
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    ြပာသိုလဆန်း       ၁၀       ရက်၊     အဂ   ါေန။                                                                                                                                             Tuesday,       11    January    2022          ၁၀၆၁၅

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

ယေန  ဖတ်စရာ

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၉

အပ်ဖျားေရစက်

စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင် ၉၉ ဆိုင်တွင် 

အထူးေ ဈး န်းြဖင့် ဒီဇယ်ဆီ

ြဖန်ြဖးေရာင်းချေပးသွားမည်

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါအ့ား အကျိးေရာက် 

လမိ့မ်ည်မဟတ်ုဟ ုမထမီဲြ့မင် မေအာက်ေမရ့ာ။ မိုးေရ 

ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ ်    ေရအိုးသည ်  

ြပည့ဘ်သိကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်း 

ငယ်မ ေသာ   ေကာင်းမ ကို  ြပလုပ်ဆည်းပူးဖန်များ 

လတ်ေသာ် ေကာင်းမ ြဖင့် ြပည့်၏။
ပါပဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၂၂)

ေကာင်းမ ကို ြပလုပ်ဆည်းပူး
 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် ကချင်ြပည်နယ်ေန  အခမ်းအနားကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၁၀

(၇၄)ှစ်ေြမာက် ကချင်ြပည်နယ်ေန  

အခမ်းအနားကို   ယေန  နံနက်ပိုင်းတွင် 

ကချင်ြပည်နယ ်အစိုးရအဖွဲုံး ြမက်ခင်း 

ြပင်၌ ြပလုပ်သည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို     ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်    Jeng  

Phang  ေနာ်ေတာင်၊  ဦးေမာင်းဟာ၊ 

ဦးစိင်ုးလုံးဆိုင်၊ ဦးေရ ကမ်ိး၊ ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့ ်          ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးထွန်းထွန်းေနာင်၊   ဦးခင်ရီ၊ 

ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့်၊     ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ် ဦးခက်ထိန်နန်ှင့် အဖွဲဝင ်

များ၊    ေြမာက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

တိုင်းမှး   ဗိုလ်မှးချပ်ြမတ်သက်ဦးှင့ ်

အဖွဲဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများမ ှတာဝန် 

ရှိသူများှင့ ်       ေဒသခံတိုင်းရင်းသား 

ြပည်သူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၊   ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးများှင့ ်တက်ေရာက်လာကသည့ ်

ဧည့ပ်ရသိတ်များက ိင်ုငေံတာ်အလအံား 

အေလးြပကသည်။

ထိုေနာက်    ြပည်ေထာင်စုသမ တ 

ြမန်မာုိင်ငံေတာ် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်  

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို  

ြမန်မာိုင်ငံမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအစီအမံများအေပ 
လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် အေမရိကန်ိုင်ငံသားှစ်ဦးှင့်စပ်လျ်းသည့် သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

၁။ ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့် ကမ ာ့ကျန်းမာေရး 

အဖွဲ (WHO) ၏ သတ်မှတ်ြပ  ာန်းချက်များှင့်အည ီကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါပျံှံမ  

အား ကာကွယ်ုိင်ရန်အတွက် ြပည်ပ/ ြပည်တွင်း လုိက်နာရမည့် လုပ်ငန်းစ် 

များအား အြပည့်အဝ ချမှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ လတ်တေလာ ကမ ာ့ 

ိုင်ငံအသီးသီးတွင် ြဖစ်ပွားေနသည့် အိုမီခရန်ဗိုင်းရပ်စ်ဗီဇမျိးကွဲ ကူးစက ်

ပျံှံမ အား ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ 

၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ထားေသာ “အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဝင်/ထွက် 

ဂိတ်များှင့ ် နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ဂိတ်များမ ှ ြမန်မာိုင်ငံသို  လာေရာက်မည့ ်

ခရီးသွားများအတွက် အသွားလာကန်သတ်မ ှင့ ်ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်း 

ေဆာင်ရက်မည့်အစီအစ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ထပ်မံြဖည့်စွက်ထားသည့် လုပ်ငန်း 

စ်” ေကညာချက်ကိ ုယင်းေန၌ပင် ရန်ကုန်မိအေြခစုိက် ုိင်ငံြခားသံံုးများ၊ 

ကလုသမဂ ဆိင်ုရာ အဖဲွအစည်းများှင့ ်အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာအဖဲွအစည်းများ 

သို ေပးပိုထားပီး ယင်းအတိုင်း လိုက်နာရန် အသိေပးပီးြဖစ်သည်။ 

စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို  

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ တာဝန်ရှိသူများှင့် ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများ ကချင်ိုးရာမေနာပွဲေတာ်ကို ေပျာ်ရ င်စွာ 

ပါဝင်ဆင် ဲကစ်။                                                                                                                                                                  ဓာတ်ပုံ-ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   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 ြမသီတာှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးခိုင်ဝင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

 

ယခုအခါ ပွင့်လင်းရာသီေရာက်ရိှလာပီြဖစ်၍ ြပည်တွင်းခရီးသွားလာမ များ 
များြပားလာသည်။ ြပည်သမူျားမှာ တစ်ှစ်တာ ပင်ပန်းွမ်းနယ်သမ  ခရီးသွားလာ 
ြခင်းြဖင့ ်အပန်းေြဖေလ့ရှိသည်။  ြပည်သူများ  စိတ်ှလုံးချမ်းေြမ့လ င်   ေပါ့ပါး 
လန်းဆန်းကျန်းမာြခင်းသခုကိ ုရေစိင်ုသြဖင့ ်စတ်ိှလုံးချမ်းေြမေ့စေသာ ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းများကို ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကျန်းမာေရးစည်းကမ်းများှင့်အည ီြမင့်တင် 
ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုိ ုိင်ငံတကာ၌ အေလးထားဦးစားေပးေဆာင်ရက်ေလ့ 
ရှိကသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှအကျိးရလဒ်များမှာလည်း များလှသည်။ ယခု 
ကာလတွင် ိုင်ငံတကာ  သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်း   ှစ် (၂၀) ြပည့်ှင့ ်
တိက်ုဆိင်ုေနရာ အာရှေဒသသဘာဝအေြခခခံရီးသွားလပ်ုငန်းကွန်ရက်မှ ကီးမှး 
၍ အခမ်းအနားများကျင်းပေနသည်ကိ ုေတွရသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် 
ြမန်မာိင်ုငမှံ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ြမန်မာိင်ုင၏ံ သဘာဝအေြခခခံရီးသွားလပ်ုငန်း 
များကို ိုင်ငံတကာမ ှသိရှိေအာင်ချြပိုင်ခဲ့သည်။

ကမ ာတစ်ခွင်တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့် ုိင်ငံတကာခရီးသွား 
လပ်ုငန်းများ အခိက်ုအတန် ရပ်တန်လျက်ရိှသည်။ ိင်ုငတံကာခရီးသွားလပ်ုငန်းများ 
ဖွံဖိးမ ရပ်ဆိုင်းေနေသာ်လည်း ြပည်တွင်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  န်း 
ေလျာန့ည်းကျဆင်းလျက်ရိှသြဖင့ ်ခရီးသွားလပ်ုငန်းများ ြပန်လည်အသက်ဝင်လာ 
သည်ကုိေတွရသည်။ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ်ုိင်မ အေပ မူတည်၍ ခရီးသွား 
လပ်ုငန်းများ ြပန်လည်ြမင့တ်င်ေဆာင်ရက်ိင်ုရန် မဟာဗျဟာအစအီစ်များေရးဆဲွ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ ခရီးသွားက  ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 
မဟာဗျဟာလမ်းြပေြမပု ံ (၂၀၂၁-၂၀၂၅) ကို ေရးဆွဲပီး  ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ 
ြပန်လည်စတင်ိုင်ေရးအစီအမံများကိ ု ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ် ေရေြမေတာေတာင ်သဘာဝအေြခခံေဂဟစနစ်များှင့ ်
ထူးြခားသည့်ယ်ေကျးမ လက ဏာများ ြမင့်မားသည့်ုိင်ငံြဖစ်သည်။ ေဂဟစနစ် 
ှင့်တိုင်းရင်းသားယ်ေကျးမ များ   ေပါများစုံလင်သည့်ိုင်ငံြဖစ်သည်ှင့်အည ီ
သဘာဝအလှအပများှင့် ယ်ေကျးမ လက ဏာများကို ေနာင်မျိးဆက်များသို 
လက်ဆင့က်မ်းအေမေွပးအပ်ိင်ုရန် ဝိင်ုးဝန်းကာကွယ် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်က 
ရမည်ြဖစ်သည်။  ယ်ေကျးမ ှင့်သဘာဝအေြခခံများသည ်  ိုင်ငံ၏တန်ဖိုးှင့် 
ဂုဏ်ြဒပ်များြဖစ်၍ ေဒသခံြပည်သူများအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ကာကွယ်ေရး၊ ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်များ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ 
အသိပညာဗဟုသုတများ မ ေဝေပးိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိင်ုငေံြမာက်ဖျားမှ အေရှအေနာက်ေတာင်ဖျားအထ ိစတ်ိဝင်စားစရာ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များအေြမာက်အြမားရိှသည်။ ြမန်မာိင်ုငအံတွင်း ကာကွယ် 
ထန်ိးသမ်ိးထားေသာ သဘာဝနယ်ေြမ ၁၉ ခှုင့ ်ဆင်စခန်း ၂၂ ခကုိ ုသဘာဝအေြခခ ံ
ခရီးသွားနယ်ေြမများအြဖစ် သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ အဆိပုါ ခရီးသွား 
နယ်ေြမများသို ြပည်တွင်းမ ှခရီးသွားများသာမက ိုင်ငံတကာခရီးသွားများပါ 
လာေရာက်ေလ့လာအပန်းေြဖိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် သဘာဝအေြခခံ 
ခရီးသွားလပ်ုငန်းများအပါအဝင် ခရီးသွားက  ကီးတစ်ခလုုံး ဖံွဖိးတိးုတက်လာ 
ေစေရးအတွက် အစုိးရ၊ ပုဂ လိကှင့် ေဒသခံြပည်သူများ ဟန်ချက်ညီညီလက်တဲွ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်သည်။ ထိုအြပင် ခရီးသွားယ်ေကျးမ ၊ 
ကျင့ဝ်တ်များှင့ ်ခရီးသွားပတ်ဝန်းကျင်များ ပိမုိေုကာင်းမွန်လာရန်လည်း ဝိင်ုးဝန်း 
ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။                                                                                                                                                                                                                         

ြမန်မာိင်ုငသံည် တန်ဖိုးမြဖတ်ိင်ုေသာ ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ ှင့ ်သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်အေမအွှစ်များ ပိင်ုဆိင်ုထားသည့်ိင်ုငြံဖစ်သည်။ သာဓကအားြဖင့ ်
ြမန်မာိုင်ငံေြမာက်ဖျားမ ှ   ဆီးှင်းများဖုံးလ မ်းလျက်ရှိသည့ ်    ခါကာဘိုရာဇီ 
အမျိးသားဥယျာ်ှင့ ်ဇီဝမျိးစံုမျိးကဲွတုိ ကျက်စားေနထိင်ုရာ ဖန်ုကန်ရာဇေီဘးမဲ ့
ေတာဥယျာ်တိုသည် ိုင်ငံအတွက်  တန်ဖိုးမြဖတ်ိုင်ေသာ သဘာဝခရီးသွား 
နယ်ေြမြဖစ်သည်။  ဧရာဝတီြမစ်ဖျားခံရာေဒသှင့ ်   သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု
ထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်ရန်၊ သဘာဝဆိင်ုရာသေုတသနလပ်ုငန်းများ အေကာင်အထည် 
ေဖာ်ရန်ှင့် မှတ်တမ်းမတင်ရေသးေသာ ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲတိုကို မှတ်တမ်းတင်ရန်၊ 
သဘာဝအေြခခခံရီးသွားလပ်ုငန်း ဖံွဖိးတိးုတက်ေစရန်ှင့ ်ိင်ုငေံတာ်အကျိးစီးပွား 
ကို အေထာက်အကူြပိုင်ရန ်စသည့်ရည်ရယ်ချက်ေကာင်းများကို အမျိးသား 
ဥယျာ်ကီးများက ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့သည်။

ြမန်မာိင်ုငသံည် ကမ ာအ့ေမအွှစ်ှင့ ်အာဆယီအံေမအွှစ် စာရင်းဝင်ေနရာ 
များကိ ုပိင်ုဆိင်ုထားသည်။ ကလီိမုတီာ ၂၂၃၀ ရှည်လျားေသာ ြမန်မာ့ကမ်းုိးတန်း 
ေဒသများသည်လည်း သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်းကိ ုအေထာက်အကူြပ 
လျက်ရိှသည်။ သိုြဖစ်ရာ ြမန်မာိင်ုငခံရီးသွားလပ်ုငန်း ေရရှည်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 
အတွက် တာဝန်သိခရီးသွားလုပ်ငန်းမူဝါဒ၊ ြမန်မာိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း    ပင်မ 
စမီကံန်ိး၊ ရပ်ရာလထူအုေြခြပခရီးသွားလပ်ုငန်းမဝူါဒ၊ ြမန်မာိင်ုငသံဘာဝနယ်ေြမ 
များအတွက်   သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်းမူဝါဒှင့ ်     အုပ်ချပ်လုပ်ကိုင်မ  
မဟာဗျဟာ စသည့ေ်ရးဆဲွထားေသာစမီကံန်ိးများကိ ုေအာင်ြမင်ေအာင် ဝိင်ုးဝန်း 
အေကာင်အထည်ေဖာ်၍ သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်း  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 
ကို ကိးစားကရန ်တိုက်တွန်းပါေကာင်း။       ။

သဘာဝအေြခခခံရီးသွားလပ်ုငန်း ြမင့တ်င်ေဆာင်ရက်

သင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၃၀၀ ၈,၁၀၀ ၁,၂၄၅ ၁၀,၀၈၄,၈၀၀

MTSH ၃,၀၅၀ ၃,၀၅၀ ၁,၂၀၃ ၃,၆၁၉,၁၅၀

MCB ၇,၈၀၀ ၇,၈၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၀ - ၁-၂၀၂၂)

FPB ၁၉,၀၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၅၀ ၁၃၀,၀၀၀

EFR ၂,၉၀၀ ၂,၉၀၀ ၁၁ ၃၁,၉၀၀

AMATA ၅,၇၀၀ ၅,၇၀၀ ၀ ၀

(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၇၉.၄

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၂.၄ 

( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၃၆.၉

(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၈.၅၈ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  

( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၁၅.၂

( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၈.၉၆

(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၂.၈၅၄

( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၃.၁၈

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၉၈၅

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၁၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏   လွတ်လပ်ေရးေနအခါသမယတွင ်  ကာတာိုင်ငံအစိုးရှင့ ်မိမိအေနြဖင့် 

အေဆွေတာ်ထံသုိ စစ်မှန်ေသာ တ်ခွန်းဆက်သမ ှင့် ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မ တိုကို ေဖာ်ြပလျက် အေဆွေတာ် ကျန်းမာရ င်လန်း 

ပါေစေကာင်းှင့ ်  ြမန်မာြပည်သူများ   ဖွံဖိးတိုးတက်မ များ   ဆက်လက်ရရှိပါေစေကာင်း    ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ ်

ပါသည်။

အေဆွေတာ်အား မိမိအေနြဖင့ ်အစ်ချစ်ကည်အေလးထားလျက်ရှိပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဥက   ၊ 
ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ထံသို ကာတာိုင်ငံ၊ ဝန်ကီးချပ်ှင့် 
ြပည်ထဲေရးဝန်ကီး ရှိတ် ခါလက် ဘင် ခါလီဖာ ဘင် အက်ဘ်ဒူလာဇီ အယ်လ်-တာနီ ထံမှ

ေပးပိုသည့် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လ ာ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အမိန်အမှတ်၊    ၁ / ၂၀၂၂

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း  ၉    ရက်

(၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ    ၁၀   ရက်)

ဒုတိယဝန်ကီး ခန်အပ်တာဝန်ေပးြခင်း

 ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည် ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒပဒ်ုမ ၄၁၉ အရ ဗိလ်ုမှးချပ် ဖိးသန်  အား နယ်စပ် 

ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီးအြဖစ ်ခန်အပ်တာဝန်ေပးလိုက်သည်။

       အမိန်အရ

         ေအာင်လင်းေဒွး

         ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး

         အတွင်းေရးမှး

ဒုတိယဝန်ကီး ခန်အပ်တာဝန်ေပး



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂
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(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင ်ေပးပိုသည့ ်(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  အခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့်သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်) 

က ်ုပ်တိုိုင်ငံသည် တည်ေနရာ၊ ရာသီဥတုေကာင်းှင့် ေရခံေြမခံေကာင်းရှိေသာ ိုင်ငံတစ်ခုပင် ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံအတွင်းရှိ ရှိပီးသား 

၎င်းကဲသ့ို သဘာဝအေြခခေံကာင်းများကိ ုလသူားအရင်းအြမစှ်င့ေ်ပါင်းစပ်၍ စနစ်တကျ အကျိးရိှစွာ အသုံးချိင်ုရန် လိအုပ်ပါသည။် ိင်ုငေံတာ် 

ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးအတက်ွ အစိုးရအဖဲွသာမက ြပည်တွင်းရိှ ိင်ုငေံရးအငအ်ားစမုျား၊ ိင်ုငေံရးပါတမီျား၊ တပ်မေတာ်ှင့ ်တိင်ုးရင်းသားြပညသ်မူျား 

အားလုံး တက်ညလီက်ည ီပူးေပါင်းပါဝင်၍ ြပည်တွင်းစီးပွားေရးှင့ ်ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ လပ်ုငန်းတိုအား အားတကသ်ေရာ ေဆာင်ရက်ိင်ုပါလ င် ဖံွဖိး 

တိုးတက်မ များ မလွဲမေသွ ရရှိခံစားိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
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ဖွံဖိးတိုးတက်မ များ မလွဲမေသွ ရရှိခံစားိုင်မည်

 ေရှဖုံးမှ

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  မင်းေအာင်လ  င်ထံမှ  

(၇၄)ှစ်ေြမာက်   ကချင်ြပည်နယ်ေန  

အခမ်းအနားသုိ  ေပးပိုသည့ ် သဝဏ်လ ာ 

ကို  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အဖွဲဝင် Jeng  Phang ေနာ်ေတာင်က 

ဖတ်ကားသည်။ 

မိန်ခွန်းေြပာကား

ဆက်လက်၍    ကချင်ြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ် ဦးခက်ထိန်နန်က ကချင် 

ြပည်နယ်ေန          မိန်ခွန်းေြပာကားပီး 

စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကာ 

အခမ်းအနားကို ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ယင်းေနာက ်ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖွဲုံး   ြမက်ခင်းြပင်၌   ကချင်ိုးရာ 

မေနာပွဲေတာ်ကို  ဆက်လက်ကျင်းပရာ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲ 

ဝင်များှင့ ်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ 

ကချင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် အစိုးရ 

အဖွဲဝန်ကီးများ၊ ေြမာက်ပိုင်းတိုင်းစစ ်

ဌာနချပ် တိုင်းမှးှင့ ်အဖွဲဝင်များ၊ ဌာန 

ဆိုင်ရာမှ  တာဝန်ရှိသူများှင့ ်  ေဒသခံ 

တိင်ုးရင်းသားများ ေပျာ်ရ င်စွာ ပါဝင်ဆင် ဲ 

ကသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီအဖွဲဝင်များှင့် ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးများသည်   ကချင်ြပည်နယ်ေန  

အထမ်ိးအမှတ် ဌာနဆိင်ုရာများမှ ဖွင့လှ်စ် 

သည့် ြပခနး်များင့်ှ အေရာင်းြပခန်းများ 

ကို လိုက်လံကည့် ကသည်။

ဆက်လက်၍ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီအဖဲွဝင်များှင့် ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးများသည်      ကချင်ြပည်နယ ်

အားကစားှင့ ်   ကာယပညာဦးစီးဌာနှင့ ်

ြပည်နယ် ြမန်မာ့ိုးရာသိင်ုးဆပ်ေကာ်မတ ီ

တို  ပူးေပါင်းကျင်းပသည့ ် ြမန်မာ့ိုးရာ 

သိုင်းအေြခခံသင်တန်းဆင်းပွဲ   အခမ်း 

အနားသို သွားေရာက်၍ ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   အဖွဲဝင်များှင့ ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများက သင်တန်းသား 

များအား    ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာှင့် 

သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ ေပးအပ်က 

ပီး    သင်တန်းသား     သင်တန်းသမူျားက 

သုပ်ြပေဖျာ်ေြဖခဲ့ကသည်။

ေပးအပ်ချးီြမင့်

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်   (၇၄) ှစ်ေြမာက် 

ကချင်ြပည်နယ်ေန       အထိမ်းအမှတ်     

ဂုဏ်ထူးေဆာင်လက်မှတ်၊   ဂုဏ်ထူး 

ေဆာင် ဆုပစ ည်းများှင့ ်မှတ်တမ်းတင် 

ဂဏ်ုြပလ ာရရိှသမူျားအား ဆခုျးီြမင့ြ်ခင်း 

အခမ်းအနားကိ ုြမစ်ကီးနားမိ မိေတာ် 

ခန်းမ၌         ကျင်းပရာ       ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်များှင့်    

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊      ကချင် 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်    အစိုးရအဖွဲ 

ဝန်ကီးများ၊ ေြမာက်ပိင်ုးတိင်ုးစစ်ဌာနချပ်  

တိုင်းမှးတိုက        စီမံခန်ခွဲေရးဆိုင်ရာ 

ထူးခ န်ဆု ပထမအဆင့် ရှစ်ဦး၊  ဒုတိယ 

အဆင့် ၁၆ ဦး၊ တတိယအဆင့် ၂၂ ဦး၊ 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ   ထူးခ န်ဆု   ဒုတိယ 

အဆင့် ငါးဦး၊  တတိယအဆင့် တစ်ဦး၊ 

လူမ ေရးဆိုင်ရာထူးခ န်ဆု ပထမအဆင့် 

ေြခာက်ဦး၊ ဒတုယိအဆင့ ်၁၁ ဦး၊ တတယိ 

အဆင့် ကိုးဦးှင့် ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ 

ရရှိသူ ၁၉၃ ဦး စုစုေပါင်း ၂၇၁ ဦးတိုအား 

ဂုဏ်ထူးေဆာင်လက်မှတ်၊     ဂုဏ်ထူး 

ေဆာင်ဆုပစ ည်းများှင့် မှတ်တမ်းတင ်

ဂုဏ်ြပလ ာများ      ေပးအပ်ချးီြမင့်က 

သည်။

ဖူးေြမာ်ကည်ညိ

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီအဖွဲဝင်များှင့ ်     အဖွဲသည်     

ဝိုင်းေမာ်မိရှိ ေရ မိုးေတာင် ဆုေတာင်း 

ြပည့်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၊ ြမစ်ကီးနား 

မိရိှ ေလာကမာရ်ေအာင်ဆေုတာင်းြပည့ ်

ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးှင့် ေအာင်ေတာ်မူ 

သကျမာရဇိန်   အံေတာ်ရှင်ေစတီေတာ ်

ြမတ်ကီးတိုအား    သွားေရာက်ဖူးေြမာ ်

ကည်ညိခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။                            

 သတင်းစ်

(၇၄)ှစ်ေြမာက် ကချင်ြပည်နယ်ေန  အခမ်းအနားကျင်းပစ်။     ဓာတ်ပုံ-ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့ ်တာဝန်ရှိသူများ (၇၄)ှစ်ေြမာက ်ကချင် 

ြပည်နယ်ေန  အခမ်းအနားတွင် ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်ိုးရာထုတ်ကုန်ြပခန်းကိ ုကည့် အားေပးစ်။  

ဓာတ်ပုံ-ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

 ြမန်မာိုင်ငံမှ

၂။ ၂-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ြမန်မာိင်ုငသံို ေလေကာင်းမှ ဝင်ေရာက် 

ခဲ့သည့်    အေမရိကန်သံတမန်ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ေဆာင်သူ  

တစ်ဦးသည်  ဆရာစံဟုိတယ်၌ Quarantine ေနထုိင်စ် ဓာတ်ခဲွခန်း 

စစ်ေဆးချက်အရ ၄-၁-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး  ေတွရိှခဲပ့ါ 

သည်။ ထိုအြပင် ၃-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ြမန်မာိင်ုငသံို ေလေကာင်းမှ  

ဝင်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်အေမရကိန်သံုံးဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် Pan Pacific 

Hotel ၌ Quarantine ေနထိင်ုေနစ် ၆-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန၊ ဓာတ်ခဲွခန်း 

စစ်ေဆးချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး ထပ်မံေတွရှိခဲ့သည်။ ကိုဗစ် 

ေရာဂါပိုးေတွရှိသူများအား ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ ချမှတ်ထား 

သည့ ်စသံတ်မှတ်ချက်များှင့အ်ည ီသတ်မှတ်ထားသည့ ်ေဆးုမံျား  

(အစိုးရှင့်  ပုဂ လိကေဆးုံများ)  သို   တက်ေရာက်ကုသမ ခံယူရန် 

အသေိပးခဲေ့သာ်လည်း အေမရိကန်သံံုးဝန်ထမ်းတစ်ဦးှင့် အေပါင်း 

အပါတုိက မည်သည့်ခွင့်ြပချက်မှမပါရိှဘဲ ဟိုတယ်သို လာေရာက်၍ 

ပိုးေတွရိှသ ူအေမရကိန်ိင်ုငသံား ှစ်ဦးအား ၎င်းတို၏အစအီစ်ြဖင့ ် 

ကုသမည်ဆိုကာ ြပန်လည်ေခ ေဆာင်သွားခဲ့သည်။ 

၃။ ယခုအခါ   အိုမီခရန်ဗိုင်းရပ်စ်ဗီဇမျိးကွဲများ  ကမ ာတစ်ဝန်း 

လျင်ြမန်စွာ ကူးစက်ပျံံှေနသည့အ်တွက် ြမန်မာိင်ုငအံစိုးရအေနြဖင့ ် 

ယင်းေရာဂါပိုး   ြမန်မာိုင်ငံသို  ဝင်ေရာက်လာြခင်း   မရှိေစရန်ှင့် 

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ကူးစက်ြပန်ပွားမ ကို ထိန်းချပ်ိုင်ရန်အတွက်  

WHO ၏ စံ န်းများှင့်အညီ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ဆိုင်ရာ လမ်း န်ချက်များချမှတ်၍ ကပ်ကပ်မတ်မတ်ေဆာင်ရက ်

ေနသည့်ကာလ ြဖစ်သည်။ ၎င်းြပင်  သံတမန်ဆက်ဆံေရးဆိုင်ရာ 

ဗယီင်နာကွန်ဗင်းရှင်းအပိဒ်ု ၄၁ တွင် “အခွင့အ်ေရးများှင့ ်ကင်းလွတ် 

ခွင့်များရရိှသူအားလံုးသည် မမိတိို၏ အခွင့အ်ေရးများှင့ ်ကင်းလွတ် 

ခွင့်များကုိ မထိခုိက်ေစဘဲ၊ လက်ခံသည့် ုိင်ငံ၏တရားဥပေဒများှင့် 

စည်းမျ်း  ဥပေဒများကိုေလးစားရန်  တာဝန်ရှိကသည်။ ထိုြပင ်

၎င်းတိုသည် ထိုိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းေရးရာကိစ များတွင် ဝင်ေရာက ်

စွက်ဖက်ြခင်းမြပရန်လည်း    တာဝန်ရှိသည်။” ဟု   ေဖာ်ြပထား 

ပါသည်။ 

၄။ အထက်ေဖာ်ြပပါြဖစ်စ်၌      အေမရိကန်ိုင်ငံသားှစ်ဦးှင့ ်

သံုံးဝန်ထမ်း၏ ဥပေဒှင့် ဆန်ကျင်သည့် ြပမူေဆာင်ရက်မ သည်  

သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံရှ ိ     ြပည်သူများ၏ကျန်းမာေရးကိ ု   ဆိုးရားစွာ 

ထိခုိက်ေစသည်။ ထုိြပင် ယင်းလုပ်ရပ်သည် လက်ခံုိင်ငံ၏ တည်ဆဲ 

ဥပေဒများှင့်  လမ်း န်ချက်များ၊  သံတမန်ဆက်ဆံေရးဆိုင်ရာ 

ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်းပါ ြပ  ာန်းချက်များကုိ ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်း  

ချိးေဖာက်လိုက်ြခင်းြဖစ်သြဖင့် ယင်းလုပ်ရပ်အေပ  ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ြပင်းထန်စွာကန်ကွက်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏  

ကိုဗစ်ေရာဂါ     ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး   စည်းကမ်းချက်များအား 

တိတိကျကျလိုက်နာရန် ထပ်မံအသိေပးအပ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ  

အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉   ဗီဇမျိးကွဲများ   ပျံှံမ ကို    ထိန်းချပ်ိုင်ရန် 

အတွက်     သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့ ်   လိုအပ်သည့် 

အေရးယူေဆာင်ရက်မ များကို    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်သည်။ 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၀

ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ်    ဦးထွန်းထွန်းဦးှင့်   ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ် 

တရားသူကီးများြဖစ်ကေသာ  ဦးမျိးတင့်၊  ဦးမျိးေမာင်၊  ဦးကည်သိန်း၊  ေဒ ခင်ေမရီတိုပါဝင်သည့ ်

အထူးအယူခံခုံုံးသည ်ယေန  နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ် ုံးခန်းအမှတ်  

(၁) ၌  ုံးထိုင်၍ တရားမအထူးအယူခံမ အမှတ် ၁၃/၂၀၂၀ (ဧရာဝတီ)၊ ၂၂/၂၀၂၀ (ရန်ကုန်) ှင့် ၂၄/၂၀၂၀ 

(ပဲခူး)  စုစုေပါင်း  တရားမအထူး အယူခံမ  သုံးမ တိုကို စီရင်ချက်ချမှတ်သည်။

ထိုြပင ်တရားမအထူးအယူခံမ အမှတ် ၉၈/ ၂၀၁၉ (စစ်ကိုင်း)၊၂၅/၂၀၂၀ (ရှမ်း)၊ ၂၆/၂၀၂၀  (ရှမ်း)၊   

၂၇/၂၀၂၀ (ရန်ကုန်)ှင့်   ၃၀/၂၀၂၀ (ရန်ကုန်)  စုစုေပါင်း တရားမအထူးအယူခံမ  ငါးမ တိုကို  ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး   န်ကားချက်များှင့်အည ီုံးထိုင်ကားနာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                                                                                

သတင်းစ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ခိုင်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာ/

ခိုင်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများှင့ ်လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ     ၁၀

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း      လ ပ်စစ်  

ဓာတ်အားတိုးြမင့်ြဖန် ြဖးေပးိုင်ေရး၊      လက်ရှိ 

ြဖန် ြဖးလျက်ရှိသည့ ်    ဓာတ်အားစနစ်   တည်ငိမ ်

တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရး၊    လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ေလျာ့နည်းပေပျာက်မ    ကျဆင်းေစေရးတိုအတွက ်  

ခိင်ုအဆင့ ် လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာ/ လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နယီာ 

များှင့်   လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ု   ယေန   

နနံက်  ၉  နာရကီ     မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရး 

ေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်)     အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။ 

တိုးတက်သုံးစွဲလျက်ရှ ိ  

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေအာင်သန်းဦး 

က    ိုင်ငံေတာ်၏လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမ သည် 

ှစ်စ် ၁၅ ရာခိင်ု န်းခန် တိုးတက်သုံးစဲွလျက်ရိှသည့ ်

အတွက် အဆိုပါတိုးတက်သုံးစွဲလာမည့ ်ဓာတ်အား 

လိုအပ်ချက်ကိ ု   ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်အပါ 

အဝင်  နည်းလမ်းမျိးစုံြဖင့ ်  ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မ    

(Generation) ကိ ုတိုးြမင့ထ်တ်ုလပ်ုရန်  ေဆာင်ရက် 

ြခင်း၊ ဓာတ်အားပိုလ တ်ြခင်း (Transmission) အပိင်ုး  

တိုးချဲတည်ေဆာက်ြခင်း၊    ဓာတ်အားြဖန် ြဖးြခင်း 

(Distribution) အပိုင်းများကိုလည်း  တိုးချဲြပြပင ်

တည်ေဆာက်ြခင်းတိုကိ ုစ်ဆက်မြပတ်  ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ထိုြပင်  ဝန်အားြပည့်ေနေသာ  

ဓာတ်အားလိုင်းများကိ ုအဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက ်

ိုင်ေရး၊    ဓာတ်အားြပတ်ေတာက်မ     ေလျာ့နည်း 

ကျဆင်းေစေရး၊   လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပျာက်ဆုံးမ  

ေလျာ့နည်းေစေရးှင့် ဓာတ်အားစနစ်  တည်ငိမ် 

တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရးတိုအတွက ်    အေလး 

အနက်ထား ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင်    ြပည်သူများ၏ 

အဓိကလုိအပ်ချက်ြဖစ်ေသာ  လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကုိ 

ြပည့ဝ်စွာထတ်ုလပ်ု/ ပိုလ တ်/ ြဖန်ြဖးေပးိင်ုေရးတွင်  

အားလုံးက    တက်ညီလက်ညီကိးစားေဆာင်ရက ်

ကရန်ှင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏ဘ  ာေငကွိ ု အေလအလွင့် 

မရိှေစေရး အကျိးရိှစွာအသုံးချိင်ုေစေရး သတ်မှတ် 

ထားသည့်   အရည်အေသွးြပည့်ဝေကာင်းမွန်သည့ ်

ပစ ည်းများကိ ု   စနစ်တကျသုံးစွဲတည်ေဆာက်ရန ် 

လိုအပ်ေကာင်း၊ ထိုြပင်  မိမိတိုဝန်ကီးဌာနသည ် 

ြပည်သူကို ဝန်ေဆာင်မ ေပးေနေသာ  ဌာနြဖစ်သည့် 

အေလျာက်   ြပည်သူလူထု၏   လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

လိုအပ်ချက်များအေပ  အတတ်ိုင်ဆုံး ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ပီး အေကာင်းဆုံး ဝန်ေဆာင်မ ေပးိင်ုေရး 

ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားကရန်ှင့ ် မိမိတို  

ဝန်ကီးဌာန၏    ရည်မှန်းချက်များ   ေအာင်ြမင်ရန ်

ေစတနာထား၍    ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်သွားကရန ်

လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ 

ခိုင်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာများ၊  ခိုင်လ ပ်စစ်  အင်ဂျင် 

နီယာများက      မိမိတိုခိုင်/ မိနယ်များအတွင်း  

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေပးထားမ ၊  ှစ်အလိုက် 

ဓာတ်အား   တိုးတက်သုံးစွဲလာမ ှင့်    ဓာတ်အား 

ေပျာက်ဆုံးမ     ေလျာ့နည်းကျဆင်းေရးအတွက ်

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ ၊ ဓာတ်အားခများ ေကာက်ခရံရိှမ  

အေြခအေနှင့ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်အစအီမ ံ

များကို    ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ    မ ေလးလ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားေပးေရး     ေကာ်ပိုေရးရှင်း  ေခတ ဥက    

ဦးေအးေကျာ်ှင့ ်မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး သယဇံာတ 

ေရးရာဝန်ကီး     ဦးမျိးေအာင်တိုက   ြဖည့်စွက ်

ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။       တင်ြပမ များအေပ  

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက လိအုပ်သည်များ ြဖည့ဆ်ည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးပီး  နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကား  

သည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည် ဇန်နဝါရီ  

၉ ရက် မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပုိင်း)၊  

ေနာင်ချိမိနယ်အတွင်းရှ ိ  ေငွရည်ပုလ ဲအများပိုင ်

ကမု ဏ၏ီ Crown ဘလိပ်ေြမစက်ုရိှံ အပစွူမ်းအင်သုံး  

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်များမှ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

များ ထုတ်လုပ်ေနမ ှင့် Crown  ဘိလပ်ေြမစက်ုံမ ှ

ဘိလပ်ေြမထုတ်လုပ်မ   နည်းစ်အဆင့်ဆင့်  အေြခ 

အေနများကိုလည်းေကာင်း၊   ထပ်မံတည်ေဆာက ်

မည့် ၂၃၀/ ၃၃/၁၁ ေကဗွီ   ၁၅၀   အမ်ဗွီေအ    ပင်မ   

ဓာတ်အားခွဲုံ  တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းလုပ်ငန်း

ေဆာင်ရက်ေနမ တိုကိုလည်းေကာင်း   လှည့်လည် 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

တရားမအထူးအယူခံမ  သုံးမ  စီရင်ချက်ချမှတ်၊ တရားမအထူးအယူခံမ  ငါးမ  ုံးထိုင်ကားနာ

မိုးညင်း ဇန်နဝါရီ ၁၀

ကချင်ြပည်နယ ်   မိုးညင်းမိ 

တက သိုလ်၌   (၇၄)ှစ်ေြမာက် 

ကချင်ြပည်နယ်ေန     အထိမ်း 

အမှတ် အားကစားပိင်ပွဲများကို 

ယေန  နံနက်ပိုင်းက တက သိုလ် 

အတွင်းရှိ     အားကစားကွင်း၌ 

ကျင်းပသည်။

ထိုသိုကျင်းပရာတွင ်ဇန်နဝါရီ 

၁၀   ရက်တွင်   ကျေရာက်သည့ ်

ကချင်ြပည်နယ်ေနအထမ်ိးအမှတ် အားကစားပိင်ပဲွများ မိုးညင်းတက သိလ်ု၌ ကျင်းပ

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်ကချင်ြပည်နယ ်

ေနကို   ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့ ်

ေပျာ်ပဲွရ င်ပဲွများြဖစ်သည့် အာလူး 

ေကာက်ပိင်ပွဲ၊    ဂုန်နီအိတ်စွပ်၊ 

ဖေယာင်းတိင်ုမီးထွန်း၊ သုံးေချာင်း 

ေထာက်၊ အပ်နဖားထိုး၊ ဆန်ေကာ 

ရက်၊ သလံုံးပစ်၊ သြံပားပစ်၊   လံှတ ံ

ပစ်၊  လက်ဆင့်ကမ်း မီတာ ၁၀၀ 

ှင့်      မီတာ ၄၀၀  အေြပးပိင်ပွ ဲ

စသည့် အားကစားပိင်ပွဲေပါင်း 

၁၀မျိးအြပင် အြခားေပျာ်ပွဲရ င်ပွဲ 

များကို      မိုးညင်းတက သိုလ ်

မိသားစုဝင်များှင့ ်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများက      ယှ်ပိင် 

ကစားကရာ    ဆုရရှိသူများအား    

ဒုတိယပါေမာက ချပ်   ေဒါက်တာ 

မ မင်းဦးေဆာင်သည့ ်    ဆရာ 

ဆရာမများက  ဆုများေပးအပ  ် 

ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဇွဲသူရေအာင်(ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥက    ဦးသန်ိးစိုး လပ်ုငန်းခွင်အကိ စွမ်းရည်ြမင့သ်င်တန်းအမှတ်စ် (၁/၂၀၂၂) သင်တန်းဖွင့ပဲွ်သို တက်ေရာက်

