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ို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

စာမျက်ှာ » ၅

စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၈

စာမျက်ှာ » ၁၁

ဖတ်စရာယေန

အ  မအကိမ် ိုင်ငံေတာ် သံဃမဟာ နာယကအဖွဲ 

(၄၇)ပါးစုံညီ ဧကာဒသမအစည်းအေဝး ဒုတိယေနကျင်းပ

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ ယွမ် ၆ သန်းေကျာ် တန်ဖိုးရှိ ကိုဗစ်ေရာဂါ 

ထိန်းချပ်ကုသေရး အေထာက်အကူြပပစ ည်းများ လှဒါန်း

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၅

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ် ိုင်ငံေတာ်၏ 

အချပ်အြခာအာဏာှင့ ်ပိင်ုနက်နယ်ေြမ 

ကို   လုံ ခံစွာကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ိုင ်

ရန်ှင့် ကာကွယ်ေရးစွမ်းရည် ထက်ြမက် 

ြမင့်မားေစရန ် တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ 

ေလ)ေလ့ကျင့်ခန်းများကို အမဲမြပတ ်

ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယခုှစ် 

တွင်လည်း   ဇလူိင်ု   ၁   ရက်မှစ၍  ြမန်မာ ့

ေရပိုင်နက်   ရခိုင်ကမ်းိုးတန်းေရြပင ်

အတွင်း တပ်မေတာ်(ေရ)မှ  တိက်ုခိက်ုေရး 

ေရငပ်ုသေ  ဘာစစ်ေရယာ်(မင်းရသဲခိ  သ)ူ

ှင့်      (မင်းရဲေကျာ်ထင်)အပါအဝင် 

စစ်ေရယာ်များ၊   ရဟတ်ယာ်များြဖင့ ်

စစ်နည်းဗျဟာအဆင့ ်ေရေပ ေရေအာက် 

ပူးေပါင်းစစ်ဆင်မ ေလ့ကျင့ ်ခန်း(Sea 

Shield-2022)အား ေလက့ျင့ေ်ဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရးစွမ်းပကားြမင့်တင်ေရးအတွက် တပ်မေတာ်(ေရ)မှ 
ေရငုပ်သေ  ဘာစစ်ေရယာ်ှစ်စင်းအပါအဝင် စစ်ေရယာ်များ၊ ရဟတ်ယာ်များြဖင့် စစ်နည်းဗျဟာအဆင့် 
ေရေပ ေရေအာက် ပူးေပါင်းစစ်ဆင်မ  ေလ့ကျင့်ခန်း (Sea Shield-2022) ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက်     

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲ့သိုလည်းေကာင်း၊ တံလ ပ်ကို 

 ြမင်ရသက့ဲသုိ လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါး 

ဟူေသာ) ေလာကကို    ကျင့်သူကိ ု   ေသမင်းသည ်

မြမင်ိုင်။  ဤသို   ေသာသူသည် ေသြခင်းကင်းရာ 

နိဗ ာန်ကို   မျက်ေမှာက်ြပကကုန်၏။  ထိုသူတိုအား 

ေနာက်တစ်ကိမ် ပဋိသေ ေန၍ ေသရြခင်းသည ်မရှိ 

ေတာ့ပီ။   ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၀)

ေလာကကို  ကျင့်သူ
 

၂ဝ၂၂ ခှုစ် ြပည်နယ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး ပိက်ုေကျာ်ြခင်းပိင်ပဲွ 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

ဇလူိင်ုလဆန်းတွင် ြပည်တွင်းဗဟိြုပေြမငလျင် ေလးကမ်ိှင့ ်ြပည်ပဗဟိြုပ 

ေြမငလျင ်ေလးကိမ်လ ပ်ခတ်ခဲ့

ိင်ုငေံတာ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီး 

ချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

စစ်ေရယာ်(မတု မ)ေပ ၌ ေလက့ျင့ခ်န်း 

တွင်  ပါဝင်သည့် အရာရှိစစ်သည်များ 

အား အမှာစကားေြပာကားစ်။



        

ဇူလိုင်  ၆၊   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

ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိုးတက် ေြပာင်းလလဲာေရးအတွက် အစိုးရတစ်ရပ်တည်းက 

ေဆာင်ရက်ေနုြံဖင့ ်ရည်မှန်းချက်သုိ ေဆာလျင်စွာမေရာက်ိင်ုေပ။ ဝန်ထမ်းများ၊ 

အဖွဲအစည်းများ၊ ြပည်သူလူထုအားလုံးတိုက တက်ညီလက်ညီ ပူးေပါင်းပါဝင ်

ေဆာင်ရက်မှသာ ေအာင်ြမင်မ ရုိင်ေပမည်။ ုိင်ငံဖံွဖိးတုိးတက်လာေရးအတွက် 

တစ်ိင်ုငလံုံးှင့သ်က်ဆိင်ုေသာ အေရးပါသည့က်စိ ရပ်များအား ခံငုသံရိှိနားလည် 

ိုင်ရန် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာြမင့်မားပီး အမှားအမှန ်ေဝဖန်ပိုင်းြခားိုင်စွမ်း 

ရှိသည့် လူဦးေရရာခိုင် န်း များြပားလာေရး လိုအပ်သည်။

ထုိေကာင့် အသိeာဏ်ပညာ၊ ဆင်ြခင်တံုတရားြမင့်မားေသာ ပညာတတ်ေြမာက် 

သမူျား ေပ ထွက်လာေစရန် ပညာေရးကိ ုအားေပးြမင့တ်င် ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ပညာကို ပီးဆုံးေအာင်သင်ကားိုင်ခဲ့ြခင်း မရှိသူများ၊ 

ပညာတတ်ေရးထက ် အတန်းမှန်ေအာင်ေရး  ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်များေကာင့ ်

အသeိာဏ်ပညာ၊ ဗဟသုတုှင့ ်ပိင်ုးြခားေဝဖန် ဆင်ြခင်eာဏ်အပိင်ုးတွင် အားနည်း 

မ များရိှခဲသ့ည်။ မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ိင်ုငေံရးှင့ ်တိင်ုးြပည်အေရးကိ ုခဲွြခားိင်ု 

မ အပိုင်း၌ အားနည်းေသာေကာင့ ်ပညာတတ်၊ ပညာမတတ် လမ်းမှားေရာက ်

သူများှင့် တိုင်းြပည်အတွက ်တန်ဖိုးရှိေသာ လူသားအရင်းအြမစ်များ အေဟာ 

သိကံြဖစ်ေနသည်ကုိ ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ုိင်ငံဖံွဖိးတုိးတက်မ အားနည်းသည့် 

အကျိးဆက်ကိ ုရေနကသည်။

ထိုေကာင့ ်ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက ြပည်သူများ အသိeာဏ်ပညာ ဆင်ြခင်တုံ 

တရားြမင့မ်ားေစမည့ ်ပညာေရးစနစ်ကိ ုအားေပးြမင့တ်င် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပီး 

တစ်ဖက်တွင်လည်း လမ်းမှားေရာက်ေနေသာ လငူယ်လရူယ်များ လမ်းမှန်ေပ သို 

ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာေအာင် လက်ကမ်းကိဆိဖုတ်ိေခ လျက်ရိှသည်။  အလပ်ုလပ်ု 

ကိုင်ရမည့်အရယ်များ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေစလျက်၊ ပညာသင်ယူရမည့်အရယ်များ 

ပညာသင်ယူေစလျက် အကျိးရိှေသာဘဝများကုိ ြဖတ်သန်းုိင်ေအာင် ေဆာင်က်း 

ေပးလျက်ရှိသည်။ စင်စစ်အားြဖင့ ်ပညာတတ်သည်ှင့်အတူ မိမိတို၏ လူမ ဘဝ 

ဖံွဖိးတိးုတက်လာေစပီး အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်းများ တိုးတက်ရရိှေစပါသည်။ 

ထိုအြပင ် ကိုယ်ကျင့်တရားေကာင်းမွန်၍  ဆင်ြခင်တုံတရားများ  ြပည့်စုံလာပီး 

မေကာင်းမ များေလျာက့ျလာကာ ိင်ုငေံတာ် တည်ငမ်ိေအးချမ်းသာယာေရးအတွက် 

က ဲကူးေရပါ ြဖစ်လာိုင်ပါသည်။

ြမန်မာ့ိင်ုငေံရးသမိင်ုးေကာင်းကိ ုေလလ့ာကည့မ်ည်ဆိပုါက လငူယ်လရူယ် 

များအား အစွန်းေရာက်ိင်ုငေံရးသမားအချိှင့ ်တိင်ုးြပည်ကိ ုပျက်စီးေစလိေုသာ 

အတ သမားများက လမ်းမှားသုိေရာက်ေအာင် ပုိေဆာင်ခ့ဲကသည်ကုိ ေတွရမည် 

ြဖစ်သည်။ ယေနကာလတွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာများကိုအသုံးချ၍ အေတွးအြမင ်

လဲွမှားေအာင်   အလွယ်တက ူ  လပ်ုေဆာင်လာိင်ုကသည်ကိ ု  ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 

ဆိုရှယ်မီဒီယာအားေကာင်းေနေသာကာလတွင် မိမိတို၏ ပညာကိုအေြခခံ၍ 

ဆင်ြခင်တံုတရား၊ အမှားအမှန်ကုိ ခဲွြခားုိင်စွမ်းရိှသည့် eာဏ်ပညာြပည့်ဝေနရန် 

လိအုပ်ပါသည်။ လတူိင်ုးသည် ိင်ုငေံရးကိ ုေဆာင်ရက်ခွင့ရိှ်ေသာ်လည်း ိင်ုငံအ့ေရး 

ကိုလည်း အေလးထားရမည်ြဖစ်သည်။ ယေနကာလတွင် ပညာတတ်များပင ်

လမ်းမှားေပ သို ေရာက်ရှိသွားိုင်သည့် ိုင်ငံေရးဝါဒ အားေကာင်းေနသည်ကို 

သတမိရူမည်ြဖစ်သည်။ အသeိာဏ်ပညာနည်းပါးေနသမူျားဆိလု င် အလွယ်တက ူ

ပင် လမ်းမှားေပ သို ေရာက်ရှိိုင်ေပသည်။ 

မျက်ေမှာက်ကာလတွင ်ိုင်ငံအတွက် အကီးမားဆုံးအ ရာယ်မှာ လွဲမှား 

ေသာအေတွးအြမင်များ သွတ်သွင်းခံေနရြခင်းြဖစ်သည်။ ယင်းကို အသိeာဏ် 

ပညာြဖင့သ်ာ ေဆးေကာသန်စင်ိင်ုမည်ြဖစ်၍ လငူယ်လရူယ်များ ပညာသင်ကား 

ေရး၊ ပညာတတ်ေြမာက်ေရးကိ ုအားေပးြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။ 

ပညာြဖင့ ်ဘဝများရှင်သန်၊ ဘဝများဖံွဖိးတုိးတက်လာုိင်ပါသည်။ ပညာြဖင့သ်ာ 

မိမိဘဝကုိ တည်ေဆာက်ရသလုိ ပညာြဖင့်သာ ဖံွဖိးတုိးတက်သည့်ုိင်ငံအြဖစ် 

တည်ေဆာက်ိင်ုပါသည်။ ြမန်မာိင်ုင၏ံဂဏ်ုေဆာင် ကလုသမဂ  အတွင်းေရးမှး 

ချပ်ေဟာင်း ဦးသန်က “စာတတ်ေသာလူမျိးသည ်တိုးတက်၍ တိုးတက်ေသာ 

လူမျိးသည ်စာတတ်ကသည”်ဟု ဆိုထားပါသည်။

ယေနကာလတွင် ုိင်ငံတစ်ဝန်း၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ၊ လူငယ်လူရယ် 

များသည် အခက်အခအဲေှာင့အ်ယှက် ဖျက်ဆီးေနမ များကားမှ ပညာကိ ုကိးစား 

သင်ယူဆည်းပူးေနကသည်ကို ြမင်ေတွရသည်မှာ ဝမ်းေြမာက်ဖွယ်ြဖစ်သည်။ 

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရကလည်း အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့ ်လမ်းမှားသုိေရာက်ရိှသွားက 

ေသာ လူငယ်များအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ၍ ပညာဆက်လက်သင်ယူလိုသူများ 

ပညာဆည်းပူးခွင့်ရေအာင် ေဖာ်ေဆာင်ေပးေနသည်ကုိ ေတွရပါသည်။ သုိြဖစ်ရာ 

ပညာတတ်မှ ဘဝလှ၍ မိမိုိင်ငံပါ တုိးတက်မည်ြဖစ်၍ လူငယ်လူရယ်များ ေအးချမ်း 

စွာပညာသင်ကားိုင်ေအာင ်   ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည ်    ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။       ။

ပညာတတ်မှ ဘဝလှ၍ ိုင်ငံတိုးတက်

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၅ - ၇ -၂၀၂၂)

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၅၆.၄

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၈.၂

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၆၃.၄

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၁.၁၉

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၀၆.၂

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၅.၈၇

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၁.၆၁၁

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၁၈.၆၀

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၃၇၁

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၅

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၄၀၀ ၇,၄၀၀ ၂၈၇ ၂,၁၂၃,၈၀၀

MTSH ၂,၆၀၀ ၂၆၅၀ ၆၈၉ ၁,၈၂၁,၂၀၀

MCB ၇,၁၀၀ ၇,၁၀၀ ၁၀၀ ၇၁၀,၀၀၀

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၇၀၀ ၁၂,၂၅၀,၀၀၀

TMH ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၉ ၂၂,၅၀၀

EFR ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၃၀၅ ၇၉၂,၆၀၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၀ ၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်  ၅

ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းြပတုိက် (ရန်ကုန်) 

ှင့် ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း ေနအိမ်ြပတုိက် 

(နတ်ေမာက်)တို၌ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်မှ ၂၁ 

ရက်အထိ ကျင်းပမည့ ်(၇၅) ှစ်ေြမာက ်

အာဇာနည်ေန  အထူးြပပဲွသုိ သွားေရာက် 

ေလ့လာလိုသူများအေနြဖင့်  https://

register.generalaungsanmuseum.

com/ သို ဝင်ေရာက်၍ Online မှ တစ်ဆင့် 

ကိတင် စာရင်းသွင်းိင်ုပြီဖစ်ပီး Online 

Registration မှ ေလ ာက်ထားလာသူ 

များသည ်  သီးြခားဝင်ေပါက်မှတစ်ဆင့ ်

အချနိ်ကန် ကာမ မရှိဘဲ   ဝင်ေရာက ်   

ေလ့လာိုင်မည ်ြဖစ်ေကာင်းသိရသည်။                

သတင်းစ်

တိုက်ကီး   ဇူလိုင်  ၅

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး တိုက်ကီး 

မိနယ်အတွင်းရှ ိေကျးလက်ေနြပည်သ ူ

များ၏ လမူ စီးပွားဘဝများ ဖံွဖိးတိးုတက် 

ေစေရးှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း 

များ ရရှိေစရန်ရည်ရယ်၍ ယေနနံနက် 

ပိုင်းက က ဲဘုတ်ေကျးရာအုပ်စ ုလဟာမ 

ငယ်ေကျးရာ  က ဲဘုတ်ဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်း  ဓမ ာုံ၌  အေြခခံစက်ချပ်       

သင်တန်း (၂/၂၀၂၂)ကိ ု ဖွင့်လှစ်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

တိုက်ကီးမိနယ်၌ အေြခခံစက်ချပ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်

သင်တန်းဖွင့်ပဲွတွင်  တုိက်ကီးခုိင် 

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ခိုင် 

အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးြမဝင်းက အဖွင့်အမှာ 

စကားေြပာကားပီး ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်း 

ခိုင် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက် 

ေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမှး    ဦးဘသိန်းက 

အေြခခံစက်ချပ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ရြခင်း 

ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားပီး  

တုိက်ကီးမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိး

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန   မိနယ်ဦးစီးမှး 

ေဒ စုသီတာလင်းက     သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများကိုယ်စား  သင်တန်းသူ 

တစ်ဦးအား  သင်ေထာက်ကူပစ ည်းများ 

ေပးအပ်ခဲ့သည်။

ပံ့ပိုးကူညီေပးသွားမည်

အဆိုပါ  သင်တန်းတွင်  ပုဂ လိက 

စက်ချပ်သင်တန်း  ဖွင့်လှစ်ထားသည့် 

နည်းြပဆရာမ  ေဒ ှင်းယုလ  င်က  နည်း 

ပညာများ ပ့ံပုိးကူညီေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး 

ေကျးရာေနြပည်သူ   သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူ ၁၇ ဦး တက်ေရာက်လျက်ရိှ 

ေကာင်းှင် ့  သင်တန်းကာလ  တစ်လ 

ကာြမင့်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ဉာဏ်ဟိန်း

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းြပတိုက် (ရန်ကုန်)ှင့် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေနအိမ် ြပတိုက်(နတ်ေမာက်)တို

ဇူလိုင် ၁၉ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ အထူးြပပွဲ ေလ့လာိုင်



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမ ှ

ထိသုို ေလက့ျင့ေ်ဆာင်ရက်ေနမ များအား ယေန 

တွင်   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်သည်   ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ေရ) 

ဗိလ်ုချပ်ကီးမိုးေအာင်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ) 

ဗိလ်ုချပ်ကီးထွန်းေအာင်၊  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုး 

(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မှ တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊ 

အေနာက်ေတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်    တိုင်းမှးှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါ၍     သွားေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

ကိဆို

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့ ်အဖွဲဝင်များ 

သည် ေလက့ျင့ခ်န်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်စစ်ေရယာ် 

အေြခအေနများကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ ရှင်းလင်း 

တင်ြပမ များအေပ     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က 

ုိင်ငံေတာ်၏ ပုိင်နက်နယ်ေြမအားလံုးကုိ ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ရန ်တပ်မေတာ်သည်  အဓိကအခန်း 

က  မှ ပါဝင်လျက်ရှိသည့်အတွက ်လုံ ခံေရးအသိ၊ 

လုံ ခံေရးသတ ိအမရိှဲေနရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြဖစ်ေပ  

လာိုင်သည်မှန်သမ ကို  ကာကွယ်ေရးအြမင်ြဖင့ ်

ကိတင်ေြမာ်ေတွးပီး သတင်းမြပတ်ေဖာ်ထတ်ုရန်ှင့ ်

ရရှိလာသည့ ်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း 

အကျိးရိှရိှ အသုံးချိင်ုရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခကုဲသ့ို 

ေလက့ျင့ခ်န်းများမှတစ်ဆင့ ်သင်ခန်းစာေဖာ်ထတ်ုပီး 

ေနာင်အနာဂတ်ေရတပ်အတွက် ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားရန် လိုအပ်သည်များကိ ုေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရက ်

သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း  ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ေလက့ျင့ခ်န်းတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက် 

မည့် စစ်ေရယာ်များမှ ေရှေနာက်တန်းပုံြပပုံစံ 

(Single Line Formation)ြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက       တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်အား ဂုဏ်ြပချတီက်ေမာင်းှင ်အေလးြပ 

ကသည်။

ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက်

ယင်းေနာက်   VBSS  ေလ့ကျင့်ခန်းအေနြဖင့ ်

စစ်ေရယာ်များေလ့ကျင့်ခန်းဧရိယာသုိ ခတ်ုေမာင်း 

ေနစ် ြမန်မာေ့ရပိင်ုနက်အတွင်း ေရာက်ရိှြဖတ်သန်း 

ခုတ်ေမာင်းေနသည့်   သံသယြဖစ်ဖွယ ်    ြပည်ပ 

ကန်ုသွယ်ေရယာ်တစ်စင်းအား ေထာက်လှမ်းေတွရိှ 

သြဖင့် စစ်ေရယာ်(မုတ မ)မှ ROE အရ ေရယာ် 

ဆိင်ုရာ အချက်အလက်များ ေမးြမန်းြခင်းှင့ ်ရပ်တန်  

အစစ်ေဆးခံရန် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ရပ်တန်မ  

မရှိသြဖင့် တက်ေရာက်၊ စီးနင်း၊ ရှာေဖွ၊ ဖမ်းဆီးမ  

Procedure များအတိင်ုး ေလက့ျင့ေ်ဆာင်ရက်သည်။ 

ထုိေနာက်   သံသယြဖစ်ဖွယ်  ြပည်ပကုန်သွယ် 

ေရယာ်အား  တပ်မေတာ်(ေရ)  အထူးတပ်ဖွဲဝင ်

အရာရိှ/စစ်သည်များက Anchor Launcher အသုံးြပ 

၍ ေရယာ်ေပ သို တက်ေရာက်စီးနင်းရှာေဖ ွဖမ်းဆီး 

ြခင်း (Visit, Board, Search And Seizure) VBSS 

လုပ်ငန်းစ်များအတိုင်း  စာရက်စာတမ်းများအား 

စစ်ေဆးြခင်း၊ ေရယာ်အမ ထမ်းများအား ေမးြမန်း 

စစ်ေဆးြခင်း၊  လူေနခန်း၊  ကုန်တင်ခန်းှင့် စက်ခန်း 

စစ်ေဆးြခင်းများ   အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရက်ကပီး 

စစ်ေဆးချက်များအရ     ယင်းေရယာ်သည  ်

တရားမဝင်ကန်ုပစ ည်းများ တင်ေဆာင်လာေကာင်း 

စစ်ေဆးေတွရှိရသြဖင့ ်အဆိုပါ ကုန်သွယ်ေရယာ် 

အား တပ်မေတာ်(ေရ) အထူးတပ်ဖဲွဝင်များက ဖမ်းဆီး 

ထန်ိးသမ်ိးြခင်းေလက့ျင့ခ်န်းကိ ုေဆာင်ရက်ကသည်။

ေလ့ကျင့်ခန်း CASEX A-2

ဆက်လက်ပီး ေလက့ျင့ခ်န်းအစအီစ်အတိင်ုး 

ဖရီးဂိတ်စစ်ေရယာ်(ဆင်ြဖရှင်)ှင့်    ဖရီးဂိတ ်

စစ်ေရယာ်(ကျန်စစ်သား)တိုက ေရငပ်ုသေ  ဘာအား 

ပူးေပါင်းေထာက်လှမ်းရှာေဖွြခင်း    ေလ့ကျင့်ခန်း 

CASEX A-2 အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သည်။ 

ယင်းေနာက်  ေရြပင်ရန်ကာကွယ်ေရး  စစ်ဆင်မ ဇုန် 

အတွင်း  ရန်သူေရြပင ်  ပစ်မှတ်များအား ပစ်ခတ် 

တုိက်ခုိက်ေချမ န်းရန်အတွက် မိမိေရယာ်အုပ်အား 

Battle Line Formation သို ေြပာင်းလခဲတ်ုေမာင်းြခင်း 

များေဆာင်ရက်ပီး   ေရတပ်အေြမာက်ကီးများ၊ 

စက်ေသနတ်ကီးများြဖင့် ရန်သူေရြပင်ပစ်မှတ်များ 

အား    အပီးတိုင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ေချမ န်းြခင်း 

ေလ့ကျင့်ခန်းအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ကသည်။

စာမျက်ှာ ၄ သို »»

  ေရတပ်ေလ့ကျင့်ခန်းများကို ၂၀၀၉ ခုှစ်တွင်   ေရြပင်၊  ေဝဟင်  ပူးေပါင်းစစ်ဆင်ေရး ေလ့ကျင့်ခန်းအြဖစ် 

စတင်ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး တစ်ှစ်ပီးတစ်ှစ် တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာခဲ့သည်ကို ေတွရှိရမည်

  ေလက့ျင့ခ်န်းများေဆာင်ရက်ေစြခင်းသည် မမိတိို ကံေတွလာရိင်ုသည့ ်စစ်ေြမြပင်ှင့ ်အသားကျြဖစ်ေစေရးှင့် 

မမိတုိိ၏ ယာ်ယ ရားများ၊ လက်နက်များ၏ စွမ်းပကားများကုိ လက်ေတွကျကျ က မ်းကျင်ပုိင်ုိင်စွာ အသံုးချုိင်

  ေရတပ်ေလက့ျင့ခ်န်းများကိ ုယခင်က ေရြပင်၊ ေဝဟင် ပူးေပါင်းစစ်ဆင်ေရးအသွင်ြဖင့သ်ာ ေလက့ျင့ေ်ဆာင်ရက် 

ိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း ယခုအခါတွင် သုံးဖက်ြမင်စစ်ဆင်ိုင်စွမ်းရှိသည့် တိုက်ပွဲဝင်အသင့်ေရတပ်(Three 

Dimensional Combat Ready Navy)ထိ ြဖစ်လာခဲ့

  ယခင်ှစ်က တုိက်ခုိက်ေရးေရငုပ်သေ  ဘာ စစ်ေရယာ်တစ်စင်းသာ ပါဝင်ိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း ယခုေလ့ကျင့်ခန်း 

တွင်  အမျိးအစားမတ ူေရငပ်ုသေ  ဘာ ှစ်စင်းအထ ိပါဝင်ေလက့ျင့ ် ေဆာင်ရက်ိင်ုခဲသ့ည့အ်တွက် ကီးမားသည့်  

ေလ့ကျင့်ေရးအေတွအကံများကို ရရှိေစိုင်

များအား ကည့် စစ်ေဆးရန် ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ် 

အတွင်းရှိ စစ်ေရယာ်(မုတ မ)ေပ သို ရဟတ်ယာ် 

ြဖင့် ဆင်းသက်ေရာက်ရှိရာ(Sea Shield-2022) 

ေလက့ျင့လ်ျက်ရိှသည့ ်ေရတပ်ဌာနချပ်မှး ဗိလ်ုချပ် 

ထိန်ဝင်း၊ ေလ့ကျင့်ခန်းကီးကပ်ေရးမှး(Officer 

Scheduling Exercise-OSE) ဗိလ်ုမှးချပ် ေကျာ်စိုးမိုး၊ 

တာဝန်ေရတပ်မမှး ဗုိလ်မှးချပ်ေကျာ်လင်းေဇာ်ှင့် 

ေလ့ကျင့်ခန်းတွင်ပါဝင်ကသည့် အရာရှိကီးများက 

ကိဆိုကသည်။ 

ယင်းေနာက်   ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ေရ)က 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏   လမ်း န် 

မှာကားချက်ှင့အ်ည ီစစ်နည်းဗျဟာအဆင့ ်ေရေပ  

ေရေအာက်   ပူးေပါင်းစစ်ဆင်မ ေလ့ကျင့်ခန်း(Sea 

Shield-2022)ကို     ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက်ရသည့ ်

ရည်ရယ်ချက်ှင့်    ေရြပင်သွားစစ်ေရယာ်များ၊ 

ေရငုပ်သေ  ဘာများှင့် ရဟတ်ယာ်များအပါအဝင ်

ေရေပ ေရေအာက် ပူးေပါင်းစစ်ဆင်ေရးေလ့ကျင့်ခ့ဲမ  

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်အား ေလ့ကျင့်ခန်းတွင ်ပါဝင်ေဆာင်ရက်မည့ ်စစ်ေရယာ်များမ ှေရှေနာက်တန်းပုံြပပုံစ(ံSingle 

Line Formation)ြဖင့် ဂုဏ်ြပချတီက ်ေမာင်းှင်အေလးြပကစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်အား  စစ်နည်းဗျဟာအဆင့ ်ေရေပ ေရေအာက် 

ပူးေပါင်းစစ်ဆင်မ ေလ့ကျင့်ခန်း(Sea Shield-2022)ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက်မ  အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ VBSS ေလ့ကျင့်ခန်းေဆာင်ရက်ေနမ ကို စစ်ေရယာ်(မုတ မ)ေပ မှ ကည့်  

စစ်ေဆးစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ေလ့ကျင့်ခန်းတွင ်  ပါဝင်ေဆာင်ရက်သည့ ်   အရာရှိစစ်သည်များအား   အမှတ်တရ 

လက်ေဆာင်များေပးအပ်ရာ  တာဝန်ေရတပ်မမှးက   လက်ခံရယူစ်။

စစ်ေရယာ်များ၊ ရဟတ်ယာ်များြဖင့် စစ်နည်းဗျဟာအဆင့် ေရေပ ေရေအာက် ပူးေပါင်းစစ်ဆင်မ  

ေလ့ကျင့်ခန်း (Sea Shield-2022) ေလ့ကျင့်မ ကို ေတွရစ်။   

»» စာမျက်ှာ ၃ မှ

ထိသုို ေရငပ်ုသေ  ဘာရန်ကာကွယ်မ  စစ်ဆင်ေရး 

ှင့်   ေရငုပ်သေ  ဘာစစ်ဆင်ေရးများ    ေလ့ကျင့် 

ေဆာင်ရက်ပီး ေရေပ ေရေအာက် ရန်သူပစ်မှတ်များ 

အား Torpedo  များြဖင့်လည်းေကာင်း၊   ေရတပ် 

အေြမာက်ကီးများြဖင့်လည်းေကာင်း၊ စက်ေသနတ် 

ကီးများြဖင့်    လည်းေကာင်း    လက်ေတွေလ့ကျင့် 

ပစ်ခတ်မ များအား    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က 

စစ်ေရယာ်(မုတ မ)ေပ မှ ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ် 

မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်က  ေလက့ျင့ခ်န်းတွင်  ပါဝင် 

သည့်  အရာရှိ၊  စစ်သည်များအား   အမှာစကား 

ေြပာကားရာ တိုက်ခိုက်ေရးေရငုပ်သေ  ဘာ စစ်ေရ 

ယာ်(မင်းရဲသိခ  သူ)၊ တိုက်ခိုက်ေရးေရငုပ်သေ  ဘာ

စစ်ေရယာ် (မင်းရေဲကျာ်ထင်)ှင့ ်စစ်ေရယာ်များမှ 

အရာရိှ၊ စစ်သည်များသည် စစ်ေရယာ်(မတု မ) ေပ  

၌ တက်ေရာက်မိန်ခွန်းနာခံကသည်။ 

တစ်ှစ်ပီးတစ်ှစ် တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ    ဥက    

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က အမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင် ေရတပ်ေလက့ျင့ခ်န်းများကိ ု၂၀၀၉ 

ခုှစ်တွင်   ေရြပင်၊   ေဝဟင်   ပူးေပါင်းစစ်ဆင်ေရး 

ေလက့ျင့ခ်န်းအြဖစ် စတင်ေလက့ျင့ေ်ဆာင်ရက်ခဲ့ပီး 

တစ်ှစ်ပီးတစ်ှစ် တုိးတက်ေကာင်းမွန်လာခ့ဲသည် 

ကိ ုေတွရိှရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် 

စစ်ေရယာ်များြပည့်စုံလာသည်သာမက ေလ့ကျင့် 

ခန်းလုပ်ေဆာင်ရသည့် သေဘာသဘာဝများလည်း 

ပုိမုိြပည့်စံုလာခ့ဲသည်ကုိ ေတွရိှရေကာင်း၊ ေလ့ကျင့် 

ခန်းများေဆာင်ရက်ေစြခင်းသည် မိမိတို ကံေတွ 

လာရိင်ုသည့ ်စစ်ေြမြပင်ှင့ ်အသားကျြဖစ်ေစေရးှင့ ်

မိမိတို၏    ယာ်ယ ရားများ၊  လက်နက်များ၏ 

စွမ်းပကားများကိ ုလက်ေတွကျကျ က မ်းကျင်ပိင်ုိင်ု 

စွာ အသုံးချိင်ုေစရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေလက့ျင့ခ်န်းတွင် 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကသူများ၏ စွမ်းရည်၊ စိတ်ဓာတ် 

များ ေကာင်းမွန်မှသာလ င် ေလက့ျင့ခ်န်းတစ်ခသုည် 

လည်း ေအာင်ြမင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရတပ်ေလက့ျင့ ်

ခန်းများကိ ုယခင်က ေရြပင်၊ ေဝဟင် ပူးေပါင်းစစ်ဆင် 

ေရးအသွင်ြဖင့်သာ ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ေသာ ်

လည်း ယခုအခါတွင် သုံးဖက်ြမင ်စစ်ဆင်ိုင်စွမ်းရှ ိ

သည့ ်တိက်ုပဲွဝင်အသင့ေ်ရတပ်(Three Dimensional 

Combat Ready Navy)ထ ိြဖစ်လာခ့ဲပီြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယခင်ှစ်က တုိက်ခုိက်ေရးေရငုပ်သေ  ဘာ စစ်ေရယာ် 

တစ်စင်းသာ ပါဝင်ိင်ုခဲေ့သာ်လည်း ယခေုလက့ျင့ခ်န်း 

တွင်  အမျိးအစားမတ ူေရငုပ်သေ  ဘာ ှစ်စင်းအထိ 

ပါဝင်ေလ့ကျင့်     ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သည့်အတွက ်

ကီးမားသည့်  ေလ့ကျင့်ေရးအေတွအကံများကို 

ရရှိေစိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

မိမိတိုိုင်ငံ၏     ကမ်းိုးတန်းအရှည်သည ်

မိုင်ေပါင်း ၁၃၀၀ ခန်ရှိပီး ေရြပင်ပိုင်နက်အေနြဖင့ ်

စတရုန်းမိင်ုေပါင်း ၁၄၄၀၀၀ ေကျာ် ကျယ်ဝန်းသြဖင့ ်

ကျယ်ေြပာလှသည့ ်   ေရြပင်ပိုင်နက်နယ်နိမိတ်ကိ ု

စိုးမိုးိုင်ရန်မှာ    တပ်မေတာ်(ေရ)တစ်ခုတည်းြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်၍ ရိုင်မည်မဟုတ်ေကာင်း၊   လက်ရှိ 

အေြခအေနတွင် တပ်မေတာ်(ေရ)ကို ပထမအဆင့် 

အေနြဖင့ ်ြမန်မာပ့င်လယ်ြပင် သီးသန်စီးပွားေရးဇန်ု 

ကို   အြပည့်အဝကာကွယ်ိုင်ေရး   သုံးဖက်ြမင ်

စစ်ဆင်ိုင်စွမ်းရှိသည့်  တိုက်ပွဲဝင်အသင့် ေရတပ် 

(Three Dimensional Combat Ready Navy)အြဖစ် 

ေမ ာ်မှန်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

တိက်ုစွမ်းအားရိှသည့ ်ေရတပ်ဖဲွြဖစ်ရန်အတွက် 

တပ်မေတာ်(ကည်း)တွင်      မဲသုံးမ ဲ    ရှိသကဲ့သို 

တပ်မေတာ်(ေရ)တွင်လည်း    စစ်ေရယာ်များ 

အသင့်ြဖစ်ရမည်၊ လက်နက်ှင့် လက်နက်စနစ်များ 

အသင့ြ်ဖစ်ရမည်၊ ေရတပ်သားများ အသင့ြ်ဖစ်ရမည် 

ဟူသည့် အသင့်ြဖစ်မ  သုံးရပ်ှင့် ြပည့်စုံရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် စစ်ဆင်ေရးနယ်ပယ် သုံးရပ ်

လုံးတွင်   စစ်ဆင်ိုင်စွမ်းရှိသည့ ် စစ်ေရယာ်များ 

ရိှေနုြံဖင့မ်ရဘ ဲယင်းစစ်ေရယာ်များကိ ုတိက်ုပဲွဝင် 

အသင့်ြဖစ်ေရးအတွက် အမဲတမ်း ြပင်ဆင်ေလ့ကျင့် 

ေနကရန်လိုအပ်ပီး    အသင့်ြဖစ်မ       သုံးရပ်ကိ ု 

မေမ့မေလျာ ့       ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ် ဗိုလ်ချပ် 

မှးကီး  မင်းေအာင်လ  င်သည်  ေလ့ကျင့်ခန်းတွင် 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်အရာရှိ၊ စစ်သည်များအား 

အမှတ်တရလက်ေဆာင်များ   ေပးအပ်ရာ   တာဝန် 

ေရတပ်မမှးက   လက်ခံရယူသည်။  ဆက်လက်ပီး 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ထံသုိ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

(ေရ)က စစ်နည်းဗျဟာအဆင့ ်ေရေပ ေရေအာက် 

ပူးေပါင်းစစ်ဆင်မ ေလက့ျင့ခ်န်း(Sea Shield - 2022) 

ဂုဏ်ြပအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်အား ေပးအပ်သည်။ 

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့ ်အဖဲွဝင် 

များသည် စစ်ေရယာ်(မုတ မ)ေပ မှ ရဟတ်ယာ် 

များြဖင့ ်ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်။ 

ေနာက်ဆက်တွဲ   ေလ့ကျင့်ခန်းများအေနြဖင့ ်

တိုက်ပွဲပီးြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း (Battle Damage 

Assessment) ေလက့ျင့ခ်န်း၊ ပင်လယ်ြပင်ေထာက်ပံ ့

ြဖည့တ်င်းြခင်း (RAS) ေလက့ျင့ခ်န်း၊ မီးြငမ်ိးသတ်ြခင်း 

ှင့် ပျက်စီးထိန်းလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်း(Fire 

Fighting and Damage Control) ေလ့ကျင့်ခန်း၊ 

ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးေဆာင်ရက်ြခင်း(Search and 

Rescue)ေလ့ကျင့်ခန်း၊   ပင်လယ်ြပင်တွဲဆွဲြခင်း 

(Towing)ေလ့ကျင့ ်ခန်းများအား   ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ကသည်။

ယေနြပလုပ်ခဲ့သည့်  စစ်နည်းဗျဟာအဆင့် 

ေရေပ ေရေအာက ်ပူးေပါင်းစစ်ဆင်မ  ေလ့ကျင့်ခန်း 

(Sea Shield–2022)ကို     တပ်မေတာ်(ေရ)ှင့် 

တပ်မေတာ်(ေလ)မှ ရဟတ်ယာ်များ၊ ေရငပ်ုသေ  ဘာ 

စစ်ေရယာ်များှင့ ်  ဖရီးဂိတ်စစ်ေရယာ်ကီးများ 

အပါအဝင် စစ်ေရယာ် ၂၀ ြဖင့ ်ေလက့ျင့ခ်န်းနယ်ေြမ 

တွင် မတ်ုသုရံာသကီာလ ရာသဦတဆုိုးရားေနသည့် 

ကားမှ ေအာင်ြမင်စွာ ေလက့ျင့ေ်ဆာင်ရက်ိင်ုခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                     သတင်းစ်

  မိမိတိုိုင်ငံ၏ ကမ်းိုးတန်းအရှည်သည် မိုင်ေပါင်း ၁၃၀၀ ခန်ရှိပီး ေရြပင် 

ပိုင်နက်အေနြဖင့် စတုရန်းမိုင်ေပါင်း  ၁၄၄၀၀၀  ေကျာ်  ကျယ်ဝန်းသြဖင့် 

ကျယေ်ြပာလသှည့ ်ေရြပငပ်ိင်ုနက် နယ်နမိတ်ိကိ ုစိုးမိုးိင်ုရန်မှာ တပ်မေတာ် 

(ေရ)တစ်ခုတည်းြဖင့် ေဆာင်ရက်၍ ရိုင်မည်မဟုတ်

  ပထမအဆင့အ်ေနြဖင့ ်ြမန်မာပ့င်လယ်ြပင် သီးသနစ်ီးပွားေရးဇန်ုကိ ု  အြပည့် 

အဝကာကွယ်ိင်ုေရး   သုံးဖက်ြမင် စစ်ဆင်ိင်ုစွမ်းရိှသည့ ် တိက်ုပဲွဝင်အသင့် 

ေရတပ် (Three Dimensional Combat Ready Navy)အြဖစ် ေမ ာ်မှန်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ



ဇူလိုင်  ၆၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၅

ြပည်ေထာင်စသုမ တ     ြမန်မာ  

ိုင်ငံေတာ်       အ  မအကိမ် 

ုိင်ငံေတာ်    သံဃမဟာနာယက 

အဖွဲ  (၄၇) ပါးစုံညီ  ဧကာဒသမ 

အစည်းအေဝး      ဒုတိယေနကို 

ယေနနံနက် ၈ နာရီတွင် ရန်ကုန် 

မိ  သီရိမဂ  လာကမ ာေအးကုန်း 

ေြမ      ဆ  သံဂါယနာ   မဟာ 

ပါသာဏလုိဏ်ဂူသိမ်ေတာ်ကီး၌ 

ကျင်းပသည်။ 

တက်ေရာက်ကည်ညိ

အစည်းအေဝးသို   ိုင်ငံေတာ် 

သံဃမဟာနာယကအဖွဲ  ဥက    

မ ေလးမိ   ဗန်းေမာ်ေကျာင်း 

တိုက ်ဆရာေတာ ်အဘိဓဇမဟာ 

ရ  ဂုု  အဘိဓဇအဂ မဟာသဒ မ  

ေဇာတိက      ေဒါက်တာဘဒ   

ကုမာရာဘိဝံသ    အမှးြပသည့ ်

ိုင်ငံေတာ်  သံဃမဟာနာယက 

ဆရာေတာ်ကီးများ၊  သာသနာ 

ေရးှင့်  ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဦးကိုကို၊ 

သာသနာေရးဦးစီးဌာန  န်ကား 

ေရးမှးချပ်ှင့်     အရာထမ်း၊ 

အမ ထမ်းများ၊   တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်  သာသနာေရးမှးများ 

တက်ေရာက်ကည်ညိကသည်။

အစည်းအေဝးတွင်  သဘာပတ ိ

အြဖစ်    ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာ 

နာယကအဖွဲဥက        ေဒါက်တာ 

ဘဒ            ကုမာရာဘိဝံသက 

ေဆာင်ရက်ေတာ်မူပီး အခမ်းအနား 

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၅

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန    ဒုတိယ 

ဝန်ကီး   ဗိုလ်ချပ်ဖိးသန်သည ်  ယမန်ေန   

မွန်းလွဲပိုင်းတွင်  ပူတာအိုမိရှိ  အမျိးသမီး 

အမ်ိတွင်းမ  သက်ေမွးလပ်ုငန်းပညာသင်တန်း 

ေကျာင်းှင့်    နယ်စပ်ေဒသတိုင်းရင်းသား 

လငူယ်များ   ဖံွဖိးေရး သင်တန်းေကျာင်းများသို  

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ဦးစွာ     ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ် 

အမျိးသမီးအိမ်တွင်းမ    သက်ေမွးလုပ်ငန်း 

သင်တန်းေကျာင်း (ပူတာအို) ၌   အမျိးသမီး 

အမ်ိတွင်းမ သက်ေမွးလပ်ုငန်းပညာ သင်တန်း 

ေကျာင်းှင့ ်     နယ်စပ်ေဒသတိုင်းရင်းသား 

လူငယ်များဖွံဖိးေရး    သင်တန်းေကျာင်းရှ ိ

ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားှင့ ်

သင်တန်းသူများကိုေတွဆုံ၍   ဝန်ထမ်းများ 

အေနြဖင့် ဝန်ထမ်းသစ ာအဓိ  ာန် (၆) ရပ်ှင့် 

အည ီတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊        ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသမူျားအား မသိားစသုဖွယ်  သေဘာ 

ထား၍ ပညာသင်ကားေပးြခင်း၊ ဆုံးမသွန်သင် 

ေပးြခင်းများ ြပလုပ်ေပးရန်၊ မူလတာဝန်ြဖစ် 

သည့် ုံးလုပ်ငန်းများအြပင်  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကုိ လိမ ာယ်ေကျးမ ရိှေအာင် 

ထိန်းေကျာင်းြပစု ပျိးေထာင်ကရန်၊  ငယ်စ် 

ကတည်းကပင်    မိမိအသိစိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်

ကိးစားလိုစိတ်ရှိေအာင်  သင်ကားေလ့ကျင့ ်

ေပးရန်လိုအပ်ပီး    မိမိကိုယ်ကိ ု ယုံကည်မ  

အ  မအကိမ် ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ (၄၇) ပါးစုံညီဧကာဒသမအစည်းအေဝး ဒုတိယေနကျင်းပ

မှးအြဖစ်  တွဲဖက်အကျိးေတာ ်

ေဆာင်ဆရာေတာ်   အဂ မဟာ 

ဂ ဝါစကပ  တိ ဘဒ  စ ဝသံာ 

လက  ာရာဘိဝံသက  ေဆာင်ရက် 

ေတာ်မူသည်။

ေဝဖန်ေဆွးေွးေတာ်မူ

အစည်းအေဝးတွင ်     အ  မ 

အကိမ်    ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာ 

နာယကအဖွဲ       ဒုတိယအဖွဲခွဲ 

၏      တာဝန်ကျရာကာလ 

အတွင်း    ေဆာင်ရက်ချက်များ 

အနက်         ဝိနိစ ယေရးရာ 

ေဆာင်ရက်ချက်အေပ   အဂ မဟာ 

ဂ ဝါစကပ  တိ  ဘဒ  ေကာဝဒိ 

ကလည်းေကာင်း၊    သာသနာေရး 

ေဆာင်ရက်ချက်များ       အေပ  

သာသနဓဇဓမ ာစရိယ ဘဒ  စ  

ကလည်းေကာင်း၊      ပညာေရး 

ေဆာင်ရက်ချက်များ        အေပ  

အဂ မဟာပ  ိတ   ဓမ ကထိက 

ဗဟုဇနဟိတဓရ   ဘဒ  ပညာ  

သီဟာဘိဝံသက  လည်းေကာင်း 

ေဝဖန်ေဆွးေွးေတာ်မူကသည်။

ထိုေနာက်    ဝိနိစ ယေရးရာ၊ 

သာသနာေရးရာ  ကိစ ရပ်များှင့် 

စပ်လျ်း၍   ေဆွးေွးဆုံးြဖတ ်

ေတာ်မူကပီး အစည်းအေဝးကို 

နံနက် ၉ နာရီတွင် ရပ်နားသည်။

ယင်းေနာက်   အစည်းအေဝး 

ဒုတိယေန  ဒုတိယပုိင်းကုိ မွန်းလဲွ 

၁ နာရီတွင်  ဆက်လက်ကျင်းပ 

ခဲ့ပီး  ဝိနိစ ယဆိုင်ရာကိစ များ၊ 

သာသနာေရးရာကိစ များ၊  ပညာ 

ေရးရာကိစ များှင့်   စပ်လျ်း၍ 

ေဆွးေွး    ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူက 

သည်။

ယင်းေနာက်   အ  မအကိမ် 

ိုင်ငံေတာ်  သံဃမဟာနာယက 

အဖွဲ  ဒုတိယအဖွဲခွဲ၏  စတုတ  

အကိမ်     တာဝန်ကျရာကာလ 

အတွင်း ေဆာင်ရက်ချက်အစီရင ်

ခံစာအေပ      ေဝဖန်ေဆွးေွး 

ဆုံးြဖတ်ချက်များှင့ ်စပ်လျ်း၍ 

ဝိနိစ ယေရးရာေဆာင်ရက်ချက ်

များအေပ     အဂ မဟာပ  ိတ 

အဂ မဟာ   သဒ မ ေဇာတိကဓဇ 

ဘဒ  စ ာဝရာဘိဝံသက  လည်း 

ေကာင်း၊         သာသနာေရးရာ 

ေဆာင်ရက်ချက်များ       အေပ  

အဂ မဟာပ  ိတ   ဘဒ  ဥတ ရ 

ကလည်းေကာင်း၊ ပညာေရးရာ 

ေဆာင်ရက်ချက်များ     အေပ  

အဂ မဟာ   သဒ မ ေဇာတိကဓဇ 

ဘဒ  အာစာရက လည်းေကာင်း 

ြပန်ကားေလ ာက်ထားေတာ်မူက 

သည်။

ေဆာင်ရက်ချက ်အစီရင်ခံစာ

ဆက်လက်၍    အ  မအကိမ် 

ိုင်ငံေတာ်  သံဃမဟာနာယက  

အဖွဲ  ဒုတိယအဖွဲခွဲ၏  စတုတ  

အကိမ်   တာဝန်ကျရာကာလ 

အတွင်း ေဆာင်ရက်ချက် အစီရင် 

ခံစာကို        တွဲဖက်အကျိးေတာ ်

ေဆာင် ဆရာေတာ်  အဂ မဟာဂ  

ဝါစကပ  ိတ    ဘဒ  စ ဝံသာ 

လက  ာရာဘိဝံသက   အတည်ြပ 

ချက် ရယူသည်။

ထိုေနာက်       အစည်းအေဝး 

သို    က ေရာက်ေတာ်မူလာက 

သည့ ်  ဆရာေတာ်များအားလုံးက 

ဇယေ ာ ေဗာဓိယာမူေလ အစချ ီ

ေသာ   ှစ်ဂါထာကို     သုံးကိမ် 

ရတ်ဆုိေတာ်မူပီး  သာဓုသံုးကိမ် 

ေခ ဆိုကာ       အ  မအကိမ် 

ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယက 

အဖွဲ (၄၇)ပါးစုံညီ  ဧကာဒသမ 

အစည်းအေဝးကိ ုမွန်းလဲွပိင်ုးတွင် 

ေအာင်ြမင်စွာ      ကျင်းပပီးစီးခဲ ့

သည်။

ယေန         အစည်းအေဝးသို 

က ေရာက်ေတာ်မူလာကေသာ 

ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယက 

ဆရာေတာ်ကီးများအား အလှရှင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   သဃ  န်း 

က န်းမိနယ်   ကျိက စံေဝဠဝန် 

(ေရ ကျင်)ေကျာင်းတုိက် ဆရာေတာ် 

မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ   ဘဒ   

မာနိတ ဦးေဆာင်ေသာ တပည့် 

ဒါယကာ ဒါယိကာမ ဓမ မိတ်ေဆွ 

များက ေတတ  သတိမ(၃၃)ကိမ် 

ေြမာက ်        တစ်ေနတာဆွမ်း 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကသည်။

ထိုအတ ူ ယေနအစည်းအေဝး 

သို က ေရာက်ေတာ်မလူာကေသာ 

ိင်ုငေံတာ်     သဃံမဟာနာယက 

ဆရာေတာ်ကီးများအား ေရ သံလွင် 

ကုမ ဏီနာယက   အဂ မဟာသီရ ိ

သုဓမ သိဂ       ေဒါက်တာေဒ နီနီ 

(ေရ သံလွင်ကုမ ဏီမိသားစု)က 

နဝကမ အလှေတာ်      ေငွကျပ် 

ှစ်သန်ိးစှီင့ ်လှဖွယ်ဝတ ပစ ည်း 

များ  ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။  

သတင်းစ်

 ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကို ငယ်စ်ကတည်းကပင် 

မိမိအသိစိတ်ဓာတ်ြဖင့် ကိးစားလိုစိတ်ရှိေအာင် သင်ကားေလ့ကျင့်ေပးရန်လို

ရရိှသည်အထ ိကိးစားအားထုတ်တတ်ေအာင် 

နည်းေပးလမ်းြပ      သင်ကားေပးရန်ှင့ ်

စိတ်ရင်းေစတနာမှန်ြဖင့်  လုပ်ငန်းတာဝန် 

များကို ကိးစားေဆာင်ရက်ကရန်၊ လူငယ် 

သင်တန်းေကျာင်းအေနြဖင့ ်လက်ရှိရရှိထား 

ေသာ တက သိုလ်ဝင်တန်း ေအာင်ြမင်မ ကို 

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားရန်၊   အိမ်တွင်းမ  

သင်တန်းတက်ေရာက်ေနကေသာ သင်တန်း 

သူများအေနြဖင့်လည်း  သင်ကားေပးသည့ ်

အတတ်ပညာများကို  တတ်ေြမာက်ေအာင ်

သင်ကားပီး အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပရန ်

လိုအပ်ေကာင်း မှာကားခဲ့ပီး ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအတွက်  ေကျာင်းဝတ်စုံှင့ ်

ေကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ်များ  ေပးအပ်ကာ 

သင်တန်းသူများ          စက်ချပ်သင်တန်း 

တက်ေရာက်ပညာသင်ကားမ ၊ အိပ်ေဆာင်၊ 

စားရပ်ိသာှင့် စားချက်ေဆာင်တုိကုိ လှည့်လည် 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ဆက်လက်၍   ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲ 

သည် နယ်စပ်ေဒသတိင်ုးရင်းသားလငူယ်များ 

ဖွံဖိးေရး    သင်တန်းေကျာင်းဝင်းအတွင်း 

၂၀၂၂-၂၀၂၃    ဘ  ာှစ်            ရန်ပုံေငွြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်   သုံးထပ်ေဆာင  ်

ေဆာက်လပ်ုေနမ ကိ ုကည့် စစ်ေဆး၍ စခံျန်ိ 

စံ န်းြပည့်မီပီး သတ်မှတ်ချန်ိမီပီးစီးေအာင် 

ေဆာင်ရက်ေရး  မှာကားခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ပန်းေတာင်း    ဇူလိုင်   ၅

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ြပည်ခိုင ်  ပန်းေတာင်းမိနယ်စစ်မ ထမ်း 

ေဟာင်းအဖွဲမ ှ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ခုှစ် အသက်(၇၅)ှစ်အထက်စစ်မ ထမ်း 

ေဟာင်းများအား  ေထာက်ပံေ့ငေွပးအပ်ပဲွကိ ု ယေန  နနံက် ၈ နာရခဲွီက 

မိနယ်စစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖဲွုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် မိနယ်စစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖဲွဥက    ဗုိလ်ကီး 

ြမင့ေ်အာင် (ငမ်ိး)က အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကားပီး စစ်မ ထမ်းေဟာင်း 

(ဗဟိ)ု ှင့်မိနယ်စစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖဲွတိုမှအသက်(၇၅)ှစ်အထက် 

စစ်မ ထမ်းေဟာင်း ၂၇ ဦးတိုအား တစ်ဦးလ င် ေငကွျပ် ၅၅ဝဝဝ  န်းြဖင့် 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သည်။

အဆိုပါမိနယ်စစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖွဲမှ သား၊ သမီးများတွင ် 

၂၀၂၂ ခုှစ်  တက သိုလ်ပညာသင်ကားလျက်ရှိေသာ   တတိယှစ် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူသုံးဦးတိုအား တစ်ဦးလ င်ေငွကျပ ်၁ဝဝဝဝ 

 န်းြဖင့်  ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ပီး တက သိုလ်ဝင်တန်းစာေမးပွဲတွင ်ိုးိုး 

ေအာင်ှင့ ်ဂဏ်ုထူးြဖင့ေ်အာင်ြမင်သမူျားကိလုည်း ဆေုငမွျား ဆက်လက် 

ေထာက်ပံ့ချးီြမင့်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေအာင်ြမင့(်ပန်းေတာင်း) 

စစ်မ ထမ်းေဟာင်းများအား

ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

၂ဝ၂၂ ခုှစ် ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၅

အားကစားှင့ ် လူငယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာနှင့်     ြမန်မာိုင်ငံ 

ပိုက်ေကျာ်ြခင်း     အဖွဲချပ်တို 

ပူးေပါင်းကျင်းပသည့ ်၂ဝ၂၂ ခုှစ်  

ြပည်နယ်ှင့်    တိုင်းေဒသကီး 

ပုိက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပဲွ ဖွင့်ပဲွအခမ်း 

အနားကို    ယေနနံနက်  ၉  နာရီ 

တွင်   ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ ဝဏ သိဒ ိ 

အားကစားု(ံC)၌ ကျင်းပသည်။ 

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို     ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

များြဖစ်ကသည့ ်မန်းငိမ်းေမာင်၊ 

Jeng    Phang    ေနာ်ေတာင်၊ 

ဦးေမာင်းဟာ၊     ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊ 

ေဒါက်တာ      ဗညားေအာင်မိုး၊ 

ဦးေရ ကမ်ိး၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

များ၊ ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန်အဖဲွ 

ဥက   ၊   ဒုတိယဝန်ကီးများ၊  ဌာန 

ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊    ြမန်မာ 

ိုင်ငံ   ပိုက်ေကျာ်ြခင်းအဖွဲချပ်မ ှ

တာဝန်ရှိသူများ၊   ြပည်နယ်ှင့် 

တိုင်းေဒသကီးများမ ှ  ပိင်ပွဲဝင ်

အသင်းအပ်ုချပ်သ ူနည်းြပများှင့် 

အားကစားသမားများ တက်ေရာက် 

ကသည်။ 

အခမ်းအနားတွင်   ြမန်မာိင်ုင ံ

အိုလံပစ်      ေကာ်မတီဥက    

အားကစားှင့်   လူငယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးမင်းသိန်းဇံက     ြပည်နယ်ှင့် 

တိင်ုးေဒသကီးအသီးသီးရိှ ြပည်သ ူ

လူထုများ       ပိုက်ေကျာ်ြခင်း 

အားကစားနည်းကိ ုစတ်ိပါဝင်စား 

လာေစရန်၊ ပိင်ပွဲဝင်အားကစား 

သမားအချင်းချင်း    ချစ်ကည် 

ရင်းှီးမ ရရှိပီး မျိးချစ်စိတ်ဓာတ် 

ရှင်သန်ထက်ြမက်ေစရန်၊ တစ်မျိး 

သားလုံး   ကျန်းမာကံ့ခိုင်လာေစ 

ရန်၊      ြမန်မာ့ပိုက်ေကျာ်ြခင်း 

အားကစား        အဆင့်အတန်း 

တိုးတက်    ြမင့မ်ားလာေစေရးကိ ု

အေထာက်အကူ     ြပေစရန်ှင့် 

မျိးဆက်သစ်    ပိုက်ေကျာ်ြခင်း 

အားကစားသမားများ ေပ ထွက် 

လာေစရန် ရည်ရယ်၍ ယခုပိင်ပဲွ 

ကို ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်ေပးိုင်ခဲ့

ပိုက်ေကျာ်ြခင်း   အားကစား 

နည်းသည်  ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်း 

လုံးရှိ  ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး 

စိတ်ပါဝင်စားစွာ ကစားေနသည့် 

အားကစားနည်းြဖစ်ပီး    အာရှ 

အားကစားပိင်ပဲွှင့ ်အေရှေတာင် 

အာရှအားကစားပိင်ပွဲများတွင်

လည်း    ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်ေပးိုင ်

ခဲ့သည့်      အားကစားနည်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံ  ပိုက်ေကျာ် 

