနစ်ြဖင့ ်ြမန်မာအလပ်ုသမားများ ေစလ တ် 

ေရးလုပ်ငန်းစ်အရ  ယမန်ေန    မွန်းလွဲပိုင်းက        

ေကာ့ေသာင်းနယ်စပ်ဂိတ်မှတစ်ဆင့် ြမန်မာအလုပ် 

သမားအမျိးသား ၂၀ ှင့် အမျိးသမီး ၇၉ ဦး စုစုေပါင်း 

အလုပ်သမား ၉၉ ဦးတိုသည် ထိုင်းိုင်ငံသို MoU 

စနစ်ြဖင့ ်အလပ်ုလပ်ုကိင်ုရန် ထွက်ခွာသွားကသည်။

အဆိုပါ     ြမန်မာအလုပ်သမားများသည  ်

ထုိင်းုိင်ငံသုိ ှစ်ှစ်စာချပ်ြဖင့်  သွားေရာက်အလုပ် 

လုပ်ကိုင်ကမည်ြဖစ်ရာ     ရန်ကုန်မိမှတစ်ဆင့်              

ေကာေ့သာင်းမိသို ေလေကာင်းခရီးစ်ြဖင့ ်ေခ ယ ူ

ခဲ့ပီး ေကာ့ေသာင်းအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာနယ်စပ်ဂိတ် 

မှတစ်ဆင့် ေရလမ်းခရီးြဖင့ ်ထိုင်းိုင်ငံသို ပိုေဆာင် 

ေပးမည်ြဖစ်သည်။

သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် ြမန်မာအလုပ ်

သမားများအား ေကာ့ေသာင်းခိုင် အလုပ်သမား 

 န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊    လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်            

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန ေကာေ့သာင်းခိုင်ုံးှင့ ် 

တာဝန်ရှိအဖွဲအစည်းများက လိုအပ်သည့်စစ်ေဆး 

မ များ ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

 ေကျာ်စိုး(ေကာ့ေသာင်း)

တာချလီိတ် ဇူလိုင် ၂

ရှမ်းြပည်နယ်( အေရှပိုင်း) တာချလီိတ်မိတွင ်

ထုိင်းုိင်ငံမှ  ေနရပ်သုိြပန်လာကသည့်  ေရ ေြပာင်း 

ြမန်မာအလုပ်သမား     အမျိးသား၊  အမျိးသမီး  

စုစုေပါင်း ၁၆၆  ဦးတိုအား ယမန်ေနမွန်းတည့် ၁၂ 

နာရကီ ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့ ် မမိေိနရပ်အသီးသီး 

သို ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေပးခဲ့သည်။

ထိင်ုးိင်ုင ံ မယ်ဆိင်ုမိမှတစ်ဆင့ ် တာချလီတ်ိမိ 

ြမန်မာ-ထိုင်းချစ်ကည်ေရးတံတား (၂) မှ ဇွန် ၂၈ 

ရက်က ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာခဲ့ကရာတွင် ဝမ်လုံး 

ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရးစင်တာ၌ ေလးရက်ကာ 

ထားရိှပီး   ှာေခါင်းှင့ ်အာေခါင်တိုဖတ်ရယ၍ူ RDT  

စက်ြဖင့ထ်ပ်မစံစ်ေဆး  အတည်ြပချက်ရယရူာတွင် 

ပိုးကင်းစင်သ ူ၁၆၆  ဦးတိုအား တာဝန်ရှိသူများက  

မိမိေနရပ်  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်    ြပည်နယ်များသို    

ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ကိုဗစ်ပိုး 

ေတွရှိသူ အမျိးသား၊ အမျိးသမီး စုစုေပါင်း ၁၇ 

ဦးတိုသည် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ခံယူရန် 

သတ်မှတ်ကာလအထ ိကိဗုစ်စင်တာတွင် ဆက်လက် 

ေနထိုင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေနရပ်ြပန်     ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများကို 

မိနယ် ကိုဗစ် -၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ကုသေရးှင့ ်       

အေရးေပ   တုံြပန်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီဥက    

မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးတင်ဦးေကျာ်ှင့ ်တာဝန် 

ရှိသူများက လိုက်ပါပိုေဆာင်ေပးခဲ့ပီး ေမတ ာရှင်    

လမူ ကညူေီရးအသင်းဝင်များက ကညူေီစာင့ေ်ရှာက် 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ယာေဆး (ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်

ဇူလိုင် ၃ ရက်တွင်   ကျေရာက်မည့ ်          

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအထမ်ိးအမှတ် 

အသိပညာေပး Talk Show ကို ရန်ကုန် 

တိင်ုးေဒသကီး ေကျာက်တံတားမိနယ် 

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာန  လူထုအေြခ ြပဗဟိုဌာန 

ခန်းမ၌  ဇူလိုင် ၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီက 

ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ Talk Show တွင် ေကျာက် 

တံတားမိနယ ်ဦးစီးအရာရှ ိေဒ ေရ ဇင် 

ခိင်ုက ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအထမ်ိး 

အမှတ်  အသိပညာေပး  Talk Show  

ြပလုပ်ရြခင်း၏     ရည်ရယ်ချက်ကို           

ရှင်းလင်းေြပာကားပီး  စာေရးဆရာမ 

ေပါက်ေပါက်က ြမန်မာအမျိးသမီးများ 

သည် ေခတ်အဆက်ဆက်တွင် တိင်ုးြပည် 

အကျိးထမ်းပိုးရာ၌ အမျိးသားများှင့ ်

တန်းတူ  တာဝန်ေကျေကာင်း၊  ြမန်မာ 

အမျိးသမီးများေန      ြဖစ်ေပ လာပုံ 

အေကာင်းှင့ ်  ြမန်မာအမျိးသမီးများ၏ 

အခန်းက  က    ေခတ်အဆက်ဆက် 

အေရးပါခဲ့ကေကာင်းတိုကိ ု   ေဆွးေွးခဲ ့

သည်။                 မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

နမ တူ

ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိင်ုး) ကနမ တ ူ

မိနယ် ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာနှင့် (Women Club)အဖွဲ 

တိုပူးေပါင်း၍ Online စနစ်ြဖင့် ြမန်မာ

အမျိးသမီးများေနအထမ်ိးအမှတ်အကိ

အမျိးသမီးက  ဖွံ ဖိးတိးုတက်ေရး 

အသိပညာေပး Talk Show ကို ဇူလိုင် 

၁  ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက နမ တူမိနယ် 

လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန ခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည်။

ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရး 

ဦးစီးဌာန နမ တူမိနယ်ံုးမှ ဒုတိယဦးစီးမှး 

ေဒ ချစ်ချစ်ပိင်ုက အမျိးသမီးက   ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရး အများြပည်သူအသိပညာ 

ေပး Talk Show ြပလုပ်ရြခင်းရည်ရယ ်

ချက်ကို ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။

ထိုေနာက် (Women Club) အဖဲွဥက    

ေဒ စမ်းသွင်က    ေခတ်အဆက်ဆက်               

အမျိးသမီးများ၏က     အေရးပါပုံ 

အေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုငအံမျိးသမီးများ၏ 

ေခတ်အဆက်ဆက်   တာဝန်ယူေဆာင် 

ရက်ခဲသ့ည့ ်အခန်းက  များအေကာင်း 

ှင့် အမျိးသမီးများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက်   လိုအပ်ချက်များကိ ု  အများ          

ြပည်သ ူကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်သရိှိေစေရး

အသိပညာေပး  ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့    

ေကာင်း သိရသည်။

လူေမာ် (ြပန်/ဆက်)

ဟုမ လင်း

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ဟမု လင်းမိ 

ြပန်ကားေရးှင့်  ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာနက ဇလူိင်ု ၃ ရက်တွင်ကျေရာက် 

မည့် ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအထိမ်း 

အမှတ် ေဟာေြပာပဲွ၊ ေဆးေရာင်ြခယ်ှင့ ်

ကဗျာရတ်ပိင်ပဲွတုိကုိ ဇူလုိင် ၁ ရက် နံနက် 

၁၀ နာရခဲွီက ဟမု လင်းမိ လထူအုေြခြပ 

ဗဟိုဌာနခန်းမတွင် ကျင်းပသည်။

အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွဝင်  ဆရာမကီး 

ေဒ ဝင်းယ်က ြမန်မာ့ိုးရာ ဝတ်စား 

ဆင်ယ်ပံုှင့် ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ ထိန်းသိမ်း 

ေရးေခါင်းစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အမျိး  

သမီးေရးရာအဖွဲဝင ်    ေဒ ြမြမဝင်းက 

အမျိးသမီးေရးအေကာင်း   သိေကာင်း 

စရာေခါင်းစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ဆက်လက်၍ Grade (3) ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားက ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပဲွ 

ှင့် Grade(4) ေကျာင်းသူများက ကဗျာ 

ရတ်ဆိုပိင်ပွ ဲ  ကျင်းပခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။               လင်းလင်း(ြပန်/ဆက်)

ကိပင်ေကာက ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ကိပင်ေကာက ်

မိနယ်တွင် ြမန်မာအမျိးသမီးများေန  

ကုိ ကိဆုိဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် မိနယ် 

အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲဝင်များှင့ ်မိခင် 

ှင့်   ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း  

ဝင်များအား    ဝတ်စုံများေပးအပ်ပွဲ     

အခမ်းအနားကုိ ဇူလုိင် ၁ ရက် မွန်လဲွပုိင်းက  

မိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

ုံး အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ကျင်းပ 

သည်။

မိနယ်အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲဥက    

ေဒ ေနြခည်ုက အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွ 

ှင့် မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရး 

အသင်းတုိ၏ လ ပ်ရှားေဆာင်ရက်ရမည့် 

ကျန်းမာေရး၊ လမူ ေရးဆိင်ုရာကစိ ရပ်များ၊ 

မူးယစ်ေဆးဝါး   တာဆီးကာကွယ်ေရး    

လုပ်ငန်းများ၊    လူကုန်ကူးမ   တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို   ဌာန 

ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများှင့ ်  အရှိန်ြမင့်   

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားရန်၊ မမိတိိုအဖဲွ 

အစည်း၏ ရည်ရယ်ချက်များကို အမဲ 

အေလးထား   ေဆာင်ရက်သာွးကရန ်

မှာကားပီး  အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွဝင်များ  

အတွက် ဝတ်စု ံ၁၅ စုှံင့ ်မခိင်ှင့က်ေလး 

ေစာင့်ေရှာက်ေရး  အသင်းဝင်များအား 

ဝတ်စုံ ၁၅ စုံတိုကို ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ ့

သည်။    ေဇယျာထွန်း(ကိပင်ေကာက်)

လား  း

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး) လား  းမိ 

လထူအုေြခြပဗဟိဌုာန   သင်တန်းခန်းမ 

တွင် ဇူလိုင် ၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ခွဲက 

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအထမ်ိး အမှတ် 

အေြခခံပညာ   အထက်တန်းအဆင့် 

eာဏ်စမ်းပေဟဠိပိင်ပွ ဲကျင်းပသည်။

အဆိုပါပိင်ပွဲတွင ်ြမန်မာအမျိးသမီး 

များေနှင့် ပတ်သက်သည့် အေကာင်း 

အရာများြဖင့ ်eာဏ်စမ်းပေဟဠေိမးခွန်း 

ေြဖဆိုြခင်းြပလုပ်ကာ   လား  းခိုင် 

ြပန်ကားေရးှင့ ်  ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာနက    စီစ်ေဆာင်ရက်ရာ 

လား  းခိုင/်မိနယ ်အမျိးသမီးေရးရာ 

အဖွဲတိုက ပါဝင်ပူးေပါင်းပီး လား  းမိ 

ရှိ အေြခခံပညာေကျာင်းများ၊ ကိုယ်ပိုင ်

ေကျာင်းများ  စုစုေပါင်း  ေကျာင်း ၁၀ 

ေကျာင်းမှ အထက်တန်းအဆင့် ေကျာင်း 

သား ေကျာင်းသ ူ၂၀ တိုက ပါဝင်ယှ်ပိင် 

ခဲ့ကသည်။                         

ဟန်ေဌး(လား  း)

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအထိမ်းအမှတ ်အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲ၊ ပိင်ပွဲှင့ ် ဝတ်စုံေပးအပ်ပွဲကျင်းပ

ထိုင်းိုင်ငံမှ ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား ၁၆၆ ဦးတိုအား ေနရပ်သို ြပန်လည်ပိုေဆာင်

ြမန်မာအလုပ်သမားများ MoU စနစ်ြဖင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် 

ေကာ့ေသာင်းနယ်စပ်ဂိတ်မှတစ်ဆင့် ထိုင်းိုင်ငံသိုထွက်ခွာ

ရန်ကုန်ရန်ကုန်

လား  းလား  း



ဇူလိုင်    ၃၊   ၂၀၂၂

အသိေပးေကညာချက်
ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃၆၆/၂၀၂၁ 

ြဖင့် တရားမဝင ်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီကိ ု ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ များကို ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ “တရားမဝင် 

ကန်ုသွယ်မ သတင်းများ”ှင့ပ်တ်သက်၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လဖီန်ုး၊ ဖက်စ်ဖန်ုးှင့ ်အီးေမးလ်လပ်ိစာ 

တိုကို လုံ ခံစိတ်ချစွာ တိုင်ကားိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည ်-

ဆက်သွယ်ရန်

ေအာ်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၃

လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ ၄၀၄၃၃၉၉၆၉

ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၆ 

အီးေမးလ်လိပ်စာ - antiillegaltradeinfo@gmail.com

အသိေပးေကညာချက်
ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃၆၆/၂၀၂၁ 

ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီကိ ု ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ များကို ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူုိင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ “ကုန်သွယ်မ  

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများမ ှေငွေကးေတာင်းခံမ သတင်းများ”ှင့် ပတ်သက်၍ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လီဖုန်း၊ ဖက်စ်ဖုန်းှင့် အီးေမးလ်လိပ်စာတိုကိ ုလုံ ခံစိတ်ချစွာ တိုင်ကားိုင်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ဆက်သွယ်ရန်

ေအာ်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၁

လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ ၆၉၉၆၁၁၁၁၆

ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၇

အီးေမးလ်လိပ်စာ - antiillegaltradeoffice@gmail.com

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင်   ၂

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေတာင်ငူမိရိှ တပ်မေတာ် 

ေဆးုံ၌  တက်ေရာက်ကုသမ ခံယူလျက်ရှိေသာ 

အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မသိားစမုျားှင့ ်ေဒသခြံပည်သမူျား 

ကို  ယေနနံနက်ပိုင်းက ေတာင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာန 

ချပ် တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်ထိန်ဝင်းှင့ ် အဖွဲဝင်များက 

သွားေရာက်ကည့် ၍ တစ်ဦးချင်း၏  ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ၊ 

ေဆးကုသေပးထားမ ှင့်  ကျန်းမာေရးတိုးတက်မ  

အေြခအေနများကို ရင်းရင်းှီးှီး ေမးြမန်းအားေပး 

စကားေြပာကားပီး   စားေသာက်ဖွယ်ရာများ 

ေပးအပ်သည်။

ထိုေနာက် တိုင်းမှးှင့ ် အဖွဲဝင်များသည ်

ေဆးုအံတွင်း လှည့လ်ည်ကည့် ၍ လိအုပ်သည်များ 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

                                               သတင်းစ်

ေတာင်ငူမိရှိ တပ်မေတာ်ေဆးုံ၌ ကုသမ ခံယူေနသူများအား ကည့် အားေပး

ကျိင်းတုံတက သိုလ်၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ြပလုပ်
ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင်  ၂

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)   ကျိင်းတုံမိ 

ကျိင်းတံုတက သုိလ်၌ မိုးရာသ ီသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွကုိ 

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ြပလုပ်ရာ တိဂံေဒသတိုင်း 

စစ်ဌာနချပ်တုိင်းမှး ဗုိလ်ချပ်မျိးမင်းထွန်းှင့် ဌာန 

ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊  ဆရာ  ဆရာမများှင့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ  တက်ေရာက်က 

သည်။

ဦးစွာ တိင်ုးမှးက အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကား 

ပီး ပိေတာက်ပင်ကို  ဦးေဆာင်စိုက်ပျိးေပးသည်။ 

ထိုေနာက် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ ဆရာ ဆရာမ 

များှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက ရတနာ 

တန်းဝင်ပင်၊ စက်မ ကုန်ကမ်းသီးှံပင်၊ ှစ်ရှည် 

စားသုံးသီးှံပင်၊ အရိပ်ရေလကာပင် စသည့် ပျိးပင် 

စုစုေပါင်း  ၇၀၀ တိုကို သတ်မှတ်ေနရာအသီးသီး၌ 

စိုက်ပျိးေပးကပီး တိုင်းမှးှင့ ်တာဝန်ရှိသူများက 

လိက်ုလံကည့် အားေပးခဲ့ကေကာင်း    သရိသည်။

သတင်းစ်

ေတာင်ကီး  ဇူလိုင်    ၂

ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပိုင်း) ေတာင်ကီးမိ 

ေကျာင်းကီးစရုပ်ကွက်ရိှ ရှမ်းစာေပှင့ ်ယ်ေကျးမ  

ခန်းမ၌ ယေနနံနက်  ၈ နာရီတွင် စိုက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန  လယ်ယာ 

ေြမစမံီခန် ခဲွေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ စာချပ် 

စာတမ်းများ မှတ်ပုတံင်ဥပေဒှင့ ်လယ်ယာေြမဥပေဒ 

တိုအရ စာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာ 

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ   ကျင်းပခဲ့ေကာင်း     သိရ 

သည်။ 

အခမ်းအနားတွင ်  လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရး 

ှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမ ှ   န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးသက်ုိင်ဦးက စာချပ်စာတမး်များ  မှတ်ပံုတင် 

ဥပေဒှင့ ်လယ်ယာေြမဥပေဒတိုအရ စာချပ်စာတမ်း 

များ၊    မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာတုိှင့်ပတ်သက်၍  

ဗီဒီယုိကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့်       အဖွင့်အမှာစကား 

စာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ဥပေဒှင့် လယ်ယာေြမဥပေဒတိုအရ စာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ

ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့ ်

စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)မှ  န်ကားေရးမှးများ  

ဒတုယိ န်ကားေရးမှးများက စာချပ်စာတမ်းများ၊ 

မှတ်ပုံတင်ဥပေဒှင့် လယ်ယာေြမဥပေဒတိုအရ 

စာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပံုတင်ြခင်းဆုိင်ရာ ကိစ ရပ် 

များှင့်ပတ်သက်၍   ေဆွးေွးချက်များအေပ  

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ တက်ေရာက်လာသူ ဝန်ထမ်း 

များက  အြပန်အလှန် ေဆွးေွးကသည်။

အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွအား စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပု ံ

တင်လုပ်ငန်းကိ ုတာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေနကသည့ ်

လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ 

အရာထမ်း အမ ထမ်းများအေနြဖင့်  ၂၀၁၈ ခုှစ် 

စာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုတံင်ဥပေဒပါ  ြပ  ာန်းချက် 

များှင့ ်လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ၊  လယ်ယာေြမဥပေဒပါ 

ြပ  ာန်းချက်များှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 

မှတ်ပံုတင်ြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ ေကျညက်စွာ ေလ့လာ 

သိရှိိုင်ရန်ှင့ ် ြပည်သူအကျိး၊  ဌာနအကျိးကို  

စွမ်းစွမ်းတမံ ေဆာင်ရက်ုိင်ရန် ရည်ရယ်၍ ကျင်းပ 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါ   အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲသို ရှမ်းြပည ်

နယ်အတွင်းရှိ ခိုင်၊ မိနယ်၊ မိုံးများမ ှဝန်ထမ်း 

အင်အား  ၂၀၀   တက်ေရာက်ေဆွးေွးလျက်ရှိ 

ေကာင်း၊   ကယားြပည်နယ်အတွင်းမှ ဝန်ထမ်းများ 

အေနြဖင့်လည်း       ဗီဒီယုိကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့် 

တက်ေရာက်လျက်ရိှေကာင်းှင့် အလုပ်ံုေဆွးေွး 

ပွဲအား ဇူလိုင် ၂ ရက်မှ  ၃ ရက်အထိ ှစ်ရက်ကာ 

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဟုမ လင်း   ဇူလိုင်   ၂

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ဟုမ လင်းမိနယ ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

သည် သဘာဝြမစ်ေချာင်းများအတွင်း ငါးသယံဇာတများ ေရရှည ်

တည်တံေ့စေရးှင့ ်ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ငါးဖမ်းဆီးမ မရိှေရးတိုအတွက် 

ချင်းတွင်းြမစ်အတွင်း ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးမ ကို  ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင် 

မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ ြမင့်ြမင့်လ  င်ှင့် ဝန်ထမ်းများက ြမစ်ေကာင်းအတွင်း 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ဟမု လင်းမိနယ် ချင်းတွင်းြမစ်အတွင်း ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး



ဇူလိုင်   ၃၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

ဝတ တို

ေဆာင်းမာန်ဝင့်ေအာင်(ေတာင်ကီး)

 (၁)

ုတ်တရက်    ေြပာင်းလဲသွားေသာ 

ရာသီဥတုေကာင့်  လမ်းမေပ ရှိလူများ 

အလုပ် ပ်ကုန်ကသည်။ ေဈးသည်များ 

လည်း  ထီး၊ အမိုးအကာများ   အချနိ်မီ 

မမုိးုိင်က၍      ဝုန်းဒုိင်းရာချလုိက်ေသာ 

မိုးေရစက်များှင့ ်     စိုရ ဲသွားကသည်။ 

လုံ ခံသည့ေ်နရာကိ ုအလအုယက်ေြပးက 

ရင်း  လမ်းမကီးေပ တွင် လမူျား  ေခတ မ  

ေပျာက်သွားသည်။  အလျင်လိုေနသည့်  

သူများသာ မိုးစိုခံပီး ေြပးသွားကသည်။ 

မိုးကသည်းထန်စွာ     ရာသွန်းေန၍ 

ထီးပါသည့်လူများပင ်      မလုံိုင်ေပ။ 

နီးစပ်ရာ   အမိုးရှိရာသို  အားလုံးစု ပံ 

လာေတာ့သည်။ ဘယ်ေလာက်ထိ ရာေန 

ဦးမလဲမသိ။    မိုးကပိုပီးသည်းလာ၍ 

အမိုးေအာက်ကလမူျား၏ မျက်ှာများက 

အလိုမကျမ များ  များေနေတာ့သည်။

“ဒုက ပါပဲ၊      မတိတ်ိုင်ေတာ့ဘူး။ 

ပစ ည်းပိုေနာက်ကျေတာ့မယ”်

“ေကျာင်းချနိ်မီပါေတာ့မလား”

“ဟာ သင်တန်းက စေတာမ့ယကွ်ာ။ 

ေတာက်...  ဒမီိုးကလည်း မတတ်ိိင်ုဘူး”

“ စိတ်ပျက်တယ်”

မုိးမင်းကီးကုိ ကျန်ိဆဲကရင်း လူေပါင်း 

စုံ၊  အေတွးမျိးစုံ၊ အနံေပါင်းစုံှင့် အချင်း 

ချင်းကည့်ကရင်း ှာေခါင်း ံေနကေတာ ့

သည်။   အလ ာစုလံတူန်းစားများမှာ  ယခ ု

လိုချနိ်တွင်  ဒီအမိုးေလးေအာက ်လုံ ခံဖို 

အေရး  အဓကိမို   သည်းခေံနေနကပုေံပ  

သည်။

မုိးစဲသည်ှင့်  အားလံုးအလျင်အြမန် 

ထွက်သွားကရန ်  စိတ်ကူးက   အတူတူ 

ြဖစ်ိုင်သည်။ အချင်းချင်းကိုယ်ရနံများ 

ထက် လူမမယ်ကေလးှစ်ေယာက် အနံ  

အသက်က ပိုဆိုးလွန်းလှသည်။ လက်ှီး 

စတ်ုလိ ု အဝတ်အစားများက  ေချးအလပ်ိ 

လိပ်ှင့်   အေရာင်မရှ ိ  အနံအသက်က 

ေြမာင်းပုပ်နံက့ဲသုိပင်။     ခွက်ေလးတစ်ခကုိ ု

သူတုိအေရှချထားေသာ်လည်း     မည်းညစ် 

တွန်လိမ်ေနသည့်   ဒန်ခွက်အစုတ်ေလး 

ထ ဲ  ငါးဆယ်တန်ေလးှစ်ရက်က  ေရများ 

စိုရ ဲေနသည်။ ကိုယ့်အေရး၊  သူအေရး 

ေတွးေတာစ်းစားေနကေပမယ့်  အချန်ိ 

ကာလာေတာ ့   သူတိုြမင်ကွင်းေလးထ ဲ

ကေလးှစ်ေယာက်က ဝင်လာေတာ့သည်။

“စိတ်ပျက်စရာဟယ်  ကေလးေတွ 

နားက အနံေတွက  ပိုြပင်းလာပီ။ မိုးေရ 

ေတွရ ဲေနေတာ့ အန်ချင်လာပီ”

“ ဟိုကေလးေလးဆို  ငယ်ငယ်ေလး 

ကည့်ဦး။    သုံးှစ်သားေလာက်ေလးပါ။ 

မိဘေတွမရှိဘူးလား မသိဘူးေနာ်”

“တချိမိဘေတွ  အကျင့်မေကာင်း 

ဘူး။ ကေလးေတေွမွးထားပီး မလပ်ုေက း 

တဲ့အြပင် ဒီလိုေတာင်းစားခိုင်းတာတဲ”့

“ဟတ်ုတယ် တချိဆိ ု ပိက်ုဆပံါမလာ 

ရင် အိုက်ခံရတယ်ဆိုလား”

“သနားပါတယ်ေနာ်”

“ဒအီရယ် ေြခာက်ှစ်၊ သုံးှစ်ေလာက် 

ကေလးက ဘာလုပ်ိုင်မှာလဲ။ မိဘေတွ 

အြမင်ကပ်တာ”

“ မဘိေကာရိှပါမ့လား။ လမ်းေပ မှာပ ဲ

ကီးြပင်းလာတဲ ့ကေလးေတွများလား”

အားလုံးက အမျိးမျိးထင်ေကးေပး 

ေြပာဆိေုနကေပမယ့ ်ကေလးှစ်ေယာက် 

ကေတာ့  ဂုမစိုက်ိုင်။   အငယ်ေလး 

ေလးက မုိးကလည်းေအး၊  မုိးေရေတွလည်း  

ရ ဲစိုေနပီး ချမ်းလွန်းလို တုန်ေနရှာသည်။ 

အိပ်ချင်လာ၍ထင်သည်။  ဝါးကနဲသမ်း 

လိုက်၍    အစ်ကိုြဖစ်သူက  ရင်ခွင်ထ ဲ

ေပွသိပ်လိုက်သည့ ်     ြမင်ကွင်းေလးက 

အားလုံးရင်ထ ဲ ေွးေထွးမ ေလးခစံားလိက်ု 

ရသည်။    တချိအိတ်ကပ်ထဲကပါသည့် 

အေက ေလးေတထွတ်ုပီး      ခွက်ေလးထ ဲ

ထည့လ်ိက်ုကသည်။         မိုးကစသွဲားပမီို 

တစ်ေယာက်ပီးတစ်ေယာက် လိရုာခရီးကိ ု

ထွက်သွားကသည်။    သူတိုညီအစ်ကို 

ှစ်ေယာက်ပဲ အမိုးေလးေအာက ်ကျန်ခဲ့ 

သည်။

(၂)