ေကာ်မရှင်၏ ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များှင့် တာဝန်တစ်ခုချင်းအလုိက် ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းစ် အဆင့်ဆင့်တိုကို မြဖစ်မေနသိရှိထားရန်လို

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ   ၁၀  

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွ ေကာ်မရှင် 

ှင့်        ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲုံးအဆင့်ဆင့ ်

တိုတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့ ်အမ ထမ်း 

(ဒုတိယဦးစီးမှး)များ လုပ်ငန်းခွင်အကိ  

စွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်း အမှတ်စ်(၁/ ၂၀၂၂)  

ဖွင့်ပွဲကိ ု   ယေနနံနက်  ၉   နာရီခွဲတွင်  

အမှတ် ( ၃ ) စစ်ေကာေရးှင့ ် တည်းခိေုရး 

တပ် (ရာေတာ်) ဆင်ြဖရှင်ခန်းမ၌ ကျင်းပ  

သည်။

က မ်းကျင်ေနရန်လို

သင်တန်းဖွင့်ပဲွတွင်      ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥက     ဦးသန်ိးစိုး 

က ြပည်ေထာင်စ ုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

သည်  ေရးေကာက်ပဲွများကိ ုေအာင်ြမင်စွာ 

ကျင်းပေပးရသည့ ်         အဖွဲအစည်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊   ေကာ်မရှင်တွင ်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ကမည့ ်       ဝန်ထမ်းများ 

အေနြဖင့် ေရးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ အသိပညာ 

ဗဟုသုတှင့်     ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ 

လပ်ုငန်းစ်များ၊  သက်ဆိင်ုရာုံးလပ်ုငန်း 

များကိ ုသရိှိနားလည်က မ်းကျင်ေနကရန် 

လိုအပ်ေကာင်း။ 

ေကာ်မရှင်၏     ေဆာင်ရက်ရမည့ ်

လပ်ုငန်းတာဝန်များှင့ ် တာဝန်တစ်ခခုျင်း 

အလိုက်   ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းစ ်

အဆင့်ဆင့်တုိကုိ မြဖစ်မေနသိရိှထားရန်  

လိအုပ်ေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအေနြဖင့ ်

ြပ  ာန်းထားသည့်     ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ ်

များ၊   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒများှင့်အည ီ

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ု    လိုက်နာ 

ကရန်လိုေကာင်း၊        ုံးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်  ုံးလုပ်ငန်းလက်စွ ဲ

ှင့်အည ီ   စနစ်တကျေဆာင်ရက်ရန်ှင့် 

အခါအားေလျာ်စွာထတ်ုြပန်သည့ ် အမန်ိ  

ှင့် န်ကားချက်များကို    လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း။

ြပည်ေထာင်စ ု        ေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်အေနြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲများ  

ကျင်းပရာတွင် လွတ်လပ်ပီး  တရားမ တ 

သည့် ေရးေကာက်ပွဲများြဖစ်ရန ် လိုအပ် 

သည့အ်ားေလျာ်စွာ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် 

လည်း     ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကသည့ ်

ိုင်ငံေရးပါတီများအေပ   ဘက်လိုက်မ  

ကင်းပီး တရားမ တမ ရိှရန်လုိအပ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကမည့ ်

ဝန်ထမ်းမျာ းအေနြဖင့်      ပါတီိုင်ငံေရး 

ကင်းရှင်းရန် ပိ၍ုလိအုပ်ေကာင်း၊  ြမန်မာ 

ုိင်ငံ အစုိးရလ ိဝှက်ချက်အက်ဥပေဒကုိ 

ေသချာဖတ် ေလလ့ာပီး    ိင်ုငံဝ့န်ထမ်း 

တစ်ေယာက်အေနှင့သ်ာမက  ိင်ုငသံား 

တစ်ေယာက်အေနှင့်ပါ       လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ြပည်ေထာင်စ ု        ေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်ေကာ်မရှင်၏လပ်ုငန်း  

တာဝန်များကို   ေဆာင်ရက်ေနသကဲ့သို 

ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပေပးေရးတာဝန်ကို 

လည်း ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း၊      လာမည့်ေရးေကာက်ပွဲကိ ု

ယခင်ေရးေကာက်ပွဲများတွင ်   ကျင့်သုံး 

ခဲ့သည့် မဲများသူအိုင်ရ (FPTP)  စနစ် 

အစား  အချိးကျကိုယ်စားြပစနစ ်(PR)  

သို   ေြပာင်းလဲကျင့်သုံးိုင်ေရးအတွက ်

ိင်ုငေံရးပါတီများှင့် ေဆွးေွးေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း၊     PR   စနစ်အတွက် 

ကိက်ုညမီည့ဥ်ပေဒများ၊  နည်းဥပေဒများ၊ 

လုပ်ငန်းလမ်း န်များ၊    လက်စွဲများ 

ြပင်ဆင်ေရးကုိလည်း  ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း။ 

ေဆာင်ရက်သွားမည်

လာမည့ေ်ရးေကာက်ပဲွကိ ုကျင်းပရာ 

တွင်   ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်  လွတ်လပ်ပီး 

တရားမ တသည့်    တစ်နည်းအားြဖင့ ်

ဘက်လိုက်မ မရှိသည့်     သန်ရှင်းေသာ 

ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်ေအာင ်   ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ဘက်လိုက်မ  

ကင်းရန်  ေရးေကာက်ပဲွလပ်ုငန်းစ်တိင်ုး 

ကို     ဥပေဒှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ရန် 

လုိေကာင်း၊ သုိြဖစ်၍ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ 

များကို   မြဖစ်မေန   သိရှိက မ်းကျင်ေန 

ေအာင် ေလ့လာထားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါ           သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို 

ြပည်ေထာင်စ ု ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အဖဲွဝင်များ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသူ 

များှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက်က 

ပီး သင်တန်းကို ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်မှ ၂၁  

ရက်အထိ   ဖွင့်လှစ်သင်ကားသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ် 

အားကစားေလာက ပိုမိုတိုးတက်ေစရန်ှင့် ိုင်ငံ့ဂုဏ်သိက ာေတာက်ပေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန် 

ေပးအပ်ထားသည့် တာဝန်ဝတ ရားများကို ေကျပွန်ေအာင် ကိးပမ်းအားထုတ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ  ၁၀

အားကစားှင့ ် လူငယ်ေရးရာ  

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး  

ဦးမင်းသိန်းဇံသည ် ယေနနံနက် 

၉ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ် ဝဏ သဒိ ိ 

အားကစားံု(B)၌   ဝန်ကီးဌာနရိှ 

အရာထမ်း၊     အမ ထမ်းများှင့ ်

ေတွဆုံသည်။

ကိးပမ်းအားထုတ ်

ေတွဆုပဲွံတွင်        ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက    အားကစားေလာက 

ပိုမိုတိုးတက်ေစရန်ှင့ ်        ိုင်ငံ့ 

ဂုဏ်သိက ာ    ေတာက်ပေအာင ်

ကိးပမ်း       ေဆာင်ရက်ကရန် 

ေပးအပ်ထားသည့် တာဝန်ဝတ ရား 

များကို ေကျပွန်ေအာင် ကိးပမ်း 

အားထုတ်     သွားကရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊     ဝန်ထမ်းများအား 

ေကျာသား      ရင်သားမခွဲြခားဘ ဲ

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိေကာင်း၊  ဝန်ထမ်းများ   ပါတီ 

ိုင်ငံေရးကင်းရှင်းရန ်    လိုအပ် 

ေကာင်း၊    တိုင်းြပည်အတွက်၊ 

ိုင်ငံအတွက်   ဂုဏ်ယူအားထား 

ိုင်မည့်သူများြဖစ်ေအာင်၊ အမှား 

အမှန်    ေဝဖန်ပုိင်းြခားုိင်သူများ 

ြဖစ်ေအာင ်  ကိးစားေဆာင်ရက ်

သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  မိမိ 

တို၏    သားသမီးများ  လမ်းမှန် 

ေရာက်ေအာင်၊ အမှားအမှန် ခဲွြခား 

ုိင်ေအာင် စနစ်တကျ ပျိးေထာင် 

ထိန်းသိမ်း    ေစာင့်ေရှာက်ကရန ်

လုိေကာင်း၊  ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း  

စည်းလံုးညီွတ်စွာြဖင့်  လပ်ုငန်း 

တာဝန်များကို      ေကျပွန်စွာ 

ထမ်းေဆာင်ကရန ်   တိုက်တွန်း 

မှာကားလိုေကာင်း   ေြပာကား 

သည်။

ေတွဆုံပွဲသို   ဒုတိယဝန်ကီး  

ဦးမျိးလ  င်၊ အားကစားှင့ ် ကာယ  

ပညာဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှး 

ချပ်ှင့ ်ဝန်ကီးဌာနမှ အရာထမ်း၊  

အမ ထမ်းများ   တက်ေရာက်က 

သည်။

ဆက်လက်၍    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးသည်   ြမန်မာ့အားကစား 

လ ပ်ရှားမ များ     ြပခန်းြပင်ဆင ်

ထားရိှမ များကိ ုကည့် ပီး လငူယ် 

ှင့် စာေပပွဲေတာ်သို  လာေရာက ်

ကမည့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များြပခန်းသုိ  ဝင်ေရာက်ေလလ့ာ 

မည့ ်အစအီစ်ပါရိှသြဖင့ ်ရှင်းလင်း 

ြပသမည့ ်      အစီအစ်များှင့် 

လိအုပ်သည်များကိ ုကိတင်စစီ် 

ေဆာင်ရက်ထားရန်      မှာကားခ့ဲ 

ေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်

မဂ  လာဒုံ   ဇန်နဝါရီ   ၁၀

ကုိဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ အုိမီခရန်ေရာဂါပုိး ကိတင်ကာကွယ်ေရး 

ှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် ထိန်းချပ်ေရးတိုကိ ုအေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစရန်ရည်ရယ်၍  ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း  (ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး ကက်ေြခနီကီးကပ်မ ေကာ်မတ)ီက  ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု  

မဂ  လာဒုံမိနယ် အ.လ.က (၁၀) ေကျာင်းှင့် မလူတန်းလွန် အမှတ်(၁၃) 

ေကျာင်းများရှိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်  

မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ကေလးှာေခါင်းစည်းများှင် ့တီရှပ်အက   ျမီျားကိ ု

အဆုိပါေကျာင်းများသုိ သွားေရာက်လှဒါန်းကရာ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသ 

ကီး ကက်ေြခနီကီးကပ်မ  ေကာ်မတကီိယ်ုစား ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု 

ကက်ေြခနီကီးကပ်မ ေကာ်မတဦက    ဦးေနဆန်းှင့် တာဝန်ရိှသမူျားက  

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ကေလးှာေခါင်းစည်း အခု ၅၀၀ 

ှင့် တီရှပ်အက   ျအီထည်  ၂၀၀ တိုကို  ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့ကသည်။

ထိုေနာက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိ ုခိုင်ကက်ေြခနီှင် ့

မိနယ်ကက်ေြခနီတပ်ဖဲွတုိမှ ှာေခါင်းစည်းများ စနစ်တကျတပ်ဆင်ပံု၊ 

တပ်ဆင်နည်းှင့် ကိုဗစ်-၁၉ မျိးကွဲသစ ်အိုမီခရန်ေရာဂါပိုး ကာကွယ် 

ေရးှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတ  

များကို ရှင်းလင်းေြပာကားေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။      ဉာဏ်ဟိန်း

မဂ  လာဒုံမိနယ်ရှိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

ှာေခါင်းစည်းများှင့် တီရှပ်အက  ျမီျား ေပးအပ်လှဒါန်း



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

စည်းကမ်းလိုက်နာ

၂၀၁၉ ခုှစ်က စတင်ကူးစက်ပျံှံ 

လာတဲ ့ကိဗုစ် - ၁၉ ကပ်ေရာဂါ ေဘးဆိုး 

ကီးဟာ ကမ ာေပ ရှိ  ိုင်ငံများစွာမှာ 

လျင်ြမန်စွာြဖစ်ပွားပီး    လူသားသန်း 

၃၀၀ ခန်ကို ေရာဂါရေစတယ်။ အေသ 

အေပျာက်ေတွလည်း   ေကာက်ခမန်း 

လိလိ များြပားခဲ့တယ်။

ြမန်မာိုင်ငံမှာလည်း ကမ ာ့ိုင်ငံ 

အချိမှာ စတင်ြဖစ်ပွားစ်ကပင် ဒီေရာဂါ 

ဟာ  ေပါ့ဆလိုမရဘူး၊   စနစ်တကျ 

စည်းကမ်းလိုက်နာပီး     ကျန်းမာေရး 

သတိရှိရှိ      ကိတင်ကာကွယ်ြခင်း၊ 

ကာကွယ်တဲ့ ှာေခါင်းစည်းတပ်ြခင်း၊ 

လူစုလူေဝးကိ ု  ေရှာင်က်ြခင်း၊  လူစု 

လအုူပ်စုံုးများ မြပလုပ်ြခင်း၊ မကာခဏ 

လက်ကို  ဆပ်ြပာနဲ   ေဆးေကာြခင်း၊ 

တစ်ေယာက်နဲ တစ်ေယာက် ေြခာက်ေပ 

အကွာထက်   ပိုပီးမကပ်ြခင်း    စတဲ့ 

စည်းကမ်းေတွကို    လိုက်နာကတဲ့ 

အရပ်ေဒသေတွမှာ    ေရာဂါြဖစ်တာ 

နည်းတယ်၊  သက်သာတယ်၊  အေသ 

အေကျ  နည်းတယ်။

အပ်ဖျားေရစက်

ဘယ်သူေတွဟာ မိတ်ေဆွေကာင်း 

လဲ။

ဘယ်သူေတွကေတာ့    မိမိတိုိုင်ငံ၊ 

မိမိတိုလူမျိးကိ ု     ေဘးဒုက အမျိးမျိး၊ 

ကပ်ဆုိးေရာဂါဆုိး ပျံံှကူးစက် ေသေကျ 

ပျက်စီးေစချင်ေနတာလဲ။    လက်ေတွ 

ထင်ထင်ရှားရှား ခဲွြခားပီး သရိ ြမင်ရတာ 

က အြမတ်ပေဲပါ။့ အဂ  လန်တို၊ ဥေရာပတို၊ 

အေမရိကန်တိုမှာလည်း    ကပ်ေရာဂါ 

ပညာေရး မေှာင့ေ်ှး   မပျက်ြပားရေစဖုိ 

ကိးစားပီး ဖွင့်ကရတယ်။ ပညာေရးဟာ 

ိုင်ငံနဲ  လူမျိးရဲ  အနာဂတ်  အေကာင်း 

အဆိုး၊ အနိမ့်အြမင့်၊ အတက်အကျကို 

အဓကိကျတဲ ့အေြခခအံရင်းအြမစ်ြဖစ်လို 

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရက အထူးပအဲေလးထား 

အာုံစိုက်ပီး ဦးစားေပးေနတယ်။

အထူးသြဖင့ ်တက သိလ်ု၊ ေကာလပ်ိ၊ 

အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း ေကျာင်းသား 

အေကာင်း ေရးခ့ဲဖူးတယ်။ အားကျေလာက် 

တဲ့ ပုဂ ိလ်ေတွေပါ့။ 

ဖတ်ရမှတ်ရသမ      ကတ်စထို၊ 

မာရှယ်တီးတိုး၊ ေချေဂွဗာရား၊ ဟိုချမီင်း၊ 

ေမာ်စီတုံး၊  ဟိုေဆးရီေဇာ်၊  လင်ကွန်း၊ 

အဗ ဒူကာလမ်၊ နရိ ရာ မူဒီ၊ လီကာရှင်း၊ 

ဂျက်မား   စတဲ့ပုဂ ိလ်ေတွရဲ  အားထုတ် 

ကိးစားပံုေတွကုိလည်း    ေရးလည်းေရး 

တယ်။ စာေပေဟာေြပာပွဲေတွမှာလည်း 

ေဟာေြပာေလ့ရှိခဲ့တယ်။

အသိမ ေဝ

လငူယ်လရူယ် အွန်အဖူးေလးေတ ွ

ဟာ   အြမင်ကျ်းပီး  အသိေခါင်းပါးရင ်

ကိးစားချင်စိတ ်မထက်သန်ဘူး။ ပညာ 

လိုလားတဲ့ ကိးစားလိုစိတ်ဟာ ပညာရ 

ေကာင်း တရားမှာ အဓကိ အေြခခအံကျ 

ဆုံး ြဖစ်တယ်လို အာဠာဝက နတ်ဘီလူး 

ကီးကေမးလို ြမတ်စွာဘရုားက ေြဖကား 

ခဲ့တာ(အာဠာဝကသုတ ံဆိုတာ သားတို 

သမီးတို    ရှာေဖွေလ့လာကည့်ကပါ)။ 

ေအာင်ြခင်းရှစ်ပါးထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ 

ေကာင်းလှတဲ့   အာဠာဝက  ခ တ်ခန်းမှာ 

အဲဒီအေမးအေြဖ  ၁၃  ချက်ဟာ ဘဝ 

တစ်သက်တာ မှတ်သားထိက်ုတဲ ့ြမတ်စွာ 

ဘုရားရဲ  လမ်း န်တရားေတာ်တစ်ပုဒ် 

ပါပဲ။

သူများေတွ ဘာေကာင့ ်ေအာင်ြမင ်

သလဲ။

ကုိယ့်ဘဝမှာ သူနဲထပ်တူကျေအာင် 

ပုတံကူူးလို မရေပမယ့ ်သတူိုသတိဲ၊့ သတူို 

သံုးတ့ဲ နည်းလမ်းဗျဟာ နည်းနာနိဿယ 

ေတွကေတာ့ သိရရင် ေကာင်းတာေပါ့။ 

မသိရင် ခက်တယ်၊ သိရင်လွယ်တယ်။ 

အတ့ဲ၊ ံုတ့ဲလူစားေတွက သူတုိကုိယ်တုိင် 

ေတွကံရတဲ့    ဘဝသင်ခန်းစာေတွမ ှ

တစ်ဆင့်  သင်ယူကတယ်။ က ်ုပ်က 

ေတာ့ သူများေတွရဲ ဘဝအေတွအကံ 

ေတွ(စာအုပ်စာေပကရုိင်တ့ဲ) သင်ခန်းစာ 

ေတွကေန ေလ့လာဆည်းပူးပါတယ်လို 

တစ်ခါက  ဂျာမန်နန်းရင်းဝန်ြဖစ်ခဲ့တဲ့ 

ဗန်ွဘစ်စမတ်ဆုိတ့ဲ ဥေရာပေခါင်းေဆာင် 

တစ်ဦး ေရးခဲ့ဖူးတယ်။

ဟုတ်တာေပါ့။    လူဘဝဆိုတာ 

တိုတိုေလးပဲ။

အသက်ရှစ်ဆယ်၊  တစ်ရာအတွင်း 

ကိယ့်ုဘဝတစ်ေလ ာက် ေတွသေလာက်၊ 

ြမင်သေလာက ်လုံေလာက်ပီထင်ေနရင ်

ဒီလူဟာ လူည့ံြဖစ်ေပမာှေပါ့။ ေကျာငး် 

ပညာ သင်သင်၊ မသင်သင်၊ စာအုပ်စာေပ 

ေပါင်းများစွာကိ ု ဖတ် ေလလ့ာမှတ်သား 

ရင် သကူ ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းနဲလည်း 

အနီးကပ်ရင်းှီးိုင်တာပဲ။   ဟိုချမီင်း၊ 

ေမာ်စီတုံး၊ ကတ်စထို၊ ေအဘရာဟမ ်

လင်ကွန်း၊ ကွန်ဖျးရှပ်စ်၊ ေဂါတမဗုဒ  

စသည် စသည် သိရှိိုင်တယ်ေနာ။ 

ေရှးက ေရှက ေဟာကားေြပာြပခ့ဲ 

တာေတွကို     ေလ့လာမှတ်သားရင ်

လူေတာ် လူခ န် လူမွန်တစ်ေယာက ်

(လမ်းလွဲလမ်းေချာ်ေတွ   ေကွေကွ 

ေကာက်ေကာက် အချန်ိမကန်ုေတာ့ဘဲ) 

လွယ်လွယ်ကူကူနဲ  ြဖစ်ုိင်ေပတာေပါ့။ 

စာဖတ်တဲ့သူေတွကေတာ ့   ဗဟုသုတ 

ြပည့်ဝစမဲပဲ။ ေခါင်းေဆာင်ဟူသမ က 

စာေပကိ ု ေတာ်ေတာ်များများ ေလလ့ာ 

ဖတ် ခဲ့ကသူေတွပါပဲ။ 

သူဘယ်သူလဲ 

ဒီေနရာမှာ    ေမာင်တိုမယ်တိုကိ ု

အယ်လွန်မက်စ်ဆိတုဲ ့လတူစ်ေယာက်နဲ 

မိတ်ဆက်ေပးချင်ပါတယ်။ ၂၀၂၁ မှာ 

ကမ ာအ့ထူးြခား အထင်ရှားဆုံးပဂု ိလ်လို 

တိင်ုးမ်မဂ ဇင်းက ေရးချယ်သတ်မှတ်ပီး 

မျက်ှာဖံုးမှာ သူပံုကုိ ေဖာ်ြပခ့ဲပါတယ်။ 

သကူ ဘယ်သလူ။ဲ အချန်ိကိ ုငဲေ့သာ 

အားြဖင့ ်ေမာင်တိုမယ်တို  ကိုယ်တိုင် 

သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ လက်ကိင်ုဖန်ုးထကဲ 

ဂဂူလ်ဲ စတ့ဲ စာမျက်ှာေတွမှာ ဆက်လက် 

ဖတ် ေလ့လာ      ကည့်လိုက်ပါလို 

တိုက်တွန်းပါတယ်။

သူလိုလူစား 

ကမ ာေပ မှာ  ၂၀၂၁  ခုှစ်အတွင်း 

ဝင်ေင ွအကျိးအြမတ်အများဆုံးရေအာင် 

စွမ်းေဆာင်ိင်ုတဲ ့သန်းက ယ်သေူဌးကီး 

တစ်ေယာက်ေပါ့။     အသက်လညး် 

သိပ်မကီးလှေသးပါဘူး။    သန်းက ယ် 

သေူဌးြဖစ်ေနတာေတာ ့ကာပါပ။ီ ကမ ာ ့

အဆင်းရဆဲုံး လသူားေတကွိ ုသန်းေပါင်း 

များစွာ   လှဒါန်းမယ်  ေကညာေတာ ့

လသူပိိမုျားသွားတာေပါ။့ ထားပါေတာ။့

သူရဲ ဥပဓိုပ်ကိ ုကည့်လိုက်ပါ။

ရည်ရည်မွန်မွန်၊    ကည်ကည ်

လင်လင် ေတွရမယ်။

သူ  ၂၀၂၂  ခုှစ်  ှစ်သစ်ှစ်ဦးမှာ 

စကားငါးခွန်း ေြပာခဲတ့ယ်။ ပပူေူွးေွး 

လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ေြပာတဲစ့ကားက 

လူငယ်လူရယ်များအတွက ်  တိုးတက် 

ေအာင်ြမင်ေစချင်တဲ ့  ရည်ရယ်ချက်နဲ  

ေြပာတာပါလို သကူဆိတုယ်။ စာဖတ်သ ူ

များ သိပီးပီလား။ စာမျက်ှာ ၇ သို »»

လငူယ်လရူယ် အွန်အဖူးေလးေတဟွာ အြမင်ကျ်းပီး  အသေိခါင်းပါး 

ရင် ကိးစားချင်စတ်ိ မထက်သန်ဘူး။ ပညာလိလုားတဲ ့ကိးစားလိစိုတ်ဟာ 

ပညာရေကာင်းတရားမှာ အဓကိ အေြခခအံကျဆုံး ြဖစ်တယ်လို အာဠာဝက 

နတ်ဘီလူးကီးကေမးလို ြမတ်စွာဘုရားက ေြဖကားခဲ့တာ(အာဠာဝက 

သုတ ံဆိုတာ  သားတို သမီးတို    ရှာေဖွ ေလ့လာကည့်ကပါ)။ ေအာင်ြခင်း 

ရှစ်ပါးထဲက စိတ်ဝငစ်ားစရာ ေကာင်းလှတဲ့  အာဠာဝက ခ တ်ခန်းမှာ အဲဒ ီ

အေမးအေြဖ  ၁၃  ချက်ဟာ ဘဝ တစ်သက်တာ မှတ်သားထိက်ုတဲ ့ြမတ်စွာ 

ဘုရားရဲ  လမ်း န်တရားေတာ် တစ်ပုဒ်ပါပဲ။

ေတာသားေလး

ပဲေရာ့ ဦးဆန်နီ ဗိတိသ ဘားမား ဦးွန် ပခုက  ဦးအုံးေဖ ယူဒီ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

 

ကူးစက်ြမန်ကပ်ေရာဂါ    ေဘးဆိုး 

ကီးဟာ သဘာဝအေလျာက် ေပ ေပါက် 

လာတာလား၊   လူသားေတွ  စမ်းသပ် 

ဖန်တီးပီး       ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုခုက 

လ ိဝှက်ထုတ်လုပ်လိုက်တာေပလား။  

အေြဖကေတာ့ ခက်ခဲသိမ်ေမွတဲ ့သိပ ံ 

ဆန်းကယ်ပေဟဠတိစ်ပဒ်ုပါပ။ဲ သေုတ 

သန ရှာေဖွေလ့လာချက်အရ တိကျတဲ့ 

အေြဖတစ်ခုခုေတာ့     တစ်ေနေနမှာ 

ခိင်ုခိင်ုမာမာ ေပ ေပါက်ေတွရိှလာမှာပါ။ 

အေြဖမေတွတဲ ့ပုစ ာမရှိပါ။

စည်းကမ်းလိက်ုနာမ     အားနည်းရင် 

ဆင်းရဲချမ်းသာမေရး၊   လူမျိးမေရး 

ကိုဗစ်-၁၉    ကူးစက်ြမန်ကပ်ေရာဂါ      

မျိးကဲွအမျိးမျိး  ဒယ်လ်တာ၊  အုိမီခရန် 

စတဲ့ မြမင်ရတဲ ့ပိုးေတွဟာ ိုင်ငံေပါင်း 

များစွာကိ ု ပျံံှေနဆပဲါ။   ကေံကာင်းတာ 

က ကာကွယ်ေဆးကို  တုတ်၊  အိ ိယ 

ိင်ုငေံတကွ   ေဖာ်စပ်ထတ်ုလပ်ုိင်ုကပါ 

တယ်။  ြမန်မာြပည်ကိ ုေရာင်းေပးတယ်။ 

အေမရိကန်ကေတာ့   ေရာင်းလည်း 

မေရာင်းဘူး။ လှမယ်၊ ေပးမယ် ေြပာေပ 

မယ့ ်ကိဗုစ် ကာကွယ်ေဆး တစ်လုံးေလး 

ေတာင် မေရာင်းခဲ့ေသးပါဘူး။ ရှိေစ….

ကူးစက်ပျံံှမ က သသိသိာသာ မကျေသး 

ဘူး။ အေြခအေနဆိုးေနဆဲပဲ။

ေဘးကင်းကွာ

ြမန်မာုိင်ငံမှာေတာ့ ြပည်သတူစ်ရပ် 

လုံးနဲ  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက ကိုဗစ်-၁၉   

ကပ်ေရာဂါ       ကာကွယ်ေရးအတွက ်

ကျန်းမာေရးစည်းကမ်းေတကွိ ု တတ်ိင်ု 

သမ  မေပါမ့ဆ ကိးကိးစားစား လိက်ုနာ 

ကာကွယ်ခ့ဲကတ့ဲအတွက် လက်ရိှအေြခ 

အေနမှာ အထိုက်အေလျာက် တားဆီး 

တွန်းလှန်ိုင်ေနပါတယ်။    စည်းကမ်း 

တကျ စည်းလုံးကတာရဲ အကျိး။

ဒါေကာင့်  ပညာေရး မေှာင့်ေှးရ 

ေလေအာင်  တက သိုလ်၊ ေကာလိပ်ေတွ 

လည်း ကုိဗစ်စည်းကမ်းချက်ေတွနဲအညီ 

ကပ်မတ်လုိက်နာပီး ဖွင့်ကေပေတာ့မယ်။

ပညာေရး

အေြခခံပညာေကျာင်းေတွလည်း 

ပညာသင်မပျက ်    ဆက်လက်ဖွင့်လှစ ်

သင်ကားေနကတယ်။    အ ရာယ်ရှိ 

ေလာက်ေအာင်  ေရာဂါေတွရှိမ များတဲ့ 

မိနယ်အချိကိ ု       ခ င်းချက်အေနနဲ  

ပတ်ိထားရဆေဲတာရိှ့သေပါ။့ တစ်ိင်ုငလံုံး 

က ေကျာင်းအားလုံးကိေုတာ ့ကေလးေတ ွ

ေကျာင်းသူ၊    လူငယ်လူရယ်ေတွဟာ 

အနာဂတ် ကိ ုတည်ေဆာက်ဖန်တီးကမယ့ ်

တုိင်းြပည်ရဲ မျိးဆက်သစ်ေတွပဲ မဟုတ် 

လား။  သူတိုေလးေတွဟာ အွန်အဖူး 

ေလးေတွပဲ။ သူတိုအတွက် ရည်ရယ်ပီး 

တိုတိုကျ်းကျ်း စကားငါးခွန်းေလာက ်

မ ေဝလက်ဆင့်ကမ်းချင်ပါတယ်။

မဘိေတ၊ွ ဆရာ ဆရာမေတ ွဖတ်မလိို 

သိရရင ်မိမိသားသမီးေလးေတွ၊ တပည့် 

တပန်း ေကျာင်းသားေလးေတွ (ေကျာင်းသူ 

ေတွလည်း ပါတာေပါ့ကွယ်)အားလုံးက 

ကားက ြမင်ကေစချင်ပါတယ်။ 

လက်ဆင့်ကမ်း

စာေရးသကူ ြမန်မာြပည်က ဗတိသိ  

ဘားမားုပ်ရှင်ကုမ ဏီပိုင်ရှင ်    သူေဌး 

ဦးွန် ၊ ပဲေရာ့ကုမ ဏီသူေဌး ဦးဆန်နီ၊ 

ပခုက မိမှ   စာေပဆုတည်ေထာင်ေပး 

သွားခဲသ့ ူပခကု  ဦးအုံးေဖ၊ ကျိင်းတုံမိမှ 

ေနာင်တုကံမု ဏပီိင်ုရှင် ဦးစိင်ုးတစ်ေအာင်၊ 

မ ေလးမိမှ ေဆးုံကီး လူနာေဆာင် 

များ၊ ဓာတ်ေလှကား၊ ေဆးဝါး စသည်တုိကုိ 

လှဒါန်းပါဝင်တဲ့    ယူဒီဦးခင်ေမာင်ဝင်း၊ 

ေအာင်သမာဓိ  ဦးေအာင်(ခ)ဦးေအာင် 

ဆန်းဝင်းတုိရဲ ကိးစားေအာင်ြမင်မ ေတွ 



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၆ မှ

အယ်လွန်မက်စ်ဟာ သူရဲ ဥပဓိုပ် 

အရ၊   သူရဲ   ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွးနဲ  

လုပ်ရည်ကိုင်ရည်အရ  ၂၀၂၁ ခုှစ်ရဲ 

အထူးြခားဆုံးပုဂ ိလ်ရယ်လို    တိုင်းမ် 

မဂ ဇင်းက  ေရးချယ်ခံရလို  ချးီေြမာက ်

ေနြခင်းမဟုတ်ပါ။    ယုံကည်ေလးစား 

ိုင်တဲ့    လူတစ်ေယာက်လို   ယူဆရပါ 

တယ်။

သူေြပာတဲ့စကားဟာ    ေစတနာ 

ပါတယ်။ မှန်ကန်တယ်။ အချနိ်အခါနဲ  

ဆီေလျာ်တယ်။      အေြခအေနအရ 

သင့ေ်တာ်တယ်။ နားေထာင်သအူတွက် 

အကျိးရှိေစေလာက်တဲ ့    အေကာင်း 

အချက်ေတွပဲလိုယူဆတယ်။ 

သူေဌးစကား

အယ်လွန်မက်စ် ေြပာြပတဲစ့ကားကိ ု

စာဖတ်သူက    ကိက်ရင ်  မှတ်သား 

ကျင့်သုံးကည့်ေပါ့။

မကိက်ရင်မမှတ်နဲ။ မယနူဲ။ ဒါပါပ။ဲ

စာေရးသူက    ဖတ်သူအတွက် 

အသုံးချကည့ရ်င်ေတာ ့     အကျိးတစ်စု ံ

တစ်ရာရှိေလာက်မှာ   ေသချာတယ်လို 

မှန်းဆမိတဲ့အတွက်   လက်ဆင့်ကမ်း 

မ ေဝြခင်းပါ။

သူေြပာတာက-

၁။ Be useful   -  အသုံးကျပါေစ။

၂။ Contribute -  လူအဖွဲအစည်း 

 to society  အတွင်းမှာ အြပ 

   သေဘာ ပါဝင်  

   လုပ်ေဆာင်ပါ။

၃။ Don’t try - ေခါင်းေဆာင် 

 to be a  တစ်ဦးရယ်လို 

 leader  ြဖစ်လာေအာင ် 

   မကိးပမ်းပါနဲ ။

၄။ Read books - စာအုပ်များကိ ု

    and inject   ဖတ်ပါ။ အသိ

    information  ပညာ အကသံစ်  

   eာဏ်သစ် 

   ေလာင်းပါ။

၅။ Talk the - လူေတွနဲစကား

 people     ေြပာပါ။

အယ်လွန်မက်စ်ဆိုတဲ့   ကမ ာေကျာ် 

သန်းက ယ်(အချမ်းသာဆုံးလို  ေြပာေန 

ကတာပဲ)   သူေဌးကီးတစ်ေယာက်ရဲ 

စကားကိ ုေအာင်ြမင်မ ကိပုန်းတိင်ုထားပီး 

ကိးစားအားထုတ်ေနကတဲ့    လူငယ် 

အားလုံးအတွက်   ှစ်သစ်ကူး  ှစ်ဦး 

လက်ေဆာင်ေပးလိုက်ြခင်းပါပဲ။

အသုံးကျပါေစ

သူေြပာတာေတွကိ ု    အေသးစိတ် 

မေဖာ်ြပေတာ့ပါ။ အယ်လွန်မက်စ် တိတိ 

ကျကျ ေရးထား၊ ေြပာထားတာကလည်း 

ရှင်းလင်းပီးသားပါ။ အသံုးကျပါေစ။ အသံုး 

ကျေအာင် ကိးစားေနပါ။ အသုံးကျေအာင် 

ကိးစားရတာဟာ လက်ေတွမှာ တကယ် 

တမ်း ခက်ခဲပင်ပန်းလှပါတယ်လုိ ေြပာထား 

ပါေသးတယ်။

ကိုဗစ်ေရာဂါကုသဖိုအတွက ်အများ 

ြပည်သူကုသရာမှာ အသံုးြပရန် ြပည်ပမှ 

တင်သွင်းသယ်ေဆာင်လာတဲ ့ေအာက်ဆ ီ

ဂျင်တိုင်ကီတင်ကားနဲ   ယာ်ေမာင်းကိ ု

ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ြခင်းမျိး၊  လူနာတင် 

ယာ်ကို  မုိင်းခဲွတုိက်ခုိက်ြခင်းနဲ  ြပည်သူ 

အများ   သွားလာအသုံးြပေနတဲ ့  လမ်း၊ 

တံတားများကိ ု     မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွ ဲ

ဖျက်ဆီးြခင်းမျိးေတွက   ဘယ်ေလာက် 

များ ဆိုးရားလှပါသလဲ။

သရူေဲဘာေကာင်ုမံ သာမက  မိက်ုမ ဲ

ယတ်ုမာလွန်းပါတယ်။ အကသုိလ်ုအကျိး 

ေပးမယ့် ဆိုးရားမ ေတွမို  ေအာင်ြမင်မ နဲ  

ေဝးလွန်းပါရဲကွယ်။

သန်းက ယ်သူေဌးကီး   အယ်လွန် 

မက်စ်အကေံပးတဲ ့ဒတုယိအချက်ြဖစ်တဲ ့

လူအဖွဲအစည်း၊    လူအများကို ကူညီ 

ိင်ုးပင်းေထာက်ပ့ံေပးပါဆုိတာနဲ ဆန်ကျင် 

ဘက်ေတွလုပ်ေနသမ  ဘဝတက်လမ်းနဲ  

ေအာင်ြမင်မ ဟာ ရုိင်ပါေတာ့မလားကွယ်။

ေခါင်းေဆာင်    ြဖစ်ရမယ်လိုေတာ ့

မကိးစားေလနဲဆိတုာက အမှန်တကယ် 

သာ  ကိယ်ုက  လေူတာ်လေူကာင်းြဖစ်ေန 

ရင်  ေခါင်းေဆာင်ေနရာ၊  ေခါင်းေဆာင် 

တာဝန်ဆိုတာ  အလိုလို   ထင်ေပ ရင် 

စင်ေတာ်ကေကာက်စမဲမို  မိမိကိုယ်ကို 

အတ သမ ာပဏီဓိစ   မဂ  လာနဲ    ြပည့်စု ံ

ေအာင်ပဲ အတ ာဟိ အတ ေနာ နာေထာ 

ကိုယ်တိုင် လူေကာင်းလူေတာ်ြဖစ်ဖိုသာ 

လုပ်ပါလို ဆိုလိုပုံရပါတယ်။

ကမ ာေကျာ် သပိ ံပညာရှင်ေတ၊ွ ပညာ 

ေကျာ်ေတ၊ွ ိင်ုငေံရး၊ စစ်ေရးေခါင်းေဆာင်  

ကီးေတွ၊ သူေဌးသူက ယ်ကီးေတွ အားလံုး 

ဟာ   စာသိပ်ဖတ်ခ့ဲကပါတယ်။   စာအုပ် 

စာေပမှာ  ေမွေလျာ်ေတာ့ သူတကာေတွ 

ထက် ေခါင်းေပ ေကျာ်ပီး ေြမာ်ြမင်ိင်ုက 

ေပတာေပါ့။  စာမဖတ်ဘဲ ေခါင်းေဆာင် 

ေနရာ    တက်ထုိင်ရင်ေတာ့    ကျတ့ဲအခါ 

ေကာင်ကျမကျဘူး။ စာများများဖတ်သ ူ

များသာလ င် ထပ်ိဆုံးသို ေရာက်စမထဲုံးစ။ံ 

စာေကာင်းေပေကာင်းေတွကိ ုအေဖာ်ြပ 

ပါေလ။

ေမးြမန်းေလ့လာ

အမှတ်စ်(၅)အချက်    လူေတွနဲ  

စကားေြပာပါဆိတုာ ကိယ်ုကသွားပီးေလ 

ေပါေနဖို မဟုတ်ပါ။ သူတိုအြမင်၊ သူတို 

အေတွး၊  သူတိုဘဝအေတွအကံ၊ သူတို 

ခံစားချက်၊   သူတုိထင်ြမင်ချက်၊  သူတိုရဲ 

လက်ေတွဘဝထဲကုိ ထဲထဲဝင်ဝင် သိြမင် 

နားလည်ပါမှ ကိုယ်ေြပာမယ့်၊ လုပ်မယ့်၊ 

စီမံမယ့်အကံeာဏ်က   အံဝင်ခွင်ကျ 

ြဖစ်မယ်မဟုတ်လား။

အသက်ေမွးမ    မတူ၊  ေဒသမတူ၊ 

အသက်အရယ်မတူ၊   အုပ်စုမတူတဲ့ 

လူမျိးစုံနဲ  ေတွပါေမးပါ၊

ထေိတွပါ။ သေိအာင်ေလလ့ာပါတဲ။့ 

နယ်ပယ်စုံကိုသိေနရမယ်။

စာဖတ်သူ လူငယ်လူရယ်အေပါင်း 

တို-

ကမ ာေကျာ်သူေဌးတစ်ေယာက  ်

(အယ်လွန်မက်စ်ဟာ   အချမ်းသာဆုံး 

ြဖစ်ုံမက  တစ်ှစ်တာကာလအတွင်း 

၃၀၄ ဘလီယီမှံ ၃၀၆ ဘလီယီထံေိအာင် 

ပိမုိုက ယ်ဝသွားြပန်ပါပတီဲ။့ ေနာက်ဆုံး 

သတင်းအရ)     ှစ်သစ်ကူး     ှစ်ဦး 

လက်ေဆာင် ေြပာတဲစ့ကား ငါးချက်က 

အပ်ဖျားေရစက်ပါပ ဲေမာင်ေရ။ အေမာင် 

တို၊ အမတိို  ကည့တ်တ်ရင် ပင်လယ်ကိ ု

ပင် ြမင်ေတွရိုင်တယ်။

အပ်ဖျားေရစက ်  အနက်ပင်လယ် 

ဆိုတာ     အသုံးချတတ်သူအတွက် 

ေမာင်ေပါက်ကျိင်း  ထီးနန်းစရံတဲက့န်ိး 

ပါပဲကွယ်။ ေမးပါများစကားရ၊ သွားဖန် 

များခရီးေရာက်၊ မအပ်ိမေန အသက်ရှည် 

တဲ။့ အပ်ိမေနနဲ  ကိယု့လ်ေူရ  စာေကာင်း 

ေပေကာင်းေတ ွ  မိတ်ေဆွဖွဲမှ  လူရာ 

ဝင်ေပလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။    ။

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၀

ေဒသတွင်းစားနပ်ရိက ာဖူလုံေရးှင့် ြပည်သူ 

များ၏ စားေသာက်ေရးကိ ုအေထာက်အကြူဖစ်ေစရန် 

အတွက်   ယေနတွင်   တိဂံေဒသတိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

တိုင်းမှး ဗိုလ်မှးချပ် မျိးမင်းထွန်းှင့်အဖွဲဝင်များ

သည် တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်ရိှ စိက်ုပျိး/ေမွးြမေရးလပ်ုငန်း 