ြခင်းအဖဲွချပ်၏ “အဖိုးနည်းဝန်ပါ 

သင်ကျန်းမာဖို    ပိုက်ေကျာ်ြခင်း 

ကစားကစို”ဆိုသည့်  ေဆာင်ပုဒ် 

ှင့်အညီ    ကျန်းမာေရးအတွက ်

ြဖစ်ေစ၊ အားကစားအတွက်ြဖစ်ေစ 

ေလ့ကျင့်ယှ်ပိင်   ကစားိုင် 

သည့် အားကစားနည်းလည်းြဖစ ်

ေကာင်း။

ပိုက်ေကျာ်ြခင်း   အားကစား 

နည်းြဖင့ ်     ိုင်ငံေတာ်အတွက် 

အာရှှင့်     အေရှေတာင်အာရ ှ

အားကစား     ပိင်ပွဲများတွင ်

ေရ တဆံပ်ိ ၂၀၊ ေငတွဆံပ်ိ ၂၃ ခှုင့် 

ေကးတံဆိပ် ၃၂ ခု   စုစုေပါင်း 

ဆတုဆံပ်ိ ၇၅  ခ ုရယေူပးိင်ုခဲ့ပီး 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတွင်    ကျင်းပ 

ြပလုပ်ခဲ့သည့ ်(၃၁)ကိမ်ေြမာက ်

အေရှေတာင်အာရ ှ  အားကစား 

ပိင်ပွဲတွင်လည်း ေရ တံဆိပ်တစ် 

ခုှင့်    ေကးတံဆိပ်သုံးခုတိုကိ ု

ရရှိကာ    ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်ိုင်ခဲ ့

ေကာင်း၊  အာရှအဆင့်ှင့် အေရှ 

ေတာင်အာရှအဆင့ ်   အားကစား 

ပိင်ပွဲများတွင်     ဆက်လက် 

ေအာင်ြမင်မ များရရိှေစရန် ြမန်မာ 

ိုင်ငံပိုက်ေကျာ်ြခင်း  အဖွဲချပ်မှ 

တာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်    အားကစား 

သမားများက      ဆတက်ထမ်းပုိး 

ဝိင်ုးဝန်းကိးပမ်း ေဆာင်ရက်သွား 

ကေစလိုေကာင်း။

ယေန  ြပည်နယ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသ 

ကီး  ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲကို 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည့် အားကစား 

သမား ေမာင်/မယ်များက မိမိတို 

ကိုယ်စားြပ      ယှ်ပိင်ကမည် ့

အသင်းေအာင်ိုင်ေရးအတွက  ်

မိမိတို၏အစွမ်းအစ        အရည် 

အေသွးများကို     အစွမ်းကုန် 

ေဖာ်ထုတ်ြပသပီး     အားကစား 

စိတ်ဓာတ်အြပည့်အဝြဖင် ့အိုင် 

မခအံ ံးမေပး အေကာင်းဆုံးပါဝင် 

ယှ်ပိင်ေစလိုေကာင်း၊     ယခု 

ပိင်ပဲွမှတစ်ဆင့ ်ြမန်မာလ့က်ေရး 

စင်အသင်းကိ ုအင်အားြဖည့တ်င်း 

ုိင်မည့်  ုိင်င့ံဂုဏ်ေဆာင်အားကစား 

သမားေကာင်းများ ေပ ထွက်လာ 

ေစေရးကိးစားကရန် တိက်ုတွန်း 

ေြပာကားပီး ၂ဝ၂၂ ခှုစ် ြပည်နယ် 

ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး ပိက်ုေကျာ်ြခင်း 

ပိင်ပွဲကိ ုဖွင့်လှစ်ေပးသည်။

ရတ်ဆို

ထိုေနာက် ပိင်ပဲွဝင် အားကစား 

သမားများက အားကစားသစ ာ 

ဓိ  ာန်(၄)ချက်ကိ ုရတ်ဆိုကသည်။

ယင်းေနာက်     ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရး     ေကာင်စီဝင်များ၊ 

အားကစားှင့်   လူငယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ှင့် တာဝန်ရှိသူများသည ် ပိင်ပွဲ 

ဝင်  အသင်းအုပ်ချပ်သူများှင့ ်

အားကစားသမားများကိ ုလိက်ုလ ံ

 တ်ဆက်ကပီး   ယေနပိင်ပွဲ 

ပွဲစ်အြဖစ်        အမျိးသားသုံး 

ေယာက်တွဲ အသင်းလိုက်ပိင်ပွဲ 

ပဲွစ်(၁)တွင်  မွန်ြပည်နယ်အသင်း 

ှင့် မေကွးတိင်ုးေဒသကီးအသင်း၊ 

ပွဲစ်(၂)တွင်      ရခိုင်ြပည်နယ ်

အသင်းှင့်      ကချင်ြပည်နယ ်

အသင်း၊  ပွဲစ်(၃)တွင်  ေနြပည် 

ေတာ်အသင်းှင့်  ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီးအသင်းတို  ယှ်ပိင် 

ကစားေနမ ကို ကည့် အားေပး 

ကသည်။ (အေပ ပုံ)

၂၀၂၂   ခုှစ်   ြပည်နယ်ှင့ ်

တိုင်းေဒသကီး ပိုက်ေကျာ်ြခင်း 

ပိင်ပဲွကိ ုဇလူိင်ု ၅  ရက်မှ ၁၅ ရက် 

အထ ိဝဏ သဒိ ိအားကစားု(ံC) ၌ 

ေနစ် နံနက် ၈ နာရီမှစတင်၍ 

ပိင်ပွဲဝင ်အမျိးသားအသင်း ၁၅  

သင်းှင့် အမျိးသမီးအသင်း ၁၃  

သင်းတိုမှ  ပိင်ပွဲဝင်အားကစား 

သမား ၃၆၈ ဦးတိုသည် အမျိးသား 

ှစ်ေယာက်တွဲ၊   သုံးေယာက်တွ ဲ

အသင်းလိုက်ပိင်ပွဲ၊ အမျိးသား/

အမျိးသမီးှစ်ေယာက်တွဲ၊   သုံး 

ေယာက်တွဲအဖွဲလိုက ်ပိင်ပွဲများ 

ကို ယှ်ပိင်ကစားကမည်ြဖစ ်

သြဖင့ ်ပိက်ုေကျာ်ြခင်းအားကစား 

နည်းကို    စိတ်ပါဝင်စားသည့ ်

ြပည်သူများအေနြဖင် ့      အခမဲ့ 

လာေရာက ် ကည့် ိုင်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၅

စိက်ုပျိးေမွးြမေရး ထွက်ကန်ုများ ထတ်ုလပ်ုမ  

၏   ေဘးထွက်ပစ ည်းများ၊   စွန်ပစ်ပစ ည်းများြဖင့ ်

အပင်အာဟာရေပျာ်ရည ်   ထုတ်လုပ်အသုံးြပြခင်း 

ကွင်းသုပ်ြပပွဲှင့ ်နည်းပညာေဆွးေွးပွဲကိ ုယေန  

နနံက်ပိင်ုးက ပျ်းမနား စိက်ုပျိးေရးသပိ ံေကျာင်းဝင်း 

အတွင်း၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ 

ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာေအာင်ကီးှင့် အခမ်း 

အနား တက်ေရာက်လာကသူများသည် စိုက်ပျိး 

ေမွးြမေရးထွက်ကန်ုများ ထတ်ုလပ်ုမ ၏ ေဘးထွက် 

ပစ ည်းများ၊ စွန်ပစ်ပစ ည်းများြဖင့ ်ေဖာ်စပ်ထားေသာ 

အပင်အာဟာရေပျာ်ရည်ကိ ုေနကာသီးှံ စိုက်ခင်း 

များတွင်  စမ်းသပ်သုံးစွဲေနမ ၊  သီးှံြဖစ်ထွန်းမ ှင့် 

လပ်ုငန်းမှတ်တမ်းထားရိှမ များကိ ုကွင်းဆင်းကည့်  

စစ်ေဆးကသည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ထိုေနာက်   စုေဝးေဆာင်ခန်းမတွင ် စိုက်ပျိး 

ေမွးြမေရးထွက်ကန်ုများ ထတ်ုလပ်ုမ ၏ ေဘးထွက် 

ပစ ည်းများ၊ စွန်ပစ်ပစ ည်းများြဖင့ ်အပင်အာဟာရ 

ေပျာ်ရည်  ထုတ်လုပ်အသုံးြပြခင်းဆိုင်ရာ  အေတွ 

အကံများ ရှင်းလင်းေဆွးေွးပွဲကိ ုကျင်းပသည်။

ေဆွးေွးပွဲတွင်       ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

သီးှံပင်များြဖစ်ထွန်းေအာင်ြမင်ရန ်  လိုအပ်ေသာ 

အပင်အာဟာရများကိ ုစိက်ုပျိးေမွးြမေရး ထွက်ကန်ု 

များထတ်ုလပ်ုမ မှ အလ ံအပယ်ရေနေသာ ေဘးထွက် 

ပစ ည်းများ၊     စွန်ပစ်ပစ ည်းများြဖစ်သည့ ်   ှမ်းိုး၊ 

စပါးခံွ၊ ကက်ဥခံွှင့် ငါးအသားထုတ်လုပ်မ  ေဘးထွက် 

ပစ ည်းများမ ှ  ထုတ်လုပ်ထားသည့ ်သဘာဝအပင် 

အားေဆးများ၊ သဘာဝေြမဩဇာများကိ ုအကျိးရိှစွာ 

ြပန်လည်သုံးစွဲြခင်းြဖင့ ် ထုတ်လုပ်မ ြမင့်မားလာပီး 

တိုးတက်လျက်ရိှသည့ ်ကမ ာလ့ဦူးေရအတွက် စားနပ် 

ရကိ ာဖလူုေံစေရးှင့ ်ဖန်လုအံမ်ိအာနသိင်ကိ ုြဖစ်ေပ  

ေစသည့်    ကာဗွန်ထုတ်လ တ်မ     ေလ ာ့ချေရးကိ ု

အေထာက်အကူြပုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ နည်းပညာ 

ရပ်ဆိုင်ရာ     အေတွအကံများကိ ု ဌာနအတွင်းရှိ 

ပညာရှင်များှင့ ်ပုဂ လိကပိုင်းမ ှအေတွအကံများ 

ေဆွးေွးဖလှယ်ပီး  ေတာင်သူများ ကျယ်ကျယ ်

ြပန် ြပန်  လိုက်ပါအသုံးြပလာသည်အထ ိပညာေပး 

လုပ်ငန်းများ တုိးချဲေဆာင်ရက်သွားရမည် ြဖစ်ေကာင်း 

ေဆွးေွးေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ပုဂ လိကလုပ်ငန်းရှင ်ဦးတင်ေမာင ်

သန်းက ငါးအမိုင်ိုအက်စစ် ထုတ်လုပ်အသုံးြပမ  

နည်းပညာှင့ ်အေတွအကံများကိ ုတင်ြပေဆွးေွး 

ရာ  အခမ်းအနား  တက်ေရာက်လာကသူများက 

သိရိှလုိသည်များကုိ အြပန်အလှန်ေမးြမန်းေဆွးေွး

ကသည်။

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာနအေနြဖင့ ်ငါးအမိင်ုိအုက်စစ် ေြမဩဇာရည်အပါ 

အဝင်    ဇီဝစူပါ၊   အီးအမ်ဘိုကာရှီ၊   ဒိုချက်ကင်၊ 

ခိုင်တိုစန်    စေသာ     သဘာဝေြမဩဇာများအား 

သေုတသနြပ စမ်းသပ်ေဖာ်ထတ်ုြခင်းှင့ ်နည်းပညာ 

ြဖန် ြဖးေပးြခင်း လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရိှေကာင်း၊ ငါးအသားထတ်ုလပ်ုမ  ေဘးထွက်ပစ ည်း 

များမှ   ထုတ်လုပ်ထားသည့ ်  ငါးအမိုင်ိုအက်စစ ်

ေြမဩဇာရည်၌   ိုက်ထိုင်ဂျင်ဓာတ်ှင့ ်   အပင် 

အတွက် အာဟာရဓာတ် များ က ယ်ဝစွာပါဝင်ေကာင်း၊ 

လွယ်ကူိုးရှင်းစွာ ေဖာ်စပ်သုံးစဲွိင်ုကာ ကန်ုကျစရတ်ိ 

သက်သာသြဖင့ ်ေတာင်သူများအတွက ်လက်ေတွ 

ကျကျ အေထာက်အကြူပိင်ုမည့ ်သဘာဝေြမဩဇာ 

ြဖစ်၍ နည်းပညာြပန်ပွားေရးှင့် အသိပညာေပး 

လုပ်ငန်းများ    တိုးချဲေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

ထိုမှတစ်ဆင့်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊  ဒုတိယ 

ဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ် ပျ်းမနားမိ  ေပါင်းေလာင်း 

အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပသည့် ဌာနေပါင်းစုံ အမျိး

သားပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွ ဲ    ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို 

တက်ေရာက်ကသည်။

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာနေအာက်ရှိ   ဦးစီးဌာနများ၏   ကိုယ်စားြပ 

အသင်းများ ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည့ ်အဆိပုါအမျိးသား 

ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲ     ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက     အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး  ပိင်ပွဲဝင်အသင်းများ၏ ယှ်ပိင်မ  

များကို ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကုန်ထုတ်လုပ်မ ၏ ေဘးထွက်ပစ ည်းများ၊ စွန်ပစ်ပစ ည်းများြဖင့်

အပင်အာဟာရေပျာ်ရည ်ထုတ်လုပ်အသုံးြပြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပွ ဲကျင်းပ



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်  ၅

သူနာြပအုပ်/ဦးစီးအရာရှိ(သူနာြပ)အဆင့်သို 
ရာထူးတိုးြမင့ခ်န်ထားသည့ ် အမန်ိေကာ်ြငာစာများ 
ေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိ ုယေနနံနက် ၉ နာရီတွင် 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ုံးအမှတ်(၄) အစည်းအေဝး 
ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ပါေမာက  ေဒါက်တာသက်ခုိင်ဝင်း 
က ယေနတွင်  သူနာြပကီးရာထူးများမ ှ သူနာြပ 
အုပ်/ ဦးစီးအရာရှိ (သူနာြပ)၊  တာဝန်ခံသူနာြပ 
အရာရှိ/ ဒုတိယသူနာြပအုပ်အြဖစ် ရာထူးတိုးြမင့ ်
ခန်ထားခရံသ ူ၁၅၀  ကိ ုရာထူးတိုးြမင့ခ်န်ထားသည့ ်
အမန်ိေကာ်ြငာစာများ ေပးအပ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့် 
သူနာြပကီးများက    သူနာြပအရာရှိများအြဖစ ်
ထိက်ုထိက်ုတန်တန် ရာထူးတုိးြမင့်ခံရသအူားလံုးကုိ 
ဂုဏ်ြပေကာင်း။ 

ချးီြမင့်ေပး
 ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးက  ကိ ု

အထူးဦးစားေပး၍  ချးီြမင့်ေပးလျက်ရိှရာတွင် ဝတ်စု ံ
စရိတ်၊ စားစရိတ်၊ ညဂျတီစရိတ်၊ ဘွဲလွန်ပညာရှင ်
ချးီြမင့်ေင ွ      စသြဖင် ့ ချးီြမင့်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် သူနာြပများကို 
အရာရှိများြဖစ်ေစရန ်  စီစ်ရာတွင်  ဦးစီးဌာနများ 
အကား    တစ်ေြပးညီြဖစ်ေစေရး     အချနိ်ယူ၍ 

အဘက်ဘက်မှ စနစ်တကျစစုည်းေဆာင်ရက်ခဲရ့ြခင်း 
ြဖစ်ေကာင်း၊ တစ်ှစ်တာစွမ်းေဆာင်ရည်အကဲြဖတ် 
မှတ်တမ်းများအေပ ဆန်းစစ်၍ စုစုေပါင်း  ၁၅၀ ကို 

သူနာြပအုပ်/ ဦးစီးအရာရှိ(သူနာြပ) အဆင့်သို ရာထူးတိုးြမင့်ခန်ထားသည့် အမိန်ေကာ်ြငာစာများ ေပးအပ်ပွဲကျင်းပ

သနူာြပအရာရိှများအြဖစ် စနစ်တကျရာထူးတုိးြမင့် 
ခန်ထားခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ရာထူးတိုးြမင့်ရန် ကျန်ရိှ 
သည့် သူနာြပကီးများအတွက်လည်း  ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။ 

ရာထူးတုိးြမင့်ခံရသည့် သူနာြပအုပ်/ ဦးစီးအရာရိှ 
(သနူာြပ)၊ တာဝန်ခသံနူာြပအရာရိှ/ ဒတုယိသနူာြပ 
အုပ်များသည် သက်ဆိုင်ရာေဆးုံ/ဌာနများတွင် 
အုပ်ချပ်စီမံမ အပိုင်းသာမက  လူနာြပစုမ လုပ်ငန်း 
များကိ ုကိယ်ုတိင်ုဦးေဆာင်ပါဝင်၍ ေဆာင်ရက်ရမည် 
ြဖစ်ေကာင်း၊ အရည်အေသွးြပည့မ်ီပီး ေဘးကင်းလုံ ခံ 

ေသာ    ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ များရရှိေစရန ်   
ပိုမိုထိေရာက်ေသာ စီမံခန်ခွဲမ ၊ ဦးေဆာင်မ ြပလုပ် 
ေဆာင်ရက်က၍  ရလဒ်ေကာင်းများ ြမင့်မားစွာရရှ ိ
ေစရန်အတွက်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရန်  လိုအပ် 
ေကာင်း။

  နဂိုံးချပ်အေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏ေကျးဇူးသစ ာကိ ု
ေစာင့်သိိုေသကရန်ှင့်     သူနာြပအချင်းချင်း 
စည်းလံုးညီွတ်၍ အြခားကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 
ှင့်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန်၊   ေခါင်းေဆာင်မ  
အရည်အေသွး၊ စမီခံန်ခဲွမ အရည်အေသွး ပိမုိတုိုးတက် 

ေကာင်းမွန်ေအာင ်   အမဲကိးစားအားထုတ်က၍ 
သူနာြပစုမ အရည်အေသွး ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန ်
ေအာင်   ကိးစားေဆာင်ရက်ကရန်၊   ကိုယ်စွမ်း 
eာဏ်စွမ်းရိှသမ              ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လံုး၏ 
ကျန်းမာေရးကိ ုပိုမိုြမင့်မားလာေအာင ်စွမ်းေဆာင် 
ကရန် အေလးအနက်မှာကားလိေုကာင်း ေြပာကား 
သည်။   

လက်ခံရယူ
ဆက်လက်၍ အစအီစ်အရ သနူာြပအပ်ု/ ဦးစီး 

အရာရိှ (သနူာြပ)၊ တာဝန်ခသံနူာြပ အရာရိှ/ ဒတုယိ 
သူနာြပအုပ်များအား ရာထူးတိုးြမင့်ခန်ထားသည့်
အမိန်ေကာ်ြငာစာများကိ ု   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ 
ဒတုယိဝန်ကီးှင့်   တာဝန်ရိှသမူျားက  ေပးအပ်ကပီး 
ရာထူးတိုးြမင့်ခံရသူများက      လက်ခံရယူသည်။ 
ထိုေနာက် ရာထူးတိုးြမင့်ခရံသမူျားကိယ်ုစား ရန်ကန်ု 
ြပည်သူေဆးုံကီးမ ှသူနာြပအုပ် ေနာ်သဇင်ေကျာ် 
က ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာကားသည်။ ကျန်းမာေရး 
ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်သနူာြပများကိ ု ရာထူးတိုးြမင့ ်
ခန်ထားရာတွင် တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်အသီးသီးမှ 
လုပ်သက်ရင့်သူနာြပများကိ ု      စိစစ်ေရးချယ်၍ 
တစ်ှစ်တာ          လပ်ုငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်အကြဲဖတ် 
မှတ်တမ်းေပ မူတည်ကာ ရာထူးတိုးြမင့်ေပးခဲ့ြခင်း 
ြဖစ်ပီး ရာထူးတိုးြမင့်ခံထားရသည့် သူနာြပအရာရှိ 

များကို ေနြပည်ေတာ် ကုသေရးဦးစီးဌာန၌ ဇူလိုင် 
၅ ရက်ှင့် ၆ ရက်တိုတွင် သူနာြပစုမ ဆိုင်ရာ စီမံ 
ခန်ခွဲမ သင်တန်းကို       ပိုချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   
သိရသည်။                                               သတင်းစ်

အုတ်တွင်း    ဇူလိုင်    ၅

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး အုတ်တွင်းမိနယ်၌  ကေလးသူငယ်အခွင် ့

အေရးများဆုိင်ရာ  အသိပညာေပးအစီအစ်ကုိ ယေနနံနက် ၁၀  နာရ ီ

က အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း  အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ 

ေကာင်း သိရသည်။

အခမ်းအနားတွင် မိနယ်ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ  

ေကာ်မတဦက    ဦးညညီကီ  အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး  ခိင်ုလမူ  

ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ဒတုယိ န်ကားေရးမှး ေဒ နနီေီရ က  ကေလးသငူယ် 

အခွင့်အေရးကိ ု ကိယ်ုတိင်ုသရိှိနားလည်ေရးေခါင်းစ်ြဖင့် လည်းေကာင်း၊   

ခိုင်ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ    စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန    ဦးစီးအရာရိှ 

အုတ်တွင်းမိနယ်၌ ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အသိပညာေပးအစီအစ် ေဆာင်ရက်

ေတာင်ကီး   ဇူလိုင်   ၅

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယ 

ဝန်ကီး  ဦးရဲတင့်သည ်   ဇူလိုင် ၃ ရက် 

မွန်းလဲွပုိင်းတွင် လင်းေခးမိရိှ ြမန်မာ့အသံ 

ှင့် ုပ်ြမင်သံကား  ထပ်ဆင့်လ င့်စက်ု ံ

ကုိ ကည့် စစ်ေဆးခ့ဲပီး  ခုိင်ြပန်ကားေရး 

ှင့်     ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနုံး၌   

ခိုင်ဦးစီးမှးှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊  မိုင်းပန် 

မိနယ်ှင့ ်ကျိင်းေတာင်းမိတိုမှ ဦးစီးမှး 

များှင့် ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမငသံ်ကား    

ထပ်ဆင့်လ င့်စက်ံုမှးတုိကုိ     ေတွဆုံ 

သည်။

ဇူလိုင် ၄ ရက်တွင် ဒုတိယဝန်ကီး 

သည်   ေမာက်မယ်မိရိှ   ြမန်မာအ့သှံင့် 

ုပ်ြမင်သံကား  ထပ်ဆင့်လ င့်စက်ုံကို 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး  ေမာက်မယ်မိနယ် 

ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီး 

ဌာနုံး၌  ခိုင်ဦးစီးမှး၊  မိနယ်ဦးစီးမှး

ှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင ်

သံကား    ထပ်ဆင့်လ င့်စက်ုံမှးတိုကိ ု

ေတွဆုံသည်။ 

ထိုေနာက် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်

ခွင့်ရေဒသ ဥက    ဦးခွန်ရဲေထွး၊ ေဒသစီမံ 

ခန်ခွဲေရးအဖွဲများ၊  ခိုင်ှင့်   မိနယ်မှ 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးရဲတင့ ်လင်းေခး၊ ေမာက်မယ်၊ ဆီဆိုင်၊ ေတာင်ကီးမိတိုရှိ

 ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ၊ ထပ်ဆင့်လ င့်စက်ုံမ ှဝန်ထမ်းများှင့ ်ေတွဆုံ

တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူ ဆီဆုိင်မိနယ် 

ြပန်ကားေရးှင့ ်   ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာန         ြပည်သူစာကည့်တိုက်ကိ ု

ကည့် စစ်ေဆးပီး     ခိုင်ဦးစီးမှးှင့ ်

ဝန်ထမ်းများ၊     ဆီဆိုင်(ေနာင်ေထာ်)   

ထပ်ဆင့်လ င့်စက်ုံမှ   စက်ုံမှးတိုကို 

ေတွဆုကံာ              ေကျာက်တလုံးကီးမိ 

ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီး 

ဌာနုံးကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ဒတုယိဝန်ကီးသည်  ယေနနနံက်ပိင်ုး 

တွင် ေတာင်ကီးမိရိှ ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင် 

သံကား ထပ်ဆင့်လ င့်စက်ုံကိ ုကည့်  

စစ်ေဆးပီး ဝန်ထမ်းများှင့် ေတွဆံုသည်။ 

ဒုတိယဝန်ကီးက    ဝန်ထမ်းများှင့် 

ေတွဆံုစ် ဝန်ထမ်းေကာင်းများြဖစ်ေအာင် 

သစ ာရိှရိှ တာဝန်သသိြိဖင့ ်ေဆာင်ရက်က 

ရန်၊  အလှမ်းကွာေဝးေသာေဒသများြဖစ် 

၍ ဌာနဆုိင်ရာအကီးအကဲများ မေရာက် 

 ဒုတိယဝန်ကီး ဦးရဲတင့ ်ေတာင်ကီးမိ အမှတ်(၅)  အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းတွင ် ြပည်နယ်ှင့် ခိုင်တိုမှ  
တာဝန်ရိှသမူျား၊ အေြခခပံညာဦးစီးဌာနမှ   ပညာေရးမှးများ၊ ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီးများ၊  ဆရာ  ဆရာမများှင့ ် ေကျာင်းသား 
ေကျာင်းသူများအား အမှာစကားေြပာကားစ်။

ရှိိုင်ေသာေကာင့ ်    မိမိတိုကိုယ်တိုင်၏ 

အသိစိတ်ြဖင့် ထုိးထွင်း ကံဆေဆာင်ရက် 

ကရန်၊ ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်း 

များကို    ဌာနဆိုင်ရာများှင့်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ကရန်၊   လငူယ်လရူယ်များှင့ ်

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများအကား 

အသိပညာဖံွဖိးတုိးတက်ေရးကုိ ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်ကရန်၊ ုံးအေဆာက်အအုံ 

များ၊ စာအပ်ုစာေစာင်များှင့ ်ုံးသုံးပစ ည်း 

များ ေလျာ့နည်းပျက်စီးေပျာက်ဆုံးမ မရှိ 

ေအာင်  စစ်ေဆးကပ်မတ် ေဆာင်ရက်က 

ရန် မှာကားသည်။

ဒုတိယဝန်ကီးသည် ခရီးစ်အတွင်း 

ဇူလိုင် ၅  ရက်က လင်းေခးမိ  အေြခခံ 

ပညာအထက်တန်းေကျာင်းတွင် လည်း 

ေကာင်း၊   ေတာင်ကီးမိ    အမှတ်(၅)   

အေြခခပံညာ အထက်တန်းေကျာင်းတွင် 

လည်းေကာင်း  ြပည်နယ်ှင့် ခိုင်တိုမ ှ 

တာဝန်ရိှသမူျား၊  အေြခခပံညာဦးစီးဌာနမှ   

ပညာေရးမှးများှင့်အတ ူ ေကျာင်းအုပ ်

ဆရာမကီးများ၊   ဆရာ  ဆရာမများှင့ ် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ေတွဆံု 

၍    ပညာတတ်  လူေတာ်လူေကာင်းများ 

ြဖင့်သာ   ိုင်ငံေတာ်ကို   ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေအာင်    တည်ေဆာက်ိုင်မည်ြဖစ်၍ 

ဗလငါးတန်ြပည့်ဝသည့်    လူငယ်များ 

ြဖစ်ေအာင်  ကိးစားကရန်   မှာကား 

သည်။ 

ထိုေနာက်   ေကျာင်းစာကည့်တိုက ်

များအတွက် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ

စာအုပ်စာေစာင်များှင့် အားကစားှင့်

လငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနမှ ေပးအပ်သည့် 

အားကစားပစ ည်းများကို  ေပးအပ်ပီး 

ဆရာ ဆရာမှင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များအား        ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်ခဲ့ 

ေကာင်း သရိသည်။        ခိင်ု(ြပန်/ဆက်) 

ဦးသန်းထွန်းေအာင်က       ကိတင်ကာကွယ်     သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ေခါင်းစ်ြဖင့်  လည်း ေကာင်း၊ အသိပညာေပးေဆွးေွးကသည်။

အဆိပုါ အသိပညာေပးအစီအစ်သို မိနယ်ကေလးသငူယ်အခွင့် 

အေရးများဆုိင်ရာေကာ်မတီဥက   ှင့် အဖဲွဝင်များ၊ ခုိင်လူမ ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာန ဦးစီးမှးှင် ့ ဝန်ထမ်းများ၊   ခိုင်ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာစီမ ံ

ခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန  ဦးစီးမှးှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိင်ုရာ 

များ၊ ဆရာ ဆရာမများှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား    တက်ေရာက် 

ကကာ ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသမူျားက သရိှိလိသုည်များကိ ုေမးြမန်း 

ကရာ  တာဝန်ရှိသူများက   ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေွးေပးကပီး 

ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ  လက်ကမ်းစာေစာင်များှင် ့

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆုိင်ရာ အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ 

ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                     ခင်ခင်မာ(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်  ၆၊   ၂၀၂၂

(၅၆)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းအာဏာပုိင်အဖဲွ အစည်းအေဝးှင့် ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများ ကျင်းပစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၅

(၅၆)ကမ်ိေြမာက် အာဆယီခံရီး သွား

လုပ်ငန်းအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းအေဝး

ကို ယေန  နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် ဗီဒီယို 

ကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင် ့လာအိုိုင်ငံမှ အိမ်ရှင် 

အြဖစ် လက်ခံကျင်းပသည်။ 

အစည်းအေဝးကို အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ

မှဥက   ှင့် လာအိုိုင်ငံမှ ဒုတိယဥက    

အြဖစ်   တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ခဲ့ ပီး 

အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများမှ အာဆီယံ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း   အာဏာပိုင်အဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင်များ၊ အာဆီယံအတွင်းေရး 

မှးချပ်ုံးမှ ကိယ်ုစားလှယ်များ၊ အာဆယီ ံ

ဆိုင်ရာ    အဖွဲအစည်းများြဖစ်သည့ ်

အာဆီယံ-တုတ်ဗဟိုဌာန၊  အာဆီယံ-

ဂျပန်ဗဟိုဌာန၊  အာဆီယံ - ကိုရီးယား 

ဗဟိုဌာန၊   အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း 

အသင်း၊    အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း 

သုေတသနအဖဲွ၊  အေမရိကန်-အာဆီယံ 

စီးပွားေရးေကာင်စ၊ီ ိင်ုငတံကာ ခရီးသွား 

လပ်ုငန်းအဖဲွအစည်းများြဖစ်သည့ ်ကမ ာ ့

ခရီးသွားလပ်ုငန်းအဖဲွချပ်၊ ကမ ာခ့ရီးသွား 

လုပ်ငန်းေကာင်စီ၊  ပစိဖိတ်-အာရှ ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းအဖွဲတိုမ ှ  ကိုယ်စားလှယ ်

များ  တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး ြမန်မာိုင်ငံမှ 

ခရီးသွား    လုပ်ငန်းအာဏာပိုင်အဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင်၊  ဟိုတယ်ှင့်  ခရီးသွား 

လာေရးဝန်ကီးဌာန ဟုိတယ်ှင့်ခရီးသွား 

 န်ကားမ ဦးစီးဌာန     န်ကားေရး 

ထိန်ချံး    ဇူလိုင်    ၅

ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်ြပန်ပွားမ ကာကွယ်တိက်ုဖျက်ရာ၌ အေထာက်အကြူဖစ်ေစရန် 

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံက ြမန်မာိုင်ငံ ကချင်ြပည်နယ ်အစိုးရသို လှဒါန်းသည့် 

ယွမ်ေငွ ၆ သန်းေကျာ် တန်ဖိုးရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ်ကုသေရး အေထာက် 

အကူြပပစ ည်းများ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိ ုယေနတွင် ယူနန်ြပည်နယ် 

ေပါင်စန်းြပည်နယ်ခွ ဲထိန်ချံးမိ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် ယူနန်ြပည်နယ်  ေပါင်စန်းြပည်နယ်ခဲွ ဒုတိယအုပ်ချပ်ေရးမှး 

Mr. Cheng Dejun က လှဒါန်းသည့ ်ပစ ည်းများကိ ုလ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပီး ြမန်မာိင်ုင ံ

ကိယ်ုစား ကမူင်းမိ ြမန်မာေကာင်စစ်ဝန်ချပ်ုံး ေကာင်စစ်ဝန်ချပ် ဦးေသာ်တာေအာင် 

က လက်ခံရယူသည်။

ထိုေနာက် ေပါင်စန်းြပည်နယ်ခွ ဲဒုတိယအုပ်ချပ်ေရးမှး Mr. Cheng Dejun က 

လှဒါန်းရြခင်းအေကာင်းရင်းကိ ု ရှင်းလင်းေြပာကားပီး  ြမန်မာေကာင်စစ်ဝန်ချပ ်

ဦးေသာ်တာေအာင်က ေကျးဇူးတင ်စကားေြပာကားသည်။ 

အဆုိပါ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါထိန်းချပ်ကုသေရး အေထာက်အကူြပပစ ည်းများကုိ 

ကချင်ြပည်နယ်သို နယ်စပ်ဂတ်ိမှတစ်ဆင့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့ ်ပုိေဆာင်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။                                                                  သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၅

(၇)ကိမ်ေြမာက ် မဲေခါင် -  လန်ချန်း ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ  ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝး 

သို တက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ကေမ ာဒီးယားဒတုယိဝန်ကီး 

ချပ်ှင့်   ိုင်ငံြခားေရးှင့်  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး        မစ တာ 

ပရပ်ဆုတ်ခွန်း၊   လာအိုဒုတိယဝန်ကီးချပ်ှင့ ် 

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး မစ တာ ဆလမ်မေုဆ ကိမုာဆစ် 

တို ေခါင်းေဆာင်ေသာ  ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွများသည် 

ယေနနံနက်ပုိင်းတွင်  ပုဂံမိရိှ  ေညာင်ဦးေလဆိပ်မှ 

ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားကသည်။ 

အဆိပုါ ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွများအား ိင်ုငြံခား 

ေရးဝန်ကီးဌာန   ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေကျာ်မျိးထွဋ်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး    သယံဇာတှင့် သဘာဝ 

(၅၆)ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းအာဏာပိုင်အဖွဲ 

အစည်းအေဝးှင် ့ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများ ကျင်းပ

(၇)ကိမ်ေြမာက် မဲေခါင် -  လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်ခဲ့သည့် အဖွဲဝင်ိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲများ ြမန်မာိုင်ငံမှ ြပန်လည်ထွက်ခွာ

ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီး ဦးမျိးေအာင်ှင့ ်

ဌာနဆိင်ုရာအကီးအကမဲျားက ေလဆပ်ိ၌ ပိုေဆာင် 

 တ်ဆက်ကသည်။ 

ထိုြပင် ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံ ဒတုယိဝန်ကီးချပ် 

ိုင်ငံြခားေရးှင့ ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ     ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးှင့ ်အာဆယီဥံက   ၏ အထူး 

ကိုယ်စားလှယ ်မစ တာပရပ်ဆုတ်ခွန်းသည် ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်  ရန်ကုန်မိမ ှ ေလေကာင်းခရီးြဖင့ ်

ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားရာ  ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန 

မဟာဗျဟာေလလ့ာေရးှင့ ်ေလက့ျင့ေ်ရး ဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေဇာ်ဖိးဝင်းက ရန်ကုန် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ပိုေဆာင် တ်ဆက် 

သည်။

သတင်းစ်

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ 

ယွမ် ၆ သန်းေကျာ် တန်ဖိုးရှိ 

ကိုဗစ်ေရာဂါ ထိန်းချပ်ကုသေရး 

အေထာက်အကူြပပစ ည်းများ လှဒါန်း

မှးချပ်  ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ် ဦးေဆာင်၍ 

ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများ တက်ေရာက် 

ကသည်။

အစည်းအေဝးတွင် အာဆယီခံရီးသွား 

လုပ်ငန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  မူေဘာင် 

အရ ြမန်မာုိင်ငံအပါအဝင် သက်ဆုိင်ရာ 

ဦးေဆာင်ိုင်ငံများမ ှ  ေဆာင်ရက်လျက ်

ရိှသည့် အာဆယီ ံခရီးသွားလပ်ုငန်း မဟာ 

ဗျဟာစမီကံန်ိး(၂၀၁၆-၂၀၂၅) အေကာင် 

အထည်ေဖာ်မ ၊    ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ေစျးကွက်ြမင့်တင်ေရး   မဟာဗျဟာ 

(၂၀၂၁-၂၀၂၅)     အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေဆာင်မ ၊  အာဆယီ ံခရီးသွားလပ်ုငန်း 

က မ်းကျင်ပညာရှင်များ    အြပန်အလှန် 

အသိအမှတ်ြပေရး     အစီအစ်အရ 

လပ်ုငန်းစီမံကိန်း (၂၀၁၉- ၂၀၂၃) အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်မ ၊  ကိဗုစ်-၁၉ အလွန် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ြပန်လည်ဦးေမာ့လာ 

ေစေရး  လုပ်ငန်းအစီအစ်  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မ ၊    အာဆီယံ 

ဗဟိဌုာနများြဖစ်သည့် အာဆယီ-ံတတ်ု 

ဗဟိုဌာန၊ အာဆီယံ-ဂျပန်ဗဟိုဌာန၊ 

အာဆီယံ-ကိုရီးယားဗဟိုဌာနများ၏ 

အာဆီယံေဒသတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး   ေဆာင်ရက်ေနမ ၊ 

အာဆီယံှင့်     ဆက်စပ်ိုင်ငံတကာ 

အဖွဲအစည်းများမှ  ကိုဗစ်-၁၉ အလွန် 

ေဒသတွင်း     ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖင် ့     ခရီးသွား 

လပ်ုငန်းများ ြပန်လည်ဦးေမာ့လာေစေရး 

အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည့် 

အေြခအေနများကို ေဆွးေွးညိ  င်းက 

သည်။ 

ထိုအြပင် ယခုကျင်းပသည့် (၅၆)

ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း 

အာဏာပိုင်အဖွဲ အစည်းအေဝးှင့်အတ ူ

ဆက်စပ် အစည်းအေဝးများြဖစ်သည့် 

(၄၁)ကိမ်ေြမာက်  အာဆီယံ+တုတ်၊ 

ဂျပန်၊   ကိုရီးယားခရီးသွားလုပ်ငန်း 

အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းအေဝးှင့် (၂၈)

ကမ်ိေြမာက် အာဆယီ-ံအိ ိယ ခရီးသွား

လပ်ုငန်းအဖဲွအစည်းအေဝးများကိ ုဇလူိင်ု 

၆ ရက်တွင်     ဆက်လက်ကျင်းပ၍ 

အာဆီယံေဒသတွင်း လူစွမ်းအား အရင်း 

အြမစ် ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး၊ သတင်းအချက် 

အလက်မ ေဝေရး၊    ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ြမင့်တင်ေရး၊  ြပည်သအူချင်းချင်း ကူးလူး 

ဆက်သွယ်ေရး၊ အာဆယီေံဒသတွင်းခရီး

သွားလပ်ုငန်းများ ြပန်လည်ထေူထာင်ေရး 

ှင့် ေဘးကင်းလုံ ခံ၍  အရည်အေသွး 

ြပည့်ဝေသာ  ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေရး     လုပ်ငန်းစ် 

များတွင် မိတ်ဖက်ိုင်ငံများှင် ့ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ များ       အပါအဝင် 

ေရှ လပ်ုငန်းစ်များကိ ု ဆက်လက်ညိ  င်း 

ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    သိရ 

သည်။                           

    သတင်းစ်

ပူေွးကမ  ာ တားဆီးရာ ေြဖရှာတစ်ခု ေတာြပစု။



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

 တက်လူငယ် ေမာင်မယ်များက

 ေနာင်ရယ်အား ရတနာ

 အားှင့်ထီးပါ၊

 စိုက်အကျင့် ကည်ချိသာ

 မှီခိုစရာ သမီးသား။

 အ ကံအစည် eာဏ်ရည်ထက်တယ်

 တက်က သူများ။ 

 တက်လူငယ် ေမာင်မယ်များက

  ုနယ်ထွား ရယ်လူးပျိ၊

 ေရာင်ြခည်ြဖာ တက်ေနဝန်းသို

 ရ န်းလက်လိုစို၊

 ဘဝစပီမို

 အလှက ရ င်ချိ

 ပင်ကိုက ယ်ေကျး။

 မျိးြမန်မာ ဂုဏ်ရည်တိုးေစမယ့်

 ဘိုးဘွားတိုေသွး။

 တက်လူငယ် ေမာင်မယ်များက

  တိုးပွားတဲ့ ဇာတိမာန်

 မျိးချစ်စိတ်သန်၊

 သွက်လက်လို လျင်ြမန်

 အြမင်မှန် အေတွးြမင့်။

 အမှားေရှာင် အေမှာင်ရှားိုင်တဲ့

 နားမျက်စိပွင့်။

 တက်လူငယ် ေမာင်မယ်များက

 ိုးကားလို ကိးစားသည်

 ေြဖာင့်မတ်တည်ကည်၊

 ထက်ြမက်တဲ့စွမ်းရည်

 ခိုင်ကျည်တဲ့စိတ်ထား။

 ကိုယ့်ိုးရာ ေသွမပစ်ပါဘု

 ကိုယ့်အမျိးဘာသာ 

 အေမွအှစ်ကိုလ

 ချစ်ကသူများ။        ။

မိုးညိ    ဇူလိုင်   ၅

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး မိုးညိမိနယ် ထွဋ်ြမတ်စံြပေကျးရာ၌ 

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ  စီမံခန်ခွဲမ အဖွဲှင့်   ေဘးအ ရာယ် 

ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာနတို ပူးေပါင်း၍ ေရေဘးအ ရာယ်သဏ ာန် 

တ ူဇာတ်တိက်ုေလက့ျင့ြ်ခင်းှင့ ်ေဟာေြပာပဲွကိ ုယမန်ေနနနံက်ပိင်ုးတွင် 

ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ေကာ့ေသာင်း  ဇူလိုင်  ၅

စိုက်ပျိးေရး၊     ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန စိက်ုပျိး 

ေရးဦးစီးဌာန၏  ေကာ့ေသာင်း 

ခိုင် ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးစပါးဘက်စုံ 

အဆင့်ြမင့်နည်းပညာသံုး       စံြပ 

စိက်ုခင်းများအတွက် စိက်ုပျိးေရး

ဆိင်ုရာသွင်းအားစမုျား ေထာက်ပံ ့

ေပးအပ်ပွဲကို  ဇူလိုင် ၂ ရက်က 

ေကာ့ေသာင်းမိ မ သကြပည်သူ  

ခန်းမ၌  ကျင်းပခဲ့ရာ  တနသ  ာရီ 

တိုင်းေဒသကီး     ဝန်ကီးချပ ်

ဦးြမတ်ကိ၊ု တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီး 

များ တက်ေရာက်ချးီြမင့ခ်ဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

အခမ်းအနားတွင် တိုင်းေဒသ 

ကီးဝန်ကီးချပ်က တနသ  ာရတီိင်ုး 

ေဒသကီးသည် ေဒသဝမ်းစာဖလူု ံ

မ  ၇၀ ဒသမ ၀၇ ရာခိင်ု န်းသာရိှပီး 

စပါးတစ်ဧကပျမ်းမ  အထွက် န်း 

သည်  ၇၀ ဒသမ၂၉ တင်းထွက်ရှ ိ

ေကာင်း၊    ေဒသဝမ်းစာရာ န်း 

ြပည့ဖ်လူုေံစရန်  တစ်ဧကအထွက် 

 န်းတုိးတက်ရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ 

ေတာင်သမူျားအေနြဖင့ ်ေရရရိှိင်ု 

မ အေပ မူတည်ကာ   တစ်သီးမ ှ

မုံရာ  ဇူလိူင်   ၅

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးအတွင်း 

ရှိ   ကုန်သည်များ၊  စက်မ လက်မ  

လပ်ုငန်းရှင်များ  ေတွဆုေံဆွးေွး 

ပွဲကို   ယေန   မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

တိုင်းေဒသကီး       အစိုးရအဖွဲုံး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌    ကျင်းပ 

သည်။

ေရှးဦးစ ွာ  တိုင ်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်     ဦးြမတ်ေကျာ်က 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး အေနြဖင့် 

စိုက်ပျိးေရးကိ ု     အေြခခံသည့် 

တိုင်းေဒသကီးတစ်ခ ု       ြဖစ်ပီး 

တက်လူငယ် ေမာင်မယ်များ

ှစ်သီး၊ သုံးသီးစိုက် ဧရိယာများ 

ရရိှေဖာ်ေဆာင် ကိးပမ်းစိက်ုပျိးမှ 

သာ ေဒသစီးပွားဖံွဖိးကာ အလပ်ု 

အကိုင်အခွင့်လမ်းများ    ရရှိလာ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ တနသ  ာရီတိုင်း 

ေဒသကီး စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး   ဦးသန်း 

ထိုက်က    ေကာ့ေသာင်းခိုင်ရှ ိ

ဘက်စုံအဆင့်ြမင့်နည်းပညာသုံး

စံြပေကျးရာများအတွက ်မိုးစပါး 

သီးှံမှ       သွင်းအားစုြဖစ်ေသာ 

ဓာတ်ေြမသဇာ၊ မျိးေစ့ှင့် ပုိးသတ် 

ေဆးများ ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ရြခင်း 

ကိရှုင်းလင်းတင်ြပပီး တိင်ုးေဒသ 

ကးီဝန်ကီးချပ်ှင့်  တုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးများက        မိုးစပါးစိုက ်

ေတာင်သူများအား ဓာတ်ေြမသဇာ၊ 

မျိးေစ့ှင့်     ပုိးသတ်ေဆးများ  

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သည်။

ယေနေထာက်ပ့ံေပးအပ်သည့် 

သွင်းအားစုများ           အြဖစ် 

ေကာ့ေသာင်းခိုင်ှင့်  ဘုတ်ြပင်း 

ခုိင်တုိမှ ေတာင်သူ ၇၃ ဦး၏ ၅၃၈ 

ဒသမ၂၅ ဧကအတွက် မျိးစပါး 

တင်း  ၄၂၀၊ ဓာတ်ေြမသဇာအိတ် 

၄၂၀ ှင့်      ပိုးသတ်ေဆး ၅၃၈ 

လတီာကိ ုေထာက်ပံေ့ပးအပ်ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

မိုးစပါးဘက်စုံအဆင့်ြမင့်နည်းပညာသုံး စံြပစိုက်ခင်းများအတွက် 

စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ သွင်းအားစုများ ေထာက်ပံ့

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ ကန်ုသည်များ၊ စက်မ လက်မ လပ်ုငန်းရှင်များ ေတွဆုေံဆွးေွး
လယ်ယာက  တွင် ဆန်၊ စားသုံး 

ဆီပဲမျိးစုံ    ဖူလုံမ ြမင့်မားသည့ ်

အတွက် စိက်ုပျိးေရးအားေကာင်း 

ေသာ  တိုင်းေဒသကီးတစ်ခုြဖစ ်

ေကာင်း၊ သီးံှစိက်ုေတာင်သမူျား 

အတွက် ြပည်တွင်းထုတ် ယူရီးယား 

ဓာတ်ေြမသဇာများအား ေဈး န်း 

ချိသာစွာြဖင့ ်အေရအတွက်များစွာ 

ြဖန် ြဖးေပးိုင်ေရး  ေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်း၊ လယ်ယာထွက်ကုန်သီးံှ 

များ ေဈးကွက်ေဈး န်း တည်ငမ်ိ 

မ ရှိေစေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ 

အသင်း      အဖဲွအစည်းများကုိ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း၊  စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး 

အတွင်းရှိ  စက်မ လက်မ လုပ်ငန်း

ရှင်များအေနြဖင့ ် မိမိတိုလုပ်ငန်း 

များတွင်    အခက်အခဲရှိပါက 

ရင်းရင်းှီးှီး၊  ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း 

ေဆွးေွးတင်ြပေပးရန် ေြပာကား 

လိုေကာင်း၊   ဌာနဆိုင်ရာတာဝန် 

ရှိသူများကလည်း  အသင်းအဖွဲ၊ 

လပ်ုငန်းရှင်များက တင်ြပလာသည့ ်

အခက်အခဲများကိ ု ညိ  င်းေပါင်း 

စပ်ေြဖရှင်းေပးသွားကရန် လိအုပ် 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်  ေဆွးေွးပွဲသို 

တက်ေရာက်လာကေသာ ကုန် 

သည်များှင့ ်       စက်မ လက်မ  

လပ်ုငန်းရှင်များက မမိတိိုလပ်ုကိင်ု 

ေဆာင်ရက်ေနေသာ       လုပ်ငန်း 

အခက်အခဲများှင့်  လိုအပ်ချက် 

များကို  ေဆွးေွးတင်ြပကပီး   

တိင်ုးေဒသကီးအဆင့် ဌာနဆုိင်ရာ 

များှင့် တိုင်းေဒသကီး  အစိုးရ 

အဖွဲဝင်များက ေဆွးေွးတင်ြပ 

ချက်များအေပ   ေပါင်းစပ်ကူည ီ

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည ်      ြဖစ် 

ေကာင်းှင့ ်    မိမိတိုတာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်လပ်ုငန်းများ 

ှင့်ပတ်သက်၍          ေဆွးေွး 

ေြပာကားကသည်။

ဆက်လက်၍  တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က    အစည်းအေဝး 

သို       တက်ေရာက်လာကသည့ ်

ကုန်သည်များှင့ ်  စက်မ လက်မ  

လုပ်ငန်းရှင်များ၏      ေဆွးေွး 

တင်ြပချက်များအေပ   လိုအပ် 

သည်များကို  တာဝန်ရှိသူများှင့် 

ြဖည့်ဆည်းေပါင်းစပ် ေဆာင်ရက် 

ေပးကာ နဂိုံးချပ်စကားေြပာကား 

ပီး အစည်းအေဝးကို ုပ်သိမ်းခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

တိုင်းေဒသကီး (ြပန်/ဆက်)

မိုးညိမိနယ်၌ ေရေဘးအ ရာယ်သဏ ာန်တူ ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်

ေဟာေြပာပဲွတွင်  သာယာဝတခီိင်ု  သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ 

စီမံခန်ခွဲမ အဖွဲဥက     ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးစန်းဝင်းက အဖွင့်အမှာ 

စကားေြပာကားခဲ့သည်။ 

ထိုေနာက် ေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာစမီခံန် ခဲွမ ဦးစီးဌာနမှ ခိင်ုဦးစီး 

မှး  ေဒ ဝင်းဝင်းမာက ေရေဘးအ ရာယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ေရေဘးအ ရာယ်သဏ ာန်တူ ဇာတ်တုိက်ေလ့ကျင့် 

ြခင်းကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ သဘာဝေဘးကံေတွလာပါက သတင်းပို 

ြခင်း၊ သတေိပးေကညာြခင်း၊ ေရေဘးသင့ြ်ပည်သမူျားအား ကယ်ဆယ် 

ြခင်း၊ ေဆးကုသမ ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ ေရနစ်သူအားကယ်ဆယ်၍ 

ေရှးဦးသနူာြပစြုခင်းများကိ ု ေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ စမီခံန်ခဲွမ ဦးစီးဌာန၊ 

မိနယ်မီးသတ်တပ်ဖဲွ၊ ကက်ေြခနတီပ်ဖဲွတိုက ဦးေဆာင်၍ ဌာနဆိင်ုရာ 

များှင့်   ေဒသခံြပည်သူများက  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။                                                      ကိုမင်း(ြပန်/ဆက်)

ေရနံသာေမာင်ေကျာ်ွန်



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

ေနစ်လူမ ဘဝ၌  ုန်းကန်လ ပ်ရှားမ အကား ေမာပန်းလာသည့် 

အခါ ေအးချမ်းသာယာသည့ေ်နရာများတွင် အပန်းေြဖအနားယလူိုက 

သည်။ ေအးချမ်းမ ြဖင့် အနားယူရင်း ခါးဆိမ့်ေသာ ေကာ်ဖီတစ်ခွက ်

ေသာက်ရင်း ပင်ပန်းမ ကိ ုေြဖေလ ာလ့ိုကသည်။ ထိကုဲသ့ို ခရီးသွားရင်း 

ေကာ်ဖရီနံ ြဖင့ ်အပန်းေြဖိင်ုရန်အတွက် ခရီးသွားမိေတာ် ြပင်ဦးလွင် 

ကို ေကာ်ဖီမိေတာ်ပါ ြဖစ်လာေစရန်ရည်ရယ်ပီး စိုက်ပျိးေရးဦးစီး 

ဌာနက ေဆာင်ရက်ေနပီြဖစ်သည်။

ေကာ်ဖီစိုက်ဧက ၁၀၀၀၀ ခန်ရှိ

ြပင်ဦးလွင်မိသည ်မိ၏ သဘာဝအလှအပှင့် ေအးချမ်းသည့် 

ရာသီဥတုေကာင့ ်ခရီးသွားမိေတာ်တစ်ခုအြဖစ ်ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ 

ခရီးသွားများအကား ထင်ရှားပီးြဖစ်သည်။ ထိသုို ခရီးသွားများအကား 

ထင်ရှားသည့ ်ြပင်ဦးလွင်ေဒသသည် ေကာ်ဖစီိက်ုေဒသတစ်ခြုဖစ်သည်။ 

ြပင်ဦးလွင်ေဒသတွင ်ေကာ်ဖီစိုက်ဧက ၁၀၀၀၀ ခန်ရှိပီး ြပင်ဦးလွင ်

ေကာ်ဖသီည် ေဈးကွက်အတွင်း နာမည်ရရိှေနပြီဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်

ေကာ်ဖီမိေတာ် ြပင်ဦးလွင်အြဖစ် ပိမုိထုင်ရှားေစရန် ေကာ်ဖနီည်းပညာ 

ဖံွဖိးေရး ခ(ံေပွးေတာင်)ကိ ုြပင်ဦးလွင်ေကာ်ဖဦယျာ်(Pyin Oo Lwin 

Coffee Park) အြဖစ် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ေနပီြဖစ်သည်။

“ေကာ်ဖီဥယျာ်ကို လာလည်ရင်း ေဒသရဲသဘာဝအလှအပကို 

ခံစားတာအြပင် ေဒသထွက်ေကာ်ဖီကို ေသာက်သုံးရင်း ခရီးသွား 

ေတွကို အပန်းေြဖလန်းဆန်းမ ေပးချင်တာြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်က 

လည်း ြပင်ဦးလွင်ေကာ်ဖဆီိတုာ ိင်ုငတံကာအဆင့အ်တန်းမီပီးေတာ ့

ကမ ာ့ေဈးကွက်မှာ ေနရာရရှိပီးြဖစ်တဲ့အတွက ်ရရှိပီးသားေနရာကို 

ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမေဲအာင် ေဆာင်ရက်ချင်တာြဖစ်ပါတယ်။ ေကာ်ဖ ီ

စိက်ုပျိးေရးကိ ုအေြခခတံဲ ့ခရီးသွားလည်ပတ်စရာေနရာတစ်ခအုြဖစ် 

ေဆာင်ရက်ချင်ပါတယ်။  ဒါေကာင့် ခရီးသွားေဒသအြဖစ်၊ ေကာ်ဖီ 

မိေတာ်အြဖစ ် ြဖစ်လာေစချင်တာေကာင့ ်ဥယျာ်ထဲမှာ သဘာဝ 

အလှအပ ခစံားိင်ုေအာင်၊ ေကာ်ဖယီ်ေကျးမ ကိ ုေလလ့ာိင်ုေအာင် 

စီစ်ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်”ဟု   စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန   ေကာ်ဖီ-

ရာသီသီးှံဌာနခွဲ     န်ကားေရးမှး ဦးြမင့်ေဆွက    ေြပာကား 

သည်။

ယခု  ြပင်ဦးလွင်ေကာ်ဖီဥယျာ ် (Pyin Oo Lwin Coffee Park) 

 ေကာ်ဖီမိေတာ် ြပင်ဦးလွင်ြဖစ်ေစရန် အေထာက်အပ့ံြပမည့ ်ြပင်ဦးလွင်ေကာ်ဖဦယျာ် ေပွးေတာင်
   

အြဖစ်     တည်ေဆာက်ေနေသာ    ေကာ်ဖီနည်းပညာဖွံဖိးေရး ခ ံ

(ေပွးေတာင်) သည် မ ေလးတုိင်းေဒသကီး ြပင်ဦးလွင်မိ မ ေလး-

လား  းကားလမ်းမကီးေဘးတွင ်တည်ရှိပီး ဧရိယာအားြဖင့ ်၃၈၆ 

ဒသမ ၃ ဧကကျယ်ဝန်းပီး ြမန်မာ့ေကာ်ဖီကိ ုကမ ာက သိလာေစရန် 

အေထာက်အပံ့များစွာြပိုင်ခဲ့သည့ ်ေကာ်ဖီ ခံတစ်ခုြဖစ်သည်။  

“လက်ရှိမှာ ေပွးေတာင်ေကာ်ဖီ ခံကို ြပင်ဦးလွင်ေကာ်ဖီဥယျာ ်

အြဖစ် အဆင့ြ်မင့တ်င်ြခင်းလပ်ုငန်းစ်မှာ Coffee Knowledge Center 

လည်းပါဝင်တ့ဲအတွက် ေြမြပင်မှာ ေကာ်ဖီ စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်တာကစပီး 