ညီေလးကုိ  ရင်ခွင်ထဲ  ေထွးေပွထား 

ရင်း   ြမင့ဦ်းတစ်ေယာက်   ခွက်ေလးထကဲ 

ပိုက်ဆံအေက များကို လွယ်အိတ်စုတ် 

ေလးထ ဲ ထည့လ်ိက်ုသည်။  ညစ်ပတ်နေံစာ် 

ေနေပမယ့်      သည်အနံအသက်များက 

သူတိုအတွက်    မထူးဆန်းေတာ့ေပ။ 

အမ  က်ပုံေဘး   မိုးကာတဲေလးထိုးေနရ 

သည့ဘ်ဝမှာ လမ်းေဘးက အမ  က်ေတှွင့် 

သူတိုဘဝအတူတူပင်။  သက်ရှိလူသား 

ေတဆွိေုပမယ့ ် ဘယ်သူကေမွးလုိ  ဘယ် 

ဇာတရိပ်ရာဆိတုာ သမူသ။ိ ဖွားမယ်ရင်က 

သူတိုညီအစ်ကိုကိ ု သူေနသည့်အမ  က်ပုံ 

ေလးနားက တဲေလးတွင် ေခ ယူေမွးစား 

ထားသည်ဟ ု  ေြပာသည်။  သသူုံးှစ်သား 

ခန်တွင်  အမ  က်ပုနံား ေယာင်လည်လည် 

ြဖစ်ေန၍ ဖွားမယ်ရင်က ေခ ေမွးစားလိက်ု 

သည်။ သေူရာက်ပီး သပ်ိမကာေပ လသား 

အရယ်ကေလးေလး  သူတိုအမ  က်ပုံနား 

လာပစ်ထားေတာ ့      ဖွားမယ်ရင်ကပ ဲ

ေခ ထားရေတာ့သည်။ 

ညီေလးှင့်သူ  ဘာမှေသွးမေတာ ်

ေသာ်လည်း  သူတိုညီအစ်ကိုရင်းတမ   

ချစ်သည်။ အသားအေရေလး ြဖေဖွးေန 

သည့် ညေီလးက အလွန်ချစ်စရာေကာင်း 

သည်။     မည်းညစ်ေပတူးေနတာေတာင်  

ရယ်လိက်ုရင် ချစ်စရာေလးမုိ တုန်မတတ် 

ချစ်မိသည်။

ယခ ုဖွားမယ်ရင်က ေနမေကာင်းြဖစ် 

ေနသည်။    အသက်အရယ်လည်း    ကီးပ ီ

ဆိုေတာ ့          သိပ်အေဝးကီးမသွားုိင်။ 

ဒါေပမယ့် သူများလာပစ်တဲ့  အမ  က်ေတ ွ

ထကဲ ေရာင်းလိုရမယ့ဟ်ာေလးေတေွတာ ့

ရှာတတ်သည်။ သူြပန်လာလ င် သွားေရာင်း 

ခိုင်းတတ်သည်။         အေဝးကိုသွားပီး  

မေတာင်းရမ်းုိင်ေတာ့ေပ။ သူတုိညီအစ်ကုိ 

ှစ်ေယာက်ပဲ ဝမ်းေရးအတွက် လာေတာင်း 

ေနတာ တစ်လေကျာ်ပီ။ 

တစ်ေနကန်ု           လည်ေတာင်းသည်။ 

ဗိက်ုဆာလာလ င်          နီးရာဆိင်ုေလးမှာ 

မုန်ေလးဝယ်စားပီး လူတကာနား ခွက် 

ေလးခံ  ေတာင်းရမ်းရသည်။   တချိက 

ေမာင်းထုတ်သည်။ တချိက လှည့်မကည့်။ 

တချိက မကည်ေပမယ့် ထွက်သွားပီးေရာ  

ထည့်လုိက်သည်။ တချိက လုိလုိလားလား  

သနားစရာေလးမို ေပးသွားကသည်။ 

(၃)

စိုထိုင်းထိုင်း    အနံအသက်ေတွက 

ေအာ်ဂလီဆန်ေပမယ့်    သူတိုအတွက် 

မထူးဆန်းေပ။ နားခိရုာတေဲလးထဝဲင်ရင်း 

လမ်းထိပ်အသုပ်ဆိုင်က   ေခါက်ဆွဲသုပ် 

ေလးကို   သံပန်းကန်ြပားထဲထည့်လိုက ်

သည်။

ဖွားမယ်ရင ်ချက်ထားေသာ  ထမင်း 

ှင့်        အားရပါးရစားလိုက်ကသည်။ 

ေခါက်ဆဲွသုပ်ှစ်ပဲွတစ်ေထာင်။ ကျန်သည့် 

ပုိက်ဆံေလးကုိ ဖွားမယ်ရင်ကုိ ေပးလုိက် 

သည်။  ဖွားမယ်ရင်  ပန်းကန်ေဆးေနစ် 

မိုးကသည်းသည်းမဲမ ဲရာလာြပန်သည်။ 

“နေံစာ်ေနတာပေဲနာ်။ ကေလးေတကွ 

ေရမချိးကဘူးလားမသိဘူး။ ငါ အန်ချင် 

လာပီ”

ေနလယ်က မုိးခုိရင်း ေြပာေနကေသာ 

စကားကို အမှတ်ရရင်း သူေရချိးချင်လာ 

သည်။

“ညီေလး  ကိုကီးတို  မိုးေရချိးရ 

ေအာင်”

ဖွားမယ်ရင်ကိ ု        ခွင့်ေတာင်းပီး 

ညီေလးလက်ကုိဆဲွကာ မုိးေရထဲ ေြပးထွက် 

လာသည်။ ညီအစ်ကုိှစ်ေယာက် ခုန်ေပါက် 

ကာ   မိုးေရထ ဲ ေပျာ်ေနကေတာ့သည်။ 

ဆပ်ြပာမ န်ထပ်ုေလးထကဲ ကျန်ေနသည့် 

ဆပ်ြပာေလးှင့ ်  ညီအစ်ကိုှစ်ေယာက ်

ပွတ်တိက်ုရင်း  ေပျာ်ေနကသည်။ အဝတ် 

ေတွကိုလည်း    ေသချာညစ်ေလ ာ်လိုက် 

သည်။     သူတိုတဲေလးထဲဝင်လာေတာ ့

ခိုက်ခိုက်တုန်ေနကပီ။   ပုဆိုးစုတ်ေလး 

ှင့် ေရစိုသုတ်ရင်း ညီေလးကိ ုပတ်ထား 

လိုက်သည်။

“ဟဲ.့..ြမင့ဦ်း  ဖွားေမေ့နတာ ေနလယ် 

က အမ  က်ပုံနား သူများလာပစ်ထားတာ 

ထင်တယ် အဝတ်ထုပ်ကီး။ နည်းနည်းပဲ 

ေပမယ့်   ဝတ်လိုရေသးတယ်။  ေြမးတို 

အရယ်   အဝတ်ေတွေတာ့  ဖွားေစာင် 

ေအာက်မှာ ထားထားတယ”်

“ဟုတ်လား အဖွား”

သူဝမ်းသာအားရ ေစာင်ေအာက်ထဲက 

အထုပ်ေလးကိုယူကာ    ဖွင့်လိုက်သည်။ 

ကာလာစုံအဝတ ်  ဆယ်ထည်ေလာက်မို 

သေူပျာ်သွားသည်။ ညေီလးှင့ ်နည်းနည်း 

ကီးပီး    သူှင့်နည်းနည်းငယ်ေပမယ့ ်

ဝတ်ရတာ   အဆင်ေြပသည်။  သန်သန်  

ရှင်းရှင်း   အဝတ်အစားေလးေတွှင့ ်   

ချစ်စရာေကာင်းေသာ    သတူိုှစ်ေယာက် 

ကိုကည့်၍  ဖွားမယ်ရင ်   ပံးေနေတာ့ 

သည်။

“ုပ်ရည်သန်သန်ေလးေတွ ဘယ်မိဘ 

ေတမွျား    ပစ်ထားခဲတ့ာလ။ဲ ကဆံိုးလိက်ု 

တဲ့ ကေလးေတွ”

စတ်ိထမှဲာေြပာေနရင်း     ေခါင်းေလး 

ရမ်းကာ အိပ်ရာေလးထ ဲလှဲလိုက်သည်။ 

အသက်ကီးလာသည့်    သူအတွက် 

လူေလာကကီးကုိ  တ်ဆက်ဖုိ အဆင်သင့် 

ြဖစ်ေနေပမယ့်   ဒီကေလးှစ်ေယာက ်

အတွက် စတ်ိပရူင်ေလးမသိည်။ ကိယ်ုတိင်ု 

လည်း လမ်းေဘးေန လမ်းေဘးစားဘဝမို 

ဒီကေလးှစ်ေယာက်ကို   လမ်းေပ မှာ 

မရှင်သန်ေစချင်။   တစ်ခုခုကုိ  လုပ်ေပးမှ 

ရမည်ဟုေတွးရင်း      ဆုံးြဖတ်ချက်ကိ ု

ခိုင်ခိုင်မာမာ    ချလိုက်မိသည်။  ကေလး 

ှစ်ေယာက်က သူေဘးေလးမှာ ေကွးေကွး 

ေလး အိပ်ေမာကျေနေပပီ။

ေစာင်အွမ်းေလးကိ ုလ မ်း ခံေပးရင်း 

ကိက်ုခလဲာေသာေဝဒနာကိ ုအံကတ်ိကာ 

အသက်ကိ ုဝဝ ှလိက်ုသည်။ အြပင်မှာက 

မိုးကသည်းသည်းမဲမ ဲရာေနေတာ့သည်။

(၄)

“ဖွား... သားတို  ဘယ်သွားကမှာလ”ဲ

ေမးလာေသာ ြမင့်ဦးစကားေကာင့ ်

ဖွားမယ်ရင ် ပံးလိုက်သည်။ 

“ဖွားရဲေမာင်ရိှတဲ ့ ေနရာကိပုါ။ ဖွားရဲ 

တစ်ဦးတည်းေသာ    ဝမ်းကွဲေမာင်ေပါ့။ 

သူက  ဘုန်းကီးေကျာင်းမှာ    ကပ ိယ   

လုပ်ေနတာေလ။ ေြမးတိုကို    သူနား     

အပ်ထားရမယ်ေလ။  လမ်းေဘးမှာ ဒီလို   

လိက်ုေတာင်းေနရင် ေြမးတိုဘဝ ေရရှည် 

မလွယ်ဘူး။ သူတစ်ပါးအထင်ေသးစရာ 

ြဖစ်ပီး ဒလီိဘုဝကီးနဲ အဆုံးသတ်သွားမှာ 

မလိုလားဘူးေလ”

ညီေလးက   ရထားကီးစီးေနရလို 

ေပျာ်ေနသည်။     သူလည်း    ပထမဆုံး 

သည်လိရုထားကီးစီးပီး  ခရီးသွားရတာမို 

စိတ်လ ပ်ရှားကာ ေပျာ်မိသည်။

“သားတို  အမ  က်ပုံနား  မေနရေတာ ့

ဘူးေပါ့ေနာ်”

“ဟုတ်တယ် မေနရေတာ့ဘူး။ တစ်လ 

ေလာက်  ပိုက်ဆံလိုက်ေတာင်းရတဲ့ဘဝ 

ကို   ေမ့လိုက်ေတာ့ေြမး။  အဲဒီဘဝကို 

ထားခဲလ့ိက်ုေတာ။့ အခေုရာက်မယ့ေ်နရာ 

မှာ   ေြမးှစ်ေယာက်ရဲ     အနာဂတ်ကို 

လှလှပပေလး ြဖစ်ေစချင်တယ်ကွယ”်

အဖွား၏        ေြပာစကားများကိ ု

သူေကာင်းေကာင်း  နားမလည်ေပမယ့ ်

စိတ်ထဲေပျာ်ေနမိသည်က   အမှန်ပင်။ 

ေဝး၍ကျန်ရစ်ခဲေ့သာ မိေလးကိ ုလက်ြပ 

 တ်ဆက်မိသည်။ ညီေလးက ဖွားရင်ခွင် 

ထဲမှာ အိပ်ေပျာ်သွားေလပီ။ 

(၅)

ဖွားမယ်ရင်၏ ေမာင်နားေရာက်ပီး 

ှစ်လေလာက်မှာ ဖွားမယ်ရင်ဆုံးသည်။ 

ေကျာင်းထိုင်ဘုန်းကီးှင့် ကပ ိယကီး 

တိုကပဲ   သူတိုညီအစ်ကိုှစ်ေယာက်ကိ ု

ေမွးစားလုိက်သည်။        သူေကျာင်းေနရ 

သည်။ ညီေလးလည်း  နီးစပ်ရာမူကိသို 

ပုိေပးသည်။ ဘန်ုးကီးေကျာင်းသားေလး 

များအြဖစ်ေနထိင်ုရင်း  ေကျာင်းေဝယျာဝစ  

တတ်ိုင်သေလာက်    လုပ်ေပးကရင်း 

အချနိ်ရာသီတို ေြပာင်းလဲခဲ့ေလပီ။

ေကျာင်းထိုင ်ဘဘုန်းလည်း ပျလံွန် 

ေတာ်မူခဲ့ပီ။ ကပ ိယဘကီးလည်း မှစ် 

ကမှ ကွယ်လွန်သွားေလပ။ီ သဆူယ်တန်း 

ေြဖပီးကာစ။ ညေီလးကလည်း ခနုစ်တန်း 

ေကျာင်းသား။  ဆယ်တန်းေြဖပီးကတည်း 

က ဘဘုန်း၏ ဆက်သွယ်ေပးမ ေကာင့ ်

ကန်ုစုဆံိင်ုမှာ အလပ်ုသမား ဝင်လပ်ုေနပ ီ

ြဖစ်သည်။

ယခု အားကုိးစရာမရိှေတာ့၍ ရပ်ကွက် 

ထမှဲာပ ဲအသတိစ်ေယာက်အမ်ိ အမ်ိငှားေန 

လိုက်သည်။  ကုန်စုံဆိုင်ဆိုေတာ့  လခ 

အြပင် ပစ ည်းထမ်းခက ေနတုိင်းအပုိဝင်ေငွ  

ရ၍   သူတုိညီအစ်ကုိှစ်ေယာက်အတွက် 

အဆင်ေြပသည်။

ဆယ်တန်းကုိ ှစ်ချင်းေပါက် သူေအာင် 

ခဲသ့ည်။         အလပ်ုရှင်ရဲေကျးဇူးေကာင့ ်

အေဝးသင်တက်ရင်း ဘဲွတစ်ခကုိ ုပိင်ုဆိင်ု 

ိင်ုခဲသ့ည်။  သူဘဲွရေတာ ့ကန်ုထမ်းစရာ 

မလိုေတာ့   အလုပ်ရှင်က  ဂိုေထာင်မှး 

ရာထူးကိုေပးပီး   စာရင်းကိုင်ခိုင်းသည်။ 

လစာလည်းေကာင်း၍ အဆင်ေြပသည်။ 

ချစ်စရာညငီယ်ေလးကေတာ ့ ဆယ်တန်း 

ကို ှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးပါ၍ ကွန်ပျတာ 

တက သိလ်ုဒတုယိှစ်        တက်ေနပြီဖစ် 

သည်။ ရည်မှန်းချက်ှင့် ကိးစားသည့ ်

ညေီလးက ဆယ်တန်းေအာင်ကတည်းက 

သူဆရာမ ဆက်သွယ်ေပးမ ှင့် ဆယ်တန်း 

(Guide) လိက်ုလပ်ုေနတာ  ယခခုျန်ိထပိင်။ 

သူေကျာင်းစရိတ်အြပင ်   အပိုဝင်ေငွပါ 

ရေနပီမို    သူတိုညီအစ်ကိုှစ်ေယာက ်

အတွက် အနာဂတ်ကလှပေနပြီဖစ်သည်။

(၆)

ေလာကကံကမ ာအရ       စွန်ပစ်ခံ 

အမ  က်ကေလးများဟ ု   ဆိုေသာ်လည်း 

ကံဇာတာေဖးမမ ေကာင့်  သီအိုရီများ 

ေြပာင်းလဲရေပပီ။     အနာဂတ်ဟူသည် 

ေြပာ၍မရသည့်   ဘဝများြဖစ်သြဖင့ ်

ကိတင်ေဟာကိန်းထုတ်မရေပ။

ေရှးေရစက်ေကာင့ ်ဖွားမယ်ရင်၊ သူ 

ှင့်  ညီေလးတို         ဆုံစည်းခဲ့ကသည်။ 

ေသွးမေတာ်သားမစပ် အတူတူေနခွင့်ရ 

သည်။ လမ်းေဘးေန လမ်းေဘးစားဘဝမှ 

အေကာင်းေကာင်းေကာင့ ်  ေနရာသစ် 

တစ်ခုမှာ ခိုလ ံခွင့်ရခဲ့ပီး ဘဝေပးအေြခ 

အေနက ေြပာင်းလဲသွားေလပီ။ အမုိးတစ်ခ ု

မှာ ခိုခဲ့ကတုန်းက လူအမျိးမျိးရဲ အဆိုး 

ဆုံး အနာဂတ်ကိ ုပုေံဖာ်ြခင်းခလံိက်ုရသည့ ်

သူတိုညီအစ်ကိုှစ်ေယာက်။    တြခား 

တစ်ေနရာမှာ ယခကုဲသ့ို ပညာတတ်ေလး 

များ  ြဖစ်ေနပီဆိုသည်ကိ ု    သူတိုသိပါ 

ေလစ။   သူတိုေတွေကာ  ဘယ်လိုမျိး 

ြဖတ်သန်းေနကလည်း     သူသိချင်မိ 

သည်။

မတူညီသည့် ဘဝများစွာမှာလည်း 

ြဖတ်သန်းလာရသည့ ်ဘဝများမတညူေီပ။ 

မညမီ သည့ ်ေလာကကီးတွင် နမိ့က်ျသကူိ ု

ှိမ့်ချစမဲနိယာမမို   သူတိုလိုလူများကို 

လည်း      လှပသည့်အနာဂတ်ဟူသည ်

ြဖစ်မလာိုင်ဟု  ထင်ကေပလိမ့်မည်။ 

သတူို ကေံကာင်းသည်။ လေူကာင်းများှင့ ်

ရှင်သန်ခွင့်ရခ့ဲသည်။ အနာဂတ်ေတွ ချိမိန် 

ခဲရ့သည်။ ဖွားမယ်ရင်၊ ဘဘန်ုး၊ ဘကီးတို 

က သူတို၏ေကျးဇူးရှင်များမို အခွင့် ကံ 

တိုင်း ရည်စူးအလှဒါနြပေပးခဲ့သည်။ 

စာရင်းဇယားေတလွပ်ုရင်း အြပင်မှာ 

မိုးက    သည်းသည်းမဲမဲရာလိုက်တာမို 

သူ ပံးလိုက်မိသည်။ မညီမ ေသာ်လည်း 

လူတိုင်းအတွက် အေြဖရှိသည့် သီအိုရီ 

ကေတာ ့ရိှေနပါလားလို ေတွးလိက်ုမေိတာ ့

သည်။ ။



ဇူလိုင်  ၃၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

 အေလးထားေဆွးေွး စနစ်သစ်ပညာေရး

 ေအာင်ေသွး( ြမစ်သား)

ေဆာင်းပါး

 အေနာက်ိုင်ငံများသည် ကေလးများ၏  သိချင်၊  တတ်ချင်၊ 

စူးစမ်းချင်စိတ်ကို အထူးပင် အားေပးကသည်ဟုဆိုသည်။ ကေလးများက 

ေမးခွန်းေမးလ င် ကေလးအရပ်ှင့်အညီ ဒူးတုပ်သင့်တုပ်၊ ထိုင်သင့် ထိုင်ပီး 

(eyes level) ေခ   ကေလး၏မျက်လုံးှင့် တစ်တန်းတည်းကည့်ပီး   

ဂုတစိုက်ေြဖေပးကသည်။ သူငယ်ချင်းလိုတစ်မျိး၊ မိဘလိုတစ်သွယ်၊ 

ဆရာလိုတစ်ဖုံ အေလးထားေဆွးေွးေပးကသည်။

ယေနကမ ာေပ တွင် နည်းပညာဖံွဖိးတိးုတက် 

လာသည်ှင့်အမ  လတူို၏ေနထိင်ုမ ပုစံ ံအေတွးအေခ  

များသည်လည်း ေခတ်ှင့်အညီ ေြပာင်းလဲလာပါ 

သည်။

ေြပာင်းလလဲာသည်ဆိရုာ၌ အြပသေဘာဘက် 

ကို ေြပာင်းလဲသွားသူများရှိသလို အပျက်သေဘာ 

ဘက်ကို ဦးတည်သွားကသူများလည်းရှိပါသည်။ 

အချိသည် နည်းပညာကုိအသံုးချ၍ ဘဝတက်လမ်းကိ ု

ကိးစားရှာေဖွကသည်။အချိသည် နည်းပညာ 

ေထာင်ေချာက်တွင်  ပိတ်မိပီး ဘဝနစ်မွန်းသွား 

ကသည်။

 ထိသုိုကဲွြပားသွားကြခင်းမှာ ကိယ်ုပိင်ုအေတွး 

အေခ  အယူအဆများ မတူညီေသာေကာင့်ြဖစ်ပါ 

သည်။

အေတွးအေခ သည် ပညာေပ တွင်အေြခခံပါ 

သည်။

“ ပညာဟူသည ်ခွဲြခမ်းသိြမင်ိုင်ေသာ အသိ 

eာဏ်အတတ်” ဟ ုအဘဓိာန်ကဖွင့်ဆိထုားပါသည်။ 

မည်သည့်အရာများကိ ုခွဲြခမ်းသိြမင်ိုင်ရမည်နည်း

ဆုိလ င် အမှား အမှန်၊အေကာင်း အဆိုး၊ အေကာင်း 

အကျိးကို ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာိုင်ရမည်။  မိမိအတွက် 

လမ်းမှားလား၊ လမ်းမှန်လား စစိစ်ပိင်ုးြခားိင်ုရမည်။ 

သုိအတွက် ကေလးအရယ် ုနယ်စ်ကပင် အသက် 

အရယ်အလုိက် ပညာအေြခခံ အေတွးအေခ များကုိ 

ထည့်သွင်းေလ့ကျင့်ေပးရမည်။

မိမိတိုိုင်ငံတွင ် အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက ်

ရှိေသာ (KG+12) စနစ်သစ်ပညာေရးတွင ်စ်းစား 

ေတွး ေခ တတ်ေစမည့် ေမးခွန်းများ(Thinking 

Questions)၊ ေလ့ကျင့်ခန်းများကိ ုသင်ခန်းစာတိုင်း 

တွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ပုိှံပ်စာအပ်ုထမှဲ တိက်ု 

ိုက်ကူးချေြဖ၍မရသည့်  ေမးခွန်းမျိး၊ မိမိတို၏ 

ထင်ြမင်ယဆူချက်ကိသုာ  ေြဖဆိရုသည့်ေမးခွန်းမျိး၊ 

မိမိတို၏ ေနစ်ဘဝြဖတ်သန်းမ ကို အေြခခံပီး 

ေြဖဆိုရသည့်ေမးခွန်းမျိး စသည့်အေတွးအေခ ကို 

ဦးစားေပးသည့်ေမးခွန်းများ  ပါဝင်သည်။  ထိုသို 

ေလက့ျင့်ေပးြခင်းသည် ကေလးများ၏ အေတွးအေခ  

ကိ ုပုိှံပ်စာအပ်ုထတွဲင်သာ ရပ်တန်မေနေစဘ ဲအြပင် 

ေလာကသုိတုိင်ြဖန် ကက်သွားေစလုိ၍ြဖစ်ပါသည်။ 

ယခင်စနစ်ေဟာင်းပညာေရးသည် ဆရာဗဟိြုပ 

သင်ကားနည်းြဖစ်ပီး ဆရာကပဲ ေရှကဦးေဆာင ်

သွားသည်။ ယခုစနစ်သစ်ပညာေရးသည ်ေကျာင်း

သားဗဟိြုပသင်ကားနည်းြဖစ်ပီး ေကျာင်းသားများ 

ကိ ုဦးေဆာင်ေဆွးေွးေစသည်။ ဆရာက သင်ခန်းစာ 

သေဘာတရားကိ ုေသချာရှင်းြပပီး ကေလးများက

အုပ်စုလိုက်ေဆွးေွးြခင်း၊ အုပ်စုတစ်ခုှင့်တစ်ခု 

အေြဖဖလှယ်ြခင်း၊ အုပ်စုတစ်ခု၏အေြဖကိ ုအြခား 

အုပ်စုက ြပန်လည်ေဆွးေွးြခင်း စသြဖင် ့ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းမှသည် အေတွးအေခ လမ်းစဖွင့်ေပး 

ပီး ြပဿနာတစ်ရပ်ကိ ုကိုယ်တိုင်ေြဖရှင်းိုင်သည ်

အထိ ေလ့ကျင့်ေစပါသည်။ 

 ဆရာကီး ေဒါက်တာခင်ေမာင်ဝင်း( သခ  ျာ)  

ေရးသားသည့် “ ယ်ေကျးေသာလူအဖွဲအစည်း 

အတွက် ပညာေရးစနစ်” ဆိုေသာ ဘာသာြပန် 

ေဆာင်းပါးကုိ ြမတ်ပညာမဂ ဇင်းတွင် ဖတ်လုိက်ရပါ 

သည်။ ထိေုဆာင်းပါးထတွဲင်ပါဝင်သည့် ေရှးဂရလိမူျိး 

တုိ၏ပညာေရးကုိ အလွန်ေလးစားမိပါသည်။ ဂရိတုိ 

ပညာေရးတွင ်အေြခခံစနစ်ထက်ပိုေသာ စနစ်မရှိ၊

အထက်တန်းေကျာင်းများမရှိ၊ တက သိုလ်များမရှိ၊ 

ပညာရှင်အနည်းစုသာရှိသည်။    ေအသင်မိသူ 

မိသား အေတာ်များများ  စာေရးစာဖတ်မတတ်ကပါ။ 

စာဖတ်တတ်သူများအဖုိ ဖတ်စရာစာအပ်ုများလည်း 

မရှိပါ။ ပညာရှင်များေရးသားေသာ စာမူများသာရှိ 

ပါသည်။ 

 ေအသင်မိသားများကို ေလးစားမိသည်မှာ 

သူတုိ၏ပညာေရးသည် စာဖတ်ြခင်း၊ ေကျာင်းတက် 

ြခင်းတိုမှ ရရှိြခင်းမဟုတ်ဘဲ အြပန်အလှန် စကား 

ေြပာြခင်း၊ ေဆွးေွးြခင်းမှရရှိသည်။ ထိုေဆာင်းပါး 

ထတွဲင် ခရစ်ယာန်ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင် စန်ိေပါ 

(St.Paul) ေအသင်မိသုိသွားခ့ဲစ်က “ ေအသင်မိ 

သားေတဟွာ အချန်ိရိှသေရ တစ်ခခုကုိေုဆွးေွးြခင်း၊ 

တစ်ခခုကုိေုြပာေနြခင်း  သိုမဟတ်ု လမူျားေြပာတာကိ ု

နားေထာင်ေနြခင်းတိုကိုပ ဲ   လုပ်ေနကတယ”် ဟု 

မှတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။

 ဆိုကေရးတီး၏ ဒဿနကျမ်းတစ်ခုလုံးသည ်

အြပန်အလှန်စကားေြပာရာမှ   ရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး 

အာရစ်(စ်)တိုတယ် ှင့်အီပီကုရပ်တို ဖွင့်လှစ်ေသာ 

ဒဿနပညာဆိုင်ရာ    သင်တန်းများတွင်လည်း 

အချင်းချင်းေဆွးေွးရန ် အခန်းများသာပါသည်ဟ ု

ေဖာ်ြပထားပါသည်။

 ဂရိတိုပညာေရးကို ခံကည့်လ င် စကားေြပာ

ြခင်း၊ေဆွးေွးြခင်းသည်သာ အဓိကြဖစ်သည်။ 

ထိုပညာေရးစနစ်သည် အဆင့်အတန်းြမင့်မားပီး 

ယခအုချန်ိထ ိေခတ်မေီနသည်ဟ ုဆိရုမည်။ အဘယ် 

ေကာင့်ဆိုေသာ ်မိမိတိုိုင်ငံတွင ်လက်ရှိအေကာင ်

ကေလးအရပ်ှင့်အညီ ဒူးတုပ်သင့်တုပ်၊ ထိုင်သင့် 

ထိုင်ပီး (eyes level) ေခ   ကေလး၏မျက်လုံးှင် ့

တစ်တန်းတည်းကည့်ပီး   ဂုတစိုက်ေြဖေပးက 

သည်။ သူငယ်ချင်းလိုတစ်မျိး၊ မိဘလိုတစ်သွယ်၊ 

ဆရာလိတုစ်ဖု ံအေလးထား  ေဆွးေွးေပးကသည်။ 

တစ်ခါက ဆရာေတာ်တစ်ပါးှင့် စကားလက်ဆုကံျစ် 

ဆရာေတာ်က “တရားေဟာမယ်ဆိုရင် အေနာက် 

ုိင်ငံက သိပ်လက်မခံချင်ကဘူးကွ တရားေဆွးေွး 

မယ်ဆိမှု သတူိုက သေဘာကျတာ” ဟ ုမန်ိဖူးပါသည်။ 

 ေဆွးေွးတိုင်ပင်ြခင်းအားြဖင် ့အေတွးအေခ  

ဆန်းသစ်လာြခင်း၊ ကိယ်ုမသေိသးေသာ အေကာင်း 

အရာကို သိခွင့်ရြခင်း၊ သူတစ်ပါး၏အေတွအကံမ ှ

သင်ခန်းစာရရိှြခင်း၊ ကိယ့်ုထက်အေတွးအ ေခ  ပညာ 

သာလွန်သထူမှံ အတယုူိင်ုြခင်း၊ ေပါင်းသင်းဆက်ဆ ံ

ေရးေကာင်းမွန်ြခင်း၊ ေဆွး ေွးရင်းြဖင့် ေနာက်ဆုံး 

တွင် အှစ်သာရရှိသည့်သင်ခန်းစာများကျန်ရှိြခင်း 

စသည့်အကျိးေကျးဇူးများရရှိပါသည်။ 

 က န်ေတာ်တိုငယ်စ်ကဆိုလ င် ဘကီးထွန်း 

အိမ်သွားပီး     ညတိုင်းပုံြပင ်နားေထာင်ကသည်။ 

လ ပ်စစ်မီးမရှိ၊ဖုန်းမရှိ၊တီဗီမရှိချနိ်တွင် ဘကီး 

ထွန်း၏ ပုြံပင်များက က န်ေတာ်တိုအတွက် တစ်ေန  

တာအေမာများကို ေြပေပျာက်ေစခဲ့သည်။ ဘကီး 

ထွန်း ပုြံပင်ေြပာေနစ် က န်ေတာ်တိုက သခိျင်သည် 

များကို  မေအာင့်ိုင် ြဖတ်ြဖတ်ပီး ေမးကသည်။ 

ဘကီးထွန်းကလည်း စိတ်ရှည်ရှည်ှင့်ရှင်းြပပီး 

ပုံြပင်ကိုဆက်သည်။ ပုံြပင်ပီးသွားသည့်အခါ ရင်ထ ဲ

မေကျနပ်သည်များရှိလ င် ချက်ချင်းေမးကသည်။ 

ဂုဏ်ယူဝင့်က ား အမျိးသမီးများ 

  ြမန်မာြပည်ရဲ ရတနာ

 တင့်ရ န်းလှေဝြဖာ။

 သံသာခွန်းေခ  လှတရား

 အမျိးသမီးများ။

  အ့ံချးီေလးစား ဂုဏ်ယူဖွယ်

 ဘက်စုံပညာက ယ်။

 လူမ နယ်ပယ် ကျန်းမာေရး

 ထူးခ န်eာဏ်ရည်ေသွး။

  ရင်မှာေထွးေပွ စွမ်းေဆာင်ရှင်

 မုဒိတာသခင်။

 ေမတ ာစွမ်းအင် ဇွဲမာန်ကီး

 ိုင်ငံေတာ်ရဲထီး။

  ိုင်ငံ့သမီး ပံ းကိုယ်စီ

 တက်လှမ်းေရှသိုချ။ီ

 ြမန်မာြပည်နယ် ဂုဏ်ရည်ဆင့်

 ထူးတဲ့ေအာင်လံလွင့်။

  ထူးခ န်ြမင့်ြမတ် ပံ းပန်းေဝ

 အမျိးသမီးေတွ။

 ဂုဏ်ြပစိုေလ စ်မေမ့

 ဇူလိုင်သုံးရက်ေန။  ။ 

ေမာင်ကည်လင်(ေရ ကိးကာ)