များကိလုည်းေကာင်း၊ အေနာက်ေတာင်တိင်ုးစစ်ဌာန 

ချပ် တိင်ုးမှး ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ေအာင်ှင့ ်အဖဲွဝင်များ 

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၁၀

၂၀၂၂ ခှုစ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ) တခွံန် 

စိုက်ဒိုင်း ပိုက်ေကျာ်ြခင်းှင့်  ိုးရာဝိုင်းဖွဲြခငး်လုံး 

ပိင်ပဲွ ဖွင့ပဲွ်ကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ေမှာ်ဘေီလတပ် 

စခန်း မိုးလုံေလလုံအားကစားခန်းမ၌ ကျင်းပရာ 

တပ်မေတာ်(ေလ)မှ     အရာရှိကီးများ၊   အရာရှိ၊ 

စစသ်ည်၊ မိသားစုများ၊ ြမန်မာုိင်ငံြခင်းလံုးအဖဲွချပ် 

မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပိင်ပွဲဝင ်အားကစားသမားများ 

ှင့် အားကစားဝါသနာရှင်များ  တက်ေရာက်ကပီး 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ)ကုိယ်စား ဗုိလ်ချပ်လှွန် 

၂၀၂၂ ခုှစ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ေလ) တံခွန်စိုက်ဒိုင်း 

ပိုက်ေကျာ်ြခင်းှင့ ်ိုးရာဝိုင်းဖွဲြခင်းလုံးပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
က အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်   တက်ေရာက်လာကသူများသည ်

ြမန်မာိုင်ငံြခင်းလုံးအဖွဲချပ်မ ှ     ြခင်းလုံးအလှြပ 

ကစားမ ှင့်    ပိင်ပွဲယှ်ပိင်ကစားေနမ များကို 

ကည့် အားေပးကသည်။ 

အဆိပုါ ပိက်ုေကျာ်ြခင်းှင့ ်ုိးရာဝုိင်းဖဲွြခင်းလံုး

ပိင်ပွဲကိ ု ပိင်ပွဲဝင်အသင်း ၁၀ သင်းြဖင့ ်ဇန်နဝါရီ 

၁၃ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ေပ ေနသည့်ကာလအတွင်း ေဒသတွင်း စိုက်ပျိးေမွးြမေရး 

ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများ ရာ န်းြပည့်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်
သည် ပုသိမ်မိရိှ နယ်ေြမခံတပ်၏ မုိးစပါးရိတ်သိမ်း 

ေနမ ှင့် ေွစပါးစိုက်ပျိးရန် ထွန်ယက်ေနမ များကိ ု

လည်းေကာင်း သွားေရာက်ကည့် ၍ တာဝန်ရိှသမူျား 

ှင့ေ်တွဆုကံာ ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ လပ်ုငန်းများ ရာ န်း 

ြပည့်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးှင့ ်        လိုအပ်သည်များ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

သတင်းစ်

လီကာရှင်း ဂျက်မား မက်ဇူကာဘတ် ဘီလ်ဂိတ်အယ်လွန်မက်စ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊  ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၀

ဝန်ထမ်းများ၏    စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားေရး 

ှင့်   လုပ်ငန်းခွင်က မ်းကျင်မ ရှိေစရန်  ရည်ရယ်၍ 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန အေဆာက်အဦ၊ လမ်း၊ 

တံတား၊   မိြပှင့ ်  အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနှင့ ်

ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတိုမှ ဝန်ထမ်းသစ် 

များ၏ လပ်ုငန်းခွင်ဝင် သင်တန်းအမှတ်စ် (၁/၂၀၂၂) 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို  ယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ် ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန စုေဝး 

ခန်းမေဆာင်၌  ကိုဗစ်-၁၉  န်ကားချက်များှင့ ်

အညီ ကျင်းပသည်။

ဖွင့်လှစ်ေပးြခင်းြဖစ်

အခမ်းအနားတွင်       ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေရ ေလးက ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ၏ီ  

ေရှလပ်ုငန်းစ် (၅)ရပ်၊ ဦးတည်ချက် (၉)ရပ်ှင့အ်ည ီ

ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် တည်ေဆာက် 

ေရးလပ်ုငန်းများတွင် အေတွးသစ်၊ အြမင်သစ်များြဖင့ ်

လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်မည့ ် 

အင်ဂျင်နီယာှင့်  အြခားဝန်ထမ်းသစ်များအတွက ်

ဌာန၏   လိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည့ ်    စည်းမျ်း၊ 

ပဲခူး ဇန်နဝါရီ ၁၀

ပဲခူးခိုင်     ပန်းခင်းစီမံချက် 

လျာထားချက်       ရာ န်းြပည့် 

ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ပွ ဲ   အခမ်း 

အနားကို     ယေနနံနက်ပိုင်းက 

ပဲခူးမိေတာ်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အားကိးမာန်တက်

ေဆာင်ရက်

အခမ်းအနားတွင်        ပဲခူး 

တိုင်းေဒသကီး      ဝန်ကီးချပ် 

ဦးမျိးေဆွဝင်းက   ိုင်ငံေတာ်၏ 

အနာဂတ်အတွက်    မြဖစ်မေန 

ေဆာင်ရက်ရမည့ ်ိင်ုငသံားတိင်ုး

ကိုင်ေဆာင်သင့်သည့ ်ကတ်ြပား 

တစ်မျိးမျိး   ကိုင်ေဆာင်ိုင်ေရး 

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူ

အင်အားဦးစီးဌာနက   ိုင်ငံှင့် 

အဝန်း      ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ ပဲခူး 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်း လူဦးေရ 

၁၅၉၅၇၆ ဦး   ေဆာင်ရက်ေပးရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ယခုအခါ 

ပဲခူးခိုင်အတွင်းရှိ     မိနယ် 

ရှစ်မိနယ်တွင်    ပန်းခင်းစမီခံျက် 

လျာထားချက်     ရာ န်းြပည့် 

ပီးေြမာက ်        ေအာင်ြမင်စွာ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သြဖင့် ဂုဏ်ယူ 

ဝမ်းေြမာက်မေိကာင်း၊  ိင်ုငသံား 

တစ်ေယာက်၏ လမူ ဘဝလပ်ုငန်း 

များတွင် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ 

ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားအား 

တစ်ေယာက်မကျန် ထတ်ုေပးိင်ု 

ေရး ေဆာင်ရက်ေပးရမည်ဆုိသည့် 

ခံယူချက်ြဖင့ ်        ဝန်ထမ်းများ 

အားလုံး      အားကိးမာန်တက် 

တက်ညီလက်ည ီ    ေဆာင်ရက် 

ေပးသွားရန်    လိုအပ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်    တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲသည ်အခမ်း 

အနားတွင်     ြပသထားသည့ ်

ပန်းခင်းစီမံချက ်   ေဆာင်ရက်မ  

မတ်ှတမ်းဓာတ်ပံုများကုိ ကည့်  

ခဲ့ကသည်။

 ပဲခူးခိုင်အတွင်း မိနယ် ရှစ် 

မိနယ်၊ ရပ်ကွက ်၁၁၂ ရပ်ကွက်၊ 

ေကျးရာအုပ်စု   ၄၄၄   အုပ်စု၊ 

ေကျးရာ ၁၃၄၄ ရာြဖင့် ဖွဲစည်း 

ထားရှိပီး  ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ေပးရန်    လူဦးေရ 

၅၀၉၀၆ ဦး ြဖစ်ေသာ်လည်း လဦူး 

ေရ ၅၁၇၀၀ ေဆာင်ရက်ေပးိုင ်

ခဲ့သြဖင့် ပီးစီးမ   ၁၀၄ ဒသမ ၂၂ 

ရာခိုင် န်းြဖစ်ပီး     သတ်မှတ် 

ကာလထက် ကိုးလ ပိုမိုေစာပီး 

ေအာင်    ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း သရိသည်။    သတင်းစ်

ပန်းခင်းစီမံချက် လျာထားချက် ရာ န်းြပည့်ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ပွဲ ကျင်းပ

ရန်ကုန်    ဇန်နဝါရီ    ၁၀

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   စည်ပင်သာယာေရး 

ဝန်ကီး     ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီဥက   (မိေတာ်ဝန်) ဦးဗိုလ်ေဌးသည ်

ဒုတိယမိေတာ်ဝန်၊ အတွင်းေရးမှး၊ ေကာ်မတီဝင ်

များှင့အ်တ ူယေနနနံက် ၈ နာရတွီင် ယာ်ယ ရား 

စီမံခန် ခဲွေရးှင့် ထိန်းသိမ်းေရးဌာန ယ ရားေမာင်း  

အထူးမွမ်းမသံင်တန်း အမှတ်စ်(၁/၂၀၂၂) သင်တန်း 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်သည်။

ဖွင့်ပွဲတွင ်  မိေတာ်ဝန်က   “ရန်ကုန်မိတွင ်

လူဦးေရ ခုနစ်သန်း အထက်ရိှပီး  ုိင်ငံ၏စီးပွားေရး  

မိေတာ်ြဖစ်သည်ှင့်အညီ အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်း 

များြပားပီး   လူဦးေရထူထပ်သည့ ်  မိေတာ်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ မိေတာ်အတွင်း မိသစ်ဧရယိာတိုးချဲြခင်း၊ 

အစိုးရစီမံကိန်းများြဖစ်သည့် အိုးအိမ်တိုက်တာ 

အေဆာက်အအုံများ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ေရရရှိေရး 

ှင့် ေရေပးေဝေရးစီမံကိန်းများ ေဆာက်ရက်ြခင်း 

စသည့် လုပ်ငန်းအသစ်များအြပင်  မိြပဖွံဖိးမ  

အဂ   ါရပ်ှင့ ်ညွီတ်ရမည့ ်လမ်းတတံားလပ်ုငန်းများ၊ 

ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေရးလပ်ုငန်းများ၊ ေရရရိှေရး 

ှင့် ေရေပးေဝေရးလုပ်ငန်းများ၊ မိြပပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရး    လုပ်ငန်းအေဟာင်းများကိုလည်း 

ြပြပင်မွမ်းမြံခင်း၊ တိုးချဲေဆာင်ရက်ြခင်းတိုကိ ုေနစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊   ေရတိုလုပ်ငန်း 

ေဆာင်တာအများအြပားကိ ုေဆာင်ရက်ရန်အတွက် 

လူအင်အားှင့်    ေဆာင်ရက်ရန်မလုံေလာက်ြခင်း 

ေကာင့ ်     ဘ  ာှစ်အလိုက်     ဘ  ာေငွေပ  

မူတည်၍ လုိအပ်ေသာစက်ယ ရားမျိးစံုကုိ ဝယ်ယူ 

ြဖည့်တင်းေနေကာင်း၊ သင်တန်းတက်ေရာက်က 

ေသာ  ဝန်ထမ်းများသည ် လက်ေတွလုပ်ငန်းတွင ်

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေနေသာ ဝန်ထမ်းများြဖစ်ပီး  

လက်ရှိကိုင်တွယ်ေမာင်းှင်ေနသည့် စက်ယ ရား 

များကို စနစ်တကျ နားလည်တတ်က မ်းပီး ထပ်မံ 

ဝယ်ယူမည့် စက်ယ ရားအသစ်များကုိလည်း ေခတ်မီ 

နည်းပညာအသစ်များ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းမ ပညာ 

များ စနစ်တကျ နားလည်တတ်က မ်းေစရန်၊ ယခု 

သင်တန်းတွင် သင်တန်းသားများအေနြဖင့ ်ယ ရား 

ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းမ ကို   စာေတွ၊   လက်ေတွ 

သင်ကားပိုချေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားပီး 

သင်တန်းတွင်   အသုံးြပမည့ ်   သင်တန်းသုံးစက ်

ယ ရားများကိ ုကည့် စစ်ေဆးသည်။

ယခုသင်တန်းသို ေကာ်မတီအတွင်း ယ ရား 

များ အသုံးြပေနသည့် ဌာန ေြခာက်ခုမှ ဝန်ထမ်း 

သင်တန်းသား ၃၆ ဦး တက်ေရာက်ပီး သင်တန်း 

ကာလ တစ်ပတ်ကာြမင့မ်ည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

ဆက်လက်၍ မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည် ယုဇန 

ဥယျာ်မိေတာ်အိမ်ရာေရှ မိနယ်ခန်းမတည်ေဆာက် 

ေနမ ကိုလည်းေကာင်း၊   မိနယ်စည်ပင်သာယာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးသို သွားေရာက်၍ (၅၈)ရပ်ကွက ်

အား စံြပရပ်ကွက်ထားရိှုိင်ေရးတုိကုိ ေြမပုကံားချပ် 

ြဖင့်လည်းေကာင်း ကည့် စစ်ေဆးပီး လုိအပ်သည် 

များ မှာကားသည်။

ထိုေနာက် မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည် အဆိုပါ 

ုံးဝင်းအတွင်းရိှ ေရစကုန်ှင့ ်ဝန်ထမ်းလိင်ုးခန်းများ 

အား ကည့် စစ်ေဆး၍ ံုးဝင်းအတွင်းှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ေြမာင်းများမှ   ေရသွင်းရန်ှင့်    ုံးတွင်းုံးြပင ်

သန်ရှင်းသာယာသပ်ရပ်ေရး   ေဆာင်ရက်ရန်တိုကို 

မှာကားပီး လိအုပ်သည်များ ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

အေဆာက်အဦ၊ လမ်း၊ တံတား၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနှင့ ်ေကျးလက်လမ်း

ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတိုမ ှဝန်ထမ်းသစ်များ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဝင ်သင်တန်းအမှတ်စ် (၁/၂၀၂၂)ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ

စည်းကမ်းများှင့ ် လုပ်ငန်းစ်များကိ ု စနစ်တကျ 

သိရှိနားလည်ိုင်ေစရန ်   ယခုသင်တန်းကို   စီစ် 

ဖွင့်လှစ်ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

၂၀၂၂   ခုှစ်တွင်    မိမိတိုဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

ပထမဦးဆုံးဖွင့လှ်စ်သည့ ်သင်တန်းြဖစ်ပီး ိင်ုငေံတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စလီက်ထက် အသစ်ခန်ထား 

သည့ ်အင်ဂျင်နယီာဝန်ထမ်းများ၊ ေငစွာရင်းဝန်ထမ်း 

များှင့် အုပ်ချပ်မ ဆုိင်ရာဝန်ထမ်း စုစုေပါင်း ၃၅၂ ဦး 

ကုိ အွန်လုိင်းမှ ပုိချသင်ကားေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

သင်တန်းသားများအေနြဖင့ ်     ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

တာဝန်များကို   စတင်ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည့ ်

အတွက် စည်းကမ်းလိုက်နာမ ၊ အမိန်နာခံတတ်မ ၊ 

အြပန်အလှန် ေလးစားတတ်မ စသည့် အေလ့အထ 

ေကာင်းများကိ ုေမွးြမပီး ဝန်ကီးဌာန၏ ဦးတည် 

ချက်၊ ရည်မှန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ကရန ်လိုပါေကာင်း။ 

ယခု  အသစ်ခန်အပ်သည့်  ဝန်ထမ်းများတွင ် 

တုိင်းရင်းသား လူမျိးေပါင်းစံုပါဝင်ပီး  ေမွးရပ်ဇာတိ 

များှင့ ်အနီးစပ်ဆံုးေဒသများတွင် ြပန်လည်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည့်အတွက် မိမိေဒသဖံွဖိး  

တိုးတက်ေရးတိုကို   ကာယ၊  eာဏစွမ်းအားြဖင့ ်

လပ်ုငန်းတာဝန်များကိ ု ေကျပွန်ေအာင် ထမ်းေဆာင် 

ရန် အထူးမှာကားလိုပါေကာင်း။

လုပ်ငန်းခွင်တွင်  အေြခခံအေဆာက်အဦများ 

အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ပီး ေရရှည်တည်တ့ံခုိင်မဲ 

ေသာ  လမ်း၊ တံတား၊ အေဆာက်အဦများြဖစ်ရန် 

အတွက် QA/QC ကို အေလးထားေဆာင်ရက်က 

ေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး ေခတ တာဝန်ခံ 

 န်ကားေရးမှးချပ ်ဦးဝဏ ေဇာ်က သင်တန်းပိုချ 

မည့ ်အစအီစ်များကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                                         သတင်းစ်

မိြပတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ အချနိ်မီပီးေြမာက်ေစေရး ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်
ယ ရားေမာင်း အထူးမွမ်းမံသင်တန်းသားများကို ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန် မှာကား

သစ်ေတာနဲသစ်ပင ်ချစ်ခင်တဲ့လူမျိး
သစ်ပင်ကိုှစ်စ်စိုက ်ေရ တိုက်ကိုစိုး



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင် ၉၉ ဆိုင်တွင် အထူးေ ဈး န်းြဖင့် ဒီဇယ်ဆီြဖန်ြဖးေရာင်းချေပးသွားမည်
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၀

စီးပွားေရးှင့်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့်  ြမန်မာိုင်ငံ  စက်သုံးဆီတင်သွင်းြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချေရးအသင်းတို ပူးေပါင်းစစီ်မ ြဖင့ ်ြပည်သမူျား သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့ ်ဝယ်ယရူရိှိင်ုရန်ရည်ရယ်၍ 

ဗဟိုဘဏ်မှ ရည် န်းေငွလဲ န်းြဖင့် တိုက်ိုက်ေရာင်းချေပးသည့ ်ိုင်ငံြခားေငွအေမရိကန်ေဒ လာ  ၃၄  

သန်းြဖင့် စက်သံုးဆီ မှာယူတင်သွင်းခ့ဲသည့်ကုမ ဏီ ၂၆ ခုမှ ဒီဇယ်ဆီဂါလန်  ၁၂ ဒသမ ၅၄ သန်းခန်ကုိ အထူး 

ေဈး န်းြဖင့် ြဖန်ြဖးေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်မှစတင်၍ ကုမ ဏီ ၁၀ ခုမှ တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်များရှ ိစက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်စုစုေပါင်း  ၉၉ ဆိုင်တွင် စတင်ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် စက်သံုးဆီအေရာင်းဆုိင်များတွင် ဒီဇယ်ဆီ 

များကို ြမန်မာ့ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစ ည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမ ှထုတ်ြပန်ထားေသာ ရည် န်း 

ေဈး န်းအတိုင်း ဝယ်ယူရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်သတ်မှတ်ေဈး န်းြဖင့် 

စတင်ေရာင်းချေပးေနသည့ ်စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်တိုမှာ ပူးတွဲေဖာ်ြပပါဇယားအတိုင်း ြဖစ်သည်။ 

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ဒဇီယ်ဆမီျားကိ ုတိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်အလိက်ု သတ်မှတ်စက်သံုးဆီအေရာင်း 

ဆိင်ုများတွင် သတ်မှတ်ေဈး န်းများအတိင်ုး ဝယ်ယရူရိှြခင်းမရိှပါက ကန်ုသွယ်မ ှင့ ်ကန်ုစည်စီးဆင်းမ များ 

မှန်ကန်ြမန်ဆန်ေစေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ ဖုန်း ၀၉-၆၆၄၀၇၅၆၈၃၊ ၀၉-၆၆၄၅၉၆၃၂၇၊ ၀၉-၆၈၇၆၃၅၉၄၃၊ 

၀၉-၆၇၆၃၂၀၈၂၆၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဖုန်း ၀၁-၂၅၀၂၇၀၊  ြမန်မာိုင်ငံ            

စက်သုံးဆီ တင်သွင်းြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးအသင်းဖုန်း ၀၉-၄၂၁၀၀၆၇၉၄တိုကိ ု ဆက်သွယ်တိုင်ကားိုင ်

ေကာင်း သိရသည်။                                                                                                     သတင်းစ်

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

1 ြမတ်ေမတ ာမွန် MMTM - Tamwe အေရှမျ်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်

MMTM - Ywama ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ လ  င်မိနယ်

MMTM - North Dagon ပင်လုံလမ်း၊ ေြမာက်ဒဂုံ

MMTM - Thingankyun သံသုမာလမ်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်

2 Shwe Byain Phyu SBP (Toon Tae) တွံေတး-ဒလလမ်းမကီး

SBP(Htan Ta Pin) တူးေချာင်းရာ၊ ထန်းတပင်မိနယ်

SBP(Innsein) အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

SBP(No-3 Mingalardon) ပုလဲမိသစ်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်

SBP (No-4 Mhaw Bi ) ေမှာ်ဘီမိနယ်

SBP ( Tar Kay Ta )  ခင်းသာလမ်း၊ သာေကတမိနယ်

၃ Kyaw San Co.,Ltd KS(019)
ေမှာ်ဘီအမှတ်(၄)လမ်းမကီး၊ ေမှာ်ဘီမိ၊

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၄ Moon Sun Energy
Moon Sun Energy 

(Hlaing Thar Yar)

အမှတ်(၁၅)၊     ရန်ကုန် - ပုသိမ်လမ်းမကီး၊ 

ြမစိမ်းေရာင်အိမ်ရာ၊  ဒဂုံဧရာအေဝးေြပးေရှ၊ 

လ  င်သာယာမိနယ်၊  

၅ Max Energy Co., Ltd. Tar Kay Ta မင်းန ာှင့် ဧရာဝတလီမ်းအနီး၊ သာေကတမိနယ်

Tharkata(Kamarkyi)
သန်လျင်တံတားချ်းကပ်လမ်း၊   (၁၀/ေတာင် 

ရပ်ကွက)် သာေကတမိနယ်

North Dagon

(Bo Ba Htoo Road)
ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်

၆
360 Degree Energy 

Co., Ltd

360 ံ Petro 

(Bayintnaung)
ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး

360 ံ Petro (Satsan) စက်ဆန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်

360 ံ Petro 

(Danyingone)
ဒညင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးတွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

360 ံ Petro 

(Thingankyun, 

Laydaungkan)

ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်

360 ံ Petro (Ayarwon, 

Tharkayta)
သာေကတမိနယ်

360 ံ Petro 

(Bomhuebahtoo, 

North Dagon)

ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်

၇ Aye Nyein Thar
ထက်ဧကရ-ီအမှတ်(၂)

လမ်းမကီး

အမှတ်(၂)လမ်းကီး၊ ရှမ်းတဲကီးစံြပေကျးရာ၊ 

လှည်းကူးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ထက်ဧကရ-ီအင်းတေကာ်
ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းမကီး    (၁၀၅)တပ် ေရှ၊ 

အင်းတေကာ်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။

သရဖူ-အင်းစိန်
ဒညင်းကုန်းဘူတာစုရပ်ကွက်၊ ဒညင်းကုန်း

ဘူတာုံလမ်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

Petro K Bahan

အေနာက်မျ်းပိင်ကွင်းလမ်းှင့ ်        ဆရာစံ 

လမ်းေထာင့်၊    ဗဟန်းမိနယ်၊   ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး။

Petro K Shan Su
ရှမ်းစုေကျးရာ၊ ပျ်းမပင်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-

ြပည်လမ်းမကီး၊ ေထာက် က့ံမိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊

Petro K Hmaw Bi

အမှတ်(၄)လမ်းမကီး၊        ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ 

ယင်းတိက်ုပင် ေကျးရာအပ်ုစ၊ု  သြဲဖေကျးရာကွင်း 

အမှတ် (၅၆၇/A က)။

စ် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်
ေရာင်းချသည် ့

ဆိုင်အေရအတွက် 

၁ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၂၇

၂ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ၂၄

၃ ေနြပည်ေတာ် ၃

၄ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ၁၄

၅ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ၃

၆ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ၂

၇ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ၆

၈ မွန်ြပည်နယ် ၅

၉ ရခိုင်ြပည်နယ် ၆

၁၀ ရှမ်းြပည်နယ် ၉

စုစုေပါင်း ၉၉

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ေရာင်းချေပးမည့် စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်များစာရင်း

စာမျက်ှာ ၁၀ သို 

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

1
ြမတ်ေမတ ာမွန် MMTM - MDY 59 ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

MMTM - MDY 67 နတ်ေရကန်ရပ်ကွက်၊  အမရပူရမိနယ်၊ 

MMTM - Kumae ဝမ်းတွင်းမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

2 Shwe Byain 

Phyu 
SBP (Yinn Mar Pin)

ယင်းမာပင်ေကျးရာအုပ်စု၊ သာစည်မိနယ်၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး

SBP (Madalay 26B) (၅၈ လမ်းှင့် ၅၉ လမ်းကား) ချမ်းေအးသာစံမိနယ်

SBP (MDY - Myit 

Ngal)

စက်ေကွ-စာတိုးမိ ြပင်ကီးရပ်ကွက်၊ အမရပရူမိနယ်၊ 

ရန်ကန်ု-မ ေလးလမ်းေဟာင်း၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး

3 Kyaw San 

Co., Ltd
KS(030)

ဥသ စ်ကုန်းေကျးရာ၊  တပ်ကုန်းမိနယ်၊   ရန်ကုန်- 

မ ေလး လမ်းေဟာင်း။

KS(027)
က ဲတပ်ဆုံေကျးရာ၊ သာစည်မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး။

KS(031)
ေတာတွင်းေကျးရာ၊ အမရပူရမိ၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး။

KS(26)
ထန်းခွေကျးရာအုပ်စု၊ ွားထိုးကီးမိနယ်၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး။

4 Moon Sun 

Energy

Moon Sun 

Energy(mandalay)

ြပည်ကီးမဂ  လာကန်ုတင်ရပ်နားစခန်း(စွယ်ေတာ်ကား

ကီးဝင်း)၊ အမရပူရမိနယ ် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

Moon Sun 

Energy(Mikehtilar)

ရန်ကန်ု-မ ေလးလမ်းေဟာင်း၊ ဝက်တိုးေကျးရာအပ်ုစ၊ု 

မိတ ီလာတိုးဂိတ်အနီး၊ မိတ ီလာမိ။ 

Moon Sun 

Energy(Thazi)

မိတ ီလာ-ေတာင်ကီးလမ်းမ၊   က ဲတပ်ဆုံေကျးရာ၊ 

သာစည်မိ။



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

5
Asia Energy Co., 

Ltd.

Asia Energy -

ပုသိမ်ေလးပန်ဆိုင ်

(မ ေလး)        

မ ေလး-မိုးကုတ်လမ်းမကီး၊ ပုသိမ်ေလးေကျးရာ၊ 

ပုသိမ်ကီးမိနယ်

Asia Energy -စ့်ကိုင် 

ပန်ဆိုင် (မ ေလး)
မိုင်တိုင် (၄၁၅)၊ ေပ ေတာ်မူဘုရားအနီး၊ စ့်ကိုင်မိ။

Asia Energy - 

ေကျာက်ေချာပန်ဆိုင ်

(မ ေလး)

၁၆ မိုင်၊  တိုးဂိတ်အေကျာ်၊    ေကျာက်ေချာေကျးရာ၊ 

မ ေလး-ြပင်ဦးလွင်ကားလမ်း။

Asia Energy - စက်မ 

ပန်ဆိုင် (မ ေလး)

၆၂ လမ်း၊ ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်းှင့ ်ေယာမင်းကီး 

လမ်းကား၊ မ ေလးမိ။

Asia Energy 

(ရမည်းသင်း)
ရမည်းသင်းမိနယ်

Asia Energy 

(ပုဂံေညာင်ဦး)

ပုဂံ-ေကျာက်ပန်းေတာင်း၊  ကားလမ်းအထွက်၊ ပုဂံ 

ေညာင်ဦးမိနယ်။

Asia Energy 

(သာစည်-ယင်းမာပင်)

မိုင်တိုင်(၃၄)၊    မိတ ီလာ-ေတာင်ကီးကားလမ်း၊ 

ယင်းမာပင်မိနယ်။

Mandalay-4
ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းေဟာင်းအနီး၊ ြပည်ကီးတံခွန ်

မိနယ်

6
360 Degree 

Energy Co., Ltd.
Petro K Meikhtila

မိထ ီလာ - ေကျာက်ပန်းေတာင်းလမ်းမကီး

Petro K Pyawbwe
ရန်ကုန်-မ ေလးအေဝးေြပးလမ်းမကီး၊  ေပျာ်ဘွယ် 

မိနယ်

Petro K Yinmarbin
မထိ လီာ-ေတာင်ကီးအေဝးေြပးလမ်းမကီး၊ ယင်းမာပင် 

မိနယ်

 စာမျက်ှာ ၉ မှ

ေနြပည်ေတာ်တွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီးတွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

မွန်ြပည်နယ်တွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ Moon Sun Energy
Moon Sun Energy

(Nay Pyi Taw)

နန်းဩေကျးရာ၊ ရန်ကန်ု-မ ေလးလမ်းေဟာင်း၊ 

မုိင်တုိင် (၂၆၀) လမ်းမေပ ၊ ဥတ ရခုိင်၊  ေဇယျာ 

သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။

၂ Max Energy Co., Ltd. Nay Pyi Taw (2) ပျ်းမနားမိနယ်

၃ Aye Nyein Thar Petro K Tatkon တပ်ကုန်းမိနယ်

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ ြမတ်ေမတ ာမွန် MMTM - Bago ရန်ကုန်-မ ေလးအေဝးေြပးလမ်းမကီး

SBP ( Min Hla ) သရက်ပင်တာဆုံ၊ မင်းလှမိနယ်

SBP ( Oak Phoe ) အုတ်ဖိုမိနယ်၊ အုတ်ဖို

SBP ( Lat Pa Tan ) က န်းကေလးေကျးရာ၊ လက်ပံတန်းမိနယ်၊

SBP ( Pyay ) ြပည်မိနယ်၊ ြပည်

SBP (Paung Ta Lae ) ေပါင်းတလည်မိနယ်

၂
Kyaw San 

Co.,Ltd.
KS(032) မဲခုန်ေကျးရာ၊ ပဲခူးမိ၊ ပဲခူးမိေရှာင်လမ်း

KS(008)
ေတာင်နန်းခ န်ေကျးရာ၊   ေရတာရှည်မိ၊  ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး။

၃

Khine Khine 

Phyo Int'l 

Trading 

Co., Ltd.

KKP Intakaw အင်းတေကာ်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄ Aye Nyein Thar
ထက်ဧကရ-ီ

အင်းတေကာ်

ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းမကီး၊ (၁၀၅)မိုင်တပ်ေရှ၊ 

အင်းတေကာ်မိ

သရဖူ-ေတာင်ငူ
ခေပါင်းတံတားအနီး၊ ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းေဟာင်း၊ 

အုတ်တွင်းမိနယ်၊ ေတာင်ငူမိ။

Petro K Oktwin ရန်ကုန်-မ ေလးအေဝးေြပးလမ်းမကီး၊ အုတ်တွင်းမိနယ်

Petro K Yedashe
ရန်ကုန်-မ ေလးအေဝးေြပးလမ်းမကီး၊  ေရတာရှည် 

မိနယ်

Petro K Shwedaung ရန်ကုန်-ြပည်အေဝးေြပးလမ်းမကီး၊  ေရ ေတာင်မိနယ်

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ Kyaw San Co.,Ltd. KS(025)
ကသစ်ကန်ေကျးရာ၊ ေအာင်လံမိ၊ မေကွးတိုင်း 

ေဒသကီး။

KS(024)
ကိုင်းေတာကီးေကျးရာအုပ်စု၊ မင်းဘူးမိနယ်၊ 

မေကွးတိုင်းေဒသကီး။

KS(009)
ကုိးပင်ေကျးရာ၊ ဆင်ေပါင်ဝဲမိနယ်၊ မေကွးတုိင်း 

ေဒသကီး။

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ Shwe Myan Aung
Shwe Myan Aung

(Sandawat)

တိင်ုးုံးလမ်းခဲွ၊ မတ်ိ-ထားဝယ်လမ်းမကီး၊  ေရ ေပး 

ေကျးရာ၊ စ ဝတ်ေကျးရာအုပ်စု

Shwe Myan Aung

(Kone Pauk)

ကန်ုးေပါက်ရာ၊ မတ်ိေတာင်ရာအပ်ုစ၊ု မတ်ိမိနယ်၊ 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ Shwe Byain Phyu SBP (ZaLonn)
အဒါးလမ်းှင့်  ပုပ ါးလမ်းေထာင့်၊  လမ်းမေတာ ်

ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ဇလွန်မိ

SBP (Kyan Khinn)
တလိုင်းကွင်းေကျးရာ၊ ကံခင်းမိနယ်၊ ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီး

SBP (MyanAung ) အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ စာတဲလမ်း၊ ြမန်ေအာင်မိ

၂ Kyaw San Co.,Ltd. KS(016)
ဆင်တုန်းေကျးရာအုပ်စု၊  ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

KS(020)
မဇဲလဒီလေကျးရာ၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ ဧရာဝတ ီ

တိုင်းေဒသကီး။

Petro K Pathein ပုသိမ်-မုံရာ-ေရး အေဝးေြပးလမ်းမကီး

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ ြမတ်ေမတ ာမွန်
MMTM- 

Mawlamyaing
ကျိက မီလမ်း၊ ေမာ်လမိင်

၂ Kyaw San Co.,Ltd. KS(014) ကျခတ်ငူေကျးရာအုပ်စု၊ ေပါင်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်။

KS(013) တာပသွန်ေကျးရာအုပ်စု၊ မုဒုံမိ၊ မွန်ြပည်နယ်။

KS(015) ဒူးရင်းဆိပ်ေကျးရာအုပ်စု၊ သထုံမိ၊ မွန်ြပည်နယ်။

KS(028) ကျံးေဟာင်းရာသစ်ေကျးရာ၊ ေရးမိ၊ မွန်ြပည်နယ်။

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ Kyaw San Co.,Ltd KS(017) ေအာက်ေကျးရာအုပ်စု၊ အမ်းမိ၊ ရခုိင်ြပည်နယ်။

KS(006)
မန်းကျည်မိင်ရပ်ကွက်၊    စစ်ေတွမိ၊   ရခိုင် 

ြပည်နယ်။

KS(002)
အံေတာ်ကွင်း၊  ဒွါရဝတီမိသစ်၊   သံတွဲမိ၊  ရခုိင် 

ြပည်နယ်။

KS(007)

KS(021) ကုိင်းရှည်ေကျးရာ၊ ေတာင်ကုတ်မိ၊ ရခုိင်ြပည်နယ်။

KS(022)
လင်းမူေတာင်ေကျးရာအုပ်စု၊   သံတွဲမိ ၊ ရခိုင် 

ြပည်နယ်။

စာမျက်ှာ ၁၁ သို 



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ရှမ်းြပည်နယ်တွင် အထူးေဈး န်းြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

၁ Kyaw San Co.,Ltd KS(029)
ကမ်ိဂိင်ုေကျးရာ၊    ေနာင်ချိမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ် 

ေြမာက်ပိုင်း။

KS(005)
မိုင်းယုေကျးရာ၊   (၁၀၅)မိုင်၊   မူဆယ်မိနယ်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း။

KS(004)
ကိုးနဝင်းေတာင်ေြခ       တံတားကီးရပ်ကွက်၊        

ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း။

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၀

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ် ဆွာစက်ုံပရိယတ ိစာသင်တိုက် ဦးစီးပဓာန နာယက            

ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယဆရာေတာ ်ဘဒ  သာသန  မဟာေထရ်ြမတ်ကီးသည ်   သက်ေတာ် ၉၂ ှစ်၊ 

ေရတာရှည်မိနယ ်ဆွာစက်ုံပရိယတ ိစာသင်တိုက် ဦးစီးပဓာန နာယက၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယဆရာေတာ ်ဘဒ  သာသန မဟာေထရ်ြမတ်ကီး ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူ
သိက ာေတာ် ၇၂ ဝါအရ ၁၃၈၃ ခုှစ် ြပာသိုလဆန်း ၇ ရက်၊  ၈-၁-၂၀၂၂ (စေနေန )  ည ၁၁:၃၅ နာရီအချနိ် 

တွင် ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူေကာင်း သာသနာေရးဦးစီးဌာနမ ှသတင်းရရှိသည်။ 

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ် ဆွာစက်ုံပရိယတ ိစာသင်တိုက် 

ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာေတာ် ဘဒ  သာသန၏ ေထုပ တ ိအကျ်း
ဖွားြမင်ေတာ်မူြခင်း