စားသုံးသူလက်ဝယ်ေရာက်ရိှတဲ ့(Farm to Cup)အဆင့အ်ထ ိပညာေပး 

ေဆာင်ရက်မယ့ ်လပ်ုငန်းစ်ေတ၊ွ ြမန်မာေ့ကာ်ဖသီမိင်ုး၊ ကမ ာေ့ကာ်ဖ ီ

သမိင်ုးေတ၊ွ ပန်းချေီတ၊ွ သမိင်ုးဝင်ဓာတ်ပုေံတနွဲ ခင်းကျင်းြပသထားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာတစ်ုိင်ငလံုံးက စိက်ုပျိးထွက်ရိှတဲ ့ေကာ်ဖေီတကွိ ု

Coffee Knowledge Center မှာ ခင်းကျင်းြပသပီး တစ်ေနရာတည်းမှာ 

ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားိုင်မှာြဖစ်လို  ေရာင်းသူ၊ ဝယ်သူ ှစ်ဦးစလုံး 

အကျိးရှိမှာြဖစ်ပါတယ”်ဟု ြမန်မာိုင်ငံေကာ်ဖီအသင်း၏ နာယက 

တစ်ဦးြဖစ်သည့ ်ဦးရဲြမင့်က ေြပာသည်။

လက်ရိှအချန်ိတွင် ြပင်ဦးလွင်ေကာ်ဖီဥယျာ်၌  ြပင်ဦးလွင်မိကုိ 

ေကာ်ဖီမိေတာ်အြဖစ် ပိုမိုထင်ရှားေစရန်၊  ြမန်မာ့ေကာ်ဖီအရည ်

အေသွးပိမုိြုမင့မ်ားလာ၍ ထတ်ုလပ်ုမ ပမာဏ တိုးတက်လာပီး   ကမ ာ ့

ေဈးကွက်သို ပိမုိထုိုးေဖာက်ိင်ုရန်အတွက် ေကာ်ဖစီိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုမ  

လပ်ုငန်းများ၊ ပညာေပးသင်တန်းများ၊ မျိးေစပ့ျိးပင် ပျိးေထာင်ြဖန်ြဖး 

ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ သုေတသနှင့် ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ရက်တိုသင်တန်း ဖွင့်လှစ်

ထိုြပင် ချင်းြပည်နယ် ရိေခါဒါရ်မိ၊ ကရင်ြပည်နယ် သံေတာင်မိ၊ 

ရှမ်းြပည်နယ် ေနာင်ချိ၊ ဟိုပုံးှင့် ပင်းတယမိနယ်မှ အေသးစား 

ေကာ်ဖီစိုက်ေတာင်သူအစုအဖွဲငယ်များ   ပါဝင်ေသာ သင်တန်းသား 

၄၈ ဦးကို ပီးခဲ့သည့် ဧပီလအတွင်း ရက်တိုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ကာ 

ေကာ်ဖီစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ နည်းပညာ သင်တန်းပိုချေပးိုင်ခဲ့သည့်

အြပင် ေကာ်ဖစီိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုမ  လုပ်ငန်းသံုးကိရိယာများကုိလည်း 

ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ခဲ့ပီး မ ေလးေကာ်ဖအီပ်ုစ၏ု စက်ုမံျားသို ေလလ့ာ 

ေရးခရီး ပိုေဆာင်ေပးိုင်ခဲ့သည်။                     

စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

ေရ ယွန်း

သက်တမ်းရင့ ်လိုက်ေဘးရီးကားေကာ်ဖီပင်

သဘာဝေရထွက် ေရထိန်းတမံငယ် သဘာဝေရတံခွန်ငယ်

ေပွးေတာငေ်ကာ်ဖီ ခကံိ ုြပငဦ်းလင်ွေကာ်ဖဦယျာအ်ြဖစ် အဆင့်ြမင့တ်င်ြခင်းလပ်ုငန်းစမှ်ာ Coffee 

Knowledge Center လည်းပါဝင်တဲ့အတွက် ေြမြပင်မှာ ေကာ်ဖီစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်တာကစပီး  

စားသုံးသူလက်ဝယ်ေရာက်ရှိတဲ့ (Farm to Cup) အဆင့်အထိ ပညာေပးေဆာင်ရက်မယ့် လုပ်ငန်းစ် 

ေတ၊ွ  ြမန်မာေ့ကာ်ဖသီမိင်ုး၊  ကမ ာေ့ကာ်ဖသီမိင်ုးေတ၊ွ  ပန်းချေီတ၊ွ  သမိင်ုးဝင်ဓာတ်ပုေံတနွဲ ခင်းကျင်းြပသ 

ထားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာတစ်ိင်ုငလံုံးက စိက်ုပျိးထွက်ရိှတဲ ့ေကာ်ဖေီတကွိ ုCoffee Knowledge 

Center မှာ ခင်းကျင်းြပသပီး တစ်ေနရာတည်းမှာ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားိင်ုမှာြဖစ်လို ေရာင်းသ၊ူ ဝယ်သ ူ

ှစ်ဦးစလုံး အကျိးရှိမှာြဖစ်



ဇူလိုင်  ၆၊   ၂၀၂၂

ခံတွင်းအဓိကပတ်လမ်းများ

ေညာင်မုတ်ဆိတ်ပင်ဆပ်သွားဖူးပင်

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ေကာ်ဖီေဈးကွက်တစ်ခ ုေဆာင်ရက်

ေကာ်ဖအီပန်းေြဖဥယျာ်အြဖစ်  ခအံဆင့ြ်မင့တ်င်ေရးေဆာင်ရက် 

ရာတွင် ေကာ်ဖီှင့်ပတ်သက်ေသာ အသိပညာများ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ 

ြပန်ပွားေရးှင့ ်တစ်ေနရာတည်းတွင် လွယ်ကလူျင်ြမန်စွာေရာင်းဝယ် 

ေဖာက်ကားိုင်ေသာ  ေကာ်ဖီေဈးကွက်တစ်ခုကိ ု  ေဆာင်ရက်ေပး 

သည့်လုပ်ငန်း၊ သန်ရှင်းသာယာလှပေရးှင့် စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရး 

လုပ်ငန်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုမပျက်စီးေစိုင်ေသာ အနားယူ 

အပန်းေြဖေရးလပ်ုငန်း ြဖစ်လာေစရန် စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်

စီမံအေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရှိသည်။

“ေကာ်ဖစီိက်ုပျိးေရးကိ ုအေြခခတံဲ ့ခရီးသွားလည်ပတ်စရာေနရာ 

အြဖစ်ရည်ရယ်ပီး   ေဆာင်ရက်ေနတာြဖစ်တဲ့အတွက်   ခံထဲမှာ 

လည်ပတ်လိုရမယ်။ ဒလီိလုည်ပတ်ရင်း သဘာဝအလှကိ ုခစံားိင်ုမယ်။ 

ေကာ်ဖီစိုက်ပျိးေရးကိ ုေလ့လာိုင်မယ်။ ဒီလိုလည်ပတ်ေလ့လာတဲ ့

အခါ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုမထိခိုက်ဖိုလည်း စီစ်ေဆာင်ရက်ရ 

ပါတယ်။ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပခရီးသွားေတွက သဘာဝအလှအပကိုပ ဲ

ှစ်သက်ကပါတယ်။ ဒါေကာင့် ဒီအလှနဲ  ေကာ်ဖီကို တွဲဖက်ထားလို 

ရမယ့ ်ေကာ်ဖဆီိင်ု၊ ေဒသထွက်သစ်သီးဝလ၊ံ ပန်းမန်အေရာင်းဆိင်ုေတ ွ 

ပါရှိမှာြဖစ်ပါတယ”်ဟု  န်ကားေရးမှးက ေြပာသည်။

ေကာ်ဖီဥယျာ်တွင် ြပင်ဦးလွင်ေဒသထွက် ရာသီေပ ပန်းမန်ှင့် 

သစ်သီးဝလ၊ံ ပျိးပင်အေရာင်းဆိင်ုများ ပါဝင်မည့အ်ြပင် ေကာ်ဖဦယျာ် 

အတွင်း သဘာဝေရထွက်၊ တမံငယ်၊ စမ်းေချာင်းများ၊ ရ ံွန်ေတာ 

ေလ ာက်တံတား၊  ခံအတွင်းေလ ာက်လမ်း၊ ှစ်ေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ် 

သက်တမ်းရှိပီြဖစ်ေသာ          သက်တမ်းရင့်ေညာင်မုတ်ဆိတ်ပင်၊ 

ဆပ်သွားဖူးေတာ စသည့ေ်နရာများကိပုါ လည်ပတ်အပန်းေြဖိင်ုမည် 

ြဖစ်သည်။

ြပင်ဦးလွင်ေကာ်ဖဦယျာ်၏ Soft Opening ကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ် ေမလ 

၂၈ ရက်ေနက ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ကာ Grand Opening ကို မကာမ ီ

ဖွင့်လှစ်ိုင်ရန်   စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။   ြပင်ဦးလွင်ေကာ်ဖ ီ

ဥယျာ်ကိ ုနနံက် ၈ နာရမှီ ညေန ၅ နာရအီထ ိသတ်မှတ်ဖွင့လှ်စ်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန ေကာ်ဖီ-ရာသီသီးှံဌာနခွဲမှ 

သိရသည်။

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနသည ်  ေကာ်ဖီဥယျာ်တွင်    ေမ းရနံှင့် 

ပတ်သက်၍ ထူးြခားေသာ ေြမနိမ့်ေကာ်ဖီမျိးြဖစ်သည့် သက်တမ်းရင့် 

လိုက်ေဘးရီးကားေကာ်ဖီညီေနာင်ှင့် ြပင်ဦးလွင်ေဒသတွင ်စိုက်ပျိး 

ိုင်ေသာ ေကာ်ဖီမျိး ၁၀ မျိး၏ မျိးအလိုက် မျိးထိန်းစိုက်ကွက်များ 

တည်ေထာင်ြခင်း၊     ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းစ်တစ်ေလ ာက် 

အသုံးြပေသာ စက်ကိရိယာများ (Coffee Processing Plant)ကို 

ခင်းကျင်းြပသြခင်း၊ ေကာ်ဖီှင့်ပတ်သက်၍ ေလ့လာိုင်မည့် Infor-

mation Center ၊ Coffee Knowledge Center ၊ မခ်ုဦးှင့ ်ကားပါကင် 

ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ခံအတွင်း ပတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း၊ ခံစည်းိုး 

ကာရံြခင်းှင့်  ေကာ်ဖီဥယျာ ်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး တည်ေဆာက်ြခင်း 

တိုကို ေဆာင်ရက်ပီးစီးပီြဖစ်သည်။

ေကာ်ဖီနည်းပညာဖံွဖိးေရး ခံ(ေပွးေတာင်)ကိ ုယခကုဲသ့ို ေကာ်ဖ ီ

အပန်းေြဖဥယျာ် (Pyin Oo Lwin Coffee Park) အြဖစ် ေြပာင်းလဲ

ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုြခင်းအားြဖင့ ်ြမန်မာေ့ကာ်ဖသီမိင်ုး၊ ကမ ာေ့ကာ်ဖသီမိင်ုး၊ 

ြပည်သအူများ မသရိှိေသးေသာ ေကာ်ဖသီီးံှ၏ သေဘာသဘာဝများ၊ 

သတင်းအချက်အလက်များအား အေြခခ၍ံ ြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးရိှ 

ေကာ်ဖီထွက်ကုန်များကုိ ေဈး န်းမှန်ကန်၊ ြမန်ဆန်စွာြဖင့် တစ်ေနရာ 

တည်းတွင် ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားြခင်းလုပ်ငန်းကုိ ေဆာင်ရက်သွား 

ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ထိုအြပင ် ြပင်ဦးလွင်ေဒသထွက ်    ေကာ်ဖီထုတ်ကုန်အမျိးမျိး၊ 

ေကာ်ဖီှင့်ပတ်သက်ေသာ   သတင်းအချက်အလက်များ    ပိုမိုသိရှိ 

ေလ့လာိုင်ြခင်းတိုြဖင့ ်    အများြပည်သ ူ   အနားယူအပန်းေြဖရင်း 

အသိပညာတိုးပွားရရှိမည်ြဖစ်သကဲ့သို ခံအတွင်းရှိ သဘာဝအရင်း 

အြမစ်များကိ ု   စနစ်တကျ    ြပစုထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ြခင်းြဖင့ ်

ြပင်ဦးလွင်မိ၏  ေဂဟစနစ်ကို  ေထာက်ကူေပးြခင်းှင့ ်   သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေပးြခင်း     စသည့်အကျိးေကျးဇူးများကိုပါ 

ရရှိိုင်ေစမည်ြဖစ်ေကာင်း တင်ြပေရးသားလိုက်ရပါသည်။      ။

မ ေလး    ဇူလိုင်    ၅

မိုးေလဝသှင့ ်ဇလေဗဒ န်ကားမ ဦးစီးဌာန 

၏ ေြမငလျင်လ ပ်ရှားမ ထတ်ုြပန်ချက်များအရ ဇလူိင်ု 

၁ ရက်မှ ၅ ရက်အတွင်း    ြပည်တွင်းဗဟိုြပ၍ 

အင်အားအဆင့်အနည်းငယ်ရိှေြမငလျင်  ေလးကိမ် 

ှင့်  ြပည်ပဗဟိုြပေြမငလျင ် ေလးကိမ်လ ပ်ခတ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ဇလူိင်ု ၅ ရက် နနံက် ၇ နာရ ီ၃၉ မနိစ်ဝန်းကျင်က 

ကမ ာေအးေြမငလျင်စခန်းမှ     ှစ်မိုင်ခန်အကွာ 

ရန်ကန်ုမိ လ  င်မိနယ်၏အေရှ၊ အေရှေြမာက်ဘက် 

တစ်မိင်ုခန်အကွာ ေြမေအာက်  ၁၀ ကလီိမုတီာအနက် 

ကို ဗဟိုြပ၍ အင်အားရစ(်ချ်)တာစေကး ၃ ဒသမ 

သညုအဆင့ ်အင်အားအနည်းငယ်ရိှေသာ    ေြမငလျင် 

လ ပ်ရှားခဲ့သည်။

“လ  င်မိနယ်မှာ အင်အားအဆင့ ်၃ ဒသမ သညု 

ဆိေုတာ ့ေြမငလျင်ြပင်းအားနည်းေပမယ့ ်အဒဲေီဒသ 

ေြမအေနအထားေပျာ့တာရယ်၊ ေြမငလျင်လ ပ်ရှားမ   

ဗဟိခုျက်ရဲတည်ေနရာအနီးတစ်ဝိက်ုက လေူနထိင်ုမ  

များတာရယ်၊  ေြမငလျင်ဗဟိုချက်အနက်တိမ်လို 

အင်အားပမာဏနည်းေသာ်လည်းပ ဲလအူများ သတ ိ

ြပမိခ့ဲတယ်”ဟု မုိး/ဇလ (ေနြပည်ေတာ်)ငလျင်ဌာနခဲွ 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာရင်မျိးမင်းေထွး

ဇလူိင်ုလဆန်းတွင် ြပည်တွင်းဗဟိြုပေြမငလျင် ေလးကမ်ိှင့ ်ြပည်ပဗဟိြုပေြမငလျင် ေလးကမ်ိလ ပ်ခတ်ခဲ့

ကေြပာသည်။

ေြမငလျင်ေဘးသည ်    အြခားေသာသဘာဝ 

ေဘးများကဲ့သို ကိတင်ခန်မှန်းတွက်ချက်မရသည့ ်

အတွက် ငလျင်လ ပ်ရှားမ ြဖစ်ေပ ေစသည့် ြပတ်ေရ 

ေကာတည်ရှိေသာ  ေနရာေဒသများ၊  ေြမထုချပ်

တုိးဝင်မ ြဖစ်စ်ရိှေသာေနရာများှင့် ယခင်အတိတ် 

ကာလများက  ငလျင်လ ပ်ရှားမ   ြဖစ်ေပ ခဲ့ဖူးေသာ 

ေနရာများတွင်  ေြမငလျင်ေဘး  ကိတင်ကာကွယ်ေရး 

အစီအမံများလုပ်ေဆာင်ထားရှိသင့်ေကာင်း  သိရ 

သည်။

“ငလျင်က ဘယ်ေန၊ ဘယ်အချန်ိ၊ ဘယ်ေနရာမှာ 

အင်အားဘယ်ေလာက်နဲ   လ ပ်မယ်ဆိုတာ  တိတိ 

ကျကျ တွက်ချက်လိုမရဘူး။ ကိတင်ခန်မှန်းမရတဲ့ 

သဘာဝေဘးတစ်မျိးြဖစ်တ့ဲအတွက် အဲဒီေဒသများ 

အေနနဲ  ငလျင်ေဘးနဲပတ်သက်လို ကိတင်စမီမံ ေတ ွ

ေဆာင်ရက်ထားမယ်ဆိုရင်     ငလျင်လ ပ်ရှားခဲ့ 

ရင်ေတာင ်ပျက်စီးဆုံး ံးမ  ေလျာ့နည်းေစမှာပါ”ဟု

၎င်းကဆက်လက်ေြပာကားသည်။

ေြမငလျင်လ ပ်ရှားမ      မကာခဏြဖစ်ေပ 

ေစသည့်    ြပတ်ေရေကာှင့်နီးေသာေဒသများ၊ 

စစ်ကိုင်း    ြပတ်ေရအေနာက်ဘက်တွင်ရှိသည့ ်  

ေဒသများ၌ အိ ိယေြမထခုျပ်က  ြမန်မာေ့ြမထခုျပ်သို  

တိုးဝင်မ ြဖစ်ေပ ရာက    ြမန်မာြပည်တွင်း၌  ငလျင် 

လ ပ်ရှားမ ြဖစ်ေပ ေစခဲ့သည့်    သမိုင်းအေထာက ်

အထားများရှိေကာင်း၊     ငလျင်လ ပ်ရှားမ သည်    

အချနိ်မေရး ြဖစ်တတ်ေသာေကာင့ ်ြပည်သူတစ်ဦး 

ချင်းအေနြဖင့ ် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ပီး     ေဆာင်ရန်၊ 

ေရှာင်ရန်နည်းလမ်းများ   သိရှိထားသင့်ေကာင်း 

သိရသည်။

ေမာင်ေအးချမ်း



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၅-၇-၂၀၂၂) 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 (၄-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၅-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၀၅၂) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၃) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂၆) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၃၉၆,၁၈၈) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၆၇၂) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၃) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသစူစုေုပါင်း (၅၉၂,၅၉၃) ဦး ရိှပြီဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖင့် ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦးရှိပါသည်။

 •  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှထားရိှရန်လိအုပ်သကဲသ့ို ကိယ်ုဝန်ေဆာင်ှင့ ်ိုတိက်ုမခိင်များ၊ ေသွးတိုး၊ ှလုံး၊ 

ဆီးချိ အစရိှသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရိှသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့်ထုိးံှက 

ရန် 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 

ြပည့် ထိုးှံပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရှိေသာ  ြပည်သူများအား  ထပ်ေဆာင်းကိုဗစ-်၁၉ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၅-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၃ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၆ ရာခိုင် န်းရှိ

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့ ်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်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 ၁၀၇၅၀၃၁၃ ၉၇၂၄၉၂၂ ၄၃၀၈၉

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၉၇၉၂၈ ၅၉၂၃၈၀၈ ၁၅၆၇၆၆

၃။ မေလးရှား ၄၅၇၅၈၀၉ ၄၅၁၀၆၄၃ ၃၅၇၈၄

၄။ ထိုင်း ၄၅၃၄၀၁၇ ၄၄၇၈၈၄၆ ၃၀၇၃၉

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၁၀၁၄၅ ၃၆၃၉၅၀၃ ၆၀၆၁၀

၆။ စင်ကာပူ ၁၄၇၃၁၈၀ ၁၃၇၉၁၁၃ ၁၄၁၉

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၆၇၂ ၅၉၂၅၉၃ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၃၂၄ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၆၇၆၆၉ ၁၆၄၁၁၆ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၃၀၁ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၉၅၆၇၃၂၁ ၈၅၂၈၆၁၀၁ ၁၀၄၃၃၇၂

၂။ အိ ိယ ၄၃၅၃၂၇၈၈ ၄၂၈၉၁၉၃၃ ၅၂၅၂၄၂

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၅၃၆၃၀၂ ၃၀၉၆၇၁၁၄ ၆၇၂၁၀၁

၄။ ြပင်သစ် ၃၁၄၅၂၁၇၃ ၂၉၇၇၄၀၉၂ ၁၄၉၇၂၆

၅။ ဂျာမနီ ၂၈၅၄၂၄၈၄ ၂၆၈၈၆၄၀၀ ၁၄၁၃၉၇

၆။ ဗိတိန် ၂၂၇၄၁၀၆၅ ၂၂၁၈၂၆၅၀ ၁၈၀၄၁၇

၇။ အီတလီ ၁၈၈၀၅၇၅၆ ၁၇၆၁၇၉၇၃ ၁၆၈၆၀၄

၈။ ုရှား ၁၈၄၄၅၃၀၁ ၁၇၈၇၃၅၇၆ ၃၈၁၃၅၄

၉။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၄၁၃၉၉၇ ၁၈၂၃၉၀၆၉ ၂၄၅၇၆

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၁၈၀၄၄၄ ၁၅၀၃၅၇၂၇ ၉၉၀၅၇

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

    

ေတာင်ငူ   ဇူလိုင်   ၅

ေဒသခံေတာင်သူများအေနြဖင့် မုိးစပါးများ စုိက်ပျိးချန်ိတွင် 

လယ်ယာလုပ်သားရှားပါးမ   အခက်အခဲများ မြဖစ်ေပ ေစေရး 

အတွက်  တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ  အေထာက်အကူြပိုင်သည့ ်

ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် သုပ်ြပစိုက်ပျိးသည့် အခမ်းအနားကို 

ေတာင်ငူမိနယ် စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနက ယေနနံနက်ပုိင်း 

တွင် ပတ်တန်းေကျးရာရိှ ေတာင်သူ ဦးသိန်းလွင်၏ လယ်ေြမ၌ 

ြပလုပ်ခဲ့ကာင်း သိရသည်။ 

သပ်ုြပပဲွတွင်  စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန  ေတာင်ငခူိင်ုဦးစီး 

မှး ဦးသန်ိးလွင်ဦးက ေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့ ် စိက်ုပျိးရြခင်းေကာင့ ်

ရရိှလာမည့ ်အကျိးေကျးဇူးများကိ ုေတာင်သမူျားအား ရှင်းလင်း 

ေြပာကားပီး မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးထက်ထက်မင်းက ေဒသခံ 

ေတာင်သမူျား မိုးစပါးများ စိက်ုပျိးချန်ိတွင်  လယ်ယာလပ်ုသား  

ရှားပါးမ အခက်အခဲများ မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီ  ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့ ်  စိုက်ပျိးေပးိုင်ေကာင်း၊ 

ထိုြပင ်   လက်ကိုင်ရှည ်    တမန်းေမ ကိရိယာအသုံးြပနည်း 

အဆင့်ဆင့်ှင့်  ထွန်ယက်ြခငး်  ြမန်ဆန်မ နညး်လမး်များကုိ   

ေတာင်သူများ သိရှိိုင်ေစေရး  အသိပညာေပးေြပာကားကာ 

ေတာင်သမူျားကုိ အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ  ြဖန်ေဝ 

ေပးသည်။  အဆိုပါ သုပ်ြပပဲွသုိ ခုိင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    

ဦးစန်းလ  င်၊ ခုိင်ှင့်  မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ေဒသခံ 

ေတာင်သမူျား တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း သရိသည်။ ြမင့ြ်မတ်ဦး

ေတာင်ငူမိနယ်၌ ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့ ်မိုးစပါးများ သုပ်ြပစိုက်ပျိး



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

နယူးေဒလီ    ဇူလိုင်   ၅

အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ 

၁၃၀၈၆ ဦး ထပ်မေံတွရိှသြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉  ဆိုးလ်   ဇူလိုင်    ၅ 

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခံရသူ ၆၂၅၃ ဦးထပ်မံေတွရှိသြဖင့ ်ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ

၁၈၃၉၅၈၆၄ ဦးရှိလာေကာင်း ကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။

ေနစ်ိုင်ငံအတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကူးစက်မ အေရအတွက်  ကျဆင်း 

လာခဲေ့သာ်လည်း ပီးခဲသ့ည့သ်တီင်းပတ်အတွင်းက ေနစ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခရံသ ူအေရအတွက်ှင့ ်  င်းယှ်ပါက များြပားေကာင်း ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုငေံရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးှင့်ထိန်းချပ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။ 

ပီးခဲသ့ည့သ်တီင်းပတ်အတွင်းက ေနစ်ပျမ်းမ  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ 

၉၄၉၉ ဦး ရှိခဲ့သည်။ ိုင်ငံအတွင်း ြပည်ပမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသ ူ၃၅၉၂၆ ဦးတွင်  

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရေကာင်းေတွရိှခ့ဲသည်။ ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသူ  ၂၄၅၇၄ ဦးရှိသည်။     ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- စိုးသူရ

နယူးေဒလီ   ဇူလိုင်   ၅

အိ ိယုိင်ငံအေရှေြမာက်ပုိင်းှင့် ဘဂ  လားေဒ့ရ  

ိင်ုင၏ံ ေဒသအများအြပား၌ မတ်ုသုမံိုးသည်းထန်စွာ 

ရာသွန်းမ များမှတစ်ဆင့ ်     ေရကီးေရလ ံမ များှင့်  

ေြမပိမ များြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းေကာင့ ်    လူေပါင်းရာချ ီ

ေသဆုံးမ ြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အိ ိယိင်ုငအံေရှေြမာက်ပိင်ုး အာသြံပည်နယ် 

၌ ေမလေှာငး်ပုိင်းမှစတင်ကာ  မုိးအဆက်မြပတ် 

ရာသွန်းမ များေကာင့် လူေပါင်း ၁၈၀ ေသဆံုးခ့ဲေကာင်း 

ှင့ ်လေူပါင်း ှစ်သန်းေကျာ်သည်လည်း ကယ်ဆယ် 

ေရးစခန်းများတွင ်ခိုလ ံခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင ်မဏိပူရြပည်နယ်၌ ပီးခဲ့သည့်သီတင်း 

ပတ်အတွင်းက ကီးမားေသာ ေြမပိမ ြဖစ်ပွားခဲြ့ခင်း 

ေကာင့ ်တပ်မေတာ်သားများအပါအဝင် အနည်းဆံုး 

၄၆  ဦး    ေသဆုံးခဲ့ေကာင်းှင့ ်  ေြမပိမ အတွင်း 

နစ်ြမပ်သွားခဲ့သည့ ်လူေပါင်း  ၂၀  ေကျာ်ကိုလည်း 

ရှာေဖကွယ်ဆယ်မ များ ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်လျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

အိ ိယုိင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်း ဘဂ  လားေဒ့ရ ုိင်ငံ 

၌လည်း မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းမ မှတစ်ဆင့ ်ေရကီး 

ေရလ ံမ များြဖစ်ေပ ခဲ့ြခင်းေကာင့ ် ေသဆုံးသူ  ၇၃ 

ဦးရိှခဲေ့ကာင်းှင့ ်ယခှုစ် မတ်ုသုမံိုးသည် ယခင်ပုမှံန် 

မတ်ုသုရံာသထီက်  မိုးရာသွန်းမ  ပိမုိမုျားြပားမည်ြဖစ် 

ေကာင်းလည်း မိုးေလဝသက မ်းကျင်ပညာရှင်များက 

ေြပာကားသည်။         ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

တိုကျိ    ဇူလိုင်    ၅

ဂျပန်အစိုးရသည်    ုရှားိုင်ငံက  

ယကူရန်ိးိင်ုငသံို စစ်ဆင်ေရးဆင် ဲခဲြ့ခင်း 

ေကာင့ ်ြဖစ်ေပ ခဲသ့ည့ ်ကမ ာလံုးဆုိင်ရာ 

စားနပ်ရိက ာမဖူလုံမ ကို        ကိုင်တွယ် 

ေြဖရှင်းရာတွင်  အကအူညေီပးရန်  အေမ 

ရကိန်ေဒ လာ သန်း ၂၀၀  အေထာက်အပံ ့

ေပးေရး   တရားဝင်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

အဆိပုါ ကမ ာလုံးဆိုင်ရာစားနပ်ရကိ ာ 

ြပဿနာအတွက် ကန်ေဒ လာ သန်း ၂၀၀  

အကအူညေီပးမည့ ်အေသးစတ်ိအစအီစ် 

များှင့်စပ်လျ်း၍  ဇူလိုင်  ၅ ရက်က 

ြပလုပ်သည့ ်    အစိုးရအဖွဲဝန်ကီးများ 

ဟွိင်း    ဇူလိုင်   ၅

ဗယီက်နမ်ိင်ုငသံည် ယခှုစ်  ပထမေြခာက်လ 

အတွင်း ြပည်ပသို အဝတ်အထည်တင်ပိုမ မှ ဝင်ေငွ  

အေမရိကန် ေဒ လာ ၁၈ ဒသမ ၆ ဘီလီယံရရှိခဲ့ပီး 

ယခုရရှိခဲ့သည့်ဝင်ေငွသည ်    ယမန်ှစ်အလားတူ 

ကာလကထက ်၂၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင် န်း တိုးတက် 

လာခဲေ့ကာင်း စက်မ ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၏ အဝတ်အထည်တင်ပိုမ မှ  

ဇွန်လအတွင်းမှာပင် ၃ ဒသမ ၆ ဘလီယီရံရိှခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။ ယခုကဲ့သို ြပည်ပိုင်ငံများအား အဝတ် 

အထည်များစွာ      တင်ပိုေရာင်းချိုင်ခဲ့ြခင်းသည ် 

လွတ်လပ်စွာကန်ုသွယ်မ ဆိင်ုရာ သေဘာတညူခီျက် 

များအား     ထိေရာက်စွာ   အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ိင်ုခဲြ့ခင်းေကာင့ ်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ 

ယခုှစ်အတွင်း  အဝတ်အထည်များ  ြပည်ပ 

တင်ပိုေရာင်းချရာမ ှဝင်ေငွအေမရိကန်ေဒ လာ ၄၃ 

ဒသမ ၅ သန်းရရှိမည်ဟုခန်မှန်းထားသည်။ 

အဝတ်အထည်များ    ြပည်ပတင်ပို  ေရာင်းချ 

ြခင်းမ ှ ယမန်ှစ်အတွင်း   အေမရိကန်ေဒ လာ ၃၂ 

ဒသမ ၇ ဘလီယီ ံရရိှခဲေ့ကာင်း ဗဟိစုာရင်းအင်းုံးက   

ေြပာကားသည်။ 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၏  အဝတ်အထည်ေဈးကွက ်

များမှာ    တုတ်၊   ဂျပန်၊   ေတာင်ကိုရီးယားှင့ ်

အေမရိကန်ိုင်ငံတို ြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- စိုးသူရ

ကျင်းပခဲသ့ည့ ်ဂျ-ီ၇ ထပ်ိသီးအစည်းအေဝး 

တွင်    ကမ ာလုံးဆိုင်ရာစားနပ်ရိက ာ 

ဖူလံုမ ရိှေရးအတွက် အေမရိကန်ေဒ လာ  

သန်း ၂၀၀ ေထာက်ပံေ့ပးရန် ကတြိပခဲ့ပီး 

ကမ  ာလုံးဆိုင်ရာ စားနပ်ရိက ာမဖူလုံမ ကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် 

ဂျပန်ိုင်ငံက အေမရိကန်ေဒ လာ သန်း ၂၀၀ အကူအညီေပးမည်
အစည်းအေဝးတွင ်    ဂျပန်ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီး ဟာယာရှီ  ယိုရှီမာဆာက  အတိ 

အလင်းေကညာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ဂျပန်ိုင်ငံက    အကူအညီေပးမည့ ်

ကန်ေဒ လာ သန်း ၂၀၀ သည် ယူကရိန်း 

ိင်ုငှံင့ ်ုရှားုိင်ငံတုိမှ ဆန်စပါးတင်ပုိမ   

ကျဆင်းခဲ့ြခင်းေကာင့ ်     စားနပ်ရိက ာ 

ြပတ်လပ်မ ဒဏ်ခခံဲရ့သည့ ် အေရှအလယ် 

ပိုင်းှင့်   အာဖရိကိုင်ငံများသို  စားနပ် 

ရိက ာများ ေထာက်ပ့ံေပးရန်ြဖစ်ေကာင်း  

ဂျပန်ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးက  ေြပာကား 

သည်။

ထိုြပင်  ိင်ုငတံကာအဖဲွအစည်းများ 

အေနြဖင့် အဆုိပါေငွေကးများ ြဖန်ြဖးေပး 

ိင်ုရန် အကူအညီေပးလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့်    ယင်းေငွေကးသည ်  စားနပ်ရိက ာ 

ထုတ်လုပ်မ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို ြမင့်တင ်

ိင်ုလမိ့မ်ည်ြဖစ်ေကာင်း    ဂျပန်ိင်ုငြံခား 

ေရးဝန်ကီး      ဟာယာရှီယိုရှီမာဆာက 

ေြပာကားသည်။

ဂျပန်ိင်ုငအံေနြဖင့ ်ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ 

စားနပ်ရိက ာဖူလုံမ ရှိေရးအတွက ်  ဂျ-ီ၇ 

ိင်ုငမံျားအပါအဝင် အြခားေသာိင်ုငမံျား 

ှင့်    အတူတကွ     ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ် ေကာင်း        ဂျပန်ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးက 

ေြပာကားသည်။ 

ဂျပန်ဝန်ကီးချပ်     ကီရှီဒါကလည်း 

ဇွန်လေှာင်းပိုင်းတွင ်     ဂျာမနီိုင်ငံ၌ 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

အိ ိယှင့် ဘဂ  လားေဒ့ရ ၌ ေရကီးေရလ ံမ ှင့် 

ေြမပိမ ေကာင့ ်လူေပါင်းရာချေီသဆုံး

ယခုှစ် ပထမေြခာက်လအတွင်း ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၏

အဝတ်အထည်ြပည်ပတင်ပိုေရာင်းချမ  ၂၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင် န်းတိုးတက်လာ

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၆၂၅၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၃၀၈၆ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၃၅၃၁၆၅၀ 

ရိှလာေကာင်း  အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏  ေနာက်ဆုံးအချက်အလက်များ 

အရ သိရသည်။

ထိုြပင ်  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသ ူ၁၉ ဦးထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်   

အဆိုပါေရာဂါြဖင့်     ေသဆုံးသူေပါင်း 

၅၂၅၂၄၂ ဦးရိှလာေကာင်းှင့ ်လက်ရိှအချန်ိ  

တွင်  ေနစ်   ကိဗုစ်-၁၉    ေရာဂါကူးစက်  

ခရံသ ူအေရအတွက်သည်လည်း ြမင့်တက် 

လာလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ် ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါပိုး      

ေတွရှိဆဲလူနာေပါင်း   ၁၁၄၄၇၅   ဦး 

ရှိေကာင်းှင့ ်   လွန်ခဲ့သည့်   တစ်ရက် 

အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါမှ  ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူ  ၁၃၉၅၈ ဦး ထပ်တုိးလာ 

ြခင်းေကာင့်  ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသေူပါင်း ၄၂၈၉၁၉၃၃  ဦးရိှလာေကာင်း 

သိရသည်။              ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၅

မျက်ေမှာက်ကာလတွင်    ြဖစ်ပွားလျက်ရိှေသာ     လံုခံေရး၊ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးှင့် အကမ်းဖက်မ  တားဆီးေရးဆိင်ုရာ ကစိ ရပ် 

များှင့ပ်တ်သက်၍ ပရသိတ်များ၏ ရင်တွင်းခစံားချက် စကားသမံျား 

အား သဇင်FM ၏   “ြပည်သူ ကားက  ြပည်သူစကား” အစီအစ်မှ  

“မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ဂန်ေဂါမိနယ်၌  PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက် 

အဖွဲက ခိုင်ြပည်သူေဆးုံကီးအား Drone ယာ်ြဖင့် လက်လုပ်ဗုံး 

ချတိ်ဆွဲပစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ြဖစ်စ”် ေခါင်းစ်ြဖင့် ဇူလိုင် ၆ ရက် 

မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထုတ်လ င့်တင်ဆက်ေပးသွားမည ်ြဖစ်သည်။

 လာမည့်အပတ် ဗုဒ ဟူးေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် “လ  င်သာယာ 

မိနယ်ရှိ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်အား မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲသည့ ်

ြဖစ်စ်”ှင့်ပတ်သက်သည့ ်ေခါင်းစ်ြဖင့်  ေဆွးေွးတင်ဆက်မည ်

ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ပါဝင်ေဆွးေွးလိသု ူပရသိတ်များအေနြဖင့ ်အပတ်စ်  

ကာသပေတးေန   နံနက် ၁၀ နာရီမှ  ၁၁ နာရီအတွင်း  ဖုန်းနံပါတ် 

၀၉၈၉၉၀၉၉၅၉၅  သို  အမည်၊  ေနရပ်လိပ်စာ၊  အလုပ်အကိုင်ှင့ ်

ြပန်လည်ဆက်သွယ်ရမည့ ်ဖုန်းနံပါတ်တိုကို Message ေပးပို ပါဝင် 

ိင်ုပြီဖစ်ေကာင်း၊ ပါဝင်လာသည့ ်ပရသိတ်များ၏ ဖန်ုးနပံါတ်များှင့် 

ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များကုိ လ ိဝှက်ေပးထားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

“ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား” အစီအစ် ထုတ်လ င့်မည်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၅ 

မိတ်မိ၊ ြပည်မိှင့် ကျိင်းတုံမိနယ ်

တိုတွင်   မူးယစ်ေဆးဝါးများ  သမ်ိးဆည်းရမခိဲ ့

ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်း 

ေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှ      တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဇူလိုင ်၄ ရက ်ည ၉ နာရီခွဲ 

တွင် မတ်ိမိ ကန်ကီးရပ်ကွက် ကမ်းနားလမ်း 

တွင် မျိးခိင်ု(ခ)ဝတတ်ု(ခ)တတ်ုှင့ ်တင်ထွန်း 

(ခ)ဝတုတ်တို  ှစ်ဦးကို ဆိုင်ကယ်တစ်စီးှင့ ်

အတူ   မသက  ာဖွယ်ေတွရှိသြဖင့ ်  စစ်ေဆး 

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၅

တရားမဝင်  ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 
ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် 
တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ထိေရာက်စွာ      တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇူလိုင် ၄ ရက်တွင် 
အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏  စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 
မွန်ြပည်နယ် မရမ်းေချာင်အမဲတမ်းစစ်ေဆး 
ေရးစခန်း၌      တာဝန်ကျပူးေပါင်းအဖွဲက 
စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ြမဝတီမိမှ 
မ ေလးမိသို သွားေရာက်မည့ ်ကန်ုတင်ယာ် 
တစ်စီးေပ ၌ သွင်းကုန်ေကညာလ ာ(ID)တွင် 
ေကညာထားသည်ထက ်ပိုမိုတင်ေဆာင်လာ 
ေသာ လ ပ်စစ်ထမင်းေပါငး်အိုး အလုံး ၂၀၀ 
(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၂၈၀၀၀၀၀)ကိ ုလည်း 
ေကာင်း၊ ြမဝတီမိမှ ရန်ကန်ုမိသို သွားေရာက် 
မည့်  ကုန်တင်ယာ်တစ်စီးေပ ၌ သွင်းကုန် 
ေကညာလ ာ(ID)တွင် ေကညာထားသည်ထက် 
ပိုမိုတင်ေဆာင်လာေသာ     Unsaturated 
Polyester Resin  ၁၁၂၅ ကီလိုဂရမ ်(ခန်မှန်း 
တန်ဖိုးေငကွျပ် ၁၇၆၈၅၀၀)ကိ ုလည်းေကာင်း 
စစုေုပါင်း(ခန်မှန်း တန်ဖိုးေငကွျပ် ၄၅၆၈၅၀၀)
ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး အေကာက်ခွန်လပ်ုထံုး 
လပ်ုနည်းှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်လျက် 
ရှိသည်။

အလားတူ   မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 
တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး အထူး 
အဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် (၁၆)မိုင် ေကျာက်ေချာ 
စစ်ေဆးေရးစခန်း၌  တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရး 
အဖွဲက    စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 
မ ေလးမိမှ ြပင်ဦးလွင်သို ေမာင်းှင်လာေသာ 
ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီးေပ ၌ စားေသာက်ကန်ု 
ပစ ည်းများှင့အ်တ ူေရာေှာသယ်ေဆာင်လာ 
ေသာ တရားမဝင ်ပိေတာက်ခွဲသားှင့ ်က န်း 
ခဲွသား  သညု ဒသမ ၁၄၆၆ တန်(ခန်မှန်းတန်ဖိုး 
ေငွကျပ် ၁၄၆၆၀၀)ှင့်   အဆိုပါသစ်များ 
တင်ေဆာင်လာသည့် Mitsubishi Canter 
အမျိးအစား ေမာ်ေတာ်ယာ် တစ်စီး (ခန်မှန်း 
တန်ဖိုးေငကွျပ် ၈၀၀၀၀၀၀) စစုေုပါင်း (ခန်မှန်း 
တန်ဖိုးေငကွျပ် ၈၁၄၆၆၀၀)ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမ ိ
ခဲ့ပီး အေကာက်ခွန်   လပ်ုထုံးလုပ်နည်းှင့အ်ည ီ
အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊ အိမ်သုံးလ ပ်စစ်ပစ ည်း၊ လူသုံးကုန်ပစ ည်း၊ စားေသာက်ကုန်ပစ ည်း၊ 

လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်း၊ ဓာတုကုန်ကမ်းပစ ည်းှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ သိမ်းဆည်းရမိ

ယင်းအြပင် ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး တရားမဝင် 
ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး    အထူးအဖွဲ၏ 
စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 
ဇလူိင်ု ၄ ရက်တွင်   ပခဲူးမိနယ် အေကာက်ခွန် 
ဦးစီးဌာနမှးဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွ 
က  ဘုရားကီးတိုးဂိတ်အနီး၌   သွင်းကုန် 
ေကညာလ ာ(ID)တွင် ေကညာထားြခင်းမရှ ိ
ေသာ   အေကာက်ခွန်ှင့်  ကျသင့်ခွန်များ 
ေပးေဆာင်ထားြခင်းမရိှသည့ ် ဗယီက်နမ်ိင်ုင ံ
ထုတ် Cable Wire(Aluminium) ကီလိုဂရမ ်
၄၃၅၆၀(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၆၄၄၆၈၈၀၀၀) 
ှင့ ်အဆိပုါ Cable Wire များ သယ်ေဆာင်လာ 
သည့် ေနာက်တွဲယာ်ပါ Nissan UD ၂၂ ဘီး 
ကန်ုတင်ယာ် တစ်စီး(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 
၆၀၀၀၀၀၀၀)ှင့် ေနာက်တွဲယာ်ပါ Howo 
Truck အမျိးအစား ၂၂ ဘီး ကုန်တင်ယာ် 
တစ်စီး(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၆၀၀၀၀၀၀၀)
ကိ ု အေကာက်ခွန်  လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအရလည်း 

ေကာင်း၊ ဇူလိုင် ၅ ရက်တွင် တိုင်းေဒသကီး 
သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဦးေဆာင်ေသာ ပူးေပါင်း 
အဖွဲက ပဲခူးခိုင်၊ ြပည်ခိုင်ှင့ ်သာယာဝတီ 
ခိုင်တိုအတွင်း  တရားမဝင်သစ်မျိးစုံ ၁၄ 
ဒသမ   ၄၈၆၈   တန်(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်
၇၂၀၆၄၀၀)ကို      သစ်ေတာဥပေဒအရ 
လည်းေကာင်း    စုစုေပါင်း(ခန်မှန်းတန်ဖိုး 
ေငွကျပ် ၇၇၁၈၉၄၄၀၀) ကိ ုဖမ်းဆီးအေရးယူ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအတူ ဇူလိုင်  ၅ ရက်တွင်  စစ်ကိုင်း 

တိုင်းေဒသကီး     တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  
တိုက်ဖျက်ေရး အထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 
စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ   ြမန်မာိုင်ငံ 
ရဲတပ်ဖွဲဦးေဆာင်ေသာ  စစ်ေဆးေရးအဖွဲက 
စစ်ကိုင်းမိနယ်အတွင်း  တရားဝင ် စာရက် 
စာတမ်း   အေထာက်အထား   တစ်စုံတစ်ရာ 
တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိသည့ ်       လူသုံးကုန်ှင့် 
စားေသာက်ကုန်ပစ ည်းများ  (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 
ေငွကျပ် ၂၉၅၈၆၀၀)ကို  သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး 
ပိုကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒှင့်အညီ  အေရးယူ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ယင်းအြပင ် ကရင်ြပည်နယ ်တရားမဝင ်
ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး    အထူးအဖွဲ၏ 
စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  ေကာ့ကရိတ်(တံတားကျိး) 
စုေပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌      တာဝန်ကျ 
စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက် 
ခဲရ့ာ ြမဝတီမိမှ ရန်ကန်ုမိသို သွားေရာက်မည့ ်
ကန်ုတင်ယာ်တစ်စီးေပ ၌ သွင်းကန်ုေကညာ 

လ ာ(ID)တွင်    ေကညာထားြခင်းမရှိေသာ 
လ ပ်စစ်ထမင်းေပါင်းအုိး အလုံး ၂၀၀ (ခန်မှန်း 
တန်ဖိုးေငကွျပ် ၂၀၀၀၀၀၀)ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမ ိ
ခဲ့ပီး အေကာက်ခွန်  လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းှင့အ်ည ီ
အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇလူိင်ု ၄ ရက်ှင့ ်၅ ရက်တိုတွင် 
ဖမ်းဆီးရမိမ  စုစုေပါင်းမှာ အမ တွဲ ၁၆ မ  
(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၇၈၉၅၆၈၁၀၀)ြဖစ် 
ေကာင်း တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး 
ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမှ သိရသည်။  သတင်းစ်

မိတ်မိ၊ ြပည်မိှင့် ကျိင်းတုံမိနယ်တိုတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ
ရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၉၆၀၀ ကိ ု

လည်းေကာင်း။

အလားတူ ယင်းေန ညေန ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ် 

တွင်   မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး 

ရဲတပ်ဖွဲမ ှတပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည်     ြပည်မိ      ရာဘဲရပ်ကွက ်

ေရ ေတာင်ကားလမ်းတွင် မစုြပည့်ထွန်း(ခ)

စုြပည့်  ေမာင်းှင်လာသည့်  ဆိုင်ကယ်ကို 

ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ   စိတ်က ူးသွပ ်

ေဆးြပား ၈၀၀၀ ကို လည်းေကာင်း။

  ထိုအတ ူယင်းေန  ညေန ၄ နာရ ီ၄၅ မနိစ် 

တွင်   မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး 

ရဲတပ်ဖွဲမ ှတပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖဲွသည် ကျိင်းတံုမိနယ်    မိင်ုးလပ်ေကျးရာ 

အပ်ုစ ု ေနာင်ကန်ေကျးရာအနီးတွင် အားေဂျကိ ု

ဆိင်ုကယ်တစ်စီးှင့အ်တ ူမသက  ာဖွယ်ေတွရိှ 

သြဖင့်   စစ်ေဆးရှာေဖွရာ  စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၃၀၀၀ ကိ ုလည်းေကာင်း သမ်ိးဆည်း 

ရမိခဲ့သြဖင့် ၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်

စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစေသာ ေဆးဝါးများဆိင်ုရာ 

ဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

မွန်ြပည်နယ် မရမ်းေချာင ်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ ဖမ်းဆီးရမိမ ။



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

  ေကျာဖုံးမှ
ထိုအြပင ် ိုင်ငံေတာ်၏ လူသားအရင်းအြမစ်များ  မလိုအပ်ဘဲ 

ဆုံး ံးမ မရိှေစေရးအတွက် တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရး 
ဝန်ထမ်းများကိ ုြပန်လည်ဖတ်ိေခ ြခင်း၊ PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်း 
အမျိးမျိးအမည်ခံ၍  လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်ေနသူများအနက်မ ှ
ဥပေဒေဘာင်အတွင်း  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုသူများကိ ု  ြပန်လည် 
ဖိတ်ေခ ြခင်းတိုအား  အသိေပးထုတ်ြပန်ခဲ့ရာ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်
လာသူများကိုလည်း စနစ်တကျလက်ခံေပးလျက်ရှိသည်။

ိုင်ငံေတာ်အားအလုံးစုံပျက်သု်းေစလိုသည့ ်CRPH ှင့် NUG  
အကမ်းဖက်အုပ်စုများက ဆွဲေဆာင်စည်းုံးမ ၊ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ၊ 
ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုမ များေကာင့ ်အချိေသာ CDM ဝန်ထမ်းများ၊  
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ လူငယ်လူရယ်များသည် တုိင်းရင်းသား 
လက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်းများတည်ရိှရာ နယ်ေြမေဒသများသုိ ေရာက်ရိှ 
သွားခဲ့ပီး  လက်နက်ပစ်ခတ်ြခင်းှင့ ်  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးသင်တန်း 

များသို စာရင်းသွင်း    ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်ကိ ု   ေတွရှိရ 
သည်။

ထိသုို သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲသ့မူျားအနက်မှ အချိေသာသမူျား 
သည်  အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သည့်လုပ်ရပ်များတွင ်  ပါဝင်လိုြခင်း 
မရှိသည့်အတွက ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ပီး ြပည်တွင်း ြပည်ပေဒသ 
အချိ၌  သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေကာင်းကိ ု  ကားသ ိ
ရသည်။ ၎င်းတုိသည် NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အုပ်စုှင့် ၎င်းတုိ၏ 
လက်ေအာက်ခံ PDF  အကမ်းဖက်အဖွဲတို၏  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ ်
များကိ ု    မျက်ဝါးထင်ထင်ေတွြမင်လာပီး      လက်ခံိုင်မ မရှိြခင်း၊ 
ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်ှင့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 
ရရိှရန်    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနမ များကုိ   ယံုကည်လက်ခံလာြခင်း၊ 
မိမိတုိ၏ေနရပ်ေဒသအသီးသီးရိှ မိဘေဆွမျိးများှင့်အတူ တည်ငိမ် 
ေအးချမ်းစွာ ြပန်လည်ေနထိင်ုလိြုခင်းတိုေကာင့ ်မမိတိိုေနရပ်ေဒသသို 
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုေသာ်လည်း  CRPH  ှင့် NUG အကမ်းဖက ်

အုပ်စုများှင့်   ၎င်းတို၏လက်ေဝခံများက  ထိန်းချပ်အကျပ်ကိုင ်
ခိမ်းေြခာက်ထားမ တိုေကာင့ ်  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်း   မြပိုင် 
ကသည်ကိလုည်း ဆက်သွယ်သတင်းေပးပိုချက်များအရ သရိှိရသည်။

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့်    ထိုသိုေသာ   ြမန်မာုိင်ငံရိှ  ေနရပ် 
အသီးသီးသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိသုမူျားအား ကိဆိလုက်ခံိင်ုေရး 
အတွက် နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးတွင် ြပန်လည်ကိဆိလုက်ခေံရးစခန်း 
များ ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး အဆိပုါစခန်းများအြပင်   
နီးစပ်ရာတပ်မေတာ်ှင့ ်ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ စခန်းအသီးသီးသိုလည်း 
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ယင်းသိုသတင်းပို ဆက်သွယ် 
သမူျားကိ ုသတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီေနစ်ြပည်သူဘဝ 
တွင် ေအးချမ်းစွာေနထိင်ုိင်ုေရး အာမခခံျက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ
သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၅

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ ်ေကညာထားေသာ 

CRPH၊ NUG ှင့်      ယင်းတို၏လက်ေအာက်ခံ 

အဖွဲအစည်းများ၊   ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ 

အဖွဲအစည်းများ၊   လူပုဂ ိလ်များသည ်   ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သ ူ

လထူကုိ ုအေကာက်တရားများြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရ 

ယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ် 

ြခင်း၊  ဝါဒြဖန် ြခင်း၊  ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများကိ ု  လူမ  

ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့ ်နည်းမျိးစုြံဖင့ ်ြပလပ်ုလျက် 

ရှိသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့် ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ 

ဝါဒြဖန်မ များအေပ     မသိနားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ 

ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လုိက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အသံ 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် 

ြဖစ်ေစ အများြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်

ြပလုပ်မ များြပလုပ်ြခင်း၊  လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကုိ 

ထပ်ဆင့မ် ေဝြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းများ ြပလပ်ုခဲ ့

လ င် အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂ 

(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပဒ်ုမ ၁၂၄-က ှင့ ်ပဒ်ုမ ၅၀၅-က၊ 

အီလက်ထေရာနစ်    ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရး 

ဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့်  တည်ဆဲဥပေဒများအရ 

အေရးယူခံရမည့်အြပင ်   ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်

ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊  မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းများကို အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

အရ သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခံရပါက ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းခံရ 

ိုင်ေကာင်း  ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ 

များမှတစ်ဆင့ ်အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ ်

သည်။

ထိုကဲ့သို အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ ်

ေသာ်လည်း တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး ထားဝယ်မိ 

နယ် ေညာင်ရမ်းေတာင်ရပ်ကွက်ေန ယွန်းနဒဖီူးသည် 

၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Yoon Nadi Phoo” Facebook 

အေကာင့်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ချမ်းြမသာစည ်

မိနယ်ေန ေသာ်ေသာ်ေအာင် သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်

“MG” Facebook အေကာင့်၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်ေန 

ေအာင်ကိုထက်သည ် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်   “Jack 

Jack”  Facebook အေကာင့်၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ ်

ေရသေရာက်ကန်ုးေကျးရာေန ေစာရန်ိင်ု(ခ)သားည ီ

သည် ၎င်းအသုံးြပသည့် “Hein Thiha” Facebook 

အေကာင့်ှင့ ် “Saw Yan Naing” Facebook 

အေကာင့်၊    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   လ  င်မိနယ် 

အမှတ်(၁၆) ရပ်ကွက်ေန မာမာစိုးသည် ၎င်းအသုံးြပ 

သည့် “Mar Mar Soe” Facebook အေကာင့်၊ 

သန်လျင်မိနယ် မိသစ်အလယ်ရပ်ကွက်ေန ဇာနည် 

ကိုကို(ခ)ဇာနည်ှင့် ဝင်းကိုကို(ခ)ဝင်းကိုတိုသည ်

၎င်းတို အသုံးြပသည့ ်“Zarni” Facebook အေကာင့၊် 

“Win Ko” Facebook အေကာင့်၊ သဃ  န်းက န်း 

မိနယ် ဆ/ကရပ်ကွက်ေန ြမတ်စိုးွယ်သည ်၎င်း 

အသုံးြပသည် ့    “Myat  Soe  Nwe” Facebook 

အေကာင့်တိုသည ်အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက ်

အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်း 

ေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်းများ   ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက ်

တရားဥပေဒှင့်အည ီ       ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအမ  

ဖွင့်လှစ်အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိုကဲ့သို CRPH၊ NUG  ှင့်    ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊   ယင်းတိုှင့ ်

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များ 

သည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပား 

ေစရန်ှင့ ်အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ် 

လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန် ြခင်းများြပလုပ်ခဲ့မ  

အေပ   အားေပးကူညီြခင်း   ြပလုပ်ခဲ့သူများအား 

ဥပေဒှင့အ်ည ီထေိရာက်စွာ အေရးယသွူားမည်ြဖစ် 

ေကာင်းှင့ ်ထိုသိုလ ံေဆာ်သူ၊ ဝါဒြဖန်သူများအား 

ဆက်လက်ေဖာ်ထတ်ု အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                         သတင်းစ်

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

လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများအား ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ရန်ကုန်  ဇူလိုင်   ၅

ရန်ကုန်တိုင်း      ေဒသကီး 

လ  င်သာယာ   အေနာက်ပိုင်းမိ 

နယ် လူမ ဖူလုံေရးုံး ေရ လင်ပန်း 

စက်မ ဇန်ုုံးခဲွတွင် အလပ်ုဌာနများ 

မှ အကျံးဝင်  မှတ်ပုတံင်ထားေသာ 

အာမခအံလပ်ုသမားများ   အလပ်ု 

ခွင်ထိခိုက်မ ေကာင့်  အမဲတမ်း 

မသန်စွမ်းမ       အကျိးခံစားသ ူ

အလုပ်သမားများအား    အကျိး 

ခံစားခွင့်       ေငွလုံးေငွရင်းများ 

ထတ်ုေပးြခင်းကိ ုယမန်ေန  နနံက် 

၁၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 

ကီး    ေကျာက်တံတားမိနယ ်

ဘားလမ်းရှိ    ရန်ကုန်တုိင်းေဒသ 

ကီး   လူမ ဖူလုံေရးုံး   အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ 

ေရှးဦးစွာ   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 

ကီး     လူမ ဖူလုံေရးတာဝန်ခံ 

အရာရှိ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 

ဦးရဲေဇာ်ဝင်း က ၂၀၁၂ ခုှစ် လူမ  

အလုပ်ခွင်ထိခိုက်မ အကျိးခံစားခွင် ့ေငွလုံးေငွရင်းများထုတ်ေပး

ဖလူုေံရးဥပေဒပါ အေကာင်းအရာ 

များကို      ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ ့

သည်။ 

အကျိးခံစားခွင့်များထုတ်ေပး

ဆက်လက်၍    ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး  လူမ ဖူလံုေရးတာဝန်ခံ 