လြမတ်ဝါဆို 
 ရာသီကရကဋ် လဝါဆို

  ေတာေတာင်စိမ်းလန်းစို။

  ေရ မိုးကညိ ေလြပည်ေသွး

 ကွင်းြပင်ေရေဖွးေဖွး။

  ပုလဲေရာင်ေသွး ပုန်းညက်ြဖ

  ဖူးပွင့်ေမ းကက။

  ြမတ်ေလးတစ်မူ ရနံသင်း

  လှပမိင်ယံတွင်း။

  ပ င်းခံပွဲ ကျင်းပကာ

  ဝါဆိုပွဲေတာ်ခါ။

  မိေကျာင်းပန်းပွင့်ကာ ေချာင်းတစ်ေကာ

  ေဖွးေဖွးြဖလိုေပါ။

  သေ  ေတာထွက် တရားဦးပါ

  ဗုဒ ေဟာကားကာ။ 

  တန်ခိုးြပာဋိဟာ ြပရှာေပ့

  ဝါဆိုလြပည့်ေန။

  ိုးရာဓေလ့ တရားသဘင်

  ြပလုပ်မိတိုင်းပင်။ 

  ရဟန်းေထရ်ရှင် ဝါကပ်က 

  ထူးြမတ်ဝါဆိုလ။

ေရ တိုး - ထုံးဘို

အထည်ေဖာ်ေနေသာ ပညာေရးစနစ်သစ်သည်လည်း 

ကေလးများကို အြပန်အလှန်ေဆွးေွးေစြခင်းများ 

အဓိကပါဝင်ေနေပသည်။

 သင်ိုးသစ် အ  မတန်း ြမန်မာစာတွင် သိပ ံ 

ေမာင်ဝ ေရးသားေသာ “  က်  က်ခ တ်ခ တ်” ဆိသုည့် 

ဝတ ေဆာင်းပါးတွင်   ကေလးများ၏ သဘာဝအရ 

သိချင်၊ တတ်ချင်၊ စူးစမ်းချင်စိတ်ကိ ုအားေပးသည် ့

အေနှင့် သူတုိေမးသည့်ေမးခွန်းများကုိ လူကီးများ 

က အေလးထားအေြဖေပးသင့်ေကာင်း ေရးသားထား 

ပါသည်။

 အချိမိဘများသည ်ကေလးများကေမးလ င် 

စိတ်ရှည်လက်ရှည်အေြဖမေပးက၊ တစ်ခါကှစ်ခါ 

ေမးလာလ င် လ ာရှည်တယ် ကိုယ့်ေနရာကိုယ်ေန 

စသြဖင် ့ဆူေငါက်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ကေလး၏ 

သိချင်စိတ်၊ စူးစမ်းချင်စိတ်သည် ငုပ်လ ိးသွားေတာ ့

သည်။

 အေနာက်ိင်ုငမံျားသည် ကေလးများ၏ သခိျင်၊ 

တတ်ချင်၊ စူးစမ်းချင်စိတ်ကိ ုအထူးပင် အားေပးက 

သည်ဟုဆိုသည်။ ကေလးများက ေမးခွန်းေမးလ င် 

ေကျနပ်မှသာ ကိုယ့်အိမ်ကိုြပန်ကသည်။

 ကေလးများကိ ုပုြံပင်ေြပာြပြခင်းသည် သတူို၏ 

စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိ ုလ ံေဆာ်ေပးရာေရာက်ပါ 

သည်။ ပုံြပင်ပီးဆုံးသွားသည့်အခါ ကေလးများ၏ 

ထင်ြမင်ယူဆချက ်အမျိးမျိးကိ ုေမးြမန်းပီး သူတို 

ကိယ်ုတိင်ု ပုြံပင်ထမှဲ သင်ခန်းစာကိ ုထတ်ုတ်ုရယေူစ 

ိုင်သည်။ 

 အချပ်ဆုိရေသာ် ကေလးများကုိအချန်ိေပးပီး 

သူတုိှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊ စကားေြပာြခင်း၊ 

သိချင်စိတ်ကို  လ ံေဆာ်ေပးြခင်းများ ြပလုပ်ေပးရ 

မည်။

နည်းပညာ   တိုးတက်ေနေသာေခတ်တွင် 

ကေလးများ၏  အေတွးအေခ လည်း ြမင့်မားရန ်

လိုအပ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် မိမိတိုိုင်ငံ၏ အမျိး 

သားပညာေရးြမင့်မားေစရန် စနစ်သစ်သင်ိုးှင့်အည ီ

ကေလးများကို   အစွမ်းကုန် ဦးေှာက်ဖွင့်ေစပီး 

သူတိုသိချင်သမ ကို     အေလးထားေဆွးေွး ေပး 

သင့်ပါေကာင်း    တိုက်တွန်းေရးသားလိုက်ရပါ 

သည်။     ။ 



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၂-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၂၄၃) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၄) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂၇) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၃၈၂,၆၅၆) ခုအား  စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉  

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၆၄၂) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၆) ဦး ရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၅၇၄) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉  

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

 •  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှထားရိှရန်လိအုပ်သကဲသ့ို ကိယ်ုဝန်ေဆာင်ှင့ ်ိုတိက်ုမခိင်များ၊ ေသွးတိုး၊ ှလုံး၊ 

ဆီးချိ အစရိှသည့ ်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၊ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၂-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၄ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၇ ရာခိုင် န်းရှိ

ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများှင့ဆ်က်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ုမပျက်မကွက် 

ခံယူကပါရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၄၈၁၂၇ ၉၆၉၉၃၅၇ ၄၃၀၈၇

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၉၂၃၀၃ ၅၉၁၈၆၄၃ ၁၅၆၇၄၅

၃။ မေလးရှား ၄၅၆၈၈၂၈ ၄၅၀၂၈၄၀ ၃၅၇၇၁

၄။ ထိုင်း ၄၅၂၇၇၇၇ ၄၄၇၂၃၇၃ ၃၀၆၈၄

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၀၆၉၅၁ ၃၆၃၇၂၆၈ ၆၀၅၇၈

၆။ စင်ကာပူ ၁၄၅၃၁၅၅ ၁၃၅၂၁၄၈ ၁၄၁၅

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၆၄၂ ၅၉၂၅၇၄ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၃၀၆ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၆၃၉၀၀ ၁၅၇၆၆၇ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၉၀ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၉၅၀၇၀၈၃ ၈၄၉၉၇၁၄၃ ၁၀၄၃၂၈၁

၂။ အိ ိယ ၄၃၄၈၈၅၁၉ ၄၂၈၅၁၅၉၀ ၅၂၅၁၆၈

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၄၃၄၂၀၀ ၃၀၈၇၃၆၈၂ ၆၇၁၇၆၄

၄။ ြပင်သစ် ၃၁၂၀၈၉၂၅ ၂၉၆၂၀၉၃၇ ၁၄၉၅၈၅

၅။ ဂျာမနီ ၂၈၃၉၂၆၂၉ ၂၆၇၂၅၈၀၀ ၁၄၁၂၉၂

၆။ ဗိတိန် ၂၂၇၄၁၀၆၅ ၂၂၁၅၁၉၆၄ ၁၈၀၄၁၇

၇။ အီတလီ ၁၈၆၁၀၀၁၁ ၁၇၅၁၂၅၈၀ ၁၆၈၄၂၅

၈။ ုရှား ၁၈၄၃၆၆၇၉ ၁၇၈၆၅၀၉၃ ၃၈၁၂၁၆

၉။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၃၇၉၅၅၂ ၁၈၂၁၄၅၀၁ ၂၄၅၆၂

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၁၂၃၃၃၁ ၁၅၀၀၅၂၄၉ ၉၉၀၃၂

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 
ကုသေရး ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ 
ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

ေဝါမိနယ်၌ စိုက်ပျိးေရးေမွးြမေရး ကုန်ထုတ်လုပ်မ တိုးတက်ေရးအသိပညာေပး ေဆွးေွး

    

ပဲခူး     ဇူလိုင်   ၂

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး    ေဝါမိနယ် 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ     ေဝါမိနယ် 

ကမာကဘန်ေကျးရာှင့်    ဘုရားပျိ 

ေကျးရာများသို စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး 

ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ တိုးတက်ေရး အသပိညာ 

ေပးေဆွးေွးပဲွတွင် ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ 

ငါးမဖမ်းကရန်ှင် ့တားြမစ်ချက်များကိ ု

ေဖာက်ဖျက်ပါက   ေရချိငါးလုပ်ငန်း 

ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

များ ရှင်းလင်းြခင်းှင် ့ ခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲ

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၂

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး 

ပစ ည်းများကို နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမ ှ

ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ    စစ်ေဆး 

ထုတ်ေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင်  နယ်စပ် 

(ချင်းေရ ေဟာ်)တွင်      ကုမ ဏီှစ်ခုမှ 

Hanako Disposable Syringe (20ML) 

၈၈၃၂ ခု၊ Hanma Disposable Syringe 

(3Ml)  ၂၆၄၀၊ Hanako Scalp Vein Set  

၁၆၃၂၀၊ Sino Infusion Set With 22G 

Neddle ၆၈၆၀၊ Hanako Infusion Set 

အခ ု၈၁၆၀၊ တစ်ကိယ်ုေရသုံးကာကွယ်ေရး 

ဝတ်စုံ ၈၇၀၀ တိုကို ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                  

       သတင်းစ်

ကန်တူးြခင်း၊ ငါးေမွးြခင်းများြပလပ်ုပါက 

ငါးေမွးြမြခင်းဆိုင်ရာ     ဥပေဒများအရ 

အေရးယူြခင်းခံရိုင်ေကာင်း    မိနယ် 

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှး ေဒ ခင်မျိးိင်ုက 

ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇူလိုင်  ၃၊   ၂၀၂၂

သိုေသာ် လူသားတို ေနစ်အသုံးြပေနေသာ 

လ ပ်စစ်မီးအလင်းေရာင်သည ်ညစ်ညမ်းမ ြဖစ်ေပ  

ေစသည်ကို လူတိုင်းမသိကေသးေပ။ ေြမဆီလ ာ 

ညစ်ညမ်းမ ၊ ေရထညုစ်ညမ်းမ ှင့် ေလထညုစ်ညမ်းမ  

တိုကိသုာ အများဆုံးသရိှိကပါသည်။ အလင်းေရာင် 

ညစ်ညမ်းမ ကိ ု   သိရိှသူမှာ    အလွန်နည်းပါးသည်။ 

ထိုေကာင့် အလင်းေရာင်ညစ်ညမ်းြခင်းြဖင့် လသူား 

တို၏ ကျန်းမာေရးအေပ  မည်သိုအကျိးသက်ေရာက် 

မ ရိှသည်ကိ ုစာဖတ်သမူျားသရိှိေစရန်မ ေဝေရးသား 

လိုက်ပါသည်။

 ဇီဝနာရီှင့် စည်းချက်မကိုက်ညီ

ယေနေခတ်ကာလ     နယ်ပယ်အသီးသီး၏ 

လပ်ုငန်းခွင်များတွင် အလင်းေရာင်ကိေုနေရာညပါ 

ပုစံအံမျိးမျိးြဖင့ ်အသုံးြပေနကသည်။ လသူားတို၏ 

လူမ စီးပွားများကိုတိုးတက်ေစသည်မှာ  မှန်ေသာ် 

လည်း အလင်းေရာင်ညစ်ညမ်းမ သည် ကျန်းမာေရး 

အေပ တွင် ဆုိးကျိးများ သက်ေရာက်ေစပါသည်။ 

လူသားတို၏ ခ ာကိုယ်ထဲတွင ်ဇီဝနာရီရှိပါသည်။ 

ထိုဇီဝနာရီှင့် သင့်တင့်မ တေအာင်ေနထိုင်မှသာ 

လ င်   ကျန်းမာစွာရှင်သန်ေနထိုင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ လသူားတိုအတွက် ဘယ်အချန်ိမှာ အပ်ိရမည်၊ 

ဘယ်အချနိ်မှာ အိပ်ရာထရမည်၊ ဘယ်အချနိ်မှာ 

နားရမည်၊ ကိုယ်တွင်းကလီစာများက ဘယ်အချန်ိ 

မှာ ဘာလပ်ုရမည်  စေသာအေြခအေနများအားလုံးကိ ု

ဇီဝနာရီက    ထိန်းချပ်ထားပါသည်။    အကယ်၍ 

အလင်းေရာင်ညစ်ညမ်းမ ေကာင့ ်     လူသားတို၏ 

ြပမူေနထိုင်မ ပုံစံ ေြပာင်းလဲသွားမည်ဆိုလ င် ဇီဝ 

နာရီှင့် စည်းချက်မကုိက်ညီေသာေကာင့် ေနထုိင် 

မေကာင်းြခင်း(သိုမဟတ်ု) ေဝဒနာတစ်ခခုကုိ ုခစံား 

ကရမည်ြဖစ်သည်။

လသူားတို၏ ခ ာကိယ်ုတွင် “မယ်လာတိနုင်” 

ဟုေခ ေသာ    ေဟာ်မုန်းတစ်မျိးထွက်ရှိပါသည်။ 

ထုိေဟာ်မုန်းမှာ ဇီဝနာရီေကာင့်ထွက်ေပ လာြခင်း 

ြဖစ်သည်။ မယ်လာတိနုင်ေဟာ်မန်ုးတွင် ကိယ်ုတွင်း 

ဓာတ်တိုးြခင်းကို  ဆန်ကျင်ေသာဂုဏ်သတ ိများ 

   အလင်းေရာင်ညစ်ညမ်းြခင်းေကာင် ့

                       ကျန်းမာေရးအေပ  အကျိးသက်ေရာက်မ   

ရှိပါသည်။  ထိုြပင်  လူသားတို၏ကိုယ်ခံအားကို 

တိုးြမင့်ေပးရာတွင ်မယ်လာတိုနင်ေဟာ်မုန်းသည ်

အဓိကကျေသာေနရာမ ှ    ပါဝင်ေသာပစ ည်းြဖစ ်

သည်။

အလင်းေရာင်မရှိေသာအချနိ်တွင်သာထွက်ရှိ

မယ်လာတိုနင်ေဟာ်မုန်းသည်     ကိုလက ်

စထေရာကိ ု  ေလ ာ့ချေပးသည်။   အလွယ်တကူ 

အပ်ိေပျာ်ေစပီး ကိယ်ုတွင်းအဂ   ါများ၏ ပုမှံန်လပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်မ တိုကို ကူညီေပးပါသည်။ ထိုေကာင့ ်

လူ၏ခ ာကိုယ်တွင်      မယ်လာတိုနင်ေဟာ်မုန်း 

ထွက်ရှိမ သည် အေရးကီးပါသည်။ မယ်လာတိုနင် 

ေဟာ်မုန်းသည် အလင်းေရာင်မရှိေသာအချနိ်တွင ်

သာထွက်ရှိသည်။ ထိုေကာင့ ်ညအချနိ်တွင်လူက 

အိပ်ေနေသာ်လည်း       အလင်းေရာင်ရှိေနလ င် 

မယ်လာတုိနင်ေဟာ်မုန်းထွက်ရိှမ ကိ ုနည်းပါးေစပါ 

သည်။ အိပ်ချနိ်တွင် ပုံမှန်မအိပ်ပါက လူသားတို၏ 

ကျန်းမာေရးကိုထိခိုက်ေစပါသည်။

ထိုြပင ်      အြပာေရာင်အလင်းသည်လည်း 

လူသားတို၏ မယ်လာတိုနင်ေဟာ်မုန်းထွက်ရှိမ ကိ ု

ကျဆင်းေစပါသည်။ ယေနေခတ်လူသားတုိ အသုံး 

ြပေနေသာ ကွန်ပျတာများ၊ စမတ်ဖုန်းများသည ်

အြပာေရာင်အလင်းများထွက်ရှိပါသည်။ အိပ်ချနိ် 

တွင် မအိပ်ဘဲ စမတ်ဖုန်းများ၊ ကွန်ပျတာများကိ ု

အသုံးြပေနမည်ဆိုလ င်  မယ်လာတိုနင်ေဟာ်မုန်း 

ထွက်ရိှမ မှာ မရိှသေလာက်နည်းသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

မယ်လာတိနုင်ေဟာ်မန်ုးထွက်ရိှမ  နည်းပါးသွားလ င် 

အိပ်ေရးမဝြခင်း၊   အဝလွန်ြခင်း၊   စိတ်ဖိစီးြခင်း၊ 

စိတ်အလိုမကျြခင်းှင် ့   အြခားေသာကျန်းမာေရး 

ြပဿနာများကိုပါြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။    အဆိုးဆုံး 

အေနြဖင့်   ကင်ဆာေရာဂါပင်ြဖစ်ေစိုင်သည်ဟ ု

သုေတသီများက ေတွရှိထားပါသည်။

ေနအိမ်ြပင်ပသို အလင်းေရာင်မြပန်ေစေရး 

ဥပေဒများ ေရးဆွဲြပ  ာန်း

အလင်းေရာင်ညစ်ညမ်းြခင်းေကာင် ့လူသား 

တို၏ကျန်းမာေရးကိ ု       ထိခိုက်ေစေသာ်လည်း 

ထိုြပဿနာများကိ ုကာကွယ်ထိန်းချပ်ရန်မခက်ခ ဲ

လှေပ။ ယေနေခတ် ဖံွဖိးပီးိင်ုငမံျားပင် ညအချန်ိ 

တွင် ေနအိမ်ြပင်ပသို အလင်းေရာင်မြပန်ေစေရး 

ဥပေဒများကိ ု       ေရးဆွဲြပ  ာန်းလာပီြဖစ်သည်။ 

လ ပ်စစ်မီးေချာင်း၊ မီးသီးများကိ ုထုတ်လုပ်သူများ 

သည် အလင်းေရာင်ညစ်ညမ်းမ ကိ ုေလ ာခ့ျေပးသည့် 

အြပင်    စွမ်းအင်သံုးစဲွမ ကိုလည်း   ေခ တာိုင်မည့် 

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့ ်   မီးေချာင်း၊    မီးသီးများကိ ု

ထုတ်လုပ်လာေနပီြဖစ်သည်။ ေနအိမ်တွင် မီးသီး 

အသုံးြပသမူျားကလည်း ေနအမ်ိြပင်ပရိှ မီးအလင်း 

ေရာင်များကိ ု    လိုအပ်သေလာက်သာအသုံးြပပီး 

အလင်းေရာင်ညစ်ညမ်းမ ကိ ုေလ ာခ့ျေပးိင်ုပါသည်။

 ထိုြပင် အလင်းေရာင်ကိ ုမလိအုပ်ေသာေနရာ 

များတွင် မကျေရာက်ေစရန်ှင့် သတ်မှတ်ေနရာ 

ကိုသာေရာက်ရှိေစရန် ြပလုပ်ရပါမည်။ ညအချနိ် 

တွင် အိပ်ခန်းအတွင်းအလင်းေရာင်မေရာက်ေစရန် 

ခန်းဆီးများကို အသုံးြပိုင်ပါသည်။ ထိုအခါမှသာ 

ြပင်ပအလင်းေရာင်ေကာင့ ်စိတ်အေှာင့်အယှက ်

မရှိဘဲ     ေကာင်းစွာအိပ်စက်အနားယူိုင်မည်ြဖစ ်

သည်။    ေနာက်တစ်ချက်အေနြဖင် ့   မိမိအိမ်ထဲရှ ိ

အခန်းလွတ်များကို      မီးမထွန်းဘဲထားြခင်း 

(သိုမဟတ်ု) လိအုပ်သေလာက်သာ မီးထွန်းြခင်းှင့် 

စမတ်ဖုန်းများအပါအဝင ်   လ ပ်စစ်ပစ ည်းများကိ ု

အိပ်ရာမဝင်မ ီ  ပိတ်ထားြခင်းြဖင့်လည်း   လ ပ်စစ် 

အ ရာယ်ှင့်   အလင်းေရာင်ညစ်ညမ်းမ များကို 

ေလ ာ့ချိုင်ပါသည်။

အလင်းေရာင်ညစ်ညမ်းမ ကို 

ေလ ာ့ချရန် နည်းလမ်းများ

အလင်းေရာင်ညစ်ညမ်းမ ကို     ေလ ာ့ချရန် 

အတွက် အသုံးြပိင်ုေသာ အြခားနည်းလမ်းများမှာ 

နည်းပညာကို  အကျိးရှိရှိအသုံးချြခင်းြဖစ်သည်။ 

အချနိ်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း     မီးလင်းေစမည် ့

(သိုမဟတ်ု) လ ပ်ရှားမ ေတွမှ မီးလင်းေစမည့် အာုခံ ံ

ကရိယိာပါေသာ အလင်းေပးစနစ်မျိးှင့် အပထွူက် 

ရိှမ နည်းပါးေသာ LED မီးလုံးများကိ ုအသုံးြပြခင်းမျိး 

ြဖစ်သည်။ ထိုြပင ်လ  င်းအလျားရှည်ပီး ေွးေထွး 

ေသာပယင်းေရာင်အလင်းကိ ု  ထုတ်ေပးိုင်သည် ့

LED မီးလုံးများကို အသံုးြပြခင်းသည် ေတာက်ပ၍ 

အြဖေရာင်အလင်းကိ ု      ထုတ်ေပးေသာမီးလုံး 

များထက ်     လူသားတိုအေပ ပို၍အကျိးြပေစပါ 

သည်။

ထိုေကာင့လ်ည်း ယေနအချန်ိတွင် နည်းပညာ 

ကုမ ဏီများ၊    စမတ်ဖုန်းကုမ ဏီများက    သူတို 

ထုတ်လုပ်ေသာဖုန်းများတွင ်    Night Mode ဟု 

ေခ ေသာစနစ်ကို     ထည့်ေပးထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

ထုိစနစ်ကုိအသံုးြပြခင်းေကာင့် ဖုန်း၏မျက်ှာြပင် 

အလင်းေရာင်သည ်အလွန်ေတာက်ပေသာ အြပာ 

ေရာင်အလင်းမဟုတ်ေတာ့ဘ ဲ     ေွးေထွးသည့် 

ပယင်းေရာင်အလင်းကိုသာ    ထွက်ေပ လာေစပါ 

သည်။    အြပာေရာင်အလင်းကိ ု   အချနိ်ကာကာ 

ကည့်မိလ င်   မျက်လုံးေညာင်းြခင်း၊   အြမင်ေဝဝါး 

ြခင်းှင့် ေနာက်ဆုံးအေနြဖင့် မျက်စိအလင်းကွယ ်

ြခင်းမျိးအထိြဖစ်ိုင်ပါသည်။  ထိုေကာင် ့ ဖုန်းှင့် 

ကွန်ပျတာများကိ ု   အချနိ်ကာြမင့်စွာအသုံးြပ၍ 

အလွန်အက ံဂမ်ိးကစားသူများသည် အလင်းေရာင် 

ညစည်မ်းမ ကုိ မိမိကုိယ်တုိင်လုပ်ယူေနသလုိြဖစ်ပီး 

ဆိုးကျိးများကို အြခားသူများထက်ပို၍ခံစားရိုင ်

ပါသည်။

ဤသိုြဖင် ့    အလင်းေရာင်ညစ်ညမ်းြခင်း၏ 

ကျန်းမာေရးအေပ သက်ေရာက်မ များှင့် ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ရန်နည်းလမ်းများကိ ု   သိရှိခဲ့ကပီးြဖစ ်

သည်။    ထိုေကာင် ့  အလင်းေရာင်ညစ်ညမ်းမ ၏ 

ဆုိးကျိးများကုိသိရိှပီး မိမိအတွက်၊ မိမိ၏ပတ်ဝန်း 

ကျင်အတွက်၊ ကမ ာကီးအတွက် လ ပ်စစ်မီးအလင်း 

ေရာင်ကိ ု       ဆင်ဆင်ြခင်ြခင်အသုံးြပကပါစိုဟ ု

တိုက်တွန်းေရးသားလိုက်ရပါသည်။       ။  

   ကိုငိမ်းငယ်(က န်းေဒါင့်)

အြပာေရာင်အလင်းသည်လည်း  လူသားတို၏  မယ်လာတိုနင်ေဟာ်မုန်း 

ထွက်ရှိမ ကို ကျဆင်းေစပါသည်။ ယေနေခတ်လူသားတို အသံုးြပေနေသာ 

ကွန်ပျတာများ၊ စမတ်ဖုန်းများသည် အြပာေရာင်အလင်းများထွက်ရှိပါသည်။ 

အိပ်ချန်ိတွင် မအိပ်ဘ ဲစမတ်ဖန်ုးများ၊ ကွန်ပျတာများကိ ုအသံုးြပေနမည်ဆိလု င်  

မယ်လာတိုနင်ေဟာ်မုန်းထွက်ရှိမ မှာ   မရှိသေလာက်နည်းသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