ဆရာေတာ်ေလာင်းလျာသည ်   မေကွးတိုင်း 

ေဒသကီး နတ်ေမာက်မိနယ် သမလန်းပင်ေကျးရာ 

တွင် ခမည်းေတာ် ဦးလိှမ့၊် မယ်ေတာ် ေဒ လှပိတုိုမှ 

၁၂၉၁ ခုှစ် တေပါင်းလဆန်း ၂ ရက် (ေသာကာ 

ေန )တွင ် ဖွားြမင်ေတာ်မူေသာ သားရတနာြဖစ်ပါ 

သည်။

ရှင်ရဟန်းြပေတာ်မူြခင်း

ဆရာေတာ်ေလာင်းလျာသည ်  တမလန်းပင် 

အေနာက်ေကျာင်းကီးေကျာင်းဆရာေတာ ်ဘဒ   

ဓမ ကို  ဥပဇ ာယ်ြပ၍    ရှင်သာမေဏအြဖစ်သို 

ေရာက်ရိှေတာ်မခူဲပ့ါသည်။ တမလန်းပင်အေနာက် 

ေကျာင်းကီးေကျာင်း  ဆရာေတာ်  ဘဒ  ဓမ ကို 

ဥပဇ ာယ်ြပ၍    ြမင့်ြမတ်ေသာရဟန်းအြဖစ်သို 

ေရာက်ရှိေတာ်မူခဲ့ပါသည်။

ပရိယတ ိစာေပသင်ယ ူဆည်းပူးေတာ်မူြခင်း

ဆရာေတာ်သည် မ ေလးမိ ေတာင်ထီးလင်း 

တိုက်၊  ြမေတာင်စာသင်တိုက်တိုတွင ်  ကျမ်းကီး၊ 

ကျမ်းငယ် ပါဠိ၊ အ  ကထာ၊ ဋီကာတုိကုိ ကျမ်းကီးေပါက် 

အြဖစ် ှစ်ေပါင်းများစွာ သင်ယူခဲ့ပါသည်။ 

သာသနာေရးအားေပးေဆာင်ရက်ေတာ်မူြခင်း

ဆရာေတာ်သည် ၁၃၃၇ ခုှစ်မှစ၍   ဆွာမိ  

စက်ုပံရယိတ ိစာသင်တိက်ုတွင် ရှင်ငယ်၊ သာမေဏ 

ငယ် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူတုိကုိ  ေလာကုတ ရာ 

စာေပများှင့ ်ေလာကပီညာများကိ ုသင်ကားပိုချရင်း 

သဃံာအ့ဖဲွအစည်းအဆင့ဆ်င့ ်စတတု အကမ်ိ၊ ပ မ 

အကိမ်တိုတွင်  မိနယ်သံဃနာယကအဖွဲဥက    

အြဖစ် လည်းေကာင်း၊  ုိင်ငံေတာ်ဗဟုိသံဃာ့ဝန်ေဆာင် 

အြဖစ်လည်းေကာင်း၊   ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယ 

ဆရာေတာ်အြဖစ်လည်းေကာင်း  သာသနာ့တာဝန် 

များကို ေဆာင်ရက်ေတာ်မူခဲ့ပါသည်။ 

ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

ဆရာေတာ်ကီးသည် သာသနာေတာ်အကျိးကုိ 

သယ်ပိုးေဆာင်ရက်ေတာ်မူရင်း သက်ေတာ် ၉၂ ှစ်၊ 

သိက ာေတာ် ၇၂ ဝါအရ  ၁၃၈၃ ခုှစ် ြပာသိုလဆန်း  

၇ ရက်၊  ၈-၁-၂၀၂၂   (စေနေန )   ည    ၁၁:၃၅ 

နာရီအချနိ်တွင် ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူေကာင်း 

သာသနာေရးဦးစီးဌာနမ ှသတင်းရရှိသည်။

ရန်ကုန်  ဇန်နဝါရီ  ၁၀

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင်  (၇၅)ှစ်ေြမာက ်  

စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုနအခမ်းအနား ေအာင်ြမင်စွာ  

ကျင်းပုိင်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီအစည်းအေဝးကုိ   

တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွံုး မဂ  လာခန်းမ၌  ယေန  

မွန်းလွဲ  ၁  နာရီတွင်ကျင်းပသည်။

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်

ေရှးဦးစွာ (၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စေုန 

အခမ်းအနားကျင်းပေရး  ဦးစီးေကာ်မတီနာယက       

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်    ဦးလှစိုးက 

ြပည်ေထာင်စေုနအမျိးသားေရး ဦးတည်ချက်များှင့ ်

အညီ  (၇၅)ှစ်ေြမာက ်  စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန  

အခမ်းအနားတွင်   ိုင်ငံေတာ်အလံအေလးြပပွဲ၊        

သဝဏ်လ ာဖတ်ကားသည့်      အခမ်းအနားှင့် 

ေနြပည်ေတာ်တွင်   ကျင်းပမည့ ်    ဗိုလ် သဘင် 

အခမ်းအနားတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးကိယ်ုစားြပ 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ    အဆင်ေြပ 

ေချာေမွ   ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရက်ိုင်ေရး  ဌာန 

အသီးသီးက   ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ကရန ်

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဥပေဒချပ် 

KS(010)
ခိုမုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ေကျာက်မဲမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ ်

ေြမာက်ပိုင်း။

KS(011)
ပန်ေစာက်မိန်းေကျးရာအုပ်စု၊     သီေပါမိ ၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း။

KS(003)
ေနာင်ေဖာေ့ကျးရာအပ်ုစ၊ု  လား  းမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ် 

ေြမာက်ပိုင်း။

KS(007)
သာမိုင်ခန်ေကျးရာ၊     ေအာင်ပန်းကေလာမိ၊           

ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း။

KS(018)
ေအာ်ေယာ်ရပ်ကွက်၊ ပင်းတယမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ် 

ေတာင်ပိုင်း။

၂ Asia Energy Co., Ltd. Asia Energy (မူဆယ်) တိုးဂတ်ိအနီး ၁၀၅ မိင်ုဆဆီိင်ုတန်း၊  မိင်ုးယေုကျးရာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင် (၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနား

ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ဦးေဌးေအာင်က  ေနြပည်ေတာ်တွင်  ကျင်းပမည့ ် 

(၇၅)ှစ်ေြမာက ်  စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန   ဗိုလ်  

သဘင်အခမ်းအနားတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမ ှ

ပါဝင်ြပသရမည့ ်တိင်ုးေဒသကီးအထမ်ိးအမှတ် Land 

Mark အလှြပယာ်၊ ြပည်တွင်းြပည်ပမှအသိအမှတ် 

ြပေသာ  ေဒသထွက်ကုန်နမူနာပုံစံအလှြပယာ်၊ 

ဗမာတိုင်းရင်းသားများ၏ ဓေလ့ိုးရာယ်ေကျးမ  

အေမွအှစ်များ ပံုေဖာ်ထားေသာအလှြပယာ်  သံုးစီး 

ြပင်ဆင်မ ဆိင်ုရာ  အချက်အလက်များေဆာင်ရက်မည့ ်

အေြခအေနှင့်   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွက် 

ေရးစပ်ထားရိှေသာ ဂဏ်ုြပေတးသခီျင်းအေြခအေန 

များကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ဆက်လက်၍ ိင်ုငေံတာ်အလအံေလးြပြခင်းှင့ ်

သဝဏ်လ ာဖတ်ကားသည့ ်အခမ်းအနားကျင်းပေရး 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ အခမ်းအနားမွမ်းမံြပင်ဆင်ေရး၊ 

ဖိတ်ကားေရးှင့် ကိဆုိေနရာချထားေရး၊  သယ်ယူ 

ပုိေဆာင်ေရး၊ ဘ  ာေရးှင့်ေငွစာရင်းထိန်းသိမ်းေရး၊  

ကျန်းမာေရး၊ ြပန်ကားေရး၊     လုံ ခံေရးလုပ်ငန်း 

ေကာ်မတမီျားမှ ေကာ်မတဦက   များက အခမ်းအနား 

ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ေရး      ေကာ်မတီအလိုက ်

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်မည့ ်အစအီစ်များကိ ုရှင်းလင်း 

ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။

ေဆွးေွးတင်ြပ

ဆက်လက်၍ . တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးများှင့် 

တက်ေရာက်လာသည့်တုိင်းေဒသကီးအဆင့်  ဌာန 

ဆိင်ုရာများမှ တာဝန်ရိှသမူျားက  အေထေွထေွဆွးေွး 

တင်ြပကသည်။

ယင်းေနာက်  တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်က 

(၇၅)ှစ်ေြမာက်   စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနအခမ်း

အနားကို ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ြပန်ပွားမ မရှိ 

ေစေရး ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထား 

ေသာ အမိန် ၊  န်ကားချက်များ၊   လမ်း န်ချက် 

များှင့်အညီ   ဂုြပေဆာင်ရက်ကပီး     စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စုေန၏ ဂုဏ်အဂ   ါရပ်ှင့်ေလျာ်ညီသည့်   

အှစ်သာရြပည့ဝ်ေသာ အခမ်းအနားကီးြဖစ်ေြမာက် 

ေအာင်ြမင်ေစေရးအတွက် တာဝန်ရိှသူများအားလံုး 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ကရန်    နဂိုံးချပ်စကား 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။    

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

နယူးေယာက်    ဇန်နဝါရီ   ၁၀

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု    နယူး 

ေယာက်မိရိှ  အထပ်ြမင့လ်ေူနတိက်ုခန်း 

တစ်ခတွုင် ဇန်နဝါရ ီ၉ ရက်က မီးေလာင်မ  

ြဖစ်ပွားြခင်းေကာင့ ် ကေလးကိုးဦးအပါ 

အဝင်  လူ ၁၉  ဦးထက်မနည်း  ေသဆုံး 

ခဲ့ေကာင်း   နယူးေယာက်မိေတာ်ဝန ်

အဲရစ်ခ်အာဒမ်က    ယေနအတည်ြပ 

ေြပာကားသည်။

အဆိုပါမီးေလာင်မ သည်     အမှတ် 

(၁၈၁) လမ်း ဘရန်စ်ခိင်ု  နယူးေယာက် 

မိရိှ  လူေနတုိက်ခန်းတစ်ခုတွင် ြဖစ်ပွား 

ခဲြ့ခင်းြဖစ်ပီး    မီးေလာင်မ အား   အချန်ိှင့် 

တစ်ေြပးညီ       ထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့သည့် 

နယူးေယာက်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ မီးသတ် 

တပ်ဖဲွဝင်များကိ ု ေကျးဇူးတင်ရိှေကာင်း 

အာဒမ်က ၎င်း၏ တွစ်တာစာမျက်ှာေပ  

ဂျကာတာ   ဇန်နဝါရီ   ၁၀

အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်များသည  ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးငါးမျိးကိ ု 

တတိယအကမိ ်အပိုေဆာင်း ကိုဗစ-်၁၉  

ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးအြဖစ်  အေရးေပ  

အသုံးြပရန် ယေနခွင့်ြပလိုက်သည်။

တုတ်ိုင်ငံထုတ်       Sinovac   

ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆး၊ 

အေမရကိန်ိင်ုငထံတ်ု  Pfizer ၊  ဗတိန်ိှင့် 

ဆွီဒင်ိုင်ငံထုတ်  AstraZeneca၊   အေမ 

ရကိန်ိင်ုငထံတ်ု Moderna ှင့ ် ြပည်တွင်း 

ြဖစ် Zifivax   စသည့်ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ငါးမျိးကိ ုတတယိအကမ်ိ 

အပိုေဆာင်း      ကာကွယ်ေဆးအြဖစ ်  

အသံုးြပရန်   ုိင်ငံအတွင်း  ြဖန် ြဖးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း  အင်ဒိုနီးရှား   အစား 

အေသာက်ှင့်        ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရး 

မနီလာ   ဇန်နဝါရီ    ၁၀

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုငအံား ေကျာက်မီးေသွးတင်ပိုြခင်းမှ ပတ်ိပင် 

ထားသည့် ကန်သတ်ချက်အား ြပန်လည်ေြဖေလ ာ့ေပးရန် 

အင်ဒိနုီးရှားုိင်ငံအား ဖိလစ်ပုိင်စွမ်းအင်ဌာနက ပန်ကားခ့ဲသည်။ 

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဖိလစ်ပိုင်သို  ေကျာက် 

မီးေသွးတင်ပိုြခင်းအား အင်ဒိုနီးရှားက ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၏  မကာမီက ချမှတ်ခဲ့ေသာ အဆိုပါ 

ကန်သတ်ချက်သည ်ေကျာက်မီးေသွးစွမ်းအင်ကိ ုအားကိုး  

အားထားြပေနရေသာ မိမိတိုိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးအတွက ်

ထခိိက်ုမ များရိှေကာင်း ဖလိစ်ပိင်ုစွမ်းအင်ဝန်ကီး အယ်လ်ဖွန် 

ဆိုကူစီက ေြပာသည်။ 

မိမိတိုှစ်ိုင်ငံအကား စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

မ ကို  အားေကာင်းေစလိုေသာ   ဆ ရှိေကာင်း   ၎င်းက 

ေြပာကားသည်။  ယမန်ှစ်အတွင်း  ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံသည ်

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံထံမ ှ လစ်ေကျာက်မီးေသွး   မက်ထရစ ်

တန်ချန်ိ  ၂ ဒသမ ၃ သန်းဝယ်ယခူဲ့ပီး  ိင်ုင၏ံေကျာက်မီးေသွး 

သုံး  ဓာတ်အားေပးစက်ုမံျားကိ ု လပ်ုငန်းလည်ပတ်ခဲရ့သည်။ 

ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံ၏ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မ ၏  ၆၀ 

ရာခုိင် န်းမှာ ေကျာက်မီးေသွးစွမ်းအင်သုံး  ဓာတ်အားေပး  

စက်ုံများမှရရှိေကာင်း သိရသည်။      ကိုးကား- ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်- စိုးသူရ

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးငါးမျိးကို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှံရန် အတည်ြပ
ေအဂျင်စီအကီးအက ဲ  ပဲန်နီ လူကီသိုက   

ေြပာသည်။  

ထိုြပင်   အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရသည ်   

ေနာက်ထပ်ကာကွယ်ေဆး   အများအြပား 

ကိုလည်း   အေရးေပ အသုံးြပခွင့်ရရှိရန ်      

စမ်းသပ်လျက်ရှိေကာင်း ၎င်းက  ထပ်မံ 

ေြပာကားသည်။

အင်ဒိုနီးရှား   ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏    တတိယအကိမ်   အပိုေဆာင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ   

အစီအစ်ကို   ဇန်နဝါရီ   ၁၂     ရက်မှ  

စတင်ေဆာင်ရက်မညြ်ဖစ်ပီး ကိုဗစ-်၁၉ 

ေရာဂါ  ကူးစက်ဖွယ်အ ရာယ်များသည့်  

သက်ကီးရယ်အိမုျားကိ ု    ဦးစားေပးထိုးံှ 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှထုတ်ြပန်သည့ ်    အချက် 

အလက်များအရ သိရသည်။ 

အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရသည ်  ယမန်ှစ် 

ဇူလိုင်လအတွင်းက    တတိယအကိမ် 

အပိေုဆာင်းကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ် 

ေဆးထိုးံှရန်လိအုပ်ေသာ  ကာကွယ်ေဆး 

များအား    ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

အတွက် ြဖန် ြဖးခဲ့သည်။

ထိုြပင်    သက်ကီးရယ်အိုများှင့ ် 

ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရဖွယ ်

အ ရာယ်များေသာ ြပည်သူများအတွက်  

အပိေုဆာင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ် 

ေဆးကိ ုအခမ့ဲြဖန်ြဖးေပးခ့ဲပီး ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်အထိ    ရရှိသည့ ်

အချက်အလက်များအရ  အင်ဒိနုီးရှားိင်ုင ံ

တွင် ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသ ူ

ေပါင်း ၄ ဒသမ ၂ သန်းေကျာ်ရိှပီး ၎င်းတို 

အနက် ၁၄၄၀၀၀ ေကျာ်သည် အဆိုပါ 

ေရာဂါြဖင့် ေသဆံုးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင်    အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရသည ်

ကိဗုစ်-၁၉    ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထုိးံှ 

ေပးရန် စစီ်ထားသည့ြ်ပည်သ ူ၂၀၈ သန်း 

အနက် ၁၁၆ သန်းကို   ဒုတိယအကိမ်  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံ 

ေပးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။       ကိုးကား - ေအပီ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

အာဖရကိတိက်ု၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၁၀ ဒသမ ၀၆ သန်းေကျာ်ရိှလာ
အဒစ်အဘာဘာ ဇန်နဝါရီ ၁၀

အာဖရကိတိက်ု၌ ဇန်နဝါရ ီ၉ ရက်     ညေနပိင်ုး 

အချနိ်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူ 

ေပါင်း ၁၀၀၆၅၀၈၂ ဦးရိှလာေကာင်း     အာဖရကိ 

ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်   ကာကွယ်ေရးစင်တာက 

ယေန  ေြပာကားသည်။

အာဖရကိသမဂ အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျား၏  ကျန်းမာ 

ေရးေအဂျင်စမီျားအားကိယ်ုစားြပသည့ ်အာဖရကိ 

ေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏  

ေြပာကားချက်အရ အာဖရကိတိက်ုတစ်ဝန်းတွင်  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၂၃၁၄၃၇ 

ဦးရှိေကာင်းှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသစူစုေုပါင်း ၈၉၄၆၀၃၉ ဦးရိှေကာင်း  

သိရသည်။ 

အာဖရိကတိုက်၌   ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၊  

ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၊  လစ်ဗျားိုင်ငံ၊  တူနီးရှားိုင်ငံှင့ ်

အီသီယုိးပီးယားုိင်ငံတုိသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  

ကူးစက်ခံရမ     အများဆုံးိုင်ငံများြဖစ်ေကာင်း 

အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့်   ကာကွယ်ေရး 

စင်တာက ေြပာကားသည်။

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း   ၃၅၂၁၅၇၂  ဦးရိှပီး ေမာ်ိကုိ ု

ုိင်ငံ၌ ၉၉၇၁၂၁ ဦးှင့် တူနီးရှားုိင်ငံ၌ ၇၄၁၂၉၅   

ဦးရှိေကာင်း  အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ် 

ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

အာဖရကိ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်  ကာကွယ် 

ေရးစင်တာ၏     ေြပာကားချက်အရ   အာဖရိက 

ိုင်ငံများတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေရ   ၅၄၇  သန်း  အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း 

ှင့ ်အာဖရကိတိက်ုလဦူးေရ  စစုေုပါင်း၏ ၉ ဒသမ 

၆ ရာခိင်ု န်းသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ေကျာက်မီးေသွးတင်ပိုြခင်း

ပိတ်ပင်ထားမ  ေြဖေလ ာ့ေပးရန် 

ဖိလစ်ပိုင်က အင်ဒိုနီးရှားအားေတာင်းဆို

နယူးေယာက်မိရှိ လူေနတိုက်ခန်းတစ်ခု၌ မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွား၊  လူ ၁၉ ဦးထက်မနည်းေသဆုံး

တွင် ေရးသားေဖာ်ြပထားသည်။

မီးေလာင်မ ေကာင့ ်အသက်အ ရာယ် 

ရိှေသာ လ ူ၃၂ ဦးကိ ုေဆးဝါးကသုမ ခယံရူန် 

ေဆးုံသို ပိုေဆာင်ထားေကာင်း   သိရ 

သည်။

ဒဏ်ရာအြပင်းအထန်ရရှ ိ

လကူိုးဦးသည်    ဒဏ်ရာအြပင်းအထန် 

ရရိှခဲ့ပီး  ကျန် ၂၂ ဦးမှာ အသက်အ ရာယ် 

မရှိေပ။    ထိုြပင်   မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင ်

တစ်ဦးလည်း     မီးေလာင်ဒဏ်ရာြဖင့ ်

ေဆးုံသို ပိုေဆာင်ထားေကာင်း ၎င်းက  

ထပ်မံေဖာ်ြပထားသည်။

နယူးေယာက်    မီးသတ်ဦးစီးဌာန 

အကီးအကဲဒယ်နီယာလ်၏  ေြပာကား 

ချက်အရ   အဆိုပါတိုက်ခန်း၏  ဒုတိယ 

အလ ာှင့်  တတိယအလ ာရိှ  တုိက်ခန်းမှ  

မီးေလာင်မ     စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း   

သိရသည်။ 

အဆိပုါ တိက်ုခန်းတွင်  တခံါးဖွင့ထ်ား 

သည့်အတွက် ၁၉ လ ာရိှ တုိက်ခန်းတစ်ခု 

လုံးအတွင်း    မီးေလာင်မ ှင့်   မီးခိုးများ  

ချက်ချင်း       ကူးစက်ပျံှံသွားေကာင်း 

၎င်းက ထပ်မံေြပာကားသည်။

အဆိုပါမီးေလာင်မ သည်     နယူး 

ေယာက်မိတွင် မကံစဖူးေသာ မီးေလာင် 

မ ြဖစ်ပီး    မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားရြခင်း၏ 

အေကာင်းရင်းကိ ု   လက်ရှိအချနိ်အထိ 

မသိရေသးေကာင်း၊ ယင်းမီးေလာင်မ ှင့်  

ပတ်သက်၍ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ  တာဝန် 

ရှိသူများက    စုံစမ်းစစ်ေဆးမ    ြပလုပ် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ထပ်ေလာင်း 

ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ       

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

လန်ဒန်  ဇန်နဝါရီ  ၁၀

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ  ၁၄၁၄၇၂  ဦး ထပ်မ ံ

ေတွရိှြခင်းေကာင့ ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

စုစုေပါင်း ၁၄၄၇၅၁၉၂ ဦးရိှလာေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင် ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးသ ူ၉၇ ဦးထပ်မံ 

ေတွရှိြခင်းေကာင့ ် အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ် ေသဆုံးသူ 

ေပါင်း ၁၅၀၁၅၄ ဦး ရှိလာေကာင်း   ဇန်နဝါရီ ၈ 

ရက်တွင်  ထတ်ုြပန်သည့ ် တရားဝင်အချက်အလက် 

များအရ သိရသည်။

အေမရိကန်၊ ဘရာဇီး၊ အိ ိယ၊ ုရှား၊ မက ဆီကို 

ှင့ ် ပီူးိင်ုငမံျားသည်  ကမ ာတစ်ဝန်းတွင်   ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့်      ေသဆုံးသူအေရအတွက ် 

တစ်သန်ိးခဲွေကျာ်ရိှခဲသ့ည့ ်   ိင်ုငမံျားြဖစ်ြခင်းေကာင့ ်

ဟွိင်း  ဇန်နဝါရီ  ၁၀

ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ယေနတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ    ၁၄၈၁၈ ဦး    ထပ်မံေတွရိှေကာင်း၊ 

ယင်းလူဦးေရအနက ်၁၄၇၈၃ ဦးသည်  ြပည်တွင်း၌ 

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်းှင့်  ၃၅ ဦးသည် 

ြပည်ပမ ှ    ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများအနက်မ ှ

ကူးစက်ခရံြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဗယီက်နမ်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

လက်ရှိတွင်   ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း       ၁၉၁၄၃၉၃ ဦး 

ရှိေကာင်းှင့ ်     ေသဆုံးသူေပါင်း     ၃၄၅၃၁ ဦး  

ရိှေကာင်း   ဗယီက်နမ်ိင်ုင ံကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။     ထိုြပင်    ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌    

လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမ ှ

ရီယိုဒီဂျေနးိုး ဇန်နဝါရီ  ၁၀

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ   ၂၄၃၈၂ ဦး 

ထပ်မံေတွရိှြခင်းေကာင့် ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၂၂၅၂၃၉၀၇ ဦးရှိလာေကာငး် 

ဘရာဇီးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက  

ဇန်နဝါရ ီ   ၉  ရက်တွင်  ေြပာကား 

သည်။

ထိုြပင်  ဘရာဇီးုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်- 

၁၉    ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ 

၄၄ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  စတင်ေတွရိှ 

ပီးေနာက်ပုိင်း အဆုိပါေရာဂါြဖင့ ်    

ေသဆုံးသူေပါင်း  ၆၁၉၉၈၁ ဦး 

ရိှလာေကာင်း ဘရာဇီးကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏  အချက်အလက်များ 

အရ    သိရသည်။

ဘရာဇီးိင်ုငသံည် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့်  ေသဆုံးမ တွင် 

အေမရိကန်ိုင်ငံပီးလ င် ဒုတိယ 

အများဆံုးုိင်ငံြဖစ်ပီး ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ         ကူးစက်မ တွင်မူ 

အေမရိကန်ိုင်ငံှင့်    အိ ိယ 

ုိင်ငံတုိ၏ေနာက်တွင်    တတိယ 

အများဆံုးုိင်ငံအြဖစ်    ရပ်တည် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-စီအင်န်ေအ 

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ေဂျုဆလင ် ဇန်နဝါရီ  ၁၀

အစ ေရးိင်ုင၌ံ အိမုခီရန်   ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်  

ကူးစက်မ များ  ြမင့တ်က်လာြခင်းေကာင့ ်အစ ေရး 

ိင်ုငသံားှစ်သန်းမှ   ေလးသန်းအထ ိ  ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရဖွယ်ရှိေကာင်း    အစ ေရး 

ဝန်ကီးချပ်နက်ဖ်တာလီဘန်နက်က  ယမန်ေနတွင်  

ေြပာကားသည်။ 

ကူးစက်ခံရိုင်ဖွယ်ရှိ

အစ ေရးအစိုးရအဖဲွအစည်းအေဝး၌ ရရိှေသာ 

သတင်းအချက်အလက်များအရ     ိုင်ငံသား 

ှစ်သန်းမှ   ေလးသန်းအထိ   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရုိင်ဖွယ်ရိှေကာင်း   ၎င်း၏  ေဖ့စ်ဘွတ် 

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၄၁၄၇၂ ဦးရှိ
ဗတိန်ိိင်ုငံသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်  ေသဆံုးသူ  

တစ်သိန်းခွဲေကျာ်ရှိခဲ့သည့ ်       ခုနစ်ိုင်ငံေြမာက ်

ြဖစ်လာေကာင်း သိရသည်။

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌     အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် 

အသက်အရယ်ရိှသူအားလံုး၏ ၉၀ ရာခုိင် န်းေကျာ် 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်

ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ၈၂ ရာခိင်ု န်းေကျာ်သည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံမ 

ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ထုိြပင် ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့အ်ထက် 

အသက်အရယ်ရိှသူအားလံုး၏ ၆၁ ရာခုိင် န်းေကျာ် 

သည်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး  တတိယ 

အကိမ်   အပိုေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂၂ သန်းေကျာ် ရှိပီြဖစ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၄၈၁၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုမှံ   ဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ 

၈၉၈၄၂ ဦး ရိှြခင်းေကာင့ ်အဆိပုါေရာဂါမှ   ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၁၅၉၀၀၉၀ ရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌   ိုင်ငံတစ်ဝန်း  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ  အစအီစ်ေအာက်တွင်  

ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၁၆၁ ဒသမ ၃ သန်းခန်  

အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း၊  ယင်းကာကွယ်ေဆးများ 

အနက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ၇၁ ဒသမ 

၂ သန်းအား ဒုတိယအကိမ်ထိုးှံရာတွင ်အသုံးြပ 

ခဲ့ေကာင်းှင့ ်   ၁၁  ဒသမ   ၈  သန်းအား  တတိယ 

အကိမ်အပုိေဆာင်းထုိးံှရာတွင် အသုံးြပခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                             ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အစ ေရးိုင်ငံ၌ ိုင်ငံသား ှစ်သန်းမှ ေလးသန်းအထိ 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရဖွယ်ရှိ

စာမျက်ှာတွင်    ဘန်နက်က  ေြပာကားသည်။  

လက်ရှိအချနိ်၌ ိုင်ငံအတွင်း အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်မ များကိ ုတိက်ုဖျက်ိင်ုရန်အတွက် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ  ကျန်းမာေရးစည်းမျ်း

များကိ ု အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီ  လိက်ုေလျာညေီထစွွာ    

တင်းတင်းကျပ်ကျပ်           ချမှတ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

နက်ဖ်တာလီဘန်နက်က ေြပာကားသည်။    

 အစ ေရး ိင်ုငသံားများအကားတွင်   အစိုးရ၏  

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ စည်းမျ်းများ မကာခဏ 

ေြပာင်းလသဲတ်မှတ်ြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍       ေဝဖန်မ  

များ   ထွက်ေပ လာခ့ဲပီးေနာက်    ဘန်နက်က  

အထက်ပါအတိုင်း ေြပာကားလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။  

အစိုးရသည်လက်ရှိအချနိ်တွင ်     ိုင်ငံ၏ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ       ြပန်လည်လည်ပတ ်

ေဆာင်ရက်ြခင်းအား    ဦးစားေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး  

အြခားတစ်ဖက်တွင်လည်း      ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး        ထုိးှံေရးလုပ်ငနး်များကုိ 

ကျယ်ြပန်စွာ   ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

၎င်းက  ေြပာကားသည်။  လူဦးေရ  ၉  ဒသမ ၄၅ 

သန်းရှိေသာ  အစ ေရးိုင်ငံ၌   လက်ရှိအချနိ်၌ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခရံသ ူ၁  ဒသမ ၅သန်း 

ေကျာ်ရှိေကာင်း    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။                  ကိုးကား-ဆင်ဟွာ  

                         ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ကမ  ာတစ်ဝန်း
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ
၃၀၈၁၅၈၇၉၈ ဦး

ေသဆုံးသူ
၅၅၀၇၆၀၄  ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ
၂၅၉၆၉၆၂၀၅ ဦး



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ     ၁၀

မိန်းကေလးများအား တုတ်ိုင်ငံသို ပိုေဆာင်ေရာင်းစားခဲ့သ ူ

များကိ ုလကူန်ုကူးမ ြဖင့ ်ေထာင်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်ခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။

ြဖစ်စ်မှာ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဖျာပုံမိနယ ်ကုလားထိပ ်

ေကျးရာေန ြမတ်ကိှုင့ ်သန်ိးဦးတိုက ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  ဖျာပု ံ

မိနယ်ေန မ xxx  ၁၈ှစ်ှင့် မ xxx  ၂၀ ှစ်တိုကို တုတ်ိုင်ငံတွင် 

ကေလးထိန်းသည့်အလုပ ်  လုပ်ကိုင်ပါက  တစ်လလ င်  ေငွကျပ ်

တစ်သန်ိးရရိှမည်ဟ ုေြပာဆိစုည်းုံး၍ တတ်ုအမျိးသားထ ံပိုေဆာင် 

ေရာင်းစားခဲ့ပီး ေငွေကးအကျိးအြမတ်များ ရယူခဲ့သြဖင့် ဖျာပုံ 

မိနယ ်ေဒ ညိမ်းနယ်ေြမရဲစခန်း(ပ) ၁၄၂/ ၂၀၁၉၊ (ပ) ၁၅၇/ ၂၀၁၉၊  

လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄/ ၃၂ တိုြဖင့် အမ  

ေရးဖွင့်ခဲ့ပီး ဖျာပုံခိုင်တရားုံးသို တရားစွဲတင်ပိုခဲ့ရာ ဇန်နဝါရီ ၅ 

ရက်တွင် တရားခံ ြမတ်ကုိအား အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ်စီြဖင့် 

ေပါင်း ှစ် (၂၀)၊ တရားခ ံသိန်းဦးကုိ လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ် 

ေရးဥပေဒပဒ်ုမ  ၂၄/ ၃၂ အရ  အလပ်ုှင့ ်ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ် ကျခေံစ 

ရန် အမိန်ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၀

လိွင်လင်မိနယ်၌ ေငကွျပ်  ၁၇ 

ဒသမ ၃ ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖိုးရှ ိ 

အိက်ုစ်(မက်သ်အဖက်တမင်း)များ 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာ 

ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

သိမ်းဆည်းရမိ

ြဖစ်စ်မှာ     မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရး    ရဲတပ်ဖွဲမ ှ

တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း  

အဖဲွသည် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် ညေန 

၆  နာရီခန်တွင်   ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေတာင်ပိုင်း)    လွိင်လင်မိနယ ်

လွိင်လင်-ေတာင်ကီးသွားကား 

လမ်း     ဟိုတင့်ေကျးရာအနီး၌ 

လွိင်လင်မှ  ေတာင်ကီးဘက်သို 

ြမင့်စိုး ေမာင်းှင်ပီး ေကျာ်စိုင်း 

(ခ) အားကျံး လိုက်ပါလာသည့ ် 

ISUZU ၁၂ ဘီးယာ်အား သတင်း 

အရ ရှာေဖရွာ ယာ်ေပ မှ အိက်ုစ် 

(မက်သ်အဖက်တမင်း)၆၃၅ ကလီိ ု 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး      သတင်း 

ကွင်းဆက်အရ ည ၇ နာရခီန်တွင် 

ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ     ၁၀

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များ  

ပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဇန်နဝါရ ီ၉ ရက် မွန်းတည့ ် ၁၂ နာရတွီင် 

လား  းမိနယ် ခါးသ ိေကျးရာအုပ်စု ခါးသ ိ(ေအာက်) ေကျးရာအနီး 

လား  း-မုိင်းရယ်သွားကားလမ်းတွင် ေအာင်ငိမ်း(ခ)အုိက်ယာ ေမာင်းှင် 

လာသည့် ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၀

တရားမဝင်ကုန်စည်များ     တားဆီး 

ထိန်းချပ်ေရးအတွက် ေရပူှင့် မရမ်းေချာင ် 

အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းတိုအား   ဌာန 

ဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းအဖဲွများြဖင့ ်၂၀၁၇ ခှုစ် မတ် 

၁ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး 

ဇန်နဝါရီ  ၉  ရက်တွင်    မ ေလး-မူဆယ် 

ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးတစ်ေလ ာက် ကုန် 

သွယ်မ ယာ်    ပိုကုန် ၂၂၇ စီး၊   သွင်းကုန် 

၁၆၃  စီး၊      ရန်ကုန်-ြမဝတီလမ်းမကီး 

တစ်ေလ ာက်  ကုန်သွယ်မ ယာ် သွင်းကုန် 

၂၃၉ စီး ကုန်စည်များ သယ်ယူပုိေဆာင်လျက် 

ရှိသည်။

အဆုိပါစစ်ေဆးေရးစခန်းများက တင်သွင်း/ 

တင်ပိုေသာ ကုန်ပစ ည်းများအား စစ်ေဆးမ  

များ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် 

တွင်     ေရပူအမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းမ ှ

တားဆီးမ တစ်မ  (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၄ ဒသမ 

၀၀၀ သန်း)တန်ဖိုးရိှ တရားဝင်စာရက်စာတမ်း 

တစ်စံုတစ်ရာ တင်ြပုိင်ြခင်းမရိှသည့် တုတ် 

ိုင်ငံထုတ်     JINPIN Non-dairy Whip 

Topping ှင့် Vivo Custard စားေသာက်ကုန် 

ပစ ည်းများအား သမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။                                      သတင်းစ်

လွိင်လင်မိနယ်၌ ေငွကျပ် ၁၇ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖိုးရှိ အုိက်စ်များ သိမ်းဆည်းရမိ

လား  း၊ မူဆယ်ှင့် ကျိင်းတုံမိနယ်တို၌ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ
ေဆးြပား ၁၂၀၀  သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး ကွင်းဆက်အရ မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ 

၄၅ မိနစ်တွင် လား  းမိနယ် မယ်ဟန်ေကျးရာအုပ်စု ေကာင်းခါး 

ေကျးရာအနီးတွင ်အားတည(်ခ)ရန်ေရှာက်တည်ကို ဆိုင်ကယ်တစ်စီး 

ှင့အ်တ ူစတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၆၅ ြပားကိလုည်းေကာင်း၊ အလားတ ူ 

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် ညေန ၅ နာရီတွင် လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲသည်  မူဆယ်မိ ေကာင်းမူးတုံရပ်ကွက် ေမာ်ေတာ် 

ယာ်ရပ်နားဝင်းအတွင်းရိှ ေမာ်ေတာ်ယာ်လုိင်းဂိတ်တွင် မူဆယ်မိမှ  

ြမစ်ကီးနားသို ပိုေဆာင်မည့ ်ကတ်ထပူုံး တစ်ပုံးအား မသက  ာဖွယ်ေတွရိှ 

သြဖင့ ်ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၆၃၀၀၀ 

ကိုလည်းေကာင်း။

ထိုအတ ူဇန်နဝါရ ီ၈ ရက်  ညေန ၄ နာရခဲွီတွင် ကျိင်းတုံမိမရစဲခန်း 

မှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည်  ကျိင်းတုံမိနယ ်

ကတ်ထိုက်ေကျးရာအုပ်စု မာကျိင်းေကျးရာအနီးတွင်  ေလာ်ဂိုယာ 

ေမာင်းှင်ပီး လီဆာလိုက်ပါလာသည့ ်ဆိုင်ကယ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၈၇၀ ကိလုည်းေကာင်း သမ်ိးဆည်း 

ရမိခ့ဲသြဖင့် ၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ 

ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

ရဲြပန်ကား

ေရပူှင့်မရမ်းေချာင် အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းများတွင် တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီးထိန်းချပ်ေရးေဆာင်ရက်

လွိင်လင်-ေတာင်ကီးသွားကား 

လမ်း ချိခမ်းေကျးရာှင့်  မုိင်းပွန် 

ေကျးရာကား၌ သက်ဇူး ေမာင်းှင် 

ပီး ေဇေခါင် လိုက်ပါလာသည့် 

ISUZU    ၁၂    ဘီးယာ်အား 

ဆက်လက်ရှာေဖွရာ ယာ်ေပ မှ 

အိုက်စ် (မက်သ်အဖက်တမင်း) 

၆၀၃ ကီလို ထပ်မံသိမ်းဆည်းရမ ိ

ခဲေ့ကာင်း၊ စစ်ေဆးေဖာ်ထတ်ုချက် 

များအရ    ည ၈ နာရီခန်တွင် 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ သယ်ေဆာင်ရာ 

၌  ပူးေပါင်းပါဝင်သူများြဖစ်က 

သည့ ်ကိေုအာင်(ခ)ေနာ်ေတာင်ှင့် 

မာလ(ခ) ရှရယ်တုိအား လိွင်လင် 

မိအဝင ်တိုးဂိတ်အနီး၌ HIJET 

ယာ်တစ်စီးှင့အ်တ ူဆက်လက် 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သြဖင့ ်    စုစုေပါင်း 

ေဒသကာလ တန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၇ 

ဒသမ ၃ ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖိုးရှ ိ 

အိုက်စ် (မက်သ်အဖက်တမင်း)    

၁၂၃၈ ကီလို   သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲ 

ေကာင်း၊ စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက် 

များအရ သိမ်းဆည်းရမိ အိုက်စ် 

(မက်သ်အဖက်တမင်း)များအား      

တန်ယန်းမိနယ် မိုင်းေကာင်မ ှ   

ေတာင်ကီးသို သယ်ေဆာင်ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသြဖင့် ၎င်းတို 