အရာရိှ ဒတုယိ န်ကားေရးမှးက 

လ  င်သာယာ   အေနာက်ပိုင်းမိ 

နယ် လူမ ဖူလုံေရးုံး ေရ လင်ပန်း 

စက်မ ဇုန်ုံးခွဲတွင်     အကျံးဝင ်

မှတ်ပုံတင်ထားသည့် Yong Xin 

Industries မှ   အာမခံအလုပ် 

သမား   ဦးေဇာ်ထွန်းဝင်းသည ်

လပ်ုငန်းခွင်တွင် ထခိိက်ုမ ေကာင့် 

ဘယ်လက်           တံေတာင်ဆစ် 

ြပတ်ေတာက်ရြခင်း    အတွက် 

အမဲတမ်းမသန်စွမ်းမ    ခွင့်ြပ 

ေငကွျပ် ၅၀၈၀၃၂၀ ၊         DENKO 

Trading မှ  ဦးေအာင်ေကျာ်ဦးသည် 

အမဲတမ်းမသန်စွမ်းမ       ခွင့်ြပ 

ေငွကျပ်  ၂၆၄၆၀၀၀၊ Zone Plastic 

မှ ဦးဖိးမင်းထွန်းသည် အမတဲမ်း 

မသန်စွမ်းမ        ခွင့်ြပေငွကျပ ် 

၅၄၄၃၂၀ ှင့်   TIMBER MAR 

Myanmar မှ ဦးစိင်ုးလင်းဖိးသည် 

အလုပ်ခွင်      ထိခိုက်မ ေကာင် ့

ဒဏ်ရာရရိှြခင်းအတွက် အမတဲမ်း 

မသန်စွမ်းမ    ခွင့်ြပေင ွ၁၇၈၂၁၄၄  

ကျပ် စုစုေပါင်း    အမဲတမ်း 

မသန်စွမ်းမ        ေငွလုံးေငွရင်း 

ေငွကျပ် ၁၀၀၅၂၇၈၄ ကိ ု  အလုပ် 

ဌာနေလးခုမှ   တာဝန်ရှိသူများ 

ေရှေမှာက်တွင ် အမဲတမ်းမသန် 

စွမ်းမ    အကျိးခံစားသ ူ  အလုပ် 

သမားေလးဦးအား ေငလွုံးေငရွင်း 

အကျိးခံစားခွင့်များ  ထုတ်ေပးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။           ြမင့်ဦး

အဂ  ပူ    ဇူလိုင်    ၅

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  အဂ  ပူမိနယ် စက်မ လယ်ယာစခန်း 
(ဆွယ်)အဂ  ပူမိမှ KUBOTA ေကာက်စိုက်စက်(၆-တန်းသွား)ြဖင့် 
သပ်ုြပေကာက်စိက်ုပဲွကိ ုယမန်ေနနနံက်ပိင်ုးက မဇဲလကီန်ုးမိ အမှတ် 
(၄)ရပ်ကွက ်ဧက ၁၀၀ စိုက်ခင်းရှ ိေတာင်သူဦးဝင်းထိန်၏ ၁ ဒသမ ၅ 
ဧကကွက်တွင ်ြပလုပ်ခဲ့သည်။

အဆိပုါသပ်ုြပပဲွတွင် မိနယ်စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုမ  တိုးတက်ြမင့မ်ား 
ေရးကီးကပ်မ လုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး   ေကာ်မတီဥက   
မိနယ်အုပ်ချပ် ေရးမှး ဦးေအာင်ေကျာ်မုိးှင့်အဖဲွဝင်များ၊ စက်မ လယ်ယာ 
စခန်း(ဆွယ်) အဂ  ပူမိမ ှမိနယ်ဦးစီးဌာနမှး ဦး ေအာင်ကိုကိုတင်ှင့ ်
ဝန်ထမ်းများ၊ ဧက ၁၀၀ စုိက်ခင်းမှ ေတာင်သူများက KUBOTA  ေကာက်စိက်ု 
စက်ြဖင့ ်သုပ်ြပစိုက်ပျိးမ အား ကည့် အားေပးခဲ့ကသည်။

KUBOTA  ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့ ်စိုက်ပျိးြခင်းြဖင့ ်ပျိးေထာင်ရ 

လွယ်ကူြခင်း၊ မျိးေစ့ကုန်ကျမ နည်းပါးြခင်း၊ ပျိးပင်များုတ်ယူရန်မလုိ 
ြခင်း၊   ပျိးပင်မနာသြဖင့ ်ေကာက်ပင်လှန်ရက်  ေစာင့ဆ်ိင်ုးရန်မလိြုခင်း၊ 
ေကာက်ပင်များ  ေန၊ ေရ၊ ေလ  အာဟာရမ တစွာရရိှြခင်း၊ ေကာက်ရတ်ိ 
စက်ြဖင့ ်စိက်ုပျိးထားေသာစပါးခင်းအား ရတ်ိသမ်ိးေခ ေလှစက်ကီးများ 
ြဖင့် အလွယ်တကူရိတ်သိမ်းုိင်ြခင်း စသည့်အကျိးေကျးဇူးများရရိှုိင် 
ေကာင်း သိရသည်။                                     မန်းေကျာ်(ြပန်/ဆက်)

မဇဲလကီန်ုးမိ၌ ေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့ ်သပ်ုြပစိက်ုပျိး

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၅

ြမန်မာ့ကမ်းုိးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တုိတွင် တစ်ခါတစ်ရ ံမိုးသက် 

ေလြပင်းများကျေရာက်ပီး လ  င်းကီးိုင်သည်။  မိုးသက်ေလြပင်းကျစ ်ေရြပင/်ေြမြပင်ေလ 

သည် တစ်နာရလီ င် ၃၅ မှ မိင်ု၄၀ အထ ိတိက်ုခတ်ိင်ုသည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့ကမ်းုိးတန်း 

တစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ် ကိုးေပမ ှ၁၂ ေပခန်  ရှိိုင်သည်။       မိုး/ဇလ

မိုးသက်ေလြပင်းများ

ကျေရာက်ပီး လ  င်းကီးိုင်



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

 ေညာင်ေလးပင ်  ဇူလိုင်   ၅

ပဲခူးတုိင်း ေဒသ ကီး ေညာင် ေလးပင်  

မိနယ်၌   မိုးစပါးဆင်းသုခမျိးသန်     

မျိး ေစ့ထုတ်ှင့်  စံ ြပကွက်၊ စမ်းသပ ်

ကွက်များ     ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ကို 

ဇလူိင်ု    ၄   ရက်က ေညာင် ေလးပင်ခုိင် 

စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ် ကုန်ထုတ် 

လပ်ုမ    ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး  ကီး ကပ်မ  

ေကာ်မတီ ဥက    ခိုင်အုပ်ချပ် ေရးမှး 

ဦးေအာင် ေကျာ်စိုးက ကွင်းဆင်းကည့်  

ရာ  မိနယ်စိက်ုပျိးေရး၊    ေမွးြမေရးှင့် 

ကုန်ထုတ်လုပ်မ     ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ကီးကပ်မ ေကာ်မတီ   အဖွဲဝင်များက 

လိုက်လံရှင်းလင်းြပသကသည်။

ယေန  ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆး 

ရာတွင်           ေညာင်ေလးပင်မိနယ်ရိှ  

ေရဆုံးေကျးရာ၊    မအူတန်းေကျးရာ၊  

ဝဲဝန်းေကျးရာ၊    စမ်းကေလးေကျးရာ 

တုိတွင်   စုိက်ပျိးရန်ေဆာင်ရက်ထားရှ ိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၅

ကက်ေမာက်ေတာင်ေရေလှာင်တမမှံ ယခုှစ်မုိးစပါးလျာထားဧက ၄၀၀၀ အတွက် 

စိုက်ပျိးေရကို ဇူလိုင် ၃ ရက်မှ စတင်ေပးေဝလျက်ရှိေကာင်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ ်   ဆည်ေြမာင်းှင့်  ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနမ ှ    

သိရသည်။

“ဒီေဒသက မိုးနည်းတဲ့အတွက ်စိုက်ပျိးေရနဲေသာက်သုံးေရအတွက ်ဆည်ေရကို 

အသုံးြပကရပါတယ်။ ဒီေရေလှာင်တမံကေန အကျိးြပေနတဲ့ ေကျးရာအုပ်စ ုကိုးအုပ်စု 

ရှိပီး ဒီှစ်မိုးစပါးစိုက်ရာသီမှာ ဧက ၄၀၀၀ အတွက် စိုက်ပျိးေရေပးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

မှစ်က ေွသီးှံစိုက်ရာသီမှာ ေွစပါး ၃၈၅ ဧက၊ အြခားသီးှံ ေွှမ်း ၂၁၉၈ ဧကနဲ  

ဆီထွက်သီးှံေနကာ မျိးေစ့ထုတ် ၅၆ ဧက စုစုေပါင်း ၂၆၃၉ ဧကကို စိုက်ပျိးေရေပးိုင ်

ခဲ့ပါတယ်” ဟု မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ ်  ဆည်ေြမာင်းှင့ ်

ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနမ ှဦးစီးအရာရှိက ေြပာသည်။ 

ကက်ေမာက်ေတာင်ေရေလှာင်တမံသည ်မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေညာင်ဦးခိုင ်

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်အတွင်းတည်ရိှကာ ေရရှားေဒသေကျးရာများ ေသာက်သုံးေရ 

ရရိှေရးှင့ ်စိက်ုပျိးေရရရိှေရးတိုအတွက် ရည်ရယ်တည်ေဆာက်ထားသည့ ်ေရေလှာင်တမ ံ

တစ်ခုြဖစ်သည်။

ကက်ေမာက်ေတာင် ေရေလှာင်တမံ ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာအတွင်းရှိ ေြမာင်း 

လက်တအံလိက်ု မိုးစပါးစိက်ုပျိးရန်အတွက် လျာထားဧက ၄၀၀၀ ရိှရာ လက်ဝေဲြမာင်းမကီးရိှ 

ေကျးရာအပ်ုစ ုရှစ်အပ်ုစ ုကွင်းေပါင်း ၁၈ ကွင်းအတွက် လျာထားဧက ၂၈၆၅ ဧက၊ လက်ယာ 

ေြမာင်းမကီးရှ ိေကျးရာအုပ်စ ုေလးအုပ်စု ကွင်းေပါင်း ၁၃ ကွင်းအတွက ်လျာထားဧက 

၁၁၃၅ ဧကရှိသည်။

ကက်ေမာက်ေတာင်ေရေလှာင်တမံသည် ေတာင်ဇင်းေချာင်းှင့် ေကျာက်ပံုေချာင်း 

တိုမှ စီးဝင်ေရကိုသိုေလှာင်ကာ စိုက်ပျိးေရေပးေဝေနြခင်းြဖစ်ပီး ကန်ေရြပည့်ေရေလှာင ်

ပမာဏ ဧကေပ ၇၃၁၀၀ ှင့် ကန်ေရေသ ေရေလှာင်ပမာဏ ဧကေပ ၃၁၀၀ ရှိသည်။  

ေရေလှာင်တမသံည် တမအံြမင့ ်၁၁၂ ဒသမ ၅ ေပ၊ တမအံလျား  ေပ ၈၅၀၀ ရိှပီး ေရေလှာင် 

တမံကုိ ၁၉၆၁-၁၉၆၂ ခုှစ်တွင် စတင်တည်ေဆာက်ခ့ဲကာ ၁၉၆၆-၁၉၆၇ ခုှစ်တွင် ပီးစီး 

ခဲ့ေကာင်း ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။           ဟန်ရဲ

ေညာင်ေလးပင်မိနယ်အတွင်း မိုးစပါးမျိးသန်မျိး ေစထ့တ်ုှင့် စြံပစိက်ုကွက်များ  ေဆာင်ရက်ထားရိှ

ေသာ     မျိးေရးချယ်စိုက်ပျိးြခင်းစံြပ 

စိုက်ကွက်များ၊     မျိးသန်မျိး ေစ့ထုတ် 

စံြပစိုက်ကွက်များ၊   ေကာက်စိုက်စက ်

ြဖင့်စိုက်ပျိးြခင်း  စံြပစိုက်ကွက်များကို

ကည့် စစ်ေဆးပီး ခိင်ုအပ်ုချပ်ေရးမှး 

က တာဝန်ရိှသမူျားအား မိုးစပါးအထွက် 

 န်းေကာင်းမွန်ေရး၊     ေတာင်သူများ 

ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပီး   စိုက်ပျိး 

နည်းစနစ်များ      မှန်ကန်ေစေရးတုိှင့် 

ပတ်သက်၍        လိုအပ်ချက်များကိ ု

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း   ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။             ေနလင်း

ကက်ေမာက်ေတာင် ေရေလှာင်တမံမှ မိုးစပါး

လျာထားဧက ၄၀၀၀ အတွက် စိုက်ပျိးေရစတင်ေပးေဝလျက်ရှိ

စစ်ကိုင်း    ဇူလိုင်    ၅

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး        ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ

ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ငါးဖမ်းဆီးမ များမရိှေစေရး၊ တရားမဝင် 

ငါးဖမ်းနည်းများြဖင့ ်ငါးဖမ်းဆီးမ မရိှေစေရးတိုအတွက် ယေန 

နံနက်ပိုင်းက ဧရာဝတီြမစ်အတွင်း  ေအးြမဝတီရပ်ကွက်ှင့် 

ေနာက်ကည့်က န်းအကား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးသည်။

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင ်  ခိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှး 

ဦးရဲထွန်းုိင်ှင့် ခုိင်ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးမှးုံးမ ှဝန်ထမ်းများ 

သည် ေရလပ်ုသားများအား ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ငါးမဖမ်းဆီး 

ေရးှင့်   ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ   ေဆာင်ရက်ေနသည့် 

ငါးသယံဇာတ    ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ 

ေဟာေြပာခဲ့ပီး   အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ 

ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

စစ်ကိင်ုးမိ ဧရာဝတြီမစ်အတွင်း ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ငါးဖမ်းဆီးမ မရိှေစေရး ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး



ဇူလိုင်  ၆၊   ၂၀၂၂

စစ်ေတွ ဇူလိုင်  ၅

ကညင်ေချာင်းစီးပွားေရးဇုန ်ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေရး (၁/၂၀၂၂) ကမ်ိေြမာက် ညိ  င်းအစည်းအေဝး 

ကို ယေနနံနက် ၁၁ နာရီက ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖွဲုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

သေ  ဘာများ အချနိ်မေရးဆိုက်ကပ်ိုင်

ကညင်ေချာင်းစီးပွားေရးဇုန်    စီမံခန်ခွဲမ  

ေကာ်မတီနာယက ရခိုင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်းက  ကညင်ေချာင်း 

စီးပွားေရးဇုန်သည ်   ေနစ် ြပည်ပပိုကုန်များ 

စ်ဆက်မြပတ် တင်ပုိေနရေသာေကာင့် ြပည်နယ် 

အတွက်     အားထားရသည် ့   ကုန်သွယ်ေရး 

ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊   လက်ရှိအေန 

အထားအရ ပိုကုန်အသာစီး 

ရပီး ိုင်ငံြခားဝင်ေင ွရှာေဖွ 

ေပးေနသည့် နယ်စပ်ကုန်သွယ် 

ေရး စခန်းတစ်ခုလည်း ြဖစ် 

ေကာင်း၊        ကညင်ေချာင်း 

စီးပွားေရးဇုန်၏   အဓိက 

အားသာချက်မှာ       သေ  ဘာ 

များ   အချန်ိမေရး ဆုိက်ကပ် 

ဝင်ထွက်ိုင်ြခင်းပင ်    ြဖစ် 

ေကာင်း၊       လက်ရှိတွင ် 

စပွီားေရးဇန်ုအတွက် လိအုပ် 

သည့်    ဆိပ်ခံတံတားများ 

ေဆာင်ရက်ပီး     ြဖစ်သည် ့

အတွက ်ေနစ်သေ  ဘာများ 

ဝင်ထွက်ဆုိက်ကပ်ေနပီြဖစ် 

ေကာင်း၊     စီးပွားေရးဇုန ်

ဖွံဖိးလာသည်ှင့်အမ  နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး

လုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင် ့ိုင်ငံေတာ်၏ဝင်ေငွကိ ု

တုိးြမင့်          ရှာေဖေွပးလာိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

လက်ရှိတွင်   နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးအတွက ်

အဓိကထားေဆာင်ရက်ေနေသာ်လည်း ေရရှည် 

ေမ ာ်မှန်းချက်အြဖစ် ဇန်ုအတွင်းတွင် တန်ဖိုးြမင့် 

ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများအပါအဝင ်

အြခား ထတ်ုလပ်ုမ လပ်ုငန်းများကိလုည်း  ေနရာ 

ချထားပီး   ေဆာင်ရက်ေပးသွားရန ်   လိုအပ် 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

အကံြပေဆွးေွးတင်ြပ

ဆက်လက်၍   ကညင်ေချာင်းစီးပွားေရးဇုန ်

စီမံခန်ခွဲမ ေကာ်မတီဥက      ြပည်နယ်စီးပွား 

ေရးရာဝန်ကီး ဦးစံေရ ေမာင်၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

များ၊ ေကာ်မတအီတွင်းေရးမှး၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် 

ကမု ဏမီျား န်ကားမ ဦးစီးဌာန ြပည်နယ်ဦးစီး 

မှး ေဒါက်တာထူးမင်းသမ်ိး၊ ကညင်ေချာင်းစီးပွား 

ေရးဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ကုမ ဏီလီမိတက်မှ 

တာဝန်ရိှသမူျားက လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ များ 

ှင့် ပတ်သက်၍ ေဆွးေွးတင်ြပကပီး တက် 

ေရာက်လာကသူများက ကညင်ေချာင်းစီးပွား 

ေရးဇန်ု ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးှင့ပ်တ်သက်၍ အက ံ

ြပ ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။ 

တင်ြပချက်များအေပ  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

က ြပန်လည်ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ကညင်ေချာင်းစီးပွားေရးဇုန် ဖွံဖိးလာသည်ှင့်အမ   နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

လုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် ိုင်ငံေတာ်၏ဝင်ေငွကို တိုးြမင့်ရှာေဖွေပးိုင်

ဟားခါး    ဇူလိုင်   ၅

(၃၁) ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပဲွတွင် 

ုိင်င့ံဂုဏ်ေဆာင်ုိင်ခ့ဲေသာ ချင်းြပည်နယ်မှ ုိင်င့ံလက်ေရးစင် 

အားကစားသမားများှင့် နည်းြပများအား ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ြခင်း 

အခမ်းအနားကိ ုယေန   နနံက် ၁၀ နာရကီ  ဟားခါးမိ ြပည်နယ်   

အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည်။

ချင်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးငွန်ဆန်းေအာင်က အားကစား 

သည် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၊ လူမျိးတစ်မျိး၏  ကျန်းမာကံ့ခိုင်မ ၊ ဇွဲ၊ 

လုံလ၊ ဝီရိယ ကီးမားမ ှင့် စည်းလုံးညီွတ်မ တိုကိုေပ လွင်

ေစပီး တရားမ တမ ရှိေသာ စွမ်းရည်ြပ ယှ်ပိင်မ ြဖစ်သည့ ်

အြပင် အားကစားသည် ုိင်ငံသူုိင်ငံသားများ၏ စိတ်ှလံုးကုိ

ဆွဲေဆာင်သိမ်းသွင်းိုင်ပီး ိုင်ငံ့ဂုဏ်၊ အမျိးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ် 

ကိေုဆာင်ကာ အမျိးသားေရးစတ်ိဓာတ်ကိ ုပိမုိထုက်သန်ေစိင်ု 

ခဲ့ေကာင်း၊ ြပည်နယ်ဂုဏ်ကိ ုအားကစားြဖင့်ြမင့်တင်ေပးခဲ့က

သည့် လက်ေရးစင်အားကစားသမားများှင့် နည်းြပများကို 

မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ြပေကာင်းှင့် ချင်းြပည်နယ်ှင့် ိုင်ငံ 

ကိုယ်စားြပအဆင့်မ ှ အေရှေတာင်အာရှ၊  ကမ ာ့အဆင့်အထိ 

ထိုးေဖာက်ိုင်သည့်    ိုင်ငံ့သားေကာင်းများြဖစ်ေအာင ်

ဆက်လက်ကိးပမ်းပီး     ိုင်ငံတကာတွင်  ိုင်ငံ့ဂုဏ်ကို 

အားကစားြဖင့ ်ြမင့တ်င်ေပးိင်ုပါေစေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်ြပည်နယ်ဝန်ကီးများက 

ေရ တံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့ကသည့ ်အားကစားသမားများှင့ ်နည်းြပ 

များအတွက်  ဂဏ်ုြပဆေုငှွင့ ်ဂဏ်ုြပလက်မှတ်များ ေပးအပ်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                                   ခိုင် (ြပန်/ဆက်)

(၃၁) ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ 

အားကစားပိင်ပွဲတွင် ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ

ချင်းြပည်နယ်မှ အားကစားသမားများှင့် 

နည်းြပများအား ဂုဏ်ြပ

မ ေလး   ဇူလိုင်    ၅

မ ေလးမိ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်ရိှ မ ေလး 

ေတာင်ေတာ်ဆုေတာင်းြပည့ ်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 

ှင့် အရံေစတီေတာ်ေလးဆူတိုအား လုံးေတာ်ြပည့်

ေရ သက  န်းဆက်ကပ်ြခင်း၊     ရတနာစိန်ဖူးေတာ်၊ 

ငှက်ြမတ်နားေတာ် တင်လှြခင်းှင့် ဗုဒ ါဘိေသက 

အေနကဇာတင်လှပူေဇာ်ြခင်း    အခမ်းအနားကို 

ယေနနံနက်ပိုင်းက   အဆိုပါေစတီေတာ်ြမတ်ကီး  

ရင်ြပင်ေတာ်တွင်ကျင်းပရာ  ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုသံဃာ ့

ဝန်ေဆာင် မစုိးရိမ်တုိက်သစ် မဟာနာယကဆရာေတာ် 

အဂ မဟာပ  ိတ အဂ မဟာ သဒ မ ေဇာတိကဓဇ 

ဘဒ  ဝါေသ  ာဘိဝံသ အမှးြပေသာ ဆရာေတာ်၊ 

သံဃာေတာ် ၁၀၈ ပါး က ေရာက်ချးီြမင့်ေတာ်မူက 

ပီး မ ေလးတုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးေမာင်ကုိ 

ှင့်ဇနီး အဂ မဟာသီရိသုဓမ သိဂ    ေဒ ေရ ဥ၊ အလယ် 

ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချပ်မှ အရာရှိကီးများှင့ ် ၎င်းတို 

၏ဇနီးများ၊   ဌာနဆုိင်ရာများှင့်   ဖိတ်ကားထားသူများ  

တက်ေရာက်ကည်ညိကသည်။

ေလ ာက်ထား

ဦးစွာအခမ်းအနားကို    နေမာတဿသုံးကိမ် 

ရတ်ဆုိဘုရားကန်ေတာ့ဖွင့်လှစ်၍      ဗုဒ ေရာင်ြခည် 

ေတာ်ဘွဲသီချင်းြဖင့ ် ပူေဇာ်ပီးေနာက ်ကိုးပါးသီလ 

ခံယူေဆာက်တည်ကကာ ပရိတ်တရားေတာ်ြမတ ်

နာယြူခင်း၊  ဥပါသကာများက ပရတ်ိချည်၊ ပရတ်ိေရ၊ 

ပရိတ်သဲ၊ ပရိတ်ပန်းများကုိ ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၏ 

ပရဝုိဏ်အား ပက်ဖျန်းချည်ေှာင်ြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

မ ေလးေတာင်ေတာ်ဆုေတာင်းြပည့်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးှင့် အရံေစတီေတာ်ေလးဆူတိုအား လုံးေတာ်ြပည့်ေရ သက  န်း၊ 

ရတနာစိန်ဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ်၊ ဗုဒ ါဘိေသကဘုရားအေနကဇာတင်လှပူေဇာ်ြခင်း အခမ်းအနားကျင်းပ

ကပီး တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က သာသနာေရး 

ဆိုင်ရာများ ေလ ာက်ထားခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်မသိား

စုက      ေမွးေနအလှမဂ  လာအြဖစ်လှဒါန်းေသာ 

သက  န်း ၁၀၈ စံုှင့် နဝကမ ဝတ ေငွကျပ် ၁၀၈ သိန်း 

ကို တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်မိသားစု၊ အစိုးရအဖွဲ 

ဝင် ဝန်ကီးများ၊ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်မှအရာရှိကီးများ 

က ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။ ယင်းေနာက် ကာလှန်မှ 

ေစတီေအာက်ေြခအထ ိ     ေရ သက  န်းဆက်လက် 

ဆက်ကပ်ပူေဇာ်ိုင်ရန်အတွက်  အလှရှင်များက 

ေငွကျပ်သိန်း ၄၀၀ လှဒါန်းကရာ  ဝန်ကီးချပ်က 

လက်ခံ၍  ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ   ြပန်လည် 

ေပးအပ်ကာ ေရစက်သွန်းချ အမ ေပးေဝခ့ဲကသည်။ 

ထိုေနာက် ဝန်ကီးချပ်ှင့်ဇနီး၊ တက်ေရာက် 

လာသူများက ရတနာစိန်ဖူးေတာ်၊   ငှက်ြမတ်နား 

ေတာ်ှင့ ်အရစံန်ိဖူးေတာ်များကိ ုေစတေီတာ်ြမတ်ကီး 

အား လက်ယာရစ်သုံးပတ ်ပင့်ေဆာင်ပူေဇာ်ကပီး 

စန်ိဖူးေတာ်ှင့ ်ငှက်ြမတ်နားေတာ်အား  ေစတေီတာ် 

ထီးေတာ်သို ပင့်ေဆာင်ကာ  ဆရာေတာ်ကီးများက 

ဦးေဆာင်၍ မဂ  လာအချန်ိ၌ ထီးေတာ်တွင်ဆက်ကပ် 

တပ်ဆင်ပေူဇာ်ကသည်။ ဆက်လက်၍မစုိးရိမ်တုိက် 

သစ်    ဆရာေတာ်အမှးြပေသာ   ဆရာေတာ် 

သံဃာေတာ်များက   ဆုေတာင်းြပည့်ေစတီေတာ ်

ြမတ်ကီးရိှ ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်အား ဗုဒ ါဘိေသက 

အေနကဇာတင်လှ ပေူဇာ်ကပီး ေနဆွမ်းဆက်ကပ် 

ခဲ့ကသည်။ 

မ ေလးေတာင်ေတာ်ကီးကိ ု သာသနာဟ့တိဓဇ 

နာယက ရေသ့ကီးဦးခ ီက  ၁၂၆၉  ခုှစ်မှစ၍ 

ှစ်ေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ်တိုင်ေအာင ်ပျက်စီးယိုယွင်းမ  

အား         ှစ်ရှည်တည်တံ့ေအာင ်     စီမံြပြပင ်

တည်ေဆာက် ကိုးကွယ်ခဲ့ေကာင်း၊      စိန်ဖူးေတာ်၊ 

ငှက်ြမတ်နားေတာ်ှင့ ်   လုံးေတာ်ြပည့်ေရ သက  န်း 

ကပ်လှြခင်းတိုကို  ၂၀၁၃ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ   ရှစ်ှစ်ကာခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ယေနကပ်လှမ ၌  စိန်ဖူးေတာ်ထိပ်တွင် စိန်အစစ် 

ခ န်းတစ်ပွင့်၊ ြမရတနာ ၄၉ ပွင့်ှင့် စိန်၊ ေရ ၊ ပတ ြမား 

စသည့ ်ရတနာပစ ည်းများ တပ်ဆင်ပေူဇာ်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားတွင်       တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွဝင် ဝန်ကီး 

များက  မ ေလးေတာင်အတက်အဆင်းကားလမ်း

တစ်ေလ ာက်  မ ေလးေတာင်ေတာ်သို လာေရာက ်

လည်ပတ်သည့ ်ဘရုားဖူးြပည်သမူျား စတ်ိချမ်းေြမစွ့ာ 

ဘုရားဖူးိုင်ရန်အတွက ်    သနပ်ခါးပန်းပင်များကိ ု

စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။       

             သတင်းစ် 

ဆည်ေြမာင်းေချာင်းကန ်ေရြပည့်လ ံ တမံသေဘာ ေရထိန်းေတာ။



ဇူလိုင်  ၆၊   ၂၀၂၂

၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် 

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၇) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အေမး၊ အေြဖများ
(ယမန်ေနမှအဆက်)

Myanmar National Post သတင်းဌာနမှ 
အယ်ဒီတာချပ်ေနာင်ေတာ်ေလးက    ယခုရက်ပိုင်း 
အတွင်း ိုင်ငံေရးပါတီများအကားတွင ်   ေြပာေန 
သည်မှာ အသစ်ထွက်လာမည့ ်  ိုင်ငံေရးပါတီများ 
မှတ်ပုတံင်ြခင်းဥပေဒတွင် ိင်ုငေံရးပါတမီျားအားလုံး 
ြပန်လည်မှတ်ပုံတင်ရမည်ြဖစ်ပီး  လူဦးေရတိုးြမင့်
ကန်သတ်ချက်များပါေနသည်ဆိသုည့ ်သတင်းစကား 
များထွက်ေနေကာင်း၊   ယင်းကိစ သည်အမှန်  ြဖစ်၊ 
မြဖစ်သိလိုပါေကာင်း၊  ထိုြပင်ိုင်ငံေရးပါတီများကိ ု
စစ်ေဆးသည့်အချန်ိတွင် ုိင်ငံေရးပါတီရန်ပံုေငွများ 
ကိ ုဥပေဒှင့မ်ညဘီ ဲသုံးစဲွြခင်းမျိးကိ ုစစိစ်ေတွရိှြခင်း 
ရှိ၊ မရှိ၊ NLD ပါတီဥက    ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်၊ 
ဒုဥက    ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေမာင်တိုကို   အဂတိ 
လိက်ုစားမ ြဖင့ ်တရားစဲွဆိထုားေကာင်း၊ အဂတြိဖင့ ်
ရရိှသည့ေ်ငေွကးများကိ ုပါတအီတွက် အသုံးြပထား 
ြခင်းမျိး  စိစစ်ေတွရှိြခင်း  ရှိ၊ မရှိ၊  ယင်းကိစ များ 
အတွက်  သီးြခားအေရးယူမ များရှိလ င်    သိလိုပါ 
ေကာင်း ေမးြမန်းသည်။ 

ခိုင်မာအားေကာင်းသည့ ်ပါတီများ 
ြဖစ်လာရန်ရည်ရယ်

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် အဖဲွဝင် 
ဦးခင်ေမာင်ဦးက  သတင်းေထာက်ကီးေမးသည့ ်
ေမးခွန်းှင့ပ်တ်သက်ပီး ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ 
ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်ိုင်ငံေရးပါတီများ မှတ်ပုံတင် 
ြခင်းဥပေဒကိ ု  အသစ်ြပ  ာန်းရန်   ေဆာင်ရက်ေန 
ေကာင်း၊ အလားတ ူသက်ဆိင်ုရာနည်းဥပေဒကိလုည်း 
ထုတ်ြပန်ိုင်ရန် ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထား 
ေကာင်း၊ ိုင်ငံေရးပါတီများကိ ုစစ်ေဆးေတွရှိချက ်
အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ ိင်ုင ံေရးပါတမီျားကိ ုခိင်ုမာ 
အားေကာင်းသည့ ်   ိုင်ငံေရးပါတီများြဖစ်လာရန ်
ရည်ရယ်ပီး ိင်ုငေံရးပါတမီျား မှတ်ပုတံင်ြခင်းဥပေဒ၊ 
နည်းဥပေဒကို   ြပင်ဆင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊    ထိုသို 
ြပင်ဆင်သည့်အခါ    ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခုအေနြဖင့ ်
ရိှသင့ရိှ်ထိက်ုသည့ ်လအူင်အားများ၊ ပါတဝီင်အင်အား 
များရှိရန်၊ ဤေနရာတွင် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 
တစ်ခတွုင် စည်းုံးမည့ပ်ါတ၊ီ ြပည်ေထာင်စတုစ်ဝန်း 
လုံးတွင်   စည်းုံးမည့်ပါတီဆိုပီး   ကွဲြပားြခင်းရှ ိ
ေကာင်း၊  ပါတီအမျိးအစားအလိုက ်   ရှိသင့်သည့ ်
စည်းံုးသင့်သည့် အင်အားများ၊ ရိှသင့်သည့် ဘ  ာ 
ေငေွကးများ၊ ၎င်းတို၏ ပါတီုံးခဲွများကိလုည်း ရိှသင့် 
ရှိထိုက်သည့ ်  ပါတီုံးခွဲများရှိရန်၊  ၎င်းအြပင်ပါတ ီ
များသည် ေရးေကာက်ပဲွတွင် သင့တ်င့ထ်ိက်ုသင့သ်ည့ ်
ယှ်ပိင်မ များ     ယှ်ပိင်ိုင်ရန်လိုအပ်ေကာင်း၊ 
ထိုအချက်အလက်ှင့်ြပည့်စုံပီး ခိုင်မာအားေကာင်း 
သည့် ပါတီများြဖစ်လာရန်ရည်ရယ်၍ လိုအပ်သည် 
များထည့်သွင်းပီး ြပ  ာန်းိုင်ရန် မိမိတိုေဆာင်ရက ်
ဆြဲဖစ်ေကာင်း၊ အတအိကျ အေသးစတ်ိကိ ုိင်ုငေံရး 
ပါတီများ  မှတ်ပုံတင်ြခင်း   ဥပေဒထွက်လာသည့ ်
အချန်ိတွင် ထတ်ုြပန်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ပါတ ီ
များစစ်ေဆးရာတွင ်    ေငွစာရင်းှင့်ပတ်သက်ပီး  
ပါတီ ၈၀ ေကျာ် စစ်ေဆးပီးြဖစ်ေကာင်း၊ NLD ပါတီ 
ကိ ုမစစ်ေဆးရေသးေကာင်း၊ စစ်ေဆးရန်ေဆာင်ရက် 
ဆဲြဖစ်ေကာင်း၊ ပါတီပိုင်ေငွများကိ ုသုံးစွဲြခင်းသည ်
သက်ဆိုင်ရာပါတီများ၏    ဖွဲစည်းပုံစည်းမျ်းအရ၊ 
၎င်းတိုေကာ်မတီအရ၊   သုံးစွဲပိုင်ခွင့်အရသုံးစွဲြခင်း 
မျိးရှိေကာင်း၊    သိုေသာ်    ထိုေငွများရရှိလာသည့ ်
အေကာင်းအရင်းကိုမူ  ယင်းပါတီေငွေကးအဝင်၊  
အထွက်ကိ ုမစစ်ေဆးရသည့အ်တွက် မမိတိိုအေနြဖင့် 
ယခုအချနိ်တွင်     အတိအကျေြပာဆိုိုင်ြခင်းမရှ ိ

ေကာင်း၊ စစ်ေဆးခ့ဲပီးသည့်ပါတီများ အေနအထား 
မှာ ပါတမီျား၏ ေငစွာရင်း၊ တချိစာရင်းဇယားများကိ ု

စစ်ေဆးေတွရှိရသည့ ်အားနည်းချက်များ၊ လိုအပ် 
ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ 
အစည်းများလည်း  ပါသည့်အတွက်   စနစ်တကျ 
ြဖစ်ေအာင ်လိုအပ်သည်များကိုြပသပီး စနစ်တကျ 
ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်မှာကားခဲ့ြခင်း၊ ြပြပင်

ေပးြခင်းများေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း ေြဖကားသည်။ 

ြမန်မာသံေတာ်ဆင့်သတင်းဌာနမ ှအယ်ဒီတာ 
ဦးကိကုိုကီးက ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ေရးေကာက်ပဲွမတိင်ုမ ီ
အာဏာရပါတီသည် ေရးေကာက်ပွဲေအာင်ိုင်ေရး 
အဖွဲဖွဲေသာ်လည်း ထိုေအာင်ိုင်ေရးအဖွဲများသည ်
ိင်ုငေံရးအာဏာရိှသမူျား ပါဝင်ပတ်သက်ေနသည်ကိ ု
ေတွရေကာင်း၊ ယင်းအာဏာကိအုသုံးြပပီး မိနယ် 
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ုံးများကိ ု      ဝင်ေရာက ်
စွက်ဖက်ပီး မှတ်တမ်းေဟာင်းများ၊ မဲစာရင်းအေဟာင်း 
များကို သုသာန်များသိုယူေဆာင်ပီး မီး  ဖျက်ဆီး 
ြခင်းများေတွရေကာင်း၊ ယင်းကိစ များသည် ဥပေဒ 
ှင့် ညီ၊ မညီ သိလိုပါေကာင်း၊ မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့သည့ ်
ခိင်ု/မိနယ်များ၏ ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် 
ဦးေရမည်မ  အေရးယထူားသည်ကိ ုသလိိေုကာင်းှင့ ်
ေရးေကာက်ပဲွ ေအာင်ိင်ုေရးအဖဲွဝင်များကိ ုမိနယ် 
အလိုက်    မည်မ အေရးယူထားသည်ကိ ု  သိလိုပါ 
ေကာင်း ေမးြမန်းသည်။ 

ကိတင်မဲလက်မှတ်များကိ ု 
မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်ြဖစ်စ ်ှစ်ခုြဖစ်ခဲ့
ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် အဖဲွဝင် 

ဦးခင်ေမာင်ဦးက သတင်းေထာက်ကီး   ေမးသည့် 
အပိုင်းတွင ်အပိုင်းှစ်ပိုင်းရှိပါေကာင်း၊ တစ်ပိုင်းက 
မီး  ဖျက်ဆီးသည့်အပုိင်းြဖစ်ေကာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာ
ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများသည် လ တ်ေတာ်သက်တမ်း 
တစ်ခုအတွင်းတွင် ထိန်းသိမ်းရသည့် ေရးေကာက်ပဲွ 
ဆိုင်ရာစာရက်စာတမ်းများရှိေကာင်း၊ လ တ်ေတာ် 
သက်တမ်း ငါးှစ်ြပည့်သည့်အခါ ေနာက်ေရးေကာက်ပဲွ 
ကျင်းပပီး ေနာက်ပိုင်းတွင ်မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းသည ်
ပုံမှန်မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းလုပ်ငန်းြဖစ်ေကာင်း၊  ယင်း 

သည် မီး  ၍ြဖစ်ေစ၊ ဖျက်ဆီးပစ်ရမည့ ်အခွင့အ်ာဏာ 
အရေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းမှာုံးများတွင် 
ရိှသည့်မှတ်တမ်းများ ငါးှစ်ရိှသည့်အတွက် ေနာက် 
ေရးေကာက်ပဲွလည်း ပီးသွားသည့်အချန်ိတွင် လုံ ခံ
ေရးအဆင့်အတန်းေလ ာ့ချပီး ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ ်
ေကာင်း၊ ယင်းသည်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအရ စနစ်တကျ 
မှတ်တမ်းတင် တင်ြပပီး ခွင့ြ်ပချက်ရယ ူေဆာင်ရက် 
ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

ေနာက်တစ်ခုမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  အေထွေထွ 
ေရးေကာက်ပွဲ၌ ေရးေကာက်ပွဲအတွက ် ကိတင်မဲ 
ေပးသည့်ကာလတွင ်  ကိတင်မဲလက်မှတ်များကိ ု 
မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်ြဖစ်စ်   ှစ်ခုြဖစ်ခဲ့ေကာင်း၊ 

လပွတ ာမိနယ်     ေညာင်လိမ်ေကျးရာအုပ်စုတွင ်
တစ်ကိမ်ှင့်  ြမစ်ကီးနားမိနယ ်  ရမ်ပူရပ်ကွက ်

တိုတွင် တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ေကာင်း၊ ကိတင်မဲလက်မှတ ်
များကို မီး  ြခင်း၊ မဲလက်မှတ်များကို မိနယ်ုံးမ ှ
ယူပီး ဆ မြဲပသည့ ်ေနရာတွင် တရားမဝင်အသုံးြပ 
ေကာင်း၊ ပီးမ ှပိုသည့်ဆ မဲလက်မှတ်များကိ ုမီး   
ဖျက်ဆီးခ့ဲေကာင်း၊ ယင်းကိစ များကုိ ယခင်သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပွဲတွင ်တင်ြပခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းကိစ  
များှင့်ပတ်သက်ပီး ပါဝင်သည့် ဩဇာလ မ်းမိုးပီး 
ခိုင်းေစသူများေရာ    လက်ေတွ    ပါဝင်ပတ်သက ်
ကျးလွန်သမူျားကိပုါ ဥပေဒှင့အ်ည ီရစဲခန်းများတွင် 
တိုင်တန်းပီး အမ ဖွင့်ထားြခင်းမျိးလည်းရှိေကာင်း၊ 
သက်ဆိုင်ရာတရားုံးများတွင် ဦးတိုက်ေလ ာက် 
ထားပီး သက်ဆိင်ုရာဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင် 
ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ အေရးယူထားသည့ ်   အေရ 
အတွက်ကို မိမိအေစာပိုင်းက ရှင်းလင်းတင်ြပသည့် 
အထတွဲင်ပါဝင်ေကာင်း၊ သက်ဆိင်ုသမူျားကိ ုစာရင်း 
ဇယားများအတိုင်း     အေရးယူေဆာင်ရက်ထား 
ေကာင်း ေြဖကားသည်။ 

Myanmar Nation Voice    သတင်းဌာနမ ှ
သတင်းေထာက် ေဒ ေဆဇွင်ဦးက UDP ကိ ုမတရား 
အသင်းအြဖစ ်ေကညာခဲ့သည့်အချနိ်က အင်မတန် 
ြမန်ဆန်ခဲေ့ကာင်း၊ NLD ပါတကီိ ုတရားမဝင်အသင်း 
အြဖစ် ေကညာိင်ုရန် ခိင်ုလုသံည့အ်ေထာက်အထား 
သက်ေသများမရှိေသးဘူးလား၊ ပါတီပိုင်ေငွများကိ ု
EC မထိုင်ဘဲ  လိုသလိုသုံးစွဲေနြခင်းသည ်  အဂတိ 
ေြမာက်ပါသလား၊ တိင်ုကားမ  သိုမဟတ်ု ေကျာ်ေစာ 
မ များြဖစ်လာလ င် UEC က  မည်သိုပါဝင်ေဆာင ်
ရက်ခွင့ ်မည်ကဲသ့ိုဆုံးြဖတ်ခွင့မ်ျားရိှသည်ကိ ုသလိိပုါ 
ေကာင်း ေမးြမန်းသည်။ 

ဥပေဒှင့်အညီစစ်ေဆးပီး 
အေရးယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် 
ဦးခင်ေမာင်ဦးက UDP ပါတီကို အားလုံးသိသည့ ်
အတိင်ုး ိင်ုငေံရးပါတမီျား မှတ်ပုတံင်ြခင်းဥပေဒပဒ်ုမ 
၁၂ (က) ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်မရှိသည့ ်ပုဒ်မအရ  ၂၀၂၀ 

ြပည့ှ်စ်  ၁၀ လပိင်ုးတွင် ဖျက်သမ်ိးခဲြ့ခင်းရိှေကာင်း၊ 
သတင်းေထာက်ကီးက  NLD ပါတီကို   မတရား 
အသင်းအြဖစ်ေကညာရန ်   ခိုင်လုံသည့်သက်ေသ 
ရှိ၊ မရှိ ေမးသည်ဟုနားလည်ေကာင်း၊ ထိုကိစ ှင့် 
ပတ်သက်ပီး ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 
က ယခင်ကေြဖခဲ့သကဲ့သို တည်ဆဲိုင်ငံေရးပါတီ 
၉၂ ပါတီထဲက ၈၄ ပါတီကိုစစ်ေဆးပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 
လက်ရှိတစ်ပါတီက စစ်ေဆးဆဲြဖစ်ေကာင်း၊ NLD 
ပါတီအပါအဝင် ခုနစ်ပါတီက စစ်ေဆးရန်ကျန်ရှိေန 
ေသးေကာင်း၊ စစ်ေဆးိင်ုေရး ေဆာင်ရက်ဆလဲပ်ုငန်း 
များရှိေကာင်း၊ သက်ဆိုင်သည့် စာရင်းဇယားများ 
အားလုံးပါဝင်ေကာင်း၊   CEC ကအစ၊   ပါတီဝင် 

အင်အားစာရင်းကအစ  သက်ဆိုင်သည့ ်   အချက် 

အလက် ၂၀ ခန်ကိ ု  စစ်ေဆးေကာင်း၊   ယင်းအချက် 

အလက်များကိ ုခိုင်ခိုင်မာမာအတည်ြပပီး လက်ရှိ 
အေြခအေနတွင် အတည်ြပိင်ုသည့အ်ေနအထားမျိး 
တွင် ကျးလွန်မ ှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတို တိတိကျကျ 
ေဖာ်ထုတ်ဆုံးြဖတ်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

အဓကိ မစစ်ေဆးရေသးသည့အ်တွက် စစ်ေဆး 

ရန်ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊  စစ်ေဆးပီးမှ ေဆာင်ရက် 
ုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ပါတီပိုင်ေငွေကးများသုံးစွဲ 
ြခင်း၊  EC သုံးသည့်ကိစ များသည ်ေငွေကးကိစ ှင့် 
ပတ်သက်၍   မိမိေြဖကားသည့်အတိုင်း  ပါတီပိုင် 
ေငေွကးများ၊ EC များကေန  ယင်း၏စည်းမျ်းှင့အ်ည ီ 
သံုးပုိင်ခွင့်အတုိင်းအတာှင့် သံုးစဲွြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 
တရားမဝင် သုံးစဲွြခင်းှင့ပ်တ်သက်ပီး ပါတဝီင်တစ်ဦး 
ကြဖစ်ေစ၊ တြခားသတူစ်ဦးကြဖစ်ေစ တိင်ုကားြခင်း၊  
တြခားနည်းတစ်ခခုြုဖင့ြ်ဖစ်ေစ    မည်သည့န်ည်းြဖင့ ်
ြဖစ်ေစ UEC ကသလိ င်        ဥပေဒှင့အ်ညစီစ်ေဆးပီး 
လုိအပ်သလုိ အေရးယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း     
ေြဖကားသည်။ 

တချိပါတီေခါင်းေဆာင်များ  
ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်

ဆက်လက်၍     Myanmar Nation Voice 
သတင်းဌာနမှ သတင်းေထာက် ေဒ ေဆွဇင်ဦးက 
ေရးေကာက်ပဲွကလည်း အလွန်ပင်နီးလာပဟီ ုယဆူ 
ပါေကာင်းှင့ ်ခနုစ်ပါတကီိ ုမည်သည့အ်တွက်ေကာင့ ်
စစ်ေဆးရန် ေှာင့်ေှးကန်ကာေနရသည်ကုိ သိလုိ 
ပါေကာင်း ေမးြမန်းသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် 
ဦးခင်ေမာင်ဦးက ပါတီများကို ၂၃-၈-၂၀၂၁ တွင် 
စတင်စစ်ေဆးခ့ဲသည့်အတွက် တစ်ှစ်နီးပါးရိှပီြဖစ် 
ေကာင်း၊  ကန် ကာေနသည့ ်၁၀ ပါတီရှိေကာင်း၊ 
ကန် ကာေနရြခင်းအေကာင်းမှာ      တချိပါတီ 
ေခါင်းေဆာင်များသည ်   ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေန 
ေကာင်း၊ တချိဥက   ၊ တာဝန်ရှိသူများက ကျန်းမာ 
ေရးဆိုးရားေနသည်ဟူ၍    ေြပာဆိုြခင်းရှိေကာင်း၊ 
ထွက်ေြပးတမ်ိးေရှာင်ေနသည်များလည်း ရိှေကာင်း၊ 

တချိမှာ စစ်ေဆးခံရန်စာရင်းဇယားများ၊ လူများကုိ 
ြပန်စုဖဲွပီး စစ်ေဆးုိင်ရန် ြပန်ပီးေဆာင်ရက်ေနဆဲ 
များရှိေကာင်း၊  ယင်းကဲ့သို   အေကာင်းအမျိးမျိး 
ေကာင့်ြဖစ်သည့်အတွက ်စစ်ေဆးိုင်ေရးကိ ုဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း ေြဖကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ Myanmar Nation Voice သတင်း 
ဌာနမှ သတင်းေထာက် ေဒ ေဆွဇင်ဦးက မည်သည့် 
အချနိ်ေနာက်ဆုံးဟူ၍  အချနိ်သတ်မှတ်ေပးရန်  ရှိ၊ 
မရှိ သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။ 

ြပည်ေထာင်စ ုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် 
ဦးခင်ေမာင်ဦးက လတ်တေလာတွင် အချန်ိသတ်မှတ် 
ြခင်းမျိးမရိှေကာင်း၊ သိုေသာ် ပီးသင့သ်ည့်အချန်ိတွင် 

ပီးစီးေအာင ်      ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေြဖကားသည်။ 

Cohesion News Agency မှ သတင်းေထာက ်

ဦးရဲလင်းထွန်းက ယခုအချနိ်အထိ ငိမ်းချမ်းမ မရှိ 
ေသးသည့အ်တွက်   တပ်မေတာ်အာဏာထန်ိးကာလ 
ှစ်ှစ်အတွင်း  ေရးေကာက်ပွဲကိ ု  အချနိ်မီကျင်းပ 
ြပလုပ်ိုင်ပါမည်လား၊           စာမျက်ှာ ၁၉ သို 



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ
UEC အေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ
ကိ ုမည်သိုတိုက်တွန်းအကြံပ ေြပာကားလိသုည်ကိ ု
သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။ 

လွတ်လွတ်လပ်လပ ်ဆ မဲေပးိုင်ရန် 
အေနအထားရှိရန်လို

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် အဖဲွဝင် 
ဦးခင်ေမာင်ဦးက      ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ
ေကာ်မရှင်သည် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 
၏ လပ်ုငန်းစ်(၅)ရပ်မှ အမှတ်စ် ၅ အရ  အေရးေပ  
ကာလဆိုင်ရာကိစ များ     ေဆာင်ရက်ပီးလ င် 
လွတ်လပ်ပီးတရားမ တသည့်   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီ
အေထွေထွေရးေကာက်ပွ ဲ  ကျင်းပေပးရန ်   မိမိတို 
တာဝန်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုသိုလုပ်ိုင်ရန ်မဲစာရင်းများ 
တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်း၊  အေြခခံမဲဆ ရှင်စာရင်း 
ြပစုရန် လိုအပ်သည်များ ြပင်ဆင်ြပစုေဆာင်ရက ်
လျက်ရှိေကာင်း၊   လွတ်လပ်ပီးတရားမ တသည့် 
ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပုိင်ရန် မဲဆ ရှင်များက မိမိ၏ 
ဆ မဲတစ်ြပားကို ေှာင်ကိး၊ ဖိအားအကျပ်ကိုင ်
ခမ်ိးေြခာက်မ မပါဘ ဲလွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆ မေဲပး 
ိုင်ရန် အေနအထားရှိရန်လိုေကာင်း၊ ယင်းအေြခ 
အေနသည် သက်ဆိင်ုရာ ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပသည့ ်
နယ်ေြမသည် လံု ခံမ ၊ ေအးချမ်းသာယာေရး၊ တရား 
ဥပေဒစိုးမိုးေရးရိှရန်လိအုပ်ေကာင်း၊  သက်ဆိင်ုသည့ ်
အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲအစည်းများ၊    သက်ဆိုင်သည့် 
နယ်ေြမလုံ ခံေရးှင့် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ 
ကလည်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ မဲဆ ရှင် 
ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကလည်း   ဝိုင်းဝန်းကူည ီ
ေဆာင်ရက်လ င် ရည်မှန်းချက်ကုိ အြမန်ဆံုးေဆာင်ရက် 
ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြဖကားသည်။ 

General Life သတင်းဌာနမှ    အယ်ဒီတာ 
ဦးေအာင်ထူးထကက် ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ေရးေကာက်ပဲွ 
မဲဆွယ်စည်းုံးေရးကာလတွင်  မိမိသည် ကသာ၊ 
ေကာလင်း၊  ဝန်းသိုေဒသများတွင ်  ေရာက်ရှိေနခဲ့ 
ေကာင်း၊  ထိုေနရာ၌  ရပ်/ေကျး   ေရးေကာက်ပွ ဲ
ေကာ်မရှင်အဖွဲများတွင် အင်အားကီးသည့် ပါတီ 
တစ်ခုက  တာဝန်ေပးခိုင်းသည့် ပါတီဝင်အများစု 
ပါေနသည်ကိုေတွရေကာင်း၊    ယခုကျင်းပမည့ ်
ေရးေကာက်ပွဲအချနိ်ကလည်း    သိပ်မကျန်ေတာ့ 
ေကာင်း၊ ေရှကသာဓကကိ ုမမိေိြပာြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 
ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများက ၎င်းတို စီးပွားေရးအရ အက   ျ ီ
တံဆိပ်ုိက်ေရာင်းကြခင်း၊ ထုိအြပင် ရာထဲရိှ မဲဆ ရှင် 
များကို   လိုက်စည်းုံးြခင်း    စသည်တိုကိုေတွရ 
ေကာင်း၊ လာမည့ေ်ရးေကာက်ပဲွတွင် ထိသုိုမြဖစ်ရန် 
မည်သိုထန်ိးသမ်ိးကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ရန် အစအီစ် 
များ ရှိ၊ မရှိသိလိုပါေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ြပည်ေထာင်စ ုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် 
ဦးခင်ေမာင်ဦးက ေရးေကာက်ပဲွတွင် ဒိင်ု လပ်ုေဆာင် 
မည့အ်ဖဲွဟေုြပာရမည့ ်ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ 
ေကာ်မရှင်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ေရးေကာက်ပဲွ 
ေကာ်မရှင်၊ ခုိင်၊ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိင်းေဒသ၊ 
မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများကုိ      ဖဲွစည်းေပးထား 
ေကာင်း၊ အများယုံကည်ရသည့ ်ပဂု ိလ်များကိလုည်း 
ထည့သွ်င်းဖဲွစည်းထားေကာင်း၊ ုံးအဖဲွများကလည်း 

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ရေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ
ခဲွတာဝန်ခအံရာရိှများက အတွင်းေရးမှးအြဖစ် ပါဝင် 
ေဆာင်ရက်ရေကာင်း၊   အလားတူ   သက်ဆိုင်ရာ 
တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များမ ှ      ေရးေကာက်ပွ ဲ
ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများက ၎င်းတုိေအာက်ရိှ ရပ်/ေကျး 
ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ အဆင့်ဆင့်ကုိဖဲွစည်းေပးရေကာင်း၊ 
ယင်းသိုဖွဲစည်းရာတွင် မည်သိုေသာပုဂ ိလ်များကို 
ထည့်သွင်းဖဲွစည်းရမည်ဆုိသည်ကုိ    ြပည်ေထာင်စု 
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥပေဒတွင ်      ပါပီးြဖစ ်
ေကာင်း၊ အသက်ကန်သတ်ချက်၊ အများယုံကည ်
ေသာ ပုဂ ိလ်များ၊  ပါတီိုင်ငံေရး  ကင်းရှင်းရမည်၊ 
ြပစ်မ ြပစ်ဒဏ်ကင်းရှင်းသူများလည်း   ြဖစ်ရမည ်

စသည်ြဖင့ ်ကိက်ုညရီမည့အ်ချက်များကိ ုအေသးစတ်ိ 
ြပ  ာန်းထားေကာင်း၊ သိုေသာ်ပီးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ 

ေရးေကာက်ပဲွသည် သတင်းေထာက်ကီးေြပာသက့ဲ 
သို ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်တွင ်
ပါတီိင်ုငေံရးမကင်းရှင်းသမူျားပါဝင်ပီး ေရးေကာက် 
ပွဲလုပ်ငန်းစ်အဆင့်ဆင့်မ ှ    မဲဆွယ်စည်းုံးသည့ ်
လုပ်ငန်းစ်များတွင်လည်းေကာင်း၊      ကိတင်မဲ 

ေကာက်ခသံည့ ်လပ်ုငန်းစ်များတွင်လည်းေကာင်း၊ 
မဲမသမာမ များ၊ တရားမဲ့ြပကျင့်မ များရှိခဲ့ေကာင်း၊ 
ထိုေကာင့ ်ယင်းကစိ များတွင် ကျးလွန်ခဲသ့မူျားအား 
အေရးယေူဆာင်ရက်ေနရသည်များရိှေကာင်း၊ ေနာင် 
ေရးေကာက်ပွဲများတွင်လည်း အလားတူြပစ်မ များ 
မြဖစ်ပွားေစရန် ြပစ်မ အမျိးအစားအလိက်ု ထေိရာက် 
ဟန်တားသည့်ထုိက်သင့်သည့်ြပစ်ဒဏ်များကုိ လုိအပ် 
သလို  ြပင်ဆင်ေရးဆဲွထားေကာင်း၊   ြပည်ေထာင်စု 
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မ ှTimeline အရ တာဝန် 
ေပးရမည့်အချနိ်ှင့်ကိုက်ညီပီး       ေရးေကာက်ပွ ဲ
ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွအဆင့ဆ်င့က် အများယုံကည်ေသာ 
ပုဂ ိလ်များကိ ု     ခန်အပ်တာဝန်ေပးအပ်မည်ြဖစ ်
ေကာင်း၊ ယင်းသို တာဝန်ေပးအပ်ိုင်ရန် ြပင်ဆင ်
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊  ယင်းသိုေဆာင်ရက ်
ရာတွင် ယခင်ေရးေကာက်ပွဲမှ သင်ခန်းစာရယူပီး 
ပါတီိုင်ငံေရးကင်းရှင်းသည့် သမာသမတ်ကျသည့် 
အများယံုကည်သည့်ပုဂ ိလ်များြဖင့် ေဆာင်ရက်ုိင် 
ရန် စစီ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း ေြဖကားသည်။