မယ်လာတိနုင်ေဟာ်မန်ုးထွက်ရိှမ  နည်းပါးသွားလ င် အိပ်ေရးမဝြခင်း၊ အဝလွန် 

ြခင်း၊ စိတ်ဖိစီးြခင်း၊ စိတ်အလုိမကျြခင်းှင့် အြခားေသာကျန်းမာေရးြပဿနာ

များကိပုါြဖစ်ေစိင်ုပါသည်။ အဆုိးဆုံးအေနြဖင့် ကင်ဆာေရာဂါပင် ြဖစ်ေစိင်ု 

သည်ဟု သုေတသီများက ေတွရှိထား

အလင်းေရာင်ညစ်ညမ်းမ ကိ ုေလ ာခ့ျရန်အတွက် အသံုးြပိင်ုေသာ အြခား 

နည်းလမ်းများမှာ နည်းပညာကို အကျိးရှိရှိအသံုးချြခင်းြဖစ်သည်။ အချနိ် 

သတ်မှတ်ချက်အတုိင်း မီးလင်းေစမည့်(သိုမဟတ်ု)လ ပ်ရှားမ ေတွမှ မီးလင်းေစ 

မည့် အာံုခကံရိယိာပါေသာ အလင်းေပးစနစ်မျိးှင့် အပူထွက်ရိှမ နည်းပါးေသာ 

LED မီးလုံးများကို အသံုးြပြခင်းမျိးြဖစ်သည်။ ထိုြပင် လ  င်းအလျားရှည်ပီး 

ေွးေထွးေသာပယင်းေရာင်အလင်းကိ ု  ထတ်ုေပးိင်ုသည့် LED မီးလုံးများကိ ု

အသံုးြပြခင်းသည် ေတာက်ပ၍ အြဖေရာင်အလင်းကို ထုတ်ေပးေသာမီးလုံး 

များထက် လူသားတိုအေပ ပို၍အကျိးြပ

ယေနေခတ်တွင် သိပ ံှင့်နည်းပညာများ လျင်ြမန်စွာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေနသည့်အေလျာက် လူသားတိုအတွက် ေနေရာညပါ ထိေတွေနရေသာအရာတစ်ခုမှာ မီးအလင်းေရာင်ပင်ြဖစ်သည်။ ကမ ာကီးကို 

ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်လာေစေသာ တီထွင်မ များစွာထဲတွင ်လ ပ်စစ်မီးသီးလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်သည်။ လ ပ်စစ်မီးသီးများ၏ အလင်းေရာင်ြဖင် ့နယ်ပယ်အသီးသီးမှအလုပ်များကိ ုေနေရာညပါအချနိ်မေရး 

ြပလုပ်လာကပါသည်။ အလုပ်လုပ်ြခင်းေကာင် ့ဖွံဖိးတိုးတက်မ ကိုြဖစ်ေစပါသည်။ ထိုေကာင် ့လ ပ်စစ်မီးအလင်းေရာင်သည ်ေခတ်မီဖွံဖိးြခင်းအတွက ်အေရးပါေသာအေထာက်အကူတစ်ခုြဖစ်သည်။



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်    ၂

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၏ ေရနံရှာေဖွတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများ

တွင် အကျိးတူပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ PTTEP International Limited သည် ကမ်းလွန်လပ်ုကွက် 

အမှတ် M-9 ှင့် လုပ်ကွက်အမှတ ်M-3 တိုတွင် Geotechnical Site Survey(GTI) and Associated 

Studies ဘူမိေဗဒနည်းပညာဆိုင်ရာ ေရေအာက်ေြမသားနမူနာ ေလ့လာတိုင်းတာြခင်းလုပ်ငန်းများ

အား Survey Vessel: MV. DP2 KEYFIELD HELMS (Call Sign: 3EJN) ေရယာ်ြဖင့ ်၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန်လ 

၅ ရက်ေနမှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေနအထိ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ရည် န်းပါစာြဖင့် ညိ  င်း 

ေမတ ာရပ်ခံခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုရာတွင် အဆိုပါေနရက်တွင် လုပ်ငန်းများမပီးြပတ်ေသးပါြဖင့ ်၂၀၂၂ 

ခှုစ် ဇလူိင်ုလ ၅ ရက်ေနမှ ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇလူိင်ုလ ၃၁ ရက်ေနအထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

Geotechnical Site Survey(GTI) လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်မည့် တည်ေနရာကို ေဖာ်ြပသည့ ်

Coordinates များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည ်-

No. Point Latitude  Longitude

1. M3 ASK-12 15°  25'  58.62" N  95°  30'  00.83" E

2. ZWP-16(Zawtika-25) 14°  15'  20.15" N  95°  33'  27.38" E

3. ZWP-17(Zawtika-29) 14°  31'  04.83" N  96°  00'  39.77" E

4. ZWP-18(Zawtika-14) 13°  57'  00.16" N  95°  46'  05.52" E

5. ZWP-19(Zawtika-12) 14°  15'  17.31" N  95°  56'  35.79" E

6. Zawtika-38(Jacket Receiver) 14°  22'  03.20" N  95°  45'  39.48" E

သိုြဖစ်ပါ၍ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ ်M-9 ှင့် လုပ်ကွက်အမှတ ်M-3 တိုတွင် Geotechnical 

Site Survey (GTI) and Associated Studies ဘူမိေဗဒနည်းပညာဆိုင်ရာ ေရေအာက်ေြမသားနမူနာ 

ေလလ့ာတိင်ုးတာြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ုSurvey Vessel: MV. DP2 KEYFIELD HELMS (Call Sign: 3EJN) 

ေရယာ်ြဖင့ ်၂၀၂၂ ခှုစ် ဇလူိင်ုလ ၅ ရက်ေနမှ ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇလူိင်ုလ ၃၁ ရက်ေနအထ ိလပ်ုငန်းေဆာင်ရက် 

ေနစ် လုပ်ငန်းကန် ကာမ  မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းခွင်တည်ေနရာများမ ှ  

၄ ကီလိုမိတာပတ်လည်အတွင်း သေ  ဘာကီးငယ်များ၊ ကုန်တင်စက်ေလှများ၊ ငါးဖမ်းသေ  ဘာများ၊ 

စက်တပ်သမ န်များ ြဖတ်သန်းသွားလာြခင်းှင့ ်ေကျာက်ချရပ်နားြခင်း၊ ငါးဖမ်းြခင်း၊ ငါးဖမ်းကရိယိာများ 

ချထားြခင်းမရိှေစရန် ေရေကာင်းသတေိပးချက် (Notice to Mariners) ကိ ုထတ်ုြပန်ေကညာထားေကာင်း 

သတင်းရရှိသည်။                                                                                                 

 သတင်းစ်

ေရေကာင်းသတိေပးချက ်ထုတ်ြပန်ေကညာ

 အာဆီယံမှ

ြမန်မာအသင်း၏ ပွဲထွက်လူစာရင်းတွင် ဟိန်းထက်စိုး 

(ဂိုး)၊  မျိးမင်းဟိန်း၊   လန်းဆန်းေအာင်၊   လင်းလင်းထွန်း၊ 

အာကာေကျာ်၊ ေဇာ်ဝင်းသိန်း၊ ချစ်ေအး၊ မိုးေဆွ၊ လမင်းေထွး၊ 

ထွန်းထွန်းသိန်း၊ ဥက ာိုင်တိုြဖင် ့ပွဲထွက်ခဲ့သည်။ 

သွင်းယူခဲ့

ြမန်မာအသင်းသည ်ပွဲအစပိုင်းတွင ်ဂိုးရရန် ုန်းကန်ခဲ့ရ 

ေသာ်လည်း ၂၇ မိနစ်တွင် မိုးေဆွ၏ အဖွင့်ဂိုးရရှိပီးေနာက်ပိုင်း 

ဂိုးများဆက်တုိက်ရရိှခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ၂၉ မိနစ်တွင် ေဇာ်ဝင်းသန်ိး၊ 

၃၈ မိနစ်တွင် လမင်းေထွးတိုက ဂိုးများထပ်မံသွင်းယူခဲ့သြဖင် ့

ပထမပုိင်းအပီးတွင် ြမန်မာအသင်းက သံုးဂုိးြပတ်အုိင်ရရိှေန 

သည်။ ဒုတိယပိုင်းတွင်လည်း ြမန်မာအသင်းက ပွဲကိုထိန်းချပ် 

ိင်ုခဲ့ပီး ၆၈ မနိစ်တွင် ချစ်ေအး၊ ၇၄ မနိစ်တွင် သာယာဝင်းထက်၊ 

၇၈ မိနစ်တွင် အာကာေကျာ်ှင် ့၈၅ မိနစ်တွင် သိန်းေဇာ်သီဟ 

တိုက သွင်းယူခဲ့သည်။

ြမန်မာအသင်းသည ်အုပ်စု(က)တွင် အိမ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှား၊ 

ဗယီက်နမ်၊ ထိင်ုး၊ ဘူိင်ုး၊ ဖလိစ်ပိင်ုတိုှင့် ကျေရာက်ေနသည်။ 

ြမန်မာအသင်းသည ်အုပ်စုဒုတိယပွဲအြဖစ ်ဇူလိုင်  ၄ ရက်တွင် 

ထိုင်းအသင်းှင် ့ယှ်ပိင်ကစားရမည်ြဖစ်သည်။ 

သတင်း - ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ - MFF

 လီဗာပူးအသင်းမှ

ဆက်ေနမလား ဒါမှမဟုတ် ထွက်ခွာေတာ့မှာလား 

ဆိုတဲ့ အသင်းရဲသံသယေတွလည်း  စာချပ်သစ် 

ချပ်ဆိုလိုက်ချနိ်မှာ ပျက်ြပယ်သွားခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

တိုက်စစ်မှး  မိုဟာမက်ဆာလာဟာ  ိုးမား 

အသင်းကေန လီဗာပူးအသင်းဆ ီေြပာင်းေရ လာခဲ့

ပီးေနာက်ပိုင်း လီဗာပူးအသင်းနဲအတ ူ ငါးှစ်တာ 

ကာလအတွင်း ပဲွစ်စစုေုပါင်း ၂၅၄ ပဲွပါဝင်ကစားေပး 

ခဲရ့ာမှာ သွင်းဂုိး ၁၅၆ ဂိုးအထ ိ သွင်းယေူပးိင်ုခဲတ့ာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ဒါအ့ြပင်   လဗီာပူးအသင်းနဲအတ ူ  တိက်ုစစ်မှး 

သတင်းေကညာချက်
၁။ ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၏ ေရနံရှာေဖွတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် အကျိးတူ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ  POSCO International Corporation (Myanmar E&P) သည် 

ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ်၊ A-1 ဧရိယာတွင် SHWE Phase 2 Development Project အရ Offshore 

Installation Activities လုပ်ငနး်များအား Diving Support Vessels, LICHTENSTEIN ြဖင့်  

ေဆာင်ရက်သွားမည့်  တည်ေနရာကုိေဖာ်ြပသည့် Coordinate များြဖစ်ေသာ Point A ေြမာက်လတ တွီဒ် 

၁၉ ဒီဂရီ  ၅၁ မိနစ် ၄၁.၁၁၅ စက န်၊ အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် ၉၂ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၀၄.၃၄၀ စက န်၊ Point B 

ေြမာက်လတ တွီဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၅၁ မိနစ် ၄၂.၇၅၉ စက န်၊ အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် ၉၂ ဒီဂရီ ၃၃ မိနစ် ၂၇.၂၀၂ 

စက န်၊ Point C ေြမာက် လတ တွီဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၃၉ မိနစ် ၅၂.၇၆၂ စက န်၊ အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် ၉၂ ဒီဂရီ ၃၃ 

မိနစ် ၂၉.၁၅၉ စက န်ှင့် Point D ေြမာက်လတ တွီဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၃၉ မိနစ် ၅၁.၁၃၆ စက န်၊ အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် 

၉၂ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၀၆.၉၈၈ စက န်တုိအတွင်းတွင်  ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇူလုိင်လ(၆)ရက်ေနမှ ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဩဂုတ်လ(၃၁) ရက်ေနအထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၂။ သုိြဖစ်ပါ၍ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် အမှတ်၊ A-1 ဧရိယာတွင် SHWE Phase 2 Development Project 

အရ Offshore Installation Activities လုပ်ငန်းများအား Diving Support Vessels, LICHTENSTEIN 

ြဖင့် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေနစ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းများ ေှာင့်ေှးကန်ကာမ မြဖစ်ေပ ေစေရး 

အတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါတည်ေနရာများမှ (၄)ကီလုိ မီတာ ပတ်လည်အတွင်းအား ေရေကာင်းသတိေပးချက် 

(Notice to Mariners) ထုတ်ြပန် ေကညာထားပါ၍ သေ  ဘာကီးငယ်များ၊ ကုန်တင်စက်ေလှများ၊ ငါးဖမ်း 

သေ  ဘာများ၊ စက်တပ် သမ န်များြဖတ်သန်းသွားလာြခင်း၊ ေကျာက်ချရပ်နားထားြခင်း၊ ငါးဖမ်းဆီးြခင်းှင့် 

ငါးဖမ်းကိရိယာများချထားြခင်းမြပလုပ်ကရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

မိုဟာမက်ဆာလာဟာ    ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား၊ 

ပရမီယီာလဂ်ိဖလား၊ အက်ဖ်ေအဖလား၊ ဖဖီာကလပ် 

အသင်းများကမ ာ့ဖလားနဲ  ယူအီးအက်ဖ်ေအစူပါ 

ဖလားတုိကုိ ရယူေပးုိင်ခ့ဲသူ ြဖစ်ပါတယ်။ တုိက်စစ်မှး 

မိုဟာမက်ဆာလာဟာ   လီဗာပူးအသင်းနဲအတူ          

ပရီမီယာလိဂ်ေရ ဖိနပ်ဆုတစ်ကိမ်နဲ  ပေရာ်ဖက်ရှင်

နယ်ေဘာလုံးသမားများအဖွဲက      ေပးအပ်တဲ့ 

တစ်ှစ်တာပအီက်ဖ်ေအ အေကာင်းဆုံးကစားသမား 

ဆှုစ်ကမ်ိ စတဲတ့စ်ဦးချင်းဆေုတကွိလုည်း ရယူိင်ု 

ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

 ေငွကယ်

(၁၁)ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံမသန်စွမ်းအားကစားပိင်ပွဲတွင်

ြမန်မာမှ အားကစားနည်းခုနစ်မျိး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်
ရန်ကုန်    ဇူလိုင်    ၂

(၁၁)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံမသန်စွမ်း 

အားကစားပိင်ပွဲအား အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ 

ဆိုလိုမိ Central Java တွင် ဇူလိုင် ၃၀ 

ရက်၌  စတင်ကျင်းပ သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

အဆုိပါ ပိင်ပဲွတွင် ြမန်မာမသန်စွမ်း 

အားကစားအဖဲွချပ်မှ ေြပးခုန်ပစ်၊ ြမားပစ်၊ 

Goalball ၊ ေရကူး၊ ေဘာလုံး၊ ထိုင်လျက ်

ေဘာ်လေီဘာ၊ အေလးမ အားကစားနည်း 

ခနုစ်မျိး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သွားမည်ြဖစ် 

သည်။

ပိင်ပဲွအား ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇလူိင်ု ၃၀ ရက် 

မှ ဩဂတ်ု ၆ ရက်ထ ိကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပီး 

ြမန်မာအားကစားအဖဲွမှ အပ်ုချပ်/နည်းြပ 

၂၄ ဦး၊    အားကစားသမား    ၆၉   ဦး         

အေနြဖင့ ်  ဇလူိင်ု ၂၅ ရက်ှင့ ်၂၆ ရက်တွင် 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံသို စတင်ထွက်ခွာမည ်

လက်ေရးစင်မသန်စွမ်းအားကစားသမားများ     ထိုင်လျက်ေဘာ်လီေဘာ         

ေလ့ကျင့်ေနစ်။ 

ြဖစ်သည်။ 

လက်ရိှတွင်  ြမန်မာိင်ုင ံမသန်စွမ်းသ ူ

များအားကစားအဖဲွချပ်၊ မသန်စွမ်းသမူျား 

အားကစားေလ့ကျင့ ်ေရး  စခန်းတွင် 

အားကစားသမား ၆၀ ေကျာ်သည် ၂၀၂၁ 

ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှစတင်ကာ စခန်း 

သွင်းေလက့ျင့လ်ျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။ 

အဆိုပါ  ပိင်ပွဲတွင်အားကစားနည်း 

၁၄ မျိး  ထည့်သွင်းကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများ     အားလုံး        

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်သည်။ 

ဗလစိုး

ရန်ကုန်    ဇူလိုင်    ၂ 

၂၀၂၂ ရာသီ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွ ဲ

ပွဲစ် (၂) ပထမေနကို ဇူလိုင် ၂ ရက်က 

သုဝဏ ကွင်း၌    ကျင်းပရာ   မဟာ 

ယူုိက်တက်အသင်းက ဟံသာဝတအီသင်း 

ကို တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိြဖင် ့အိုင်ယူခဲ့သည်။

ေနာက်ဆုံးကျင်းပသည့် ၂၀၂၀ ပိင်ပဲွ 

တွင် ဒတုယိဆရုခဲသ့ည့်အြပင် ယခရုာသ ီ

အဖွင့်ပွဲတွင ်  ဧရာဝတီကိ ု  အိုင်ရထား 

သည့် ဟသံာဝတအီသင်းသည် မထင်မှတ် 

ဘဲ မဟာယူိုက်တက်အသင်းကိ ု  အ ံး 

ေပးခဲရ့သည်။ အဖွင့်ပဲွတွင် လက်ရိှချန်ပယီ ံ

ရှမ်းယူိုက်တက်ကို ဂိုးြပတ်အေရးနိမ့် 

ထားသည့်  မဟာယူိုက်တက်အသင်း 

သည် ုိင်ပဲွြပန်လည်ရရိှေရး ေသချာြပင်ဆင် 

ခဲ့ပီး ရရိှသည့်အခွင့်အေရးများအား အသုံး 

ချိုင်သြဖင် ့ အိုင်ရခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ဟသံာဝတအီသင်းသည် ဧရာဝတကီိ ု

အိင်ုရခဲေ့သာ        ပဲွထွက်လစူာရင်းအား 

အေြပာင်းအလဲအချိ ြပလုပ်ကာ ပွဲထွက် 

ခဲ့သည်။ 

ှစ်သင်းစလုံး      ပွဲစကတည်းက 

တုိက်စစ်ဖွင့်ကစားသြဖင့်   အြပန်အလှန် 

ရှိခဲ့ေသာ်လည်း  ဟံသာဝတီအသင်းက 

ဂုိးသွငး်ခွင့်ပုိရခ့ဲေသာ်လညး်  ပထမပိုင်း 

အပီးတွင်   ဂိုးမရှိသေရကျေနသည်။ 

ဒုတိယပိုင်းအစတွင ် မဟာယူိုက်တက် 

အသင်း  အိုင်ဂိုးရခဲ့ပီး  မျိးမင်းဖိးှင် ့

စုိးမင်းုိင်တဲွလံုးမှ မျိးမင်းဖိးက သွင်းယ ူ

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ယင်းေနာက်ပိုင်းတွင်  ဟံသာဝတီ 

အသင်းက ေချပဂိုးရရန် ကိးစားေသာ ်

လည်း  ံးပွဲြဖင့်သာ ကံေတွခဲ့ရသည်။  

ပဲွစ် (၂) ဒတုယိေနကိ ုဇလူိင်ု ၃ ရက် 

(ယေန ) ဆက်လက်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

ဧရာဝတီအသင်းှင့် ရခုိင်အသင်း ယှ်ပိင် 

ကစားမည်ြဖစ်သည်။ 

သတင်း - ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ- MNL

MNL ပိင်ပွဲတွင် ဟံသာဝတီကို မဟာယူိုက်တက် အုိင်ယူ

ဟံသာဝတီှင့်  ဟံသာဝတီှင့်  

မဟာယူုိက်တက်အသင်းတုိမဟာယူုိက်တက်အသင်းတုိ

ယှ်ပိင်ေနစ်။ယှ်ပိင်ေနစ်။



ဇူလိုင်  ၃၊   ၂၀၂၂

လူသားတိုကျန်းမာေရးအတွက ်

အေရးပါေသာငါး

လူအများစုက ငါးအစားအစာကိ ု ေရးချယ်မ  

နည်းပါးကသည်။ အမှန်စင်စစ် ငါးစားသံုးြခင်းြဖင့် 

ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်    ကျန်းမာေရးှင့် 

ညီွတ်ေသာအကျိးေကျးဇူး   ေြမာက်ြမားစွာရရှ ိ

ိင်ုပါသည်။ ထိုေကာင့် ရက်သတ ပတ်လ င် အနည်း 

ဆုံး တစ်ကိမ် သုိမဟုတ် ရက်ြခား ငါးစားသံုးေပးကရန် 

လိပုါသည်။ ငါးတွင် လသူားတိုအတွက် အေရးအပါ 

ဆုံး ဓာတ်တစ်မျိးမှာ ပိုတင်းြဖစ်သည်။ ငါးဟင်း 

လျာတစ်ခွက်မှ လသူားတို တစ်ေနတာ လိအုပ်လျက် 

ရိှေသာ ပိတုင်းဓာတ် ၁၅ ရာခိင်ု န်းေကျာ် ရရိှိင်ုပါ 

သည်။  ပိုတင်းဓာတ်သည ်  ကိုယ်တွင်းအဂ   ါများ၊ 

အေမှးပါးများ၊  ဆဲလ်များ၊    က က်သားများှင့် 

ထိက်ုသင့်သည့် ဖံွဖိးကီးထွားမ ကိ ုြဖည့်ဆည်းေပး 

ပါသည်။ ငါးသည် ကေလးသငူယ်များှင့် သက်ကီး 

ရယ်အိုများအတွက ်အသင့်ေတာ်ဆုံးြဖစ်သည်။

ထိုြပင် ငါးတွင် သတ ဓာတ်များ အများအြပား 

ပါဝင်သြဖင် ့အိုး၊ သွား၊ လက်သည်း ကျန်းမာေရး 

အတွက် အေရးပါေသာ ေဖာစ့ဖတ်ိဓာတ်ကိ ုရရိှိင်ုပါ 

သည်။    သုေတသနေတွရှိချက်များအရ  ငါးတွင် 

ဆယ်လီနီယမ်ဓာတ်  ပါဝင်ေနသြဖင် ့  ဆီးကျတိ် 

ကင်ဆာှင့် ှလံုးေရာဂါြပဿနာများကုိ ကာကွယ် 

ေပးိင်ုသည်ဟဆုိထုားသည်။ ငါးများတွင် အကျိးြပ 

အဆီဓာတ်များေပါများသြဖင် ့  လူတိုကိုယ်ခ ာရှိ 

အဆီဓာတ်များှင့်    မေကာင်းေသာ    LDL 

ကိုလက်စထေရာများကိ ု  ေလျာ့နည်းေစပါသည်။ 

ှလုံးေသွးေကာကျ်းအပါအဝင ်ေလြဖတ်ေရာဂါ 

များ၊   မျက်စိတိမ်စွဲေရာဂါ၊   ဆီးကျတိ်ေရာဂါှင် ့

ဦးေှာက်ေဖာက်ြပန ်အယ်လ်ဇိုင်းမားေရာဂါတိုကို 

လည်း ေလျာ့နည်းကျဆင်းေစပါသည်။  

ထိမု မက ငါးတွင် ပိတုက်စယီမ် ပါဝင်မ ေကာင့် 

ဦးေှာက်သုိ ေအာက်ဆီဂျင်ပုိလ တ်မ  အားေကာင်း 

ပီး ခ ာကိုယ်အှံ အရည်ထိန်းဓာတ်ကိ ုရရှိေစပါ 

သည်။ ဗီတာမင်အီးှင် ့ဗီတာမင်စီတိုလည်း ပါဝင် 

သြဖင့် အသားအေရကျန်းမာေရးကိ ုအေထာက်အပံ ့

ြပပါသည်။   ထိုေကာင် ့    ငါးစားသုံးြခင်းသည ်

ကျန်းမာေရးှင့် ညီွတ်သည့် ဇီဝကမ ြဖစ်စ်များ 

ှင့် ကိယ်ုတွင်းအဂ   ါအစတ်ိအပိင်ုးများ၏ လပ်ုေဆာင် 

ချက်များကိ ုေကာင်းမွန်ေစေသာေကာင့် ေနစ်ဘဝ 

တွင် ငါးစားဖွယ်သည် အထူးသင့်ေလျာ်ဆုံးြဖစ်ပါသည်။

အေရးပါေသာငါးသယံဇာတများ 

မြပန်းတီးေရး

မိြပေနြပည်သူများသည ်     တစ်ေနတြခား 

လဦူးေရတိုးပွားလာကပီး ေနစ်စားသံုးမ အတွက် 

အသား၊ ငါး လိအုပ်ချက် ြမင့်မားလာသည်။ လသူား 

တို ရိက ာ သား၊ ငါးက  တွင်  ငါးသည် ေဈး န်း 

အသက်သာဆုံးြဖစ်ပါသည်။ ထိအုခါ ကျန်းမာေရးှင့် 

မ တညွီတ်ပီး ေဈး န်းသက်သာသည့် ငါးစားသုံး 

မ  များြပားလာသြဖင့် ပင်လယ်၊ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ ကန်၊ 

ေြမာင်းများမှ    ငါးဖမ်းယူမ    များြပားလာပီး 

ငါးသယံဇာတရှားပါးမ   မလွဲမေသွ  ြဖစ်လာိုင်ပါ 

သည်။ ထိုေကာင် ့ ငါးေမွးြမဖမ်းဆီးေရးလုပ်ငန်း 

များကိ ုစနစ်တကျ မှန်မှန်ကန်ကန် ြဖစ်ထွန်းေအာင် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည ်ြဖစ်ေပသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံရာသီဥတု၏ မိုးဖိင်ဖိင်ရာေသာ 

ေမ၊ ဇွန်ှင့် ဇူလိုင်လများတွင ်ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်း၊ 

အိင်ု အံှအြပား၌ ဥများ ြပည့်ေနေသာ ငါးမကီးများ၊ 

မျိးရည်ြပည့်ဝေနေသာ ငါးထီးကီးများသည် ဥချရန် 

ေနရာရှာေဖွ၍ ငါးရစ်တက်ကရာ အကယ်၍ ယင်း 

ငါးများကိ ု ဖမ်းဆီးလိုက်ပါက ေပါက်ပွားလာမည် ့

သန်းေပါင်းများစွာေသာ ငါးသားေပါက်၊ ငါးသန်များ 

ငါးသယံဇာတ မြပန်းတီးေရး ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း

သည်   ေသေကျပျက်စီးသွားမည ်   ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိအုခါ တစ်ုိင်ငံလံုး ငါး၊ ပစွုန် ဖလူုစွံာစားသုံးမ ှင့် 

အမျိးသားစီးပွားေရးဖွံဖိးမ ကို အေထာက်အကူ 

မြပေတာ့ဘဲ ငါးမျိးြပန်းတီးသွားေစိုင်ပါသည်။ 

ထိုေကာင့်  ြမန်မာိုင်ငံ၏   ေရကီးကွင်း၊ 

ေရနက်ကွင်းများတည်ရိှရာ ေဒသများရိှ ကမ်းေဝး/ 

ကမ်းနီး ေရလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ေရလုပ်သားများှင့် 

မိမိမိဖတိုအား ငါးသယဇံာတများ မြပန်းတီးေရး 

အတွက် ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး အသိပညာ 

ေပး ေဟာေြပာပွဲများကိ ုသက်ဆိုင်ရာ ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနုံးများက   ကျင်းပေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

အဆိပုါ ေဟာေြပာပဲွများ၌ ေမ၊ ဇွန်ှင့ ်ဇလူိင်ုလများ 

သည် ငါးရစ်၊ ငါးသန်ကာလြဖစ်ပီး ငါးများ မိတ်လုိက်၊ 

ဥချ၊ သားေပါက်သည့် ရာသခီျန်ိြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိပုါ 