ေြခာက်ဦးအား ဥပေဒအရ အေရး 

ယူထားရှိပီး   ကွင်းဆက်ြပစ်မ  

ကျးလွန်သမူျားအား    ဆက်လက် 

စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်လျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။                 

သတင်းစ်

မိန်းကေလးများအား တုတ်ိုင်ငံသို ပိုေဆာင်ေရာင်းစားခဲ့သူများကို လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်

ြပစ်မ ကျးလွန်သူများအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်အိုက်စ် (မက်သ်အဖက်တမင်း)များှင့်အတူ ေတွရစ်။

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများကိ ုေတွရစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

No Product Name Pack Size

Price in 

Kyats 

(Retail)

Company Name

Antibiotics

1
PO - Azithromycin 500 

mg
5x3's 4000 Rammawaddy

2 P.O - Cefalexin 500 mg Box of 10x10's 6100 Aorta

3 P.O - Levofloxacin 500 mg Box of 10x10's 7000 Shwe Htay Min

4 P.O.Cefixime Box of 3x10's 3600 Aorta

5
P.O Amoxicillin+ 

Clavulanic Acid
Box of 1x6's 1800 Aorta

6
Injection - Levofloxacin 

500 mg
1x1 3000 Yadanar

7 Injection - Ceftriazone 1G 1's 700 KCL

8
Injection - Cefoperazone 

and Sulbactam 1G
Vial 4900 Ready Medicine

9
Injection - Cefoperazone 

and Sulbactam 2G
Vial 9300 Ready Medicine

10 Injection - Meropenam 1g/Vial 10000 AA Medical

အြခားေဆးဝါးများ၏ေဈး န်းများကိ ုWebsite (www.mccpmd.org)ှင့ ်Facebook Page https://

www.facebook.com/ 32330252139 2189/posts/ 1720802588308835/?d=n တိုတွင်  ဝင်ေရာက ်

ကည့် ိုင်ပါသည်။
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အသုံးများသည့် ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေ ဈးများ

 ယင်းမာပင်မိနယ်မှ

ြဖစ်စ်မှာ ယေန နံနက်ပုိင်းတွင် စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး    ယင်းမာပင် 

မိနယ်အတွင်း  အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက်  

PDF  အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားအင်အား   ၅၀  ခန်သည် ဦးေှာက် 

ေကျးရာ၌ အစည်းအေဝးြပလုပ်စုေဝးေနေကာင်း  ဆူပူအကမ်းဖက ်
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ယင်းမာပင်မိနယ်အတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန် ဦးေှာက်ေကျးရာသို

ေရာက်ရှိေနသည့် အကမ်းဖက်အဖွဲများအား ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီးသည့် ေနရာြပပုံ

ယင်းမာပင်မိနယ်အတွင်း အကမ်းဖက်လပ်ုငန်းများလပ်ုေဆာင်ရန် ဦးေှာက် 

ေကျးရာ၌ စေုဝးေရာက်ရိှေနသည့ ်အကမ်းဖက်အဖဲွများအား ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီးစ် 

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်လက်နက်၊ ခဲယမ်းများကိ ုေတွရစ်။

သမားများှင့ ်   အြပန်အလှန်ထိေတွ    ပစ်ခတ်မ များြဖစ်ပွားခဲ့ကာ 

အကမ်းဖက်သမားများ     ေကျးရာ၏ေတာင်ဘက်သို ဖိုဖရဲဆုတ်ခွာ 

ထွက်ေြပးသွားခဲရ့ာ အကမ်းဖက်သမား ငါးဦးကိ ုအေသဖမ်းဆီးရမခိဲ့ပီး 
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လက်လုပ်စိန်ေြပာင်း ှစ်လက်၊  လက်ပစ်ဗုံး  ှစ်လုံး၊  လက်လုပ် 

စိန်ေြပာင်းဗုံးသီး ၁၆ လုံး၊   ကျည်မျိးစံု  ၁၅၅ ေတာင့်၊ ကျည်အိမ် သုံးခု၊   

လမ်းေလ ာက်စကားေြပာစက် ှစ်လံုး၊  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးမ များ ြပလပ်ု 
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အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့် ေကျးရာအချိအတွင်း  ဝင်ေရာက်၍ 

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ   လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ ေဒသခံြပည်သူများ 

ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ  ေနထုိင်ုိင်ေရးအတွက် လံု ခံေရးတပ်ဖဲွများက 

နယ်ေြမလုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ   တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း

ှင့ ်  အကမ်းဖက်အဖဲွများ၏ ဝင်ထွက်သွားလာမ  သတင်းများရရိှပါက 

သက်ဆုိင်ရာသုိ လ ိဝှက်စွာသတင်းေပး၍ နယ်ေြမတည်ငိမ်ေအးချမ်း 

ေရးအတွက် ပူးေပါင်းပါဝင်ကရန် သက်ဆိင်ုရာက သတင်းထတ်ုြပန်ထား 

ေကာင်း သိရသည်။                                                   သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး      ထီးချိင့်မိနယ ်

အတွင်းရှိ   တေကာင်းနီကယ်စက်ုံသို  သွယ်တန်း 

ထားသည့် လ ပ်စစ်တာဝါတုိင်များကုိ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် 

တွင် အကမ်းဖက်သမားများက မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွ 

ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ 

ဖမ်းဆီးရမိ

အဆိုပါြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍    အကမ်းဖက ်

သမားများအား အြမန်ဆံုးဖမ်းဆီးေဖာ်ထုတ်ရမိေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယေနနံနက် ၉ နာရီခန်တွင် 
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အကမ်းဖက်သမားများက  လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်

စတင်ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်ခ့ဲသြဖင့်    ြပန်လည်ပစ်ခတ် 

ဖမ်းဆီးခဲရ့ာ အကမ်းဖက်သမား သုံးဦးကိ ုလက်လပ်ု 

ေသနတ် ှစ်လက်၊  တူမီးေသနတ်   တစ်လက်၊ 

လက်လုပ်မိုင်း တစ်လုံး၊ အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 
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များ၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ ်ှစ်စီးတိုှင့်အတူ အေသ 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိ

ေဖာ်ထတ်ုစစ်ေဆးချက်များအရ အဆိပုါ ေသဆုံး 

ခဲသ့ည့် အကမ်းဖက်သမားများသည် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် 
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တရားခံများ   ဖမ်းဆီးရမိေရး  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

များက ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်လျက်ရိှေကာင်း သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

တေကာင်းနီကယ်စက်ုံသို သွယ်တန်းထားသည့် လ ပ်စစ်တာဝါတိုင်များကို 
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ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊  ၂၀၂၂

အိုမီခရန်ှင့် ေဝဝါးေနေသာ ကမ ာ့စီးပွားေရး

ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါသည ်      မျိးကွဲသစ်များ 

တစ်မျိးပီးတစ်မျိးြဖစ်ေပ လျက်   လူသားတို၏ 

ကျန်းမာေရးကိ ုဆက်လက်အ ရာယ်ြပေနသကဲသ့ို 

ကမ ာ့စီးပွားေရးကိုလည်း      ဆက်လက်ဒုက ေပး 

ေနဆဲ။    ိုဝင်ဘာလ     ဒုတိယပတ်အစတွင် 

ေတာင်အာဖရိက၌   ဗိုင်းရပ်စ်မျိးကွဲသစ်တစ်မျိး 

ထပ်မံေတွရှိသည်။ ချက်ချင်းကူးစက်ပျံှံမ ြဖစ်

လာသည်။ ိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေနတွင် ကမ ာ့ 

ကျန်းမာေရးအဖွဲကီးက  အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်မျိးကွ ဲ

သစ်ကုိ     “အုိမီခရန်” ဟ ု အမည်ေပးလုိက်သည်။ 

သတိေပးချက်အမျိးမျိး၊      ကာကွယ်ဟန်တားမ  

အမျိးမျိးကားမှာပင် ရက်သတ  သုံးပတ်၊ ေလးပတ် 

အတွင်း  ကမ ာ့ေနရာအေတာ်များများတွင ် ပျံှံ 

ေရာက်ရှိကူးစက်သွားခဲ့ပီြဖစ်သည်။ 

ိုင်ငံေပါင်း ၁၅၀ 

ကိုဗစ်-၁၉    ဗီဇေြပာင်းမျိးကွ ဲ  အိုမီခရန် 

(Omicron) ေရာဂါပိုးသည် ဇန်နဝါရလီ ၈ ရက်ေန  

ညေန ၅ နာရီအထိ   ိုင်ငံေပါင်း   ၁၅၀   ိုင်ငံသို 

ကူးစက်ပျံှံခဲ့ေကာင်း     ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ သိရသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်အထိ ကမ ာ့ 

ိုင်ငံေပါင်း   ၁၅၀  သို      ကူးစက်ပျံှံလျက်ရှိပီး 

အတည်ြပလူနာဦးေရ ၅၅၂၁၉၁ ဦးှင့် ေသဆုံး 

သ ူ၁၁၅ ဦး ရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ 

သရိသည်။ အဆိပုါေရာဂါပိုးသည် ဥေရာပိင်ုငမံျား၊ 

ေြမာက်အေမရိက၊ ေတာင်အေမရိက၊ အာဖရိက၊ 

သစေတးလျိုင်ငံှင့ ်   အေရှေတာင်အာရှိုင်င ံ

စသည်တုိြဖစ်သည်။ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ြပည်ပုိင်ငံ 

များမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသမူျားအနက် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါပိုး ေတွရိှရသည့လ်နူာများတွင် မျိးိုးဗဇီ 

ေြပာင်းေရာဂါပုိး ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးမ များအရ 

ယူေအအီးိုင်င ံ ဒူဘိုင်းမိမ ှ  Relief  Flight   ြဖင့် 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသ ူြမန်မာိင်ုငသံားေလးဦး 

၏  ဓာတ်ခဲွနမူနာများတွင်   အုိမီခရန် (Omicron)

ေရာဂါပိုးေတွရိှရေကာင်း ဒဇီင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေန  

တွင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ သတင်းထုတ်ြပန် 

ထားသည်။ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ဗီဇေြပာင်းမျိးကွ ဲ    အိုမီခရန်    (Omicron)ှင့် 

ပတ်သက်၍   ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကို    မျက်ြခည် 

မြပတ်   ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ   ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို   အရှိန် 

အဟုန်ြမင့်တင ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရ 

သည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် အုိမီခရန်ေရာဂါပုိး ေလးဦး 

ေတွရိှထားသည်ဟု   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက   

ထုတ်ြပန်ထားပီး      အသွားအလာကန်သတ်၍ 

သီးသန်ခဲွြခားထားရိှရာေနရာ (Quarantine Center) 

များှင့်  ေအာက်ဆီဂျင်အပါအဝင်  ေဆးှင့် ေဆး 

ပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ထားေကာင်း  သိရသည်။ 

ကမ ာ့ိုင်ငံများအားလုံး၏       စီးပွားေရး 

ြပန်လည်နာလန်ထေူရး အားထတ်ုမ များ၊ ေမ ာ်လင့် 

ချက်များ သဲထဲေရသွန်ြဖစ်ရမည့်အေြခအေနမျိး 

ေရာက်သွားသည်။  ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏   စီးပွားေရး 

ြပန်လည်နာလန်ထူိင်ုေရးအားထတ်ုမ တွင် အဓကိ 

ကျသည့ ်ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ က  ှင့ ်ေငေွကးအရင်း 

အှီးက  ကို  ခိမ်းေြခာက်မ များ ထပ်မံြဖစ်လာ 

ေတာသ့ည်။ ေရာဂါမြပန်ပွားေရးအတွက် လုပ်ေဆာင် 

လာိင်ုသည့ ်ပတ်ိပင်ကန်သတ်မ အသစ်များသည် 

ယခင်ကတည်းက အားနည်းေနေသာ စီးပွားေရး 

အေြခအေနများကုိ ပုိ၍ချည့်နဲလာေစသည်။ ဆုိးရား 

ေနဆဲ  ေရာင်းလိုအားြပတ်လပ်မ ၊  ေထာက်ပံ့ေရး

ကွင်းဆက်အခက်အခဲများကိ ု ပိုမိုဆိုးရားလာေစ 

သည့် ခိမ်းေြခာက်မ သဖွယ်ြဖစ်လာိုင်သည်။ 

ေမယု-မျိးေအာင် (MANA) 
ဗဟိုဘဏ်များအတွက ်စိန်ေခ မ အသစ်များ

ေငေွကးေဖာင်းပွမ ဖအိားများ ပိမုိြုဖစ်ေစလျက် 

ြပန်လည်ေမ ာ်လင့ေ်နေသာ စီးပွားေရးနာလန်ထူိင်ု 

ေရးအားထုတ်မ များကို   ခိမ်းေြခာက်မ ြဖစ်လာေန 

သြဖင့ ်ဗဟိုဘဏ်များအတွက ်စိန်ေခ မ အသစ်များ 

ပိုမိုများြပားလာိုင်သည်။ လက်ရှိအေြခအေနတွင် 

ုိင်ငံအသီးသီးတွင် တရိပ်ရိပ်ြမင့်တက်လာေနေသာ 

စားသံုးကုန်ေဈး န်းများကုိ   ရင်ဆုိင်ေနကရသည်။ 

ထိုအေြခအေနများကို သက်ဆိုင်ရာက  အလိုက် 

တာဝန်ရိှသူများက နည်းလမ်းအမျိးမျိးြဖင့် ေြဖရှင်း 

ိုင်ေရးလုပ်ေဆာင်ေနကသည်။    ေငွေကးဆိုင်ရာ 

အစီအမံများြဖင့ ်  ထိန်းသိမ်းိုင်ေရးလုပ်ေဆာင်ရာ 

တွင်   ဗိုင်းရပ်စ်မျိးကွဲသစ်ေကာင့ ်ြဖစ်လာိုင်သည့ ်

ဟန်တားကန်သတ်ချက်များက  စီးပွားေရးြပန်လည် 

နာလန်ထူိင်ုေရးကစုားမ နည်းလမ်းများ၊ အစအီစ် 

များကို လမ်းလဲွေချာ်ုိင်စရာများြဖစ်ေစုိင်သည်ဟု 

စီးပွားေရးပညာရှင်အချိ၏   သုံးသပ်ချက်များတွင ်

ေတွရသည်။ 

အိမုခီရန် ဗိင်ုးရပ်စ်မျိးကဲွသစ် ထပ်မကံူးစက်ပျံံှ 

လာမ ေကာင့်  ကမ ာ့စီးပွားေရး   ြပန်လည်ုိးထေရး 

လုပ်ေဆာင်မ များမှာ         အရှိန်ေလျာ့သွားခဲ့သည်။ 

ဗိုင်းရပ်စ်မျိးကွဲသစ်ြဖစ်ေပ လာပီး       ရက်သတ  

တစ်ပတ်အချနိ်အတွင်းမှာပင ်    ိုင်ငံကီးအချိ၏ 

ဗဟိဘုဏ်များသည် ၎င်းတုိစီစ်ေနေသာ စီးပွားေရး 

ိုးထေရးနည်းလမ်းများှင့်ပတ်သက်၍   (ဥပမာ - 

အေမရကိန်ဗဟိဘုဏ်၏စီးပွားေရး  းဆွမ  အစအီစ် 

များ၊  အဂ  လန်ဘဏ်၏ အတိုး န်းြမင့တ်င်ေရးအေြခ 

အေန၊   ဥေရာပဗဟိုဘဏ်၏    အေရးေပ ေငွေချး 

စာချပ်ဝယ်ယြူခင်းကစိ )  ြပန်လည်စ်းစားသံုးသပ်မ  

များြပလပ်ုလာကသည်။ အားလုံးသည် တစ်ဆင့်ပီး 

တစ်ဆင့် အ ရာယ်ကီးမားလာေနသည့ ်ေငွေကး 

ေဖာင်းပွမ အေြခအေနကို       တုံြပန်တိုက်ခိုက်ရန် 

ြပင်ဆင်ေနကြခင်းြဖစ်သည်။   လက်ရှိရင်ဆိုင်ေနရ 

ေသာ ေငွေကးေဖာင်းပွမ အ ရာယ်  အတိမ်အနက် 

ကိုလည်း ေကာင်းစွာသေဘာေပါက်လာကသည်။ 

အေမရကိန်ိင်ုငတွံင် ဆယ်စုှစ်သံုးစုအတွင်း အြမင့် 

ဆုံး၊ ယူေကတွင် ၁၀  ှစ်တာအတွင်း   အြမင့်ဆုံး၊   

ယူုိဇုန်ြဖစ်ေပ လာသည့်အချန်ိမှ    ယခုအချန်ိအထိ 

အြမင့်ဆုံးအေြခအေနမျိးြဖစ်သြဖင့ ်  အဆိုးရားဆုံး 

ေသာအဆင့်တွင် ရှိေနသည်။ 

အိုမီခရန်မျိးကွဲ   ဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကူးစက်ပျံှံမ  

သည် အလုပ်အကိုင်အေြခအေနများှင့ ်စီးပွားေရး 

တိုးတက်မ အေြခအေနများကိလုည်း  ေမ ာ်လင့ထ်ား 

သည်ထက်       ပိုမိုဆိုးရားလာိုင်သည်သာမက 

မေသချာ မေရရာမ များကိပုါ   ထပ်မတံိုးလာေစသည်ဟ ု

အေမရိကန်ဗဟိုဘဏ်ဥက          ဂျရန်းပါဝဲလ်က 

မှတ်ချက်ြပထားသည်။        အဂ  လန်ဗဟိုဘဏ်၏ 

အကီးတန်းအရာရိှေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ်သူ အဲလက်စ် 

ဘေရဂျာကလည်း   စီးပွားေရးြပန်လည်စတင်မ များ 

အတွက် ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ များ မည်မ ကာေအာင် 

မည်ကဲ့သိုရှိမည်နည်းဆိုသည်မှာ  အားလုံးအတွက် 

ေမးခွန်းထုတ်ဖွယ်ြဖစ်လာသည်ဟ ု  ဆိုထားသည်။ 

အသစ်ေတွရိှရေသာ  ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ်   အိမုခီရန်ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကမ ာတစ်ဝန်းရိှ အစုိးရအသီးသီးသည် 

သူတုိုိင်ငံသားများအေပ  အကာအကွယ်ေပးရန်ှင့ ်

ြဖစ်ပွားလာိုင်ေသာကပ်ဆိုက်မ ကို    တားဆီးရန် 

ထိတ်ထိတ်ပျာပျာကိးပမ်းေနကသည်။ 

ယခင်မျိးကွဲများထက ်ပိုမိုြမင့်မား

ဗီဇသစ်ထွန်းလာေသာ   အိုမီခရန်   ကိုိုနာ 

ဗိုင်းရပ်စ်ကို ေတာင်အာဖရိကတွင် ပထမဆုံးေတွရှိ 

ခဲ့ရပီး  ကူးစက်ိုင်စွမ်းမှာလည်း  ယခင်မျိးကွဲများ 

ထက် ပိမုိြုမင့မ်ားသည်။ ယေနအထ ိေြခရာခ၍ံရသမ  

ယူိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ဂျာမနီ၊ အစ ေရး၊ အီတလီ၊ 

ချက်သမ တိုင်ငံှင့်          ေဟာင်ေကာင်တိုတွင ်

ဤဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရေသာ   လူနာများကို 

ေတွေနရပြီဖစ်သည်။ အိမုခီရန်၏ကူးစက်မ ကိ ုစိုးရမ်ိ  

သည့်အတွက်   ိုင်ငံတွင်းသို   ဝင်ေရာက်လာမည့ ်

ိုင်ငံြခားသားများအားလုံးကိ ု  ပိတ်ပင်လိုက်ပီြဖစ ်

ေကာင်း၊ အစ ေရးအာဏာပိင်ုများက ေကညာခဲသ့ည်။ 

ပိတ်ပင်မ သည်      အစိုးရ၏ဆုံးြဖတ်ချက်အြဖစ ်

တရားဝင်ြပ  ာန်းရန် အနည်းဆံုးေနာက်ထပ်ှစ်ပတ် 

ခန်   အချန်ိယရူလမိ့မ်ည်ြဖစ်သည်။   အာဖရကိတိက်ု 

ေတာင်ပိင်ုးရိှ အေရးေပ အေြခအေန အနေီရာင်ြပထား 

ေသာိုင်ငံများမှာ   ခရီးြပန်လည်ေရာက်ရှိလာမည့ ်

အစ ေရးလူမျိးများအေနှင့်လည်း       အစိုးရက 

သတ်မှတ်ေပးထားသည့ ်ဟိတုယ်များတွင် တစ်ပတ် 

တိတိ သီးြခားေနထိုင်ကရမည်ြဖစ်သည်။ 

အစ ေရးိုင်ငံတွင ်          အိုမီခရန်ဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခထံားရသည်ဟ ုသသံယရိှေသာလနူာ ခနုစ် 

ဦးရိှပီး အတည်ြပလနူာတစ်ဦးမှာ မာလာဝမှီြပန်လာ 

သူြဖစ်ေကာင်း          ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။   သစေတးလျိုင်င ံ   ဆစ်ဒနီသို 

ဆိက်ုေရာက်လာေသာ ေတာင်အာဖရကိမှ ခရီးသည် 

များကိ ုထွက်ခွာလာရာေဒသ၌ ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ေဆး 

ပီးခဲ့သည့်တိုင ်အေရးေပ အေြခအေနအြဖစ် ထပ်မံ 

စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   နယူးေဆာက်ေဝး 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက တနဂ  ေေွန၌ ထတ်ုြပန် 

ထားသည်။      မျိးပွားဗိုင်းရပ်စ်၏ကွင်းဆက်ကိ ု

အေရးေပ ေြခရာခံိင်ုရန် ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ပီး 

အကယ်၍ေရာဂါလက ဏာြပခဲ့ေသာ်  ဗီဇသစ်  အိုမီ 

ခရန် B.1.1.529   ဟုတ်၊    မဟုတ်   သိရှိိုင်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း    ထုတ်ြပန်ချက်က    ဆိုပါသည်။ 

ေလယာ်ေပ တွင် အတစူီးလာသမူျားအနက် ယခ ု

ရည် န်းေသာခရီးသည်တိုှင့ ်နီးကပ်စွာဆက်စပ် 

ခဲသ့မူျားကိလုည်း   ဗိင်ုးရပ်စ်ရိှ၊ မရိှ   အလျင်အြမန် 

စစ်ေဆးခံကရန ်  းေဆာ်ထားပါသည်။ 

ိုင်ငံရှစ်ိုင်ငံမ ှတားြမစ်ကန်သတ်

သစေတးလျသည ်       ေတာင်အာဖရိက၊ 

လီဆိုသို၊ ေဘာ့ဆွာနာှင့် ဇင်ဘာေဘွအပါအဝင် 

ေတာင်အာဖရိက ကိုးိုင်ငံသို   ၁၄   ရက်အတွင်း 

သွားေရာက်ခဲ့ေသာိုင်ငံြခားသားများ    သူိုင်ငံ 

အတွင်းသို   ဝင်ေရာက်ခွင့်ကိ ု   တားြမစ်ခဲ့သည်။ 

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်င ံ   ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက        အာဖရိကတိုက ်

ေတာင်ပုိင်းရိှ     ုိင်ငံရှစ်ုိင်ငံမှ    ခရီးသည်များကုိ 

တားြမစ်ကန်သတ်ေကာင်း       ေကညာခဲ့သည်။ 

ေတာင်အာဖရိက၊   ေဘာ့ဆွာနာ၊    နမီးဘီးယား၊ 

ဇင်ဘာေဘွ၊ လီဆုိသုိ၊ အက်ဆွာတီနီ၊ မာလာဝီှင့် 

မိဇုမ်ဘစ်ိင်ုငြံခားသားများကိ ု  ေတာင်ကိရုီးယား 

ုိင်ငတွံင်းသို ဝင်ေရာက်ခွင့မ်ြပေကာင်း ေအဂျင်စ ီ

ကေြပာကားခ့ဲသည်။    ေနာက်ထပ်ေကညာချက် 

တစ်စံုတစ်ရာမထုတ်မချင်း အဆုိပါုိင်ငံသားများ 

သို    ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာထုတ်ေပးမည ် မဟုတ်ေပ။ 

အဆိုပါိုင်ငံများမှ    ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာမည့ ်

ကိုရီးယားိုင်ငံသားများသည်လည်း    အစိုးရက 

သတ်မှတ်ေပးထားေသာအစီအစ်အတိုင်း    ၁ဝ 

ရက် ကွာရန်တင်းဝင်ရမည ်ြဖစ်သည်။ 

ဥေရာပတိုက်တွင ်   ခရီးသွားလာမ ဆိုင်ရာ 

ကန်သတ်ချက်များကိ ုချမှတ်ခဲ့ပီး ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ် 

အသစ်၏ကွင်းဆက်များကိ ု    ြဖတ်ေတာက်ရန ်

ကိးပမ်းေနဆဲမှာပင ်       ေဒသတွင်းိုင်ငံအချိ၌ 

အိုမီခရန်လူနာများကို      ေတွရှိေနပီြဖစ်သည်။ 

သစတီးယားအေနာက်ပိုင်း       အင်းစ်ဘရပ်၌ 

သသံယအြဖစ်ေတွရိှထားေသာ လနူာတစ်ေယာက် 

မှာ ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံမ ှယခုရက်ပိုင်းအတွင်း 

ြပန်ေရာက်လာသြူဖစ်ပီး  စစ်ေဆးကည့သ်ည့အ်ခါ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေတွရေကာင်း တုိင်ုိးြပည်နယ်အစုိးရ 

က ေြပာကားခဲသ့ည်။ လနူာထမှံ ှာေခါင်းတုိဖတ် 

နမူနာများကုိ မိေတာ်ဗီယင်နာသုိ  ေပးပုိထားပီး 

မကာမီရက်ပုိင်းအတွင်း  စစ်ေဆးချက်အေြဖများ 

ထွက်ေပ လာပါလမိ့မ်ည်ြဖစ်သည်။   ကမ ာက့ျန်းမာ 

ေရးအဖွဲ (The World Health Organization - 

WHO) က ေတာင်အာဖရိက၌ အိုမီခရန်ဗိုင်းရပ်စ ်

အသစ်ေတွရေသာ ပထမဆုံးလနူာကိ ုအတည်ြပခဲ ့

ပီး ကူးစက်မ များ တစ်ဖန်ြပန်လည်ကာေခါင်းေထာင် 

လာမည်ကိ ုစိုးရိမ်ေနကာ ယခုအိုမီခရန်ဗိုင်းရပ်စ ်

ကိ ုစုိးရိမ်ရသည့်မျိးကဲွသစ်အြဖစ်သတ်မှတ်ခ့ဲသည်။ 

အုိမီခရန်ဗုိင်းရပ်စ်အသစ်ကုိ   ေတွရိှြခင်းက  

ကမ ာအှံ     စိုးရိမ်ေသာကကိ ု   ပွားေစခဲ့သည်။ 

တိုင်းြပည်များစွာတွင ်   ခရီးသွားလာေရးဆိုင်ရာ 

ကန်သတ်ချက်များကိ ုြပ  ာန်းခဲရ့ပီး တစ်ကမ ာလုံး 

ရှိ လူစည်ကားရာေဈးများမှာလည်း  ုတ်တရက် 

ပတ်ိသမ်ိးခဲရ့သည်။ ကာကွယ်ြခင်းသည် ကသုြခင်း 

ထက်  ပိုေကာင်းသည်ဟူေသာ   သမားစ်ဆက် 

ဆိုိုးစကားသည် ယခတုိင်ုမှန်ကန်ေနဆြဲဖစ်သည်။ 

အိုးဆုံးဆိထုုံးကိ ုအေလးဂမုလူျက် မိမိတုိုိင်ငံ၊ 

မိမိတိုေဒသ၊ မိမိတိုမိ၊ မိမိတိုဝန်းကျင်၊ မိမိတို 

မသိားစှုင့ ်အဓိကအကျဆံုးှင့် အေသချာဆုံးြဖစ် 

ေသာ   မိမိကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ိုင်သည့ ်    ြပမူ 

ေဆာင်ရက်ေနထိုင်ပုံမျိးကိ ု   ေမွးြမကျင့် ကံိုင ်

မှသာ    ကပ်ေဘးက   လွတ်ေအာင်ေရှာင်ိုင်မည ်

ြဖစ်သည်။                         စာမျက်ှာ ၁၇ သို 

ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် ထိုးှံေနေသာ ကပ်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများသည် 

အိုမီခရန်အေပ  ခုခံိုင်မ မေသချာြခင်းှင့်  အိုမီခရန်ှင့်ပတ်သက်သည့်    

သတင်းအချက်အလက်များ    ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်မသိရှိရြခင်းတိုသည် 

စန်ိေခ မ များအြဖစ် ရိှေနေသးသည်။   ြမန်မာိင်ုငတွံင် ေနာက်ထပ်လ  င်းတစ်ခ ု   

ထပ်မမံြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် အားလုံးကအတတ်ိင်ုဆုံး ကိတင်ြပင်ဆင် 

ကရမည်ြဖစ်သည်။ လအူများစိုးရမ်ိထတ်ိလနေ်နမ အေပ  အခွင့ေ်ကာင်းယ၍ူ 

ဆိရှုယ်မဒီယီာများတွင် ထွက်ေပ လာေသာ သတင်းမှားများ၊ လပ်ုကသံတင်း 

များှင့် ေကာလာဟလများကိုလည်း ချင့်ချနိ်ယုံကည်ကရန်လိုအပ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

လက်ေဆးြခင်း၊       ှာေခါင်းစည်းတပ်ြခင်း၊ 

လူအချင်းချင်း ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်းှင့် ကာကွယ်  

ေဆးထိုးထားြခင်းတိုကသာ ကပ်ေဘးမှေကျာ်နင်း 

ိုင်မည့် လက်နက်ေကာင်းများြဖစ်ပါသည်။ 

အိမုခီရန် ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ် မျိးကဲွသစ်ေပ ထွက် 

လာချနိ်တွင်   ယင်းဗိုင်းရပ်စ်ကိုတုံြပန်ရာ၌   ိုင်ငံ 

အများအြပားမှာ       ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ  

ကပ်ေဘး စတင်ခါစကာလအတိုင်း စမ်းတဝါးဝါး 

ြဖစ်ေနကဆဲြဖစ်သည်။    ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ  န်း 

ြမင့်တက်လာသည့်   ိုင်ငံအချိက   ြပင်ပထွက်ခွာ 

သွားလာမ ကန်သတ်ေရးစည်းမျ်းများကိ ုေြခြမန် 

လက်ြမန်ကျင့သ်ုံးလာကေသာ်လည်း အချိိင်ုငမံျား   

မှာ   ဘာလုပ်၍လုပ်ရမှန်းမသိေသးဘ ဲ ချတီုံချတုံ 

ြဖစ်ေနကဆဲြဖစ်သည်။ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ေဘး 

အတွင်း ေနာက်ဆုံးေပ ထွက်လာသည့် အိုမီခရန် 

ဗိုင်းရပ်စ်သည ်  ကမ ာကီး၏    ကိတင်ြပင်ဆင်မ  

မရှိေသာအြဖစ်ကို ေနာက်တစ်ဖန်ြပန်၍ သက်ေသ 

ခံေနေလပီြဖစ်သည်။         ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ ်

အိမုခီရန်ေတွရိှရေသာိင်ုငမံျားထတွဲင် အမ်ိနီးချင်း 

အိ ိယိင်ုငပံါဝင်ေနသြဖင့ ်စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး 

ကေလးမိရှ ိ  ကေလးေလဆိပ်သို ပျသံန်းေြပးဆွ ဲ

မည့်ေလေကာင်းခရီးစ်များကို  ယာယီရပ်ဆိုင်း 

ေကာင်း  သက်ဆုိင်ရာက ဒီဇင်ဘာလ ၅    ရက်ေန  

တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ 

အမ်ိနီးချင်း ထိင်ုးိင်ုငတွံင်လည်း မကာေသးမ ီ

သီတင်းပတ်အတွင်း  စပိန်ိုင်ငံမှ   ဝင်ေရာက်လာ 

သူတစ်ဦးထံမှ       အသွင်ေြပာင်းကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်

အိမုခီရန်ကူးစက်ခရံမ      ပထမဆုံးစစ်ေဆးေတွရိှခဲ ့

ေကာင်း  ထုိင်းြပည်သူကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ဒီဇင်ဘာလ ၆  ရက်ေနတွင်   အတည်ြပခဲ့သည်။ 

ဒယ်လ်တာဗုိင်းရပ်စ်ကုိ     အြပင်းအထန်ကာကွယ် 

ခခုေံနရေသာကမ ာကီးသည်   ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ်မျိးကဲွ 

အိုမီခရန် ထွက်ေပ လာသြဖင့ ် ပီးခဲ့သည့်သီတင်း 

ပတ်အတွင်း ိုင်ငံအများအြပားကိ ုတုန်လ ပ်သွား 

ေစခဲ့သည်။   ိုင်ငံအချိ   ြပည်ပခရီးသည်ဝင်ခွင့ ်

ပိတ်ပင်လိုက်ကသည်။   ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်

ထိုးံှပီးသည့ ်ိင်ုငအံချိက ထပ်ေဆာင်းကာကွယ် 

ေဆးထိုးရန် ေဆာ်သလာကသည်။ ေတာင်အာဖရကိ 

ုိင်ငံ၌     စတင်ေတွရိှရေသာ        ကုိဗစ်မျိးကဲွသစ် 

အိမုခီရန်သည်   ကူးစက်မ ပိမုိြုမန်ဆန်ပီး   အ ရာယ် 

ရှိေနေကာင်း   Nikkei    သတင်းဌာနက    ေဖာ်ြပ 

သည်။ 

ကမ ာေပ တွင် လူအေသအ ပျာက်များြပားေစ 

ေသာကပ်ေရာဂါြဖစ်သည်။ ယခုတစ်ဖန် ထွက်ေပ  

လာေသာ   ဗိုင်းရပ်စ်မျိးကွဲသစ ်   အိုမီခရန်သည် 

ဒယ်လ်တာထက်       ကူးစက်ြမန်ဆန်ေကာင်း 

သတိေပးထားပီးြဖစ်၍    တတိယလ  င်းဒဏ်ကို 

ြပင်းြပင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ကရေသာ ြပည်သူများ 

အေနြဖင့် သတိကီးကီးထားရမည့်အေြခအေနမျိး 

ြဖစ်သည်။ သိုေသာ်လည်း အလွန်အက ံစိုးရိမ်မ ကို 

ေရှာင်ရှားကရမည်ြဖစ်သည်။ ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် 

ထုိးံှေနေသာ ကပ်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများသည် 

အိမုခီရန်အေပ  ခခုံိင်ုမ မေသချာြခင်းှင့ ်အိမုခီရန် 

ှင့်ပတ်သက်သည့ ်   သတင်းအချက်အလက်များ 

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  မသိရိှရြခင်းတုိသည် စန်ိေခ မ  

များအြဖစ ်    ရှိေနေသးသည်။   ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

ေနာက်ထပ်လ  င်းတစ်ခု    ထပ်မံမြဖစ်ေပ ေစေရး 

အတွက် အားလုံးက အတတ်ိင်ုဆုံး ကိတင်ြပင်ဆင် 

ကရမည်ြဖစ်သည်။ လအူများ စုိးရိမ်ထိတ်လန်ေနမ  

အေပ  အခွင့်ေကာင်းယူ၍ ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင ်

ထွက်ေပ လာေသာ သတင်းမှားများ၊ လပ်ုကသံတင်း 

များှင့်  ေကာလာဟလများကိုလည်း    ချင့်ချနိ် 

ယုံကည်ကရန ်လိုအပ်သည်။ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက တိုက်တွန်းထား 

ေသာ ကပ်ေရာဂါကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရန်၊ 

ေရှာင်ရန်  းေဆာ်ချက်များကိ ု      အများြပည်သူတုိ 

တိတိကျကျလုိက်နာုိင်မှသာ အုိမီခရန်ကုိ အန်တု 

ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ ကမ ာစ့ီးပွားေရး ြပန်လည်နာလန် 

ထေူရးကိ ုထခိိက်ုေစိင်ုသည်ဟ ုအသမံျားကားမှပင် 

အိုမီခရန်သည် တစ်ရက်ပီးတစ်ရက် ကမ ာ့ေဒသ 

ေနရာစုံသို  ေြခဆန်ေနခဲ့ပီြဖစ်သည်။    အိုမီခရန် 

ေကာင့ ်နာလန်ထေတာ့မည့် ကမ ာစ့ီးပွားေရးသည် 

နာလန်မထူိင်ုေတာဘ့ ဲေဝဒနာပင် ထပ်၍တိုးေနပ ီ

ြဖစ်သည်။   ချမ်းသာေသာိုင်ငံကီးများပင်လ င် 

ဤကဲသ့ိုကံေတွေနရပါလ င် ဖံွဖိးဆခဲျိတဲ့ဆင်းရ ဲ

ေသာိုင်ငံတို   မည်သိုရင်ဆိုင်ကရမည်နည်းဟု 

စ်းစားဆင်ြခင်ိုင်ပါေကာင်း    ေရးသားလိုက်ရ 

ပါသည်။            ။

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၀

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်   ြပည်နယ်အသီးသီးတို၌ 

သံဃာေတာ်များ၊   သာသနာ့ွယ်ဝင်သီလရှင်များ၊ 

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များအပါအဝင် လမူျိးမေရး 

ဘာသာမေရး အသက် ၄၀ အထက် ေဒသခံြပည်သ ူ

များ၊ အကျ်းသား အကျ်းသမူျား၊ မသန်စွမ်းသမူျား၊  

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ၊ နာတာရှည် 

ေရာဂါအခံရှိသူများ၊      ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၊ 

ယာယတီိက်ုပဲွေရှာင်စခန်းများအတွင်းရိှ ြပည်သမူျား၊ 

အသက် ၁၂ ှစ်ှင့အ်ထက် အေြခခပံညာအလယ်တန်း 

ှင့် အထက်တန်းအဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များ     စသည့်ဦးတည်အုပ်စုများ    သတ်မှတ်၍ 

တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖွဲများ၊ ြပည်သူေဆးုံများမ ှ

ဆရာဝန်များ၊ သူနာြပများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များှင့်    ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများက    ကာကွယ်ေဆး 

ထုိးြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ        ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှ 

သည်။

ထိုးှံေပး

ထိုသို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် 

ှင့ ်ယေနတိုတွင် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး)အတွင်း 

ရိှ မိနယ် ေြခာက်မိနယ်တုိ၌ ေဒသခြံပည်သ ူ၁၃၁၂ 

ေပါက်ေတာ    ဇန်နဝါရီ    ၁၀        

ရခုိင်ြပည်နယ်  ေပါက်ေတာမိနယ်ရိှ  ဘဂ   ါလ ီ

များှင့ ်IDPs  စခန်းတိုတွင် ခိလု ံေနကေသာ ြပည်သ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး   ထိုးံှရာ 

အသက်၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သမူျားအား စတတု  

အသုတ် (ဒုတိယအကိမ်)          ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးကိ ု       ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက 