အြမန်ဆုံးအိမ်ြပန်လာခဲ့ကပါ
သူရိယေနဝန်းဂျာနယ်မှ ဦးမိုးဟိန်းက ယခု 

လတ်တေလာြဖစ်ပွားေနသည့ ်ဥကရစ်ထတိက်ုပဲွတွင် 
ြပည်ေထာင်စုအတွက်၊ ိုင်ငံေတာ်အတွက် အသက် 
ေပး၍   ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကသည့ ် တပ်မေတာ်သား 
ညီအစ်ကိုေတာ်များကို ယခုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ 
မှတစ်ဆင့်    ဂုဏ်ယူပါသည်ဟုေြပာလိုေကာင်း၊ 
ေအာင်ပဲွများဆက်လက်၍ ရရိှေစလိသုည်ဟ ုဆ ြပ 
လိုက်ရပါေကာင်း၊  မိမိအေနြဖင့ ်ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် 
ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့်   ြပည်တွင်း 
ြပည်ပေရာက် ေကျာင်းသားလူငယ်များှင့် CDM 
ဝန်ထမ်းများကိ ု    ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာကရန ်
အတွက် သေဘာထားေကညာချက်ကိ ုေထာက်ခ၍ံ 
ေမးြမန်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  အမိိုင်ငံေတာ်သို 
ြပန်လာရန် စ်းစားေနကသည့ ်ညအီစ်ကိေုတာ်များ 
ကိ ုမမိအိေနြဖင့ေ်ြပာလိသုည်မှာ ယခထုတ်ုြပန်ခဲသ့ည့ ်
ေကညာချက်၌  ြပည်သူဘဝထဲတွင ် ေအးချမ်းစွာ 
ေနထိင်ုရန် အာမခံချက်ေပးထားသည်ဟု အတိအလင်း 
ေဖာ်ြပထားေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်  ြပန်လာရန်ှင့် 
ြပန်မလာရန်အတွက် စ်းစားေနကသည့ ်ညအီစ်ကိ ု
ေတာ်များအေနြဖင့ ်        ယခုေကညာချက်သည ်
တစ်နည်းအားြဖင့်    လွတ်ငိမ်းချမ်းသာခွင့်နီးပါး 
အဓိပ ာယ်သက်ေရာက်သည့်သေဘာြဖင့ ်ေကညာ 
ချက်ြဖစ်သည်ဟေုြပာလိေုကာင်း၊ အင်မတန်ဝမ်းသာ 
ဖိုေကာင်းသည့် ေကညာချက်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပန်လာ
ခဲ့ကရန်တိုက်တွန်းလိုေကာင်း၊ အိမ်အြပန်လမ်းကိ ု
မြပန်ိင်ုခဲသ့မူျားလည်း   အများအြပားရိှခဲေ့ကာင်း။ 

မမိအိေနြဖင့ ်အေမရကိတွင် ေနထိင်ုစ် ကဗျာ 
ဆရာကီးတင်မိုးှင့ေ်တွဆုခံဲေ့ကာင်း၊ ထိသုိုေတွဆု ံ
စ်  ဆရာကီးက  မိမိကို  “အိမ်ြပန်ချင်တယ်ကွာ၊ 
ြမန်မာြပည်ြပန်ချင်တယ်”ဟေုြပာခဲေ့ကာင်း၊ သိုေသာ် 
ဆရာကီးမှာ အမ်ိမြပန်ိင်ုခဲရှ့ာေကာင်း၊ သေူရးထား 
သည့်ကဗျာေလးကို     မိမိအားရတ်ြပခဲ့ေကာင်း၊ 
၎င်းကိုယ်တိုင ်ေရးသားထားသည့ ်ကဗျာေလးြဖစ ်
သည့် “ေဆးလိပ်လည်းတို၊ ေနလည်းညိပီ၊  ငါ့ကို 
အိမ်ြပန်ပိုကပါေတာ”့ဟုဆိုသည့် ကဗျာတိုေလးကို 

ဆရာကီးတင်မိုးကိုယ်တိင်ု မမိကိိရုတ်ြပခဲဖ့ူးေကာင်း၊ 
မိမိအေနြဖင့်လည်း အိမ်ကိုေရာက်ေအာင်ြပန်ခဲ့သူ 
ြဖစ်ေကာင်း၊      ညီအစ်ကိုေတာ်များြဖစ်ကသည့ ်
ေကျာင်းသားလူငယ်များှင့ ်   CDM ဝန်ထမ်းများ၊ 
ထိုင်းိုင်ငံတစ်ဖက်ကမ်းတွင ်    ဒုက ေရာက်ေနပီး 
ြပန်သင့်၊ မြပန်သင့်စ်းစား၍ အိမ်အြပန် ေှာင့်ေှး 
ေနကသည့် ညီအစ်ကုိများအားလံုးကုိ မိမိအေနြဖင့် 
“အမေိြမနဲ  အေမအ့မ်ိကိြုပန်တဲလ့မ်းမှာ လက်ေဆာင် 
မလိုဘူး၊ အိုင်၊ အ ံးမလိုဘူး၊ ေငွမလိုဘူး၊ ေရ မလို 
ဘူး”ဟု ေြပာလိုေကာင်း။

မိမိတုိုိင်ငအံတွင်းြဖစ်ပျက်ေနသည့်  ြပဿနာ 
များှင့် ပဋိပက များတွင် အ ံးအိုင်မရှိေကာင်း၊ 

“အိမ်ကုိြပန်ချင်တ့ဲစိတ်၊ အမိေြမကုိြပန်ချင်တ့ဲစိတ်နဲ   
ဒုံးဒုံးချထားတဲ ့ ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခုသာလိုပါတယ ်

ငါည့တီို”ဟ ုေြပာလိေုကာင်း၊ ထိုေကာင့ ် ိင်ုငေံတာ် 
စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီအစိုးရက အိမ်ြပန်လာရန်  
အာမခခံျက်အြပည့ေ်ပးေနသည့ ်ထိအုခွင့အ်ေရးကီး 
ကိ ုလက်လ တ်မခဘံ ဲအြမန်ဆုံးအမ်ိြပန်လာခဲ့ကပါဟ ု
ေြပာလိေုကာင်း၊ “ိင်ုငေံပျာက်သ”ူဟဆုိသုည့ ်ပ်ုရှင် 

အတိေုလးထတွဲင် “ငါတိုအ ံးမေပးသေရ ိင်ုဦးမှာပ”ဲ 

ဆိုသည့် စကားလုံးပါဝင်ေကာင်း၊ ထိုစကားလုံးမှာ 
ညအီစ်ကိမုျား၏ အမ်ိအြပန်ခရီးကိ ုအေှာင့အ်ယှက် 
ေပးေနသမူျားှင့ ် ဝါဒြဖန်ေနကသမူျား၏လက်ချက် 
ြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိသူများအားလံုးမှာ ငါ့ညီတုိှင့်လက်တဲွ 
၍    ေတာထဲတွင်မရှိေကာင်း၊  ၎င်းတိုအားလုံးမှာ 
ြပည်ပိုင်ငံများြဖစ်ကသည့ ်အေမရိကှင့်  အြခား 
ိင်ုငမံျားကိ ုေရာက်ေနကပြီဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်
အိမ်ြပန်ြဖစ်ေအာင ် ြပန်လာခဲ့ကပါဟ ု တိုက်တွန်း 
လိေုကာင်း၊ မမိတိိုလည်း အမ်ိြပန်လာခဲ့ကေကာင်း၊ 
ဆရာတင်မိုးမှာ    အိမ်မြပန်ိုင်ခဲ့ေကာင်း၊   ဆရာ 
ေမာင်သန်းလတ်မှာ     အိမ်မြပန်ိုင်ခဲ့ေကာင်း၊ 
အလားတူ  ဆရာကီးတစ်ဦးြဖစ်သည့ ်  ဆရာကီး 
ေကးမုံဦးေသာင်းလည်း     အိမ်မြပန်ိုင်ခဲ့ေကာင်း၊ 
ထိုေကာင့ ်အချနိ်မီအိမ်ြပန်ိုင်ရန်အတွက် အိမ်ြပန် 
ချင်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်ှင့ ်အမိေြမကိုြပန်ိုင်သည့ ်
ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခုကို      ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ချမှတ်၍ 
ိင်ုငေံတာ်အစိုးရက ဖတ်ိေခ  ေနသည့အ်ခွင့အ်ေရးကိ ု
လက်လ တ်မခံဘ ဲအိမ်ြပန်ခဲ့ကပါဟ ု တိုက်တွန်းလို 
ေကာင်း။

 မိမိေမးြမန်းလိုသည့်ေမးခွန်းမှာ    နယ်စပ် 
ေဒသအသီးသီးတွင ်    ကိဆိုဧည့်ခံေရးစခန်းများ  
ဖွင့လှ်စ်၍    ကိဆိမုည်ဆိသုည့အ်စအီစ်တွင်   ထိင်ုး 
တပ်မေတာ်ကလည်း ပူးေပါင်းကညူမီည်ဆိသုည်ကိ ု
အေစာပိုင်းက ဗိုလ်ချပ်ေြပာခဲ့သြဖင့ ်သိရေကာင်း၊ 
ထိုေကာင့် ထိုင်းိုင်ငံှင့် ြမန်မာိုင်ငံနယ်စပ်တွင်
ေရာက်ရိှေနပီး ြပန်လာရန်ခက်ခဲေနသည့် လူအင်အား 
မှာ အင်အားအားလုံး၏ ငါးရာခိုင် န်းေကျာ်ရှိေနပ ီ
ဟ ုမိမိတုိသတင်းရရိှေကာင်း၊ မြပန်ရဲသြဖင့် အခက် 
အခြဲဖစ်ေနသမူျားအေနြဖင့ ်ထုိင်းုိင်ငံဘက်ကမ်းသုိ 
ကူး၍ ထိုင်းတပ်မေတာ်စခန်းများကိ ုသွားေရာက်ရ 
မည်လား၊ ထုိင်းရဲစခန်းများဆီသုိ သွားေရာက်ရမည် 
လားဆိုသည်ကိ ုသိလိုေကာင်း၊  ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရ 
အေနြဖင့်လည်း     ကိဆိုဧည့်ခံေရးစခန်းများကိ ု
ထိုင်းိုင်ငံဘက်အထိ သွားေရာက်ဖွင့်လှစ်ေပးရန ်
စီစ်ထားြခင်းရှိ၊ မရှိသိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။
အိမ်ြပန်ချင်ေနကသည့ ်လူငယ်အများအြပားရှိ

ဗိလ်ုချပ် ေဇာ်မင်းထွန်းက သတင်းေထာက်ကီး 
ေြပာခဲသ့ကဲသ့ို အမ်ိြပန်ချင်ေနကသည့ ်လငူယ်အများ 
အြပားရှိေကာင်း၊ ထိုသိုေြပာိုင်ြခင်းမှာ မိမိတိုရရှိ 
ထားသည့သ်တင်းများအရ ေြပာကားြခင်းြဖစ်သကဲ ့
သို အချိေသာလူငယ်များကိုယ်တိုင ်လူမ ကွန်ရက် 
စာမျက်ှာများတွင် တင်ထားသည့် Post များှင့် 
၎င်းတိုကိုယ်တိုင ်လုပ်ေဆာင်ေနသည့် လုပ်ေဆာင်
ချက်များအရလည်းသရိေကာင်း၊ မဘိများအေနြဖင့ ်
လည်း မိမိတုိအစုိးရကုိ ေမတ ာရပ်ခံခ့ဲသူများရိှေကာင်း၊ 
ထိုအေကာင်းအရာများေကာင့်လည်း ယခုကဲ့သို 
ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ သတင်းေထာက်ကီး 
ေြပာသကဲသ့ို ြပည်သူဘဝထတွဲင် ေအးချမ်းစွာေနထိင်ု 
ိုင်ရန်  မိမိတိုအေနြဖင့ ်အာမခံချက်လည်းေပးပီး 
ြဖစ်ေကာင်း။

မမိေိြပာသကဲသ့ို  ြပည်ပတွင် ေရာက်ရိှေနသမူျား၊ 
ယခလုတ်တေလာ ြဖစ်ပွားေနသည့ ်တိက်ုပဲွများတွင် 
လငူယ်များ၏တက်က မ ကုိ အသံုးချပီး အတင်းအကျပ် 

ေရှမှတက်၍  တိုက်ခိုက်ခိုင်းြခင်းကိ ု ခံေနရသူများ 
လည်းရှိေကာင်း၊   ထိုကိစ များှင့်ပတ်သက်သည့ ်
Video File များလည်းရှိေကာင်း၊  ၎င်း Video File 
များကိ ုမမိတိို တင်ထားြခင်းမဟတ်ုေကာင်း၊  ၎င်းတို 
ကိုယ်တိုင်ိုက်ကူး၍     တင်ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   
ေသဆုံးသွားသြဖင့် ငိုေက းေနကသည်ကိုလည်း  
စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ ်ေတွြမင်ရေကာင်း၊ အားလုံးမှာ 
မိမိတို၏ ိုင်ငံသူ၊ ိုင်ငံသားများသာြဖစ်ေကာင်း၊       
ြမန်မာုိင်ငံှင့် ပတ်သက်လာလ င် ြမန်မာ့အေရးကုိ 
အတူပူးေပါင်း၍ ေဆာင်ရက်ရမည့်သူများပင်ြဖစ ်
ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ယခုကဲ့သို   ဖိတ်ေခ ရြခင်းြဖစ ်
ေကာင်း၊ ဇွန် ၂၈ ရက် ှင့် ၂၉ ရက်တိုတွင ် ကျင်းပခဲ့ 

သည့ ်  ထိင်ုး-ြမန်မာ နယ်ြခားေကာ်မတီအစည်းအေဝး        
အပီးတွင်    ထိုင်းိုင်ငံဘက်မ ှ   တာဝန်ရှိသူများ 

လာေရာက်ေတွဆု ံခဲေ့ကာင်း၊    ထိသုိုေတွဆုခံဲြ့ခင်း 
ှင့ပ်တ်သက်၍ ေကညာချက်များလည်း   ထတ်ုြပန် 
ထားေကာင်း၊ ထုိင်းုိင်ငံတပ်မေတာ်အေနြဖင့်လည်း   
အထက်ပါကိစ များှင့်ပတ်သက်၍        ၎င်းတို၏ 
နယ်စပ်ေဒသများတွင် ေရာက်ရိှေနသည့ ်လငူယ်များ 

သိရှိိုင်ရန်    ေြပာေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    မိမိတို 
ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းစ်များတွင်လည်း   ကူညီ 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ဟ ုေြပာခဲ့ေကာင်း။

၁၉၈၈ ခှုစ် အေရးအခင်းပီးခါစအချန်ိကလည်း 
ထိင်ုးိင်ုငနံယ်စပ်၌ ယခကုဲသ့ိုပင် ဒကု ေရာက်ေနသူ
များရိှခဲေ့ကာင်း၊ ထိင်ုးိင်ုငထံတွဲင် ဝင်ေရာက်ေနထိင်ု 
၍ ဒုက ေရာက်ေနသူများလည်းရှိခဲ့ေကာင်း၊ ထိုသို 
ဒကု ေရာက်ေနသမူျားှင့ပ်တ်သက်၍ မမိတိိုအေနြဖင့ ်
ကိဆိလုက်ခေံရး စခန်းများကိ ုမမိတိိုိုင်ငဘံက်တွင် 
သာမက ထိုင်းိုင်ငံဘက်၌ပါ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေကာင်း၊ 
မမိတိိုအေနြဖင့ ်လုံ ခံစတ်ိချရသည့ ် ကိဆိလုက်ခေံရး 
စခန်းများ ဖွင့်လှစ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုင်း 
ိင်ုငတွံင် မမိတိို၏သံုံးရိှေကာင်း၊  ထိုအြပင်   ထိင်ုး 
ိုင်ငံှင့်    ထိစပ်ေနသည့်  နယ်စပ်ေဒသများတွင ် 
ေကာင်စစ်ဝန်ံုးများလည်းရိှေကာင်း၊ ထုိေနရာများ 
သုိလည်း သွားေရာက်၍ သတင်းပုိုိင်ေကာင်း၊ ယခု
ထက်ပိုမိုတိုးချဲလုပ်ေဆာင်ိုင်ရန ်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေစတနာထား၍ တိက်ုတွန်းလိသုည် 
မှာ     မိမိတိုသိရသည့်သတင်းများအရ အချိေသာ 
လ တ်ေတာ်အမတ်များလည်းပါဝင်ေကာင်း၊ လ တ်ေတာ် 
အမတ်ဟုဆိုေသာ်လည်း ထင်ရှားသည့်အမတ်များ
မဟတ်ုေကာင်း၊ NLD ဘက်မှ လ တ်ေတာ်အမတ်များ 
ြဖစ်ေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ေရးေကာက်ပဲွတွင်မှ ပထမဦးဆုံး 
အကမ်ိ ဝင်ေရာက်အေရးခခံဲသ့ည့ ်လ တ်ေတာ်အမတ် 
များြဖစ်ေကာင်း၊ အသက်အရယ်ငယ်သူများလည်း 
ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုင်းိုင်ငံဘက်သို ေရာက်ရှိေနသည့ ်
လ တ်ေတာ်အမတ်အချိလည်းရှိေကာင်း၊ သိုေသာ် 
၎င်းတိုအေနြဖင့ ်    ိုင်ငံေရးကိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်
၎င်းတုိ၏ မူလခံယူချက်အတုိင်း မိမိတုိတုိင်းြပည်၏ 
ေကာင်းရာေကာင်းကျိးအတွက်  ေဆာင်ရက်မည ်
ဆိုသည့် ရည်ရယ်ချက်ှင့်သာြဖစ်ေကာင်း၊ ၎င်းတို 
အားလုံးမှာ ေကာက်လန်တကား ထွက်ေြပးကသည့ ်
အချနိ်တွင် ဘုမသိဘမသိ ေရာေယာင်၍ ထွက်ေြပး 
ခဲ့ကသမူျားြဖစ်ေကာင်း၊ သိုေသာ် လရူာသွင်းြခင်းမခ ံ
ရဘဲ အေတာ်ဒုက ေရာက်ေနကသူများလည်း  ရှိ 
ေကာင်း၊ ထိုသူများအထဲမှ မိမိတိုကိုဆက်သွယ်၍ 
သတင်းေပးလာသူများရှိေကာင်း၊      မိမိတိုယခု 
ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည့ ်    ေကညာချက်ထဲတွင ်
လူငယ်လူရယ်များ၊ CDM လုပ်သည့် ဝန်ထမ်းများ၊ 
ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများဟ ု   အဓိကထား၍ 
ေခါင်းစ်တပ်ထားေသာ်လည်း အထက်တွင် မိမိ 
ေြပာခ့ဲသူများလည်းပါဝင်သည်ဟု အသိေပးလုိေကာင်း။

 မိမိတိုအစိုးရအေနြဖင့်     တိုင်းြပည်ဖွံဖိး 
တိုးတက်ေရးအတွက် အာမခံထားသည့်ကိစ ှစ်ခု 
ရှိေကာင်း၊ ြပည်သူများ လိုလားေတာင့်တေနသည့ ်
ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်မှ   မည်သည့်အချနိ်တွင်မ  
ေသွဖည်သွားမည ်မဟုတ်ေကာင်း၊ ဒီမိုကေရစီှင့်
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်     ြပည်ေထာင်စ ု
တည်ေဆာက်ေရး  လမ်းေကာင်းေပ မှ   မည်သည့် 
အချနိ်တွင်မ    ေသွဖည်သွားမည်မဟုတ်ေကာင်း၊ 
အဆိုပါအချက်ှစ်ချက်ကို       မိမိတိုခိုင်ခိုင်မာမာ 
အာမခံထားေကာင်း၊    ထိုေကာင့ ်   မိမိအေနြဖင့် 
“အားလုံးလိုချင်ေနသည့်အရာမှာ  ဒါပဲမဟုတ်ဘူး 
လား” ဟေုမးလိေုကာင်း၊ အားလုံး၏ရည်မှန်းချက်မှာ 

အတတူပူင်ြဖစ်ေကာင်း၊ ပွင့ပွ်င့လ်င်းလင်းေြပာရမည် 
ဆိုပါက မဟာဗျဟာအရ  တူညီပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 
လပ်ုနည်းလုပ်ဟန်များတွင်သာ ကဲွြပားြခားနားေကာင်း 
ကွဲြပားြခားနားလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေပါင်းဆုံ၍ 
ရေသာေကာင့် အားလံုးအေနြဖင့် ုိင်ငံေရးရည်မှန်း 
ချက်အရြဖစ်ေစ၊ ခမ်ိးေြခာက်ခရံ၍ြဖစ်ေစ သတူစ်ပါး 
၏နယ်ေြမတွင်  သွားေရာက်၍ ဒကု ခ၊ံ အေသခရံန်မလိ ု
ေကာင်း၊ ၎င်းတုိလုိချင်သည့် ဒီမုိကေရစီစနစ်  ထူေထာင် 
ေရးဆိသုည့က်စိ ကိလုည်း မိမိတုိအာမခံထားပီးြဖစ် 
ေကာင်း၊ အားလုံးဝိင်ုးဝန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန်  
ေြပာလိေုကာင်း၊ သတင်းေထာက်ကီးအေနြဖင့ ်ယခ ု
ကဲ့သိုေြပာကားေပးသည့်အတွက ်   ေကျးဇူးတင်ပါ 

ေကာင်း၊ သတင်းေထာက်ကီးေြပာခဲသ့ည့ ်ဥကရစ်ထ 
နယ်စပ်စစ်ဆင်ေရး ေြခကုပ်စခန်းတွင ်ယခုအချနိ် 

အထ ိကံ့ကံခ့၍ံ မမိ၏ိအသက်ကိပုင် ပဓာနမထားဘ ဲ
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့်    တပ်မေတာ်သား 
အားလုံးကိုလည်း   ယခုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမ ှ
တစ်ဆင့ ်    ေကျးဇူးတင်ပါသည်ဟ ု  ေြပာလိေုကာင်း 
ြပန်လည်ေြဖကားသည်။(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)



ဇူလိုင်  ၆၊  ၂၀၂၂

အသံတိတ်နဲ  ကျတိ်ငိုသည်
ဓမ ဒူတ

ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ 

ဓမ ဒူတ ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ ၏ အသံတိတ်နဲ ကျတ်ိငုိသည်စာအုပ်မှ  

ဆရာေတာ်၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ယ်ေကျးလိမ ာအစြပ စာသင်ခန်းယ်ေကျးမ (၁) 
ဦးမင်းဟန်(ဘီေအ)

“ေမာင်ထူးေရ”  “ခင်ဗျာ-ဟုတ်ကဲ့ 

ဘိုးေလး။ ေြပာပါခင်ဗျာ” 

ဘိုးေလးက က်ရှိရာ  ကုက ိပင်ကီး 

ေအာက်သို လာေနကေသာေမာင်ထူး၊ 

ကိုဦးှင့်ပူစူးမတိုကို ဘိုးေလးက က်က 

လှမ်းေခ ၍     တ်ဆက်လိုက်ြခင်းြဖစ ်

သည်။ 

“ကဲ လာကလာက၊    ပူစူးမေရ” 

“ရှင် ေြပာပါဘိုးေလး” 

“ေအးကွယ် ေြမးတိုကိ ုစာသင်ခန်း

ဆိင်ုရာယ်ေကျးမ နဲဆက် ယ်တာေလး

ေတ ွေြပာဖိုရိှတယ်။ ေြမးတိုေတ ွေကျာင်း 

တက်ေနကပီဆိုေတာ ့ ေကျာင်းစာသင ်

ခန်းအတွင်းမှာ    ဆရာ ဆရာမေတွက 

ေခ ရင်   ေယာက်ျားေလးက   “ခင်ဗျာ” 

လိုြပန်ထူးရပီး မိန်းကေလးက“ရှင်”လို 

ြပန်ထူးရမယ်ေနာ”် 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး” 

“ေြမးတိုကယ်ေကျးကပါတယ်။ 

ထပ်ပီးမှတ်မိေနေအာင်ေြပာရတာေပါ့။ 

ဆရာ ဆရာမေတွနဲ  စကားေြပာတဲ့အခါ 

ဟုတ်မှန်ေကာင်းဝန်ခံလိုတဲ ့  စကားကိ ု

ေြပာလိရုင် ဟတ်ုကဲပ့ါခင်ဗျာ၊ ဟတ်ုကဲပ့ါ 

ရှင့်ဆိုတာမျိးနဲ      မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊ 

ဟုတ်ပါတယ်ရှင့်ဆိုပီး ေြပာဆိုရမယ”် 

“ဟုတ်ကဲ့ ဘိုးေလး” 

“မဟုတ်မှန်ေကာင်း  ေြပာဆိုလိုတဲ့ 

အခါလည်း မဟတ်ုပါခင်ဗျာ၊မဟတ်ုပါရှင့။် 

မမှန်ပါခင်ဗျာ၊ မမှန်ပါရှင့်လိုပ ဲယ်ယ် 

ေကျးေကျးြပန်ေြပာရမယ်။ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူအချင်းချင်း     ြငင်းခုံတာတို 

စကားကိုလုပီးေြပာတာတို မလုပ်ရဘူး 

ေနာ်” 

“ဘိုးေလးေရ စကားကိလုုပီးြငင်းတာ 

ကေတာ ့       ေမာင်ထူးေြပာေလရိှ့တယ်” 

“ပစူူးမကေတာ ့လပ်ုပ”ီ ဘိုးေလးက က်၏ 

စကားအဆုံးမှာ  ပူစူးမေြပာလိုက်ေသာ 

စကားကိ ုေမာင်ထူးက ြပန်ေြပာလိက်ုြခင်း 

ြဖစ်သည်။      “ဟုတ်လားေမာင်ထူးရဲ။ 

ဘယ်လိုအေကာင်းများလ”ဲ 

“ဒီလိုပါဘိုးေလး    ဟိုတစ်ေနက 

ဆရာမက   ဆုံးမစကားေြပာေနတာကိ ု

ဂွတ်ေထာ်မက  စကားကိ ု   ဆုံးေအာင် 

နားမေထာင်ဘ ဲ အလျင်စလိေုြပာတာကိ ု

ေြမးက ဝင်ေြပာတာပါ၊ ဆရာမေရှမှာ 

ဂွတ်ေထာ်မနဲ  ြငင်းခုံမိတာေပါ”့ 

“ဪ ဒီလိုလား” “ဟုတ်ပါတယ် 

ဘိုးေလး” 

“ဆရာ ဆရာမက  ေြပာဆိုဆုံးမ 

စကားေြပာေနရင်ပြဲဖစ်ြဖစ်၊ တစ်ခခုေုြပာ 

ေနရင်ပဲြဖစ်ြဖစ် တပည့်ေတွက ငိမ်ပီး 

နားေထာင်ေနရမယ်။ ဆရာ ဆရာမရဲ 

စကားဆုံးပဆီိတုာေတာင် ဆရာ ဆရာမ 

က  တစ်ခုခု  ထပ်ေြပာဦးမလားဆိုတာ 

နားစွင့်ေနရမယ်။ ေနာက်ပီး ဥပမာေပါ့ 

ေမာင်ြဖ၊    ေမာင်နီတစ်ဦးဦးေြပာပါ 

ဆိုေတာ့မှ ေြပာရမယ်။ 

ေြပာခိုင်းတဲ့သူပဲေြပာရမယ်။ စကား 

ကိ ုလုပီးမေြပာရဘူး။ ဆရာ ဆရာမေတ ွ

ရဲေရှမှာလည်း အချင်းချင်းြငင်းခုတံာမျိး 

မလုပ်ရဘူးကွယ့်။ ဆရာ ဆရာမဆိုတာ 

မိဘနဲတစ်ဂိုဏ်းတည်း    ရှိတာဆိုေတာ့ 

ိုေသေလးစားမ ရှိရမယ်။ 

“ဟတ်ုကဲပ့ါ ဘိုးေလး၊ မှတ်သားထား 

ပါ့မယ်” 

“ေနာက်ပီး    စကားေြပာတဲ့အခါ 

ထစ်ခနဲဆို စိတ်တုိတတ်တာသဘာဝပါ။ 

အဒဲါကုိသတိထားရမှာ။ ဆရာ ဆရာမေတွ၊ 

လူကီးသူမေတွနဲ  စကားေြပာတဲ့အခါ 

အထူးဆင်ြခင်ကရမယ်။ အဲလိုမှမဟုတ် 

ရင်  ေြမးတိုက  မယ်ေကျးတဲ့ကေလး၊ 

ုိင်းတ့ဲကေလးရယ်လုိ ြဖစ်သွားေတာ့မှာ 

ေပါ့ကွယ်။ ဒါေကာင့် ရည်ရည်မွန်မွန် 

ြဖစ်ေအာင ်ယ်ေကျးရမယ်ေနာ”် 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး” 

“အဲဒီလိုြငင်းခုံပီး   စကားအိုင်လု 

ေြပာတာေတဟွာ တကယ်ေတာ့ အကျိး 

မရှိဘူးေလ။ အှစ်လည်း မပါဘူးေပါ့။ 

ဒါေကာင့ ်အလဲိစုကားေတဟွာ အကျိးမရိှ 

တဲ့စကား၊  အှစ်မဲ့တဲ့စကားေတွ    ြဖစ် 

သွားေရာ” 

“ဟုတ်ကဲ့ဘိုးေလး။  ဒါဆို  အကျိး 

မရှိတဲ့စကား၊ အှစ်မဲ့စကားကို ေကျာင်း 

မှာ၊ စာသင်ခန်းအတွင်းမှာ မေြပာမေိအာင် 

သတိနဲေနထိုင်ေြပာဆိုရမှာေပါ့ေနာ”် 

“သပ်ိဟတ်ုပါ ့ကိဦုးရာ။ မှန်လိက်ုတာ။ 

ဘိုးေလးက  အဲဒါေြပာချင်တာ။   ဆရာ 

ဆရာမေတွကို ိုေသေလးစားမ ရှိရမယ်၊ 

ေကျာင်းမှာ     စာသင်ခန်းအတွင်းမှာ 

စည်းကမ်းရှိရမယ်၊ ဆရာ ဆရာမေတွရဲ 

စကားကို   နားေထာင်ရမယ်၊   ဆရာ 

ဆရာမေတွရဲ အရိပ်အကဲကို နားလည် 

ေနရမယ်၊ ဆရာ ဆရာမေတွ သွန်သင် 

ဆုံးမတာေတွကို   နာခံတတ်တဲ့သူေတွ 

ြဖစ်ေနရမယ်။  ဒါမှ  လိမ ာယ်ေကျးတဲ့ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသေူတ ွြဖစ်လာမှာ 

ေပါ့ကွယ်။ 

“ဟုတ်က့ဲပါဘုိးေလး၊ ေြမးတုိ လုိက်နာ 

ကပါမယ်ဆိုတာ  ကတိေပးပါတယ်” 

“သာဓုကွယ် သာဓု၊ သာဓု”။

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

အချိအယဝူါဒေတအွေနနဲ  ေနာက်ဘဝဆိတုာမရိှဘူး။  ယုံကည် 

စရာမလုိဘူး၊   ယံုကည်မ ဟာ စဲွလမ်းမ ပဲ။  ဒီစဲွလမ်းချက်ေကာင့်သာ  

ြဖစ်ချင်ြဖစ်မယ်။ ေနာက်ဘဝဆိုတာက တကယ်မရှိဘူးလို ေြပာက 

ပါတယ်။ 

ဒါကေတာ့ ကိုယ်တိုင် ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်ပီးမ ှလက်ေတွ 

သိရမှာပါလိုေြပာရင ်ဘယ်သူမှ မြငင်းိုင်ကပါဘူး။ 

အခဘုဝရိှစ်က ေနာင်ဘဝဆုိတာကုိ ပျက်ရယ်ြပတဲလ့ေူတဟွာ 

ေနာင်ဘဝတကယ်ရှိတာနဲ ကံမ ှ သူများေတွထက ် ကုသိုလ် အမ  

ေတွကို လိုချင်ကတာ။ ေတာင့်တကတာေတွဟာ ြဖစ်လာတတ်တဲ့ 

သေဘာေတွပါပဲ။ 

ဒီဘဝကုန်ဆုံးလို   ဘဝအသစ် ြပန်စတဲ့အခါမှာ  ဘယ်လိုပုံစံ  

ဘယ်လုိအေြခအေနဆုိတာ  ပံုေသကားကျေြပာုိင်ဖုိက ေတာ်ေတာ် 

ခက်ပါတယ်၊ မလွယ်ပါဘူး။ 

အေြခအေနေကာင်းရင် ေတာ်ပါရဲ၊ မစားရ၊ မေသာက်ရ၊ မဝတ်ရ 

ဆိတုဲ ့ဘုဘံဝေတကွိ ုေရာက်သွားမှြဖင့ ် မေတွးဝံစ့ရာပါပ။ဲ ဒါေကာင့် 

ကသုိလ်ုဆိတုာကိ ုအခလုက်ရိှအေြခအေနမှာ ြပည့စ်ုေံအာင် ကိးစား 

ကေစချင်ပါတယ်။ 

“လက်ရှိအေြခအေနထက ်ေကာင်းတဲ့အေြခအေနဆိုတာ မရှိ 

ပါဘူး”လို ဆိုိုးစကားရိှထားတယ် မဟတ်ုလား၊ ေနာက်ဘဝမှ သာဓ ု

ေခ လိုရိင်ုတဲ ့ကသုိလ်ု အမ ဆိတုာ သမူျားမ ေပးမှ ရတာပါ။ အြပည့် 

မဟုတ်ပါဘူး။ 

ဒါကလည်း သားသမီးေတွဟာ မိေဟာင်း ဘေဟာင်းေတွကို 

အမှတ်တရရိှပါဦးမှ၊ ေမေ့လျာေ့နလိုကေတာ ့အမ ေဝဖို ေနေနသာသာ 

ဘာမ ေတာင် အသိအမှတ်ြပေတာ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ 

အခဘုဝကတည်းက မဘိအေပ  တာဝန်ေတ၊ွ ဝတ ရားေတေွကျ 

လို မိဘေကျးဇူးေတွကိုသိ၊ ေကျးဇူးေတွကိ ုဆပ်တဲ့သူေတွကေတာ့ 

ေနာင်ဘဝမှာြဖစ်ေနတ့ဲ မိဘေတွအတွက်လည်း ကုသုိလ်ြပ အမ ေပးေဝ 

ကဦးမှာပါပဲ။ 

သက်ရှိထင်ရှား မိဘှစ်ပါးကိုေတာင ်အေရးမလုပ်၊ ဂုမစိုက ်

ပါဘူးဆိုတဲ့သူေတွရဲ မိဘေတွအဖိုကေတာ ့အမ ရဖို၊ သာဓုေခ ိုင်ဖို 

ဆိုတာ ေဝလာေဝးပဲေပါ့။ 

ဒါေကာင့ ်အမ ေဝတာကိ ုယခမုဘိေတကွိ ုသက်ရိှထင်ရှားရိှစ် 

မှာလည်း ေပးေဝလိက်ုပါ။ တမလွန်ေရာက်သွားရင်လည်း ထပ်ေဝေပး 

လိုက်ပါ။ 

သားသမီးေတွက   ဒါနေတွေပးလှလို၊    သီလေတွေစာင့်လို၊ 

ေဝယျာဝစ ေတွေဆာင်ရက်လို ဒီကုသိုလ်ေတွရဲအဖိုကို ြပပီးတိုင်း 

ြပပီးတိင်ုး၊ ေနတိင်ုးေနတိင်ုး မဘိေတေွရှကိသွုားပီးေတာ ့“အေဖတို 

အေမတိုအတွက် သားြပခဲတ့ဲ၊့ သမီးြပခဲတ့ဲ ့ေကာင်းမ ကသုိလ်ုေတရွဲ 

အဖိုဘာဂကိ ုအမ ေပးေဝပါတယ် အမ -အမ -အမ  ယူေတာ်မူကပါ 

ကုန်ေလာ့”လို ေဝေပးသင့်ပါတယ်။ ေဝလည်း ေဝေပးရမှာပါ။ 

ဒါေပမဲ့ ကုသိုလ်ြပပီးတိုင်း မိဘေတွကို ိုိုေသေသအမ ေဝ 

ေပးတဲ့ သားသမီးဆိုတာ ေတာ်ေတာ်ရှားပါတယ်။ 

အခလုိ ုတရားစခန်းပဲွမှာ ြပခဲရ့တဲ ့ဒါန၊ သလီ၊ သမထ၊ ဝပိဿနာ၊ 

ေဝယျာဝစ   စတဲ့ ကုသိုလ်ေတွဟာ  တကယ်အားေကာင်းပါတယ်။ 

တကယ်အကျိးကီးပါတယ်။ ြပန်ေရာက်တာနဲ  မဘိေတကွိ ုချက်ချင်း 

ေဝေပးလိုက်ကစမ်းပါ၊ အားရပါးရေပးေဝလိုက်ကပါ။  

အမ ေဝတာက လက်ရှိလည်းေဝ၊ တမလွန်ဘဝေရာက်သူေတ ွ

ကိုလည်း ေဝရပါတယ်၊ ဒါက မိဘေတွ ကျန်းမာချမ်းသာဖိုအတွက ်

ပဲေလ။  ဒီေတာ့  သက်ရှိမိဘေတွကိုလည်း  ကျန်းမာချမ်းသာေအာင် 

ေြခဆုပ်၊ လက်နယ်ြပစုလို  ေစာေစာကေြပာခဲ့တဲ့  ေမ ာ်လင့်ချက် 

ေလးမျိးကိ ုြဖည့်ဆည်းလို ေကျးဇူးဆပ်ရမှာပါ။ 

တမလွန်ေရာက်ပီးတဲ ့မဘိေတကွိေုတာ ့ကိယ်ုကျန်းမာ၊ စတ်ိချမ်း 

သာေအာင် မိမိတိုကိုယ်တိုင်က ကုသိုလ်ေတွ အားရပါးရ များများ 

လုပ်ပီး အမ ေဝေပးရမှာပါ။  

ဒါေကာင့ ်ေရှးပညာရိှကီးေတကွ “ေက းေမွးမပျက်၊ ေဆာင်ရက် 

စီမံ၊ ေမွခံထိုက်ေစ၊ လှမ ေဝ၍၊ ေစာင့်ေလမျိးွယ်၊ ဝတ်ငါးသွယ်၊ 

ကျင့်ဖွယ်သားတိုတာ”လို လက  ာစီကုံးခဲ့ကပါတယ်။ 

သားသမီးတိုရဲ ဝတ ရားငါးပါးတဲ့၊ ဒီတရားေတာ်နဲ  ေြပာရရင ်

မိဘတိုရဲ  ေမ ာ်လင့်ချက် ငါးမျိးပါ။  ဟုတ်တယ်ေလ  မိဘေတွရဲ 

ေမ ာ်လင့်ချက်ြပည့်ေအာင် ြဖည့်ဆည်းေပးရမှာက သားသမီးတိုင်းရဲ 

တာဝန်ေတွ၊ ဝတ ရားေတွပါပဲ။

ဒါေကာင့် ကုသိုလ်လုပ်တိုင်း အကျိးရှိရှိ၊ များများ၊ အားရပါးရ 

ေတွ လုပ်ကဖို၊ အဲဒီလိုြပလုပ်ပီးတိုင်း ေကျးဇူးရှင်မိဘှစ်ပါး၊ ဆရာ 

သမား စတဲ့ပုဂ ိလ်ေတွကို အမ ေပးေဝကဖို လိုအပ်ပါတယ်။ 

အခ ုဒါဆိရုင် မဘိေတရွဲ ေမ ာ်လင့ခ်ျက်ေတကွိ ုသိပီးပဆီိေုတာ ့

ြမတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်က  အေမရယ်၊  သားရယ်၊  ေခ းမရယ ်

မိသားစုဆီကို ြပန်ပီးအာုံြပကည့်လိုက်ပါဦး။ 

သားေလးကလိမ ာ၊ အေမအိုကီးကိုြပစု၊ ေခ းမသမီးကလည်း 

လိုေလေသးမရှိေအာင ်    ြဖည့်ဆည်းေပးေတာ ့     မိခင်အိုကီးက 

ေပျာ်တပံး ပံးနဲေပါ့။ 

“ေမေမ-သမီး” “သမီး-ေမေမ” ဆိုတာေတွက မိုးကိုလ ံေနတာ 

ပါပဲ။ သားေလးကလည်း ဘယ်ေလာက်လိမ ာသလဲဆိုရင် စီးပွားရှာ 

လိုရသမ ၊ ဆုိပါစုိ အေရာင်းအဝယ်ကုန်ကူးတယ်ဆုိရင်လည်း တစ်ေခါက် 

ြပန်တစ်ခါေပါ့။ လခစားဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်း တစ်လကို တစ်ခါေပါ့။ 

ရလာသမ  ပိုက်ဆံအသြပာကိ ုအေမအိုကီးကိုပ ဲအပ်တယ်ေလ။ 

ကဲ-အခုေရာ၊ ဇနီးမယားရေနပီ၊ ေငွအသြပာထုပ ်ဘယ်သူကိ ု

အပ်မလဲ၊ အေမ့ကုိလား၊ ဇနီးကုိလား လိမ ာေတာ ့အေမ့ကုိေပါ့။ ထုံးစ ံ

အတိုင်းေပါ့။ 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇူလိုင်  ၆၊  ၂၀၂၂

ပါရမီဆယ်ပါးမဂ  လာ

သုေတသီ ဦးသိမ်းဇံ
ပါရမီဟူသည ်    စိတ်ေနစိတ်ထား 

ြမင့်မားြမင့်ြမတ်သူတို၏      နိဗ ာန်ကို 

ရည်မှန်း၍ ြပလုပ်အပ်ေသာဒါနသီလ 

စသည်တိုကိုဆိုလိုသည်။     ဘုရားရှင ်

အေလာင်းေတာ်တို      ြဖည့်ကျင့်အပ်၊ 

ြဖည့်ကျင့်ခဲ့ေသာ       ပါရမီဆယ်ပါးရှ ိ

ပါသည်။ 

၁။ ဒါနပါရမီ 

စွန် ကဲေပးကမ်း          လှဒါန်းြခင်း၊ 

သိုမဟုတ် စည်းစိမ်ဥစ ာ ကိုယ်အဂ   ါှင့် 

အသက်ကို     စွန်လ တ်လှဒါန်းြခင်းဟု 

ြမန်မာလို အဓိပ ာယ်ရသည်။ 

၂။ သီလပါရမီ

 ကိုယ်ကျင့်သီလေကာင်းမွန်ေစရန ်

ထန်ိးေကျာင်းြခင်း၊      ေစာင့ထ်န်ိးြခင်းဟ ု

ြမန်မာလို  အဓိပ ာယ်ေဖာ်ေဆာင်သည်။

 ၃။ ေနက ိမ ပါရမီ

 မေကာင်းမ မှ     ေရှာင်က်ြခင်း၊ 

သုိမဟုတ် ေတာထွက်ြခင်းဟု ြမန်မာလုိ 

အဓိပ ာယ်ရသည်။ 

၄။ ပညာပါရမ ီ

ပညာြဖင့ ်အများအကျိးသယ်ပိုးြခင်း၊ 

သိုမဟုတ်    ေလာကီ    ေလာကုတ ရာ 

ပညာများကိ ု      သင်ကားပိုချြခင်းဟ ု

ြမန်မာလို       အဓိပ ာယ်ေဖာ်ေဆာင ်

သည်။

၅။ ဝီရိယပါရမ ီ

မွန်ြမတ်ေသာ၊  ေကာင်းေသာကိစ  

တို၌ သက်စွန် ကိးစားအားထုတ်ြခင်း 

ဟု ြမန်မာလို အဓိပ ာယ်ရသည်။ 

၆။ ခ ီပါရမီ 

သည်းခံြခင်း၊       ခွင့်လ တ်ြခင်း၊ 

ခွင့်လ တ်အနစ်နာခံြခင်းဟု     ြမန်မာလို 

အဓိပ ာယ်ေဖာ်ေဆာင်သည်။ 

၇။ သစ ာပါရမီ 

မှန်ကန်ေြဖာင့မ်တ်၊ တည်ကည်ြခင်း 

များစွာြဖင့ ်     ေြပာဆိုလုပ်ကိုင်ြခင်းဟ ု

ြမန်မာလို အဓိပ ာယ်ရသည်။ 

၈။ အဓိ  ာနပါရမီ 

မမိရိည်မှန်းထားသည့ ်ေကာင်းေသာ 

ကိစ တို၌ စဲွစဲွမဲမဲြပလုပ်ြခင်း သုိမဟုတ် 

စတ်ိဓာတ်မဲ မခံိင်ုခံေ့အာင် ေဆာက်တည် 

ြခင်းဟ ုြမန်မာလိ ုအဓပိ ာယ်ေဖာ်ေဆာင် 

သည်။ 

၉။ ေမတ ာပါရမီ 

ေမတ ာဓာတ် အြပည့အ်ဝထားရိှြခင်း၊ 

သိုမဟုတ် သတ ဝါအားလံုးတုိအား ချစ်ခင် 

သြဖင့ ်သတ ဝါတို၏   ေကာင်းကျိးကိ ု

လိလုားြခင်းဟု ြမန်မာလုိအဓိပ ာယ်ရသည်။ 

၁၀။ ဥေပက ာပါရမီ 

လျစ်လျ ြခင်း သိုမဟုတ် ဘက်မ 

လိက်ုဘ ဲမ တစွာကျင့သ်ုံးြခင်း သိုမဟတ်ု 

မတ်ိေဆရွန်သှူစ်ဦးတိုအေပ ၌ ချစ်စတ်ိ၊ 

မန်ုးစတ်ိ မထားရဘ ဲတန်းတြူပမဆူက်ဆ ံ

ြခင်းဟ ုြမန်မာလိ ုအဓပိ ာယ်ေဖာ်ေဆာင် 

သည်။ 

ဒါနစေသာ  ပါရမီဆယ်ပါးကိ ု ိုးိုး 

ြဖည့်ကျင့်လ င်        ပါရမီဟုေခ သည်။ 

ကုိယ်အဂ   ါတိုကို  စွန်လ တ်၍  ြဖည့်ကျင့် 

လ င် ဥပပါရမီဟုေခ ဆိုပီး အသက်ကို 

စွန်လ တ်၍ ြဖည့က်ျင့လ် င် ပရမတ ပါရမ ီ

ဟု ေခ သည်။ 

ဘရုားအေလာင်းေတာ်သည် သုေမဓာ 

ရှင်ရေသ့ဘဝမ ှ     ေဝဿ ရာမင်းကီး 

ဘဝတိုင်ေအာင်  မေရမတွက်ိုင်သည့် 

များစွာေသာဘဝတို၌   ေရ ၊ ေငွ၊ ဆင်၊ 

ြမင်း အစရှိသည်တိုကို လှဒါန်းြခင်း 

ဒါနပါရမီ၊  ေြခ၊  လက်၊  နား၊  ှာေခါင်း 

အစရိှသည်တုိကုိ လှဒါန်းြခင်း ဒါနပါရမ၊ီ 

ကိုယ့်အသက်ကိုလှဒါန်းြခင်း     ဒါနပရ 

မတ ပါရမီ  အစရှိေသာ   ပါရမီသုံးဆယ် 

တိုကို ြဖည့်ကျင့်ေတာ်မူခဲ့ေလသည်။ 

ဘုရားအေလာင်းေတာ်သည် ဘဝ 

များစွာ၌ ပါရမီတိုကို ြဖည့်ကျင့်ရာတွင ်

ေလာကလူသား  ကမ ာသူ  ကမ ာသား 

သတ ဝါအများ ေကာင်းစားချမ်းသာေရး၊ 

မိမိ၏လူမျိး  ေကာင်းစားချမ်းသာေရး၊ 

သတ ဝါအများကို  သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမ ှ

ကယ်တင်ိုင်ေသာ    သဗ ညတဘုရား 

ြဖစ်ေရးကျင့်စ်ဟူေသာ  ရည်မှန်းချက် 

ကီးသုံးရပ်ကိ ုဦးထိပ်ထားကာ ကျင့် ကံ

အားထုတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ထိုအြပင် ဘဝများစွာတို၌ ပါရမြီဖည့ ်

ရာတွင် အလွန်စွန်ုိင်ခဲေသာ ပေဒသရာဇ်၊ 

ဧကရာဇ်၊ စကာမင်းတုိ၏ စည်းစိမ်ဥစ ာ 

ရတနာတိုကိ ုစွန်လ တ်ြခင်း၊ သားသမီးကိ ု

စွန်လ တ်ြခင်း၊ ဇနီးမယားကို စွန်လ တ် 

ြခင်း၊ ေြခ၊ လက်၊ နား၊ ှာေခါင်းစေသာ 

အဂ   ါကီးငယ်တုိကုိစွန်လ တ်ြခင်း၊ ကုိယ့် 

အသက်ကို စွန်လ တ်ြခင်းဟူသည့် စွန်  

ြခင်းငါးပါးတိုကို ြဖည့်စွန်ေတာ်မူခဲ့ေလ 

သည်။ 

ဘုရားအေလာင်းေတာ်သည ်ကမ ာ

ေပါင်းများစွာြဖစ်ေလရာဘဝတိုင်းတွင ်

ပါရမီဆယ်ပါး၊      စွန် ြခင်းကီးငါးပါး၊ 

စရိယာသုံးပါးတိုကိ ု    စ်ဆက်မြပတ် 

ြဖည့်ကျင့်ကိးပမ်းြခင်းြဖင့် သတ ဝါများ 

အားလုံး  ေကာင်းစားချမ်းသာေရးကို 

ေဆာင်ရက်ေတာ်မူခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့သို 

စွန်လ တ်မ အားလုံးအတွက်   ရည်မှန်း 

ချက်မှာ သဗ ညတeာဏ်ေတာ်ရရှိေရး 

တစ်ခုတည်းသာြဖစ်သည်။ ထိုေမ ာ်မှန်း 

ချက်သည်လည်း မိမိအတွက်မဟုတ်ဘ ဲ

သတ ဝါများအားလုံး ေကာင်းစားချမ်းသာ 

ေရးကိ ုပိမုိြုပလပ်ုြဖည့ဆ်ည်းေပးိင်ုေရး

အတွက်သာ မွန်ြမတ်သည့်စိတ်သေဘာ 

ြဖစ်ေပသည်။        ။ 

ယ်ေကျးလိမ ာပေဒသာ ၃၈ - ြဖာ မဂ  လာ

မေကာင်းမ မှေရှာင်က်ရမယ်

အာရတီပါပါ။

“မေကာင်းမ တိုကို မေတွကံမီကပင် စိတ်ြဖင့် 

ေရှာင်က်ထားှင့်ြခင်း၊ မေကာင်းမ မှအထူးသြဖင့ ်

ေရှာင်က်ရမယ”်လို ြမန်မာလိုအဓိပ ာယ်ရတယ်။ 

၃၈-ြဖာမဂ  လာကဗျာေတွရဲ  ဆ  မေြမာက ်

ကဗျာြဖစ်တဲ ့“ေရှာင်က်ေရးမဂ  လာေလးပါး”ထကဲ 

နံပါတ်တစ် မဂ  လာတရားပဲြဖစ်တယ်။ သားတိုသမီး 

တို၊  ေမာင်တိုမယ်တိုအတွက ်  ဘဝတစ်သက်တာ 

မှတ်သားကရမယ့ ်မဂ  လာတရားေတွပဲေပါ့။ 

ဟိုး..ေရှးေရှးတုန်းကေပါ ့...။ သီဟိုဠ်က န်းမှာ 

ြဖစ်ခဲ့တဲ့ နိပါတ်ေတာ်လာြဖစ်စ်တစ်ခုပါပဲကွယ်။ 

“အသင်ယန်ုငယ် ချမ်းသာစွာသွားပါေလာ။့ သင်အလိ ု

ရိှရာအရပ်ကိ ုသွားိင်ုပါပ”ီ ွယ်ကိးနဲ ငလိို န်ုးကန် 

ေနတဲ့ ယုန်ငယ်ကိုလ တ်ေပးကာ စက နလုလင်က 

အိမ်ြပန်လာခဲ့တာြဖစ်တယ်။ 

ြဖစ်စ်ကား စက နအမည်ရိှတဲလ့လုင်ဟာ မခိင် 

အိုကီးနဲ  အစ်ကိုြဖစ်သူတို အတူေနထိုင်ကတယ်။ 

တစ်ေနမှာေတာ့ မိခင်အုိကီးဟာ မကျန်းမာတာေကာင့ ်

အိပ်ရာထဲက မထိုင်ြဖစ်ေနရေတာ့တာေပါ့ကွယ်။ 

နီးစပ်ရာ ေဆးဆရာေတွကို  ပင့်ေခ ကုသေပမယ့ ်

မေပျာက်ကင်းတာေကာင့ ်လက်မ  င်ချေနေလရဲ။ 

“ဘယ်လိုေဆးဝါးမျိးနဲများကုသရင ်မိခင်ကီး 

သက်သာရာရပါ့မလ ဲဆရာကီးခင်ဗျား” 

“ယုန်သားုုကို    ေက းရင်ြဖင့ ် ေမာင်ရင်ရဲ 

မိခင်ကီး ေနေကာင်းလာပါလိမ့်မယ်” အစ်ကိုြဖစ ်

သူက  ေဆးဆရာကီးတစ်ဦးအား   ေမးြမန်းရာ 

ေဆးဆရာကီးက ြပန်ေြပာလိုက်တာြဖစ်တယ်။ 

“ညီေတာ်ေရ  ဆရာကီးကေတာ့  မိခင်ကီး 

ကျန်းမာဖိုအတွက်     ယုန်သားုုေက းရမယ ်

လိုဆိုေလတယ်။  ညီေတာ်  လယ်ေတာကိုသွားပီး 

ယုန်ပျိတစ်ေကာင် ဖမ်းခဲ့ပါေတာ့ကွယ”် 

“ေကာင်းပါပေီနာင်ေတာ်၊ လယ်ေတာဘက်ကိ ု

အခုပဲသွားလိုက်ပါ့မယ”် 

စက နလုလင်ဟာ လယ်ေတာဘက်ကိုထွက်

လာေတာ့တာေပါ့ကွယ်။ လမ်းခရီးမှာ ရဟန်းေတာ် 

တစ်ပါးနဲ  ဆုေံတွရလို လလုင်ဟာ ရဟန်းေတာ်ထမှံာ 

ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ေလေတာ့တယ်။ 

“အလုိ- ယုန်ပျိတစ်ေကာင်ပါလား”။ လယ်ေတာ 

သိုေရာက်တဲ့အခါ  ယုန်ပျိတစ်ေကာင်က  စက န 

လုလင်ကိုေတွလိုက်လို    ေကာက်လန်တကား 

ေြပးေလတယ်။ ကံဆိုးစွာပဲ ယုန်ပျိဟာွယ်ကိးနဲ  

စက နလလုင်ဟာ ယန်ုပျိကိလု တ်ေပးလိက်ုပီး 

ေနအိမ်သို ြပန်ခဲ့ေတာ့တာေပါ့ကွယ်။ 

ရာတံခါးအေရာက်မှာ       ေဆးဆရာအိုကီး 

တစ်ေယာက်ကိ ုလလုင်ကေတွရလို မခိင်ကီးအတွက် 

ေဆးကုေပးပါရန်     အကူအညီေတာင်းေလတယ်။ 

တကယ်ေတာ ့ေဆးဆရာအိုကီးဟာ သိကားမင်းက 

ဖန်ဆင်းထားတာြဖစ်ေနတယ်ကွယ့်။ 

စက နလုလင်ရဲ သီလေဆာက်တည်တဲ့တန်ခိုး 

ေတွေကာင့် သိကားမင်းက ေဆးဆရာအြဖစ် ဖန်ဆင်း 

ကာ လုလင်နဲအတူ အိမ်သိုပါလာပါေတာ့တယ်။ 

“ယုန်ပျိတစ်ေကာင်   ရခဲ့ရဲလားညီေတာ်ေရ” 

“ယုန်ပျိတစ်ေကာင်ေတာ့ ေတွပါတယ်၊ မလိည်းမပိါ 

တယ်၊ ဒါေပမဲ့ ြပန်လ တ်ေပးခဲ့မိပါတယ်”   အစ်ကို 

ြဖစ်သူက လုလင်ရဲစကားကိုကားရေတာ ့စိတ်ဆိုး 

ေဒါသြဖစ်ကာ ဆူပူကိမ်းေမာင်းေတာ့တာေပါ့။ 

သိကားမင်းကေတာ ့  စက နကို   ကူညီရမှာ 

ေကာင့်   သစ ာြပကာေဆးကုသေပးရာ  မထုိင်တ့ဲ 

လူမမာမိခင်ကီး ခဏချင်းမှာပင် ေရာဂါေပျာက်ကင်း 

ချမ်းသာြခင်းကိ ုရရှိသွားေတာ့သတဲ့ကွယ်။ 

အာရတီပါပါ။ 

 “မေကာင်းမ တိုကိ ုမေတွကံမကီပင် စတ်ိြဖင့် 

ေရှာင်က်ထားှင့်ြခင်း၊ မေကာင်းမ မှ အထူးသြဖင့် 

ေရှာင်က်ရမယ်”လို      ြမန်မာလိုအဓိပ ာယ်ကို 

ေဖာ်ေဆာင်တဲ ့နပိါတ်ေတာ်လာမှတ်သားစရာ ပုဝံတ  

တစ်ခုပါပဲ။ 

သားတိုသမီးတို၊     ေမာင်တိုမယ်တိုအတွက ်

သာမက လူတုိင်းလူတုိင်းအသိက ယ်ကာကျင့်ေဆာင်  

ကရမယ့် “ေရှာင်က်ေရးမဂ  လာ” နည်းနာေတွေပါ့ 

ကွယ်။        ။ 

ငိသွားကာ မေြပးုိင်ေတာ့ဘဲ ုန်းကန်ေနရှာတယ်။ 

“အင်း-  ငါ့ရဲမိခင်အိုကီးကို   ယုန်သားုု 

ေက းရမယ်လို  ေဆးဆရာကီးကေြပာလို  အစ်ကို 

ြဖစ်သကူ ငါက့ိလုယ်ေတာကိသွုားေစကာ ယုန်ဖမ်းဖုိ 

လ တ်လိုက်တာပါပဲ။ အဆင်သင့်လိုက်တာ ယုန်ပျိ 

တစ်ေကာင်ကို  မဖမ်းရဘဲနဲမိေနပါေပါ့လား။  ငါ 

ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။ ေစာေစာကပ ဲလမ်းခရီးမှာ ငါးပါး 