ရာသကီာလများတွင် တားြမစ်ငါးဖမ်းကရိယိာများ 

ြဖင့် ငါးဖမ်းဆီးြခင်း၊ ပိုက်စိမ်းဘဝင်းေထာင်ြခင်း၊ 

ဘက်ထရေီရှာခ့်တိက်ု၊ မိင်ုးခဲွ၊ အဆပ်ိချ၍ ငါးဖမ်းဆီး 

ြခင်း၊ ကမ်းနီးတရတ်ဆွဲ၍ ငါးဖမ်းဆီးြခင်း၊ ငါးမန်း 

ဖမ်းဆီးြခင်း၊ ငါးမ ားစကာြဖင့် ငါးဖမ်းဆီးြခင်း၊ 

သတ်မှတ်အတိင်ုးအတာှင့် မြပည့်မေီသာ ကဏန်း 

များဖမ်းဆီးြခင်းတိုကိ ု  မြပလုပ်ကရန်ှင် ့ထိုသို 

ြပလုပ်ဖမ်းဆီးပါက ငါးသယံဇာတများ  ြပန်းတီး 

သွားပီး ေနာင်တွင် ငါးသယဇံာတများ ရှားပါးလာမ  

များှင့် ရင်ဆိုင်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုြပင ်

ငါးသယံဇာတများသည ်ေဂဟစနစ်ကို ထိန်းသိမ်း 

ရာတွင်လည်း အေရးပါေသာ အခန်းက  မှ ပါဝင် 

ေနသည့်အတွက် ငါးသယံဇာတများ မြပန်းတီး 

ေအာင် လိုက်နာေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေဟာေြပာလျက်ရှိပါသည်။ 

ထိုြပင ်      ြပည်နယ်ှင့်    တိုင်းေဒသကီး 

အသီးသီးတိုတွင်  သဘာဝငါးသယံဇာတများ 

ြပန်းတီးမ မြဖစ်ေပ ေစရန် ြပည်သူများ လိုက်နာရ 

မည့် ေရချိ၊ ေရငန် ငါးလုပ်ငန်းဥပေဒများ၊ ြပစ်မ  

ြပစ်ဒဏ်များှင့် တားြမစ်ထားေသာ ငါးဖမ်းကရိယိာ 

များြဖင့် ငါးဖမ်းဆီးြခင်းများ မြပလပ်ုကရန် စသည့် 

သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်ေသာ  ေြမစိုက ်

ပိုစတာများ၊ ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ငါးဖမ်းဆီးြခင်း 

မြပရန် ပညာေပးပိုစတာများ၊   “ငါးသယံဇာတ 

ထိန်းသိမ်းေရး     ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပး” 

စာသားပါ ေြမစုိက်ပုိစတာစုိက်ထူြခင်းှင့်   ငါးလုပ်ငန်း 

ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝြခင်းတိုကိ ု

လည်း ခရီးသွားြပည်သူများအား အခမ့ဲြဖန်ေဝေပး 

လျက်ရှိပါသည်။

ငါးေမွးြမေရးကန်များ ေရကီးနစ်ြမပ်မ မှ 

ကိတင်ကာကွယ်ေရး သတိေပး  းေဆာ်ချက်

ိုင်ငံေတာ် စားနပ်ရိက ာဖူလုံေရးှင် ့ ြပည်ပ 

တင်ပိုြခင်းြဖင့် ိင်ုငြံခားဝင်ေငရွရိှေရးအတွက် ိင်ုင ံ

တင်ထက်ထက်ေဇာ်

အံှအြပားတွင် ငါးေမွးြမေရးကန်များြဖင့် ေမွးြမ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ မိုးအလွန်အက ံရာသွန်းြခင်း 

ှင့် ြမစ်ေရကီးြခင်းများေကာင့် ငါးေမွးြမေရးကန် 

များ ေရကီးနစ်ြမပ်ြခင်းမှ ကိတင်ကာကွယ်ရန်ှင့် 

ဆုံး ံးမ ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက ်   စိုက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန လက်ေအာက် 

ရှိ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက ်

များကို ငါး၊ ပုစွန်ေမွးြမေရးကန်များ၌ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ကပါရန ်       သတိေပး  းေဆာ်ထားပါ 

သည် -

 - ငါးေမွးြမေရးကန်များ၏ ကန်ေပါင်များခိင်ုခံ ့

ရန်အတွက် ကန်ေပါင်ပါးေသာ၊ နမ့်ိေသာေနရာ 

များတွင်  သဲအိတ်များဖို၍   ကန်ေပါင်ခိုင်ခံ့ 

ေအာင် ြပလုပ်ထားပါရန်၊

 - အကယ်၍  ေရကီးေရလ ံလာပါက   ငါးများ 

လွတ်ထွက်မ  မရှိေစေရးအတွက ်ဇာြပာပိုက ်

များြဖင် ့ကာရံထားပါရန်၊

 - ေရစီးေကာင်းှင့်နီးေသာ  ငါးကန်များတွင ်

ေရတိုက်စားမ      ကာကွယ်ရန်အတွက ်

တုတ်ိုက်ပီး   ဝါး၊ ထရံများြဖင် ့   ကာရံ၍ 

သဲအိတ်များ ဖိုထားပါရန်၊

 - လိအုပ်ပါက ငါးများေရ ေြပာင်းုိင်ရန်အတွက် 

ငါးဖမ်းပိက်ုများ၊ စက်ေလမှျားှင့် စက်ပစ ည်း 

များအား    ကိတင်ြပင်ဆင်ထားပါရန်ှင့် 

အထူးသြဖင် ့မျိးငါးကီးများအား ဦးစားေပး 

ေရ ေြပာင်းထားပါရန်၊

 - သိေုလှာင်ထားေသာ ငါးအစာှင့် လပ်ုငန်းသုံး 

ပစ ည်းများအား    ေရလွတ်ေသာေနရာသို 

ေရ ေြပာင်းထားပါရန်၊

 - ပံုမှန် အစာေက းြခင်းြဖင့် ငါးများလွတ်ထွက် 

မသွားေစေရး ေဆာင်ရက်ထားပါရန်၊

 - ေမွးြမေရးကန်၏ ေရထွက်/ ေရလ ံေပါက်များ၊ 

ေရေကျာ်မည့်ေနရာများအား အစ်ဂတုစိက်ု 

စစ်ေဆးေနပါရန်၊

 - ထူးြခားသည့် အေြခအေနများအား အချန်ိှင့် 

တစ်ေြပးည ီသိရှိိုင်ရန်အတွက် ဆက်သွယ် 

သတင်းပိုိုင်မည် ့       နည်းလမ်းများအား 

ကိတင်ြပင်ဆင်ထားပါရန်၊

 - ိုင်ငံပိုင်  ေရဒီယို၊   အသံလ င့်ဌာနများမှ 

ထတ်ုလ င့်လျက်ရိှေသာ အေရးေပ မိုးေလဝသ 

သတေိပးချက်များှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်း 

များကို အမဲဂုတစိုက ်နားေထာင်ပါရန်ှင့် 

ြပည်တွင်းထုတ် ေနစ်သတင်းစာများတွင ်

ပါရှိသည့်     မိုးေလဝသှင့်ပတ်သက်သည် ့

သတင်းေဆာင်းပါးများအား   အမဲမြပတ ်

ဖတ် သတိြပပီး   ငါးေမွးြမသူအချင်းချင်း 

သတင်းအချက်အလက ်            ဖလှယ်ကပါ 

ရန်၊

 - ေရကီးနစ်ြမပ်မ အတွက် အေရးေပ အေြခ 

အေနများြဖစ်ေပ ပါက နီးစပ်ရာငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနများှင့်     ဆက်သွယ်အကူအည ီ

ေတာင်းခံကပါရန်။

အချပ်အားြဖင့်ဆိုေသာ် မျက်ေမှာက်ကာလ 

လူတန်းေစ့စားသုံးိုင်ေသာ ငါးဟင်းလျာ၊ အရယ် 

အားလံုးအတွက် ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေစေသာ 

ငါးအာဟာရ        စသည့်အေြခခံအချက်အလက ်

အေထာက်အပံ့ေကာင်း များစွာတိုေကာင့် တိုးပွား 

လာေသာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ လူဦးေရအတွက် ေနစ် 

ငါးစားသုံးိုင်ေရးှင့် ငါးသယဇံာတများ ေပါများေရး 

တိုကို  အစ်ဂုတစိုက်ဂုြပကရမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့် ငါးသယဇံာတ မြပန်းတီးေရး၊ အနာဂတ် 

ိုင်ငံေတာ်အတွက် တစ်ိုင်ငံလုံး ဖူလုံစွာစားသုံးမ  

ှင့် အမျိးသားစီးပွားေရးဖွံဖိးမ တိုကို အေထာက် 

အကြူပေစရန်အတွက် ငါးဖမ်းလပ်ုငန်းလပ်ုေဆာင် 

သမူျားက ငါးရစ်ငါးသန်တက်ချန်ိကာလ (သတ်မှတ် 

ကာလ) များအတွင်း    ငါးဖမ်းဆီးမ ကိုမြပကဘ ဲ

စည်းကမ်းလိက်ုနာိင်ုကမည်ဆိပုါလ င်   အနာဂတ်  

ငါးသယံဇာတကို           ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရာ 

ေရာက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း        တင်ြပလိုက်ရပါ 

သည်။           ။

မျက်ေမှာက်ကာလ လတူန်းေစစ့ားသုံးိင်ုေသာ ငါးဟင်းလျာ၊ အရယ်အားလံုး 

အတွက် ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေစေသာ ငါးအာဟာရ စသည့်အေြခခံအချက် 

အလက် အေထာက်အပ့ံေကာင်းများစွာတိုေကာင့် တိုးပွားလာေသာ ြမန်မာိင်ုင၏ံ 

လူဦးေရအတွက် ေနစ်ငါးစားသုံးိုင်ေရးှင့် ငါးသယံဇာတများ ေပါများေရး 

တိုကို အစ်ဂုတစိုက်ဂုြပကရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် ငါးသယံဇာတ 

မြပန်းတီးေရး၊ အနာဂတ်ိုင်ငံေတာ်အတွက် တစ်ိုင်ငံလုံး ဖူလုံစွာစားသုံးမ ှင့် 

အမျိးသားစီးပွားေရးဖွံဖိးမ တိုကို အေထာက်အကူြပေစရန်အတွက် ငါးဖမ်း 

လပ်ုငန်းလပ်ုေဆာင်သမူျားက ငါးရစ်ငါးသန်တက်ချန်ိကာလ (သတ်မှတ်ကာလ) 

များအတွင်း ငါးဖမ်းဆီးမ ကိုမြပကဘဲ စည်းကမ်းလိုက်နာိုင်ကမည်ဆိုပါလ င်   

အနာဂတ်ငါးသယံဇာတကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရာေရာက်မည်



ဇူလိုင်  ၃၊   ၂၀၂၂

“ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ “ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 
ရန်ေြပ(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၈၉၂/က)ဟုေခ တွင်ေသာ ရန်ေြပ(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၈၉၂/က)ဟုေခ တွင်ေသာ 

(၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ ပထမထပ်၊ ဒုတိယအလ ာ၊ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ ပထမထပ်၊ ဒုတိယအလ ာ၊ 
အကျယ်အဝန်း (၁၈ေပx၅၄ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်း အကျယ်အဝန်း (၁၈ေပx၅၄ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်း 

အပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့် အပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့ ်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် 

ေကညာြခင်း”ေကညာြခင်း”
အထက်ရည်ွန်းလိပ်စာပါ တိုက်ခန်းမှာ ေြမရှင ်ဦးအဒူေမာ်တေလာက ်[၁၂/

တမန(ိုင်)၀၉၉၈၄၁] အမည်ေပါက်ေသာ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လပ်ုထားေသာ တိက်ုခန်းြဖစ်ပီး ယခေုရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသ ူေဒ နနီြီမင့၊် 
ုိင်ငံသားအမှတ်-(ေလ ာက်ထားဆဲ)မှာ ေြမရှင် ဦးအဒူေမာ်တေလာက်၏ ဇနီးြဖစ်ေကာင်း 
ှင့ ်ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူေြမရှင် ဦးအဒေူမာ်တေလာက် သက်ရိှထင်ရှားရိှစ်က (၂-၁၀-၂၀၁၃) 
ေနစဲွပါ ကန်ထိက်ုတာှင့ ်ေြမရှင်တုိ အခန်းေပး၊ အခန်းယ ူတိက်ုခန်းေဆာက်လပ်ုခဲ့ပီး 
ယခေုရာင်းချေသာ တိက်ုခန်းအား  ေြမရှင်တစ်ဦးအေနြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုလာြခင်းြဖစ်ေကာင်း 
ှင့် ေြမရှင ်ဦးအဒူေမာ်တေလာက်မှာ (၁၂-၄-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားေသာ 
ေကာင့် ၎င်းပုိင်ဆုိင်လာြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အြခား အေမွစား 
အေမွခံ အေပါင်အံှမှစ၍ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းထား 
ြခင်းတုိ လံုးဝမရိှေကာင်း၊ ထုတ်ေဖာ်ဝန်ခံလျက် ၎င်း၏ကုိယ်စား ဦးခင်ေမာင်စုိး [၁၂/သကတ 
(ိုင်)၁၄၆၂၄၄]မှ အလုံးစုံတာဝန်ယူလက်မှတ်ေရးထိုး၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာ 
သြဖင့် က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးလ  င်မျိးေကျာ် [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၂၃၃၆၉] 
ှင့ ်ေဒ အသိ ာေမာ် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၉၂၀၉၅]တိုမှ အပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ 
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက ခိုင်လုံေသာ မူရင်းစာရက်စာတမ်းအေထာက် 
အထားများြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက  အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်တုိင်ေအာင် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးလ  င်မျိးေကျာ် ှင့် ေဒ အိသ ာေမာ်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးလ  င်မျိးေကျာ ်ှင့် ေဒ အိသ ာေမာ်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီလာဝင်း (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၂၃)ေဒ နီလာဝင်း (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၂၃)

အမှတ်-၁၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊အမှတ်-၁၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၄၃၄၅၀၇၊ ၀၉-၇၇၂၇၆၆၇၁၆သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၄၃၄၅၀၇၊ ၀၉-၇၇၂၇၆၆၇၁၆

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်- 

တ/၄၁၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၂၇၅/က၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀x ၆၀)ေပရှိ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်    ေြမကွက်ှင့်   ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  ရန်ကုန်မိ၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပန်း ခံ(၉)၊ မေဟာ်သဓာလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၂၇၅/က)ဟု ေခ တွင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးတိုကိ ုလက်ဝယ်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူဦးေကျာ်လွင်[၇/လပတ 

(ိင်ု)၁၁၁၈၀၅]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်၊။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိ 

သည်ဆိပုါက စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ  ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့် 

အည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ် 

ပါသည်။                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

အမှတ်(အမှတ်(C-2-2A)၊ အခန်းအမှတ်(110)၊ )၊ အခန်းအမှတ်(110)၊ Botahtaung otahtaung Time ime 

Squareအိမ်ရာ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊quareအိမ်ရာ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(ဃ)၊ သဓုမ ာလမ်းမကီး၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၂၄)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ (၂၄၀၀) စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးြမင့်စန်း (N/OKA-၀၃၂၉၀၃) အမည်ြဖင့် 
အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ ခင်ပွန်း(ဦးြမင့်စန်း)မှာ ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်သြဖင့ ်
၎င်း၏တရားဝင်အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှသူ ဇနီး ေဒ ေအးေအးြမင့် [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၁၂၀၂၄] မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် 
တရားဝင် လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှ ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 
အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတုိက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထား(မရူင်း) များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

Home TuitionHome Tuition
Grade 6 to 11Grade 6 to 11
& Repeater& Repeater

Ph: 09-5099203Ph: 09-5099203
         09-796443808         09-796443808

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးဖန်ုးိင်ု [၇/ညလပ(ိင်ု) 

၀၀၁၇၆၁] ၏ အေကာက်ခွန်ဝန်ေဆာင် 

လုပ်ငန်း  (အဝါကတ်) ေပျာက်သွားပါသြဖင့် 

ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၇၈၀၂၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၇၈၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄အီး၊ ေြမကွက်အမှတ်-ပ မတန်းစား 

-၉၇၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၃)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၇၀၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ 
ဘိုးလိန်းေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ S.R Villaswamy Pillay (-) အမည် 
ေပါက်၊ ှစ်(၉၀)ဂရန် (သက်ကုန်)ေြမအား အမည်ေပါက် S.R Villaswamy Pillay (-) 
ထံမှ ရန်ကုန်တုိင်းတရားံုး၏ ၂၀၀၄ခုှစ် တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၂၀၊ ရန်ကုန်တုိင်း 
တရားုံး၏ ၂၀၀၄ ခှုစ် တရားမအေသးအဖဲွမ အမှတ် ၁၂၀၏ ထံုးပံုကျအပီးသတ်အမန်ိ  
ေနစ်မှတ်တမ်း၊ အေမွထိန်းလက်မှတ်စာြဖင့် ရရိှသူ ေကကာလီဒတ်(စ်) (ခ) ဦးစံထွန်း 
ထံမှ လှဒါန်းြခင်းစာချပ်အမှတ်-၃၈၈၃/၂၀၂၁ (၂၅-၁၁-၂၀၂၁)ြဖင့်ရသူ စရီသီလိုက ်
မာကာလီယမ ာန်မယ်ေတာ်ကီး ဘုရားရိှခုိးေကျာင်း၏ (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ အစည်း 
အေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ ေဂါပကဥက    K ရာဂူနာသန်း(ခ)ဦးွန်ဝင်း [၁၂/တမန(ြပ) 
၀၀၀၄၈၆]မှ ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး 
ေထာက်ခံချက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံစာ၊ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်တိုတင်ြပ၍ 
စရီသီလုိက်မာကာလီယမ ာန် မယ်ေတာ်ကီး ဘုရားရိှခုိးေကျာင်း (ကုိယ်စား) ဂရန်သက်တမ်းတုိး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                                              မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                              မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ သဃ  န်းက န်းကီးရပ်ကွက်၊ ေဇာတကိ (၃)လမ်းဟေုခ တွင်ေသာ (၂၀ေပx၄၆ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ 

ေြမှင့် ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ သံ/ အုတ်ညပ်(၂) ထပ်လူေနအိမ်(၁)လုံး အပါအဝင် တပ်ဆင်ထားေသာ ေရမီတာ/ 
မီးမီတာှင့်တက ွအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချခွင့်ရှိသည်ဟ ုေြပာဆိုသ ူဦးသိန်းထွန်း[၁၁/မဥန(ိုင်) 
၀၇၂၂၅၃]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင် ့ဦးသိန်းထွန်း [၁၁/မဥန(ိုင်)၀၇၂၂၅၃]သို ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွေပးထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမှင့် အိမ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာပါရိှသည့် 
ေနမှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက အဆိုပါေြမှင့်အိမ် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးသိမ်းထူးေအာင်(LL.B)       ေဒ သင်းပပေအာင် (LL.B,LL.M,D.B.L) ဦးရန်ိုင်ထွန်း(LL.B)ဦးသိမ်းထူးေအာင(်LL.B)       ေဒ သင်းပပေအာင ်(LL.B,LL.M,D.B.L) ဦးရန်ိုင်ထွန်း(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၅၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၅၂၄)
(စ်-၁၂၁၈၃/၂၈-၂-၂၀၁၇)    (စ်-၁၅၉၆၇) (၃-၉-၂၀၁၉)  အမှတ်(၂၄)၊ သရဝဏ်ရပ်ိသာ(၂)လမ်း၊(စ်-၁၂၁၈၃/၂၈-၂-၂၀၁၇)    (စ်-၁၅၉၆၇) (၃-၉-၂၀၁၉)  အမှတ်(၂၄)၊ သရဝဏ်ရပ်ိသာ(၂)လမ်း၊
အမှတ်-၅/၁၄၉၊ ေကျာင်းေနာက်(၁)လမ်း၊  အမှတ်(၁၀၂၅)၊ အင်းဝ(၉)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၅/၁၄၉၊ ေကျာင်းေနာက(်၁)လမ်း၊  အမှတ်(၁၀၂၅)၊ အင်းဝ(၉)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊
ဘုံရှည်ကုန်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊   ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။  စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဘုံရှည်ကုန်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊   ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။  စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-421095120 Tel-09-692214348, 09-262948268       ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၂၆၂၂၇၊ ၀၉-၄၄၄၈၂၄၁၃၀ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-421095120 Tel-09-692214348, 09-262948268       ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၂၆၂၂၇၊ ၀၉-၄၄၄၈၂၄၁၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ စိတ သုခလမ်း၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ-်၄-စီ၊ [အက်(စ်)-၈၉]၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၃၈ ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 

ထားေသာ တိက်ုအမှတ်-၃၅၊ ၂-ခန်းတဲွ(၆)ထပ်တိက်ု၏ အခန်းအမှတ်(ဝ-၁)၊ ေြမညထီပ် 

(B) (ေြခရင်းခန်း)၊ ထပ်ခိုးအြပည့်အပါအဝင ်အကျယ်အဝန်း(၁၁x၅၀)ေပခန်ရှိ လူေန 

တုိက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်ရိှကသူ

များြဖစ်ပီး ဦးေရ စိန်၏ သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ ေကသီေရ  [၆/ကသန(ိုင်) 

၀၀၀၂၃၈]၊ ဦးေဝဖိးလှ[၆/ကသန(ိင်ု)၀၀၀၂၃၉]၊ ဦးစည်သလှူ [၆/ကသန(ိင်ု)၀၀၀၃၆၄] 

တိုထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

ေပးေချပီးြဖစ်သြဖင့ ်အကျိးသက်ဆိင်ု၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံေသာ   အေထာက်အထားများှင့်တက ွ   

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 

ပီးဆုံးေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သန်းသန်းစိုး (LL.B)   ေဒ နီနီေအာင်(LL.B)ေဒ သန်းသန်းစိုး (LL.B)   ေဒ နီနီေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၈၅၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၈၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၈၅၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၈၁၃)

အမှတ်-၁၃၆ (ပထမထပ်)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၃၆ (ပထမထပ်)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၈၀၈၀၉၊ ၀၉-၄၂၀၀၈၅၁၃၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၈၀၈၀၉၊ ၀၉-၄၂၀၀၈၅၁၃၂

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၊ လေူန 

ရပ်ကွက်အမှတ-်ေဝဘာဂီ၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၁၂၊ အလျား (၃၀) ေပx အနံ (၅၀)
ေပ၊ ၁၅၀၀စတုရန်းေပ၊ ဝ.၀၃၄ ဧက  အကျယ်ရှိ  ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေဝဘာဂီမိသစ ်(၅)
ရပ်ကွက်၊ သဂ  ဟလမ်း၊ အမှတ်-၁၁၂ ဟ ုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့ ်အမ်ိ၏ အကျိးခစံား 
ခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ် 
မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ  ဦးစီးဌာနတွင် ဦးြမင့်စုိး [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၁၂ 
၁၁၉] အမည်ေပါက်ပီး၊ ေရာင်းချသ ူေဒ ခင်သန်းယ် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၃၈၉၆] 
မှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုသြူဖစ်၍ မမိတိစ်ဦးတည်းသာ ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ် စမီခံန်ခဲွခွင့် 
ရိှေကာင်းေြပာဆိကုမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ရရီလွီင် [၁/မကတ 
(ိုင်)၀၁၅၂၆၇]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်၍  ဤေြမှင့် အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်းမရူင်း 
များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၃၃၉၃)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၃၃၉၃)
အမှတ်-၅၀/ခ၊ မေဟာ်သဓာ(၁)လမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)အမှတ်-၅၀/ခ၊ မေဟာ်သဓာ(၁)လမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၀၉၂၈၈၂မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၀၉၂၈၈၂

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၅ ေြမကွက်အမှတ်- 

၄၅၈ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၄၅၈)၊ ဗုိလ်မှးဗထူးလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)
မိနယ်(ဦးခွန်သန်းေဌး ၁၃/တကန(ုိင်)၀၂၅၉၆၇)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ် 
(ဂရန်)ေြမအား ေြမအမည်ေပါက် ဦးခွန်သန်းေဌးကုိယ်တုိင်မှ ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)၊ 
ိုင်ငံသားကတ်တိုကိုတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံု၊  ေြမရာဇဝင် 
ေလ ာက်ထားလာပါသည်။  (၄-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန ခွင့်ြပထုတ်ယူခဲ့ေသာ  ဘဏ်ေချးရန်  
ေြမပုှံင့စ်ပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ြပရန် အေကာင်းကားခဲရ့ာ ယင်းဘဏ်ေချးေြမပုမံရူင်း 
မှာ  ၎င်း၏  လက်ဝယ်တွင်ထားရိှရာမှ  အထားအသိမှုား၍ ေပျာက်ဆုံးသွားခဲပ့ါေကာင်း၊  
အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိ၊   ပိုင်ဆိုင်ထားသူြဖစ်ပီး အြခားသူသို  ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊  
ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်ထားြခင်း၊ အားမခအံြဖစ်တင်သွင်းထားြခင်း၊  လှဒါန်းထားြခင်းတုိမှ  
ကင်းရှင်းပါေကာင်းှင့ ် ဘဏ်ေချးေြမပုမံရူင်းမှာ အမှန်တကယ်ေပျာက်ဆုံးသွားသည်မှာ  
မှန်ကန်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာတင်ြပလာပါ သြဖင့ ်သိုပါ၍ အမည်ေပါက် ဦးခွန်သန်းေဌး 
မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်   ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ     အေထာက်အထားများြဖင့ ်   ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှပိါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
အတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။                                  

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၄၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

၂၉၉၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်-၂၉၉၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ (၄၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
ေြမာက်ပိုင်းမိနယ ်ဦးေဇာ်ဝင်း AC-၀၄၈၁၈၉ အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် 
(ဂရန်)ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေဇာ်ဝင်းထမှံ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်- 
၁၆၇၈/၂၀၂၂ (၃၁-၁-၂၀၂၂)ရရိှသူ ေဒ လ့ဲလ့ဲဝင်း[၉/မနမ(ုိင်)၀၂၇၃၁၄]မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန်)၊ ုိင်ငံသားကတ်၊ ကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာပါဝါ ုပ်သိမ်းြခင်းမရိှေကာင်း ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာတို တင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာခဲပ့ါသည်။ 
၁၉၉၈ ခုှစ်တွင် ေြမအမည်ေပါက် ဦးေဇာ်ဝင်းမှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူး 
ေလ ာက်ထားခ့ဲြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပရန် အေကာင်းကားခ့ဲရာ GP ရသူ 
ေဒ လ့ဲလ့ဲဝင်းမှ အဆုိပါ အေရာင်းေြမပံုေလ ာက်ထားြခင်းကုိ မသိရိှပါေကာင်းှင့် မိမိဝယ်ယူ 
ခဲစ့်ကတည်းက ယင်းေြမပုမံပါရိှခဲသ့ည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း၊ ေြမြပင်အား လက်ေရာက် 
ရရှိပုိင်ဆုိင်ထားပါေကာငး်၊ ပုိင်ဆုိင်မ ဂရန်မူရငး်မာှလညး် မိမိလက်ဝယ်ရှိပါေကာငး်၊ 
ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အ ပ်အရှင်းြပဿနာ တစ်စံုတစ်ရာေပ ေပါက်ပါက တာဝန်ယူ 
ေြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိှင့်အတူ ကျမ်းကျန်ိလ ာ ပူးတဲွတင်ြပ၍ အေထွေထွ 
ကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာရရိှသူ ေဒ လ့ဲလ့ဲဝင်းမှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူး 
ေလ ာက်ထားမ အား တရားဝင် ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှပိါက 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                                             ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  စမ်းေချာင်းမိနယ်၊  လင်းလွန်းေြမာက ်

ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်းလမ်း၊ အမှတ်(၃၁)ဟုေခ တွင်ေသာ စမ်းေချာင်း 
မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈ဒီ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၉)၊ ေြမအမျိး 
အစား-ှစ်(၃၀)ေြမငှားဂရန(်သက်တမ်းကုန်)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅ ေပ x 
၅၀ ေပ)ရိှေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ(၂)ခန်းတဲွ (၂)ထပ်အေဆာက်အဦ 
အနက်မှ အကျယ်အဝန်း(၁၂  x ၅၀)ေပရှိ၊ အခန်းအမှတ်(ခ)၊ ေြမညီထပ ်
(တိုက်မျက်ှာမ-ူဘယ်)အပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု
ေြမအမည်ေပါက် ေဒ တင်တင်ေအးထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် 
ထားသူ ဦးညိမ်းေအာင်[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၁၃၂၆၄]ှင့်ဇနီး ေဒ ေဒစီခင်ေထွး 
[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၈၀၈၃၃]တိုက တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း  ေြပာဆိ ု
ဝန်ခံသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးစန်းလွင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၀၇၆၅၅]မှ 
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများယေူဆာင်၍ က ု်ပ် 
ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်မည့ ်
သူများမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီပီးေြမာက်သည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ မာမာသိန်း(L.L.B) ေဒ ှင်းသီတာဖိး(L.L.B)                                                                         
 (စ်-၈၇၉၂) (စ်-၁၃၇၂၀)

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

မဂ  ေတာင် န် မိနယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။
ဖုန်း- ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၇၇၉၀၉၄၃၃၅       



ဇူလိုင်  ၃၊   ၂၀၂၂

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း"
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ၉/ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်လမ်းမ 

ကီး၊ တိက်ု(၇၇)၊ အခန်း(၇)ေန ေဒ ြမတ်စရု[ီ၈/ခမန(ိင်ု)၀၄၆၅၇၃]၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရေအာက်ပါအတိင်ုး ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်-

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ြမတ်စရုသီည် ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ဈ/ရပ်ကွက်၊ စက ဝပ်(၁)လမ်း၊ တိုက်(၃၆၅)၊ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)အား ေဒ ဥမ ာလွင်[၁၂/

ပဘတ(ိုင်)၀၁၇၁၅၉]ထံတွင် အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချပီးြဖစ်ရာ ၎င်းတုိက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိ 

ပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားမရူင်း 

များှင့တ်ကွ က ု်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

ဥပေဒှင့်အညီ  အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ ြမတ်စုရီ   ဦးဝင်းသိန်းေဒ ြမတ်စုရ ီ   ဦးဝင်းသိန်း(LL.B)(LL.B)

[၈/ခမန(ိုင်)၀၄၆၅၇၃]               အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၅၂၅/၂၀၁၈)[၈/ခမန(ိုင်)၀၄၆၅၇၃]               အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၅၂၅/၂၀၁၈)

             အမှတ်(၁၃၇)၊ ပထမထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊              အမှတ်(၁၃၇)၊ ပထမထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ 

               ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊                ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

  ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၃၁၁၈၉၄၈၊ ၀၉-၉၆၃၃၀၈၀၀၈  ရန်ကုန်မိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၃၁၁၈၉၄၈၊ ၀၉-၉၆၃၃၀၈၀၀၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၃/ဗိုလ်ထွန်းဇံ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(က/၁၉)၊ 
ဧရိယာ(၂၅'X၅၀')၊ (၁၂၅၀)စတုရန်းေပ၊ ေြမ 
ကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၇၊ မင်းန ာလမ်း၊ 
ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေဒ ရင် 
ေငွ [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၅၃၄၂] အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက ်ေဒ ရင် 
ေငွ(မိခင်/အဖွား)၊ ဦးလှေမာင ်(ဖခင်/အဖိုး)၊ 
အမည်ေပါက်၏ သားြဖစ်သ ူဦးြမင့်ေသာင်း၊ 
ဦးခင်ေအာင်၊ ဦးအုန်းြမင့်(လူပျိကီးဘဝြဖင့် 
ကွယ်လွန်)၊ အမည်ေပါက်၏သမီး ေဒ တင် 
တင်ေမာ်၊ အမည်ေပါက်၏ ကျန်သားြဖစ်သ ူ
ဦးစန်းေထွးတို အသီးသီးကွယ်လွန်ကသြဖင့ ်
အမည်ေပါက်၏ ကျန်သားသမီးများြဖစ်ေသာ 
ေဒ ေအးေအးသန်း[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၀၀၉၀၀]၊ 
ေဒ ေအးေအးွဲ[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၀၈၈၃၃]၊ 
ေဒ မျိးမျိးေအး[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၄၂၅၀၉]၊ 
ဦးတိုးတိုး[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၄၈၃၃၃]တိုှင့ ် 
အေမမွမေီြမးများြဖစ်ေသာ ေဒ အအိမွိန်[၁၂/
ဒပန(ိင်ု)၀၅၇၄၃၆]၊ ဦးေဇယျာဖိး[၁၂/ဒပန 
(ိင်ု)၀၅၇၃၁၉]၊ ေဒ ဇင်မာဖိး[၁၂/ဒပန(ိင်ု) 
၀၆၅၉၁၀]၊ ေဒ လင်းလင်းဟန်[၁၂/ဒပန(ိင်ု) 
၀၅၁၉၇၇]၊ ဦးချမ်းေြမ့ေအာင်[၁၂/ဒပန(ုိင်) 
၀၅၄၂၃၉]၊ ေဒ ဝင်းပပထွန်း[၁၂/ဒပန(ိုင်) 
၀၅၄၂၁၉]၊ ေဒ ခင်ကည်ကည်ဆင့[်၁၂/ဒပန 
(ိုင်)၀၆၉၅၉၂]၊ ဦးမင်းသူရေကျာ်[၁၂/ဒပန 
(ိင်ု)၀၆၃၃၃၄]တိုပူးတဲွ၍ သားသမီးေြမးများ 
ေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ 
ေသစာရင်းများ၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ 
ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများ 
ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်  
ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသာွးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိ ေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ ကာပဒုမ ာလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၄၅)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ (၄၃'x၆၀')၊ (၀.၀၅၉)
ဧက၊ (၂၅၈၀)စတရုန်းေပအကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထား 
ေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် 
ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၄၆၆၉၃] ှင့ ်ေဒ ြမတင် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၄၆၆၉၄] 
တိုက ပူးတဲွဂရန် အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်ပီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း ကွယ်လွန်သွားေသာအခါ 
ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ြမတင်က ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့်အည ီအေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်၍ 
၎င်းထမှံ တစ်ဆင့ ်ယခေုရာင်းချသမူျားြဖစ်ေသာ ဦးရသဲဟီေအာင် [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၆၇၀၅၁] 
ှင့် ေဒ ယုသက်ပိုင် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၅၈၃၃]တိုက အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ ်
ကတိစာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူလက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
အြပည့်အဝရိှေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည်ကုိ က ု်ပ် 
တို၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေင ွ
တချိအဝက်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကိ ုကန်ကွက်လိ ု
ပါက ယင်းေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များရိှသည်ဟု အဆုိရိှသူ 
မည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများ တရားဝင်မှတ်ပုတံင် 
စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရ ီမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
ုံးလပ်ုငန်းကစိ ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် ကစိ ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံလွင်လမ်း၊ တိုက်အမှတ် 

(၆)၊ အခန်းအမှတ်(R-202) ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်အဝန်း (၁၀၁၆) စတုရန်းေပရှိ 
ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်
အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင် ဒုဗုိလ်မှးကီးခင်ုုခင် [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၂၄၈၅၀] (ISM-408207) 
ထမှံ (၆-၁၂-၂၀၁၇) ရက်စဲွပါ “ှစ်ဦးသေဘာတတူိက်ုခန်း အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်” 
အရ ေရာင်းသမူျားြဖစ်ကသည့ ်ေဒ ခင်စ ာ [၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၀၂၂၇၁] ှင့ ်ေဒ စန်းစန်းြမင့ ်
[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၀၆၁၃၆]တိုမှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေသာ 
တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ဝယ်ယူရန် 
အတွက် တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း၊ အေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်အတ ူေကညာပါသည့်ေနရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

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

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သီရိ(၅)လမ်း၊ အမှတ်(၈၂)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၂/A)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၇၆/ A)၊ 

(၀.၀၃၄)ဧကရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင ်ေြမပိုင်ေြမကွက်သည ်ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးစီမံကိန်းေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမ ံ
ခန်ခဲွမ ဌာနတွင် မခင်ကည်အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေနပါသည်။ အမည်ေပါက်သ ူမခင်ကည်ထမှံ ေဒ လုမံက အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုတံင် 
စာချပ်အမှတ်(၄၃၄၂/၂၀၀၇)ြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ေဒ လုံမှင့်၎င်း၏ခင်ပွန်း ဦးေအာင်ကီးတိုသည် အသီးသီးကွယ်လွန ်
သွားကရာ သမီး(၂)ဦးြဖစ်သည့် ေဒ ခင်ကည်(ခ)ေဒ နီနီ[၁၂/လမန(ုိင်)၀၉၃၅၀၉]ှင့် ေဒ ခင်ြမင့်စန်း[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၁၃၉၀၄]တုိက 
တရားဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုကပါသည်။ ထိုြပင် ယင်းအေဆာက်အဦအပါ ေြမကွက်တွင် လက်ရိှေနထိင်ုလျက်ရိှေသာ ေဒ ေအးေအးခိင်ု 
[၁၂/လမန(ုိင်)၀၂၂၆၉၆]ကလည်း လက်ဝယ်ထား ပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှပါသည်။ အဆုိပါ အေဆာက်အဦအပါ ေြမကွက်ကုိ ေဒ ခင်ကည်(ခ) 
ေဒ နီနီ+ေဒ ခင်ြမင့်စန်းှင့် ေဒ ေအးေအးခိုင်တိုထံမှ ေဒ ဝင်းဆင့်ဆင့်[၇/ညလပ(ိုင်)၁၅၈၅၁၁]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား မရူင်းများြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ(၇)
ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေဆာက်အဦအပါ 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဝင်းဆင့်ဆင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဝင်းဆင့်ဆင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)
(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)

တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်ေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်ေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မေဟာ်သဓာ(၁)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၅/ခ)၊ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား၊ ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်ရှိ 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေနအမ်ိအေဆာက်အဦ 
အပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ဦးပါ (CA-၀၂၄၆၉၆) 
အမည်ေပါက်ပီး ယခုေရာင်းချသူ ေဒ သင်းသင်းမာ[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၆၅၁၄၅] 
က အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူလက်ဝယ်ရရှိ 
ပိုင်ဆိုင်ထားကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ ပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူ 
ဝန်ခလံျက်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ုက ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် 
ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်ဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချိအဝက်ကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကို ကန်ကွက်လုိပါက ယင်း 
ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟု အဆိုရှိသူ 
မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင် 
မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်တိုထံသို (၇) ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင်   ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

''ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း''''ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၀)၊ လူေနရပ်ကွက် 

အမှတ်- ၁၀/ေတာင်၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၃၈/ခ ဟေုခ တွင်ေသာ ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမကွက် 
တွင် ဦးေအးေဖ[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၁၂၀၂၃)+(၃) အမည်ေပါက်၍ (အလျား၂၀ေပx အန၆ံ၀ 
ေပ)  ၁၂၀၀ စတုရန်ေပးရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ၌ ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 
ေရမီးပါ သွပ်မုိး ပျ်ခင်း ပျ်ကာ (၂)ထပ် လူေနအိမ် အေဆာက်အအံု အပါအဝင် အကျိး 
ခံစားအရပ်ရပ်တိုကိ ုရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ ဧရာဝဏ် 
အတွင်းလမ်း၊ အမှတ်-၃၁(က)တွင် ေနထိုင်ပီး အဆိုပါ ေြမကွက်အား လက်ရှိထား၍ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟုဆိုသ ူေဒ ထက်ဆုေအာင် [၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၄၉၉၄]ထံမှ အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကသည့ ်ေဒ ွန်တင် [၁၂/မဂတ(ိုင်) 
၀၆၀၅၈၁] ှင့် ဦးေမာင်ေမာင်ဦး [၇/ရတန(ိုင်)၀၉၅၈၁၁]တိုက တန်ဖိုးေငွ၏ အချိကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယခုအေရာင်းအဝယ်အား  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့ ်
တကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သမူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ငိမ့် LL.B,D.B.L  ဦးေအာင်ြမင်သန်  LL.B,D.B.L,D.M.Lေဒ ငိမ့် LL.B,D.B.L  ဦးေအာင်ြမင်သန်  LL.B,D.B.L,D.M.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၇၄၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၇၄၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၁၈)
တိုက်-၈၈၊ အခန်း-၂၀၁၊ ရတနာပုံ(၁)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ တိုက်-၈၈၊ အခန်း-၂၀၁၊ ရတနာပုံ(၁)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-448007737,09-795353475ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-448007737,09-795353475

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၊ လူေနရပ်ကွပ်အမှတ်-၃/မာန်ေြပ၊ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၊ လူေနရပ်ကွပ်အမှတ-်၃/မာန်ေြပ၊

 ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၆၇(ခ)၊ အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀) ရှိ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ် အမည်ေပါက် ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်၃၆၇(ခ)၊ အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀) ရှိ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ ်အမည်ေပါက်

 ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားသည့်ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားသည့်ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အား ဂရန်အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်မာ် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၃၂၃၃၄] ထမှံ ဝယ်ယရူန် 
အတွက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ သူဇာမိုး [၉/ခအဇ(ိုင်)၀၀၂၂၈၈]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ေသာ
ေကာင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်၏ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ှ်င့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူည်သမူဆိ ုယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
ေြမပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားမူရငး်များှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာငး် ှင့ ် 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
      လ ဲအပ် န်ကားသူ     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ      လ ဲအပ် န်ကားသူ     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
      ေဒ သူဇာမိုး     ေဒ ခင်မာလွင် (LL.B,D.B.L)      ေဒ သူဇာမိုး     ေဒ ခင်မာလွင် (LL.B,D.B.L)
      [၉/ခအဇ(ိုင်)၀၀၂၂၈၈]              တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၅၂)      [၉/ခအဇ(ိုင်)၀၀၂၂၈၈]              တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၅၂)
      အမှတ်-၄၈၊ တက သိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊  အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။      အမှတ်-၄၈၊ တက သိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊  အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။
      ဗဟန်းမိနယ်။     ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉      ဗဟန်းမိနယ်။     ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ည/၃၅/၁၁ ရပ်ကွက်၊ ြမစိမ်းေရာင်လမ်း၊ 

အမှတ(်၁၄၃/က) ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား(၂၀)ေပxအနံ(၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်ှင့် 

ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုပါမစ်အမည်ေပါက်သ ူဦးမူနီရန် 

ဒီးထံမ ှစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေသာ ဦးသိန်းေကျာ်ေအာင် 

[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၆၁၁၉၃]ကုိင်ေဆာင်သူမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်ဇင်ေအာင် 

[၅/ပလန(ိုင်)၀၉၃၁၁၃]ထံေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ 

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ မူရင်းစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့ ်

အတူ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကိ ု  အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မင်းမင်းစိုး (LL.B)ေဒ မင်းမင်းစိုး (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၀၈၄၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၀၈၄၁)

ုံးခန်းလိပ်စာ-ေရှေနများုံးခန်းုံးခန်းလိပ်စာ-ေရှေနများုံးခန်း

ရန်ကုန်ေတာင်ပုိင်းခုိင်တရားံုးေရှ၊ သန်လျင်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၅၉၄၅၇ရန်ကုန်ေတာင်ပုိင်းခုိင်တရားံုးေရှ၊ သန်လျင်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၅၉၄၅၇

အသိေပးေကညာချက်အသိေပးေကညာချက်
မေလးရှားိုင်ငံမ ှေမာ်ေတာ်ယာ်များ တင်ေဆာင်လာသည့ ်  M.V 

MALAYSIA STAR V.EAL 36 သေ  ဘာသည် ၅-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနခန်တွင ်
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို ဆိုက်ကပ်၍  ကုန်ချလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ 
သည်။ ေမာ်ေတာ်ယာ်ပိင်ုရှင်များအေနြဖင့ ်သေ  ဘာမှ ချပီးချန်ိတွင် မမိတိို၏ 
ေမာ်ေတာ်ယာ်ပါ  ပစ ည်းများကုိ   ORIGINAL BILL OF LADING  များ ယူေဆာင် 
လျက်လာေရာက်ကည့် စစ်ေဆးရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။

သေ  ဘာဆိုက်ကပ်မည့ ်အချနိ်ှင့် တံတားေနရာတိုကို အေသးစိတ် 
သိရှိလိုပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသို ဆက်သွယ်စုံစမ်း 
ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

-၂၃၀၁၁၉၁၊ ၂၃၀၁၁၇၈-၂၃၀၁၁၉၁၊ ၂၃၀၁၁၇၈
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာနကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာန
ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

"သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း""သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အင်းစိန်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၂၅၄၊ 

အခန်း-A-3 ေန ဦးေဇာ်မင်း(ကွယ်လွန်)ှင့် ေဒ တူး(ခ)တင်တင်သန်း[၁၂/ကမရ 
(ိင်ု)၀၄၁၈၄၅]တို၏သား အမ်ိေထာင်ကျပီး သီးြခားေနထိင်ုသ ူေမာင်ေမာင်မိုးေဇာ် 
[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၁၁၉၁]သည် မိခင်ကီး၏ ေြပာဆိုဆုံးမမ ကို နာခံြခင်းမရှိဘ ဲ
မိခင်ကီးအား ှလုံးစိတ်ဝမ်းဆင်းရဲေအာင်  အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ေနပါသြဖင့ ်
ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့ ်၎င်း၏ြပမ ူ
ေဆာင်ရက်ချက်များသည် ၎င်း၏တာဝန်သာြဖစ်ပီး၊ ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ 
ကိစ အဝဝကို တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)
ေဒ တူး(ခ) တင်တင်သန်း[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၄၁၈၄၅]၏ေဒ တူး(ခ) တင်တင်သန်း[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၄၁၈၄၅]၏

 လ အဲပ် န်ကားချက်အရ- လ အဲပ် န်ကားချက်အရ-
          ဦးေဇာ်ြမင့်ိုင          ဦးေဇာ်ြမင့်ိုင် LL.B် LL.B  ေဒ ေအးသူဇာ   ေဒ ေအးသူဇာ LL.B,D.B.L,D.I.LLL.B,D.B.L,D.I.L
              (စ်-၁၂၈၂၁)        (စ်-၁၂၈၇၉)               (စ်-၁၂၈၂၁)        (စ်-၁၂၈၇၉) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၉၀၃၈၊ ၀၉-၄၂၀၀၄၉၀၂၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၉၀၃၈၊ ၀၉-၄၂၀၀၄၉၀၂၀

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးနန်းဝင်းေအာင်[၈/ရစက 

(ိုင်)၂၃၆၂၉၃]ကိုင်ေဆာင်သည့် သေ  ဘာ 
သားလုပ်သက်စာအုပ်နံပါတ်ရန်- ၉၇၄၂/ 
၁၆၏ လုပ်သက်စာအုပ်မူရင်းမှာ    ခရီး 
သွားရင ်း    ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့  ်   
ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၂၅၉၈၅၃၉၆၇ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၂၅၉၈၅၃၉၆၇

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၃ ခုှစ် တရားမဇာရီမ အမှတ် ၂၃၂၀၁၃ ခုှစ် တရားမဇာရီမ အမှတ် ၂၃

   ဦးဝင်းက              ှင့်   ဦးေအးဝင်း (ခ) ဦးေကျာ်ေဇာလင်း

  (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်

  ဦးသုခမိန်အုပ်)

 ဒီကရီရသူ     တရား ံးဒီကရီရသ ူ     တရား ံး

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၏ အထက်ေဖာ်ြပပါ ဇာရီမ တွင် 

ဒီကရီကိ ုအတည်ြပိုင်ရန် ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာပစ ည်းကို ၂၀၂၂ 

ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၅ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း ၉ ရက်)  နံနက်     

၁၀ နာရီတွင် ၎င်းပစ ည်းတည်ရှိရာအရပ်၌ ေလလံတင် ေရာင်းချလိမ့်မည်။

ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူများသည်  မိမိကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

မိမိတုိက တရားဝင်လ အဲပ်သည့်ကုိယ်စားလှယ်များြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ေလလံဆွဲဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်းေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ မကျည်းတန်း 

(ေြမာက်/အေရှ)ရပ်ကွက်၊ ဌာနလမ်း၊ အမှတ်၄၄(ေြမညီထပ်) (၂၅ေပx 

၅၀ေပ) တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။

ေလလံကမ်းခင်းေဈးေလလံကမ်းခင်းေဈး

ကျပ်သိန်း (၁၂၀၀) (ကျပ်သိန်းတစ်ေထာင့်ှစ်ရာတိတိ)ကျပ်သိန်း (၁၂၀၀) (ကျပ်သိန်းတစ်ေထာင့်ှစ်ရာတိတ)ိ

ေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းများေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းများ

၁။    ပစ ည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှ တရားိင်ုက 

တရားုံးသို တင်ြပချက ်အရသိရသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန် 

ြခင်း တစ်ခုခုေပ ေပါက်ပါက တရားုံးက တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ တရား 

 ံး၏ အကျိးသက်ဆိင်ုသမ ကိသုာ ေရာင်းချလမိ့မ်ည့အ်ေကာင်း၊ ေလလဆဲွံ 

ဝယ်မည့်သူတိုအား အထူးသတိြပရန်   းေဆာ်လိုက်သည်။

၂။     ေလလတံင်ေရာင်းချသည့ ်နည်းစနစ်ကိ ုေရာင်းချသအူရာရိှက သတ်မှတ် 

သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

၃။     ေဈး န်းအြမင့ဆ်ုံးဝယ်ယသူအူား ေလလဆဲွံဝယ်ယသူအူြဖစ် သတ်မှတ် 

မည်။ သုိေသာ် အြမင့်ဆံုးေပးသည့် ေဈး န်းမှာေရာင်းချသည့်ပစ ည်းအတွက် 

လက်ခံရန်မသင့်ေကာင်း ေရာင်းချသူအရာရိှက ထင်ြမင်လျက် လက်မခံဘဲ 

ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄။   ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းုိင်ေသာ ပစ ည်းအတွက် ေလလံ 

ဆွဲဝယ်သူက ေငွကျပ် ၁၀၀ လ င် ၂၅ ကျပ်ကိုေလလံဆွဲဝယ်ယူပီးသည်ှင့ ်

တစ်ပိင်နက် ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထုိသုိေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် တစ်ဖန် 

ြပန်လည် ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၅။     ေလလဆဲွံဝယ်ယသူမူျားသည် ေရာင်းချသည့အ်ရာရိှကသတ်မှတ်ထား

သည့် စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။

၆။    ေလလံဆဲွဝယ်ယူရရိှသူသည်  ၂၅ ရာခုိင် န်းေနချင်းေပးသွင်းပီးေနာက် 

ကျန်ေငမွျားကိ ုေလလတံင် ေရာင်းချသည့ေ်နကိပုယ်၍ ၁၅ ရက်ေြမာက်ေန  

ုံးဆင်းချန်ိမတိင်ုမေီပးေဆာင်ရမည်။ ၁၅ ရက်ေြမာက်သည့ေ်နသည် ုံးပတ်ိ 

ရက်ြဖစ်လ င် ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင ်အေြပအေကျေပးသွင်းရမည်။

၇။   ေလလံကျန်ေငွများကို  အထက်ပါေနရက်များကိုေပးေဆာင်ရန ်

ပျက်ကွက်ပါက ပစ ည်းကို တစ်ဖန်ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ေပးသွင်း 

ထားသည့်  ေလလံေငွများကိုဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

        ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁ ရက်ေနတွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍   ေလလံတင် 

ေရာင်းချရန် ေကာ်ြငာစာထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (ြမတ်စံ)   (ြမတ်စံ)

   ခိုင်တရားသူကီး   ခိုင်တရားသူကီး

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ သရက်ခိုင်၊ သရက်မိ၊ ပျ်းအိုင်ေကျးရာေန 

ဦးစန်းေအာင်-ေဒ ြမစန်းတို၏ သမီးြဖစ်သ ူမမိုးသူဇာ[၈/သရန(ိုင်)၁၂၄၀၅၈] 
သည် မိဘများ၏ သွန်သင်ဆုံးမမ ကို မနာခံဘဲ အိမ်ကေနထွက်သွားပါသြဖင့ ်
သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ၎င်းှင့် 
ပတ်သက်သည့်ကိစ များကို တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ။

မိဘများ ဦးစန်းေအာင်-ေဒ ြမစန်းမိဘများ ဦးစန်းေအာင်-ေဒ ြမစန်း

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ွယ်  ေအးရပ်ကွက်၊ ြမတ်ေလးွယ်လမ်း၊ 

အမှတ်(၂၁၄)ဟုေခ တွင်သည့် ပထမထပ်ေြခရင်း (b-2)၊ အကျယ်အဝန်း  
(၁၂    x ၅၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ထားေသာ ကန်ထ 
ိုက်တာ ေဒ ြမြမသွင် [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၃၁၈၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးသန်ိးေအာင်[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၉၁၂၆၈]က ဝယ်ယရူန်အတွက် (၁-၇-၂၀၂၂)
ရက်ေနတွင် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ် စရန်ေပးကတိစာချပ်ချပ်ဆိုပီး 
ြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည်ေနမ ှ
စ၍(၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့် 
တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူများမရှိပါက 
တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  
အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မီမီေအာင်ေဒ မီမီေအာင်(LL.B)(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၉၃၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၉၃၃)
တိုက်(တိုက်(A-6)၊ အခန်း(107)၊  ခင်းသာအိမ်ရာ၊ သာေကတမိနယ်။-6)၊ အခန်း(107)၊  ခင်းသာအိမ်ရာ၊ သာေကတမိနယ်။

Ph;09-409997816Ph;09-409997816

၁
၂

ေတာေတာင် ေတာေတာင် 

ပျက်ြပန်း ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီသု်း၏ေြမဆီသု်း၏



ဇူလိုင်  ၃၊   ၂၀၂၂

“ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက် “ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက် 
ေလ ာက်ထားြခင်း”ေလ ာက်ထားြခင်း”

ယာ်အမှတ်   4I/9012 ၏ 
ေဖာင်းက နပံါတ်ြပား    ေပျာက်ဆုံး၍ 
ထုတ်ေပးရန် ေလ ာက်ထားလာပါ 
သြဖင့ ်  ယခင်ေဖာင်းက  နံပါတ်ြပား     
ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း အများသေိစရန်   
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

"က-ည-န၊ ခိုင်ုံး"က-ည-န၊ ခိုင်ုံး
(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)"(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)"

“ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက် “ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက် 
ေလ ာက်ထားြခင်း”ေလ ာက်ထားြခင်း”

ယာ်အမှတ်   3E/8877  ၏ 

ေဖာင်းက နပံါတ်ြပား    ေပျာက် ဆုံး၍ 
ထုတ်ေပးရန် ေလ ာက်ထားလာပါ 
သြဖင့ ်  ယခင်ေဖာင်းက နံပါတ်ြပား     
ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း အများသေိစရန်   
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

"က-ည-န၊ ခိုင်ုံး"က-ည-န၊ ခိုင်ုံး
(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)"  (ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)"  

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း

က န်ေတာ်ေကျာ်ထင် [၁၁/

ကဖန (ို င ် )၁၃၀၃၀၆ ]၏ 

သေ  ဘာသားစာအပ်ု CDC (107 

094) သည်  ေပျာက်ဆုံးသွား 

ပါသြဖင့ေ်တွရိှက   အေကာင်း 

ကားပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၉၅၁၆၂၁ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၉၅၁၆၂၁

(777) အေရှဒဂုံအိမ် ခံေြမေရာင်းဝယ်ေရး(777) အေရှဒဂုံအိမ် ခံေြမေရာင်းဝယ်ေရး

ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)၊ (ေတာင်ပုိင်း)၊ (ေြမာက်ပုိင်း)၊ (ဆိပ်ကမ်း) 

ရှိ  ေြမကွက်များကိ ု ေဈးမှန်ြဖင့ ် အြမန်ဝယ်လိုပါသည်။ အိမ်တိုင် 

ရာေရာက်ေငွေပးေချပါမည်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၅၈၈၁၊ ၀၉-၉၆၃၃၂၃၅၃၅၊ ၀၉-၄၀၈၉၀၁၁၈၇ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၅၈၈၁၊ ၀၉-၉၆၃၃၂၃၅၃၅၊ ၀၉-၄၀၈၉၀၁၁၈၇

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁/ထပူါုရံပ်ကွက်၊ ှင်းဆလီမ်း၊ 