ဆက်လက်ထိုးှံေပးသည်။

အဆုိပါ IDPs စခန်းများသို ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေနမ အား ေပါက်ေတာမိနယ ်

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက         ဦးေကျာ်ဝင်းှင့ ်

အဖဲွဝင်များ လာေရာက်ကည့် အားေပးခဲ့ကသည်။ 

ထိုသိုကာကွယ်ေဆးထိုးှံြခင်း ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ေပါက်ေတာမိနယ်  ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး 

ေဒါက်တာကိုကိုေအာင ်  ကီးကပ်မ ြဖင့်   မိနယ် 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက    ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံြခင်းမြပမ ီ   ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းတာေပးြခင်း၊ 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ

ဦး၊ ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)အတွင်းရှိ မိနယ် သုံး 

မိနယ်၌ ေဒသခံြပည်သ ူ၆၅၅ ဦး၊ တနသ  ာရီတိုင်း 

ေဒသကီး     မိတ်မိနယ်ှင့ ်   ပုေလာမိနယ်တို၌ 

ေဒသခံြပည်သ ူ၁၂၅၀၊     ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်းရှိ မိနယ် ေြခာက်မိနယ်၌ ေဒသခံြပည်သ ူ

၆၅၁၀၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ မိနယ ်

၂၆ မိနယ်၌ ေဒသခံြပည်သ ူ၁၉၀၉၁ ဦး၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  ခိုင် ခုနစ်ခုမှ  ေဒသခံ 

ြပည်သ ူ၇၆၈၂ ဦးှင့် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ

မိနယ် သုံးမိနယ်၌ ေဒသခံြပည်သ ူ၁၆၆၀ တိုကို 

တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွများက ြပည်သူေဆးုမံျားမှ 

ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်ပူးေပါင်း၍      ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

ေပးိုင်ခဲ့သည်။ 

ထိုးှံေပးလျက်ရှိ

ထိုအတ ူေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိလုည်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ထိုးံှေပးလျက် 

ရှိရာ ယေနတွင် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ

မိနယ် ၂၆ မိနယ်၌   ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ

၇၀၃ ဦးကို   တပ်မေတာ်မှ   ေဆးအဖွဲများက 

ြပည်သူေဆးံုများမှ    ဆရာဝန်များ၊    သက်ဆုိင်ရာ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် 

ပူးေပါင်း၍ ကိုဗစ-် ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံ 

ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ထိသုို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကိ ုသက်ဆိင်ုရာ 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များမ ှ         တာဝန်ရှိသူများက 

သွားေရာက်ကည့် အားေပးပီး လိုအပ်သည်များ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း      သိရ 

သည်။                                          

   သတင်းစ်

ေပါက်ေတာမိနယ်ရိှ IDPs စခန်း၌ ခိလု ေံနကသည့ ်ြပည်သမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  စတတု အသုတ် (ဒတုယိအကမ်ိ) ဆက်လက်ထိုးံှ
ေသွးေပါင်ချနိ်    တိုင်းတာေပးြခင်း၊     ေသွးအတွင်း 

ေအာက်ဆီဂျင်ပမာဏ     တိုင်းတာေပးြခင်းတိုကိ ု

ြပလပ်ုေပးကပီး ကာကွယ်ေဆးကိ ုဆက်လက်ထိုးံှ 

ေပးကသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးံှေပးြခင်း 

ကို  ေပါက်ေတာမိနယ်၌   ေဒသခံဘဂ   ါလီများှင့် 

lDPs စခန်းငါးခ ုစရုပ်များြဖစ်သည့ ် ကမ်ိနြီပင် IDPs 

စခန်း၊ ဆင်တက်ေမာ် IDPs စခန်း၊ အေနာက်ရဲ IDPs 

စခန်း၊  ငှက်ေချာင်း-၁(IDPs)စခန်း၊  ငှက်ေချာင်း-၂ 

( IDPs)စခန်းများ၌ ခိလု ံေနကသည့ ် ြပည်သမူျားှင့ ်

ဆင်တက်ေမာ်(ဘဂ   ါလ)ီများ၊ အေနာက်ရဲ (ဘဂ   ါလ)ီ 

များ၊  စစ်ကဲြပင်အထက(်ဘဂ   ါလီ)များ၊  စစ်ကဲြပင ်

ေအာက်(ဘဂ   ါလ)ီများ၊   ကန်ုတန်း(ဘဂ   ါလ)ီ များှင့် 

ေတာင်ရာ(ဘဂ   ါလ)ီ များကိ ုဇန်နဝါရ ီ၈ ရက်မှ စတင် 

ထိုးှံခဲ့ရာ ယမန်ေနကအထိ စုစုေပါင်း ၅၀၃၂ ဦး 

ထိုးှံပီးေကာင်း သိရသည်။

                 ေကျာ်သန်း(မိနယ် ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ထင်းေခွ ေရခပ် ဆရာမဲဇာ

“ခွန်အားရှိသမ    ကျံး၍အလုပ်လုပ်ေနကသူများမှာေကာ   

အားကစားလိုက်စားသူများကဲ့သို     ကျန်းမာမ ှင့်လိုက်ေလျာ 

ညေီထြွဖစ်ေနပါသလား”     ဟေူသာအေမးကိ ု   ေြဖရန်လိလုာ၏။ 

“ေဆာင်သုံးေဆာင်” ထဲတွင်  နံပတ်  (၁)  ြဖစ်ေသာ မ တေသာ 

အာဟာရများကိ ုသုံးေဆာင်ရန်ေတာလ့ိပုါသည်။  အာဟာရပညာရှင် 

များက အလုပ်ကမ်းလုပ်ရသူများအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ 

လိအုပ်ချက်များကိ ု  အသပိညာေပးရန ်  ပံပ့ိုးေသာပတဝ်န်းကျင် 

အေြခအေနဖန်တီးေပးရန်ေတာ့လိုအပ်

က န်ေတာ်ငယ်ငယ်ကပင်         ဖခင်က 

လမ်းေလ ာက်ဝါသနာပါေအာင်    စည်းုံးခဲ့၏။ 

ဆယ်ှစ်သားအရယ်တွင် ရန်ကင်းမှ ဗုိလ်တေထာင် 

မိနယ်အေရာက်   လမ်းေလ ာက်ရ၏။    အဘိုးှင့် 

အဘွားကိေုတွရန်အတွက်ဟေူသာ   ရည်ရယ်ချက် 

ြဖင့ ်သားအဖှစ်ေယာက် လမ်းေလ ာက်ခဲ့ကသည် 

မှာ  တနဂ  ေွေနတုိင်းပင်။   ေြခလျင်ေတာင်တက် 

ခရီးများကိမု ူရှစ်တန်းေကျာင်းသားဘဝတွင် စတင် 

ခဲ့ပါသည်။ ေြခစမ်းသည့်အေနြဖင့ ်ပုပ ားေတာင်မ 

ကီးကို တက်ခဲ့၏။

ဆယ့်ငါးမိုင်ခန်ခရီး

ေဆးေကျာင်းေရာက်ေသာအခါတွင်  ေကျာင်း 

ပိတ်ရက်တိုင်း  ပုံမှန်လမ်းေလ ာက်ြဖစ်၏။   ေြမနီ 

ကုန်းမှ     ေထာက်ကံ့လမ်းဆုံအထိြဖစ်ပါသည်။ 

အေဖာ်အေပါင်းများှင့ ်     ေလ ာက်ရသည်ြဖစ်၍ 

ပင်ပန်းမ ကို   ေမ့ေဖျာက်ိုင်၏။   ဆယ့်ငါးမိုင်ခန်  

ခရီးကိ ုေြခကျင်ေလ ာက်ိင်ုသွားသြဖင့ ်ရန်ကန်ုမိ 

တွင် ေြခကျင်မသွားိုင်ေသာေနရာမရှိေချ။

“စနံမနူာ x x အမှန်ယစူရာ x x အေလအ့ကျင့် 

ေတွရှိသည်။ မေမာမပန်း အစွမ်းနဲလှမ်းခဲ့ပါပ ီx x 

ေတာင်ကီးေတွ    ဒိုေြခဖဝါးေအာက်မှာရှိသည ်

သွားပါများ ခရီးေရာက်သည ်x x x”

လမ်းေလ ာက်၍   ေမာသည့်အချနိ်များတွင ်

ဤေြခလျင်ေတာင်တက်အသင်း၏ သခီျင်းကေလး 

ကို    ငီးရင်းေလ ာက်၏။   အေဖာ်ေကာင်းလ င် 

သံပိင်သဆီိ၍ု ေတာင်တက်ခရီးဆက်ခဲ့ိင်ုပါသည်။ 

ပပု ားေတာင်မကီးအြပင်  ြမင်းမထေိတာင်၊   အေရှ 

ြမင်     အေနာက်ြမင်ေတာင်ရှိရာ     ရှမ်းိုးမသို 

လည်းေကာင်း၊ ပန်းေတာင်း - ေတာင်ကုတ်လမ်း 

အတိင်ုး   ငပလသီို   ခရီးရှည်သွား၍လည်းေကာင်း 

စိတ်ေရာကုိယ်ပါ   ကျန်းမာ က့ံခုိင်မ ကိ ု  ရယူကပါ 

သည်။

“ေြခလျင်ချတီက်မယ့ ်ေတာင်တက်အဖဲွလာပ ီ

x  x  x ရည်ရယ်ေမ ာ်မှန်းချက် ကိယ်ုလက်ကံခ့ိင်ုသည် 

x  x  x စည်းကမ်းကျနေစမည် x  x x  နည်းလမ်းအစစ 

ေဖွသည်  x x x  စစ်မ ထမ်းအေထာက်အပံ့ြပိုင ်

သည် x x x”

ဤသီချင်းကို    အေပျာ်ဆိုြခင်းမ မဟုတ်။ 

ခရီးကမ်းလမ်းေလ ာက်ရင်း  ဆိုကရာတွင ်သံပိင် 

အားေပးပီးသားြဖစ်သွား၏။ ဗဟုသုတှင့်အလုပ် 

တစ်တွဲတည်းြဖစ်သွားသည့်လုပ်ငန်းကား ေြခလျင် 

ေတာင်တက်ြခင်းပင်ြဖစ်ေတာ့၏။   “Know-Do-

Gap”ေခ  အသှိင့အ်လပ်ု ကွာဟချက်မရိှေတာ့ေချ။ 

အပိဆုအုေနြဖင့ ် ကံခ့ိင်ုမ သည်  ကိယ်ုခ ာသာမက 

စိတ်ဓာတ်ကံ့ခိုင်မ ၊     စည်းကမ်းလိုက်နာမ များ 

ရှိလာသြဖင့်    စစ်သင်တန်းများတက်ရာတွင ်

သက်ေသာင့သ်က်သာ ြဖတ်သန်းသွားိင်ုေလသည်။ 

လ ပ်ရှားက၏။ “ေအိုးဘစ်” (Aerobics) ကိ ုမလူက 

“ေအိုးဘစ်အက”  ဟု   သတ်မှတ်ကေသာ်လည်း 

ေနာင်တွင် ေလက့ျင့ခ်န်းသက်သက်သာ အသုံးြပက 

၏။   ေခတ်ဆန်သူတို   ဖုဖုထစ်ထစ်အဝတ်အစား 

များြဖင့ ်ေလ့ကျင့်ေနသည်ကိုယှ်၍ “ြမန်မာ့ိုးရာ 

ကဗျာလွတ်အက” များကိလုည်း လငူယ်မန်ိးကေလး 

များကားတွင် လူထုလ ပ်ရှားမ အသွင်ြပလုပ်ခဲ့၏။ 

ငါးကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှက န်းဆွယ်ပဲွတွင် 

ြမန်မာမိန်းကေလးများ၊     ေကျာင်းသူများသည ်

ေအာင်ဆန်းကွင်းအြပည့ ်ကဗျာလွတ်အကြဖင့ ်ကြပ 

ေဖျာ်ေြဖခဲ့၏။ အကဟုေခ ေသာ်လည်း “ေခါင်း၊ ခါး၊ 

ေြခ၊  လက်   ဤေလးချက်မပျက်ေစရ   သုခုမ” 

ဆိုစကားအတိုင်း လ ပ်ရှားမ ှင့် ရည်ရယ်ချက်သည် 

“ြမန်မာ” ဟေူသာ သပ်ုကိ ုေပ လွင်ေစခဲေ့လသည်။

ေတးသုပ်ေဖာ်များ

ေနာက်ပိင်ုးတွင် အကဟ ုအမည်တပ်ထားေသာ 

ကေချသည်တစ်မျိးေပ ေပါက်လာြပန်၏။ မိက်ုကယ် 

ဂျက်ဆင်ှင့ ်ပိင် ဲရင်း   ေတးသပ်ုေဖာ်ကသည်ကိ ု

ကည့်ရသည်မှာ       အြမင်တစ်မျိးဆန်းေန၏။ 

ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်တိုေခတ်က “ေတးသုပ ်

ေဖာ်” များှင့်မူ တစ်လမ်းစီြဖစ်ပါသည်။ အခုေတာ့ 

ဇွန်ဘား (Zumba)  အကသည်   ေခတ်စားလာ၏။ 

ေခတ်အမီလိုက်ချင်ေသာ      လူငယ်များအတွက ်

စိတ်ဝင်စားစရာ ကုိယ်လက်လ ပ်ရှားမ  ေလ့ကျင့်ခန်း 

များကို ေခတ်ေပ ေတးသံှင့်ယှ်၍   ေလ့ကျင့်ပီး 

ကံ့ခိုင်မ ကို တည်ေဆာက်ိုင်က၏။

ထိုအရာအားလုံးသည ်  မိကီးြပကီးများ၏ 

အားကစားယ်ေကျးမ ြဖစ်လာ၏။    ထိုသူတို၏ 

အားကစားဆိုေသာ      အလုပ်များကိုကည့်၍ 

ေကျးလက်က စတ်ိဝင်စားမည်မဟတ်ုေပ။ “ေကျာပမှူ 

ဝမ်းေအး” ရသည့်ဘဝထဲတွင ်နဖူးကေခ း ေြခမကျ 

ေအာင် လုပ်ေနကရသည်ြဖစ်၍ Gym ကို သွား၍ 

ေခ းထုတ်စရာမလိုဟုထင်၏။

မိြပှင့ ်  ေကျးလက်တို၏   ကွာဟမ  (Gap)၊ 

တတ်ိင်ုသှူင့ ်မတတ်ိင်ုသတူို၏ကွာဟချက် (Gap) 

များသည် အားကစားနယ်ပယ်တွင် အကီးအကျယ် 

စိန်ေခ ၍ေနေလသည်။

“ေနစ်   ကိုယ်လက်လ ပ်ရှား    အားကစား 

လပ်ုေဆာင်ပါ” ဟ ု“ေဆာင်သုံးေဆာင်” ြဖင့ ်ကျန်းမာ 

ေအာင်လပ်ုရန် တိက်ုတွန်းရေသာအခါတွင် အေတာ် 

ပင်သတထိားရေလသည်။ မလပ်ုိင်ုသ၊ူ မတတ်ိင်ုသ ူ

များကို    သေရာ်ရာမကျေအာင ်   လမ်းြပေဆာင်ဖို 

လိုလာေတာ့၏။

ြမန်မာိင်ုငတွံင်   လမူျားစုကီးမှာ   ေကျးလက် 

ေဒသေအာက်ေြခတွင ်နဖူးကေခ း ေြခမကျေအာင ်

လုပ်ေနကရသူများြဖစ်ပါ၏။

“ခါးပုကံိ ု ေမာင်ြဖတ်လုိ၊   သတ်ုေတာမ့ည်ေပး၊

စီးပါေလေစ  ေမာင်မသုတ်နဲ   တုတ်တုတ်ကျေခ း” 

ဟူေသာ    ေဒွးချိးကဗျာြဖင့်    ေခ းသုတ်ဖို 

မအားေအာင်ပင် အလပ်ုလပ်ုရေသာ ေကျးရာသတူို 

၏ဘဝကို ေရးခဲ့ြပန်၏။ မိြပတွင်မ ူနဖူးကေခ း 

မျက်ှာေပ ပင် အကျမခံဘဲ နဖူးစည်းေလးများ 

ြဖင့ ်စတိင်ုမပျက် အလှတက်ေအာင် လပ်ုိင်ုက၏။

“ခွန်အားရိှသမ  ကျံး၍အလုပ်လုပ်ေနကသူ 

များမှာေကာ   အားကစားလိုက်စားသူများကဲ့သို 

ကျန်းမာမ ှင့ ်လိက်ုေလျာညေီထြွဖစ်ေနပါသလား” 

ဟူေသာအေမးကိ ု  ေြဖရန်လိုလာ၏။   “ေဆာင် 

သုံးေဆာင်” ထဲတွင်  နံပတ်   (၁) ြဖစ်ေသာ မ တ 

ေသာအာဟာရများကိ ုသုံးေဆာင်ရန်ေတာ့ လိုပါ 

သည်။  အာဟာရပညာရှင်များက   အလုပ်ကမ်း 

လပ်ုရသမူျားအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ လိအုပ် 

ချက်များကိ ုအသပိညာေပးရန် ပ့ံပုိးေသာပတ်ဝန်း 

ကျင်အေြခအေနဖန်တီးေပးရန်ေတာ ့  လိုအပ်ပါ 

သည်။

ထိုြပင် “ေကာင်းမ ေဆာင်” လိုစိတ်များ၏ 

အေြခခံြဖင့ ်လုပ်ေဆာင်ရင်း က မ်းကျင်ကျန်းမာ 

လာေသာသမူျားအတွက် အလပ်ုသည် ပင်ပန်းစရာ 

မဟုတ်ေတာ့ဘဲ       ပီတိြဖစ်စရာရလဒ်များကိ ု

ေမ ာ်မှန်းိုင်လာမည်မှာ ေသချာ၏။ 

ပင်ပန်းကီးစွာအလုပ်လုပ်ေနကရသူများ

သိုြဖစ်၍ ေကျးလက်ေဒသေအာက်ေြခတွင ်

ပင်ပန်းကီးစွာ အလပ်ုလပ်ုေနကရသမူျားအတွက် 

အမျိးမျိးေသာကကွက်ကိ ုကကရာတွင ်အလုပ် 

လုပ်ချင်ေသာဆ ှင့်အတူ       ေမတ ာစိတ်ြဖင့ ်

လုပ်သမ အကျိးရှိသည်ြဖစ်ေကာင်း ေတွလာက 

၏။ 

စာေရးဆရာ ေဂျာ့ူဝါမက်ကာ့ဗ် (Joshua 

Medcalf) ၏ “ထင်းေခွေရခပ်” (Chop Wood 

Carry Water) ဟူေသာ စာအုပ်သည် ကမ ာတွင် 

ထင်ရှားခဲသ့ည်။ လွန်ခ့ဲေသာှစ်ေပါင်းသံုးဆယ်က 

ဖတ်ခွင့်ကံရသြဖင့် အလုပ်လုပ်ရာတွင် အားရိှေစ 

ေသာ  ေတာသူေတာင်သားများမှာ  ကိုယ့်ထင်း 

ကိုယ်ေခွ၊ ကိုယ့်ေရကိုယ်ခပ်ဟူသည်မှာ သဘာဝ 

ြဖစ်၏။ ဤသဘာဝကိုပင ် မှတ်သုံးသပ်ြခင်းြဖင့ ်

မေမာမပန်း အလုပ်ေတွလုပ်ိုင်၏။ ကိုယ်လက် 

လ ပ်ရှားမ  ပုမှံန်ြပရသြဖင့ ်ကျန်းမာြခင်းကိရုရိှကာ 

လုပ်ငန်းေဆာင်တာများပီးေြမာက်သြဖင့ ်    ပီတိ 

ြဖစ်ြခင်း၊  ကိုယ်လက်လ ပ်ရှားမ အတွက်  ကာယ 

ဒါနြပိုင်ြခင်းေကာင့် ကုသိုလ်များလည်း ရေစ 

ိုင်ပါသည်။     ကာယကံေမတ ာလည်းေြမာက ်

ပါ၏။

“ေနတတ်လ င် ေကျနပ်စရာပါ” ဟူေသာ 

စကားထဲတွင်   ေကျနပ်ေအာင်    ဘယ်လုိေနမလဲ 

ဆိုေသာေဆာင်ပုဒ်ကို    လက်ေတွကျကျစ်းစား 

လုပ်ေဆာင်ရန်လို၏။      ကုသိုလ်စိတ်ြဖစ်ပါ၏။ 

အများအတွက်   အလုပ်လုပ်ေနြခင်းြဖင့်လည်း 

ကိုယ်လက်လ ပ်ရှား    ေဆးတစ်ပါးကို    ရယူိုင် 

ပါ၏။ 

ဆရာေတာ်   သမားေတာ်ကီးများပင်လ င် 

အမ  က်ရှင်း၊ တံြမက်စည်းလှည်းသည့် ေနစ် 

အလုပ်ကုိ အသက်ရှည်သမ  လုပ်ေဆာင်ကေလ့ရိှ 

၏။    မိမိ၏ခ ာကိုယ်အင်အားကိ ု   အသုံးချ၍ 

ပတ်ဝန်းကျင် သန်ရှင်းသပ်ရပ်ေအာင် လပ်ုေဆာင် 

ြခင်းြဖစ်ုသံာမက ေမတ ာဘာဝနာပါပွား၍ ေနိင်ု 

ေလသည်။

က န်ေတာ်တိုသည်   အားကစားလုပ်သည ်

မည်ကာမ ှင့် ရမည့်အကျိး…ေပးဆပ်မ မျိးြဖင့ ်

ေလာကတ စရိယကျင့်စ်ကိ ု      ကျင့်ခွင့်ရှိပါ၏။ 

စေုပါင်းအားကစားလ ပ်ရှားမ များြဖင့ ်ပိ၍ုအင်အား 

ကီးေသာ ေကာင်းကျိးေဆာင်မ များကိ ုေဖာ်ထတ်ု 

ိုင်ပါ၏။ 

ထင်းေခေွရခပ်ရင်းှင့လ်ည်း သသံရာှစ်ြဖာ 

အကျိးရိုင်ပါ၏။        ။

သိုေသာ်  က န်ေတာ်တိုအဖဲွကိ ုသေရာ်သမူျား 

ကလည်း  စာချိးှင့်ပင်။   “မကည်ေတာင်တက်၊ 

မတက်ေလေှလှာ်”ဟ၍ူ ြဖစ်ပါသည်။ အနားမှာမီှ၍ 

တယှူ်ေနချင်သမူရိှ (မကည်)သြဖင့ ်ေတာင်တက် 

သည့်အလုပ်ကုိ လုပ်သူ၊ ေလှေလှာ်သည့်အလုပ်ကုိ 

လုပ်သူများဟ ုသေရာ်ကေလသည်။

သေရာ်သည့်အလုပ်ကိ ု လုပ်သူလုပ်ချနိ်တွင် 

က န်ေတာ်တိုကား         နံနက်ေစာေစာထ၍ 

လမ်းေလ ာက်ထွက်သွားေပပ။ီ ရန်ကန်ုတက သိလ်ု 

ေြခလျင်ှင့ ်       ေတာင်တက်အသင်းှင့်လည်း 

ချတ်ိဆက်လ ပ်ရှားမ များ  ရိှခဲပ့ါသည်။ အထူးသြဖင့ ်

ခရီးေဝး          ေြခလျင်ေတာင်တက်သွားရာတွင ်

တစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက ်    ေဖးမကူညီရင်း 

ေစာင့်ေရှာက်ကရသည့ ်ရဲေဘာ်ရဲဘက်စိတ်သည ်

မိတ်ေဆွစစ်များကိ ုေမွးဖွားေစ၏။

က န်ေတာ်တိုငယ်စ်က “ြပည်သူစစ် မဟာဗျဟာ” 

တစ်ခုရိှထားပီးသားြဖစ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်က လူအား 

သန်းေပါင်း သုံးေထာင်ေကျာ်ညပ်ထားသည့် ိုင်ငံ 

ငယ်ကေလးြဖစ်ေသာ  ြမန်မာြပည်ကိ ု ကာကွယ်ဖို 

အေရးကီးချနိ်တွင ် ေသွးစည်းုံမက     လက်ေတွ 

ရင်ဆိုင်ိုင်စွမ်းများကိ ုြဖည့်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါ၏။

နည်းပညာများကိ ုသုံးစွဲစြပလာ

ေခတ်ပိင်လူငယ်များမှာမ ူနည်းပညာများကိ ု

သံုးစဲွစြပလာပီ။ ုိးုိး က့ံခုိင်မ နည်းဟန်များမှသည် 

စက်ပစ ည်းှင့ ်နည်းပညာအကအူညြီဖင့ ်“Gym”ေခ  

အားကစားုမံျားေပ လာ၏။  ေငေွပးမှ   အားကစား 

ေလ့ကျင့်ခွင့်ရေသာုံများြဖစ်ေပ လာ၏။ ထိုအတူ 

လူအလ ာတစ်ရပ်လည်း ေပ လာခဲ့ေလသည်။

ထိုြပင ်   စက်ပစ ည်းကို    အကူအညီမပါဘဲ 

ေလ့ကျင့်နည်းပညာသက်သက်ြဖင့ ်     ကိုယ်လက ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

သည်အချန်ိတွင် အမ်ိ၌ ခင်ခင်ကီးတို 

သားအမိမရှိက။  

ဦးေအာင်ခန်သည်   စစ်သတင်းကိ ု

အဆက်မြပတ်    ေလ့လာေနသူပီပီ 

စစ်အေြခအေနကို  နားလည်သည်။ 

စစ်ရိပ်စစ်ကဲကို   သိသည်။  သိုြဖင့ ်

ခင်ခင်ကီးတိုသားအမှိင့အ်တ ူ အေစခ ံ

မန်ိးကေလးှစ်ေယာက်ကိပုါ ေညာင်ဦး 

သို ပိုထားလိုက်သည်။ အိမ်မှာ သူှင့် 

ကိုထွန်းခင်သာ ကျန်ခဲ့သည်။

သူသည် ေရနံေချာင်းမှခွာရန် စိတ် 

မကူးေသး။  မည်သည့အ်ေြခအေနှင့ပ်င် 

ြဖစ်ေစ၊ သည်ေြမမှာ ဆက်လက်ေနထိင်ု 

ရန် စိတ်ဆံုးြဖတ်ချင်သည်။ သည်ေြမမှ 

ခွာဖိုဆိုသည်မှာလည်း     သူအတွက် 

ဝန်ေလးဖွယ်ေကာင်းလှပါဘိသည်။ 

ေရနံသာကိုလည်း သည်အတိုင်း 

မထားခဲ့ချင်။ ေရနံတွင်းများ၏ အေြခ 

အေန  မည်သုိရိှေလမည်  မေတွးတတ် 

ေသး။  

ဆရာတပည့်ှစ်ေယာက ် ြဖစ်သလိ ု

စား၊   ြဖစ်သလိုအိပ်ကသည်။   အေြခ 

အေနသည် တစ်မျိးတစ်ဖုံ ေြပာင်းလဲ 

လာေတာမ့ည်ကိ ုသသိည်။ အေြခအေန 

မှာ ေကာင်းလာမည်ဟူ၍ေတာ့ မထင်။ 

ပိုမိုဆိုးရားလာမည်ကိ ုသိလာသည်။

သိုြဖင့ ်  ယခုမူ    သတင်းစကားကိ ု

ကားရေလပီ။ 

“ဂျပန်တပ်ေတ ွမေကွးကိ ုေရာက်ေန 

ကပီတဲ”့

ေအာက်ဘက်ေအာက်ရပ်မှ ေြပးလာ 

ကေသာ   စစ်ေြပးဒုက သည်များကို 

ြမင်ရသည်။   လူအားလုံး  ွမ်းနယ် 

ညိးေြခာက်ြခင်း၊  ပင်ပန်းြခင်းအရိပ ်

အသွင်ကိ ုတစ်ပါတည်း သယ်ေဆာင် 

လာကသည်။

ဦးေအာင်ခန်သည်  တစ်စုတံစ်ခလုပ်ု 

ကမှ  သင့ေ်တာ်ေတာမ့ည်ဟ ု သသိည်။ 

ဘာလုပ်ရမည်ကုိမူ မေတွးတတ်ေသး။

ကိုထွန်းခင်အား     အိမ်တံခါးများ 

အနက် ပင်မထွက်ေပါက်တံခါးတစ်ခုမှ 

တစ်ပါး အြခားတံခါးများကိ ုပိတ်ထား 

လိက်ုရန်ေြပာသည်။ သသူည် ဧည့ခ်န်းမှ 

ထုိင်ေနသည်။ အိမ်ရိှ ပစ ည်းပစ ယများ 

ကိ ု   ထပ်ုပိုးြပင်ဆင်ထားသည်။  ေနရာ 

တကျ   သိမ်းဆည်းထားသည်။  အိမ် 

တံခါးကို    ေသာ့ခတ်ပီး   ထွက်ဖိုသာ 

လိေုတာသ့ည်။ အကယ်၍ ေရနေံချာင်း 

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              

စာတည်း

“ယခုမှပင် ဦးေအာင်ခန်သည် နယ်ချဲစနစ်၏ ညစ်ပတ်ယုတ်မာမ ကို ေတွရြမင်ရ ကံ ကိက်ရကာ 

နယ်ချဲအရင်းရှင်များ၏ ပရိယာယ်ကို သေဘာေပါက်နားလည်လာရြခင်းြဖစ်သည်။ 

သတူိုကား သည်ေြမသိုလာ၊ သည်ေြမမှရသမ ယ၊ူ သည်ေြမသေူြမသားများကိ ုက န်သေပါက်သဖွယ် 

ဆက်ဆဖံိုသာ စတ်ိကူးေကာင်း သြိမင်လာသည်။ ြမန်မာြပည်အား ဖက်ဆစ်ဂျပန်လက်မှ ကာကွယ်ရန်

 တာဝန်သည် အဂ  လိပ်တွင်ရှိ၏။ သိုရာတွင် အဂ  လိပ်တိုကား ကာကွယ်ရန်ထက် 

ေြမလှန်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ရန်ကိုသာ  စိတ်ေစာလျက်ရှိေကာင်း ေတွရသည်။ 

စင်စစ် နယ်ချဲအရင်းရှင်စနစ်ဆိုသည်မှာ သူတိုဖို သက်သက်သာပါကလားဟု နားလည်”

တွင် တိက်ုပဲွများြဖစ်ပွားပါက ထွက်ခွာရန် 

ပင်ြဖစ်သည်။ 

ေရနံေချာင်း       တစ်မိလုံးလိုလိုပင ်

ဗတ်ုသတ်ုခြဖစ်လျက်ရိှသည်။ မေကွးဆ ီ

မှ ေြပးလာေသာ စစ်ေဘးဒုက သည်များ၊ 

စစ်ကိေုရှာင်ရန်အတွက် ထွက်ေြပးေနက 

သူများ စသည်ြဖင့် ုတ်ုတ်သဲသဲရှိေန 

သည်။ စီစီညံညံအသံများကိ ု ကားေနရ 

သည်။

ေရှတန်းစစ်ေြမြပင်မှ   သယ်ေဆာင်လာ 

ေသာ   လူနာများသည်လည်း မိအှံ၊ 

ေနရာအှံ  ြပန်ေနသည်။  

ေြခြပတ်လက်ြပတ်   ြဖစ်ေနသူများ၊ 

ေသလေုြမာပါးြဖစ်ေနသမူျားကိ ုြမင်ေနရ 

သည်။ ေသွးသရံရဲ ဲ ခင်းကိ ုှလုံးေသွးပျက် 

မတတ် ြမင်ေတွေနရသည်။

အစေသာ် ဦးေအာင်ခန်သည် စာကည့ ်

ခန်းထဲမှထိုင်ကာ စာအုပ်ဖတ်ေနခဲ့ေသး 

သည်။ ထိုအထိ သူ၏စိတ်မှာ ကည်လင ်

ေအးချမ်းေနသည်။ သိုရာတွင် စီစီညံညံ 

ုတ်ုတ်သဲသဲအသံများေကာင့ ်    စိတ် 

သ ာန်မှာ   ကာရှည်ငိမ်သက်မေနိုင်။ 

လ ပ်လ ပ်ရှားရှားြဖစ်လာရသည်။ စာကည့် 

ခန်းမှ ထွက်လာခဲ့သည်။  အြပင်သိုထွက ်

ကာ  အေြခအေနကို  အကဲခတ်သည်။ 

ထိုေနာက် ဧည့်ခန်းသို ြပန်ဝင်လာကာ 

ထိုင်ေနသည်။ သိုတိုင်ေအာင် စိတ်မှာ 

မငိမ်ိုင်ေသး။ မကာမ ီအေြခအေနဆိုး 

ေရာက်လာေတာ့မှာပါကလားဟု ေတွး 

ေတာရင်ခုန်ေနသည်။ 

မတ်လ၏ ေနေရာင်ြခည်သည ်ပူြပင်း 

လှသည်။ ေတာက်ပလှသည်။ လူတို၏ 

အသားအေရကိုသာမက အရာရာကို 

ေလာင်က မ်းပစ်ေလေတာ့မလား ထင်ရ 

သည်။ ေဆာငး်ကာလတွင်   စခ့ဲေသာ 

စစ်သတင်းသည်   ယခု  ေွကာလသို 

ေရာက်သည်အထ ိ   အေလျာ့အပါးမရှိ။ 

တိုးသည်ထက်တိုးကာ ြပင်းထန်သည် 

ထက် ြပင်းထန်လာသည်။  တစ်စထက် 

တစ်စ ပူေလာင်လာေသာ ေွအပူရှိန် 

ှယ်ပင် တရိပ်ရိပ ်ြမင့်တက်လာသည်။

“ထွန်းခင်ေရ” 

ဦးေအာင်ခန်  လှမ်းေခ သည်။ ကိထွုန်း 

ခင် ေရာက်လာသည်။

“အေြခအေနက    မဟန်ေတာ့ဘူး 

ထင်တယ်က”ွ

စိုးရိမ်ပူပန်ြခင်း      ြပင်းြပေနေသာ 

မျက်ှာအေနအထားရိှသည့် ကုိထွန်းခင် 

သည် အေြဖမေပးမီ ေခါင်းကို အလျင် 

ညတ်ိြပလိက်ုသည်။ ပီးမှ အေြဖေပးသည်။

“ဟုတ်တယ် ဆရာ”

သ၏ူအသမှံာ တန်ုလ ပ်ေချာက်ချားေန 

သည်။  စင်စစ်   ကိုထွန်းခင်အေနှင့် 

ဦးေအာင်ခန်၏အြပအမူကို   ေကျနပ် 

လှသည်မဟုတ်။ သူသည် မိမှခွာချင်ေန 

သည်မှာ ကာပီ။ အမှန်ေြပာရလ င်ေတာ ့

ခင်ခင်ကီးတိုသားအမိများကိ ုေညာင်ဦး 

သို   ပိုလိုက်ကတည်းက   တစ်ပါတည်း 

လိုက်ပါချင်သည်။   ဦးေအာင်ခန်သည ်

ပစ ည်းဥစ ာကို ခင်မင်လွန်းလှသည်ဟု 

ထင်သည်။ အသက်ထက ်ဥစ ာပစ ည်းကို 

မက်ေမာလွန်းလှသည်ဟု   သူစိတ်မှာ 

ေတွးေနသည်။ 

“တိုရဲကား  အေြခအေနေကာင်းတယ် 

ေနာ်” 