သလီခယံထူားတာ။ မြဖစ်ေချပါဘူး၊ ကဘဲာပြဲဖစ်ြဖစ် 

ယုန်ပျိကိုလ တ်ေပးလိုက်ပါေတာ့မယ်။    ငါ့မိခင် 

ေသချင်ေသပါေစေတာ့၊ သတ ဝါတစ်ခု ကံတစ်ခုပါပဲ 

ေလ။ ငါရဲ သီလအပျက်ခံကာ သူတစ်ပါးအသက်ကုိ 

သတ်ပီး မေက းေတာ့ပါဘူး။ ယုန်ပျိကို  ခုပဲလ တ် 

လိုက်ပါေတာ့မယ”် 



ဇူလိုင် ၆၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်  

ခင်သန်းဲွ၏ အကည့သ်ည် ြပန်လည် 

အသက်ဝင်လာသလုိ ရိှသည်။ ကုိေမာင် 

ေမာင်ဦး၏မျက်ှာေပ သို စူးစူးစိက်ုစိက်ု 

ကျေရာက်လာြပန်သည်။

မတင်ေရ သည် ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏ 

စကားကို  ဂုစိုက်  နားေထာင်သည် 

မှန်ေသာ်လည်း     တစ်လုံးတစ်ပါဒမ               

နားမလည်ိုင်သလိုရှိသည်။ ခင်သန်းွဲ 

တိုက သူအား  လုံးဝအေရးမထားသလို 

ရှိေနြခင်းအတွက်လည်း  စိတ်မှာ  မသိုး 

မသန်  ြဖစ်လာရပုံေပ သည်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးှင့် ခင်သန်းွဲတို 

မဆုံးေသးေသာစကားကိ ုဆက်သည်။

“ဒီအတိုင်းဆို မင်းနဲ  နန်းကိ ရီတို 

မဆုံမိကဘူးေပါ့ေနာ်”   ခင်သန်းွဲ  

ေခါင်းညိတ်ြပသည်။  ပါးစပ်မှလည်း 

အေြဖေပးသည်။

“ဆယ့်ငါးှစ်ကာခဲ့ပါပ”ီ

ခင်သန်းွဲ၏မျက်ှာမှာ ဝမ်းနည်း 

ဟန်၊ ေကကွဲဟန်များ ေပ ေပါက်လာ 

သည်။ မျက်ဝန်းတွင် မျက်ရည်ကည ်

ေဝ့လည်လာုံမက ယခုအခါ မျက်ရည ်

ေပါက်များအြဖစ်သို ေြပာင်းလလဲာသည်။ 

ပါးြပင်သုိ လမိ့ေ်လ ာကျဆင်းလာသည်။

မျက်ရည်ကည်    ြပည့်လ မ်းေသာ 

မျက်ဝန်းြဖင့ ်ကိေုမာင်ေမာင်ဦးကိ ုကည့ ်

သည်။

“သ ူေကာင်းစားေနတာကိ ုရှင့အ်ေနနဲ 

မနာလုိမ ဆိတ်ြဖစ်မယ့်အစား ဝမ်းေတာင် 

သာသင့်ပါေသးတယ် ကုိေမာင်ေမာင်ဦး 

ရယ်။  တွက်ကည့်မယ်ဆိုရင ်    ရှင်နဲ  

နန်းကိ ရဆီိတုာဟာ  စမ်ိးကားထိက်ုတဲ ့

လေူတမှွမဟတ်ုဘ။ဲ   သစူမ်ိးေတမှွမဟတ်ု 

ဘဲ။  သူဟာ   ရှင်နဲ     ေသွးအရင်းကီးပါ။ 

ရှင့်မှာ  စာနာတတ်တဲ့သေဘာ   ရှိမယ် 

ဆိုရင်၊   ဒါမှမဟုတ်   များများစားစား 

မဟတ်ုေတာင် နည်းနည်းပါးပါးေလာက် 

သံေယာဇ်  ထားတတ်မယ်ဆိုရင ်သူ  

အေပ မှာ   ေထာက်ထားညာတာစရာ 

ေတွ အများကီးပါ။ တကယ်ေတာ့ နန်းကိ ရီ 

ဟာ ရှင့်ရဲ   ှမကေလး  မဟုတ်လား 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး။    ရှင်နဲ   ဖေအတူ 

မေအကွဲ ေမာင်ှမေတွပဲ မဟုတ်လား” 

ခင်သန်းဲွ၏ မျက်ှာထား၊ ခင်သန်းဲွ 

၏ အသံ၊    ခင်သန်းွဲ၏  ဟန်တိုမှာ 

တက်က မ လည်းပါသည်။ နာကည်းမ  

လည်းပါသည်။ ေကကဲွမ လည်းပါသည်။ 

ဤသည်များေကာင့ ်မဟုတ်သည့်တိုင ်

သ၏ူစကားများသည် ကိေုမာင်ေမာင်ဦး 

အား တန်ုလ ပ်သွားေစိင်ုသည်၊ ေချာက် 

ချား သွားေစိုင်သည်။

သူ၏စကားစုတိုက မိမိနားအတွင်း 

ပူေလာင်ြပင်းြပစွာ ဝင်ေရာက်လာသည် 

ဟု  ကိုေမာင်ေမာင်ဦး  မှတ်ထင်သည်။ 

အသည်းှလံုးကုိ ဝင်ေရာက်တိုးေဝှသွား 

ကာ ရင်မှာ ေဝဒနာတစ်ရပ် ေပးစွမ်းိင်ုခဲ ့

သည်ဟု မှတ်ယူသည်။

“ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးက   သူကို 

ရှင်နဲတူတယ်ထင်ပီး   ရှင်တိုရဲ သမီး 

အေနနဲ  ေမွးစားလိုက်တာ ဘာမှ အံ့သ 

စရာ မရိှပါဘူး။ သေူမွးလာစကတည်းက 

က န်မေြပာခဲ့တယ်။  သူဟာ ရှင်နဲတူ 

လိမ့်မယ်လို။   ဒါကလည်း အံ့သစရာ 

မဟုတ်ပါဘူးေလ။ ရှင့်အေဖဟာ ရှင့်ကိ ု

သူနဲတူေအာင် ေမွးေပးိုင်ခဲ့ရင် ရှင့်ရဲ 

ှမကေလးကိုလည်း    ရှင်နဲတူေအာင ်

ေမွးေပးိုင်မှာပဲေပါ့။    အစကေတာ့ 

က န်မဟာ    ဒါကိုေကျနပ်မိခဲ့တယ်။ 

ှစ်သက်မခိဲတ့ယ်။ ရှင်နဲက န်မ ကေလး 

ေမွးပီးစမှာ ဆုံမိကတုန်းက ရှင်ကိုယ ်

တိုင် ဒီကေလးေမွးလာရတာကိ ုမေကျ 

မနပ်ြဖစ်ေနတာ ေတွရတယ်။ ဒကီေလး 

ေမွးမလာခ့ဲရင် ေကာင်းမယ်လုိ ညည်းခ့ဲ 

တယ်။ ဒအီချန်ိကစပီး က န်မရဲ စတ်ိမှာ 

နာကည်းခဲ့ရတယ ်  ကိုေမာင်ေမာင်ဦး။ 

ဒီကေလးကိုလည်း က န်မမှာ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ 

ကုိယ်ဝန်ေတွလုိ ဖျက်ချပစ်ခ့ဲရင်  ေကာင်းမှာ 

ပဲလုိ ထင်ခ့ဲတယ်။ ဒါေပမ့ဲ ကုိေမာင်ေမာင်ဦး 

ရယ်။ က န်မဟာ မေကာင်းတဲမ့န်ိးမတစ် 

ေယာက် ြဖစ်ခဲ့တဲ့တိုင်ေအာင ်   တြခား 

မိန်းမေကာင်းေတွလိုပ ဲ   တစ်သက်မှာ 

သားရယ်၊    သမီးရယ်လို    ေခ ရမယ့် 

ကေလးတစ်ေယာက်ကို    လိုချင်ခဲ့ပါ 

တယ်။ ရှင့်အေဖနဲ  အတိအလင်း ယူက 

တ့ဲအခါမှာ က န်မ ကေလးေတွေမွးမယ ်

လို စိတ်မကူးခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ရှင့်အေဖ 

ဆီက ထွက်ေြပးခဲ့ပီးေနာက ်က န်မမှာ 

ကိုယ်ဝန်ပါလာတယ်လို    သိရတယ်။ 

ဖျက်ချလိုမရိုင်ေအာင ်  လရင့်ေနတာ  

ေတွရတယ်။  ဒါနဲ  ကိယ်ုဝန်ကိ ုဖျက်မချ 

ရဲေတာ့ဘဲ ကေလးကို ေမွးခဲ့ရတာပါ။ 

ကေလးရဲမျက်ှာကိ ုြမင်ရေတာ ့က န်မ 

မှာ  မိခင်စိတ်ဆိုတာ  ေပ လာတယ်။ 

ကေလးအေပ ချစ်တဲစ့တ်ိ ဝင်လာတယ်။ 

အမှန်ေတာ့ မေမွးခင်က ေမွးလာရင ်

ကေလးကို   တစ်ေယာက်ေယာက  ်

ေပးပစ်မယ်လုိ စိတ်ကူးခ့ဲတယ်။ လက်ေတွ 

ကျေတာ့ မေပးရက်ခဲ့ဘူး”

“ကေလးေမွးဖွားပီးတဲ့ေနာက်မှာ

ေတာ ့က န်မစိတ်ထဲမှာ အေတွးတစ်မျိး 

ဝင်လာတယ်။ ရှင်နဲပတ်သက်လိုလည်း 

အြမင်မှန်  ြမင်ခဲ့တယ်။  က န်မဟာ 

ဦးေကာင်းမိုးရဲ မယား။ ဦးေကာင်းမိုး 

နဲပတ်သက်ပီး ရှင့်ကို ဘယ်လိုသေဘာ 

ထားရမယ်လို နားလည်လာတယ်။ ရှင့် 

အေပ   မမှန်တ့ဲစိတ်ထားနဲ  စဲွလမ်းေနခ့ဲ 

တာေတွ   ြပယ်ခ့ဲတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန်  

ချစ်လာတတ်တယ်။    အစကေတာ့  

က န်မဟာ  ေလာကအေကာင်း ဘာမှ 

နားမလည်ိင်ုတဲ ့မန်ိးမတစ်ေယာက်ပါ။ 

ဘဝအေြခအေနအမျိးမျိးက ေလာကကိ ု

နားလည်လာေအာင် သင်ေပးခဲ့တယ်။ 

အရာအားလုံးနဲ   ပတ်သက်လို  မှန်မှန် 

ကန်ကန်  ဆုံးြဖတ်ချက ် ချိုင်ခဲ့တယ်။ 

က န်မကိုယ်က န်မ မိန်းမေကာင်းတစ ်

ေယာက်၊ မိခင်ေကာင်းတစ်ေယာက်ြဖစ် 

ေအာင် ကိးစားမယ်လို ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါ 

တယ်။ က န်မရဲကေလးဟာ မိန်းမပျက် 

တစ်ေယာက်ရဲ ကေလးလို ဘယ်သကူမှ 

မထင်ေစချင်ဘူး။ က န်မရဲ အေကာင်း 

ေတွ  သိေနတဲ့မိ၊    ေရနံေချာင်းမိနဲ  

အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်က ခွာခ့ဲတယ်။ 

ဒီမှာတင် ရှင်နဲ  ပခုက မှာ ဆုံရတယ်။ 

က န်မ ပခုက ကေန မ ေလးကို လာခဲ့ 

ြပန်တယ်။ အဲဒီမှာ ကိုတင်ြမင့်နဲ  ေတွရ 

တာေပါ့”

“မ ေလးကိ ုက န်မ တစ်ခါမှမေရာက် 

ဖူးဘူး။ အသိအက မ်းလည်း  မရှိဘူး။ 

ဆိပ်ကမ်းမှာ သေ  ဘာဆုိက်ပီး မ ေလး 

ေြမကိ ုေြခချမကိတည်းက ေယာင်ချာချာ 

ြဖစ်ရတာပဲ။ ဘယ်သွားလို ဘယ်လာရ 

မှန်း မသခိဲဘ့ူး။ မိုးေတကွလည်း သပ်ိရာ 

ေနတယ်။ ြဖစ်ချင်ရာြဖစ်ဆိုပီး မိုးရာထ ဲ

မှာ ကေလးပိက်ုပီးလာခဲတ့ာ ဘယ်ေတ ွ

ေရာက်လိုေရာက်မှန်းလည်း  မသိဘူး။ 

အဆုံးမှာေတာ့ က န်မ လမ်းမေလ ာက် 

ိင်ုတဲအ့ထ ိြဖစ်လာတယ်။ ဒါနဲ  အမ်ိတစ် 

အမ်ိကိ ုဝင်ရတယ်။ အဒဲအီမ်ိဟာ ကိတုင် 

ြမင့်ရဲ အိမ်ေပါ့”

“ကိုတင်ြမင့ ်ဟာ     လူေကာင်း 

တစ်ေယာက်ပါ။   က န်မအေပ မှာေရာ 

ကေလးအေပ မှာပါ ကင်နာရှာပါတယ်။ 

အစကေတာ ့သနူဲလက်ထပ်ပီး သူဆမှီာ 

တစ်သက်လုံးေနသွားဖို    စိတ်ကူးခဲ့ပါ 

တယ်။ က န်မရဲအတတ်ိကိ ု  ြမပ်ထားဖို 

ကိးစားခဲ့ပါတယ်။    ဒါေပမဲ့ က န်မရဲ 

စိတ်ကူးကို အေကာင်အထည်ေဖာ်လို 

မရိုင်ေလာက်ေအာင် ြဖစ်လာတယ်။ 

က န်မနဲ အရင်ကဆက်ဆဖံူးတဲ၊့ သကိ မ်း 

ဖူးတဲ ့လေူတနွဲ  ေတွလာရလိုပါပ။ဲ သတူို 

တစ်ေတွက က န်မရဲဘဝကို ေြခာက် 

လှန်လာကတယ်။ ကေလးဟာ က န်မနဲ  

အတရိှူေနသေရ က န်မအတတ်ိေကာင့ ်

သူအတွက်ပါ သိက ာကျစရာေတွ၊ မျက်ှာ 

ငယ်စရာေတွနဲ  ထာဝစ်ကံေတွရမှာ 

ပဲလို  က န်မြမင်လာတယ်။  က န်မရဲ 

သမီးကို က န်မချစ်ပါတယ်။ တစ်ကမ ာ 

လုံးမှာ က န်မအတွယ်တာဆုံးဟာလည်း 

သူပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေစာေစာက ေြပာသလိ ု

သူကို  မေကာင်းတဲ့မိန်းမတစ်ေယာက်

ရဲသမီးလို လူေတွက မထင်ေစချင်ဘူး။  

မြမင်ေစချင်ဘူး။ ဒါဟာ သမီးအေပ မှာ 

ထားရှိအပ်တဲ့    မိခင်တစ်ေယာက်ရဲ 

ေမတ ာပါ။ ဒါေကာင့်ပဲ သူနဲ  က န်မ 

တိုရဲဘဝဟာ   သီးြခားရပ်တည်ကမ ှ

ြဖစ်မယ်လို   ြမင်လာတယ်။ တြခားစီ 

ြဖစ်ေနကမှ ေကာင်းမယ်လို ထင်လာ 

တယ်။ ဒီလိုနဲ  က န်မသူကို  စွန်ခွာခဲ့ရ 

တယ်။ သူနဲေဝးရာကို     ရင်နာနာနဲ  

ထွက်ခဲ့ရပါတယ်”

“ကုိတင်ြမင့်ဟာ ကေလးကုိ သမီး 

အရင်းလို ချစ်မှာေသချာတယ်။ သူကို 

က န်မယုတံယ်။ ရှင့အ်ေဖဆကီ ယလူာခဲ ့

တဲ ့ပစ ည်းေတအွားလုံး ကေလးအတွက် 

ထားပစ်ခဲ့တယ်။     က န်မအတွက် 

လတ်တေလာသံုးဖုိ ေငွအနည်းအကျ်း 

ယူပီး ထွက်ခဲ့တယ်။ ေနရာအှံအြပား 

ေရာက်ခဲ့ပါတယ်။ လူအမျိးမျိးနဲလည်း

ေတွခဲ့ရတယ်။ အစကေတာ့ လူေတွက 

က န်မကို ေမ့ေလျာ့သွားကတဲ့အချနိ်၊ 

က န်မတစ်ြဖစ်လဲတဲ့အချနိ်မှာ သမီးဆီ 

ြပန်သွားဖို စိတ်ကူးခဲ့တယ်။ က န်မဘဝ 

ကုိ ြပြပင်ေြပာင်းလဲပစ်ုိင်ခ့ဲဖုိ အတန်တန် 

ကိးစားခဲ့တယ်။ ဒီလိုလုပ်လိုမရမချင်း 

သမီးနဲမေတွဘူးလို ဆုံး ြဖတ်ထားတယ်။ 

အခုေတာ့ရှင်၊ က န်မရဲအသက် ေသဆုံး 

သွားတဲ့အထိ က န်မနဲ  က န်မသမီးတို 

ြပန်ဆုရံဖို မြမင်ေတာပ့ါဘူး။ ဘာေကာင့ ်

လဲဆိုေတာ့   ရှင်ြမင်တဲ့အတိုင်း က န်မ 

ဘဝဟာ ဘာတစ်ခုမှ  မေြပာင်းလဲေသး 

လိုပဲ။ ဒုံရင်းအတိုင်း    ရှိေနေသးလိုပဲ။ 

ဒီမယ်  ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၊      ကေလးနဲ            

ပတ်သက်လို  က န်မရဲ ဆုံးြဖတ်ချက် 

ကေရာ  မှားတယ်လို  ရှင်ထင်သလား 

ဟင်။  သူကိုပစ်ပီး    ထွက်ခဲ့တာကို 

မှားတယ်လို ထင်သလား”

ခင်သန်းဲွ၏ စကားများကိ ုငမ်ိသက် 

စွာ  နားေထာင်ေနရာမှ  ုတ်တရက ်

အေမးခံလိုက်ရသြဖင့် ကိုေမာင်ေမာင ်

ဦး၏ကိုယ်မှာ ဆတ်ခနဲြဖစ်သွားသည်။

သသူည် အေမးကိ ုသက်ြပင်း  က်ရင်း 

ေြဖသည်။

“မှားတယ်လို မဆိသုာေပမဲ ့ရက်စက် 

ရာ ကျလွန်းပါတယ်”

ခင်သန်းွဲ နာနာကည်းကည်း ပံး 

လိုက်သည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

သူေကာင်းစားေနတာကို ရှင့်အေနနဲ မနာလိုမ ဆိတ်ြဖစ်မယ့်အစား 

ဝမ်းေတာင် သာသင့်ပါေသးတယ် ကိုေမာင်ေမာင်ဦးရယ်။  

တွက်ကည့်မယ်ဆိုရင် ရှင်နဲ နန်းကိ ရီဆိုတာဟာ စိမ်းကားထိုက်တဲ့လူေတွမှ မဟုတ်ဘဲ။ 

သူစိမ်းေတွမှ မဟုတ်ဘဲ။ သူဟာ ရှင်နဲ ေသွးအရင်းကီးပါ။ 

ရှင့်မှာ စာနာတတ်တဲ့သေဘာ ရှိမယ်ဆိုရင်၊ ဒါမှမဟုတ် များများစားစား မဟုတ်ေတာင် 

နည်းနည်းပါးပါးေလာက် သံေယာဇ် ထားတတ်မယ်ဆိုရင် 

သူအေပ မှာ ေထာက်ထားညာတာစရာေတွ အများကီးပါ။ 

တကယ်ေတာ့ နန်းကိ ရီဟာ ရှင့်ရဲ ှမကေလးမဟုတ်လား ကိုေမာင်ေမာင်ဦး။ 

 ရှင်နဲ  ဖေအတူ မေအကွဲ ေမာင်ှမေတွပဲ မဟုတ်လား

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

‘

‘



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေအာင်သာယာရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် 

၃၃/ေပါင်းေလာင်း-၃၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧကရှိ ဦးသက်ေအာင်အမည်ေပါက် ေြမကွက ်

အမှတ်(M-၀၄၆)အား ေဒ နန်းဟွမ်[၁၃/ကတန(ိုင်)၁၆၂၃၇၈]မှ ေြမေပးမိန် ၊ အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်၊ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုေကာင်း ကျမ်းကျန်ိဆိခုျက်၊ ဝန်ခကံတြိပချက်၊ ရပ်ကွက်/

ရစဲခန်း ေထာက်ခခံျက်၊  ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်၊  အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း မရူင်းများ 

တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်  ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင် ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင် 

ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 

တင်ြပ၍  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ   

ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 

ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့် 

အညီ ေြမငှားစာချပ ်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၉၊ ေြမကွက်အမှတ်-၇၈၆၊ အကျယ် 

အဝန်း(၀.၀၆၀)ဧကရိှ ေဒ ချိချိဝင်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ဟေုခ တွင်ေသာ အမှတ်-၇၈၆၊ ေအာင်သစ ာ 

(၁)လမ်း၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၅)ရှိ ေြမှင့်အိမ် 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ဝယ်ယူရန် လက်ရိှပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒ သင်းသင်းလ  င်[၁၂/မဂတ(ုိင်) 

၀၆၇၂၆၇]သို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမ ှစရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 

မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးကိ ုတရားဝင ်

နည်းလမ်းတကျ မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။          န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ စိုးစိုးြမင့် ဦးသိန်းွန် ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ စိုးစိုးြမင့ ် ဦးသိန်းွန်

 B.Sc, DA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL LL.B BA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL B.Sc, DA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL LL.B BA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၆၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၆၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)

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

 ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀, ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃ ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀, ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃ ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အင်ကင်းမိင်အိမ်ရာ၊ တိုက်(၃)၊ အခန်း 

အမှတ်(၃၀၆)ကိ ုအမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေအာင်ေကျာ်[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၂၃၈၃၅]

မှာ (၂၉-၁-၂၀၁၉)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်အဆိပုါအခန်းအား ဇနီးြဖစ်သ ူ

ေဒ ဆူမစ်တရာ(ခ) တင်တင်ေအး[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၄၅၈၃]မှ ၎င်းအမည်ြဖင့ ်

တိုက်ခန်းအမည်ေြပာင်းလဲ၍ တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာအုပ် ြပလုပ်ေပးပါရန ်

ေလ ာက်ထားလာပါသည်။   ထုတ်ေပးရန်မသင့်ေကာင်း  ကန်ကွက်လိုပါက 

ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 

ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။           အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
Myat Taw Win Authorized 

Customs Services Agencyမှ 
ဦးေနမျိးဦး[၁၂/လမန(ိုင်)၀၁၈ 
၄၁၈] Customs Broker (2020-
2021) 552502 အဝါေရာင်ကတ် 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိ 

ပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၂၇၅၆၉ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၂၇၅၆၉

အမှားြပင်ဆင်ချက်အမှားြပင်ဆင်ချက်
(၃၀-၆-၂၀၂၂)   ေနစွဲထုတ်   ေကးမုံ 

သတင်းစာ စာမျက်ှာ (၃၀)ပါ ေဒ စစုေုအာင် 
(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၏ ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာတွင် ဦးသာ 
ထွန်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၂၀၆၈၅]ှင့် ေဒ စန်း 
စန်းရီ [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၂၀၆၈၄]ဟ ုြပင်ဆင် 
ဖတ် ပါရန်။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း

အမှတ်(၃၅၅)၊  ပင်လုံလမ်း၊ 

စံြပရပ်ကွက်၊     သဃ  န်းက န်း 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင်  ေနထုိင် 

သူ  အဖ ဦးသန်းေမာင်၏    သမီး 

ြဖစ်သူ ေဒ ဆယ်တင် [၇/ဒဥန 

(ိုင်)၀၀၂ ၅၀၀]ှင့်   ေဒ ွဲသည်  

တစ်ဦးတည်း ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေမာင်ဖိးေဝလင်း 

[၈/အလန(ုိင်)၁၄၈၇၃၄]၏ စမတ် 

ကတ် ခရီးသွားရင်းေပျာက်ဆံုးသွား

ပါသြဖင့်  ေတွရှိပါက  အေကာင်း 

ကားေပးပါရန်။ Ph: 09- 953398338Ph: 09- 953398338

ဓမ စကာှင့် အသံမစဲ ဓမ စကာှင့် အသံမစဲ 

မဟာပ  ာန်းရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ပွဲ   းေဆာ်လ ာမဟာပ  ာန်းရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ပွဲ   းေဆာ်လ ာ
အင်းစိန်မိနယ်၊ မင်းဓမ ကုန်းေတာ်၊ ေလာကချမ်း 

သာအဘယလာဘမုနိုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး(ေကျာက်

ေတာ်ကီး ဘရုား) ဂ ကဋုတိိက်ုတွင် သလီရှင်ဆရာေလး/ 

ဆရာကီးများမှ (၁၂-၇-၂၀၂၂)ရက် ဝါဆုိလြပည့်၊ ဓမ စကာ 

အခါေတာ်ေနမှစ၍ (၁၇-၇-၂၀၂၂)ရက်ထိ ဓမ စကာှင့် 

မဟာပ  ာန်း(၅)ကျမ်း ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

မဟာပ  ာန်း (၁)ရက် အလှေတာ်ေငွကျပ် (၅၀၀၀၀ဝိ/-) 

တတိအိား တစ်ဦးတည်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဖဲွလိက်ု 

ေသာ်လည်းေကာင်း စုေပါင်း၍ လှဒါန်းုိင်ပါရန် နိဗ ာန် 

အကျိးေမ ာ်၍ အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

ေဂါပကအဖွဲ(ကိုယ်စား)၊ ဦးသိန်းေဌး (ုံးအဖွဲမှး)၊ ေဂါပကအဖွဲ(ကိုယ်စား)၊ ဦးသိန်းေဌး (ုံးအဖွဲမှး)၊ 

ဖုန်း-၀၉- ၂၅၉၁၆၁၉၂၅၊ ၀၉- ၇၉၉၆၉၆၄၄၃ဖုန်း-၀၉- ၂၅၉၁၆၁၉၂၅၊ ၀၉- ၇၉၉၆၉၆၄၄၃

 အာဆီယံမှ

ြမန်မာအသင်းသည ်  ေမဇင်ွယ်(ဂိုး)၊ 

ခင်သန်းေဝ၊ ြဖြဖဝင်း၊ ေနာ်ထက်ထက်ေဝ၊ 

ဇွန်ယုယဦး၊ နန်ဇူးဇူးထက်၊ လင်းြမင့်မိုရ်၊ 

ြမတ်ိုးခင်၊   ခင်မိုးေဝ၊   ခင်မာလာထွန်း၊ 

ဂျလိုင်ေကျာ်တိုြဖင့် ပွဲထွက်ခဲ့သည်။ ြမန်မာ 

အသင်းသည် ပဲွစကတည်းက ဖကိစားိင်ုခဲ့ပီး 

၁၅ မိနစ်တွင် ေနာ်ထက်ထက်ေဝ သွင်းယူ 

သည့်ဂိုးြဖင် ့    အဖွင့်ဂိုး   စတင်ရရှိခဲ့သည်။ 

ဂိုးရပီးေနာက်ပိုင်းတွင်    ြမန်မာအသင်း 

ဂိုးများ ဆက်တိုက်ရခဲ့ပီး ၁၉၊ ၃၂ မိနစ်တွင် 

ဂျလိုင်ေကျာ်၊   ၃၈   မိနစ်တွင်    အသင်း 

ေခါင်းေဆာင် ခင်မာလာထွန်း၊ ၄၅ မိနစ်တွင် 

ေဝဖူးအမ်ိတိုက သွင်းယခူဲရ့ာ ပထမပိင်ုးအပီး 

တွင် ြမန်မာအသင်းက ငါးဂိုးြပတ်အိင်ုရေန 

သည်။ ဒတုယိပိင်ုးတွင်လည်း ြမန်မာအသင်း 

က   ပွဲကိုထိန်းကစားခဲ့ပီး အိုင်ဂိုးများကိ ု

ြမတ်ိုးခင်က ၅၉၊ ၇၄ မိနစ်တွင်    ထပ်မံ 

သွင်းယူခဲ့သည်။ 

ြမန်မာအသင်းသည ်   အုပ်စုဒုတိယပွဲ 

အြဖစ် ဇူလိုင် ၉ ရက်တွင် ကေမ ာဒီးယား 

အသင်းှင့် ကစားရမည်ြဖစ်သည်။ 

သတင်း-ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ-AFF

 ြမန်မာကစားသမားများမှ

ထုိင်းလိဂ်-၂ ကလပ် နာခွန်ဆီအသင်း၊ တုိက်စစ်မှး 

သန်းပိုင်က ထိုင်းလိဂ-်၃ ကလပ် ကန်ချနာဘူရီ 

အသင်းသို ေြပာင်းေရ ခဲ့ပီး စာချပ်သက်တမ်း 

များမှာ တစ်ရာသီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တိုက်စစ်မှး ေအာင်ေကာင်းမာန်မှာမူ 

ပီးခဲသ့ည့်ရာသကီ ကစားခဲသ့ည့် ထိင်ုးလဂ်ိ-၂ 

ကလပ်   အူဒုံထာနီအသင်းှင့်   တစ်ရာသီ 

သက်တမ်းတိုးစာချပ် ချပ်ဆိုခဲ့သည်။ အသင်း 

သစ် ေြပာင်းေရ ခဲသ့မူျားအနက် ေဇာ်မင်းထွန်းသည် 

၂၀၁၉ ခှုစ်ကတည်းက ထိင်ုးကလပ်များတွင် ကစားေန 

သူြဖစ်ပီး ထိုင်းလိဂ်-၁ ကလပ် ေချာင်ဘူရီှင့် ဆူခိုထိုင်းအသင်း၊ ထိုင်းလိဂ်-၂ ကလပ် 

ထရတ်အသင်းတွင် ကစားပီးေနာက် ေချာင်ဘူရီအသင်းသို  ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာြခင်း 

ြဖစ်သည်။  ဟိန်းဖိးဝင်း၊  သန်းပိုင်ှင့် ငိမ်းချမ်းေအာင်တိုမှာမူ ြပည်ပကလပ်များတွင ်

ပထမဆုံး သွားေရာက်ကစားြခင်းြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာကစားသမားအချိမှာ ပီးခ့ဲသည့်ှစ်အနည်းငယ်ကတည်းက ထုိင်းကလပ်များ 

တွင် သွားေရာက်ကစားြခင်းြဖစ်ပီး ပီးခ့ဲသည့်ှစ်ကုန်ပုိင်းမှစတင်ကာ ပုိမုိများြပားလာြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ြမန်မာေဘာလုံးသမားများသည် ထိင်ုးကလပ်များအြပင် မေလးရှား၊ ကေမ ာဒီးယား 

ှင့် လာအိကုလပ်များတွင်လည်း ကစားေနပီး လက်ရိှအချန်ိအထ ိြပည်ပထွက်ကစားေနသ ူ

၁၅ ဦးအထက်ရိှေနပြီဖစ်သည်။ ြမန်မာေဘာလုံးသမားအချိမှာလည်း ြပည်ပထွက်ကစားရန် 

ကိးပမ်းလျက်ရိှပီး ယခုလအတွင်း အေြပာင်းအေရ များ ထပ်မံြဖစ်ေပ လာဖွယ်ရိှေနသည်။ 

သတင်း-ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ-ေချာင်ဘူရီအသင်း

ြပင်သစ်ပထမတန်းကလပ် ပီအက်စ်ဂျအီသင်းဟာ နည်းြပပုိချက်တီုိ 

အေနနဲ  အသင်းရဲနည်းြပတာဝန်ကိ ု၁၈ လကာ တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ခဲ့ပီး 

ေနာက်  နည်းြပအြဖစ်ကေန  ုတ်ထွက်သွားခဲ့ပီြဖစ်တယ်လို   အခိုင်အမာ 

ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

လက်ရှိအချနိ်မှသာ အတည်ြပိုင်ခဲ့

အသက် ၅၀ အရယ်ရိှ နည်းြပပိခုျက်တီိဟုာ တစ်လနီးပါးကာကတည်း 

က    ပီအက်စ်ဂျအီသင်းနည်းြပအြဖစ်ကေန   ုတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်လို 

ပီအက်စ်ဂျအီသင်းက ေမ ာ်လင့်ထားခဲ့ေပမယ့် လက်ရှိအချနိ်မှသာ အတည် 

ြပိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

နည်းြပပိုချက်တီိ ုပီအက်စ်ဂျအီသင်းနည်းြပအြဖစ်ကေန ုတ်ထွက် 

သွားခဲ့ပီးေနာက ်လစ်လပ်သွားတဲ့နည်းြပ ေနရာကို ိုက်စ်အသင်းနည်းြပ 

ေဟာင်း ခရစ တိဖုဂီါလ်တယီာနဲ  အစားထုိးသွားဖုိရိှေနတယ်လုိ သရိပါတယ်။

နည်းြပပိခုျက်တီိဟုာ ၂၀၁၉ ခှုစ်အတွင်းမှာ စပါးအသင်းကိ ုချန်ပယီ ံ

လိဂ်ေနာက်ဆံုးဗုိလ်လပဲွုေရာက်ေအာင် စွမ်းေဆာင်ိင်ုခဲေ့ပမယ့ ်၂၀၁၉ ခှုစ် 

ိုဝင်ဘာလမှာ စပါးအသင်းနည်းြပအြဖစ်ကေန ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။

နည်းြပပိုချက်တီိုဟာ ပီးခဲ့တဲ့ှစ် ဇန်နဝါရီလမှာ ပီအက်စ်ဂျအီသင်း 

ပီအက်စ်ဂျအီသင်းနည်းြပအြဖစ်မ ှနည်းြပ ပိုချက်တီို ုတ်ထွက်

နည်းြပအြဖစ ်  စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပီး     ပီးခဲ့တဲ့ေဘာလုံးရာသီအတွင်းက 

ပီအက်စ်ဂျအီသင်းအတွက ်ြပင်သစ်ပထမတန်းဖလားကိ ုရယူေပးိုင်ခဲ့ေပ 

မယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ပိင်ပဲွမှာေတာ့ ၁၆ သင်းအဆင့်ကေန ထွက်ခ့ဲရတာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

ေငွကယ်

သထုံ   ဇူလိုင်   ၅

မွန်ြပည်နယ် ြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်း 

ဦစီးဌာနက        စီစ်ဖွင့်လှစ်သည့ ်

ေကာင်းမွန်ေသာ ေရသတ ဝါ ေမွးြမေရး 

ကျင့်စ် (GAqP) သင်တန်းဖွင့်ပဲွအခမ်း 

အနားကုိ သထံုမိရိှ ငါးလုပ်ငန်းသင်တန်း 

ေကျာင်းတွင ်ဇူလိုင် ၄ ရက် နံနက် ၉ 

နာရီက ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်    မွန်ြပည်နယ် 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ဒုတိယြပည်နယ ်

မှး ဦးတင်ုိင်ဝင်းက ငါးေမွးေတာင်သူ 

များအေနြဖင့ ် ိုင်ငံတကာမ ှ  လက်ခံ 

သည့် ေမွးြမေရးစံ န်းများှင့်အညီ 

ငါးေမွးြမေရးနည်းပညာများ  ရရိှေမွးြမ 

ိင်ုပီး မွန်ြပည်နယ်၏ ငါးလပ်ုငန်းက   

ဖွံဖိးတိးုတက်လာေစ ေရး၊   လူစွမ်း 

အားအရင်းအြမစ်များ ဖွံဖိးတိုးတက ်

လာေစေရးှင့်   ငါးသယံဇာတများ   

ေရရှည်စ်ဆက်မြပတ ် ထုတ်လုပ်ိုင် 

ေစရန်      ဖွင့်လှစ်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။     ဆက်လက်ပီး 

သထုံခိုင်      ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှး 

ဦးမင်းမင်းှင့ ်သထုံငါးစခန်းတာဝန်ခံ 

ဦးဝင်းဗိုလ်တိုက     ေကာင်းမွန်ေသာ 

ေရသတ ဝါ   ေမွးြမေရးကျင့်စ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ သင်ကားပိုချသည်။

အဆိပုါသင်တန်းကိ ုဇလူိင်ု ၄ ရက်မှ 

၆ ရက်အထ ိစာေတွလက်ေတွ သုံးရက် 

ကာ အခမ့ဲစားရိတ်ငိမ်း ဖွင့်လှစ်သင်ကား 

 ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး 

ဌာနမှ ေနစားဝန်ထမ်း သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူ ၂၀ တက်ေရာက်ေကာင်း 

သိရသည်။                       သတင်းစ်

သထုံမိနယ်၌ ေကာင်းမွန်ေသာ ေရသတ ဝါေမွးြမေရးကျင့်စ် သင်တန်းဖွင့်လှစ်



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ လ ပစ်စ်ဓာတအ်ားြဖန် ြဖးေရးလပုင်န်း၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး လ ပ်စစ် 

အင်ဂျင်နီယာုံးမှ တိုင်းေဒသကီးအတွင်းတွင် (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘ  ာေရးှစ်၊ 

တိုင်းေဒသကီး ေငွလုံးေငွရင်း မူလရန်ပုံေငွြဖင့် ခံစည်းိုးကာရံြခင်းလုပ်ငန်း၊ 

ဝ.၄/၁၁ ေကဗွီ Main ခွဲုံ တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ ၁၁/ဝ.၄ ေကဗွီ 

ဓာတ်အားလိုင်း /ခွဲုံ တုိးချဲတည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်မည်ြဖစ် 

ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ၆-၇-၂၀၂၂ရက်

  စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်

 (ခ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - တုိင်းေဒသကီးလ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာံုး၊

  ေရာင်းချတင်သွင်းမည့်ေနရာ  ေရးလမ်း၊ ပိ ဲေတာရပ်၊ ထားဝယ်မိ။

 (ဂ) တင်ဒါပိတ်ရက်ှင့်အချနိ် - ၂၀-၇-၂၀၂၂ ရက်၊ ညေန (၄:၀၀)နာရီ

၂။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းအမှတ်- ၀၅၉-၂၃၄၉၅၊  ၀၉-၄၃၀၀၇၈၄၀၊ 

၀၉-၂၅၁၀၀၁၆၉၀၊ ၀၉-၄၂၅၃၁၇၂၄၂၊ ၀၉- ၄၂၉၈၇၁၄၁၈၊ ၀၉-၄၀၂၇၈၀၁၄၆ 

သို တိုက်ိုက်ဆက်သွယ ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်
ေနြပည်ေတာ်၊ ေဇယျာသီရိမိနယ်၊ 

စည်ပင်ကီးအုပ်စု၊ စည်ပင်ကီးေကျးရာ 
ေန (အဖ)ဦးဝင်းြမင့်၊ (အမိ)ေဒ မကည ်
တို၏သား ေဇာ်မှး[၉/ပမန(ိင်ု)၂၂၂၀၂၇] 
အား  ေမာင်ဟိန်းေဝေဇာ်ဟ ု ေြပာင်းလ ဲ
ေခ ဆိုပါရန်။                  

ဟိန်းေဝေဇာ်ဟိန်းေဝေဇာ်

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ ပအိုဝ်း 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၊ ဟိုပုံးမိ 
အမှတ်(၃)အေြခခံပညာမူလတန်းလွန် 
ေကျာင်း ဒုတိယတန်းတွင် ပညာသင်ကား 
ေနေသာ ဦးေဘွထန်း၏သား ေမာင်ေဘွ 
ထန်းေအာင် အား ေမာင်ေဆာ်လမွန်တန်ုး 
ထန်ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

အူးအွတ်ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်းအူးအွတ်ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်း
က န်ေတာ်များ “ကိမုျိး” အမည်ပါ ပိက်ု၊ ပိက်ုဆက်ပစ ည်းအမျိးမျိးှင့ ်

ေရချိးခန်းသုံးပစ ည်းမျိးစု ံေရာင်းဝယ်ေရးလပ်ုငန်းမှ ေငေွရးေကးေရးကစိ ှင့် 
ပတ်သက်၍ နားလည်မ လဲွမှားကာ  “ရတနာြပည့စ်ု ံအင်ဂျင်နယီာကမု ဏလီမီ ိ
တက်ှင့် Managing Director ြဖစ်သူ ဦးေဇယျာတင်ေအးတိုအား  Social 
Media များမှတစ်ဆင့်  ဂုဏ်သိက ာကျေစရန်၊ ထိခိုက်နစ်နာေစရန်ှင့် 
အများြပည်သူ  အထင်လွဲမှားေစရန်   မှားယွင်းစွာေရးသားြခင်းအေပ  
ဦးေဇယျာတင်ေအးှင့ ်ရတနာြပည့စ်ုအံင်ဂျင်နယီာကမု ဏလီမီတိက်”အား 
အူးအွတ်ဝန်ချေတာင်းပန်ေကာင်း အများြပည်သူသိေစရန် တရားဝင် 
ြပန်လည်ေတာင်းပန်အပ်ပါသည်။

ကိုမျိး[၁၄/ဒဒရ(ိုင်)၀၈၃၀၀၉]ကိုမျိး[၁၄/ဒဒရ(ိုင်)၀၈၃၀၀၉]
ကိုမျိး ပိုက်ှင့် ပိုက်ဆက်ပစ ည်းလုပ်ငန်းကိုမျိး ပိုက်ှင့် ပိုက်ဆက်ပစ ည်းလုပ်ငန်း

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၄၁၉၇၄၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၄၁၉၇၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၀၊ ေြမကွက်အမှတ်-
၇၁/က၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်(၃၅/ခ)၊ 
သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိ 
သစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ် ေဒ ေအးေအးတင် 
[၁၄/ပသန(ိုင်) ၀၀၈၉၅၅] အမည်ေပါက ်
ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား ဂရန် 
အမည်ေပါက် ေဒ ေအးေအးတင်[၁၄/ပသန 
(ိုင်) ၀၀၈၉၅၅]မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်
(ဂရန်)မူရင်းတင်ြပ၍  အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အား ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ေဒ ေအးေအးတင်မ ှ
ဘဏ်ေငွေချးရန် ကူးယူခဲ့ေသာ  ေြမစာရင်း 
မှတ်ချက်ှင့်ပတ်သက်၍ ၁၀-၁၀-၂၀၁၈ 
ရက်တွင် ထုတ်ယူခဲ့ေသာ ဘဏ်ေချးေြမပုံ 
မူရင်းမှာ မည်သည့်ဘဏ်တွင်မ  အာမခံ 
အြဖစ်ထားရှိကာ  ေချးယူခဲ့ ြခင်းမရှိဘဲ 
အထားအသိုမှားယွင်းကာ ေပျာက်ဆုံးသွား 
ပါေကာင်းှင့် ဂရန်မူရင်းမှာ လက်ဝယ်တွင် 
ရှိပါေကာင်း အဆိုပါေြမကွက်အား အြခား 
မည်သူကိုမ  လ ဲေြပာင်း/ေရာင်းချ/ေပါင်ှံ/
ေပးကမ်း/စွန်လ တ်/လှဒါန်းထားြခင်း/
အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းထားြခင်း မရှိပါ 
ေကာင်းှင့ ်    ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ 
ေပ ေပါက်လာပါက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပး
မည်ြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ တင်ြပ၍ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်ရန ်  ေြမပုံကူး  
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလု ံ
ေသာ   အေထာက်အထားများြဖင့်  ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်မ မရိှ 
ပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး    ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ် ဇမ သရီိမိ၊ ေရ ကာပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

၄/ေရ ကာပင်၊ ေြမကွက်အမှတ်(5K-၁၀၅)၊ ဧရိယာ(၀.၂၄၄) ဧကရိှ ေဒ ုုကည် 
အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်သူ၏ အထူး 
ကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာရရိှသူ ဦးေဝဖိးေအာင် (ဘ) ဦးတင်ေအာင် [၉/ပဘန(ဧည့်) 
၀၀၀၀၉၂]မှ ေြမငှားစာချပ်၊ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် (၂၄၇၂/၂၀၂၂) 
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊  အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းမူရင်းများတင်ြပပီး 
ဦးေနမုိးြမင့် (ဘ) ဦးေကျာ်ြမင့်(ခ)လီေချာင်စုိက် [၁၃/တကန(ုိင်)၁၅၉၆၆၆]ှင့် 
မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိရုန်အတွက် ေြမပု/ံေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်
ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ 
စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာ 
တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့  ်
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက ်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်းကန်ကွက်မ မရှိ
ပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမပု/ံေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက် 
ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိက်ု 
သည်။                                  မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန           မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၁၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၁၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၅၆၉၊ အကျယ်အဝန်း  အလျား(၄၀)ေပxအနံ(၆၀)ေပ၊ ေြမကွက်အမှတ-်၅၆၉၊ အကျယ်အဝန်း  အလျား(၄၀)ေပxအနံ(၆၀)ေပ၊ 
ဧရိယာ- ၀.၀၅၅ ဧက၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ အမှတ်(၅၆၉)၊ သီရိလမ်း၊ ဧရိယာ- ၀.၀၅၅ ဧက၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ အမှတ်(၅၆၉)၊ သီရိလမ်း၊ 

(၂၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့် (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့် 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အနက်မ ှတရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ 

ေြမကွက်၏ (ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း) အကျယ်အဝန်းေြမကွက်၏ (ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း) အကျယ်အဝန်း

အလျား (၂၀)ေပxအနံ(၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်အလွတ်ှင့်တကွ အလျား (၂၀)ေပxအနံ(၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်အလွတ်ှင့်တက ွ

အကျိးခံစားခွင့်များှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်အကျိးခံစားခွင့်များှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အလွတ်ှင့်တက ွအကျိးခံစားခွင့်များအား 

အမည်ေပါက်    ေဒ ေမသ ာ  [၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၂၂၉၄]၏    မှတ်ပုံတင်အထူး 
ကိယ်ုစားလှယ်လ စဲာအမှတ်-၅၈၉၆/၆-၄-၂၀၂၂ ရရိှလျက်  ြပန်လည်ေရာင်းချပုိင်ခွင့် 
ရိှသ ူဦးေဇာ်ထူးေအာင် [၁၂/ဒဂဆ(ိင်ု)၁၉၉၈၁၉] ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်ရန် 
အေကာင်းရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက် 
အထားများြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက   အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ   ပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းဝင်းထက် (LL.B,LL.M)ေဒ ဝင်းဝင်းထက ်(LL.B,LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၇၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၇၆)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၀၁၁၅၇၆ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၀၁၁၅၇၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၉၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၆၅၇(ခ)၊ ဧရိယာ(၁၂၆၀)စတုရန်းေပ၊ အကျယ် ေပ(၂၁x၆၀)၊ 
ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အမှတ်-၆၅၇/ခ၊ ဇာနည်(၁၅)
လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမ
ှင့ ်အိမ်အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်တို၏ မိေြမစာရင်းအမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်
ေဒ ေမာ်လ ီ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၂၅၀၈၂]က  မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူ
မည်သူမဆိုခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 
မရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်  ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၁/တိုးချဲ)၊ ေြမ 
ကွက်အမှတ်(၈၆၀)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၈၆၀) ၊ ၁-တိုးချဲရပ်ကွက်၊ 
သီးသန်(၃)လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)
မိနယ်၊ ဦးချစ်စန်ိ(CF-၀၈၇၂၆၁) အမည် 
ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဦးချစ်စိန် (CF-၀၈၇၂၆၁)ထံမှ အေရာင်း 
အဝယ်   အရပ်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်
ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ညိမ်း [၉/ညဥန(ိုင်) 
၀၅၆၁၃၃]မှ ပါမစ်မူရင်းတင်ြပ၍ ဂရန်သစ် 
ေလ ာက်ထားလာြခငး်အား ကွငး်ဆငး် 
စစ်ေဆးရာ တစ်ထပ်ပျ်ေထာင်သွပ်မိုး
တစ်လံုးရိှပီး ကုိယ်တုိင်ေနထုိင်ပါသည်။ 
သို ြဖစ်ပါ၍ ေဒ ညိမ်းမှ ပါမစ်မူရင်း 
တင်ြပ၍ ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာ 
ြခင်းအား  တရားဝင်   ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်  
ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိ 
ပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ အထက်ပဇွုန်ေတာင် 

လမ်းှင့် ကွက်သစ်လမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၇၁) ှစ်ခန်းတဲွ RC ရှစ်ထပ်ခဲွတုိက်၏ ၇လ ာ(ဘီ) 
ဧရိယာ (၁၈x၆၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းကို ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အဆိုြပသူ ေဒ မရီနားေဒဝီ(ခ) 
ယမင်း  (ဘ)  ဦးတ(ိခ်)တ်ု(ပ်)  [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၇၅၃၁၅]ထမှံ က န်မ ေဒ ေအးေအးဝင်း 
[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၃၅၁၇]က ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ   ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က န်မထံ 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုအပီးသတ် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

 ေဒ ေအးေအးဝင်း [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၃၅၁၇] ေဒ ေအးေအးဝင်း [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၃၅၁၇]
 ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၄၈၈၅၂၂ ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၄၈၈၅၂၂

သက်ဆုိင်သူများ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆုိင်သူများ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်- ေရ လင်ပန်း- 

၂၃၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ ် (၂၃)၊ ေရ လင်ပန်း၊  ေရ ဂ မာ (၄-လမ်း)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-(၁၆၄၅)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ) ရှိ ရဲအရာခံ 

သန်းြမင့်(ငိမ်း) [၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၈၉၁၄] (ဘ)  ဦးချစ်ေဖ အမည်ေပါက် 

ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းှင့ဆ်က်စပ်လျက်ရိှေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

အားလုံးတိုကိ ုစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ တရားဝင ်

လက်ဝယ်ထားရိှကာ ယခုလက်ရိှထား  တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် တရားဝင် 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ  ဦးြမင့ဦ်း[၁၂/လသန 

(ိင်ု)၀၀၄၅၈၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ ဦးစန်ိြမင့ ်[၈/ရစက(ိင်ု)၀၉၀၂၃၈] 

မှ အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (၂-၇-

၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍  ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက ်

အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

အား   ဥပေဒှင့်အညီ   ပီးေြမာက်ေအာင ်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ညီညီမင်းဦးေကျာ်ညီညီမင်း

LL.B,M.A(Business Law), D.B.L,D.I.LLL.B,M.A(Business Law), D.B.L,D.I.L

P.G.D.C.A, G.T.I(Civil)P.G.D.C.A, G.T.I(Civil)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၀၀)

အမှတ်(၇၁၂/ခ)၊ မ ေလးလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်(၇၁၂/ခ)၊ မ ေလးလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၇၇၀၉၉၊ ၀၉- ၉၇၁ ၅၅၂၈၈၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၇၇၀၉၉၊ ၀၉- ၉၇၁ ၅၅၂၈၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ပုပ ားလမ်း၊ ထင်းပံုေကျးရာ၊ ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်း 

ေဒသကီးတွင ်ေနထိုင်ေသာ ဦးခင်ေဇာ် [၁၄/ဖပန(ိုင်)၀၀၂၈၅၆]မှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမည်ရှ ိအမှတ်တံဆိပ် (၁)မျိးြဖစ်ေသာ-

- Ruby

အမည်ြဖင့ ်ေသာက်ေရသန်ထုတ်လုပ်ေရာင်းချရန ်စီစ်ထား 

ရှိပီးြဖစ်ပါသည်။   သိုြဖစ်ပါ၍   ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်ရှိေသာ 

ေသာက်ေရသန်စက်ံုများမှ အမည်တူရိှပါက ခုိင်လံုေသာအေထာက် 

အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 

တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ Viber 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက သတင်းစာေကညာချက်ှင့်အတ ူအသုံးြပ 

လိုေသာ အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပံုတင်ြခင်း၊ အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါး 

ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနသုိ အမည်တေူထာက်ခခံျက် ဆက်လက်ေလ ာက် 

ထားြခင်းများ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးခင်ေဇာ် [၁၄/ဖပန(ိုင်)၀၀၂၈၅၆]ဦးခင်ေဇာ် [၁၄/ဖပန(ိုင်)၀၀၂၈၅၆]

Ph:  09-5179606Ph:  09-5179606

သက်ဆုိင်သူများ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆုိင်သူများ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-ေရ လင်ပန်း- 

၂၃၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၂၃)၊ ေရ လင်ပန်း၊ ေရ ဂ မာ (၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

(၁၆၄၆)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ေပ ၄၀ x အနံ ေပ ၆၀)ရှိ ေဒ ေစာကည ်[၁၂/

ကတန(ိုင်)၀၂၇၆၆၈] (ဘ) ဦးစံလွန်း အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုစာချပ် 

အဆက်ဆက်ြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ တရားဝင်လက်ဝယ်ထားရှိကာ 

ယခုလက်ရှိထား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူဦးြမင့်ဦး [၁၂/လသန(ုိင်)၀၀၄၅၈၄]ထံမှ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ချိ [၈/ရစက(ိင်ု)၀၉၀၁၉၇] မှအပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ု (၂-၇-၂၂)ရက်ေနတွင် ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက် 

အတင်ွး တိကျခုိင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ 

က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင် လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက ်

အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီ

ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ညီညီမင်းဦးေကျာ်ညီညီမင်း

LL.B,M.A (Business Law), D.B.L, D.I.L,LL.B,M.A (Business Law), D.B.L, D.I.L,

P.G.D.C.A, G.T.I (Civil)P.G.D.C.A, G.T.I (Civil)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၀၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၀၀၀)

အမှတ်(၇၁၂/ခ)၊ မ ေလးလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်(၇၁၂/ခ)၊ မ ေလးလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၇၇၇၀၉၉၊ ၀၉-၉၇၁၅၅၂၈၈၃ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၇၇၇၀၉၉၊ ၀၉-၉၇၁၅၅၂၈၈၃

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

တင်ဒါအမှတ်စ်-၃/၂၀၂၂-၂၀၂၃တင်ဒါအမှတ်စ်-၃/၂၀၂၂-၂၀၂၃
၁။ ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသံုးချမ စီမံခန် ခဲွေရးဦးစီးဌာန၊  န်ကားေရးမှးံုး၊ ဧရာဝတီတုိင်း 
ေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ြပည်ေထာင်စရုန်ပုေံင၊ွ ဧရာဝတတီိင်ုး 
ေဒသကီးအစုိးရအဖဲွရန်ပံုေငွတုိြဖင့်ေဆာင်ရက်မည့် ကျပ်သန်း (၂၀၀)အထက် တာတမံြပြပင် 
ြခင်းှင့ ်ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများအတွက ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ  တင်သွင်းရန် 
ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
(က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ၁၁-၇-၂၀၂၂ ရက်မှ 
  ေရာင်းချမည့်ရက ်  ၁၈-၇-၂၀၂၂ ရက် (ုံးချနိ်အတွင်း)
(ခ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ -  န်ကားေရးမှးုံး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ 
 ဝယ်ယူရမည့်ေနရာ  စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ 

ပုသိမ်မိ။
   - ဒတုယိ န်ကားေရးမှးုံး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရ 

အသုံးချမ    စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန  (ေရအရင်း 
အြမစ်)၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိ။

(ဂ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာေခ ယူရသည့် - တာတမံြပြပင်ြခင်းှင့ ်ေရုတ်ေြမာင်း 
 အေကာင်းအရာ   တူးေဖာ်ြခင်း

(ဃ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ -  န်ကားေရးမှးုံး၊   ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ 
 တင်သွင်းရမည့်ေနရာ  စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန(ဆည်ေြမာင်း)  ဧရာဝတ ီ

တိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိ။
   - ဒတုယိ န်ကားေရးမှးုံး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရ 

အသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန  (ေရအရင်း 
အြမစ်)၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိ။

(င) တင်ဒါေလ ာက်လ ာေနာက်ဆုံး - ၂၁-၇-၂၀၂၂ ရက်၊ 
 တင်သွင်းရမည့ ်ရက်/အချနိ်  မွန်းတည့် (၁၂:၀၀)နာရီ
(စ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်၊ အချနိ်၊ ေနရာ - ၂၅-၇-၂၀၂၂ ရက်၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ
     န်ကားေရးမှးုံး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ 
   စမီခံန် ခဲွေရးဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊
   ပုသိမ်မိ။
၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ုံးချနိ်အတွင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး 
တင်ဒါပုစံှံင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များ သရိှိလိပုါက ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ဆည်ေြမာင်း 
ှင့ ်ေရအသုံးချမ စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန(ဆည်ေြမာင်း) ုံး ဖန်ုး-၀၄၂-၂၉၁၀၇ ှင့ ်၀၄၂-၂၉၀၀၄သို 
လည်းေကာင်း၊ ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသံုးချမ စီမံခန် ခဲွေရးဦးစီးဌာန(ေရအရင်းအြမစ်) ံုးဖုန်း- 
၀၄၂-၂၄၃၀၃ ှင့် ၀၉-၂၅၀၄၀၇၃၆၈ သုိလည်းေကာင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

 တင်ဒါေကာ်မတီ တင်ဒါေကာ်မတီ
 ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန
 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး



ဇူလိုင်  ၆၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ င/ကရပ်ကွက်၊ ဝါဆိုဦးေကျာင်းလမ်း ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ င/ကရပ်ကွက်၊ ဝါဆိုဦးေကျာင်းလမ်း 
(စံချနိ်သစ်)၊ အမှတ်-၃၉၄ ဟုေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ(၃၈x၁၀၀)ေပရှိ (စံချနိ်သစ်)၊ အမှတ်-၃၉၄ ဟုေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ(၃၈x၁၀၀)ေပရှိ 

ေြမကွက်အပါအဝင်  ယင်းေြမကွက်ှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ ေြမကွက်အပါအဝင ် ယင်းေြမကွက်ှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ 
ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးေြမေပ ေြမေအာက ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