အမ်ိအမှတ်(၄)ေန ေဒ သတီာေအာင်[၁၂/မဂဒ(ိင်ု) ၀၅၅၄၅၂]တို၏သမီး 
ြဖစ်သူ မန ာဝင်း[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၈၃၅၄၈]သည် မိခင်၏ ဆုိဆံုးမမ  
များကို နာခံြခင်းမရှိဘဲ မိသားစုအားအကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်
ြပလပ်ုပါသြဖင့ ်သမီးအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုသည်။ ေနာက် 
ေနာင် ၎င်းှင့ ်ပတ်သက်သည့က်စိ ရပ်များကိ ုတာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် 
မဟုတ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

မိခင်-ေဒ သီတာေအာင်မိခင်-ေဒ သီတာေအာင်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁)၊ လှေသာင်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၉၂)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ ေပ) အနက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx ၆၀ေပ)ရှိ 
ှစ် (၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ  ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်
ဦးလှဝင်း(AKB-၁၇၅၆၈၂)ဦးလှဝင်း(AKB-၁၇၅၆၈၂) အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက် ဦးလှဝင်းမှာ ကွယ်လွန်သွားပီး 
ြဖစ်သြဖင့ ်၎င်း၏တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ သန်း ု[၁၂/အစန(ိင်ု)၀၅၉၆၀၇]ေဒ သန်း ု[၁၂/အစန(ိင်ု)၀၅၉၆၀၇]ထမှံ ေဒ ြမတ်ြမတ်မိုး ေဒ ြမတ်ြမတ်မိုး 
[၈/ခမန(ိင်ု)၁၀၁၄၉၅]+၁[၈/ခမန(ိင်ု)၁၀၁၄၉၅]+၁ သည် “ှစ်ဦးသေဘာတ ူအမ်ိခေံြမ အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်”များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု 
ထားပီး မိမိတိုသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်     
ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ 
က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ် 
ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်းပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ မဂိသ(ီ၂၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၄/က)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇)ဧက၊ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတိုကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ေဒ ခင်ြမင့(်CG-၀၂၈၃၄၇)အမည်ြဖင့ ်
အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ကွယ်လွန်၍ အမည်ေပါက်၏သားသမီးှင့ ်ေြမးများြဖစ်ကေသာ 
(၁)ေဒ တင်တင်စန်း၊ (၂)ဦးဘိုဘို၊ (၃) ဦးမျိးသန် ၊ (၄)ေဒ ယ်ယ်ဝင်း၊ (၅) ဦးေကျာ်ခိုင်စိုး၊ (၆) ေဒ စန်းသီတာဘို၊ (၁)ေဒ တင်တင်စန်း၊ (၂)ဦးဘိုဘို၊ (၃) ဦးမျိးသန် ၊ (၄)ေဒ ယ်ယ်ဝင်း၊ (၅) ဦးေကျာ်ခိုင်စိုး၊ (၆) ေဒ စန်းသီတာဘို၊ 
(၇)ဦးထွန်းအမ်ိခန် ၊ (၈)မပိုးဟန်နထွီန်း(၇)ဦးထွန်းအိမ်ခန် ၊ (၈)မပုိးဟန်နီထွန်းတုိမှ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်လာခ့ဲပီး မိမိတုိသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင် 
ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်း 
ချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတုိက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ် 
ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် 
က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါကအေရာင်းအဝယ်ကုိပီးေြမာက်ေအာင်ြမင် 
သည်အထိ 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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၇/ခ)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၄၄)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်(ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ အိမ်အမှတ်(၆၀၀)၊ ရတနာသီရိ 
လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ှစ်(၉၀)ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ စုန်ိ အမည်ြဖင့ ်
အရပ်စာချပ်အစပ်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး ယင်းေြမှင့အ်မ်ိေပ တွင် အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုအဆိြုပသ ူဦးသန်းထွန်း [၁၂/သဃက(ိင်ု) 
၀၆၅၀၉၄] ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း [၁၂/သဃက(ုိင်)၀၇၅၈၈၉]မှ အပီး 
အပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို 
ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း   ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက   အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်တုိင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်းမ ှဂရန်အမည်ေြပာင်းရရှိေရးအတွက ်ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၀၇)
အမှတ်-၅၆၅၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်လမ်းှင့်ဘားလမ်းေထာင့်အမှတ်-၅၆၅၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်လမ်းှင့်ဘားလမ်းေထာင့်

MAC တာဝါ၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၈၁၃၆၂MAC တာဝါ၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၈၁၃၆၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ရန်ကန်ုြပည်သူေဆးုံကီးတွင် တက်ေရာက်ကသုကသည့ ်လနူာ 

များအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါေဆးဝါးှင့ေ်ဆးပစ ည်းများ ဝယ်ယမူည် 

ြဖစ်ပါသြဖင့ ်အစိုးရအသိအမှတ်ြပ ကုမ ဏီများထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

တင်သွင်းရန် ေခ ယူအပ်ပါသည်-

 (က) ေဆးဝါးှင့်ေဆးပစ ည်းများ

 (ခ) Speciality Consumables များ

 (ဂ) ကင်ဆာေဆးဝါးများ

 (ဃ) ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးေဆးရည်ှင့်ေဆးပစ ည်းများ

 (င) ဓာတ်မှန်ခန်းသုံးေဆးပစ ည်းများ

 (စ) ေအာက်စီဂျင ်(ဓာတ်ေငွရည)်

၂။ တင်ဒါပုံစံ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁-၇-၂၀၂၂ (ေသာကာေန)

 တင်ဒါပုံစံေနာက်ဆုံးေပးသွင်းရမည့ ် - ၁၄-၇-၂၀၂၂ 

 ေနရက်/ အချနိ်  (ကာသပေတးေန )

   ၁၆:၀၀ နာရီ

၃။ တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့ ်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်ကို 

သိရှိလိုပါက ေဆးုံအုပ်ကီးုံး ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးသို ုံးချနိ ်

အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်း ိုင်ပါသည်။

ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ဆည်ေတာ်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၉၁၂)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပရိှ ေဒ ေအးေအးလှ[၁၂/
လမန(ိုင်)၀၆၃၄၉၀]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက ်
ှင့်တကွ ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်တိုအား ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
ရိှေကာင်း အဆိြုပသ ူေဒ ေအးေအးလှ[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၆၃၄၉၀]ထမှံ က ု်ပ်တို၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် လူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက် ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း 
မရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။     လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ- လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-

REALITY KING LAW FIRMREALITY KING LAW FIRM
 ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉) ဦးေဇာ်မျိးေအာင(်စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)
 (LL.B,D.I.L) (LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO switzerland) (LL.B,D.I.L) (LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO switzerland)

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

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းမ ှ

၂၀၂၂-၂၀၂၃   ဘ  ာေရးှစ်   ြပည်ေထာင်စုဘတ်ဂျက်ြဖင့ ်  တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်များအတွင်း ေဆာင်ရက်မည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းများအတွက ်

ပစ ည်းများအား ြမန်မာကျပ်ေင(ွKyat)ြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါသည-်

 (က) ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ပုဏ ားက န်း(စက်မ ဇုန်)တွင် ၆၆/၁၁ ေကဗွီ ၂၀ 

အမ်ဗီွေအ တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်းအတွက် ဓာတ်အားခဲွုဆံက်စပ် 

ပစ ည်းများ ဝယ်ယူရန်

 (ခ) မွန်ြပည်နယ်၊ (ေမာ်လမိင်-ငန်းေတး)၆၆ ေကဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း 

တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများအတွက် လုိအပ်ေသာ  ဓာတ်အားလုိင်း 

ဆက်စပ်ပစ ည်းများ ဝယ်ယူရန်

 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ် - (၁၈-၇-၂၀၂၂)

 တင်ဒါပိတ်မည့်အချနိ် - မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)နာရီ

၂။ တင်ဒါပံုစံှင့် အချက်အလက်များကုိ သတ်မှတ် န်းထားအတုိင်းဝယ်ယူ၍ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေလ ာက်ထားရမည်။

၃။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များသရိှိလိပုါက ဖန်ုး-၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၄၊ ၀၆၇-

၈၁၀၄၂၄၅၊ Fax-၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၆ ဖုန်းနပံါတ်များသို ဆက်သွယ်စုစံမ်းိင်ုပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ပဇွုန်ေတာင်မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေဈးလမ်း၊ အမှတ်(၄/ဘ)ီ၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၇/စ)ီ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၂၅၏တစ်ဝက် (၂၀x၂၅)ေပ အကျယ်ရိှ ေဒ တင် 
တင်ဝင်း၊ ေဒ ကျင်ေအး အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ ေခါင်းရင်းဘက်၊ ေတာင် 
ဘက်အြခမ်းြဖစ်ေသာ ေဒ ကျင်ေအး ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်အဆိပုါ ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအေဆာက် 
အဦ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တရားဝင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပသ ူက ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ခင်မာဦး [၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၇၉၆၆]မှ အပီးအပိင်ု 

ေရာင်းချရန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုရယထူားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ် 
ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို     
လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်   သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
(လ ဲအပ် န်ကားသူ)  (လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ)(လ ဲအပ် န်ကားသူ)  (လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ)
ေဒ ခင်မာဦး [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၇၉၆၆] ေဒ ရီရီဝင်း (LL.B) Qေဒ ခင်မာဦး [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၇၉၆၆] ေဒ ရီရီဝင်း (LL.B) Q
                     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ (စ်-၁၃၃၄၈)                     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ (စ်-၁၃၃၄၈)
               အမှတ်(၃၁)၊ သီရိမဂ  လာလမ်း၊ ေတာင်လံုးြပန်                အမှတ်(၃၁)၊ သီရိမဂ  လာလမ်း၊ ေတာင်လံုးြပန် 
                      ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊                        ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊  
                    ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၇၇၉၁                    ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၇၇၉၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅)၊ တေကာင်း(၇)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၉/ခ)၊ (အလျား 

၂၀ ေပx အန ံ၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးေက [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၇၄၀၉၁] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် ပုိင်ဆုိင်ထားသူများြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်လှ [၁၂/မရက 
(ိုင်)၀၇၂၄၉၀] ှင့် ေဒ ေသာင်းတင[်၁၂/မရက(ိုင်)၁၇၃၇၁၅] တိုထံမှ အရပ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်
ထားသူ ေဒ ချိချိဝင်း [၂/လကန(ိုင်)၀၀၄၆၆၁]မှ ဥပေဒှင့်အညီ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုလာရာ 
က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွ အချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေရ နံသာ/စံြပရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေရ နံသာ/စံြပရပ်ကွက်၊

 ခေရလမ်း၊ အမှတ် (၅၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အကျိး  ခေရလမ်း၊ အမှတ် (၅၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၃၀/စီ၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၅၀၊  ဧရိယာ(၁.၅၅)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမှင့် 

ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည ်မိေြမစာရင်း၏ အမည် 

ေပါက်ပုိင်ရှင် ေဒ လှလှေအး [၁၃/လရန(ုိင်)၀၈၅၁၆၅]မှ မိမိတစ်ဦးတည်း 

ပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တို 

မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 

အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိ 

ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက  ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် 

ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဟိန်းစိုး  ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး  ဦးသန်းဦး

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

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၇/အေရှ)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၆၀/ခ)၊ (၁)ခန်းတည်းRC(၅)ထပ် အေဆာက်အဦ၏ (ဒုတိယထပ်)၊ (၃-လ ာ)၊ ဧရိယာ 
(၉၃၆)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကို ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ေသာ 
ဦးေအးကို[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၈၂၀၈၃]၊ ေဒ ခင်စန်းြမင့်[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၈၁၉၃၆]၊ 
ဦးေဌးဝင်း [၁၂/သကတ(ုိင်)၁၉၄၇၉၈]တုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ မိေသာ်တာ 
ေအာင်[၁၀/မလမ(ုိင်)၂၀၆၅၄၀]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ 
ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ မိေသာ်တာေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ မိေသာ်တာေအာင်၏ 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။

ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမှတ်အသားများ အသေိပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားများ အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ သရက်ေချာင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၃၂၄)ေန ဦးလှြမင့်ေကျာ်(ခ) ေမာ်ဂါရာဂျး [၇/သနပ(ြပ)၀၀၂၄၂၉] သည် ေအာက်တွင် 

ေဖာ်ြပပါရှိေသာ ကယ်တံခွန် ကယ်တံခွန် ဟူသည့် လုပ်ငန်းတံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားမှာ မိမိ၏ 

ကိုယ်ပိုင်eာဏ်ြဖင့် တီထွင်အသုံးြပထားပီး   ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင ်

ုံးေတာ်၌ (၁၇-၆-၂၀၂၂) ေနစွဲြဖင့ ်မှတ်ပုံတင်သွင်းေကညာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည-်

စာချပ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၄၅၀၈/၂၀၂၂)စာချပ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၄၅၀၈/၂၀၂၂)

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်ကုိ အသံုးြပ၍ အိမ်ေဆာက်သံထည်ပစ ည်းမျိးစံု 

ြဖန်ချေိရးကိ ုဆိင်ုခန်းများဖွင့လှ်စ်၍လည်းေကာင်း၊  လမူ ကွန်ရက်တိုတွင်လည်းေကာင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး လက်လီလက်ကား ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါတံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားကိ ုတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်မှီြငမ်း 

သုံးစဲွြခင်း၊ ဆင်တယူိုးမှား တပုြပလပ်ုြခင်း၊  တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုသုံးစဲွြခင်း၊ ထပ်တနူီးပါး 

သုံးစွဲြခင်းှင့် အများသူငှာ ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန်  ြပလုပ်သုံးစွဲြခင်း မြပလုပ်ပါ 

ရန်ှင့် ယင်းသို ြပလုပ်သုံးစွဲလျက်ရှိေကာင်း   ြမင်ေတွသိရှိရပါက  ဥပေဒှင့်အညီ 

တရားစွဲဆို  အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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၊ ၀၉-၄၅၇၃၉၈၂၂၇၊ ၀၉-၈၉၉၈၈၂၄၉၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၇၉၀၀၆၁၆၊ ၀၉-၄၅၇၃၉၈၂၂၇၊ ၀၉-၈၉၉၈၈၂၄၉၉

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  သန်လျင်မိနယ်၊  ရန်ကုန်-သန်လျင်တံတားအနီး၊  ကယ်စင်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်း  (Star City    

Thanlyin) အတွင်း၌ တည်ရှိေသာ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ စီမံကိန်းအဆင့်ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်အမှတ်(B-5)၊ အခန်းအမှတ်(720)၊ 
ဧရယိာ (၉၄၅)စတရုန်းေပရိှ ေရမီးအစု ံ(၇)လ ာကွန်ဒိတုိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုThanlyin Estate Development 
Ltd ထံမှ အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် အပီးအပုိင်ဝယ်ယူထားသူများြဖစ်၍ တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ပီးေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန် ခဲွ 
အကျိးခံစားခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပပီး၊ ေရာင်းသူများြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်ြမင့်ရီ [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၃၃၈၁]ှင့် ေဒ ှင်းသဇင်ြမင့ ်
[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၅၆၆၁၆]တုိမှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးလင်းထက်ေအာင် [၁၄/ရကန(ုိင်)၁၅၀၈၂၈]မှ အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
မည်ြဖစ်ေကာင်း 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

''အကင်လင်မယားအြဖစ်ေပါင်းသင်းလျက်ရှိပါေကာင်း''အကင်လင်မယားအြဖစ်ေပါင်းသင်းလျက်ရှိပါေကာင်း

 အများသိေစရန် ေကညာြခင်း'' အများသိေစရန် ေကညာြခင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ (၄/၆)ြဗဟ စိုရ်လမ်း၊ တိုက် 

အမှတ် -၈၂၂ ေန ေဒ အိအိဖိး [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၈၀၅၇၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆှွင့ ်ဦးြမတ်သလူ  င် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၈၉၆၃၆]တိုသည် လွန်ခဲ ့
ေသာ (၁၂)ှစ်ခန်ကတည်းက အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းခ့ဲကပီး ေမာင်ဟိန်း 
သန်ဇင် အမည်ရိှ သားတစ်ဦးထွန်းကားခဲပ့ါသည်။ ယေနအချန်ိထလိည်း အထက်ေဖာ်ြပပါ  
လပ်ိစာတွင် ေပါင်းသင်းလျက်ရိှပါသည်။ လင်မယားအြဖစ်မှ ကဲွကွာေနပါသည်ဟ ုမဟတ်ု 
မမှန် သတင်းြဖန်သူများှင့်တကွ က ်ုပ်မိတ်ေဆွအား လူြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း 
ဖန်ုးြဖင့ ်ေသာ်လည်းေကာင်း တမင်ကရံယ်လျက် ကိယ်ုစတ်ိှစ်ပါး ထခိိက်ုေအာင်ြပလပ်ုပီး 
ခင်ပွန်းြဖစ်သအူား အကင်လင်မယားအြဖစ်ေပါင်းသင်းသ ူမည်သူကိမုဆိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ေဆာင်ရက်အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 
ေဒ နီလာေရ  LL.B (ADVOCATE) (H.R.M)ေဒ နီလာေရ  LL.B (ADVOCATE) (H.R.M)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၄၉/၁၃)၊ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၇၁၃၈ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၄၉/၁၃)၊ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၇၁၃၈

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း

က န်ေတာ် ဦးေကျာ်သူရ [၉/

မမန(ိုင်)၀၂၄၆၈၅] ၏ ိုင်ငံကူး 

လက်မှတ်အမှတ် (နံပါတ်မမှတ်မိ)

သည်  ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက  အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၁၆၇၉၀၀ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၁၆၇၉၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၃၁)၊ ၇လ ာ၊ ေြခရင်းဘက်အခန်းှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးကိ ု  တရားဝင ်

ပိင်ုဆိင်ု၍ လက်ဝယ်ထားရိှေသာ အခန်းကိ ုပိင်ုရှင် ဦးဆန်းေမာင် [၉/မထလ(ိင်ု)၂၂၇၃၇၅]

ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် သေဘာတူ၍ စရန်ေငွေပး ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက အေထာက်အထား  စာရက် 

စာတမ်းမူရင်းများှင့ ်အတူတကွ ဤေကာ်ြငာသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ 

ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှ ိ

ပါက  အေရာင်းအဝယ ်ပီးေြမာက်ေအာင ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဝင်းိုင် (B.A,H.G.P,R.L)ဦးဝင်းိုင ်(B.A,H.G.P,R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၄၄၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၄၄၆)

အမှတ် (၃၁)၊ လိပ်ကန်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၃၁)၊ လိပ်ကန်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၁

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၉)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၂၅/ခ)၊ (အလျား ၂၀ေပxအနံ ၆၀ေပ)

အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ 
သူရ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၅၂၅/ခ) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေရာင်းသူများြဖစ်ေသာ ေဒ စိုးစိုးဝင်း [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၁၁၁၈၀] ှင့် 
ေဒ ခိုင်စိုးဝင်း [၁၂/သဃက(ုိင်)၀၁၁၁၈၇] တုိအမည်ေပါက်ပီး လက်ေရာက်ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန် ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း 
ေြပာဆိကုမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးညညီေီအာင် [၅/ကလန(ိင်ု)၀၃၁၉၄၉] ှင့ ်ေဒ ဇင်ဝါသန်း [၉/မရမ(ိင်ု)၀၀၃၆၀၀]
တိုမှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက် 
လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်ကတ ွက ်ုပ်ထံ ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှင်ေစာပရုပ်ကွက်၊ သေြပညိလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၇/A)ဟုေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၈)ထပ်မှ (၈)လ ာ ေြခရင်းခန်း  အကျယ်       
(၂၆ေပx ၆၄ေပ) ကျယ်ရှိတိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင ်
ထားေသာ ပစ ည်းအရပ်ရပ်ကို တရားဝင်အဆင့်ဆင့်ဝယ်ယူ၍ လက်ေရာက ်
ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူ ေဒ သန်းသန်းေဆွ [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၃၀၇၃၉]က ၎င်းတစ်ဦးတည်း 
သာလ င် အကျိးခံစားခွင့်ရှိကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပကမ်းလှမ်း 
လာသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားများြဖင့် 
က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက် 
ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 

ေဒ ေကသီေကျာ်ေဒ ေကသီေကျာ်
LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.LLL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၅၀) 
Ph: 09-5506143, 09-799487280Ph: 09-5506143, 09-799487280

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ အမှတ်(၅၈)

ဟေုခ တွင်သည့ ်(၇)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦကီး၏ စတတု ထပ်(၅-လ ာ)၊ အလျားx 
အနံ(၁၃ေပx၅၀ေပ)ယာဘက်ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ယင်းတိုက်ခန်းရှိ အကျိးခံစားခွင့် 
အားလုံးကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ လက်ဝယ်ထားရိှေသာ အခန်းကိ ုပိင်ုရှင် ေဒ ဇင်စပယ် 
ေအာင်[၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၀၁၀၂၈]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်သေဘာတူ၍ 
စရန်ေငွေပးထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက် 
လိုပါက အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့ ်အတူတကွ ဤေကညာ 
သည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် ပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
မည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းိုင်(ဦးဝင်းိုင(်B.A,H.GP,R.LB.A,H.GP,R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၄၄၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၄၄၆)
အမှတ်(၃၁)၊ လိပ်ကန်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၁)၊ လိပ်ကန်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph-09-421019781Ph-09-421019781

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၅၊ လူေနရပ် 

ကွက်အမှတ်-ေရ ကမ်းသာယာ(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၃/B၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၉)ဧက၊ 

ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အမှတ်(၂၃/B)၊ Block - ၅၅၊ 

ေရ ကမ်းသာယာအိမ်ရာ၊    လ  င်သာယာမိနယ်၊   ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ 

ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် မိေြမစာရင်းတွင် ဦးဝင်းသိန်း[၁၂/

တတန(ိုင်)၀၁၀၇၇၃]အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး  ၎င်းကွယ်လွန်သြဖင့် တရားဝင ်

အေမဆွက်ခခွံင့ရ်ရိှသ ူဇနီး ေဒ အမာရိှန်[၁၂/တတန(ိင်ု)၀၁၈၄၅၅]က မမိတိစ်ဦး 

တည်းပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တို 

မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 

အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ  စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 

မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ 

ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဟိန်းစိုး  ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး  ဦးသန်းဦး

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

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ဦးသင်းေဖလမ်း၊ ပါရမီကွန်ဒို၊ပါရမီကွန်ဒို၊ တိုက်အမှတ်(7+1)A၊(7+1)A၊ (၇)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦရှ ိ

(ဆ  မထပ်)၊ အခန်းအမှတ်(၆၀၅)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၃၅၀) စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ယင်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လက်ဝယ်ရှိ ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူများြဖစ်ကေသာ ေဒ ြမသန်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၂၇၉၁၉]၊ ဦးကိုကိုိုင် ေဒ ြမသန်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၂၇၉၁၉]၊ ဦးကိုကိုိုင ်
[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၁၁၉၉၆]၊ ေဒ ေချာမယူာဝင်း[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၁၉၈၁၁][၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၁၁၉၉၆]၊ ေဒ ေချာမူယာဝင်း[၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၁၉၈၁၁]တိုထံမ ှက ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးဝင်းိင်ု [၉/မရတ(ိင်ု)၀၃၁ ဦးဝင်းုိင် [၉/မရတ(ုိင်)၀၃၁ 
၆၇၅] ၆၇၅] က ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ 
ေဖာ်ြပပါ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းကွန်ဒိတုိက်ုခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခစံားခွင့်ရိှသ ူ
မည်သမူဆိ ုစာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇) ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့သ်တ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ မင်းသ  ီဖိး(LL.B,DIPL)  ေဒ စုစုမွန် (LL.B, DBL,DIL,DIPL) ေဒ မင်းသ  ီဖိး(LL.B,DIPL)  ေဒ စုစုမွန် (LL.B, DBL,DIL,DIPL)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၈၄၆)        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၈၄၆)        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၉၆)

ZILLION SM (LAW FIRM) ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၉၁၇၄၊ ၀၉-၇၉၉၆၆၄၅၅၇ZILLION SM (LAW FIRM) ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၉၁၇၄၊ ၀၉-၇၉၉၆၆၄၅၅၇
အမှတ်-၁၀၀၇ (၁၂+၁)၊ ပါရမီကွန်ဒို၊ ဦးသင်းေဖလမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၀၇ (၁၂+၁)၊ ပါရမီကွန်ဒို၊ ဦးသင်းေဖလမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ် (၆၆၅) ပထမထပ်၊ သမိင်ုး(၇)လမ်းေန (အဖ) 

ဦးလှသိန်းေမာင်၏သားြဖစ်သူ ဦးြပည့်ဖိးေကျာ် [၁၂/ခရန(ိုင်)၁၁၆၆၁၃]၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ် (၆၆၅) ပထမထပ်၊ သမိင်ုး(၇)လမ်းေန (အဖ) 

ဦးလှသိန်းေမာင်၏သားြဖစ်သူ ဦးြပည့်ဖိးေကျာ်[၁၂/ခရန(ိုင်)၁၁၆၆၁၃]ှင့် အင်းစိန် 

မိနယ်၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၅၇/၅) ေအာက်မဂ  လာဒုံ (၂)လမ်းေန (အဖ) 

ဦးေမာင်ြမင့်၏ သမီးြဖစ်သ ူေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း [၁၂/အစန(ိုင်)၀၆၈၃၁၆] တိုသည် ရန်ကုန် 

ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၏ တရားမကီးမ အမှတ်- (၁၀၅/၂၀၂၂) အမ ၏ (၁၃-၆-၂၀၂၂) 

ရက်ေန စီရင်ချက်ှင့် ဒီကရီအရ လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

အဆုိပါအမ တွင် ဦးြပည့်ဖိးေကျာ်သည် ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်းအေပ  “လင်မယားကွာရှင်း 

ေပးေစလိမု ှင့ ်ပစ ည်းခဲွေဝေပးေစလိမု ’’ြဖင့ ်စတင်တရားစဲွဆိခုဲရ့ာ ေဒ ြမင့ြ်မင့ဝ်င်းမှလည်း 

တရားံုးသုိလာေရာက်ရင်ဆုိင်ကာ လင်မယားှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှင်းေပးမည် ြဖစ်ေကာင်း 

သေဘာတူညီခဲ့ပါသည်။ ထိုအြပင် လင်မယားှစ်ဦးပိုင် လက်ထက်ပွားပစ ည်းများှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ပစ ည်းများအားလုံးကိ ုေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်းသုိ အပီးအပိင်ုေပးအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ဦးြပည့်ဖိးေကျာ်မှ သေဘာတူညီခ့ဲပါသည်။ သားြဖစ်သူ ေမာင်ေဇယျထက်ှင့် ပတ်သက် 

၍လည်း ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်းဘက်မှ တစ်သက်တာေထာက်ပ့ံေက းေမွး အုပ်ထိန်းသွားရန်ှင့် 

ကေလးှင့် စပ်လျ်း၍ ကေလးစရိတ်များ တရားစဲွဆုိေတာင်းခံြခင်းြပမည်မဟုတ်ေကာင်း 

ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်းကိုယ်တိုင် ှစ်ဦးသေဘာတူ လက်မှတ်ေရးထိုးပီးြဖစ်၍ လင်မယား 

ကွာရှင်းြခင်း၊ ပစ ည်းခွဲေဝြခင်း၊ သားသမီးှင့ ်စပ်လျ်းသည့် ကိစ ရပ်များအားလုံး အပီး

အြပတ်ေဆာင်ရက်ပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးြပည့်ဖိးေကျာ်   ေဒ ေအးသီတာေအာင်ဦးြပည့်ဖိးေကျာ ်   ေဒ ေအးသီတာေအာင်

[၁၂/ခရန(ိုင်)၁၁၆၆၁၃]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၀၁)[၁၂/ခရန(ိုင်)၁၁၆၆၁၃]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၀၁)

    အမှတ်(၃၀)၊ ၆၈လမ်း၊ ၃၀x၃၁လမ်းကား    အမှတ်(၃၀)၊ ၆၈လမ်း၊ ၃၀x၃၁လမ်းကား

    ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။    ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီအသိအမှတ်ြပ 

အကီးတန်းလုိင်စင်ရ ကန်ထုိက်တာ ဦးေကျာ်ဝင်း (LC-၃၆၄) [၁၂/တမန 

(ိင်ု)၀၄၉၁၁၅] ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ နနီဝီင်း [၁၂/တမန 