ဦးေအာင်ခန်၏အေမးကိ ု   ကိထွုန်းခင် 

ေခါင်းညိတ် အေြဖေပးသည်။ 

“မိထကဲိ ု တစ်ပတ်ေလာက်  စနည်းနာ 

ထွက်ရင ်ေကာင်းမယ်ထင်တယ”်

သည်စကားကိုမ ူကုိထွန်းခင် သေဘာ 

မကျလှ။ သုိရာတွင် သသူည် မကန်ကွက် 

ခဲ။့ ကန်ကွက်ရဲြခင်းလည်း မရိှ။ သူအေြခ 

အေနှင့ ်သူကိယ်ုပိင်ုဆုံးြဖတ်ပိင်ုခွင့ ်မရိှ။ 

ြပ  ာန်းိုင်ခွင့်မရှိ။  သူဆန်စားေနရေလ 

ေတာလ့ည်း သူစကားကိပုင် နားေထာင်ရ 

ေချေတာ့မည်။

သူတိုသည် အိမ်တံခါးမကို ေသာ့ခတ် 

ပိတ်သည်။  အိမ်ထဲမှ  ထွက်ခဲ့ကသည်။ 

မေကွးကားလမ်းအတိုင်း   ကားကို 

ေမာင်းခဲ့သည်။

သည်တွင် မေကွးဆီမှ လာေသာကား 

များ၊ လူသူများြဖင့် လမ်းမှာြပည့်ကျပ်ေန 

ေကာင်း ေတွြမင်ကရသည်။

ေရနံေချာင်းတစ်မိလံုးမိကုိ ပစ်ေြပး 

ေနကေလသလား ေအာက်ေမ့ရသည်။

ယခုေတွေနရသူများမှာ အများအား 

ြဖင့်    ဆင်းရဲွမ်းပါးေသာ    မိလက  

လူတန်းစားများသာြဖစ်သည်။  က ယ်ဝ 

သမူျားကား မိကိ ုေစာေစာကပင် စွန်ခွာ 

သွားခဲ့ကပ ီြဖစ်သည်။ မိှင့ ်မနီးမေဝး 

ြဖစ်ေသာ ပင်းဝ၊ သက ယ်တန်း စေသာ 

အေနာက်ဘက်မှရာများ   နတ်ကန်ဦး၊ 

အုတ်ရှစ်ကုန်း၊ ကမ ာြဖ စေသာ အေရှ 

ဘက်မှရာများသို ခိုလ ံကသည်။

သည်ေနရာတွင်    ဦးေအာင်ခန်သည် 

ဘီအိုစီကုမ ဏီမှ မျက်ှာြဖ အရှင်သခင် 

ဆိုသူများှင့်ပတ်သက်၍    စိတ်ထဲတွင် 

မေကျနပ်ြခင်းများ ေပ ေပါက်လာသည်။ 

အစေသာ် ဂျပန်တပ်များသည် မည်သည့် 

နည်းှင့်မ  ေရနံေြမသို ေရာက်မလာိုင ်

ဟု ဆိုကသည်။ ရန်ကုန်ကို ဗုံးကဲေလ 

ေသာ  နာတာလူး ပွဲေတာ်ရက်များတွင ်

ယိုးဒယား ဟန်မပျက် ေနထိုင်လျက်ရှိ 

ကသည်။ ရန်ကုန်ကို ဂျပန်သိမ်းခဲ့သည ်

၏ ေနာက်ပိုင်းအထ ိစွန်ခွာြခင်းမြပက 

ေသး။ ေရနံေြမ အလုပ်သမားများအား 

အလုပ်မပျက်ရန်၊ အားမေလ ာ့ရန် တိုက် 

တွန်းခဲ့သည်။   ဂျပန်တို     ေရနံေြမသို 

ေရာက်မလာမ ီ    ေနာက်လန်ေအာင် 

တိုက်ခိုက်ိုင်လိမ့်မည်ဟု   ကံးဝါးခဲ့ 

သည်။ သိုရာတွင် ပါးစပ်ကသာ ယင်းသို 

ကံးဝါးေနသည်။  လက်ကမူ  အထုပ် 

အပိုး ြပင်ဆင်ေနကေလပီ။ ဣေ မရ 

ေလာက်ေအာင် ြဖစ်ေနကေပပ။ီ ဂျပန် 

က ေရနံေချာင်းကို ဗုံးကဲသည်ှင့  ်

တစ်ပိင်နက် အလပ်ုသမားများ အလပ်ု 

မဆင်းကေလေတာ့။ မျက်ှာြဖတို၏ 

ဇနီး      သားမယားတိုသည်လည်း 

ကားကီးကားငယ် အသွယ်သွယ်ြဖင့ ်

ေရနံေြမကိ ု   စွန်ခွာထွက်ေြပးကေလ 

ေတာ့သည်။ သူတိုကား အက ားသန် 

သလို   အေြပးြမန်က    သူများေပ 

တကား။

ဦးေအာင်ခန်၏စတ်ိထားမှာ  မျက်ှာ 

ြဖများအေပ တွင်   ေြပာင်းလစဲြပသည်။ 

အထင်အြမင်ေသးချင်လာသည်။ ပထမ 

ဥေရာပစစ်ေြမြပင်တွင်   အဆုံးအ ံး 

များြပားေနြခင်း၊   ဒုတိယ   ဂျပန်ကို 

ဟန်တားိုင်မ မရှိြခင်း စသည်များကို 

ကည့က်ာ သေဘာထားေြပာင်းလလဲာ 

ြခင်းြဖစ်သည်။

ဂျပန်ကို ဟန်တားိုင်မ မရှိ။ ဂျပန် 

သည် တစ်မိပီး တစ်မိ၊ တစ်နယ်ပီး 

တစ်နယ်   တစိမ့်စိမ့်   ထိုးေဖာက်ဝင ်

ေရာက်လာသည်။ ေရနေံချာင်းေကျာနား 

သို ကပ်လာပီဆိုေသာအခါ ေရနံကန်း 

သွားေစရန် ေရနံတွင်းထဲသို အဂ  ေတ 

များ   ေလာင်းထည့်သည်ဆိုေသာ 

သတင်း၊ ပိက်ုလိင်ုးေတ ွြဖတ်ေတာက်ပစ် 

သည့်သတင်း၊ စက်ုံများကို ဖျက်ဆီး 

သည့်သတင်းများ ထွက်ေပ လာသည်။ 

မျက်ှာြဖများသည ်           ှစ်ေပါင်း 

ေြမာက်ြမားစွာ အဆစီား၍ အသားမျိခဲ ့

သည့်  အမဲကို  သဲှင့်ပက်ြပန်ေလပီ 

တည်း။ ေရနံေြမတွင ်ဂျပန်တို ဗုံးကဲချ 

သည့်   ဗုံးသံှင့်   ဘီအိုစီကုမ ဏီ၏ 

ေဖာက်ခွဲသံတိုမှာ ခိမ့်ခိမ့်သဲသဲညံေန 

သည်။ 

ယခမှုပင် ဦးေအာင်ခန်သည် နယ်ချဲ 

စနစ်၏ ညစ်ပတ်ယုတ်မာမ ကို ေတွရ 

ြမင်ရ ကံကိက်ရကာ   နယ်ချဲအရင်းရှင် 

များ၏  ပရိယာယ်ကိ ု သေဘာေပါက် 

နားလည်လာရြခင်းြဖစ်သည်။ သူတို 

ကား သည်ေြမသိုလာ၊ သည်ေြမမှရသမ  

ယူ၊ သည်ေြမသူေြမသားများကိ ုက န် 

သေပါက်သဖွယ် ဆက်ဆံဖိုသာ စိတ် 

ကူးေကာင်း သိြမင်လာသည်။ ြမန်မာ 

ြပည်အား ဖက်ဆစ်ဂျပန်လက်မှ ကာ 

ကွယ်ရန် တာဝန်သည် အဂ  လိပ်တွင် 

ရှိ၏။    သိုရာတွင်  အဂ  လိပ်တိုကား 

ကာကွယ်ရန်ထက်  ေြမလှန်ဖျက်ဆီး 

ပစ်ခ့ဲရန်ကုိသာ  စိတ်ေစာလျက်ရိှေကာင်း 

ေတွရသည်။ စင်စစ် နယ်ချဲအရင်းရှင ်

စနစ်ဆိသုည်မှာ သတူိုဖို သက်သက်သာ 

ပါကလားဟ ုနားလည်ရသည်။ 

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

  



ခေရာင်းလမ်းကို ြဖတ်ေကျာ်ြခင်း

ကီးပွားချမ်းသာနည်းဗျဟာ

န ာသိန်းဇံ

ထက်ခိုင်

ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊  ၂၀၂၂

လူမ ဆက်ဆံေရးေကာင်းရှိပါေစ 

“ေကာင်းမွန်ေသာ     ဆက်ဆေံရးက 

ပုဂ ိလ်ေရးဆုိင်ရာ ေကျနပ်မ အမျိးမျိးကုိ 

ြဖစ်ေစပီး တစ်ချန်ိတည်းမှာပင် တစ်ဖက် 

လူ၏အတ ကို ဖယ်ရှားပစ်ိုင်စွမ်းလည်း 

ရှိေလသည်။” 

လက်ဂစ်ဘလင(်Les Giblin) 

လူမ ဆက်ဆံေရးေကာင်းဟူသည  ်

မိမိကိုယ်တိုင်က    လုပ်ေဆာင်ရေသာ၊ 

မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ေဆာင်မှ     ရသည့ ်

လုပ်ရပ်ြဖစ်သည်။       မိမိကိုယ်တိုင ်

ဝန်ေဆာင်မ ေပးရသည့ ်    ဝန်ေဆာင်မ  

လုပ်ရပ်တစ်ခုပင်။  ဝန်ေဆာင်မ ေကာင်း 

လ င်   လူမ ဆက်ဆံေရးေကာင်းသည်။ 

ဝန်ေဆာင်မ ညံ့လ င်   လူမ ဆက်ဆံေရး 

ညံ့မည်ြဖစ်သည်။ 

ေကာင်းမွန်ေသာ လမူ ဆက်ဆေံရးက 

ေအာင်ြမင်ကီးပွားချမ်းသာမ ၏   လမ်းစ 

လည်းြဖစ်သည်။ 

ကီးပွားတိုးတက်လိသုတူိင်ုး၊ ဘဝမှာ 

ေအာင်ြမင်လိသုတူိင်ုး ပထမဆုံးလိုက်နာရ 

မည့်အချက်ကား        လူမ ဆက်ဆံေရး 

ေကာင်းမွန်ေစေရးပင ်ြဖစ်ေပသည်။ 

မိသားစု      အသိုက်အဝန်းမှသည ်

လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အားလုံးတွင ်  အဓိက 

လိုအပ်ချက်သည ်     “လူမ ဆက်ဆံေရး 

ေကာင်းရိှရန်” ြဖစ်သည်။ လမူ ဆက်ဆေံရး 

မေြပြပစ်လ င် အမှန်တကယ်ေအာင်ြမင ်

သင့်သေလာက ်ခရီးမေပါက်ိုင်ေပ။ 

သိုြဖစ်၍  လူမ ဆက်ဆံေရးနည်းနာ 

သည် မျိးဆက်သစ်လငူယ်လရူယ်များှင့ ်

အသက်အရယ်မေရး    လူတိုင်းလူတိုင်း 

အတွက် ဘဝှင့ခ်ျကီာအေရးပါလှသည်။ 

ပညာသင်ယသူည့ ်အသက်အရယ်မှသည် 

လပ်ုငန်းခွင်    ဝင်ေရာက်ေနသည့သ်မူျား၊ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေနသူများ၊ 

ိင်ုငေံရးသမားများှင့ ် အပ်ုချပ်စမီသံမူျား 

အထိ        လူမ ဆက်ဆံေရးနယ်ပယ်က 

ကျယ်ဝန်းသည်။ 

မိမိ၏     လူမ ဆက်ဆံေရးဟူသည့ ်

ဝန်ေဆာင်မ ေကာင်းေလေလ ေအာင်ြမင်မ  

ရေလေလြဖစ်သည်။ 

“ေလာကရိှသမ  စားစရာများအနက် 

ဘယ်အရာက  အရသာအေကာင်းဆုံး၊ 

အထူးကဲဆုံးပါလဲမှးမတ်ကီးများ” 

အင်းဝေခတ်အချန်ိကာလ ဘရုင်ကီး 

တစ်ပါးက နန်းေတာ်ညီလာခံတစ်ခုတွင ်

အမတ်ကီးဘိုးရာဇာအပါအဝင ် ပညာရှိ 

များအား          ေမးခွန်းထုတ်လိုက်ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

ဘုရင်ကီး၏အေမးအား  မည်သူမ  

မေြဖ ကားဘ ဲ     နန်းေတာ်ညလီာခံကီးတွင် 

တတ်ိဆတ်ိလျက်ရိှရာ အသက်အကီးဆုံး 

အမတ်ကီးြဖစ်သည့ ် ဝန်ကီးဘိုးရာဇာက 

ြပန်လည်ေလ ာက်တင်လိုက်သည်။

 “မှန်လှပါ - ေလာကရိှသမ  စားစရာ 

အဝဝမှာ လ ာဖျားအရသာအေကာင်းဆုံး၊ 

အထူးကဆဲုံးေသာ အစားအစာမှာ ဖွတ်ဥ၊ 

လပ်ိအသည်းှင့ ်က ဲိုခတဲိုြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ေရှးေဟာင်းစာေပများတွင ်    ေလ့လာ 

မှတ်သားဖူးပါေကာင်း   ေလ ာက်တင်ရ 

ပါတယ်ဘုရား” 

“အမတ်ကီးဘိုးရာဇာ  သူချည်းသာ 

ေလာ” 

“ဆားေလးနဲပါဘုရား” 

အမတ်ကီးဘိုးရာဇာက  ဘုရင်ကီး 

ထပ်မေံမးသည့အ်ေမးစကားကိ ုချက်ချင်း 

ပင်         ြပန်လည်ေြဖကားလိုက်ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

အရသာတို၏     အထွတ်အြမတ်၊ 

အေကာင်းဆုံးြဖစ်သည့ ်ဖွတ်ဥ၊ လပ်ိသည်း 

ှင့်   က ဲိုခဲတိုသည်   စား၍ေကာင်းက 

သည်မှာ မှန်ေသာ်လည်း သူချည်းကေတာ ့

အရသာမထူးကဲိင်ုေသးဘ ဲဆားပါမှသာ 

အရသာ       အြပည့်အဝရှိလှပါေကာင်း 

သာဓကတစ်ခုပင်။ 

ေလာကတွင် လူမ ဆက်ဆံေရးသည် 

“ဆား” ပမာ ြဖစ်ေပေတာ့သည်။ 

ဆားသည် သင့်တင့်မ တစွာ သုံးစွဲမှ 

သာလ င်  စားစရာများကိ ုအရသာထူးက ဲ

ေစြခင်းြဖစ်ရာ လမူ ဆက်ဆေံရးကိလုည်း 

ေလာကအလယ်တွင်         သင့်တင့်မ စွာ 

လုိက်ေလျာညီေထွသံုးစဲွုိင်ြခင်းအားြဖင့် 

ဘဝမှာ ေအာင်ြမင်ကီးပွားမ ကို ဆွတ်ခူး 

ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်၍ လမူ ဆက်ဆေံရးဝန်ေဆာင် 

မ ကို     သင့်တင့်မ တစွာြဖင့ ်      အသက် 

ထက်ဆုံး                သုံးစွဲကရမည်လည်း 

ြဖစ်ေပသည်။

စာမျက်ှာ ၂၁ သို 

အခန်း[၅]

ကိုယ့်ဝန်းကျင်ကိုပါ စင်ကယ်ေစိုင်သူ

ြမင့်ြမတ်တ့ဲရည်မှန်းချက်၊   ြပင်းထန်တ့ဲဆ  

ရိှမယ်ဆိရုင် မေကာင်းတာကိြုပြခင်းမှ ေရှာင်က် 

ရတဲ ့စာရတိ သလီေတမှွာလည်း ခိင်ုသည်ထက်ခိင်ု 

စင်ကယ်သည်ထက ်      စင်ကယ်လာိုင်တယ်။ 

ဘဝမှာေနရခိက်ု ငါစ့တ်ိ၊ ငါခ့ ာမှာ အညစ်အေကး 

ေတွမတင်ေအာင်        သန်စင်ေအာင်ထားမယ်၊ 

ြမင့ြ်မတ်တဲစ့တ်ိထားရိှသ ူြဖစ်ရမယ်ဆိတုဲ ့ရည်မှန်း 

ချက်ရှိရင ် သူတစ်ပါးအသက်ကို  မေတာ်မတရား 

မသတ်ြဖတ်ေအာင်၊ သူတစ်ပါးပစ ည်းကို မတရား 

အေချာင်မခိုးယူမိေအာင်၊  ကာမဂုဏ်ေဖာက်ြပန ်

မ ေတွမြဖစ်ေအာင်၊   မဟုတ်မမှန်စကားေတွကို 

မေြပာမေိအာင်၊ အရက်... အစရိှတဲ ့ယစ်မူးေစတတ် 

တာေတွကုိ မသံုးေဆာင်မိေအာင် ေရှာင်က်ရတ့ဲ 

သီလဟာလည်း သာမန်လူထက်ေတာ့ ပိုပီးခိုင်ခံ ့

လာိုင်တာပဲ။ သီလရှိြခင်းဟာ  မူမှန်တဲ့ေလာက 

တိုးတက်ေရးမှာ အေထာက်အက ူအများကီးေပးမှာ 

ပဲ။   ဗုဒ စာေပေတွမှာ   သီလရှိသူရိုင်တဲ့အကျိး 

ငါးမျိးကိ ု     ြပထားတာရှိတယ်။    ဘာေတွလဲ 

ဆိုေတာ့.... သီလရှိတဲ့သူဟာ-

(၁) မေမ့မေလျာ့တဲ ့  အသိသတိရှိတဲ့အတွက် 

စည်းစိမ်ဥစ ာကို ရတယ်။ 

(၂) ေကာင်းတဲေ့ကျာ်ေစာြခင်းဂဏ်ုကိ ုရတယ်။

(၃) ဘယ်ပရသိတ်မျိးထကဲိမုဆိ ုရရဲဝဲံဝ့ံဝ့င်ိင်ု 

တယ်၊  ဘယ်ပရိသတ်မျိးထဲမှာမဆိ ု  ရဲရဲ 

ရင့်ရင့ ်တင့်တင့်တယ်တယ်ေနိုင်တယ်။

(၄) မေတွမေဝဘဲလည်း ေသရတယ်။

(၅) ေသပီး ေနာက်မှာလည်း ေကာင်းရာဘဝမျိး 

ကိုေရာက်ိုင်တယ်တဲ့။

သီလမရိှသူ၊  သီလပျက်စီးသူကေတာ့  အသိ 

သတိေတွ    လစ်ဟင်းတဲ့အတွက ်    တိုးတက် 

ေအာင်ြမင်မ ၊ ပစ ည်းဥစ ာြပည့စ်ုမံ ကိ ုမရိင်ုဘူးတဲ။့ 

သူတစ်ပါးအသက်ကို မေတာ်မတရားသတ်ြဖတ ်

ိုင်ေလာက်တဲ့  ေဒါသေတွ၊  မိုက်မဲေတွေဝြခင်းေတ ွ

ရှိေနတဲ့လူဟာ   ြပဿနာေတွကို   ကမူး ှးထိုးနဲ  

မဆင်မြခင် အသသိတကိင်းမဲစွ့ာနဲ  ေြဖရှင်းတတ်တာ 

ပဲ၊   ရင်ဆိုင်တတ်တာပဲ။   ဒီအခါမြဖစ်သင့်တာေတ ွ

ြဖစ်ပီး ဆုံး ံးမ ေတွနဲ   ကံရတတ်တာပဲ။   မိုက်မဲမ  

ေတနွဲ  အသက်ေမွးမ ြပြခင်းအားြဖင့လ်ည်း အဆုံးမှာ 

ပျက်စီးြခင်းနဲ    နိဂုံးချပ်တတ်တာများတာပဲ။   ဒီလို 

ပုဂ ိလ်မျိးအဖို ေကာင်းတဲ့ေကျာ်ေစာသတင်းလည်း 

မရိှိင်ုပါဘူး။ ပီးေတာအ့များက သူကိ ု“လယူတ်ုမာ 

ကီး၊  ရက်စက်တတ်သူကီး”လိုသာ ေြပာကမှာပဲ။ 

သူကိုအများက  ေရှာင်ရှားကမှာပဲ။   ဒီလိုရက်စက ်

ယတ်ုမာသဟူာ အကျင့သ်လီရိှသေူတ ွူးညံသ့မ်ိေမွ 

ကသေူတွကားမှာ တင့တ်င့တ်ယ်တယ်မရိှိင်ုပါဘူး။ 

ဒီလုိပရိသတ်မျိးထဲဝင်ဖုိလည်း  သူမှာမဝ့ံမရဲြဖစ်ေန 

တတ်ပါတယ်။ 

သူတစ်ပါးရဲပစ ည်းဥစ ာကို   မေတာ်မတရား 

ခိုးယူသူ၊   ကာမဂုဏ်အရာမှာ  ေဖာက်ြပန်လုိက်စား 

သဟူာလည်း အဆုံးမှာြပဿနာအမျိးမျိး၊ ေဘးဒကု  

အမျိးမျိးနဲ    စီးပွားဥစ ာပျက်စီးြခင်းေတွ၊   ဆုံး ံးမ  

ေတွနဲ  ကံတတ်တာပဲ။ အကျင့်မေကာင်းသူအြဖစ ်

မေကာင်းတဲ့ေကျာ်ေစာသတင်းလည်း   ထွက်မှာပဲ။ 

ပညာရိှတဲ၊့ ြမင့ြ်မတ်ကတဲ ့ပရသိတ်အတွင်းမှာလည်း 

ဒလီိပုုဂ ိလ်မျိးဟာ တင့်တင့်တယ်တယ်ေနဝ့ံဖုိ မလွယ် 

ပါဘူး။ မဝံ့မရဲမလုံမလဲြဖစ်ေနမှာပဲ။ မေကာင်းကျင့ ်

ေတ ွြပခဲမ့ေိတာ ့တစ်ချန်ိမှာ ေနာင်တေတ၊ွ ေသာက 

ေတနွဲ   အကည်တသာေသလွန်ြခင်း လည်းမြဖစ်ိင်ု 

ဘူး။ ေကာင်းတဲ့ဘဝကိုရဖိုလည်း မလွယ်ဘူး။ 

မုသာဝါဒ အစရှိတဲ့ မဟုတ်မမှန်စကားေတွ၊ 

အလမ်ိအညာစကားေတကွိ ုေြပာတတ်သဟူာလည်း 

စီးပွားဥစ ာကအစ  တုိးတက်ဖုိမလွယ်လှဘူး။  ေခတ  

ခဏအားြဖင့ ်လမ်ိညာလှည့ပ်တ်ေြပာလို ပစ ည်းဥစ ာ 

ရေကာင်းရမယ်၊ ဒါေပမဲ့ ေရရှည်မှာေတာ ့မူမမှန်တဲ့ 

သူအကျင့ေ်တေွကာင့ ် သူကိအုကျိးြပတဲ ့တစ်ပါးသ ူ

ေတဟွာ   သူကိစွုန်ခွာသွားကမှာပ။ဲ   သူပစ ည်းဥစ ာ 

ဆုတ်ယုတ်ေအာင် သူကုိတစ်ဖန် လိမ်ညာသူလည်း 

ေပ ချင်ေပ လာိုင်တာပဲ။    မဟုတ်မမှန်တဲ့စကား 

ေတွကို   ေြပာတဲ့အတွက ်  “လူလိမ်လူညာ” အြဖစ်      

မေကာင်းတဲ့ေကျာ်ေစာသတင်း ထွက်မှာပဲ။ 

“ဒီလူဟာြဖင့် သိပ်ပါးတဲ့လူ၊ သိပ်လျင်တဲ့လူ၊ 

သိပ်လည်တဲ့လူ၊    ဂျင်ကေလးကျေနတာပ”ဲ   လို 

ေြပာတတ်ကပါတယ်။ ဒါေပမဲ ့ဘယ်ေလာက်လည်တဲ ့

ဂျင်ပဲြဖစ်ြဖစ ် အရှိန်ေသချနိ်၊ ရပ်ချနိ်ဆိုတာ  ရှိတာ 

ပါပဲ၊  တြခားပိုလည်တဲ့ဂျင်နဲ  တိုက်မိတဲ့အခါလည်း 

ရှိိုင်တာပါပဲ၊   ဒီအခါမှာ   လည်ေပ့ဆိုတဲ့ဂျင်လည်း 

ယိင်ုလသွဲားတတ်တာပ။ဲ ေလာကမှာ လမ်ိညာေြပာဆိ ု

ပီး လှည့ပ်တ်စားေသာက်သဟူာ အချန်ိမေရးပျက်စီး 

ဆုံး ံးမ ေတနွဲ ကံိင်ုတာပ၊ဲ ပုမှံန်တိုးတက်ြပည့စ်ုမံ ကိ ု

ရိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ 

အရက်ေသစာ အစရိှတဲ ့ယစ်မူးေစတတ်တာေတ ွ

ကိ ုအလွန်အက ံ သုံးေဆာင်ခစံားြခင်းေတဟွာလည်း 

လူကိုအသိသတိေတွ   ထုံထိုင်းေမ့ေလျာ့ေစတတ ်

တာပ၊ဲ ဒလီိထုုထံိင်ုးေမေ့လျာေ့နသဟူာ အကေံကာင်း 

eာဏ်ေကာင်းေတွ ထုတ်ိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ 

အကံေကာင်းeာဏ်ေကာင်းမရိှရင် တုိးတက်ေအာင်ြမင် 

မ ကို ရဖိုမလွယ်ပါဘူး၊ ပစ ည်းဥစ ာြပည့်စုံဖို မလွယ် 

ပါဘူး။ ဇာတကစာေပတစ်ေနရာမှာ အရက်ေကာင့် 

လူဟာ ဘယ်လိုမဖွယ်မရာေတွ၊ အမှားမှားအယွင်း 

ယွင်းေတွ  ြဖစ်တတ်ပုံကိ ု ေဖာ်ြပထားတာရှိတယ်။ 

ေသရည် ေသရက်ကိ ုေသာက်စားပီး ယစ်မူး 

ေနသူဟာ ေြခလှမ်းတိုင်း၊ ေြခလှမ်းတိုင်း လဲပိကျ 

တတ်တယ်၊ ကမ်းပါးြပတ်၊ တွင်း၊ လိုဏ်ေတွထဲကို 

လည်း လိမ့်ကျသွားိုင်တယ်၊ ရ ံွံေတွ၊ မစင်အညစ် 

အေကးေတွေပ ကိုလည်း လဲကျပီး ေပေရကုန်ိုင် 

တယ်၊ မစားသင့တ်ဲအ့စာေတကွိလုည်း မူးတူးမင်တင် 

နဲ  အတိုင်းအဆမရှိ စားမိတတ်တယ်။ 

အရက်ယစ်မူးေနသူဟာ စိတ်ကို အစိုးမရတဲ့ 

အြဖစ်ကိေုရာက်သွားတယ်၊ ဒအီခါမှာ သွားချင်ရာရာ 

ေလ ာက်သွားတယ်၊      ကိုယ်မှာအဝတ်မရှိြဖစ်ပီး 

မိထဲရာထ ဲ ဒယိမ်းဒယိုင်နဲ  ေလ ာက်သွားတယ်၊ 

ရှက်ရမှန်းလည်းမသေိတာဘ့ူး၊   သခီျင်းေတလွည်း 

ေအာ်ဟစ်ဆိုတယ်။      ကချင်ခုန်ချင်စိတ်ေတွ 

ေပါက်ပီး ကလား ခန်ုလား လပ်ုတယ်၊ ကြပန်ေတာ ့

လည်း ယစ်ယစ်မူးမူး၊ တန်ုတန်ုလ ပ်လ ပ်နဲဆိေုတာ ့

သစ်သားပ်ုရဲဦးေခါင်း၊ ေြခလက်ေတကွိ ုလ ပ်သလိ ု

အချိးမကျ မလှမပြဖစ်ရတယ်။ 

အရက်မူးယစ်ေနေတာ့   လှဲအိပ်ချင်ရာမှာ 

အပ်ိတတ်တယ်၊ မမိေိအာအ့န်ထားတဲ ့အန်ဖတ်ေတ ွ

နဲေပကျံပီး အဝတ်အစားေတ ွက တ်ေနတဲက့ိယ်ုနဲ  

အိပ်ေပျာ်ချင်ေပျာ်သွားတတ်တယ်။ 

အရက်မူးယစ်ေနတဲ့အခါ မဆိုသင့်တာေတွ 

ဆိုရဲ၊  ေြပာရဲြဖစ်လာပီး  ဆိုမိေြပာမိတတ်တယ်၊ 

 တ်မေစာင့်မိဘဲ ကုန်းတုိက်စကားေတွ ေြပာမိတယ်၊ 

အနီးအပါးမှာ ပညာရိှေတရိှွေပမယ့ ်မူးမူးယစ်ယစ် 

နဲဆိုေတာ့   ကေလးကလားနဲ     ရယ်ဖွယ်ြဖစ်တဲ ့ 

ကိယု့စ်ကားေတကွိ ုအဟတ်ုကီးလပ်ုပီး ေြပာတတ် 

တယ်။ အရက်အရှိန်ေကာင့်ြဖစ်လာတဲ ့မျက်လုံး 

နေီကာင်ေကာင်ေတနွဲ  “ေလာကမှာြဖင့ ်ငါနဲတသူ ူ

မရိှဘူး”လုိ လဲွမှားတ့ဲမာနေတွ ဝင်လာတယ်၊ “အရက် 

ေသာက်မှလူရာဝင်တယ်။ လူေတာ်လူတတ်ြဖစ် 

တယ်ေဟ”့ လိုလည်း  ဟစ်ေအာ်ကံးဝါးတတ်တယ်၊ 

မဆိသုင့တ်ာဆိ၊ု မြပသင့တ်ာြပမိပီး တြခားတစ်ပါး 

သူေတွနဲ ခုိက်ရန်ေဒသေတွ၊ သတ်ပုတ်ည်းဆဲတာ 

ေတလွည်းြဖစ်ကန်ုတယ်။ ုံးြပင်ကနားေတေွရာက် 

တယ်။ ေငွကုန်လူပန်းေတွလည်းြဖစ်ရတယ်။ 

အရက်သမားဟာ     ပစ ည်းဥစ ာြပည့်စုံတဲ ့

မျိးိုးက  ဆင်းသက်လာသူြဖစ်ေပမယ့ ်  အရက် 

ေကာင့ ်ပစ ည်းဥစ ာကန်ုခန်း ဆင်းရသွဲားသအူြဖစ် 

ကိ ုေရာက်သွားတယ်။ ဒါဟာ ဥစ ာပစ ည်းြပည့စ်ုတံဲ ့

အမျိးအစ်ကုိ သူကျမှ ြဖတ်ေတာက်ဖျက်ဆီးပစ် 

လိက်ုရာေရာက်တယ်။ အရက်ေကာင့ပ်သဲူဝန်းကျင် 

က ေဆွမျိးသားချင်းေတွရဲ ေရ ၊ ေငွရတနာ၊ ဥစ ာ 

စပါး၊ က ဲ၊ ွား၊ ဆင်၊ ြမင်း စတဲ့ပစ ည်းေတွကို မသ ိ

ေအာင် ခိုးယူြခင်းအားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အကမ်းဖက ်

ယြူခင်းအားြဖင့ြ်ဖစ်ေစ ဖျက်ဆီးလပဲစ်တတ်တယ်။ 

အရက်အတွက် အမျိးကိ ုဖျက်ဆီးြခင်းြပတတ်တာ 

ပဲ။                             (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



စီမံခန်ခွဲသူ ြဖစ်ချင်သလား

ဘဝေအာင်ြမင်ေရးလမ်း န်

ေမာင်ထူးခ န်

ေကာင်းြပည့်စုံ

ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊  ၂၀၂၂

ဘဝြဖတ်သန်းမ မှာ  စီမံခန် ခဲွမ ဟာ အေရးပါ 

တဲ့က  မှာ ရှိေနတယ်ကွယ့်။ 

ေမာင်တို  မယ်တိုအေနနဲ     “စီမံခန်ခွဲေရး 

အေြခခံ”  သေဘာသဘာဝေတွကိ ုသိရှိနားလည် 

ထားရင် ဘဝြဖတ်သန်းမ တစ်ေလ ာက်မှာ  သာမန် 

ထက်သာလွန်တဲ့        အေြခအေနေကာင်းေတွကို 

ဖန်တီးတည်ေဆာက်ိုင်မှာြဖစ်တယ်။ 

စမီခံန်ခဲွေရး    အေြခခသံေဘာသဘာဝေတကွိ ု

ေမာင်တိုမယ်တိုအရယ်မှာ    သိရှိထားရင်ေတာ ့

အေြခခံပညာေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူအရယ ်

ဆိုရင် ေကျာင်းေကာင်စီအဖွဲအစည်းေတွမှာ စီမံ 

ခန်ခွဲမ ေတွကို    လက်ေတွအသုံးချိုင်မှာေပါ့။ 

တက သိလ်ုေကျာင်းသား  ေကျာင်းသအူရယ်ဆိရုင် 

ေတာ ့   အပုညာအသင်းတို၊ ဘာသာေရးအသင်းတို၊ 

ပညာရပ်ဆိုင်ရာအသင်းတိုမှာေပါ့။       ရပ်ကွက ်

အတွင်းက လငူယ်၊ လရူယ်ေတအွေနနဲဆိရုင်လည်း 

ပရဟိတအသင်းေတွ၊    လူမ ေရးအသင်းေတွ၊ 

ဘာသာေရးအသင်းအဖွဲေတွမှာေပါ့။ လုပ်ငန်းခွင် 

က    ေမာင်တို   မယ်တိုဆိုရင်ေတာ ့  လုပ်ငန်းခွင် 

စီမံခန်ခွဲမ ေတွကို      လက်ေတွအသုံးချိုင်တာ 

ေပါ့ကွယ်။ 

ယေနမျိးဆက်သစ် ေမာင်တို မယ်တိုအေနနဲ  

စီမံခန်ခွဲေရးအေြခခံသေဘာတရားေတွကိ ု  သိရှိ 

နားလည်ေနမယ်ဆိရုင်  ဘဝမှာ အကျိးေကျးဇူးများ 

လှပါတယ်။ 

စမီခံန် ခဲွမ   ဘဲွဒဂီရသီင်တန်းေတ၊ွ   ဒပီလိမုာ 

သင်တန်းေတွ၊   ေအာင်လက်မှတ်သင်တန်းေတ ွ

လည်း     ေခတ်အလိုက်   ေပ ေပါက်လာတာေတွ 

ရိှေနတာပါပဲ။   သင်ခန်းစာအရ   စာေတွေလ့လာ 

ိင်ုကသလိ ုဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအရ အွန်လိင်ုး 

ကေန ေလ့လာသင်ယူိုင်ကတာေတွလည်းရှိေန

ပေီပါ။့ ေလလ့ာသင်ယဖူိုကေတာ ့ေမာင်တို မယ်တို 

ကိုယ်တိုင်ပ ဲကိးစားမှရမှာြဖစ်တယ်။ 

စီမံခန် ခဲွမ         လုပ်ငန်းေတွအေနနဲကေတာ့ 

ကီးကီး၊  ေသးေသး  ဘယ်အရယ်အစားပဲြဖစ်ြဖစ် 

အေြခခံအချက်ေလးချက်ပဲရှိတယ်လို   မှတ်သား 

ဖူးပါတယ်။ 

၁။ စီမံချက်ေရးဆွဲချမှတ်ြခင်း(Planning)၊ 

၂။ စုဖွဲြခင်း၊ ဖွဲစည်းြခင်း(Organizing)၊ 

၃။ ေခါင်းေဆာင်ြခင်း(Leading)၊ 

၄။ ထိန်းေကျာင်းကပ်မတ်ြခင်း   (Control) 

တိုပဲြဖစ်တယ်။ 

အသင်းအဖွဲေတွရဲ  ဖွဲစည်းမ မှာ  ေကျာင်းစာ 

သင်ခန်းမှသည် ရပ်ကွက်၊  ေကျးရာ၊   မိနယ်၊   ခိင်ု 

ကေန ဗဟိအုဆင့အ်ထ ိအဆင့ဆ်င့က်ိ ုထန်ိးေကျာင်း 

တဲေ့နရာမှာ နည်းလမ်းှစ်ရပ်နဲ ကီးကပ်ိင်ုပါတယ်။ 

၁။ အစီရင်ခံစာ(Report)၊ 

၂။ ြပန်တမ်း(Return)။ 

မမိအိသင်းအဖဲွအတွင်း တာဝန်ယမူ အဆင့ဆ်င့် 

မှာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မယ့်ကိစ ေတွကို  ကိတင် 

အစီရင်ခံတင်ြပမ ၊     လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ၊ 

လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ရာမှာ          ေတွကံကရတဲ ့

အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ေတကွိ ုအစရီင်ခတံင်ြပ 

မ ေတွြဖစ်ပီး  လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်ေတွသိရှိိုင်ေရးကို 

ပွင့လ်င်းြမင်သာရိှေအာင် ြပန်တမ်းထတ်ုြပန်ချြပေပး

ြခင်းအားြဖင့ ်   မိမိအဖွဲအစည်းကိ ု    ပိုမိုစည်းလုံး 

ေစကာ ခွန်အားြဖည့်ရာေရာက်မှာြဖစ်ပါတယ်။ 

စီမံခန် ခဲွရာမှာ လုိက်နာရမယ့်အေြခခံသေဘာ 

တရား(၁၀)ချက်လည်း ရှိပါေသးတယ်။ 

၁။ များများနားေထာင်ရမယ်၊ ေမးမယ်၊ သိေအာင် 

လုပ်မယ်လို     ခံယူရမယ်၊    ငါအသိဆုံးလို 

သေဘာမထားရ။ 

၂။ အေြခအေန အေကာင်းအဆိုးတိုကိ ု အဖဲွဝင် 

များအား အချနိ်ှင့်အမ  အသိေပးမ ေဝေနရ 

မယ်။  

၃။ တိုးတက်မ ၊   ေအာင်ြမင်မ ရှိသူကို  အားေပး 

ချးီကျးအသိအမှတ်ြပရမယ်။ 

၄။ တရားမ တမ ရှိရမယ်။ 

၅။ စံနမူနာြပသပီး ဦးေဆာင်ရမယ်။ 

၆။ ကိတင်ေြမာ်ေတွး ြပင်ဆင်စီမံရမယ်။ 

၇။ လပ်ုေဖာ်ကိင်ုဖက်များကိ ု ဘာေမ ာ်လင့ခ်ျက် 

ထားရှိတယ်ဆိုတာ အသိေပးထားရမယ်။

၈။ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များကိ ု     အရည်အေသွး 

ြမင့်တင်ေပးေနရမယ်။ 

၉။ ရည်မှန်းချက်တာဝန်ှင့ ် လပ်ုငန်းေအာင်ြမင် 

မ ကိ ု စံချန်ိစံ န်းတိကျေရရာစွာ ချမှတ်ေပး 

ထားရမယ်။ 

၁၀။ အေရးကီးေသာပန်းတိင်ုများကိ ုမျက်ြခည် 

မြပတ်ေစရ၊ အစ်  းေဆာ်ေပးရမယ်။ 

စီမံခန် ခဲွရမယ့်တာဝန်မျိးကုိ    ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသပူြဲဖစ်ြဖစ်၊   လပ်ုငန်းခွင်က    ဝန်ထမ်းပ ဲ

ြဖစ်ြဖစ်၊   အိမ်ေထာင်ဦးစီးပဲြဖစ်ြဖစ်၊    ရပ်ကွက်၊ 

ေကျးရာ၊ မိနယ်၊ ခိင်ု၊ ဗဟိအုဆင့ဆ်င့မှ်ာပြဲဖစ်ြဖစ် 

ေမာင်တုိ မယ်တုိဟာ တစ်ေနေနတစ်ချန်ိချန်ိမှာ မလဲွ 

မေသလွပ်ုကိလုပ်ုကရမယ့ ်မျိးဆက်သစ်ေတပွါပ။ဲ 

ဒါေကာင့်       မှတ်သားခဲ့ဖူးတာေတွထဲက 

စီမံခန်ခွဲသူေတွအေနနဲ  ေရှာင်က်ရမယ့် အချက် 

(၁၀) ချက်ကိုလည်း ေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါတယ်။ 

၁။ ငါသိငါတတ်၊ အရာရာအကုန်သိ၊ ကိုဖိုးသိ 

ဟု မိမိကိုယ်ကိုထင်ထားြခင်း။ 

၂။ ေဆာင်ရက်ချက်၏အကျိးအြပစ်၊ ထွက်ေပ  

လာေသာရလဒ်များကိ ု  လပ်ုေဖာ်ကိင်ုဖက် 

များအား မ ေဝအသိေပးမ  မရှိြခင်း။ 

၃။ တိုးတက်မ ၊   ေအာင်ြမင်မ များကို    အသိ 

အမှတ်ြပချးီကျးအားေပးရန် ဝန်ေလးြခင်း။ 

၄။ မျက်ှာလိုက်ြခင်း။ 

၅။ စနံမနူာြပသြခင်းြဖင့ ်ဦးေဆာင်မ  မြပတတ် 

ြခင်း။

၆။ ကိတင်ကာကွယ်ြခင်း၊        ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

စီမံြခင်းတိုကိ ုမြပမိြခင်း။ 

၇။ လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်များအတွက် ဘာေမ ာ်လင့် 

ချက် ထားရိှရမည်ကိ ုအသေိပးမထားြခင်း။ 

၈။ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များကိ ု  အရည်အေသွး 

ြမင့်တင်ေပးရန ်ပျက်ကွက်ြခင်း။ 

၉။ ရည်မှန်းချက်တာဝန်ှင့ ် လပ်ုငန်းေအာင်ြမင် 

မ  စံချန်ိစံ န်းချမှတ်ေပးရန် ပျက်ကွက်ြခင်း။ 

၁၀။ အေရးကီးေသာ ပန်းတိင်ုများ ေပျာက်ကွယ် 

ေနတတ်ြခင်း။  

ယေနမျိးဆက်သစ် ေမာင်တို မယ်တိုအေနနဲ  

စီမံခန် ခဲွမ သေဘာသဘာဝများကုိ သိြမင်ကာ စီမ ံ

ခန်ခဲွသေူတရွဲ ေဆာင်ရန်၊ ေရှာင်ရန်အချက်များကိ ု

လိုက်နာကျင့်ေဆာင်ကမယ်ဆိုရင ်      စီမံခန်ခွဲမ  

ပညာအေြခခံရလာပီေပါ့။ 

စီမံခန်ခွဲသူြဖစ်လာိုင်ပီေပါ့ကွယ်။     ။

လူသာလ င်ပဓာန 
က ်ုပ်တိုလူသားကမ ာကီးတွင်         မျိးဆက်ြပန်ပွားေရးအတွက ်

ှစ်ေထာင်ေပါင်းများစွာမ ှလက်ဆင့်ကမ်းစတင်ခဲ့ကသည်မှာ အားလုံးအသိ။ 
ထိုေကာင့် ဘိုးေဘးဘီဘင်မှအစြပ၍ ချစ်ချင်းေမတ ာကို  အေကာင်း 