အထက်ပါေြမကွက်အပါအဝင် ယင်းေြမကွက်ှင့ဆ်က်စပ်လျက်ရိှ ေသာ ေြမေပ  
ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး၊ အေမဆွိင်ု 
အ ပ်အေထွးမရှိေကာင်း၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ေဒ စန်းဝင်း [၁၂/စခန 
(ုိင်)၀၂၉၀၆၀]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လုိသူများသည် ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 
အတွင်း လုေံလာက်ခိင်ုမာေသာ ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားအြပည့အ်စုြံဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုး 
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                       လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

ြဖြဖဝင်းြဖြဖဝင်း
အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

(စ်-၃၄၃၀၀/၂၂-၉-၂၀၁၁)(စ်-၃၄၃၀၀/၂၂-၉-၂၀၁၁)
အမှတ်(၇၂/စီ)၊ ၅-လ ာ၊ ၁၆၅ လမ်းတို၊ တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။အမှတ်(၇၂/စီ)၊ ၅-လ ာ၊ ၁၆၅ လမ်းတို၊ တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၄၉၉၈၂၈၊ ၀၉-၄၄၂၅၂၁၉၂၆ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၄၉၉၈၂၈၊ ၀၉-၄၄၂၅၂၁၉၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်FMI-7၊  ေြမကွက်အမှတ-် 

(၂၆၅)၊ ဧရိယာ(၀.၂၃၉)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-(CA-254)၊  ချယ်ရီလမ်းသွယ်(၅)
လမ်း၊ FMI City၊ (၄)ရပ်ကွက်၊  လ  င်သာယာမိနယ်၊ ဦေနဝင်း[၁၂/အစန(ိင်ု)၁၃၉၀၉၆]၊ ေဒ ခင်ှင်း 
သက်[၁၂/အစန(ိုင်)၁၃၉၀၉၅]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမအား၊ ေြမငှားဂရန်အမည်ေပါက ်
တစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးေနဝင်းသည် (၉-၇-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်၎င်းပိင်ုဆိင်ုေသာအစအုား 
ဇနီးေတာ်စပ်သူ ေဒ ခင်ှင်းသက် [၁၂/အစန(ိုင်)၁၃၉၀၉၅]မှ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးေနဝင်း 
ကွယ်လွန်ပီးေနာက် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုအနက်မှ ကွယ်လွန်သူ ခင်ပွန်း ဦးေနဝင်း၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အစုအား ကျန်ရစ်သူ တစ်ဦး 
တည်းေသာ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်ှင်းသက်ကသာလ င် အေမွဆက်ခံြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒှင့်အည ီ
တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း ၎င်းမှလွဲ၍ အြခားေသာ အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသ ူတစ်ဦး 
တစ်ေယာက်မ မရိှပါေကာင်း (၃-၅-၂၀၂၂)ရက်စဲွြဖင့ ်ကျန်ဆိထုားသည့ ်ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခ ံ
ကျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ ဦးေနဝင်း၏ ေသဆံုးမ လက်မှတ်၊ ဦးေနဝင်း၊ ေဒ ခင်ှင်းသက် အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင် 
ေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံ
ေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ် ပုဗ သီရိမိ၊ ေအာင် 

သာယာရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-  

၃၃/ ေပါင်းေလာင်း-၃၊ ဧရိယာ (၀.၁၁၀)

ဧက အသီးသီးရှိ ေဒ ထက်ထက်ေအာင ်

အမည်ေပါက် ေြမကွက်အမှတ် (M-၀၄၇)၊ 

ေဒ လှလှဝင်း အမည်ေပါက် ေြမကွက ်

အမှတ်(M-၀၄၈)၊ ဦးွန်ိင်ု အမည်ေပါက် 

ေြမကွက်အမှတ်(M-၀၄၉)၊ ဦးေကျာ်ေဇ 

မင်း အမည်ေပါက် ေြမကွက်အမှတ ်(M-

၀၅၀)တိုအား ေဒ နန်းဟွမ် [၁၃/ကတန 

(ိုင်)၁၆၂၃၇၈]မှ ေြမေပးမိန် ၊ အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်၊ ေရာင်းသူ/ဝယ်သူ ကျမ်းကျန်ိ 

ဆုိချက်၊ ဝန်ခံကတိြပချက်၊ ှစ်ဦးှစ်ဖက် 

သေဘာတူကတိဝန်ခံချက်၊ ရပ်ကွက်/

ရစဲခန်း ေထာက်ခခံျက်၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး 

ကတ်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းမူရင်း 

များတင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ် ေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထား 

လာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်

တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ 

တရားုံးအမိန်  ဒီကရီများ အေထာက် 

အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံ 

ကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနသုိ ဤေကညာ 

ချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 

လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှ 

ပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 

ေြမငှားစာချပ်ေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထားလာမ အား 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်

ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတ ရသရီိမိ၊ သကဲ န်း 

ကွက်သစ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂/

သဲက န်းအေနာက်ရပ်၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(ဥသ-၄၀၃၂)၊ ေဒ လှလှဝင်း အဖအမည် 

ဦးစိန်ေသာင်း[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၈၇၈၉၈] 

အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်၏ ေြမကွက် 

ေနရာချထားေပးြခင်း  ခွင့်ြပမိန်မူရင်း 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေဒ လှလှဝင်း၊ 

အဖအမည် ဦးစိန်ေသာင်း[၁၂/သဃက 

(ိုင်)၀၈၇၈၉၈]မှ ေြမကွက်ေနရာချထား 

ေပးြခင်း ခွင့ြ်ပမန်ိမတိ ၊ မှတ်ပုတံင်မတိ ၊ 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်းမိတ ၊ ေပျာက်ဆုံး 

ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာမူရင်း၊ 

ဝန်ခကံတြိပချက်မရူင်း၊ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ် 

ေရးမှးေထာက်ခံချက်မူရင်း၊   ရဲစခန်း 

ေထာက်ခံချက်မူရင်းများတင်ြပပီး ေြမကွက် 

ေနရာချထားေပးြခင်း ခွင့်ြပမိန်မိတ မှန်မိတ မှန် 

ထတ်ုေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်

ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့်  တရားဝင် 

ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 

အမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထား ခုိင်လံုစွာ 

တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ  

ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မ ှ

စ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း  လာေရာက်ကန်  

ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့်    သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမကွက်ေနရာ 

ချထားြခင်း  ယာယီခွင့်ြပမိန်မိတ မှန် မိတ မှန် 

ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ေကညာ 

လိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ပုိင်းခုိင်၊ တုိက်ကီးမိနယ်၊ ပန်းပင် 

တန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်(၈၈၈)၊ ကွင်းအမည်-ဆပ်ေသကွင်း၊ ေြမကွက် 

ဦးပိုင်အမှတ်-၄၇/က၊ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း- ၆.၄၇ ဧက၊ လယ်ယာေြမ 

ဦးဝင်းဗိလ်ု အမည်ေပါက် လယ်ေြမှင့ ်၎င်းေြမေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

ကိ ုလက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးသရူန်ိထွန်း [၇/လမက(ိင်ု)၁၁၃၇၈၇] ထမှံ 

က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ မူရင်းစာရက်စာတမ်းများရယူထားပီး အပီးအပိုင် 

ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 

ခိုင်လုံစွာြဖင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင် 

လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားြခင်းရရှိသူလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားြခင်းရရှိသူ

 ေဒ ထိုက်ထိုက်ဟန် ေဒ ေသာ်ေသာ်မင်းသူ (LL.B) ေဒ ထိုက်ထိုက်ဟန် ေဒ ေသာ်ေသာ်မင်းသ ူ(LL.B)

 [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၁၆၂၉၉] (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၁၆၂၉၉] (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

 ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၃၇၀၂၉၇ (စ်-၁၄၁၄၅) (၁၆-၁-၂၀၁၈) ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၃၇၀၂၉၇ (စ်-၁၄၁၄၅) (၁၆-၁-၂၀၁၈)

  အမှတ်(၆၂)၊ ေရ လ  င်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်  အမှတ်(၆၂)၊ ေရ လ  င်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်

  Ph:09-2201693  Ph:09-2201693

  ေဒ ေအးသီတာ (LL.B)  ေဒ ေအးသီတာ (LL.B)

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

  (စ်-၁၄၁၅၉/၂၀၁၈)  (စ်-၁၄၁၅၉/၂၀၁၈)

  Ph:09-402590475, 09-954590475  Ph:09-402590475, 09-954590475

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
မိတ်ခိုင်၊ မိတ်မိနယ်၊ မိတ်ေတာင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ(်၂၃၈)

တဖက ာကွင်း၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၃/၂-စ)၊ ေြမဧရိယာ သုညဒသမ ၁၁ ဧကရိှ ေြမကွက် 
အား လူေနအိမ်ရာေြမအြဖစ်အသုံးြပရန ်ေဒ သူဇာဝင်း အမည်ြဖင့ ်လယ(၃၀)
ရရှိထားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမေနရာအား ေြမငှားဂရန ်(အသစ်) ေလ ာက်ထား 
ိင်ုေရး ေဒ သဇူာဝင်း [၆/မအရ(ိင်ု)၀၉၉၄၁၅]မှ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက မိတ်ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး 
ဌာနုံးသို ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း ေြမပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက် 
အထား ြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက 
လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
 ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိ
 ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန
 မိတ်မိ မိတ်မိ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ရပ်ိသာေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်-၁၀၄၀၊ 

ဦးပိုင်အမှတ-်က/ ၇၉/၃၅၊ ေြမလုပ်ကိုင်သ ူဦးေနဝင်း(ခ) ဦးစန်းဝင်း၊ အကျယ်အဝန်း 
ေပ (၄၀x၆၀) ရိှေသာ ခံေြမအား ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် ေဆာင်ထားေသာ ေြမခွန်ေြပစာ 
ှင့်အတူ တရားဝင ်ပိုင်ဆိုင်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချခွင့်ရှိသ ူေဒ သင်းထက်ထက်ထွန်း[၁၂/
လကန(ုိင်)၂၃၆၇၅၂]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေဇာ်မင်းထွန်း [၁၀/မလမ(ုိင်)၁၃၃၇၄၈]၊ 
ေဒ ငုဧပရယ်ဝင့် [၇/ပတန(ုိင်)၁၁၂၂၆၆] တိုက အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများြဖင့ ် က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇာ်မင်းထွန်းှင့် ေဒ ငုဧပရယ်ဝင့်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေဇာ်မင်းထွန်းှင့ ်ေဒ ငုဧပရယ်ဝင့်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ယ်ယ်စိုးေဒ ယ်ယ်စိုး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၉၄၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၉၄၆)
အမှတ်-၂၁၆/ခ၊ မ ေလးလမ်း၊ (၆/၉) ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၂၁၆/ခ၊ မ ေလးလမ်း၊ (၆/၉) ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၆၂၂၂၂၁၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၆၂၂၂၂၁၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အမ ထမ်းရပ်ကွက်၊ ဖွံဖိးေရး 

(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၂၃)၊ ကွင်းအမှတ်(၂၈)၊ ေညာင်သံုးပင်ေြမာက်ကွက်၊ ဦးပိင်ုအမှတ် 
(၂၄) ယခင် ဦးစေံကျာ်အမည်ြဖင့ ်ေြမစာရင်းပုစံ-ံ ၁၀၅/၁၀၆ ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ေြမကွက် 
များအနက် (၀.၀၅၅)ဧက မိေြမစာရင်း၌ အလျား x အနံ ေပ (၄၀x၆၀)အကျယ် 
အဝန်းရှိ ေြမကွက်အား ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူခဲ့ကပီး (၁၀-၂-၂၀၂၂)
ရက်တွင် ေဒ ေထွးေထွးကည ်[၇/ပတတ(ိုင်)၁၆၅၉၅၀]ထံမှ ဦးမင်းစုရိမ ်[၁၀/
မလမ(ိုင်)၁၃၀၉၅၉]မှ ဝယ်ယူကာ လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ပီး (၂၁-၂-၂၀၂၂)ရက်၌ 
ဦးမင်းစရုမ်ိအမည်ြဖင့ ်ေြမစာရင်းပုစံ ံ-၁၀၅/၁၀၆ ေလ ာက်၍ (၁-၃-၂၀၂၂)ရက်တွင် 
မိေြမဌာနဆိုင်ရာမ ှအသိမှတ်ြပထားသည့်အတွက ်အဆိုပါ ေြမကွက်အလွတ ်
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးမင်းစုရိမ်၏ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်(ဇနီး) ေဒ ခင်စ ာထွန်း [၁၂/
သလန(ိုင်)၀၇၅၁၅၃] မှ ေရာင်းချလိုေကာင်း က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံသို ကမ်းလှမ်း 
သည့်အတွက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှလည်း အဆိုြပ ကမ်းလှမ်းချက်ကို သေဘာ 
တညူလီက်ခံပီး (၁၅-၆-၂၀၂၂)ရက်၌ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေရာင်းချသ၏ူ 
လက်ဝယ်သို က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ လက်ထလိက်ေရာက်ေပးအပ်ထားပီးြဖစ် 
ပါေသာေကာင့် အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက       
ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူတက ွယေနေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ
စ၍   (၇)ရက်အတွင်း   က ်ုပ်တိုထံ   လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်သမူရိှပါက တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ စန်းစန်းဝင်း (LL.B,DIPL) ေဒ ေအးမိုမိုခိုင်(LL.B) ေဒ စန်းစန်းဝင်း (LL.B,DIPL) ေဒ ေအးမိုမိုခိုင်(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၁၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၀၃၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၁၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၀၃၆)
 အမှတ်(၆၇)၊ သီဟလမ်း၊ အမှတ်(၁၉)၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊  အမှတ်(၆၇)၊ သီဟလမ်း၊ အမှတ်(၁၉)၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊ 
 (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) ဇဝနရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) ဇဝနရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊
 မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။  မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၂၃၀၉၊ ၀၉-၇၈၀၉၇၂၄၄၀၊ ၀၉-၇၉၈၂၆၀၁၅၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၂၃၀၉၊ ၀၉-၇၈၀၉၇၂၄၄၀၊ ၀၉-၇၉၈၂၆၀၁၅၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂၄)၊ 

ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၃၉) တွင် တည်ရိှေသာ ဧရယိာ ေပ(၄၀x၆၀)
ရှိ ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး ဝယ်ယူရန် 
ေြမချပါမစ်မူရင်း၏ မူလအမည်ေပါက်ြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်ြမင့် [၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၀၈ 
၄၈၂]ထမှံ ဆက်စပ်စာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်ဝယ်ယခူဲ့ပီး လက်ရိှတရားဝင်ပိင်ုရှင်ြဖစ် 
ေသာ ေဒ ေအးဝင်းေအာင် [၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၀၇၀၁၄]သုိ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငေွပးေချထားြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ မည်သမူဆိ ု
ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့ ်
ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အထက်ေဖာ်ြပပါ  ေြမကွက်ကို  တရားဝင ်
နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီတာေအးေဒ သီတာေအး

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၅၆၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၅၆၇)
အမှတ်(၃၁) (က)၊ ဟားခါးလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၃၁) (က)၊ ဟားခါးလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၀၂၇၄၇၊ ၀၉- ၈၈၂၇၈၃၇၂၆ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၀၂၇၄၇၊ ၀၉- ၈၈၂၇၈၃၇၂၆

“ဦးရဲမင်း[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၀၉၄၄]ှင့် အများသိေစရန် “ဦးရဲမင်း[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၀၉၄၄]ှင့် အများသိေစရန် 
ေကညာြခင်း”ေကညာြခင်း”

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၅၊ လူေန 
ရပ်ကွက်အမှတ်-ေရ ေပါက်က၊ံ ေြမကွက်အမှတ်-၂၀၀၊ ဧရယိာ အလျား(၄၀)ေပx အန(ံ၆၀)
ေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်များ 
အားလုံးကိ ုေြမအမည်ေပါက် ဦးသန်ိးလွင်ထမှံ ဦးရမဲင်းသည် အရပ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယခူဲ့ပီး 
၎င်းေြမကွက်အနက်မှ  တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာ  ေတာင်ဘက်ြခမ်း  အလျား (၂၀)ေပx 
အနံ(၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်အား ဦးရဲမင်းမှ ဦးေမာင်ေမာင်[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၁၈၃၅၉]သုိ 
(၃၁-၈-၂၀၂၁)ရက်တွင်     အပီးအပုိင်လ ဲေြပာငး်ေရာငး်ချေပးအပ်ခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ လူကီးမင်းမှ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆ ွအမည်ေပါက်ြပလပ်ုရန် 
အတွက် ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ေနာက်ဆုံးထားပီး လာေရာက ်
ေဆာင်ရက်ေပးပါရန် အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ လူကီးမင်းလာေရာက ်
ဆက်သွယ်ြခင်းမရှိပါက က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ သက်ဆိုင်ရာ ုံးဌာနအသီးသီးများတွင ်
လိုအပ်သလို ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးေအးမူ ေဒ ေအးေအးမူ 

LL.B,D.B.L,D.M.LLL.B,D.B.L,D.M.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၂၃)(၁၀-၅-၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၂၃)(၁၀-၅-၂၀၁၂)

တိုက်(၉/၁)၊ ေြမညီထပ်၊  (၃၆)လမ်းေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၉/၁)၊ ေြမညီထပ်၊  (၃၆)လမ်းေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၃၉၉၁ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၃၉၉၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိေဟာင်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

ကယ်စင်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊  တိုက်အမှတ်(CL-4)၊ (B-3)၊ Type(1-
Bedroom)၊ City Loft၊ RC(၈)ထပ်တုိက်၏ အခန်းအမှတ်(၇၁၂)၊ (၇-လ ာ)၊ ဧရိယာ 
(၄၈၄)စတုရန်းေပရိှ   ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် ၎င်းကွန်ဒုိတုိက်ခန်း၏  အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု  လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ု  ဝန်ခံကတိြပသူ 
ြဖစ်ေသာ ေဒ ေအးစ ာလွင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၃၇၅၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်ေသာ ေဒ ကည်ြပာမင်း[၉/အမရ(ိုင်)၁၁၀၈၆၇]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ  (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက ်
စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ
သည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ကည်ြပာမင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ကည်ြပာမင်း၏ 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။

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

(၁၆/၂၀၂၂-၂၀၂၃)(၁၆/၂၀၂၂-၂၀၂၃)
၁။ ြမန်မာ့ေရနံှင့ ်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရနံတူးေဖာ်/ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံး 
ပစ ည်းများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါသည-်
စ်  တင်ဒါအမှတ် ပစ ည်းအမျိးအမည် မှတ်ချက်စ်  တင်ဒါအမှတ် ပစ ည်းအမျိးအမည ် မှတ်ချက်
(၁) DMP/L-031(22-23) Mud Chemical (4) Items Ks
 (Retender)
(၂) DMP/L-069 (22-23)  Assorted Sizes of Pipe Fittings (11)Items Ks
 (Retender)
(၃) DMP/L-175(22-23) Spares for JC-70 B Drawwork  Ex ZJ  70L Drilling Rig Ks
  (21) Items
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပံုစံများကုိ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ 
ုံးအမှတ် (၄၄)၊ (ဘ  ာေရးဌာန) ေနြပည်ေတာ်တွင် လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန 
ဝက်ဆိုဒ် (energy.gov.mm)(energy.gov.mm) တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၃။ အဆိပုါအတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများကိ ု(၂၀-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန  (၁၂:ဝဝ) နာရီ(၂၀-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန (၁၂:ဝဝ) နာရတွီင် ေနာက်ဆုံးထား၍ ပစ ည်းစမီဌံာန၊  ြမန်မာေ့ရနှံင့် 
သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ် (၄၄) ေနြပည်ေတာ်သို  (လူကိုယ်တိုင်)(လူကိုယ်တိုင)် လာေရာက်ေပးသွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။
 ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း
 ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၀၆ ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၀၆

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ -၂၈၃အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ -၂၈၃

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၇၂၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၇၂
ကွယ်လွန်သူ ဦးတင့်လွင်၏ ကျန်ရှိရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ ကွယ်လွန်သူ ဦးတင့်လွင်၏ ကျန်ရှိရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ 

ေဒ ဝင်းမာ                      --------------------                      ေလ ာက်ထားသူ ေလ ာက်ထားသူ

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ဟုိင်းကူးေကျးရာအုပ်စု၊ ဥယျာ်ဝ 

ေကျးရာ၊ အိမ်အမှတ်(၂၇၄)တွင် ေနထိုင်ခဲ့ေသာ ကွယ်လွန်သူ ဦးတင့်လွင်၏ 

ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေပ ၌ အေမွထိန်းလက်မှတ်စာထုတ်ေပးပါမည့်အေကာင်း 

ှင့် ၎င်း၏ဇနီး ေဒ ဝင်းမာက အေမွဆက်ခံြခင်း ဥပေဒအရ ေလ ာက်ထားသြဖင့ ်

ဤအမ ကို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၁)ရက် (၁၃၈၄ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆုတ် ၉ ရက်) 

ေနတွင် ဆိုင်ဆိုကားနာရန် ချနိ်းဆိုထားသည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ထိုကွယ်လွန်သူ 

ဦးတင့်လွင်၏ ကျန်ရှိရစ်ေသာ ပစ ည်းများတွင ်အကျိးစီးပွားသက်ဆိုင်သည်ဟ ု

အဆိုရှိသူတိုအား အဆိုပါအမ တွင ်၎င်းတို (လာေရာက ်ေလ ာက်ထားဆိုင်ဆိုရန် 

သင့ေ်လျာ်မည်ဟ ုထင်ြမင်လ င်) ဆိခုဲေ့သာ ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ (၂၁)ရက် (၁၃၈၄ 

ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆုတ် ၉ ရက်)ေန  နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် မိမိတို ကိုယ်တိုင် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦးဦးြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာင်း လာေရာက် 

ဆိင်ုဆိရုန်ှင့ ်အေမထွန်ိးလက်မှတ်စာမထတ်ုေပးမ ီမှတ်တမ်းများကိ ုကည့် ရန် 

အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃ှင့်အည ီဆင့်ဆိုလိုက်သည်။ ၎င်းကဲ့သို 

လာေရာက်ြခင်းမရိှ ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် ံုးေတာ်ကဆုိခ့ဲေသာ ေဒ ဝင်းမာ၏ ေလ ာက်လ ာ 

အေပ ၌ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးလ င် ၎င်းအမ အေကာင်းအရာတွင် စီရင်ချက ်  

ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၄)ရက်ေန၌ ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မျိးြမင့်ဦး)(မျိးြမင့်ဦး)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၃) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၃)

 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ (၈၈)ရပ်ကွက်၊ ေငဇွင်ေယာ်လမ်း၊ 

အမှတ်(၅၇၀/ခ)ဟေုခ တွင်ေသာ ဦးဝင်းွယ်+၂ မလူပိင်ုရှင်မှ တရားဝင်လ ဲေြပာင်း 

ပိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ ေဒ မိုးမိုးခိင်ု [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၈၇၄၂၄]ကိင်ုေဆာင်သမှူ အမ်ိှင့် 

ေြမအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုတရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရာ က န်ေတာ် ဦးမင်း 

သူ [၁၂/သခန(ိုင်)၁၀၃၀၆၇]မှ    ၎င်းေဒ မိုးမိုးခိုင်ပိုင်ဆိုင်ေသာ   ေပ(၁၀ x ၆၀)              

ေြမှင့အ်မ်ိအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုစရန်ေပးေချပီး ဝယ်ယထူားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်မည့်သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့် 

က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမင်းသူ [၁၂/သခန(ိုင်)၁၀၃၀၆၇]ဦးမင်းသ ူ[၁၂/သခန(ိုင်)၁၀၃၀၆၇]

Ph:09-799144211Ph:09-799144211

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃/၄ နဝေဒး၊  

ေြမကွက်အမှတ-်(၇၅)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်(၁၅)၊ (၁၅)

လမ်း၊ နဝေဒးအိမ်ရာ၊ (၆)ရပ်ကွက်၊  လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေဒ တင်တင်ေလး[၁၂/ဗတထ 

(ိင်ု)၀၁၉၂၀၃] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ တင်တင် 

ေလးသည် (၂၉-၇-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်တစ်ဦးတည်းေသာ အစ်မအရင်း 

ြဖစ်သ ူေဒ ခင်သန်းြမင့[်၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၁၇၉၂၃]မှ ေဒ ခင်သန်းြမင့ှ်င့ ်ေြမအမည်ေပါက် 

ေဒ တင်တင်ေလးသည ်   (ဖခင်) ဦးသိန်းှင့် (မိခင်)ေဒ ြမရင်တိုမ ှေမွးဖွားေသာသမီး

ှစ်ဦးြဖစ်ေကာင်း ဖခင်၊ မိခင်တုိတွင် အြခားေသာ ေမွးစားထားြခင်း၊ ကိတ ိမသား၊ သမးီ

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိပါေကာင်း ညီမ ေဒ တင်တင်ေလးသည် အပျိကီးဘဝြဖင့ ်

ကွယ်လွန်သြဖင့် ၎င်းအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ထားေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်

ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အစ်မအရင်းြဖစ်သ ူေဒ ခင်သန်းြမင့ ်

သာလ င် ြမန်မာဓ့ေလထ့ုံးတမ်းဥပေဒှင့အ်ည ီအေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုပါေကာင်း၊ ၎င်းမှလဲွ၍ 

အြခားေသာ အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိေကာင်း (၁၈-၁၀-၂၀၂၂)

ရက်စွဲြဖင့ ်ကျနိ်ဆိုထားသည့် တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေဒ တင်တင်ေလးအမည်ေပါက ်

ဂရန်မူရင်း၊ ၎င်း၏လက်ဝယ်သိမ်းဆည်းထားရာမ ှအထားအသိုမှားယွင်း၍ ေပျာက်ဆုံး 

သွားသြဖင့ ်အဆိုပါေြမကွက်အား အြခားသူသို ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်၊ 

အာမခံအြဖစ်တင်သွင်းထားြခင်း၊ လှဒါန်းထားြခင်းတိုမ ှကင်းရှင်းပါေကာင်းှင့ ်ဂရန်

မူရင်းေပျာက်ဆုံးသွားသည်ှင့်ပတ်သက်၍ ြဖစ်ေပ လာမည့်ကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူ

ေြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း (၁၈-၁၀-၂၀၂၂)ရက်စဲွြဖင့ ်ကျန်ိဆိထုားသည့ ်ဝန်ခကံတြိပ 

ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာှစ်ေစာင်၊ ေဒ တင်တင်ေလး၏ ေသဆုံးမ  

လက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စုလဦူးေရစာရင်း၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေပျာက်ဆံုးသွားသည်မှာ မှန်ကန် 

ေကာင်း (၆)ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံစာ၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံစာ၊ ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပားတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက် 

ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇူလိုင်  ၆၊   ၂၀၂၂

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ -၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ -၃၇၃)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၇၁၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၇၁

ကွယ်လွန်သူ ဦးစိန်လှ၌ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်းကွယ်လွန်သူ ဦးစိန်လှ၌ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်း
ဦးေဇယျာလင်း            ----------------------         ေလ ာက်ထားသူ

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ၃ ရပ်ကွက်၊ ၆၄လမ်း၊ အမှတ်-၃၃ (၇လ ာ-

ညာ)ေန ဦးေဇယျာလင်းက ကွယ်လွန်သူ ဦးစိန်လှ၏ ကျန်ရစ်ေသာ ေငွြဖစ ်

သည့် ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ(်ေငွစုဘဏ်ခွဲ -၁) 

တွင် ေငွစုဘဏ်စာရင်းအမှတ်-(SH 166770) မှ စုေဆာင်းလက်ကျန်ေငွ 

(၁၂၄၃၃၁၇ ကျပ် ၀၆ ြပား) တိတိကို အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒအရ 

လက်မှတ်စာရလိေုကာင်း ဤုံး၌ ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သ ူ

ဦးစိန်လှ၏ ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန်ရှိသူဟူသမ တိုသည် 

ဤုံးသို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်၊ (၁၃၈၄ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆုတ် ၁ ရက်)

တွင် လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင် ေလ ာက်ထားသ ူဦးေဇယျာလင်း 

၏ ေလ ာက်ထားချက်ကိ ုကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့ ်မသင့်သည်ကိ ုစီရင် 

ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (သင်းြမြမစိုး)(သင်းြမြမစိုး)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၃) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၃)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

(၉၇)ှစ်ေြမာက် ေမွးေနမဂ  လာ(၉၇)ှစ်ေြမာက ်ေမွးေနမဂ  လာ
ပုသိမ်မိ၊ (၇၇) မရမ်းချိလမ်းေန ချစ်ေမေမ ေဒ စန်းြမင့်၏ (၆-၇-၂၀၂၂) ရက်တွင် 

ကျေရာက်ေသာ (၉၇)ှစ်ေြမာက် ေမွးေနမဂ  လာမှသည် ေနာင်ှစ်ေပါင်း (၁၂၀)တိင်ုေအာင် 

ေနစ်ြပလုပ်မဲြဖစ်သည့ ်ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာတရားများကိ ုကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ ကျန်းမာ 

ချမ်းသာစွာြဖင့ ် ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ိုင်ပီးလ င် ဝိပဿနာတရားများကိ ုတစ်ေနတြခား 

ပွားများ အားထုတ်ိုင်ပါေစေကာင်း ချစ်ေသာ သား၊ သမီး၊ ေြမးများက ဆုမွန်းေကာင်း 

ေတာင်းေခ ကပါသည်။

ချစ်သား၊ ချစ်သမီး ချစ်ေြမးများချစ်သား၊ ချစ်သမီး ချစ်ေြမးများ

ေဒါက်တာရဲထွန်း- ေဒါက်တာရီရီြမင့် Raymond Ye, Michael Yeေဒါက်တာရဲထွန်း- ေဒါက်တာရီရီြမင့ ် Raymond Ye, Michael Ye

ေဒါက်တာစိန်ဝင်း- ေဒါက်တာခင်ခင်ြမင့် ဆအုေိ စ၊ံ ြပည့ြ်မတ်ေကာင်း၊ ဆမွုန်သ ာေဒါက်တာစိန်ဝင်း- ေဒါက်တာခင်ခင်ြမင့် ဆအုေိ စ၊ံ ြပည့ြ်မတ်ေကာင်း၊ ဆမွုန်သ ာ

ဦးေအာင်သန်းဦး - ေဒ တင်မာေအး သူရလင်း-စုစုလွင်၊ ြမတ်သူ၊ဦးေအာင်သန်းဦး - ေဒ တင်မာေအး သူရလင်း-စုစုလွင်၊ ြမတ်သူ၊

 သိန်းထိုက်ေအာင်- ေရ ဝတ်လ ာဖူး သိန်းထိုက်ေအာင်- ေရ ဝတ်လ ာဖူး

(ဦးေသာင်းထွန်း)- ေဒ ေအးေအးြမင့် စုလဲ့မျိး၊ ေမသူခိုင်၊ ေကာင်းြမတ်လင်း(ဦးေသာင်းထွန်း)- ေဒ ေအးေအးြမင့ ် စုလဲ့မျိး၊ ေမသူခိုင်၊ ေကာင်းြမတ်လင်း

ဦးေအာင်သိန်းလွင် - ေဒ ေအးေအးသန်း ဒီမိုေအာင်၊ သန်စင် ပံးဦးေအာင်သိန်းလွင ်- ေဒ ေအးေအးသန်း ဒီမိုေအာင်၊ သန်စင် ပံး

ေဒါက်တာေနလင်း - ေဒါက်တာွန်ွန်စိန် eာဏ်လင်းထက်၊ ထက်ဝတီလင်းေဒါက်တာေနလင်း - ေဒါက်တာွန်ွန်စိန် eာဏ်လင်းထက်၊ ထက်ဝတီလင်း

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သံတံတားရပ်ကွက်၊ သံတံတားလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သံတံတားရပ်ကွက်၊ သံတံတားလမ်း၊ 

အမှတ်(၅၅)ရှိ Hall (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ (၄)လ ာ၊ အမှတ်(၅၅)ရှိ Hall (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ (၄)လ ာ၊ 

(၂၅ေပx ၅၀ေပ) ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံ ပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား (၂၅ေပx ၅၀ေပ) ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံ ပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား 

ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် အဆက်အစပ်များြဖင့ ်

တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ချိချိေထွး [၅/ဘတလ(ုိင်)၁၃၅၁၀၇] ထံမှ ဦးမျိး 

န ထွန်း [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၅၀၃၁၂]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်

ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်း 

များှင့်တက ွ  က ်ုပ်ထံသို  ယေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  လူကိုယ်တိုင ်

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

Japan- ဘုန်းြမင့် (ငါးသိုင်းေချာင်း)(LL.B)Japan- ဘုန်းြမင့် (ငါးသိုင်းေချာင်း)(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)

အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၁၂)၊ မာဃ(၁၃)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၀၆/က)၊ ေြမဧရိယာ (ဝ.၀၂၇)ဧက၊ (၁၂၀၀) စတုရန်းေပရှိ 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တိုသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်

ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဦးသန်ဇင် [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၂၆၉၇၅] အမည်ြဖင့် မှတ်သား 

တည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထမှံ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှသ ူဦးရစဲိုး [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၁၂ 

၁၄၈]က ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်တားြမစ်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာ 

ပါသည့် ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် က ်ုပ်ထံ    

လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ှင်းေဝေအာင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) စ်-၉၉၁၇ေဒ ှင်းေဝေအာင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) စ်-၉၉၁၇

LL.B,D.B.L, D.M.L, D.I.L (W.I.P.O- Switzerland)LL.B,D.B.L, D.M.L, D.I.L (W.I.P.O- Switzerland)

တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၇၂၂၆၀၇၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၅၈၃၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၇၂၂၆၀၇၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၅၈၃၇

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 
သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

ေလ့လာဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ေရးဦးစီးဌာနေလ့လာဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ေရးဦးစီးဌာန
ဝန်ထမ်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းဝန်ထမ်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

 ၁။ သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ေလ့လာဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ေရးဦးစီး
ဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့ ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာများ၌ 
ခန်ထားရန်အတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းများှင့ ် ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထား 
ိုင်ပါသည်-

 စ်     ရာထူး၊ လစာ န်း                         ပညာအရည်အချင်း                      ေနရာစ်     ရာထူး၊ လစာ န်း                         ပညာအရည်အချင်း                      ေနရာ 
   (က)  ဒုတိယဦးစီးမှး

         (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)            တက သုိလ်တစ်ခုခုမှ ဘဲွရရိှပီးသူ  (၂)ေနရာ 
   (ခ)    ကွန်ပျတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှး

         (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)    B.E (IT), B.C.Sc, B.C.Tech ဘဲွရရိှပီးသူ  (၂)ေနရာ 
   (ဂ)    အငယ်တန်းစာေရး

          (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)           တက သုိလ်တစ်ခုခုမှ ဘဲွရရိှပီးသူ    (၅)ေနရာ 
  ၂။    ေလ ာက်ထားသူသည-်

(က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
(ခ) (၃၀-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် အသက်(၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး အသက်(၃၄)ှစ် 

ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။   (ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများြဖစ်ပါက အသက် 
(၃၅)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သ ူြဖစ်ရမည်။)

(ဂ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့ ် ေလ ာက် 
ထားရမည်။ 

(ဃ) အမှတ်စ်(က)ှင့် (ခ)ပါ ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူးှင့ ် ကွန်ပျတာလုပ်
ေဆာင်ေရးမှးရာထူးေနရာအတွက ်အဂ  လိပ်စာှင့် ကွန်ပျတာက မ်း
ကျင်သူဦးစားေပးေရးချယ်မည်။ 

(င) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ပီး ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။
(စ) ေလ ာက်ထားသူတစ်ဦးလ င် ရာထူးအလ ာတစ်မျိးကိုသာ ေလ ာက် 

ထားရမည်။
(ဆ) ဝန်ထမ်းအြဖစ်ခန်အပ်ြခင်းခံရပါက အနည်းဆုံး(၃)ှစ် တစ်ဆက် 

တည်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 
 ၃။   ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကိ ု ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပပီး ေလ ာက်ထား 
သူကိုယ်တိုင ်လက်မှတ်ေရးထိုးရမည-်

(က) ေလ ာက်ထားသည့ ်ရာထူးအမည်၊
(ခ) အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်၊
(ဂ) ေမွးသက ရာဇ်ှင့် အသက်၊
(ဃ) လူမျိးှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊
(င) ပညာအရည်အချင်းှင့ ် ေအာင်ြမင်သည့်ခုှစ်၊ ေအာင်ြမင်ခဲ့သည့ ်

ေကျာင်း၊ တက သိုလ်၊
(စ) မိဘအမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်ှင့ ် ၎င်းတို၏ 

အလုပ်အကိုင်၊
(ဆ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ေနစွဲှင့် အလုပ်သမားုံးအမည်၊
(ဇ) ဝန်ထမ်းြဖစ်လ င် လက်ရှိရာထူး၊ လစာ န်းှင့် ဌာနအမည်၊
(ဈ) ဆက်သွယ်ရန်ေနရပ်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊
(ည) အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာအြပည့်အစုံ။

 ၄။     ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါတိုကို ပူးတွဲေပးပိုရမည-်
(က) တစ်လအတွင်းုိက်ကူးထားေသာ ပတ်စပုိဓာတ်ပံု(၁လက်မx ၁လက်မ) 

(၃)ပုံ၊ 
(ခ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား(မိတ မှန်)၊
(ဂ) ဘွဲလက်မှတ ်(မိတ မှန်ြဖစ်ေကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးရန)်၊
(ဃ) အသက်အေထာက်အထားအတွက ် တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင ်

လက်မှတ် (မိတ မှန်) သိုမဟုတ် ေနာက်ဆုံးပညာသင်ကားခဲ့သည့ ်
ေကျာင်းေထာက်ခံစာ၊

(င) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက/်ေကျးရာ 
အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ ေထာက်ခံချက်မူရင်းှင့ ် သက်ဆိုင်ရာနယ်ေြမ 
ရဲစခန်း၏ ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက်(မူရင်း) (တစ်လ 
အတွင်းရရှိသည့)်၊

(စ) အိမ်ေထာင်စုစာရင်းမိတ မှန်၊
(ဆ) ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်ှင့ ်ဝန်ထမ်းကတ်မိတ မှန်၊
(ဇ) ဝန်ထမ်းမဟုတ်ပါက (၆)လအတွင်းြပလုပ်ထားေသာ အလုပ်သမား 

မှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားမိတ မှန်။
 ၅။    ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများသည် ေလ ာက်လ ာများကုိ  န်ကားေရးမှးချပ်၊ ေလ့လာ 
ဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ေရးဦးစီးဌာန၊ သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၁)၊ 
ေနြပည်ေတာ်သုိလိပ်မူ၍ လူကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စာတုိက်မှ မှတ်ပုံတင်၍ 
လည်းေကာင်း (၂၉-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ ေလ ာက်ထားရမည်။
 ၆။ ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနအကီးအက ဲ ခွင့်ြပလက်မှတ်ပါရှိသည့ ်
ေလ ာက်လ ာကို မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့ ် ဝန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဝန်ကီးုံး၊ 
သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၁)သို လိပ်မူ၍ ေလ့လာဆန်းစစ်အကဲ 
ြဖတ်ေရးဦးစီးဌာနသို မိတ ြဖင့် (၂၉-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပို 
ေလ ာက်ထားရမည်။
 ၇။ သတ်မှတ်ရက်ထက ် ေနာက်ကျေပးပိုလာေသာ ေလ ာက်လ ာများ၊ အချက် 
အလက်၊ စာရက်စာတမ်း မြပည့်စုံသည့ ် ေလ ာက်လ ာများှင့် သတ်မှတ်ချက်ှင့် 
မကိုက်ညီသည့ ်ေလ ာက်လ ာများကိ ု(လုံးဝ) ထည့်သွင်းစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
 ၈။ သတ်မှတ်ချက်ှင့်ြပည့်စုံသူများသည ်အမှတ်စ်(က)၊ (ခ)ှင့် (ဂ) ရာထူးများ 
အတွက် ြမန်မာစာ၊ အဂ  လိပ်စာှင့် အေထွေထွဗဟုသုတ ဘာသာရပ်များကိ ု
ေရးေြဖစာေမးပွဲှင့ ်လူေတွစစ်ေဆးြခင်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
 ၉။ ေရးေြဖစာေမးပွ ဲ ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသ ူ အမည်စာရင်းကိ ု ေလ့လာဆန်းစစ် 
အကဲြဖတ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ် (၂၁)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ေကာ်ြငာသင်ပုန်းတွင ်
လည်းေကာင်း၊ Website-www.most.gov.mmတွင်လည်းေကာင်း ေကညာမည ်
ြဖစ်ပီး ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကိ ု (၉-၈-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ေလ့လာဆန်းစစ် 
အကဲြဖတ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၁)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင ်ုံးချနိ်အတွင်း ထုတ်ေပး 
မည်ြဖစ်ပီး ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားှင့်အတ ူကာယကံရှင ်ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ထုတ်ယူရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
၁၀။ ေရးေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းကိ ု (၁၁-၈-၂၀၂၂)ရက်ေန  နံနက် ၈:၀၀ နာရီမှ 
၁၀:၀၀ နာရီအထိ ြမန်မာစာကိ ု လည်းေကာင်း၊ နံနက် ၁၁:၀၀ နာရီမှ ၁၃:၀၀ 
နာရီအထိ အဂ  လိပ်စာကိုလည်းေကာင်း၊ မွန်းလွဲ ၁၄:၀၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀ နာရီအထိ 
အေထွေထွဗဟုသုတကိုလည်းေကာင်း ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
၁၁။ အမှတ်စ်(က) မှ (ဂ)အထိ ရာထူးအားလုံးအတွက ် လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကိ ု
(၁၂-၈-၂၀၂၂) ရက်ေန  နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် အစိုးရနည်းပညာေကာလိပ်၊ 
ေနြပည်ေတာ်တွင ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
၁၂။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ု ေလ့လာဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 
လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်စီမံခန်ခွဲေရးှင့ ် ဘ  ာေရးဌာနခွဲ(ေနြပည်ေတာ်)သို 
လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇ ၃၄၀၄၆၂၄ သိုြဖစ်ေစ ဆက်သွယ် 
စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

ေလ့လာဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ေရးဦးစီးဌာနေလ့လာဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၆-D၊ ေြမကွက်အမှတ်-၈၈ 

အီး/၁၊ (၀.၂၀၉)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၉၇/J၊  သံလွင်လမ်း၊  (၁၀)
ရပ်ကွက်၊  ဦးလူေဖဝင်း အမည်ေပါက် ေြမပိုင်ေြမ(မစိုက်ပျိးေြမ)အား ဧရိယာ 
(၀.၂၀၉)ဧကအနက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးသည့် အစိတ်အပိုင်းြဖစ်သည့ ်
ေတာင်ဘက်ြခမ်း(၁၁၀)ေပခန်၊ ေြမာက်ဘက်ြခမ်း(၁၀၅)ေပခန်၊ အေရှဘက်ြခမ်း 
(၆၀)ေပခန် ၊ အေနာက်ဘက်ြခမ်း(၅၀)ေပခန်အား ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင် 
တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၄၅/၁၉၉၈(၃၁-၁-၂၀၀၃)ှင့် အေမွဆက်ခံ 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း  စာချပ်အမှတ်-၈၄၀၀/၂၀၁၉ (၆-၁၂-၂၀၁၉)တိုြဖင့ ်ေဒ တင်တင် 
ဝင်း(ခ)ေဒ တင်တင်ေအး၊ ေဒ စန်ိစန်ိလင်း(ခ) ေဒ စန်းြမ၊ ဦးစန်ိသင်း (ခ) ဦးစန်ိြမ၊ 
ဦးေသာ်ဇင်ဦး၊ မခိုင်ဆုစံတိုမှ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီးေနာက ်၎င်းတို(၅)ဦးထံမှ မှတ်ပုံတင်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်-၃၀၈၂/၂၀၂၀(၁၀-၇-၂၀၂၀)ြဖင့် ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
စာချပ်ြဖင့ ်ပိုင်ဆိုင်သည့်အစိတ်အပိုင်းအတွင်းမ ှတရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးသည့ ်
ဧရိယာ(၀.၀၆၉)ဧကခန်အား ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်သူ ဦးေဝါင်ချန်ိဟုိင်(ခ) ေဝါင်တာဝုိင် 
(ခ) ဦးေအာင်ဝင်း[၁၂/လသန(ဧည့်)၀၀၁၂၂၉]က ေဖာ်ြပပါ တရားုံး အမိန်များ၊ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်၊ မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ ဝင်ေငွခွန်၊ တံဆိပ် 
ေခါင်းခွန်၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊  ကန်ကွက်ရန်မရိှေကာင်း ေြမတုိင်း Obj၊ 
ေြမနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်သည့ ်ေြမတိုင်းေြမပုံအား တစ်ဖက်သတ်ကူးယူခွင့်ြပပါ 
ရန် (၃၀-၃-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ တင်ြပစာတိုကို တင်ြပ၍တစ်ဖက်သတ်ေြမတိုင်း 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှ စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လပ်ုထုံး လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်(၆)လမ်း၊ အမှတ်(၅၈)၊ 

ေြမညီထပ်+ထပ်ခိုးပါ၊ (ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂ေပခွဲx၅၀ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းကို 
ေဒ ခင်ြမဝင်း [၁၂/လမန(ုိင်)၀၁၄၉၀၅] ှင့် ဦးေအာင်ေကျာ်သက် [၁၂/လမန(ုိင်)၁၃၅ 
၁၃၄] တုိက မိမိတုိ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်၍ အ ပ်အရှင်းကင်းပီး၊ ြပန်လည်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှ 
ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့် အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွေဒ ငိမ်းသီရိေကျာ ်[၁၃/မဆန 
(ိုင်)၀၂၉၄၆၈]က အဆိုပါတိုက်ခန်းကို အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးှင့် ပတ်သက်၍ ဥပေဒအရ ပိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါ 
က ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား မရူင်းများ 
ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆံုးသည့်တုိင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီတာေအာင်ေဒ သီတာေအာင်

(LL.B,D.B.A,D.B.L,D.M.L)(LL.B,D.B.A,D.B.L,D.M.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၈၅)

အမှတ်(၃၈၃)၊ ၃-လ ာ/ေအ၊ (၁၃)လမ်း၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ အမှတ်(၃၈၃)၊ ၃-လ ာ/ေအ၊ (၁၃)လမ်း၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၇၇၈၉၅၊ ၀၉-၇၉၉၂၉၄၈၉၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၇၇၈၉၅၊ ၀၉-၇၉၉၂၉၄၈၉၄

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ဒဂံုမိသစ်တုိးချဲအေပ ပုိင်း၊ ယူအီး-၁ 

(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ယာ်ငယ်(၂)လမ်း၊ အမှတ်-၃၃၁(ခ)၊ မျက်ှာစာေပ(၁၈x၆၀) 

ဧရိယာစတုရန်းေပရှ ိေြမှင့်အိမ်ကိ ုပါမစ်အမည်ေပါက ်ဦးစံထွန်း (CE-၀၉၂၄၇၇) ထံမှ 

အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ပိုင်ဆိုင်လာေသာ ေဒ ခင်မိုးေအး [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၅၁၀၄]

က  ယခုအေရာငး်အဝယ်ြပလုပ်သည့် ေြမှင့်အိမ်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို 

လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ 

က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီသည့်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 

အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက ်

မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆုံးသည်အထ ိ  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေဆွေလးွယ် LL.B, LL.M ေဒ ေနာ်ဂျလီယာသက်ှင်းေအာင် LL.B, LL.M ေဒ ေဆွေလးွယ ်LL.B, LL.M ေဒ ေနာ်ဂျလီယာသက်ှင်းေအာင် LL.B, LL.M

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၅၄၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၅၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၅၄၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၅၆၀)

အမှတ်-၆၃၊ မဟာေဆွ(၁)လမ်း၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊အမှတ်-၆၃၊ မဟာေဆွ(၁)လမ်း၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၅၀၆၂၇၇၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၁၆၉၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၅၀၆၂၇၇၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၁၆၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၄/၅)တိုးချဲ၊  ေြမကွက ်

အမှတ်(၄၈/ခ)၊  ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၄၈/ခ)၊  ေကတုမာလာ(၁)လမ်း၊ 

(၄)ရပ်ကွက်၊   ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

(ဦးလူရိှန်)(W/MDY-၂၆၅၉၉၆) အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား   အမည်ေပါက် 

ဦးလူရိှန်(ဖခင်)ှင့် ေဒ ခင်သန်း(မိခင်)တို 

ကွယ်လွန်သြဖင့် ဦးခင်ေမာင်သန်း[၁၂/

ဥကတ(ိုင်)၀၇၆၁၄၃]မှ တစ်ဦးတည်း 

ေသာ သားြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ 

(၄/၂၁၃၉/၂၀၂၂)(၂၇-၄-၂၀၂၂)ေထာက်ခံ 

ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စ ု

စာရင်းှင့ ်ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ု 

ေကာင်း  စာချပ်ချပ်ဆိုရန်   ေြမပုံကူး 

ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင ်

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်  

ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး
၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈၁၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈၁

 ေဒ ေသာင်းတင ်   ၁။ ေဒ စန်းရီ
 (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ် ှင့် ၂။ ဦးတင်လ  င်
  ေဒ ြမင့်သန်း)
 (တရားလို) (တရားပိင်များ)(တရားလို) (တရားပိင်များ)

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ၅/၈ရပ်ကွက်၊ သရီမိဂ  လာပတ် 
လမ်း၊ အမှတ်-၁၀၆၃ေန (၂)တရားပိင် ဦးတင်လ  င်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)
သိေစရမည်။

သင်တိုအေပ ၌ တရားလိကု"တရားမကျင့ထ်ုံးဥပေဒအမန်ိ-၂၁၊ နည်း-၆၃ "တရားမကျင့်ထံုးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်း-၆၃ 
အရ ေြမှင့အ်မ်ိကိ ုတရားလိ ုလက်ရိှထားေနထိင်ုပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း မ က်ဟေကညာ အရ ေြမှင့အ်မ်ိကိ ုတရားလိ ုလက်ရိှထားေနထိင်ုပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း မ က်ဟေကညာ 
ေပးေစလုိမ "ေပးေစလုိမ " ေလ ာက်ထားစဲွဆုိချက်ရိှ သည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သုိမဟုတ်၊ 
၎င်းအမ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ
သင့်ကုိယ်စားလှယ် ံုးအခွင့်အမိန်ရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့် 
စပ်ဆိင်ုသည့ ်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့ ်
ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၂၉ ရက်(၁၃၈၄ခုှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း ၂ ရက်ေန)
မွန်းမတည့်မီ    (၁၀:၀၀)နာရီတွင်   အထက်က   အမည်ေရးသားပါရိှသူ တရားလို 
စဲွဆုိချက်ကုိ  ထုေချရှင်းလင်းရန် ံုးသုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိ ေစရမည်မှာ 
အထက်ကဆိုခဲ့သည့် ေနရက်တွင် သင်မလာမေရာက်  ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် 
သင့်ကွယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလုိက ကည့်  
လုိသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့်  သင်ကထုေချတင်ြပအမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်း 
အစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိတည်းမဟုတ် သင့်ကုိယ်စား 
လှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်ပိုလိုက်ရမည်။  သင်က ထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် 
အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၄)ရက်ေနတွင ်ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (ေအာင်ေနမျိး)(ေအာင်ေနမျိး)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)
 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၊    ေြမကွက ်

အမှတ်-၆၉၃၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်-၆၉၃၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကီးေအာင် 

လမ်း၊ ဒဂုံအေရှမိနယ(်ဦးထွန်းေအာင်) 

[၁၂/မရက(ုိင်)၀၃၆၇၈၈] အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 

ဖခင်ဦးထွန်းေအာင်သည် (၂၈-၆-၂၀၁၉)

ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ မိခင် ေဒ သန်း 

သန်းေဌးသည် (၁၂-၁၁-၂၀၀၁)ရက် 

တွင်လည်းေကာင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ကသြဖင့ ်

သမီးများြဖစ်ေသာ ၁။ ေဒ ေချာူပါ 

ထွန်း[၇/ဒဥန(ိင်ု)၀၂၄၀၁၄]၊ ၂။ ေဒ ေသာ် 

တာထွန်း [၇/ပတန(ိုင်)၁၁၂၂၂၃]၊ ၃။ 

ေဒ ငုဝါထွန်း [၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၂၁၅၃၃] တုိမှ 

သမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 

ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ မိခင်၊ 

ဖခင်တို၏ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု 

လဦူးေရစာရင်းှင့ ်ှစ်(၆၀)ဂရန်တိုတင်ြပ 

၍ ပိုင်ဆိုင်/အေရာင်းေြမပုံကူးေလ ာက် 

ထားလာြခင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ 

တစ်ထပ်အုတ်ညပ်   အေဆာက်အဦ(၁)

လုံးရ ှိ ပီး ေလ ာက်ထားသူကိုယ်တိုင  ်

ေနထုိင်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ေဒ ေချာူပါ 

ထွန်း+၂ မှ ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ 

ပိင်ုဆိင်ု/အေရာင်းေြမပုကံူးေလ ာက်ထား

လာြခင်းအား    တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

(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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ဒညင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ြပည်ေတာ်သာ 

၂လမ်း၊ အမှတ်-၁၂/၃ဟု ေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်ှင့် ယင်းေနအိမ်တည်ရှိရာ 

(အလျား၈၅ေပx အနံ ၁၇ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ကို တရားဝင ်      

ပုိင်ဆုိင်  ေရာငး်ချပုိင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ တင်ဝငး်[၁၂/အစန(ုိင်)၀၇၁၄၃၀]ထံမှ        

ဦးဆန်းမင်း[၈/ရနခ(ိင်ု)၀၉၈၅၅၉]က  ဝယ်ယရူန်အတွက်  စရန်ေငေွပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 

ေဒ ထက်ထက်ခိုင်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက် 

စာတမ်း   အေထာက်အထားများှင့ ်   လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ အပီး 

အြပတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ ထက်ထက်ခိုင်ေဒ ထက်ထက်ခိုင်
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အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ရန်ကုန် မိ ၊ မရမ်းကုန်း မိနယ်၊    

ေတာ်ဝင်နဝရတ်ကုိယ်ပုိင်အထက်တနး် 

ေကျာင်း Grade-11မှ ဦးေနေထွးဦး [၁၂/ရကန 

(ုိင်)၀၆၀၃၀၇]၏သား ေမာင်ေနအုပ်ခန်  

အား ေမာင်ေအာင်ေသာင်းထွဋ်ဟု ေြပာင်းလဲ 

ေခ ပါရန်။

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



ဇူလိုင်   ၆၊    ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ယဿဝတီ 

(၁၈)လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၄၅/ခ)၊ ေြမညီထပ ်ဟုေခ တွင်သည့်  တိုက်ခန်းှင့် 

၎င်းတိုက်ခန်း၏    အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု   ပိုင်ဆိုင်ပီး 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်ဝင်း [၁၂/

သဃက(ိင်ု)၁၅၁၇၉၉] ထမှံ က ု်ပ် ေဒ ဝသန်ုဖိး [၁၄/ပသန(ိင်ု)၂၀၇၇၃၈] 

သည် အပီးအြပတ် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ 

(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တက ွ

က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန ်

သည်အထိ  ကန်ကွက်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်

ပါသည်။

  ေဒ ဝသုန်ဖိးေဒ ဝသုန်ဖိး

 [၁၄/ပသန(ိုင်)၂၀၇၇၃၈] [၁၄/ပသန(ိုင်)၂၀၇၇၃၈]

 ဖုန်း- ၀၉-၇၈၁၉၂၆၅၉၀ ဖုန်း- ၀၉-၇၈၁၉၂၆၅၉၀

အေမွရှင်ေဒ ပုကျန်ရစ်ခဲ့ေသာအေမွရှင်ေဒ ပုကျန်ရစ်ခဲ့ေသာ

ပစ ည်းများအေပ  စီမံခန်ခွဲခွင့်အမိန်ချမှတ်ေပးပါရန်ပစ ည်းများအေပ  စီမံခန်ခွဲခွင့်အမိန်ချမှတ်ေပးပါရန်

အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ - ၃၀၇ အရအေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ - ၃၀၇ အရ

ေလ ာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာေလ ာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၁၂၅၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၁၂၅
၁။ ေဒ ရင်ြမ
၂။ ဦးလှရီ
ေလ ာက်ထားသူများ (အေမွထိန်း)
အမှတ်(၂၁၆)၊ ေရ ယင်းမာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

အေမွရှင် ေဒ ပု ပိုင်ဆိုင်ကျန်ရစ်ခဲ့ေသာပစ ည်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အမ  
အေရးကိစ တွင် သက်ဆိုင်သူများကိ ုသိေစလိုက်သည်။