(ိုင်)၁၄၀၀၉၉] မှ ကန်ထိုက်တာလိုင်စင် အာမခံေကး သိန်း(၅၀၀) 

ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ထုတ်ယူခွင့် 

ြပရန် မသင့်ေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက အေထာက်အထားများှင့်အတ ူ

ေကညာသည့ေ်နမှ (၁၄) ရက်အတွင်း ဤဌာနသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

                                                           ဌာနမှး                                                           ဌာနမှး

အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)

“ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သီရိေဟမာလမ်း၊“ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သီရိေဟမာလမ်း၊

အမှတ်(၂၁)ဟု ေခ တွင်ေသာ  (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ အမှတ်(၂၁)ဟု ေခ တွင်ေသာ  (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ 

ေြမညီထပ် (ေြခရင်းခန်း)အလျား x အနံ (၁၂ေပခဲွx၅၀ေပ)၊ အြမင့်(၁၇)ေပ၊ ေြမညီထပ် (ေြခရင်းခန်း)အလျား x အနံ (၁၂ေပခဲွx၅၀ေပ)၊ အြမင့်(၁၇)ေပ၊ 

(မှန်ခန်းပါဝင်ေသာ) တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ (၁၆-၆-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ (မှန်ခန်းပါဝင်ေသာ) တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ (၁၆-၆-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအားကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအား

ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
အထက်ရည် န်းလိပ်စာပါ တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 

ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးသက်ထွန်းေအာင ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၆၁၇၉၆] ှင့် ေဒ ဇာဝင့်ထက် 

[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၆၂၄၃] တိုထံမှ    ေဒ သက်ထားေဆွ [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၆၂၁၈၅] မှ 

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချခဲ့ပီးေနာက ်ဝယ်ယူသူဘက်မ ှဝယ်ယူမ ဖျက်သိမ်းေကာင်း 

ေြပာကားလာပါသြဖင့် (၂၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင်  ေငွေကးကိစ များရှင်းလင်းပီးြဖစ်၍ 

ှစ်ဖက်သေဘာတူ အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဖျက်သိမ်းလိုက်သြဖင့ ် (၁၆-၆-၂၀၂၂) 

ရက်စဲွပါ  ေကးမံုသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၃၀)ရိှ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအား 

ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးသက်ထွန်းေအာင် ှင့် ေဒ ဇာဝင့်ထက်တို၏ဦးသက်ထွန်းေအာင ်ှင့် ေဒ ဇာဝင့်ထက်တို၏

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ကကမာ(LL.B)ေဒ ကကမာ(LL.B)

စ်(၁၃၉၇၃)စ်(၁၃၉၇၃)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၂၄၈)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၄၈)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၆၁၈၉၈၊ ၀၉-၄၃၁၁၇၇၃၃ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၆၁၈၉၈၊ ၀၉-၄၃၁၁၇၇၃၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၀ဘီ၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၃ ေအ/၁၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ဧရိယာ- (ဝ.၁၃၉)ဧက၊ ဂရန်ရှိ 
ေြမပိုင်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ေပ တွင် တည်ေဆာက်ထားသည့် ရန်ကုန်မိ၊ 
လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မင်းရေဲကျာ်စွာလမ်း၊ အမှတ်-၂၁၄၊ (၂) ခန်းတဲွ 
(၁၂)ထပ်+Penthouse တုိက်အေဆာက်အဦမှ ဆ  မထပ်၊ အခန်းအမှတ် (၆၀၁)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၂၆ ၁
၂ ေပ x ၈၅ေပ)ခန်ရှိ တိုက်ခန်း (၁)ခန်းှင့်တကွ ယင်းှင့် 

စပ်လျ်းေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးြမင့ဖ်န်ုး [၁၂/လမတ(ိင်ု) 
၀၀၈၇၅၅]က ယေနတိင်ု ဥပေဒှင့အ်ည ီ၎င်းတစ်ဦးတည်းကသာ ပိင်ုဆိင်ုအကျိး 
ခံစားလျက်ရှိေကာင်း၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်းမ ှအစြပသည့် စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့် 
ရှိေကာင်း၊ ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်အစရှိသည့် အ ပ် 
အေထွးတစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပလျက် က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆ ွ
ထံသို တန်ဖိုးတစ်ရပ်သတ်မှတ်၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချလိုေကာင်း 
အဆိြုပကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ စစုေုပါင်း ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ရာ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုခွင့၊် အကျိး 
ခစံားခွင့ ်အစရိှသည့ ်အခွင့အ်ေရးတိုှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါလ င် က ု်ပ် 
ထသံို ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား၊ စာချပ်စာတမ်းများှင့တ်ကွ လကူိယ်ုတိင်ု 
ြဖစ်ေစ၊ ဥပေဒှင့် ညီွတ်သည့်နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနရက်မှစတင်၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည့်တိုင ်ကန်ကွက်မ  တစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ပါလ င် 
ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်အေကာင ်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လိမ့်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သဲသိမ့်သိမ့်ေထွး (LL.B,D.B.L)ေဒ သဲသိမ့်သိမ့်ေထွး (LL.B,D.B.L)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၂၃၀)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၂၃၀)

အမှတ်(၇၅၁)၊ သခင်ခင်ေဇာ်(၅)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇၅၁)၊ သခင်ခင်ေဇာ်(၅)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09-979707026, 09-796398619ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09-979707026, 09-796398619

သစ်  ေတာ   နဲ    သစ်   ပင်   ချစ်   ခင်   တဲ့   လူ   မျိး   သစ်  ပင်  ကို  ှစ်   စ်   စိုက်   ေရ   တိုက်  ကို  စိုးသစ်  ေတာ   နဲ    သစ်   ပင်   ချစ်   ခင်   တဲ့   လူ   မျိး   သစ်  ပင်  ကို  ှစ်   စ်   စိုက်   ေရ   တိုက်  ကို  စိုး



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒါက်တာေသာင်းလင်းေဒါက်တာေသာင်းလင်း(ဆမ-၁၅၈၈၄)(ဆမ-၁၅၈၈၄)

ဒုတိယြပည်နယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး (ေရာဂါှိမ်နင်းေရး)၊ ဒုတိယြပည်နယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး (ေရာဂါှိမ်နင်းေရး)၊ 
ကယားြပည်နယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနကယားြပည်နယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

အသက်(၅၁)ှစ်အသက်(၅၁)ှစ်
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပညသူ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အေြခခံကျန်းမာေရး 

ဌာနခွဲမှ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာ ေအးေသာ်တာမွန်၏ ခင်ပွန်း ေဒါက်တာ 
ေသာင်းလင်း (ဆမ-၁၅၈၈၄) အသက်(၅၁)ှစ်၊ ဒုတိယြပည်နယ်ြပည်သူကျန်းမာေရး
ဦးစီးဌာနမှး (ေရာဂါှိမ်နင်းေရး)၊ ကယားြပည်နယ်ြပည်သူ  ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန 
သည် ၂-၇-၂၀၂၂(စေနေန) နံနက် ဝဝ:၂၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် 
မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ
ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

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

ဦးသန်းဦးသန်း
အသက်(၈၇)ှစ်အသက်(၈၇)ှစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ကရင်ေချာင်းစံြပေကျးရာှင့ ်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ FMI City အိမ်ရာ(O-50)ေန 
သားသမီး ခနုစ်ေယာက် တို၏ ဖခင်၊ ေြမး  ၁၀ ေယာက်တို၏အဘိုး 
ဦးသန်းသည် ၂-၇-၂၀၂၂ရက ်နံနက် ၆:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့် ၄-၇-၂၀၂၂(တနလ  ာေန ) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် 
ထိန်ပင်သုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။(ေနအိမ်မှကားများ 
နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကိး ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကိး 

ေဒ ခင်ွန်ွန်ေဒ ခင်ွန်ွန်

အသက်(၉၉)ှစ်အသက်(၉၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးစံဝင်း-ေဒ ြမေသွး)တို၏ သမီး၊ (ဦးေမာင်ေမာင်ကီး-

ေဒ လှြမ)၊ (ဦးစံဗိုလ်-ေဒ သန်းသန်း)၊ (Dr.ဦးတင်ေမာင်-ေဒ ခင်ကည်)၊ 

(ဦးကိေုလး-ေဒ တင်ေမ)၊ (Dr. ဦးလှေမာင်-ေဒ ခင်သန်းွယ်)၊ (Dr.ေရ သာထွန်း)-

ေဒ တင်တင်ရီ၊ (ဦးသိန်းေငွ-ေဒ ခင်စီစီ)၊ (ေဒ ွန်ွန်ေမာ်)၊ (ဦးမျိးသန်-

ေဒ ေအးရှင်)တို၏အစ်မ/ညီမ၊ (ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ပန်းေအာင်)၏ဇနီး၊ 

(ဦးမျိးွန်ေအာင်)၊ (ဦးေကျာ်ဆန်းလွင်)၊ ဗိုလ်မှးဘုန်းိုင်-Dr.ဝင်းြမတ်ခိုင်၊ 

ဦးကိကုိညု ီ(Chief Officer)-ေဒ ခင်ေမေမေအာင်၊ (ေဒ ချိမမ)၊ Captain ရန်ိင်ုဦး-

Dr.သ ာတိုး(Australia)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ  မိခင်၊ ေြမး ခုနစ်ေယာက်၊ ြမစ် 

ငါးေယာက်တို၏ အဘွား ေဒ ခင်ွန်ွန်သည် ၁-၇-၂၀၂၂ရက် ည ၉:၂၀ နာရတွီင် 

ဝိတိုရိယေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကွယ်လွန်သူ၏ဆ အရ ၂-၇-၂၀၂၂ 

ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန် 

သူအားရည်စူး၍ ၇-၇-၂၀၂၂(ကာသပေတးေန) နံနက်တွင် သံဃာေတာ် အရှင်သူြမတ် 

တိုအား ဆွမ်း၊ သက  န်း အစရိှေသာ ဒါတဗ ဝတ အစစုတုိုကိ ုဆက်ကပ်လှးဒါန်း၍ 

အမ အတန်းေပးေဝလိုပါေသာေကာင့် မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် 

(၁၀၆)၊ ကန်သာယာလမ်းေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက် 

ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဌ)တုိးချဲရပ်ကွက်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ သီရိရတနာ 

လက်လီ/လက်ကားေဈး၊ အေဆာက်အဦအမှတ် (B)၊ ဆိုင်ခန်းအမှတ် (၆)ဟုေခ တွင် 
ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၄၅)ရိှ (၂)ထပ်ဆုိင်ခန်း အေဆာက်အဦှင့်   ယင်းဆုိင်ခန်းရိှ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
ေဈးများဌာနတွင်   အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး  ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ နန်းေကသ ီ[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၈၉၃၄၉] ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွ
အြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိသူ မည်သူ 
မဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းအေထာက ်
အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန်  အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းသန်ေဒ ေအးမင်းသန်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၁၅၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၁၅၉)
အမှတ်-၃၄၊ ပထမထပ်(ယာ)၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ စံြပဖဆပလရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၄၊ ပထမထပ်(ယာ)၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ စံြပဖဆပလရပ်ကွက်၊ 
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၇၈၃၃မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၇၈၃၃

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဟုမ်းလမ်းဘူတာရပ်ကွက်၊ ရှင်ေစာပုလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၇)၊ အခန်းအမှတ်(၁၁၀၂) (၁၁)လ ာ Windsor TowerWindsor Tower ဟုေခ တွင်သည့် 
အကျယ်အဝန်း (၁၈၀၀) စတရုန်းေပရိှ ဓာတ်ေလကှားပါကွန်ဒိတုိက်ုခန်း၊ ကားတစ်စီးစာ 
ပါကင်၊ အဲယားကွန်း (၄)လံုး၊ ကုိယ်ပုိင်မီတာ၊ ေရေမာ်တာ စဲွကပ်တည်ရိှေနေသာ အရာများ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူထားသ ူဦးသန်ေဇာ် ဦးသန်ေဇာ် 
[၁၄/အမန(ိင်ု)၀၁၄၇၄၇][၁၄/အမန(ိင်ု)၀၁၄၇၄၇] က ပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်အြပည့အ်ဝရိှေကာင်း 
တာဝန်ယူဝန်ခံ ေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး အကျိးသက်ဆိုင်သ ူ  မည်သူမဆို 
ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်း စုံလင်စွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက် 
အတွင်း လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်ခ့ဲြခင်းမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ု   ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
၁။ ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၉)၊ 
ဗိုလ်မိုးကိးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၀၇)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအကျယ ်
(၄၀'x၆၀')အကျယ်ရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ၌ 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ တစ်ထပ်ပျ်ေထာင်အိမ်(၂)လံုးအပါအဝင် အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား မလူအမည်ေပါက် ပိင်ုရှင်ဗိလ်ုမှး ေကျာ်ေကျာ်မိုး[၁၂/
မရက(ိုင်)၀၃၁၀၂၉]ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ ဆက်စပ်စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့ ်
က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ေနာမိ [၁၃/ကတန(ိုင်)၀၈၈၀၄၇]ကိုင်ေဆာင်သူမ ှ
(၃-၄-၂၀၁၄)ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ အိမ်ှင့်ေြမ အပီးအပိုင်အေရာင်း 
အဝယ်ကတိစာချပ်အရ   ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ေရာက်ရရှိထားေသာ 
ေြမကွက်ှင့ ်အိမ်များြဖစ်ပါသည်။
၂။ အထက်အပိုဒ်(၁)ပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ခွင့်ြပ 
သေဘာတူညီမ မရှိဘဲ၊ ေြမငှားဂရန်ထုတ်ယူြခင်း၊ ေြမချပါမစ်ေပျာက ်
ေလ ာက်ထားြခင်း မြပလပ်ုရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ ြပလပ်ုခဲပ့ါ 
က ြပလုပ်သူ၏ တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်းှင့ ်တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီ
အေရးယူေဆာင်ရက်သွားရန် က ု်ပ်အား လ ဲအပ် န်ကားထားပီး ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်လွင်ဦးဦးသက်လွင်ဦး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၉၅)၊(၃-၄-၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၉၅)၊(၃-၄-၂၀၁၂)
အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်/ဝဲ၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်/ဝဲ၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်ရန်ကုန်-

စက်မ ဇန်ု၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၀+၄၁၊ ဧရယိာ(၄.၂၀၁) ဧက၊ အကျယ်အဝန်း 

(အလျား ၂၃၀'၉"+၂၁၁'၆"
၂၃၀'၆"+၂၁၁'၃" x အနံ ၄၁၄')၊ (၁၀၂၉၈၇)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်-၄၀+၄၁၊ စက်မ (၆)လမ်း၊ 
ရန်ကုန်-စက်မ ဇုန်၊  မဂ  လာဒုံမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ 
ဂိုေဒါင်အေဆာက်အဦများအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 
တိုကို  အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး   ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  မ က်ဟ 
ေကညာသ ူဦးတိုးိုင်မန်း[၇/သကန(ိင်ု)၀၇၈၈၄၃]ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယ ူ
ရန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်အား 
ကန်ကွက်လိုသ ူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း 
ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို 
လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းသန်ေဒ ေအးမင်းသန်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၁၅၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၁၅၉)
အမှတ်-၈၃၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမကီး၊ အမှတ်-၈၃၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမကီး၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၇၈၃၃ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၇၈၃၃

"အလွမ်းသမ အေကာင့်ပိုင်ရှင်ှင့် အများသိေစရန် "အလွမ်းသမ အေကာင့်ပိုင်ရှင်ှင့ ်အများသိေစရန် 

ေကညာချက်"ေကညာချက"်
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်ေန ဦးရဲထွဋ[်၆/ဘလန(ိုင်) 

၀၀၂၉၄၅]ှင့ ်ေဒ ကည်ကည်ဦး[၆/မအရ(ိင်ု)၀၀၂၄၉၀]တို၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးရဲထွဋ်ှင့်  ေဒ ကည်ကည်ဦးတုိ၏သမီး မသဇင်ဦး(ခ) 

လမင်း(ေခတ -ဂျပန်)ကို အများမှ ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန်၊ အသေရပျက ်

ေစရန်၊ နာမည်ဂုဏ်သတင်း ညိးွမ်းေစရန်ှင့် အကျိးစီးပွားထိခုိက်နစ်နာေစရန် 

တမင်ရည်ရယ်၍ ဂဏ်ုသကိ ာထပိါးေစသည့ ်မမှန်မကန်ေြပာဆိေုနမ များ၊ ပဂု လကိ 

အထင်အြမင်များ၊ မသဇင်ဦး၏ ဓာတ်ပုံများကိ ုSocial Mediaများ, Facebook, 

Comment, Share, Messenger, Instagram, E-mail, Viber, Wechat, Line, 

Telegram စသည်တိုကို အသုံးြပပီး မိမိတို၏ ကိုယ်ပိုင်အေကာင့်များတွင်ြဖစ ်

ေစ၊ အေကာင့်တုများတွင်ြဖစ်ေစ၊  Group များတွင်ြဖစ်ေစ၊ Post များတင်ြခင်း၊ 

Comment များေရးသားြခင်း၊ အများသိေစရန် Share ြခင်း၊ Private Group 

Chat များတွင် ေြပာဆိေုရးသားကြခင်းများေကာင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွသိားစတုို၏ 

ဂုဏ်သိက ာထိခိုက်နစ်နာမ များ ြဖစ်ေပ လျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ထိုကဲ့သို ေြပာဆိုေရးသားေနမ များအား လူမ ကွန်ရက် 

စာမျက်ှာများတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပင်ပ၌ြဖစ်ေစ၊ မည်သည့်နည်းလမ်း၊ မည်သည့် 

အေကာင်းေကာင့်ှင့်မ  တစ်စံုတစ်ရာမြပလုပ်ကရန် မိမိတုိ၏ Post များ၊ Comment 

များ ေရးသားြခင်းများအား (၂၄)နာရီအတွင်း အပီးအပိုင် ပယ်ဖျက်ေပးရန ်

ေနာက်ဆုံးအကိမ်အြဖစ် အသိေပးတားြမစ်လိုက်ပါသည်။ တားြမစ်ချက်အား 

ေဖာက်ဖျက်ပီး မမှန်မကန်ေဝဖန်ေရးသား အသေရဖျက် တိက်ုခိက်ုေနမ များအား 

ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်ေနေကာင်း ေတွြမင်ကားသရိပါက အလွမ်းသမအေကာင့ ်

ပုိင်ရှင်ြဖင့် မည်သူကုိမဆုိ အသေရဖျက်ေစမ ၊ နာမည်ဂုဏ်သတင်းညိးွမ်းေစမ ၊ 

ဆက်သွယ်ေရးလူမ ကွန်ရက်ကုိ အသံုးြပကာ အသေရဖျက်မ တုိအတွက် ဆက်သွယ် 

ေရးဥပေဒြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်မ ေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ 

လုိအပ်သလုိ ထိေရာက်စွာ တရားစဲွဆုိ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အလွမ်းသမအေကာင့ပ်ိင်ုရှင်ှင့ ်အများသေိစရန် အသေိပးေကညာလိက်ုပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ မိုးသီတာေကျာ်( ေဒ မိုးသီတာေကျာ(်LL.B,DILLL.B,DIL) ေဒ လဲ့ယ်လင်း() ေဒ လဲ့ယ်လင်း(LL.BLL.B)

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၈၅၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၇၇၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၈၅၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၇၇၉)

အမှတ်(၃၀၈)၊ ေအာင်ေမတ ာအထက်လမ်း၊ ယမုံနာ(၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၀၈)၊ ေအာင်ေမတ ာအထက်လမ်း၊ ယမုံနာ(၁)ရပ်ကွက်၊ 

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

မူးယစ်ကိုပစ်   ပန်းတိုင်သစ်   စိတ်သစ်   လူသစ်    ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်  ပန်းတိုင်သစ်   စိတ်သစ်   လူသစ်    ဘဝသစ်



ဇူလိုင်   ၃၊   ၂၀၂၂

စာမျက်ှာ    ၁၅

စာမျက်ှာ    ၁၃

စာမျက်ှာ    ၂၁

စာမျက်ှာ    ၁၇

ဖတ်စရာယေန

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရှိ PDF အမည်ခံ

အကမ်းဖက်သမားများက ပညာသင်ကားသင်ယူခွင့် 

အခွင့်အလမ်းများ ပျက်ြပားကာ ပညာမဲ့လူတန်းစားများ 

ြဖစ်ေပ လာေစရန် ရည်ရယ်၍ ပညာေရးက  

ြမင့်မားေရးကို ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး

အိ ိယဝန်ကီးချပ်ှင့ ်ရှုားသမ တတို ှစ်ိင်ုငအံေရးှင့် 

ကမ  ာအ့ေရးကိစ ရပ်များ ညိ  င်းေဆွးေွး

 အေလးထားေဆွးေွး စနစ်သစ်ပညာေရး

အိ ိယိင်ုင၏ံဝယ်လိအုားေကာင့ ်သီးထပ်မတ်ပအဲသစ်များ 

မ ေလးေဈးကွက်တွင် ေဈးေကာင်းရရှိ

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈)   သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်   ေြပာကားခ့ဲသည့် 

မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုတပ်မေတာ်ဟာ အတိတ်ကာလက ိင်ုငနံဲလမူျိးအေပ  တာဝန်ေကျပွန်မ ၊ 

သစ ာေစာင့်သိမ ၊ ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးေတွကို  ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ် 

သလိ ုယခပုစ ပ န်ကာလမှာလည်း ိင်ုငနံဲလမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်တဲ ့ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  တည့မ်တ်ထန်ိးသမ်ိး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှတယ်။ 

တပ်မေတာ်ရဲ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ဟာ အမိိုင်ငံနဲ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ ုေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး ကမ  ာအ့လယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် 

သွားိုင်ဖို ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်တဲ့ စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

ဝန်ကီးများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများအား   ေတွဆုံအမှာစကား   ေြပာကားမ မှ 

ေကာက်ုတ်ချက်)

- ဒမီိကုေရစတွီင် တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်သကဲသ့ို ဖက်ဒရယ် 

စနစ်တွင်လည်း တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန် 

အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွများှင့် ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည်။

- တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများှင့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးရာတွင် အဆင်ေြပ 

မ များရိှခဲ့ပီး ေကာင်းမွန်သည့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးမ များကိ ုြပလပ်ု၍ ိင်ုငံငမ်ိးချမ်း 

ေရးရရှိေအာင် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည်။

- အချိေသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများမှာ အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့် 

ေတွဆုေံဆွးေွးမ  မြပိင်ုက၊ မမိတိိုသည် ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် ှစ်ရပ်အတုိင်း 

ခိင်ုမစွဲာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ် ေဆွးေွးရန်ကျန်ရိှသည့ ်အဖဲွများအေန 

ြဖင့် မိမိကမ်းလှမ်းထားသည့်အတုိင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ ။

CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လူရယ်များအား
ကိဆိုေရးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်လက်ခံြခင်းှင့် နီးစပ်ရာလုံ ခံေရးစခန်းများ၌

လက်ခံြခင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက် ထုတ်ြပန်

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၂

နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးှင့ ် အချိေသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက် 

ကိုင်အဖွဲများအတွင်း    ေရာက်ရှိေနသည့်   CDM ဝန်ထမ်းများ၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လူရယ်များအား    နယ်စပ် 

ကိဆိုေရးစခန်းအသီးသီးှင့ ်  နီးစပ်ရာ တပ်မေတာ်၊          ြမန်မာ 

ိုင်ငံရဲတပ်ဖဲွစခန်းအသီးသီးသုိ  ဆက်သွယ်၍ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင်ေကာင်းှင့် ယင်းသိုသတင်းပိုဆက်သွယ်သမူျား 

ကို သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီေနစ်ြပည်သူဘဝတွင ်

ေအးချမ်းစွာေနထိုင်ိုင်ေရး  အာမခံချက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲက 

အသိေပးထုတ်ြပန်ထားေကာင်း   သိရှိရသည်။   ေကညာချက ်

အြပည့်အစုံမှာ -                      စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆန်း ၁၃ ရက် (၂၀၂၂ ခှုစ်၊  ဇလူိင်ုလ(၁၀)

ရက်) တနဂ  ေွေနသည် “အီဒုလ်အဿွဟာ(ကုရ်ဘာနီအီးဒ်)ေန” 

ြဖစ်သည့်အတွက်  ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်အတွင်းရိှ 

ုံးများ၏ ပိတ်ရက်ှင့်  လ ဲေြပာင်းိုင်သည့ ်  စာချပ်စာတမ်းများ 

အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၅ အရ အများြပည်သူတို၏ အလုပ်ပိတ်ရက်ြဖစ ်

ေကာင်း ုိင်ငံေတာ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီ၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ၁၁၇/၂၀၂၂ ကို ဇူလိုင် ၂ ရက်စွဲြဖင့ ်ေကညာထားပါသည်။

အီဒုလ်အဿွဟာ(ကုရ်ဘာနီအီးဒ်)ေန 
ြဖစ်သည့်အတွက် အများြပည်သူတို၏ 
အလုပ်ပိတ်ရက်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ

အာဆီယံ ယူ-၁၉ ပိင်ပွဲ အုပ်စုပထမပွဲတွင် ြမန်မာအသင်း ဂိုးြပတ်အိုင်ရ
ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၂

၂၀၂၂ အာဆီယံ      ယူ-၁၉ 

ချန်ပယီရှံစ်ပိင်ပဲွ အပ်ုစပုထမေန  

ကို ဇူလိုင် ၂ ရက်က အင်ဒိုနီးရှား 

ိုင်ငံ၌ စတင်ကျင်းပရာ  ြမန်မာ 

အသင်း ဂိုးြပတ်အိုင်ရခဲ့သည်။

ြမန်မာအသင်းသည်  အုပ်စု 

အဖွင့်ပဲွအြဖစ် ဘူိင်ုးအသင်းှင့် 

ေတွဆုံခဲ့ပီး ခုနစ်ဂိုးြပတ်အိုင ်

ရခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာအသင်း 

သည် အုပ်စုကျပ်အတွင်း ကျေရာက် 

ေနသြဖင့်    ေနာက်တစ်ဆင့် 

တက်ေရာက်ရန်  ပဲွတုိင်းအေရးပါ 

ေနပီး   ဘူိုင်းအသင်းထံမ  ှ

အိုင်သုံးမှတ်အြပင်    သွင်းဂိုး 

ခုနစ်ဂိုးအထိပါ   ရယူိုင်ခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြမနမ်ာ ယ-ူ၁၉ ကစားသမားများ ြမန်မာ ယ-ူ၁၉ ကစားသမားများ 
ဂိုးသွင်းအပီး ေအာင်ပွဲခံေနစ်။ဂိုးသွင်းအပီး ေအာင်ပွဲခံေနစ်။

လီဗာပူးအသင်းနဲအတူ သုံးှစ်သက်တမ်းရှိ စာချပ်သစ်တစ်ရပ် မိုဟာမက်ဆာလာ ချပ်ဆို
အဂီျစ်တိက်ုစစ်မှး မိဟုာမက်ဆာလာဟာ 

လီဗာပူးအသင်းနဲအတူ သုံးှစ်သက်တမ်းရှိ 

စာချပ်သစ်တစ်ရပ်ကိ ု  ချပ်ဆိုလိုက်ပီြဖစ်ပါ 

တယ်။

အခုချပ်ဆိုလိုက်တဲ့    စာချပ်သစ်အရ 

တုိက်စစ်မှး မုိဟာမက်ဆာလာဟာ တစ်ပတ် 

လုပ်ခ  လစာေပါင်   သုံးသိန်းခွဲေကျာ်ရရှိမှာ 

ြဖစ်ပီး လီဗာပူးအသင်းရဲသမိုင်းမှာ  လုပ်ခ 

လစာအများဆုံးေပးေချရတဲ့ ကစားသမား 

စာရင်းဝင်လာခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

အီဂျစ်တိုက်စစ်မှး မိုဟာမက်ဆာလာရဲ 

ယခင်ချပ်ဆုိထားတ့ဲ စာချပ်သက်တမ်းကလည်း 

တစ်ှစ်ကျန်ရှိေနေသးတာြဖစ်ပီး    အခု 

စာချပ်သစ်မချပ်ဆိုမီက  လီဗာပူးအသင်းမှာ

စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၁ သို 