အထက်အမည်ပါ ေလ ာက်ထားသူများ (အေမွထိန်း)က အေမွရှင် ေဒ ပု 
ကျန်ရစ်ခဲ့ေသာ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေရ ယင်းမာလမ်း၊ 
ေကျးရာအမည-်ကံဘဲ့၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၈)၊ ကွင်းအမှတ(်၃၄)မှ ေရ ယင်းမာလမ်း 
မျက်ှာြပလျက ်ေရှထိပ်ဝ- ၄၅ ေပ၊  ေနာက်ဘက်- ၃၅ ေပ၊  ေဘး ၃၉ ေပ 
၆ လက်မ၊ ၂၆ ေပရိှ ေြမကွက်ှင့ ် ေြမေပ ၌ ေဆာက်လပ်ုထားသည့အ်ေဆာက်အဦ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးအတွက် အေမထွန်ိးလက်မှတ်စာကိ ု
(၂၉-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ထုတ်ေပးပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေလ ာက်ထားသူအေမ ွ
ထိန်းမှ အေမွရှင် ေဒ ပ ုကျန်ရစ်ေသာ  အထက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်းအား စီမံခန် ခဲွခွင့် 
ြပလပ်ုိင်ုရန်အတွက် အေမဆွက်ခြံခင်းအက်ဥပေဒပဒ်ုမ-၃၀၇ အရ ေလ ာက်ထား 
လာရာ ၎င်းေလ ာက်လ ာကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၈)ရက်ေန  (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ 
ဝါဆုိလဆန်း ၁၁ရက်) နံနက် ၁၀နာရီတွင် ကားနာရန်  ချန်ိးဆုိထားေကာင်းှင့် 
ဆိုခဲ့ေသာ အေမွရှင် ေဒ ပု၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေရးကိစ တွင် အကျိးစီးပွား 
သက်ဆိုင်သည့်မည်သူမဆို ေဖာ်ြပပါုံးချနိ်းတွင် ဤုံးေတာ်သို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ေလ ာက်ထားိုင်ေကာင်း အေကာင်းကားသိေစလိုက်သည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ (၅)ရက်ေန  ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်က 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (စုစ ာဝင်း) (စုစ ာဝင်း)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး (၃) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး (၃)
 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ပိ ဲကန်ုးရပ်ကွက်၊ ရာသစ်(၁)လမ်း၊ အမှတ်- 

၆၂၅ ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား ၆၀ ေပ x အနံ ၃၀ ေပ အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက် 
ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ၂ ခန်းတွဲ ၄ ထပ်တိုက်၏ ေြမညီထပ(်ယာ)ှင့် 
ပထမထပ်(ယာ)၊ ေြခရင်းခန်း (၂)ခန်း၊ (လမ်းဘက်မှကည့်လ င် အေနာက်ဘက် 
ြခမ်း)၊ အလျား ၅၂ ေပ x အနံ ၁၄ ေပ  အကျယ်အဝန်းရှိ  တိုက်ခန်း ၂ ခန်းှင့် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအားလုံးကိ ုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ
ဦးထွန်းေကျာ် [၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၄၈၉၃၁]ထမှံ ေဒ ေအးသတီာလွင်ဦး [၇/သနပ(ိင်ု) 
၀၈၆၅၆၆]က ဝယ်ယရူန်အတွက် ၃-၇-၂၀၂၂ ရက်စဲွပါ “ှစ်ဦးသေဘာတ ူတိက်ုခန်း 
အေရာင်းအဝယ်စရန်ေပးကတစိာချပ်”ကိ ုချပ်ဆိ၍ု စရန်ေင ွေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ် ေဒ ထက် 
ထက်ခိင်ု(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ထသံို ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက် 
အထားများှင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ အပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ေဒ ထက်ထက်ခိုင်ေဒ ထက်ထက်ခိုင်
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ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ -၂၈၃အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ -၂၈၃

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၇၃၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၇၃

ကွယ်လွန်သူ ဦးဖိုးပိန်ှင့် ေဒ ေနာ်မူတို၏ ကွယ်လွန်သူ ဦးဖိုးပိန်ှင့် ေဒ ေနာ်မူတို၏ 
ကျန်ရှိရစ်ေသာပစ ည်းများှင့် စပ်လျ်းသည့်အမ ကျန်ရှိရစ်ေသာပစ ည်းများှင့ ်စပ်လျ်းသည့်အမ 
ေဒ ကျင်သန်း                                        ေလ ာက်ထားသူေဒ ကျင်သန်း                                        ေလ ာက်ထားသူ

 ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ န ေိကျးရာအုပ်စု၊ ေညာင်ကုန်း 
ေကျးရာ၌ ေနထိုင်ခဲ့ေသာ ကွယ်လွန်သူ ဦးဖိုးပိန်ှင့် ေဒ ေနာ်မူတို၏ကျန်ရစ်
ေသာပစ ည်းအေပ ၌ အေမွဆက်ခံခွင့်လက်မှတ်စာ ထုတ်ေပးပါမည့်အေကာင်း 
ှင့ ်ေလ ာက်ထားသူ ေဒ ကျင်သန်းက အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ ေလ ာက်ထား 
ချက်ရှိသြဖင့ ်ဤအမ ကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၄)ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆို 
လြပည့်ေကျာ ်၂  ရက်)ေနတွင် ဆိုင်ဆိုကားနာရန် ချနိ်းဆိုထားသည်ြဖစ်ေသာ 
ေကာင့ ်ထိကွုယ်လွန်သ ူဦးဖိုးပန်ိှင့ ်ေဒ ေနာ်မတူို၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများတွင် 
အကျိးစီးပွားသက်ဆိုင်သည်ဟု  အဆိုရှိသူတိုအား  အဆိုပါအမ တွင် ၎င်းတို 
(လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန ်သင့်ေလျာ်မည်ဟ ုထင်ြမင်လ င်) ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ဇလူိင်ုလ (၁၄)ရက် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုြပည့ေ်ကျာ်  ၂ ရက်) ေန  နနံက် (၁၀:၀၀)
နာရီတွင် မိမိတိုကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးြဖင့်
ေသာ်လည်းေကာင်း လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန်ှင့် အေမွဆက်ခံခွင့် လက်မှတ်စာ 
မထုတ်ေပးမ ီမှတ်တမ်းများကိ ု ကည့် ရန် အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ 
၂၈၃ ှင့အ်ည ီဆင့ဆ်ိလုိက်ုသည်။ လာေရာက်ြခင်းမရိှ ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် ုံးေတာ် 
ကဆိခုဲေ့သာ ေဒ ကျင်သန်း၏ ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးလ င် 
၎င်းအမ အေကာင်းအရာတွင ်စီရင်ချက ်ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်ေန၌ ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မိုမိုေအး) (မိုမိုေအး)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)
 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၆-E၊  ေြမကွက်အမှတ-်

၈၇ဘီ၊ (၀.၂၅၉)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၉၇/J၊  သံလွင်လမ်း၊  (၁၀)
ရပ်ကွက်၊  ဦးလေူဖဝင်း အမည်ေပါက် ေြမပိင်ုေြမ(မစိက်ုပျိးေြမ)ေြမအား ဧရယိာ 
(၀.၂၅၉) ဧကအနက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးသည့် အစိတ်အပိုင်းြဖစ်သည့ ်
ေတာင်ဘက်(၁၁၀)ေပ၊ ေြမာက်ဘက်(၁၁၀)ေပ၊ အေရှဘက်(၂၅)ေပ၊ အေနာက်ဘက် 
(၃၃)ေပခန်အား ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ုတရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၄၅/ 
၁၉၉၈ (၃၁-၃-၂၀၀၃)ှင့် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်အမှတ-်၈၃၉၉/ 
၂၀၁၉ (၆-၁၂-၂၀၁၉)တိုြဖင့် ေဒ တင်တင်ဝင်း(ခ)ေဒ တင်တင်ေအး၊ ေဒ စိန် 
စိန်လင်း(ခ)ေဒ စန်းြမ၊ ဦးစိန်သင်း(ခ)ဦးစိန်ြမ၊ ဦးေသာ်ဇင်ဦး၊ မခိုင်ဆုစံတိုမှ 
ပိုင်ဆုိင်ခ့ဲပီးေနာက် ၎င်းတုိ(၅)ဦးထံမှ မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်- 
၄၄၉၁/၂၀၂၀  (၉-၁၁-၂၀၂၀) ြဖင့်  ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ြဖင့ ်ပိုင်ဆိုင်သည့ ်
အစိတအ်ပိုငး်အတငွး်မ ှတရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးသည့် ဧရိယာ(၀.၀၈၃)ဧကခန်  
အား ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သ ူဦးေဝါင်ချနိ်ဟိုင်(ခ)ေဝါင်တာဝိုင်(ခ)ဦးေအာင်ဝင်း [၁၂/
လသန(ဧည့)်၀၀၁၂၂၉]က ေဖာ်ြပပါ တရားုံးအမန်ိများ၊ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းစာချပ်၊ 
မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ ဝင်ေငခွွန်၊ တဆံပ်ိေခါင်းခွန်၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး 
ကတ်ြပား၊  ကန်ကွက်ရန်မရိှေကာင်း ေြမတိင်ုး Obj၊ ေြမနယ်နမိတ်ိသတ်မှတ်သည့ ်
ေြမတိုင်းေြမပုံအား တစ်ဖက်သတ်ကူးယူခွင့်ြပပါရန် (၃၀-၃-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ 
တင်ြပစာတုိကုိတင်ြပ၍ တစ်ဖက်သတ်ေြမတိင်ုးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။                        ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)     ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၇၆)

ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၆၀x၆၀) အကျယ်အဝန်းရိှ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမယာစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဗိုလ်မှးေမာင်ေမာင်ဦး 

အမည်ြဖင့တ်ည်ရိှေသာ ေြမကွက်အား ေြမအမည်ေပါက်ထမှံ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူ

ေဒ ခိုင်ရည်မွန်[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၅၉၈၄]၊ အမှတ်(၃၅၈)၊  ေနကာ ၂-လမ်း၊ ၅၀-ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိေနသူတိုထံမှဝယ်ယူရန ် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ ်

သည့်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက် 

အထားများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက ေြမှင့အ်ေဆာက်အအု ံ

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း(ေတာင်)၊ အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း(ေတာင်)အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း(ေတာင်)၊ အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း(ေတာင်)

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၁၄)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၃)၊ ေြမအမည်ေပါက် 
ဦးသိန်းြမင့် (AE-၂၄၅၅၆၈) တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေပ(၂၀x၆၀)၊ 
ပါမစ်မူရင်းေြမကွက်အား ဆက်စပ်စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဦးထင်လင်း 
ေအာင် + ေဒ ခင်ြမတ်သူထံမ ှက န်ေတာ် ဦးရဲရင့်ဆန်းကည ် [၁၂/ကမရ 
(ိုင်)၀၆၁၀၈၈]မှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိတစ်ဝက ်ေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။ ၎င်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံ 
ေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇) ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်  အပီးသတ်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

 ဦးရဲရင့်ဆန်းကည် ဦးရဲရင့်ဆန်းကည်
 Ph-09-450020228 Ph-09-450020228

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရှမ်းြပည်နယ်၊ ကေလာမိ၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၁) 

ကုန်းေပ အေနာက်ပိုင်းရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်-(၈၀)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၉၄)၊ ေြမဧရိယာ 
(ဝ.၁၁၂)ဧကရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 
တိုသည် ၁။ ေဒ ခင်ေစာဝင်း [၁၃/ကလန(ိုင်)၀၂၄၉၄၂]၊ ၂။ ေဒ ခင်ေသာင်းွန် [၁၃/
ညရန(ိုင်)၀၁၃၈၉၄]၊ ၃။ ေဒ ေအးလှ [၁၃/ကလန(ိုင်)၀၀၉၀၆၃]၊ ၄။ ဦးြမင့်စိုး [၁၃/
ကလန(ိုင်)၀၀၉၃၁၀] တို (၄)ဦးမှ ကေလာမိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ (၈-၄-
၂၀၁၃)ရက်စွဲပါ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း မ က်ဟေကညာစာချပ်အမှတ်-(၇၅/ 
၂၀၁၃)အရ ပုိင်ဆုိင်ေသာေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်အား ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
မ က်ဟေကညာစာချပ်အရ ပုိင်ဆုိင်သူများထံမှ ကေလာမိစာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပံုတင် 
ုံး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-(၁၁၃/၂၀၁၃)အရ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 
ရရှိထားသ ူေရာင်းသ ူဦးမျိးညီည ီ[၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၄၇၁၆] မှ လက်ဝယ်ရှ ိပိုင်ဆိုင်ပီး 
အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းဝန်ခံလျက် ေရာင်းချလုိေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ ဝယ်ယူရန် 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့်တန်ဖုိးေငွအနက် တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်သည့်အတွက ် ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ 
ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို (၇) ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆံုးတုိင်ေအာင်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

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

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂



ဇူလိုင်  ၆၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်  ၆၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ငေထွူး 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅-က)၊ ဦးလှေဌး အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ 
ေြမအကျယ်ေပ (၂၀x၆၀)၊ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပ၊ (၀.၀၂၇)ဧကရှိေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ 
ေနအမ်ိအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ တင်မမိိိင်ု[၉/မလတ(ိင်ု) ၀၇၀၃၅၇]
မှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိ 
ကင်းရှင်းပါေကာင်း  ဝန်ခံပါသြဖင့်  ေဒ သီတာေအး[၇/တငန(ုိင်)၁၀၄၆၆၀]မှ စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ  ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄)ရက် 
အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု  ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ် 
ပါသည်။
  န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
 ေဒ သီတာေအး ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B) ေဒ သီတာေအး ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
  ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။  ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။
  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

မွန်ြပည်နယ်၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ သထုံခိုင်မွန်ြပည်နယ်၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ သထုံခိုင်
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်

ပထမအကိမ် တင်ဒါေခ ယူြခင်းပထမအကိမ် တင်ဒါေခ ယူြခင်း
လမ်းဦးစီးဌာန၊ မွန်ြပည်နယ်၊ သထံုခုိင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ် 

အတွင်း လမ်းလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်ေသာ လမ်းကိတ်စက်(Road 
Roller)များ ငှားရမ်းြခင်း ပထမအကိမ် တင်ဒါေခ ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။

(က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - (၁၁-၇-၂၀၂၂)ရက်မှ  (၂၂-၇-၂၀၂၂)
 ဝယ်ယူိုင်သည့်ရက ်  ရက်အထိ (ုံးချနိ်အတွင်း)
(ခ)  တင်ဒါေလ ာက်လ ာ  - လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး
 ဝယ်ယူိုင်သည့်ေနရာ (မိြပုံး)၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ သထုခံိင်ု၊ 
   သထုံမိ။
(ဂ) တင်ဒါဖွင့်မည့ ် - (၂၆-၇-၂၀၂၂)ရက်(အဂ   ါေန )
 ေနရက်/ အချနိ်

 တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ
 သထုံခိုင် သထုံခိုင်
 ဆက်သွယ်ရန် - ၀၅၇-၄၀၀၄၆ ဆက်သွယ်ရန် - ၀၅၇-၄၀၀၄၆
   ၀၉-၂၅၅၇၀၄၇၆၈   ၀၉-၂၅၅၇၀၄၇၆၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ 
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ လမ်း(၄၀)၊ တိက်ု(၂၈၆)၊ အခန်း 

အမှတ်(၂၀၁)ကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ တင်တင်ခိုင် (AT-၀၁၇၃၃၁) 

မှာ အပျိကီးဘဝြဖင့ ်ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး အစ်မများြဖစ်ကေသာ ေဒ ခင်ြမြမ 

[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၃၀၂၀၉]၊ ေဒ ြမင့ြ်မင့ ်[၉/မရမ(ိင်ု)၀၄၉၉၀၇]ှင့ ်ေဒ တင် 

တင်ေအး [၁၃/လရန(ိင်ု)၀၆၂၅၆၄]တိုထမှံ တစ်ဆင့ ်ြပန်လည်ဝယ်ယထူားသ ူ

ေဒ တင်ေမဦး [၁၃/လရန(ိုင်)၀၆၂၅၉၅]မှ ၎င်းအမည်ြဖင့် တိုက်ခန်း 

အမည်ေြပာင်းလဲ၍ တုိက်ခန်းပုိင်ဆုိင်ခွင့်စာအုပ် ြပလုပ်ေပးပါရန် ေလ ာက်ထား 

လာပါသည်။ ထတ်ုေပးရန် မသင့ေ်ကာင်း ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ ်

ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်

တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ဦးေစာလ  င်ှင့် သက်ဆိုင်သူများသိရှိိုင်ရန်ဦးေစာလ  င်ှင့် သက်ဆိုင်သူများသိရှိိုင်ရန်
ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၄၊ ငုဝါလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၂၁၈၊ အကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ အိမ် ခံေြမကို ှစ်(၆၀) ဂရန် 
အမည်ေပါက် ဦးေစာလ  င် [၁၂/ကမန(ိုင်)၀၅၁၉၀၉]ထံမှ ဦးစိုးမင်းဦး [၁၀/ပမန 
(ုိင်)၂၇၀၅၈၉]က ဝယ်ယူလက်ေရာက်ပုိင်ဆုိင်သည်မှာ ယေနထက်တုိင် ြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါအမ်ိ ခေံြမှင့ပ်တ်သက်၍ ဦးေစာလ  င်မှ မှတ်ပုတံင်အေရာင်းစာချပ် 
ြပလုပ်ချပ်ဆုိေပးပါရန် ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေပးပါရန်ှင့် (၇)ရက် ြပည့်ေြမာက်သည့်ေနအထိတိုင ်
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ထာွယ်ခင်၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၂၁) ေဒ ထာွယ်ခင်၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၂၁) 

[LL.B, D.I.R, D.I.L, D.M.L, DL-101 (WIPO)][LL.B, D.I.R, D.I.L, D.M.L, DL-101 (WIPO)]
အမှတ်-၆၅၃၊ ဇာနည် (၁၄)လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ အမှတ်-၆၅၃၊ ဇာနည် (၁၄)လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉- ၅၁၉၇၉၃၂ဖုန်း-၀၉- ၅၁၉၇၉၃၂

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေရ လင် 

ပန်း အပိုင်း(၂) တိုက် ၃၆ အခန်း 
၃၀၃ ေန (ဘ) ဦးေစာလှထွန်း၏ 
သား ဦးသာစိန်ေမာင်[၁၁/ပတန 
(ိင်ု)၀၄၅၈၄၄] ကိင်ုေဆာင်သှူင့ ်
ဦးစည်သူမှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။  ဦးသာစိန်ေမာင်(ခ) ဦးသာစိန်ေမာင်(ခ) 

ဦးစည်သူဦးစည်သူ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ထန်းတပင်မိ၊    အထက   (၁) 

Grade-8 အခန်း C တွင် ပညာသင်ကား 
ေနသည့ ်မေမဇင်မုိး၏ ဖခင်အမည်မှန် 
မှာ ဦးေဇာ်လတ်ေနာင် [၇/ထတပ(ိင်ု) 
၀၄၆၇၀၁]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေဇာ်လတ်ေနာင်ဦးေဇာ်လတ်ေနာင်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးရဲလင်းထွဋ် [၁၂/ကမတ 

(ုိင်)၀၆၀၁၃၄]  CDC  70301- 

ကုိင်ေဆာင်ေသာစာအုပ် ရန်ကုန်မိ 

တွင်း ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။

Ph-09-253108363Ph-09-253108363

09-79575351809-795753518



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄/၁) ရပ်ကွက်၊ ြမင်သာ 

(၉)လမ်း၊    ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၄/၁)၊   အိမ်အမှတ်  (၁၄၉/၁)  (B)၊ 

၃၁
၂ ထပ် အေဆာက်အဦ၏ ဒါဘာ(၅)လ ာ (ဘယ်ဘက်အခန်း) (အလျား 

၁၆ ေပ x အနံ ၄၅ ေပ) ေရ/မီးအစံုပါဝင်သည့် တုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်သည့် 

အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတိုကို တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း ဝန်ခသံ ူ

ေဒ ခင်ညိစန်ိ [၈/ပခက(ိင်ု)၀၈၀၃၅၃] ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွ

အချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက ်

လိပုါက က န်မထသံို ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား(မရူင်း)

များြဖင့ ် ယခေုကာ်ြငာသည့ရ်က်မှ  (၇)ရက်အတွင်း  လာ ေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သ ူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ယ်ယ်ဆန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၂၅၈၂]ေဒ ယ်ယ်ဆန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၂၅၈၂]

ဖုန်း-၀၉-၄၂ ၀၀၁၇၀၈၉ဖုန်း-၀၉-၄၂ ၀၀၁၇၀၈၉

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ုပ်သိမ်းြခင်းအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ုပ်သိမ်းြခင်း
က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေဌးေဌးလ  င် (ဘ) ဦးစိန်လ  င် [၁၂/သဃက 

(ိုင်)၀၇၆၃၁၈]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဌးေဌးလ  င်သည် လုပ်ငန်းကိစ အဝဝ ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်

(ဘ) ဦးဂျိးဇက်ေရာင်း၏ သားြဖစ်သူ ဦးတင့်လွင်ေအာင် [၁၂/ဗတထ(ိုင်) 
၀၃၃၆၇၈] ကုိင်ေဆာင်သူအား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပံုတင်ံုးေတာ်၌ 
(၁၄-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်- ၁၂၀၁၅/၂၀၂၀ ြဖင့် 
ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။   ထိုေပးအပ်ခဲ့ေသာ    အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား 
လုပ်ငန်းကိစ များေဆာင်ရက်ပီးစီးပီြဖစ်ပါသြဖင့် ဤေကာ်ပါသည့်ေနမှစ၍ 
ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ြမတ်သီတာေအာင် (LL.B)ေဒ ြမတ်သီတာေအာင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၅၁)
အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၅၇-ရပ်ကွက်၊ ယဿဝတီလမ်း၊ 

အမှတ်(၄၄၁)၊ အလျား (၄၀)ေပ x အနံ (၆၀)ေပရှိ ေဒ စန်းစန်းြမင့် (CHK-၀၄၉၁၁၅) 
ပါမစ်အမည်ေပါက်ေြမကွက်ှင့် ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၅၇-ရပ်ကွက်၊ 
ဦးေရ ေမာင်လမ်း၊ အမှတ်(၆၁၉/ခ)၊ အလျား (၂၀)ေပ x အနံ (၆၀)ေပရှိ ေဒ ခင်ဝင်းြမင့ ်
(N/OKA-၀၃၄၃၉၄) ပါမစ်အမည်ေပါက်ေြမကွက်တိုှင့ ်ယင်းေြမကွက်များေပ ရိှ အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား ယခေုရာင်းချ သ ူဦးဝင်းကိကုိေုအာင် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၇၁၂၉၃]
က ဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယလူက်ဝယ် ရရိှပိင်ုဆိင်ုထားကာ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုဆိင်ုခွင့အ်ြပည့အ်ဝရိှေကာင်း တာဝန်ယဝူန်ခလံျက် ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် 
စရန်ေငွတချိတစ်ဝက်ကိ ုေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

 အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူများရှိပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း   ခိုင်လုံေသာမူရင်းစာရက်စာတမ်း  အေထာက်အထားများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဇင်မင်းထွန်း LL.Bဦးဇင်မင်းထွန်း LL.B

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၈၄၂/၂၈-၂-၂၀၂၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၈၄၂/၂၈-၂-၂၀၂၂)
အမှတ်-၃၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၃၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09- 421178928Ph: 09- 421178928

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၁၁/၂၊ ေရ ေပါက်ကံ)၊ ေြမကွက ်အမှတ်(၄၁၇)၊ ဧရိယာ အလျား 

(၄၀)ေပ x အနံ (၆၀)ေပ  အကျယ်ရှိေသာ  ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ကီး၏ 

အမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူေဒ ေမပ ာ [၆/မအရ(ိင်ု)၀၀၀၁၀၄]ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်

ကန်ကွက်လိပုါက (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့ ်

တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ညိမာြမင့် ေဒ ညိမာြမင့ ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၈၄၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၈၄၉)

အမှတ်(၁၃၈)၊ ေဖာင်ေတာ်ဦးဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်ေရတွင်းရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၃၈)၊ ေဖာင်ေတာ်ဦးဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်ေရတွင်းရပ်ကွက်၊

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09- 970530207, 09- 254526062Ph: 09- 970530207, 09- 254526062

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

သစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာနသစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာန

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်(၀၃/၂၀၂၂-၂၀၂၃)ကိမ်ေြမာက်၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်(၀၃/၂၀၂၂-၂၀၂၃)ကိမ်ေြမာက်

အိတ်ဖွင့်ေလလံေကာ်ြငာြခင်းအိတ်ဖွင့်ေလလံေကာ်ြငာြခင်း
၁။ ြမန်မာသ့စ်လပ်ုငန်း၊ သစ်အေြခခစံက်မ လပ်ုငန်းဌာနှင့ ်ြပည်ပေရာင်းဝယ်ေရးှင့ ်

သစ်စက်ဌာနတိုမှ သစ်မာသစ်ပါးလ ာ (၅၀၅၉.၂၁၄၉)ကုဗမီတာှင့် ပျ်းကတိုးခွဲသား 

(၁၂၄.၉၄၈၄)တန်အား   အိတ်ဖွင့်ေလလံစနစ်ေဆာင်ရက်ြခင်းကို   ကိုဗစ်-၁၉ ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ၊ 

လမ်း န်ချက်များှင့်အညီ    အတိအကျ    လိုက်နာေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း   ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

 (က) ေရာင်းချမည့်ရက်ှင့်အချနိ ် - ၁၅-၇-၂၀၂၂ (ေသာကာေန )

    မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)နာရီ

 (ခ) ေရာင်းချမည့်ေနရာ - သစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာန(ံုးချပ်)

    ေရ တိဂုံဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ။

၂။ အိတ်ဖွင့်ေလလံှင့်ပတ်သက်သည့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား ြမန်မာ့ 

သစ်လုပ်ငန်း၏ website  ြဖစ်ေသာ www.mte.com.mm  တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ၍ 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၃၇၂၄၄၅၊ ၀၁-၃၇၇၂၉၆၊ ၀၁-၃၇၇၈၈၅ များတွင် 

လည်းေကာင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

 အိတ်ဖွင့်ေလလံကျင်းပေရးေကာ်မတီ အိတ်ဖွင့်ေလလံကျင်းပေရးေကာ်မတီ

 သစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာန(ုံးချပ်) သစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာန(ုံးချပ်)

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ပဲခူးမိနယ်၊ ထုံးကီးေကျးရာေန 

မတင်ေလးွယ် (ဒသမတန်း) [၇/

ပခန(ိုင်)၅၂၀၀၂၅]၏ ဖခင်အမည ်

မှန်မှာ   ဦးမင်းမင်း  [၇/ပခန(ိုင်) 

၃၈၀၂၀၃] ြဖစ်ပါေကာင်း။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(က)၊ ွယ်သာကီ (၃)လမ်း 

(အေနာက်ြခမ်း) ေြမကွက်အမှတ(်၅၉၈)၊ ေဒ စန်းြမင့် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား ဂရန်ပါ 
ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ 
(တိုက်ကိုမျက်ှာမူလ င် ညာဘက်) ေခါင်းရင်းခန်း၊ (၅-လ ာ/B) ဟုေခ တွင်သည့် (တိုက်ခန်း) 
အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို မည်သည့ ်အ ပ်အရှင ်း တစ်စုံတစ်ရာ မရှိ 
ကင်းရှင်းပါေကာင်းှင့ ်တာဝန်ယူ၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ုအဆိုရှိသူ ေဒ စ ာေအာင် [၁၂/
ဥကမ(ိုင်)၁၇၁၅၇၀]မှ ေဒ ဇင်မာခိုင် [၁၄/ဖပန(ိုင်)၁၆၀၉၂၃] သည် (၄-၇-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ 
“တိုက်ခန်းအပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်”ချပ်ဆို၍ ေငွအေြပအေကျေပးေချပီး 
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းရရှိထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဇင်မာခိုင် ေဒ ေဝေဝခိုင် (ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B)ေဒ ဇင်မာခိုင် ေဒ ေဝေဝခိုင် (ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
  ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။   ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 
  ဖုန်း- ၀၉-၅၄၀၇၂၂၉  ဖုန်း- ၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁/ထူပါုံ)၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁/ထူပါုံ)၊ 
ေြမကွက်အမှတ် (၈၇၃/ခ)၊ ထူပါုံ (၁၃)လမ်းအေနာက်၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၈၇၃/ခ)၊ ထူပါုံ (၁၃)လမ်းအေနာက်၊ 
အကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပရှိ ေဒ ေစာ အမည်ေပါက် အကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပရှိ ေဒ ေစာ အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့အ်မ်ိကိ ုအမည်ေပါက်ထကံ  အရပ်ကတဆိက်စပ်စာချပ် 

ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု ထားသူများြဖစ်ေသာ ဦးေမာင်ေမာင်သန်း [၁၂/သကတ(ုိင်)၀၉၉၅၈၇] 
ှင့် ေဒ ခင်မာရီ [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၉၅၁၅၆] တိုမှ ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသည့အ်တွက် က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ် 
သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက တကိျခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား၊ 
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 
ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှ 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင် (LL.B)ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၁၇)
အမှတ်(၂၃၈)၊ မာန်ေြပ (၆)လမ်းအေရှ၊ ၃/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၂၃၈)၊ မာန်ေြပ (၆)လမ်းအေရှ၊ ၃/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း- ၀၉-၄၃၀၆၅၉၃၉ဖုန်း- ၀၉-၄၃၀၆၅၉၃၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက-
“ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ “ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ 

(၉၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၉)၊ ဒုတိယထပ်(တတိယအလ ာ)၊ ေြခရင်း (၉၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၉)၊ ဒုတိယထပ(်တတိယအလ ာ)၊ ေြခရင်း 
ခန်း၊ ေပအကျယ် (၁၅x၅၀)ေပအကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းကို”ခန်း၊ ေပအကျယ် (၁၅x၅၀)ေပအကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းကို” 
အေမွဆိုင်များြဖစ်ကေသာ ဦးတင့်လွင်ပါ(၃)ဦးထံမှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန်အတွက် (၄-၇-၂၀၂၂)ေနရက်တွင် စရန်ေငအွချိအဝက် 
ကို ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုကန်ကွက်လိုသူများသည် 
ယေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားများှင့်တက ွ
ုံးချန်ိအတွင်း က ု်ပ်၏ုံးခန်းသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။

အကယ်၍   ထိုကာလအတွင်း   ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက 
တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ထပ်ဆင့်ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းေဆွဦး(စ်-၃၈၄၁)ဦးဝင်းေဆွဦး(စ်-၃၈၄၁)

ေဒ ခင်ေချာစုေအာင်(စ်-၁၀၈၉၅)ေဒ ခင်ေချာစုေအာင်(စ်-၁၀၈၉၅)
(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

အမှတ်-၁၂၆၊ (ပ)ထပ်၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၂၆၊ (ပ)ထပ်၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၅၇၆၂, ၀၉-၄၃၀၆၉၆၀၈ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၅၇၆၂, ၀၉-၄၃၀၆၉၆၀၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၆၊ ေြမကွက်အမှတ်- 
၉၄၇၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၉၄၇၊ 
ြမဝတီလမ်း၊ ၄၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (ဦးြမင့်ကည)် (AD-
017040)၊ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန်)ေြမအား   အမည်ေပါက် 
ဦးြမင့်ကည်(ကွယ်လွန်)သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ 
ေဒ ခင် ပံး[၁၂/ဥကတ(ိုင ်)၁၀၄၆၁၉] 
(ကိုယ်စား) General Power-၂၇၈၆/၂၀၂၂ 
(၁၄-၂-၂၀၂၂)ရရိှသူ ဦးသိန်းေအာင်[၉/မခန 
(ိုင်)၁၅၃၆၁၆]မှ ဂရန်မူရင်း၊ ေသစာရင်း၊ 
GP မူရင်း၊ ေဒ ခင် ပံး သက်ရှိထင်ရှားရှိပီး 
GP မုပ်သိမ်းေသးေကာင်း ဦးသိန်းေအာင် 
၏ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ဦးြမင့်ကည်၏ တစ်ဦး 
တည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ပီး အေမွ 
ဆက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း ေဒ ခင် ပံး၏ ကျမ်း 
ကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတိုတင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံ 
ကူးှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်
ေြမပုံကူး(portion)ေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အား  တရားဝင်ခိုင ်လုံေသာအေထာက  ်
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေခမာသီရိရပ်ကွက်၊ ေခမာလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၇)တွင်တည်ရှိသည့ ်Khaymar Residence၊ အခန်းအမှတ်(Unit-A) 5 လ ာ၊ 
အကျယ်အဝန်း (2540)စတရုန်းေပ၊ အပ်ိခန်း(၄)ခန်းပါေသာအခန်းကိ ုပိင်ုဆိင်ုသ ူ
မနီတာခိုင် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၂၉၄၇]ထံမှ က န်မ ေဒ ေဘာမ်ဆန် [၁/ဝမန(ိုင်) 
၀၄၃၉၃၀]မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် ေဒသကို ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
က နမ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းှင့် ယခုေကာ်ြငာသည့်ရက်မှ (၇)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက် 
မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ  ြဖစ်ေြမာက်သည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ေဒ ေဘာမ်ဆန် ေဒ ေဘာမ်ဆန်
 [၁/ဝမန(ိုင်)၀၄၃၉၃၀] [၁/ဝမန(ိုင်)၀၄၃၉၃၀]
 ဖုန်း- 09-2401249 ဖုန်း- 09-2401249

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်း-၃၂၊ ယင်းမာလမ်း၊ 

အမှတ်-၇၈၇၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ တစ်ထပ်တိက်ု လေူနအခန်းများအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ဗိလ်ုကီးဦးခင်ေမာင်ရ[ီ၁၀/ဘလန(ိင်ု)၀၂၅၅၉၀]

ကိုင်ေဆာင်သူမှ ေြမချပါမစ်ဂရန် အမည်ေပါက်ပီး (၁၂-၅-၂၀၁၅)ရက်စွဲပါ ှစ်ဦး 

သေဘာတ ူအိမ်၊ ခံ၊ ေြမအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ယခုေရာင်းချသူ ေဒ ရီရီစန်း 

[၁၂/လမန(ိုင်)၀၃၁၀၆၀]ကိုင်ေဆာင်သူမှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ 

ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့်အတွက ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိကို 

ကိတင်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်၍  ကန်ကွက်လိုသူများသည ်ဤေကညာစာပါ 

သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်သူမရှိခဲ့ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဇာဇာေထွး(LL.B,D.I.L)ေဒ ဇာဇာေထွး(LL.B,D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၈၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၈၄)

အမှတ်-၁၂၂၃(ခ)၊ ငုဝါ-၅လမ်း၊ ၁၉-ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၂၂၃(ခ)၊ ငုဝါ-၅လမ်း၊ ၁၉-ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၈၃၅၉၁၇၇၄ဖုန်း-၀၉-၉၈၃၅၉၁၇၇၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၁၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၆၀၅၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၆၀၅)၊ ေဇယျာသရီ(ိ၆)လမ်း၊ (၃၁)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (ဦးေဘာဂ H/RGN-၀၃၇၃၆၀) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) 
ေြမငှားစာချပ(်ဂရန်)ေြမအား ေြမအမည်ေပါက ်ဦးေဘာဂမ ှှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ ်
(ဂရန်)သည် ၎င်း၏လက်ဝယ်တွင ်အမှန်တကယ်  ြခကိုက်၍  ပျက်စီးေနပါေကာင်း၊ 
အဆိပုါပျက်စီးေနေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)မူရင်းအား ၎င်းှင့် ၎င်း၏ မိသားစုဝင် 
များမှ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ  ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်၊ 
လှဒါန်းထားြခင်း၊ အာမခံ၍ ေငွေချးထားြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းထားြခင်း 
မရှိပါေကာင်းှင့် ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိပါေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ဂရန်သည် 
ြခကိုက်ပျက်စီးသွားေကာင်း   အမှတ်(၃၁)ရပ်ကွက်   ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး 
ေထာက်ခခံျက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိမရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်၊ ဝန်ခကံတြိပချက်၊ 
ြခကိုက်ပျက်စီးေနေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ(်ဂရန်)မူရင်းှင့ ်အေထွေထွကိုယ်စား
လှယ်လ ဲသသူက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်းှင့ ်ယေနအထ ိြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးြခင်း မရိှေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ပါဝါတိုကို တင်ြပ၍ ဦးေဘာဂထံမှ သန်လျင်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံ 
တင်ုံး အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၁၂၄/၂၀၂၂ (၈-၃-၂၀၂၂)ြဖင့် ရရှိသူ 
ေဒ နန်းေရ ယမင်း [၇/တငန(ိုင်)၁၃၈၉၅၇]မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်) မိတ  
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ခင်ေဇာ် [၁၂/ဒလန(ုိင်) 

၀၀၉၂၅၈]၏ DKP-047951 All in 
one သေ  ဘာသားလက်မှတ်ေပျာက်ဆံုး 
သွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။

Ph: 09- 768992526Ph: 09- 768992526

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ ေဒ နန်ဘူ [၁/မကန(ိုင်) 

၀၂၉၉၁၂]၏ ပတ်စ်ပုိနံပါတ်(မမှတ်မ)ိ

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိ 

က အေကာင်းကားေပးပါရန်။

၀၉-၄၄၀၂၅၈၄၄၇၀၉-၄၄၀၂၅၈၄၄၇

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်မင်းေကျာ်ဦး [၅/

တဆန(ိုင်)၁၀၄၉၆၄]၏ ပတ်စ်ပို 
နပံါတ်(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရိှက အေကာင်းကားေပး 
ပါရန်။                 

၀၉-၈၈၀၈၂၆၀၀၃၀၉-၈၈၀၈၂၆၀၀၃

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မချိချိဝင်း[၁/ဗမန(ိုင်) 

၁၂၃၅၉၄]၏ ပတ်စ်ပုိနံပါတ်(မမှတ်မ)ိ

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိ 

က အေကာင်းကားေပးပါရန်။

၀၉-၇၉၇၀၈၅၉၇၇၀၉-၇၉၇၀၈၅၉၇၇



ဇူလိုင်   ၆၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ကီးပွားေရး 

(လုံးချင်း)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၅၃၊ ဧရိယာ - ၀.၀၈၂၆ ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်-၅၊ အေသာကလမ်း၊ ြပည်ေထာင်စုရိပ်မွန်အိမ် ရာ၊ ကီးပွားေရး 

ရပ်ကွက်ဟုေခ တွင်သည့် အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးတိုကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနတွင် 

ဦးေကျာ်စွာစိုး [၉/မရမ(ိုင်)၀၀၁၄၇၀]၊ ေဒ မူယာသန်း [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၄၁၀၇၇]

ကိင်ုေဆာင်သ ူအမည်ေပါက်ထမှံ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတုိက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ှ်င့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ

စာရက်စာတမ်းစာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ပွင့်(ခ)ေဒ ေမြပည့်စုံ LL.B, DBL, DILေဒ ပွင့်(ခ)ေဒ ေမြပည့်စု ံLL.B, DBL, DIL

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)

အမှတ်-၅၅၊ အခန်း-၁၅ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊အမှတ်-၅၅၊ အခန်း-၁၅ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉- ၇၆၅၀၅၃၄၂၄ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉- ၇၆၅၀၅၃၄၂၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုအံေရှပိင်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်-၁၄၊ ဆဒုဒံူးဝါးလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၊ ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်ေြမယာဌာန၌ ေဒ အမာနီ (J/RGN- 
၀၀၂၂၂၂) အမည်ေပါက်သည့ ်အကျယ်အဝန်း- ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေြမချ ပါမစ်ေြမကွက် 
အား အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်၍ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ 
ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ နန်းတုတ် [၁၃/လလန(ိုင်)၀၁၇၀၃၅]ထံမ ှ
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခိုင်ဇင်ဦး LL.B, D.B.L, D.I.P.Lေဒ ခိုင်ဇင်ဦး LL.B, D.B.L, D.I.P.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၉၇၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၉၇၆)
အမှတ်(၁၀၅၁)၊ ြဗဟ စိုရ်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၁၀၅၁)၊ ြဗဟ စိုရ်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၇၀၇၂၉၊ ၀၉- ၄၄၉၉၉၁၉၈၄ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၇၀၇၂၉၊ ၀၉- ၄၄၉၉၉၁၉၈၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိင်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ 

ပီမိုးနင်း(၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၇၈)ဟု ေခ တွင်ေသာ  (အလျား ၄၀ ေပx 
အန ံ၆၀ ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသး 
ေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၇၉)ှင့် ကပ်လျက်ဘက်ြခမ်း၊ 

(အလျား ၂၀ ေပx အန ံ၆၀ ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အကျိးခစံားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ ေဒ နန်လူဆီးယား [၁၂/ဥကမ(ုိင်) 
၀၈၇၀၄၃]မှ ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု 
ဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

ေဒါက်တာ ဦးေမာင်ေမာင်သန်းေဒါက်တာ ဦးေမာင်ေမာင်သန်း
ေမတ ာေဆးကုခန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်ေမတ ာေဆးကုခန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်

ေဆးတက သိုလ်(၂) ရန်ကုန် (အုဇီဝေဗဒဌာန)ေဆးတက သိုလ်(၂) ရန်ကုန် (အုဇီဝေဗဒဌာန)

အသက်(၇၇)ှစ်အသက်(၇၇)ှစ်
 သဒ မ ေဇာတိကဓဇ ဆရာဝန်ကီး (ေဒါက်တာ ဦးကံွန်-ေဒ တင်ကည်)တို၏ 

သားကီး၊ (ဦးလှဝင်း-ေဒ ခင်ြမေလး)တို၏သားသမက်၊  ေဒ လှလှြမင့်၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာေဇာ်မင်းသန်း (FRACGP, Australia)၊ မယ်မင်းသန်းတို၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာဖခင်ကီး၊ ေဒ တင်ေဌးွန်၊ ေဒ တင်သက်ွန်၊ (ဦးတင်ေမာင်ွန်)၊ ေဒ သန်းသန်း-ု 

(ဦးခင်ေမာင်ွန် )၊ ေဒ ချိချိမာတို၏အစ်ကိုကီး၊ တူ/တူမ ခုနစ်ေယာက်တို၏ဘကီး 

ေဒါက်တာဦးေမာင်ေမာင်သန်း (ေမတ ာေဆးကုခန်း-အင်းစိန်)သည် Australia ိုင်ငံ 

Melbourneမိတွင ်၄-၇-၂၀၂၂ရက် ေဒသစံေတာ်ချန်ိ ညေန ၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်အနိစ  

ေရာက်ရိှသွားေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိေဆမွျားအား အသေိပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၃)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အိမ်အမှတ်(၉၃)၊ ေအာင်ရိပ်သာလမ်း၊ (၂၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၉) ဧကရှိှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်
ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ  မိြပေြမစီမံ 
ခန်ခဲွမ ဌာနရိှ ေြမစာရင်းတွင်အမည်ေပါက်ြဖစ်၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခသံ ူြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်လှြမင့ ်[၇/သဝတ(ိင်ု)၀၅၈၂၂၄]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးခင်ေမာင်ေဇာ်ဦး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၆၇၁၉]၊ ေဒ ြမတ်ြမတ်ေအး [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၁၉၆၅]
တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံိုကိုယ်တိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးခင်ေမာင်ေဇာ်ဦး၊ ေဒ ြမတ်ြမတ်ေအးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးခင်ေမာင်ေဇာ်ဦး၊ ေဒ ြမတ်ြမတ်ေအးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သူဇာေကျာ်ေဒ သူဇာေကျာ်

LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.P.L WIPO (Switzerland)LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.P.L WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၅၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၅၂၆)

Ph- 09-765602290Ph- 09-765602290
အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ် (Star City)၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ ်(Star City)၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊  ခင်းသာလမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၃/၁)၊ Pinlon Village Residences၊ 

တိုက်အမှတ်(C)၊ ၂ လ ာ (ပထမထပ်)အခန်း၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၄)၊ ဧရိယာ (၁၈၂၀)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ေရမီးအပါအဝင ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ေဒ ေဌးေဌးကည် [၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၀၅၈၅၅]ထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးစိုးသီဟေစာ [၃/ဘအန(ိုင်)၀၀၅၇၁၈]၊ ေဒ ခင်သ ာေအာင် [၁၁/မပန(ိုင်)၀၅၇၄၃၉]တိုက 
အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသိုကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိုးသီဟေစာ၊ ေဒ ခင်သ ာေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရဦးစိုးသီဟေစာ၊ ေဒ ခင်သ ာေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ
ေဒ သူဇာေကျာ်ေဒ သူဇာေကျာ်

LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.P.L WIPO (Switzerland)LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.P.L WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၅၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၅၂၆)

Ph- 09-765602290Ph- 09-765602290
အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ် (Star City)၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ ်(Star City)၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆတွစ်ဦးက ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗိလ်ုထွန်းဇရံပ်ကွက်၊ 

ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ အမှတ်(၂၄)၊ ေြမညီထပ ်မှန်ခန်းအပါအဝင် (ဝဲ+ယာ) (၂)ခန်းှင့် 
အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံေြပာဆို 
လာသူ ေဒ ေမယုံ [၁၃/လရန(ိုင်)၁၀၂၆၉၁]ထံမှ  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်  စရန်ေငွ 
(ေရာင်းဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ)ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများ 
ရိှပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ခိင်ုလုတံကိျေသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွလာေရာက်ြပသ ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် လွန်ပါက ေငအွေကျေပးေချ တိက်ုခန်းလက်ေရာက်ရယြူခင်း 
အပီးသတ်စာချပ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးစိန်ြမင့် (စ်-၁၀၉၁၆) ဦးညီလင်းေဖ(စ်-၃၅၃၂၆) ဦးစိန်ြမင့် (စ်-၁၀၉၁၆) ဦးညီလင်းေဖ(စ်-၃၅၃၂၆)

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၃၂၆ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊  (၁)ရပ်ကွက်၊ 

မ လမ်း၊ အမှတ် (၃၂၆)၊ ပထမထပ် (ေြခရင်းခန်း)တိက်ုခန်းအပါအဝင် ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်

သက်ဆိင်ုေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယ ူ

ပိင်ုဆိင်ုပီး ၎င်းတိုကိုယ်တိင်ုလ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ

ေဒ ခိုင်ရီ [၁၃/တကန(ိုင်)၂၃၈၅၀၈]ထံမှ   က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ 

 ေဒ စြုမတ်လ  င် [၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၅၃၇၂၁]၊ ဦးေသာ်ေဝဇင်ေအာင် [၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၆၁၀၆၇]

တိုမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်း ေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ  

ှင့်ပတ်သက်၍    ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိ ု  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း  ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။   ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက   သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီး 

ေနာက်ပိုင်း အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ စုစုခိုင် (LL.B,D.B.L,D.I.L)ေဒ စုစုခိုင် (LL.B,D.B.L,D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၅၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၅၃)

တိုက်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၀၄/H)၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ တိုက်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၀၄/H)၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၂၆၁၉၉၊၀၉-၄၄၃၀၂၆၁၉၉၊ ၀၉-၉၅၃၀၂၆၁၉၉ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၂၆၁၉၉၊၀၉-၄၄၃၀၂၆၁၉၉၊ ၀၉-၉၅၃၀၂၆၁၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟိလုမ်း၊ အမှတ်(၁၆)

ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင်  ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်(၂)ခန်းတွဲ၊ 

(၃)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏  ဒုတိယထပ်(ေခါင်းရင်း)တိုက်ခန်းှင့် 

ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူ

ေဒ နီလာေအး [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၁၂၉၃]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ် 

မိတ်ေဆွများက စရန်ေငွများေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းကိစ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့ ်(၁၄)ရက် 

အတွင်း ခိုင်လုံသည့်ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်း 

များှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့် 

အည ီပီးြပတ်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ေကျာ်ဆန်းပါ(၂)ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအာင်ေကျာ်ဆန်းပါ(၂)ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဝဏ စည်သူမိုးဦးဝဏ စည်သူမိုး

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၁၃၂/၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၁၃၂/၁၆)

အမှတ်(၁၈၉)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၈၉)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၂၀၁၇၄ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၂၀၁၇၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ (၁၁၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၅)ရိှ 

တတိယထပ်(ညာ)ဟု ေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ပီး အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် တရားဝင ်
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 
ေဒ မိုးအိအိြဖ [၁၂/အစန(ိုင်)၁၇၃၂၉၄]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက 
ယေနမှစ၍  (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)ြဖင့် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပီး သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်
ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 စလင်း-ဦးေအာင်သိန်း ေဒ ေမမီလ  င် စလင်း-ဦးေအာင်သိန်း ေဒ ေမမီလ  င်
 (စ်-၃၄၃၂) (စ်-၉၇၆၅) (စ်-၃၄၃၂) (စ်-၉၇၆၅)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
 ဖုန်း- ၀၉-၅၄၀၁၉၄၀  ဖုန်း- ၀၉-၄၂၈၂၂၇၃၁၃ ဖုန်း- ၀၉-၅၄၀၁၉၄၀  ဖုန်း- ၀၉-၄၂၈၂၂၇၃၁၃

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဖေဖဗိုလ်ကီးရဲချစ် (ငိမ်း)ေဖေဖဗိုလ်ကီးရဲချစ ်(ငိမ်း)

ေမာ်ကွန်းဝင် (တတိယအဆင့်)ေမာ်ကွန်းဝင် (တတိယအဆင့်)

ေမေမ ေဒ ခင်ြမသန်းေမေမ ေဒ ခင်ြမသန်း

(မဂ  လာဒုံစစ်သခ   ျိင်းေြမအလှရှင်)(မဂ  လာဒုံစစ်သခ   ျိင်းေြမအလှရှင)်

ေကျးဇူးရှင ်ေဖေဖ (၁)ှစ်ြပည့်၊ ေမေမ (၁)ှစ် (၆)လြပည့်ေနတွင ်

သား၊ သမီး၊ ေြမး၊ ြမစ်များမှ ေအာက်ေမသ့တရိလျက်  ေနစ်၊ လစ်ြပသမ  

ကုသိုလ်အဝဝတိုကိ ုေဖေဖ၊ ေမေမတိုအား အမ ေပးေဝပါေကာင်း။

 သမီးကီး ေဒ ခင်သန်ဇင်ှင့် ညီအစ်ကိုေမာင်ှမ၊သမီးကီး ေဒ ခင်သန်ဇင်ှင့် ညီအစ်ကိုေမာင်ှမ၊

 ေြမးြမစ်များ ေြမးြမစ်များ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ စူးမသီး(ခ) ေဒ ေအးေအးသန်းေဒ စူးမသီး(ခ) ေဒ ေအးေအးသန်း
အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်

သထုံမိ၊ ဘင်လ  င်ရပ်ကွက်ေန သန နဓမ ပါလက 
(ဟိ ) အဖဲွချပ်၊ ဗဒု ဝင်ြပပဲွ ကျင်းပေရးေကာ်မတ-ီ စည်းုံး 
ေရးမှး ဟံစလာလ(်ခ)ဦးတင်ထွန်း၏ဇနီး၊ ဂျ(ယ်)ဆင်ဟ် 
(ခ)ေမာင်eာဏ်လင်းထွန်း-မြမတ်ခိုင်၊    မေဟမာသီ(ခ) 
မစံပယ်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင်၊ ေမာင်  င်းဝဏ ထွန်း၏ 
ချစ်လှစွာေသာအဘွားသည် ၂၈-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) ည 
၉:၂၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့ ်
ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ   ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါ 
ေကာင်း။

ဥက   ှင့် အမ ေဆာင်များဥက   ှင့် အမ ေဆာင်များ
ဗုဒ ဝင်ြပပွဲ ကျင်းပေရးေကာ်မတီဗုဒ ဝင်ြပပွ ဲကျင်းပေရးေကာ်မတီ

မူးယစ်ကိုပစ်   ပန်းတိုင်သစ်   စိတ်သစ်   လူသစ်   ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်  ပန်းတိုင်သစ်   စိတ်သစ်   လူသစ်   ဘဝသစ်



ဇူလိုင်    ၆၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈)   သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်   ေြပာကားခ့ဲသည့် 

မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုတပ်မေတာ်ဟာ အတိတ်ကာလက ိင်ုငနံဲလမူျိးအေပ  တာဝန်ေကျပွန်မ ၊ 

သစ ာေစာင့်သိမ ၊ ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးေတွကို  ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ် 

သလိ ုယခပုစ ပ န်ကာလမှာလည်း ိင်ုငနံဲလမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်တဲ ့ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  တည့မ်တ်ထန်ိးသမ်ိး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှတယ်။ 

တပ်မေတာ်ရဲ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ဟာ အမိိုင်ငံနဲ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ ုေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး ကမ  ာအ့လယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် 

သွားိုင်ဖို ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်တဲ့စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လူရယ်များအား ကိဆိုေရးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်လက်ခံြခင်းှင့် 

နီးစပ်ရာလုံ ခံေရးစခန်းများ၌ လက်ခံြခင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက် ထုတ်ြပန်
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်     ၅

နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးှင့ ် အချိေသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက် 

ကိုင်အဖွဲများအတွင်း    ေရာက်ရှိေနသည့်   CDM ဝန်ထမ်းများ၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့ ်လူငယ်လူရယ်များအား    နယ်စပ် 

ကိဆိုေရးစခန်းအသီးသီးှင့ ်  နီးစပ်ရာ တပ်မေတာ်၊          ြမန်မာ 

ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲစခန်းအသီးသီးသို ဆက်သွယ်၍ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင်ေကာင်းှင့် ယင်းသိုသတင်းပိုဆက်သွယ်သမူျား 

ကို သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ေနစ်ြပည်သူဘဝတွင ်

ေအးချမ်းစွာေနထိုင်ိုင်ေရး   အာမခံချက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲက 

အသိေပးထုတ်ြပန်ထားေကာင်း   သိရှိရသည်။   ေကညာချက ်

အြပည့်အစုံမှာ -

   ြပည်တွင်း၊   ြပည်ပရိှ အချိေသာ    ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူ၊ 

လူငယ်လူရယ်ှင့် CDM ဝန်ထမ်းများအား ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ြ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 ု

ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည်။ မိမိတုိအေနြဖင့်  တုိင်းရင်းသားညီအစ်ကုိ 

ေမာင်ှမများ၏     ကျစ်လျစ်ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာ  စေုပါင်းအား 

ကိ ု တည်ေဆာက်သွားရန်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး  စစ်မှန်သည့်   

ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေစရန် အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

အာဆီယံ အမျိးသမီးပိင်ပွဲတွင ်ြမန်မာအသင်း ဂိုးြပတ်အိုင်ရ
ရန်ကုန်    ဇူလိုင်   ၅

၂၀၂၂ အာဆီယံ အမျိးသမီးချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပွ ဲ

အပ်ုစ(ုခ) ပထမေနကိ ုယေနညေနပိင်ုးက ဖလိစ်ပိင်ု 

ိင်ုင၌ံ ဆက်လက်ကျင်းပရာ ြမန်မာအသင်း ဂိုးြပတ် 

အိုင်ရခဲ့သည်။

ခုနစ်ဂိုးြပတ် အိုင်ရ

ြမန်မာအသင်းသည်    အုပ်စုပထမပွဲအြဖစ ်

တီေမာအသင်းှင့် စတင်ယှ်ပိင်ကစားရာ ခုနစ်ဂုိး 

ြပတ်အိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ြမနမ်ာအသင်းသည ်ေြခစွမ်း 

ကွာြခားသည့် တေီမာှင့်ေတွဆုသံြဖင့် အိင်ုေသချာ 

ေနေသာ်လည်း ဂိုးများများသွင်းယူိုင်ရန ်ကိးပမ်း 

ခဲ့သည်။ ြမန်မာအသင်းသည ်အဖွင့်ပွဲအိုင်သုံးမှတ ်

အြပင် ဂိုးများများသွင်းယူိုင်ခဲ့သြဖင် ့ေကျနပ်စရာ 

ြဖစ်ခဲ့သည်။          စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြမန်မာှင့် တီေမာအသင်း ယှ်ပိင်ေနစ်။

ြမန်မာကစားသမားများ

ထိုင်းကလပ်များှင့်

စာချပ် ချပ်ဆို

ရန်ကုန်    ဇူလိုင်   ၅

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ရာသ ီထိင်ုးလဂ်ိပိင်ပဲွများ မကာမစီတင် 

ေတာ့မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်   ပိင်ပွဲဝင်အသင်းများမှာ 

ရာသီကိြပင်ဆင်မ များ ြပလုပ်လျက်ရိှပီး ြမန်မာကစား 

သမားများှင့် စာချပ်ချပ်ဆိမု များ ြပလပ်ုလျက်ရိှသည်။

ဇလူိင်ု ၅ ရက်အထ ိတရားဝင်သတင်းထတ်ုြပန်မ များ 

အရ    ြမန်မာကစားသမားေလးဦး     အသင်းသစ်သို 

ေြပာင်းေရ ခဲ့ပီး  ကစားသမားတစ်ဦးမှာ  ယခင်အသင်း 

ှင့်  သက်တမ်းတိုးစာချပ ်ချပ်ဆိုခဲ့သည်။ ေနာက်ခံလူ 

ေဇာ်မင်းထွန်းသည် အသင်းေဟာင်းြဖစ်ေသာ ထိင်ုးလဂ်ိ-၁ 

ကလပ်ေချာင်ဘူရီအသင်းသို    ြပန်လည်ေရာက်ရှိခဲ့ပီး 

ေနာက်တန်းအစွန်လူ   ဟိန်းဖိးဝင်းက   ထိုင်းလိဂ-်၁ 

ကလပ်  ရတ်ချာဘူရီအသင်း၊  ကွင်းလယ်ကစားသမား 

ငိမ်းချမ်းေအာင်က       စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ကမ  ာလုံးဆိုင်ရာ    စားနပ်ရိက ာ 

မဖူလုံမ ကို     ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် 

ဂျပန်ိုင်ငံက အေမရိကန်ေဒ လာ 

သန်း ၂၀၀ အကူအညီေပးမည်

 ေကာ်ဖီမိေတာ်     ြပင်ဦးလွင် 

ြဖစ်ေစရန်   အေထာက်အပံ့ြပမည့် 

ြပင်ဦးလွင်        ေကာ်ဖီဥယျာ် 

ေပွးေတာင်

စာမျက်ှာ » ၁၃

စာမျက်ှာ » ၁၆

စာမျက်ှာ » ၁၀

ကက်ေမာက်ေတာင် ေရေလှာင်တမ ံ

မှ   မိုးစပါး   လျာထားဧက ၄၀၀၀ 

အတွက်  စိုက်ပျိးေရ စတင်ေပးေဝ 

လျက်ရှိ