ြပလျက် မဘိဟေူသာဘဝကိ ုရယပူိင်ုဆိင်ုလိုကသည်မှာ သသူငူါငါ။ ထိမှု မမိတိို 
ကိုယ်တိုင်   မိခင်ဖခင်ဘဝသိုေရာက်ရှိခဲ့လ င်  ေတာင့်တေမ ာ်မှန်းကသည်မှာ 
သားသမီးရတနာရရှိေရး။ 

မိခင်ြဖစ်သူ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စအချနိ်တွင်  ဖခင်ြဖစ်သူက  အေစာဆုံး၊ 
အြမန်ဆုံးသလိိုကသည်မှာ သားေလးလား၊ သမီးေလးလား..။ ယခေုခတ်တိုးတက် 
လာေသာကမ ာကီးတွင်     ပို၍ပို၍ေခတ်မီေနေသာနည်းပညာများေကာင့ ်
သားသမီးဟူေသာအေကာင်းတရားအေြဖသည ်ေစာစီးစွာသိရှိိုင်ကေပပီ။ 

သိုေသာ်...။ 
ထုိသား၊ ထုိသမီးတုိသည် အနာေရာဂါကင်း၍ ကုိယ်လက်အဂ   ါအစံုအလင် 

ပါရဲလား။ အဂ   ါအစုအံလင်ပါခဲေ့သာ်လည်း သုံးှစ်၊ ေလးှစ်အရယ်တွင်   အများ 
သူငါလို စကားေကာေြပာတတ်ရဲလား၊ ကျန်းမာေရးေကာင်းရဲလားဟူေသာ 
အေတွးများှင့ ်မိဘှစ်ပါးတို၌ ရင်တဖိုဖိ.ု..ရင်တမမ ...။ 

ထိမှု ေယာက်ျား၊ မန်ိးမဟေူသာ စ်ဆက်မြပတ်ေသာမျိးဆက်သစ်လငူယ် 

များဘဝသို။ 
ထိုကာလများတွင်  အားရှိေစရန်  က ်ုပ်တိုဘဝခရီးြဖတ်သန်းခဲ့ရမ ှင့် 

  င်းယှ်၍ရရှိလာေသာ “လူသာလ င် ပဓာန”ဟူေသာ အေတွးအေခ ။ 
က ်ုပ်တိုကိုယ်တိုင် မိမိဘဝကိ ုစိတ်ပျက်အားေလျာ့၊    အားငယ်ဖွယ်ရာ 

များြဖင့ ်ကံေတွရေသာအချနိ်ကာလများ၌ပင ် က ်ုပ်တို    ဇွဲမေလ ာ့ုန်းကန် 
ရြခင်းအမျိးမျိးတိုကိ ု   ေခါင်းေမာ့ရင်ေကာ့ကာ    ရဲရဲရင်ဆိုင်ြဖတ်သန်းရင်း   
ေလာကဓံလ  င်းမျိးစံုအား   အုိင်ယူြပဦးမည်ဟူေသာစိတ်သာ ယခုအချန်ိအထိ 

ရင်ဝယ်နားခိုလျက.်..။ 
ထိသုိုရင်ဆိင်ုိင်ုေသာ   စတ်ိတန်ခိုး၊   စတ်ိစွမ်းအား အေကာင်းတရားများကိ ု 

အဘယ်ကရရှိပါသနည်းဆိုေသာ ်  စာအုပ်စာေပှင့် မိမိတို၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ။ 
မိတ်ေဆွလူငယ်များ စာများများဖတ်ကပါ။ 
မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရိှ အားကျစရာ၊ ကည်ညိစရာ၊ အတုယူစရာ ပုဂ ိလ်ကီး/ 

ငယ်များှင့ ်စာအပ်ုစာေပများတွင် ေအာင်ြမင်ေသာ ကမ ာေကျာ်ကားပဂု ိလ်ကီး 
များ၊    ကမ ာေကျာ်သူရဲေကာင်းကီးများ၊    ကမ ာ့ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ 
အတ ပ တ ိများ စသည်တိုကို သိြမင်ဖတ် ေလ့လာ စံနမူနာထားကပါ။ 

သတူိုကဲသ့ိုြဖစ်ေအာင် မမိတိို အားကျကိးစားကရမည်မှာလည်း ဓမ တာပင် 
မဟုတ်ပါလား။ 

အချန်ိများ၊ ပညာများ၊ ေခ းများ၊ ရည်ရယ်ချက်များ အများကီးေပးဆပ်ရင်းီှး 
ကရသည်မှာ  မည်သူမဆုိ ရဟန်းပုဂ ိလ်များအပါအဝင် ေယာက်ျား၊ မိန်းမ မဆို 
အတူတူပင်မဟုတ်ပါေလာ။ 

ထိုြပင်  က ု်ပ်တိုပတ်ဝန်းကျင်ရိှ   သအူိ၊ု  သနူာ၊ အဂ   ါမစုသံည့ ်ဒကု ိတပဂု ိလ် 
ေပါင်းစုသံည်ပင်လ င် ေခတ်အဆက်ဆက်တွင် ဘဝရှင်သန်ိင်ုေရး ဖန်တီးိင်ုက 
သည်ဟူေသာ အေတွးအေခ အြမင်သစ်။ 

က ု်ပ်တိုသည် မခိင်ဖခင်တိုမှ စနစ်တကျေမွးဖွားသန်စင် သင်ကားေပးထား 

ေသာ  မေိကာင်း   ဖေကာင်း   ဆရာေကာင်းတို၏   သားသမီးများြဖစ်ကသကဲသ့ို  
အဂ   ါြပည့်စုံသည့်လူသားများ မဟုတ်ပါေလာ။ 

ထိုေကာင့ ်သတူကာထက်မညံေ့အာင် ယခလုက်ရိှဘဝထက် ပိမုိတုိုးတက် 
လာေအာင် စာေကာင်းေပမွန်များ ဖတ် ေလလ့ာသင်ယူပီး အချန်ိကာလများကိ ု
အသုံးချကာ “တစ်ေနတစ်လ ံပဂုဘံယ်ေြပးမလ”ဲ ဟေူသာ မွန်ြမတ်ေသာစတ်ိထား 
ြဖင့်  ကိးစားကာ   ေအာင်ြမင်ေကျာ်ကားသည့်ပုဂ ိလ်များြဖစ်ကပါေစဟု          
ဆ ြပလိုက်ရေပေတာ့သတည်း။       ။

 စာမျက်ှာ ၂၀ မှ

လူမ ဆက်ဆံေရးေကာင်းလိုလ င် လူသေဘာ၊ 

လူသဘာဝကို    ေကာင်းစွာသိြမင်တတ်ရမည ်

ြဖစ်သည်။ 

၁။ သေဘာထားအြမင်၊ 

၂။ စိတ်ခံစားချက်၊ 

၃။ မျက်ှာထား၊ အမူအရာ၊ ဟန်ပန်၊ 

၄။ စကားသ၊ံ ေလသ၊ံ စကားလုံး  စသည့အ်ချက် 

ေလးချက်ကိ ု  လူသေဘာ၊ လူသဘာဝအေလျာက ်

သင့်တင့်မ တစွာ    ကျင့်ေဆာင်ိုင်ြခင်းအားြဖင့ ်

လမူ ဆက်ဆေံရးေကာင်းရရိှေအာင်   ဖန်တီးရယူိင်ု 

မည်ြဖစ်ေပသည်။ 

လူသားတိုသည်     ငယ်သည်ကီးသည်မဟူ 

စိတ်ခံစားမ အတိုင်းသာ ြပမူေြပာဆိုဆက်ဆံတတ ်

ေလရာ စတ်ိကိထုန်ိးသမ်ိးကွပ်ကဲိင်ုလ င် ရာခိင်ု န်း 

အေတာ်များများေအာင်ြမင်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းတုိမှ သည်းခံုိင်မ စိတ်၊ နားလည်ခွင့်လ တ် 

ိုင်မ စိတ်၊   ကိုယ်ချင်းစာတရားထားရှိိုင်မ စိတ်၊  

အနစ်နာခံိုင်မ စိတ်   စသည်တိုကိုအရင်းတည်၍ 

ေလာဘစတ်ိ၊ အတ စတ်ိတိုကိ ုချပ်တည်းိင်ုမည်ဆိပုါ 

က လမူ ဆက်ဆေံရး  အထူးေကာင်းမွန်သြူဖစ်လာေပ 

မည်။ 

ထုိေကာင့် ယေနမျိးဆက်သစ် လူငယ်၊ လူရယ် 

များှင့်    လူတိုင်းလူတိုင်းသည ်  လူမ ဆက်ဆံေရး 

ေကာင်းများရှိေအာင ်    တည်ေဆာက်ိုင်ကမည ်

ဆိုလ င်  ဘဝမှာ   ေအာင်ြမင်ကီးပွားချမ်းသာမ ကို 

ရရှိမှာ အေသအချာပင်ြဖစ်ေပေတာ့သည်။     ။



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၀၅ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၂၀ ရာခိုင် န်းရှိ

(၁၀-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉  သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွခဲ့သူများှင့ ်အသွား 

အလာကန်သတ်ထားရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုံမှန် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး (၉-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၀-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ 

အတွင်း ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၈,၈၃၂) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ 

လူနာသစ် (၁၀၅) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၂၀) 

ရာခိုင် န်း ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၁၄၀,၆၀၈) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး COVID-19 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၅၃၂,၁၆၇) ဦး ရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။ 

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၁၄၉) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၁၀,၂၇၇) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၂) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း (၁၉,၂၉၃) ဦး ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အိမုခီရန်) ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကို  မျက်ြခည်မြပတ်  ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ ေရာဂါကာကွယ ်

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်၍ 

သီးသန်ခဲွြခားထားရိှရာေနရာ (Quarantine Center) များ၊ ကုသေရးစင်တာ (Treatment Center)  

များှင့ ်ေအာက်ဆဂီျင်အပါအဝင် ေဆးှင့ေ်ဆးပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ီှး ယ်ဝန်ကီး 

ဌာနများ၊ ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၊ အလှရှင်များ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းစသည့ ်လပ်ုငန်းများကိ ုဘက်ေပါင်းစုမှံ အရိှန်အဟန်ုြမင့တ်င် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။ 

• သိုြဖစ်ပါ၍ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ မိဘြပည်သူများအေနြဖင့ ်

အလွန်အမင်းစုိးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းမြပဘဲ တစ်ဦးချင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေြခခံ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကုိ တိကျစွာလုိက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရိှသူများအေနြဖင့် 

နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်းသတင်းေပးပိုြခင်း၊ အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  မပျက်မကွက် အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၁၀-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၆၆၄၉ ၄၁၁၆၂၀၂ ၁၄၄၁၃၆

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၉၉၈၅၃၀ ၂၇၈၈၇၁၁ ၅၂၂၉၃

၃။ မေလးရှား ၂၇၈၆၂၁၉ ၂၇၁၄၆၁၄ ၃၁၆၇၈

၄။ ထိုင်း ၂၂၇၇၄၇၆ ၂၁၉၇၄၇၉ ၂၁၈၃၈

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၈၉၉၅၇၅ ၁၅၀၀၂၄၈ ၃၄၃၁၉

၆။ ြမန်မာ ၅၃၂၁၆၇ ၅၁၀၂၇၇ ၁၉၂၉၃

၇။ စင်ကာပူ ၂၈၅၆၄၇ ၂၇၈၈၆၄ ၈၃၈

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၆၃၆ ၁၁၇၀၂၃ ၃၀၁၅

၉။ လာအို ၁၁၉၅၂၁ ၁၁၁၉၂၄ ၄၄၈

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၆၇၈ ၁၅၃၆၄ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၆၁၂၆၃၀၃၀ ၄၂၂၅၇၅၀၈ ၈၅၉၃၅၆

၂။ အိ ိယ ၃၅၇၀၈၄၄၂ ၃၄၅၀၀၁၇၂ ၄၈၃၉၃၆

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၅၂၃၉၀၇ ၂၁၆၂၆၈၃၆ ၆၂၀၀၃၁

၄။ ဗိတိန် ၁၄၄၇၅၁၉၂ ၁၀၇၈၀၈၉၉ ၁၅၀၁၅၄

၅။ ြပင်သစ် ၁၂၁၁၁၂၁၈ ၈၅၁၅၄၈၆ ၁၂၅၄၃၈

၆။ ုရှား ၁၀၆၆၆၆၇၉ ၉၇၀၆၈၀၂ ၃၁၆၉၀၄

၇။ တူရကီ ၉၉၇၈၄၅၂ ၉၃၁၆၆၂၁ ၈၃၇၀၂

၈။ ဂျာမနီ ၇၅၃၁၆၃၀ ၆၇၄၅၁၀၀ ၁၁၄၇၁၂

၉။ အီတလီ ၇၄၃၆၉၃၉ ၅၃၅၃၉၂၂ ၁၃၉၀၃၈

၁၀။ စပိန် ၇၁၆၄၉၀၆ ၅၁၄၅၈၈၀ ၈၉၉၃၄

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

ကျန်ရိှသမူျားကိ ုကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးုိင်ရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသုိ ဆက်သွယ်ပုိေဆာင် 

ေပးြခင်းစသည်တုိကုိ မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍ ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

အားသွန်ခွန်စိုက်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့်  လုပ်ငန်းများကို ကျရာက  မှ တက်က စွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင ်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင ်

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၀

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊   ကုသေရးပစ ည်းများကို   ေရေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ 

နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမှ   ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ  စစ်ေဆး 

ထတ်ုေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် ရန်ကန်ုဆပ်ိကမ်းများမှ Disposable 

Syringe အခု ၁၃၅၈၀၊  ေဆးဝါးမျိးစုံ ၄၂ မျိး (စုစုေပါင်း ၁၄၉၄၆၁ 

ဒသမ ၉၈ ကီလိုဂရမ)်၊  နယ်စပ်(ချင်းေရ ေဟာ်)တွင် ကုမ ဏီှစ်ခုမှ 

PAI Tetra Capsule အခု ၉၆၀၀၊ Disposable Syringe ၄၀၄၆ 

ခုတိုကို ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၀

စီးပွားေရးှင့်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊  ထန်ိးချပ်၊  ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများကိ ု

ေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင် ့   နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

များမှ ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ  တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ် အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီစီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ ယေနတွင် ချင်းေရ ေဟာ် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ     ကုမ ဏီတစ်ခု၊     ယာ်စီးေရသုံးစီးြဖင့ ်

ှာေခါင်းစည်း ၂၃ တန်ကို တင်သွင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

ြပည်ပမ ှအဆင်ေြပေချာေမွစွာတင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်း 

များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့်ညိ  င်းထားသည် ့SOP များှင့်အညီ 

ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများတင်သွင်းြခင်းှင့ဆ်က်စပ်သည့ ်အသေိပးေကညာချက်များ 

ကိလုည်း  အများြပည်သသူရိှိေစရန် ဝန်ကီးဌာနဝက်ဘ်ဆိက်ုြဖစ်သည့် 

www. commerce.gov.mm တွင်   ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး   စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး

 ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပီးေကာင်း အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပီးေကာင်း 

ဦးေယာ (ဘ) ဦးအိုက်ကုန်းှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းဦးေယာ (ဘ) ဦးအိုက်ကုန်းှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
မ ေလးမိ၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ ၆၅x၆၆လမ်းကား၊ မိုးေသာက်ပန်းလမ်းေန 

ဦးဝင်းေအာင်(ဘ) ဦးေကျာ်ရှိန် [၁/မကန(ိုင်)၀၂၇၄၅၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်းအများသိေစရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

 က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဝင်းေအာင်မ ှမ ေလးမိ၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ 
မဟာမိင(်၁)ရပ်ကွက်ေန   ဦးေယာ (ဘ) ဦးအိုက်ကုန်း   [၁/မကန(ိုင်)၀၇၉၄၄၂]အား           
မ ေလးမိေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ဌာနမှးံုး၏ (၁၆-၉-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ မှတ်ပုတံင် 
အမှတ် (၂၄၇၄/၂၀၂၁)ြဖင့် အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာ လ ဲအပ်ခ့ဲေသာ်လည်း ယခုအခါ 
ှစ်ဦးသေဘာတူထားသည့ ်ကတိကဝတ်ှင့ ်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိ ုေကျာ်လွန်ကာ ေြမကွက ်
ေရာင်းချသည့် အဆင့်အထိ ေဆာင်ရက်လာခ့ဲြခင်းေကာင့် ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှစ၍ အေထွေထွ 
ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအားြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးေကာင်း ဦးေယာ (ဘ) ဦးအိက်ုကန်ုးှင့ ်အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးမင်းလွင် ဦးခင်ေမာင်သိန်း(စိန်ပန်း) ဦးလှမျိးဦး ေဒ သီတာကို ဦးမင်းလွင ် ဦးခင်ေမာင်သိန်း(စိန်ပန်း) ဦးလှမျိးဦး ေဒ သီတာကို
 H.GP:LL.B(Advocate) LL.B,P.G.D.L,D.B.L LL.B,D.B.L,D.I.L LL.B H.GP:LL.B(Advocate) LL.B,P.G.D.L,D.B.L LL.B,D.B.L,D.I.L LL.B
 (စ်-၄၆၇၇) (စ်-၁၀၆၂၅) (စ်-၁၁၈၆၉) (စ်-၁၆၅၂၄) (စ်-၄၆၇၇) (စ်-၁၀၆၂၅) (စ်-၁၁၈၆၉) (စ်-၁၆၅၂၄)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
Mandalay Justice Law FirmMandalay Justice Law Firm

အမှတ်(၅၀)၊ ၈၇(A )လမ်း၊ ၂၄x ၂၅ လမ်းကား ၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။အမှတ်(၅၀)၊ ၈၇(A )လမ်း၊ ၂၄x ၂၅ လမ်းကား ၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။
Ph: 09-2401900, 09- 786786706, 09- 259124109Ph: 09-2401900, 09- 786786706, 09- 259124109

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း 
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ မအပူင်ခိင်ု၊ 

မအူပင်မိနယ်၊ ထန်းပင်ေကွေကျးရာ 

အုပ်စု၊ ထန်းပင်ေကွ(အေရှ)ေကျးရာေန 

ဦးစိုးတင့၏်သား ေမာင်ထွန်းထွန်းစုိး[၁၄/

မအပ(ုိင်)၂၈၆၉၁၁]ှင့် ေမာင်ဟိန်းထွဋ် 

ေအာင်တိုမှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

 စပိန်ဒုတိယတန်းမှ

အာသာဖသည်   စပိန်ဒုတိယတန်းကလပ်  ဒီပိုတီဗို 

လီဟာနက်စ်   လူငယ်အသင်းတွင်  ကစားေနသူြဖစ်ပီး 

အသက် ၂၁ ှစ်အရယ်ရှိကာ ေတာင်ပံတိုက်စစ်ေနရာတွင ်

ကစားေနသူြဖစ်သည်။    ၎င်းသည်   ရှမ်းတိုင်းရင်းသား 

တစ်ဦးြဖစ်ပီး ြမန်မာလူငယ်လက်ေရးစင်အသင်း ပဏာမ 

လူစာရင်းတွင ်ပထမဆုံးေရးချယ်ခံရြခင်းြဖစ်သည်။

သတင်း - ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ - Arthurpha Instagram

 အာဖရိကမှ

ကင်မရန်းုိင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခံကျင်းပလျက် 

ရိှတဲ ့အာဖရကိိင်ုငမံျားဖလားပိင်ပဲွကိ ုေလးသင်း တစ်အပ်ု 

စပုုစံနံဲ  အပ်ုစေုြခာက်အပ်ုစခဲွုကာ ယှ်ပိင်လျက်ရိှပီး ပိင်ပဲွရဲ 

အဖွင့ပဲွ်စ်လည်းြဖစ်၊ အပ်ုစ(ုA)ရဲ ပထမဆုံးပဲွစ်လည်းြဖစ်တဲ ့

ကင်မရန်းအသင်းနဲ      ဘာကီနာဖာဆိုအသင်းတိုပွဲစ်မှာ 

ကင်မရန်းအသင်းအတွက် သွင်းဂုိးေတွကုိ ပဲွကစားချန်ိ မနိစ် 

၄၀ နဲ  ၄၅ မိနစ်တိုမှာ   အဘူဘာကာက   ပင်နယ်တီကေန 

 ှစ်ဂိုးသွင်းယူေပးခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

အိမ်ရှင်ကင်မရန်းအသင်းအတွက ်သွင်းဂိုးှစ်ဂိုးသွင်း

ယူေပးိုင်ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှး အဘူဘာကာဟာ ၂၀၁၇ ခုှစ် 

အတွင်းက ကင်မရန်းအသင်းနဲအတူ  အာဖရိကုိင်ငံများဖလား 

ချန်ပီယံဆုဖလားကို   ရယူေပးိုင်ခဲ့သူြဖစ်ပီး  အာဖရိက  

ိင်ုငမံျားဖလားပိင်ပဲွဟာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့ ်

တစ်ှစ်ကာ ေရ ဆိုင်းခဲ့ရတာလည်းြဖစ်ပါတယ်။

ကင်မရန်းအသင်းနဲ  ပွဲစ်မှာ ဘာကီနာဖာဆိုအသင်း 

အတွက်  သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးကိုေတာ ့ ပွဲကစားချနိ် ၂၄ မိနစ်မှာ 

ဆန်ဂါရီးက သွင်းယူေပးခ့ဲတာ ြဖစ်ပါတယ်။ အာဖရိကုိင်ငံ 

များဖလားပိင်ပဲွဖွင့်ပဲွေနမှာ အုပ်စု(A)မှ ပဲွစ်ှစ်ပဲွ ယှ်ပိင် 

ကစားခ့ဲပီး အြခားေသာပဲွစ်တစ်ပဲွြဖစ်တ့ဲ အီသီယုိးပီးယား 

အသင်းနဲ  ကိတ်ဗာဒီအသင်းတိုပွဲစ်မှာ အီသီယိုးပီးယား 

အသင်းဟာ ပထမပိင်ုးပဲွကစားချန်ိ ၁၂ မနိစ်မှာ ဘာယက်ကိ ု

တိုက်ိုက်အနီကတ်  ြပခံခဲ့ရတာေကာင့်  အဲဒီအချနိ်က 

တည်းက တစ်ေယာက်ေလျာ့နဲ  ကစားခဲ့ရတာြဖစ်ပါတယ်။

အသီယီိုးပီးယားအသင်းနဲ ကတ်ိဗာဒအီသင်းတိုယှ်ပိင် 

ကစားခဲ့တဲ့  အာဖရိကိုင်ငံများဖလားပိင်ပွဲရဲ အုပ်စု(A) 

ပွဲစ်မှာ ကိတ်ဗာဒီအသင်းအတွက် တစ်လုံးတည်းေသာ 

အိင်ုဂိုးကုိ ပထမပုိင်းပဲွကစားချန်ိ ၄၅ မိနစ်မှာ တာဗာရက်စ်က 

သွင်းယူေပးခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ 

ေငွကယ်

ထားဝယ်  ဇန်နဝါရီ ၁၀

ထားဝယ်ခိင်ုအတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 
ေဆးထိုးှံြခင်းလုပ်ငန်းများတွင ်ပါဝင်ေဆာင်ရက် 
ခဲ့သူများအား ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ပွဲကို ယေနနံနက် ၉ 
နာရကီ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး ထားဝယ်မိေတာ် 
ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ကုိက ထားဝယ်
ခုိင်အတွင်းရိှ မိနယ်များ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာ
ကွယ်ေဆးထိုးံှြခင်းလပ်ုငန်းများတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်
ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်ဆရာဝန်၊ သူနာြပ၊ ကက်ေြခနီ၊ 
ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့ ် ပရဟိတများအတွက ်
ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ပွ ဲအခမ်းအနားြဖစ်ေကာင်း၊  လတ် 
တေလာတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါပိုး 
မျိးိုးဗီဇအသစ် အိမုခီရန်စတင်ေတွရိှခဲသ့ြဖင့ ်တိင်ုး 
ေဒသကီးအတွင်း   ကူးစက်ြပန်ပွားမ  မရှိေစေရး 
အတွက် တက်ေရာက်လာကသည့ ်ဌာနဆိင်ုရာများ၊ 
ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ကက်ေြခနီ၊ ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းှင့်  ပရဟိတအဖွဲများက  ဝိုင်းဝန်းကူည ီ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးေစလိုေကာင်း၊ ထားဝယ် 
ခိင်ုအတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှ 
ြခင်းလုပ်ငန်းများတွင်       စိတ်ပါဝင်စားစွာြဖင့ ်
အားတက်သေရာ ကိုယ်ေရာစိတ်ပါပူးေပါင်းပါဝင ်
ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသအူားလုံးကိ ုအထူးပင်ေကျးဇူးတင် 
ရှိေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက်တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊ တိင်ုးေဒသ 
ကီး တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ်ေဒ ပိုက် 
ပိက်ုေအးှင့် တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးများက  ကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံြခင်းလုပ်ငန်းများ 
တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သူများအား ဂုဏ်ြပချးီြမင ်
ေငွကျပ် ၁၂၅ သိန်းှင့် ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ
ေပးအပ်ပီး ခိင်ုကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး ေဒါက်တာ 
ဥက ာက   ေကျးဇူးတင်စကား   ြပန်လည်ေြပာကားခဲ ့
ေကာင်း သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး (ြပန်/ဆက်)

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံြခင်းလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သူများအား ဂုဏ်ြပကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံြခင်းလုပ်ငန်းများတွင ်ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သူများအား ဂုဏ်ြပ

မိတ ီလာ ဇန်နဝါရီ ၁ဝ
မိတ ီလာေဒသသုိ   ေဆာင်းရာသီကာလ 

ေရာက်တိင်ုး ှစ်စ်လာေရာက်ေလရိှ့ေသာ
ေဆာင်းခိုငှက်များသည် မိတ ီလာေြမာက်
ကန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင ်ေရာက်ရှိကျက်စား 
လျက်ရှိသည်။

“မိတ ီလာေဒသကိုေဆာင်းရာသီကာလ
ေရာက်တိုင်း ှစ်စ်လာေရာက်ေလ့ရှိတဲ့ 
ေဆာင်းခိုငှက်မျိးစုံကို မိတ ီလာေြမာက ်
ကန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ေရာက်ရှိကျက်စား
ေနကတာေတွရပါတယ်။ မိတ ီလာကန် 
ေရများတဲ့ှစ်တိုင်း ေဆာင်းခိုငှက ်ပိုမိုများ
ြပားစွာလာေရာက်ေလရိှ့ေပမယ့် ဒှီစ်ေတာ ့
ပုံမှန်အေရအတွက်ေလာက်ပဲ လာေရာက ်

တာ ေတွမေိသးတယ်။  မတိ ီလာေြမာက်ကန် 
မှာရှိတဲ့        ကာကန်ဘက်ေနရာေတွမှာ 
ညေနေရာက်တိင်ုး ေလးခွနဲ  ေဆာင်းခိငှုက်
ေတွကိုေစာင့်ပီးပစ်ကတဲ့ ငှက်ပစ်တဲ့သူ 
ေတွ များလာတာေကာင့်လည်း မိတ ီလာ 
ေြမာက်ကန်ဘက်ေဆာင်းခိငှုက် လာေရာက် 
တာနည်းသွားတာထင်ပါတယ်။ ကန်ေရ 
လက်ရိှအေြခအေနထက် ထပ်ပီးကျသွားရင် 
ေတာ့ ေဆာင်းခိုငှက်ေတွပိုမိုြမင်ေတွရိုင်
ပါတယ်”ဟု မိတ ီလာတွင် ေဆာင်းခိုငှက် 
များကို   ှစ်စ်ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသည် ့
ငှက်ကည့်    ဝါသနာရှင်တစ်ဦးြဖစ်သူ 
ကိုရန်ိုင်လှက ေြပာကားသည်။  

မိတ ီလာေြမာက်ကန်တွင ်      ယခုှစ် 

ေဆာင်းရာသကီာလတွင် ေဆာင်းခိငှုက်များ 
ကို နန်းေတာ်ကုန်းရပ်ကွက်ေြမာက်ဘက်
ရှိ ကန်ေရဝပ်ဧရိယာေနရာများတွင်လည်း
ေကာင်း၊ ကုလားမက န်းေကျးရာ၊ အုတ်ှဲ 
ဘုတ်ေကျးရာ၊    အင်းပက်လက်ေကျးရာ၊ 
ေကျာက်ြဖကန်ုးေကျးရာှင့ ် ရာမေကျးရာ 
အနီးရှိကန်ေရဝပ်ဧရိယာများတွင် ေတွရှိ 
ရသည်။ 

မိတ ီလာေဒသတွင်    ှစ်စ် ေရာက်ရှ ိ
ကျက်စားေလ့ရိှသည့် ခုစုပ်ငှက်၊ ေဒါင်းလန်း 
ေြခေထာက်၊ ဝမ်းဘဲဟသ  ာ၊ မယ်ညိ၊ေရကက် 
ဒုံစသည့်  ေဆာင်းခိုငှက်အများအြပားကို 
အဆိပုါေနရာများတွင် ေတွြမင်ိင်ုေကာင်း 
သိရသည်။                  ချမ်းသာ (မိတ ီလာ)

မိတ ီလာေြမာက်ကန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ေဆာင်းခိုငှက်များ ေရာက်ရှိကျက်စားမိတ ီလာေြမာက်ကန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ေဆာင်းခိုငှက်များ ေရာက်ရှိကျက်စား

အနာဂတ်ကမ  ာ သာယာဖို 

အုိဇုန်းလ ာကို ကာကွယ်စို



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၁/တိုးချဲ(ြမသီတာ 

အိမ်ရာ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁-ေအ/၄၀၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁ေအ/၄၀၊ ဥဇနာ 
လမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာ(ေဒ ရီရီသာ)[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၁၃၂၇၀]
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ရရီသီာ[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၁၃၂၇၀]
(မိခင်)သည် (၁၈-၈-၂၀၂၁)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဦးြမင့်သိန်း(ဖခင်)သည် (၂၃-၁၀-
၂၀၁၂)ရက်တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့ ်သားသမီးများြဖစ်ကေသာ 
ဦးစိုးသန်ိး [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၁၃၂၁၃]၊ ေဒါက်တာမမီသီန်ိး[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၁၃၅၄၄]၊ 
ေဒါက်တာြမြမသိန်း[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၁၂၄၈၅]၊ ေဒ သိန်းသိန်းေဆွ[၁၂/သဃက(ုိင်) 
၀၁၃၂၇၈]တိုမှ ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်-၁၁/၃၀၆၉/၂၀၂၁(၂၆-၁၁-၂၀၂၁)ေသစာရင်းများ၊ 
အိမ်ေထာင်စုစာရင်းများ၊ ေဒ ရီရီသာ အမည်ေပါက်ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။        ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

လပူဂု ိလ်တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းလပူဂု ိလ်တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးရာေဘွလျဘံိခ ်(ခ)

ေအးေမာင်(ခ)ရာေဘွလျမ်းဘိခ်[၁၂/
ရကန(ိုင်)၀၁၄၇၂၇]ကိုင်ေဆာင်သူမှာ 
အမည် (၃)မျိးြဖင့ ်လပူဂု ိလ်တစ်ဦးတည်း 
ြဖစ်သည့်အြပင် ဖခင်အမည်မှာလည်း 
ဦးကျဲအိုဝုန်(ခ)ဦးကယ်ဝုန်း(ခ)ဦးကျဲ 
အိုဝုန်းဟု အမည်(၃)မျိးြဖင့် လူပုဂ ိလ် 
တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါသည်။

ဦးရာေဘွလျဘံိခ်(ခ)ေအးေမာင်(ခ)ဦးရာေဘွလျဘံိခ(်ခ)ေအးေမာင်(ခ)
ရာေဘွလျမ်းဘိခ်ရာေဘွလျမ်းဘိခ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ အလံုမိနယ်၊ ေစာရန်ပုိင်(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၄၁) ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၇)ထပ်တိက်ု အေဆာက်အဦ 
စတုတ ထပ် (၅)လ ာ (5-B)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၃၁

၂ x ၅၀)ရှိ ေရမီးအစုံ 
တုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ တရားဝင်လက်ေရာက် 
ပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးေနဝင်းထွန်း [၅/ခဥန(ိုင်) 
၀၇၄၂၂၄]ှင့် ေဒ ေအးမ  [၅/ခဥန(ုိင်)၀၇၆၉၁၄]တုိထံမှ က န်ေတာ် ဦးွန်စုိး 
[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၇၅၅၇]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်  စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း၊  
သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ် 
ပါသည်။                                               ဦးွန်စိုး Ph:09-443201915ဦးွန်စိုး Ph:09-443201915

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
တာေမွမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်  

-၃၄ အိင်ု၁၊ ေြမကွက်အမှတ် -၆၀၊ ဧရယိာ 
(၀.၁၄၉)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
-၆၀၊ ပလုလဲမ်း၊ ြမန်မာဂ့ဏ်ုေရာင်အမ်ိရာ၊ 
တာေမွမိနယ်၊ ဦးကျင်ေမာင(်ခ) ဦးကျင် 
စိန် [၁၂/တမန(ုိင်)၁၅၈၀၁၅]၊ ေဒ တင်တင် 
ဝင်း [၁၂/တမန(ုိင်)၀၅၈၂၃၉]အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် 
တစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးကျင်ေမာင်(ခ) ဦးကျင်စန်ိ 
(ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန်သြဖင့် ကျန်အမည် 
ေပါက် တစ်ဦးြဖစ်သူ (ဇနီး)ေဒ တင်တင်ဝင်း 
[၁၂/တမန(ိုင်)၀၅၈၂၃၉]က တရားဝင ်
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ် 
လ ာ၊  ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ ်လ ာများ၊ 
ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ 
ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်
အပိုင်ေပးစာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်ရန် 
ရိှပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များအတိုင်း   ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေရ လင်ဗန်းတန်ဖုိးနည်းအိမ်ရာ၊ 

တိက်ု(၂၄)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ အပိင်ုး(၁)တွင် ေနထိင်ုသ ူမှတ်ပုတံင်အမှတ်[၁၁/ပဏက(ိင်ု) 

၀၂၈၃၉၈]ကိင်ုေဆာင်သ ူက ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးလှြမင့်စုိး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 

အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည-်

 က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးလှြမင့်စိုးမှ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)

မိနယ်၊ ေြမတိင်ုး(၂၆)ရပ်ကွက်၊ ေရ ရတနာ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၇၈၇)၊ ေြမဧရယိာ (၂၀x၆၀)

ေပေြမကွက်ှင့်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ဗုိလ်မှးဆန်း 

ေအာင် အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ှင့် အဆက်ဆက် စာရက်စာတမ်းများြဖင့် ဦးြမင့်ေဆွထံမှ 

က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်သေဘာတူပီး ေရာင်းဖုိးေငွ၏ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချ 

ခဲ့ပီးြဖစ်၍ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ဆိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက် 

လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဤေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ေအာက်ပါလိပ်စာဖုန်းနံပါတ်များသုိ 

ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ဆက်သွယ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဥပေဒှင့် 

အည ီအေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည-်

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးမင်းချမ်းေြမ့(LL.B)ဦးမင်းချမ်းေြမ(့LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၂၈)(၂၇-၇-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၂၈)(၂၇-၇-၂၀၁၇)

အမှတ် -၉၆/က၊ စိန်ပန်းမိင်(၃)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။အမှတ် -၉၆/က၊ စိန်ပန်းမိင်(၃)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။

ြပင်ဆင်ဖတ် ရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ရန်
(၈-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန  ေကးမုံ 

သတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၃၁) ပါ 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ေယာ 

မယ်ရီ၏ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာစာတွင် မရမ်းကန်ုးမိနယ် 

အစား  အင်းစိန်မိနယ်၊ ခဝဲ ခံလမ်း 

အစား ခဝဲ ခံ(၂)လမ်းဟု အမှန်ဖတ်  

ပါရန်။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-

ဗိုလ်ထွန်းဇံ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၇၁)၊ (အလျားေပ ၂၅xအနံေပ ၅၀)အကျယ်အဝန်းရှိ 

ေဒ မခင်[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၉၂၆၂]၊ ေဒ သင်းသင်းေအး[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၇၁၀၂]တို 

ပူးတဲွအမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် ကန်ထိက်ုတိက်ု အေဆာက်အဦသစ် 

ေဆာက်လုပ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ကန်ထုိက်တုိက်အသစ် 

ေဆာက်လုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးြမတ်ေထွး(LL.B)ဦးြမတ်ေထွး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၉၃)

အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၇၃၈၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၇၃၈၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၁)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(-)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၈၈)၊ အကျယ်အဝန်း (၀.၁၀၇)ဧက၊ ေပ(၆၀x၇၇)ခန်အကျယ်ရိှ (မျက်ြမင် 

အေနအထားအတိုင်း) ေဒ မာလာြမင့်အမည်ေပါက်သည့် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက ်

(အရပ်ေခ )ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ လ  င်ြမင့်မိုရ(်၁)လမ်း၊ အမှတ်(၈၈)

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အပါအဝင် ယင်းေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်းသည့် ေြမေပ ေြမ

ေအာက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ေရာင်းချသူ ေဒ မာလာြမင့်[၁၂/

လမန(ိုင်)၀၉၈၉၃၂]မှ အမည်ေပါက်ကိုယ်တိုင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ကာ အ ပ်အရှင်း 

ကင်းေကာင်း ဝန်ခသံြဖင့ ်အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်သြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် 

ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းများမူရင်းှင့်တက ွ

က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကုိ ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမျိးွန်ဦး[၁၂/အစန(ိုင်)၁၆၄၃၇၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးမျိးွန်ဦး[၁၂/အစန(ိုင်)၁၆၄၃၇၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်  ေဒ ခိုင်ဇင်သက်ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်  ေဒ ခိုင်ဇင်သက်

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၃၃၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၃၃၉)

The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 

အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၁၀၇၅)၊  ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်

(၁၀၇၅)၊ သုဓမ ာ(၃)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဦးတင်ြမင့်(ISN-၄၈၂၃၁၅)၊ ေဒ ယ်ေမ 

(AA-၀၇၂၇၅၉)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမအား      အမည်ေပါက်သူ ဦးတင် 

ြမင့်ှင့ ် ေဒ ယ်ေမကွယ်လွန်၍ ပုိင်ဆုိင် 

စာချပ်အမှတ်-၃၄၀၆/၂၀(၄-၈-၂၀) ြဖင့ ်

အေမွဆက်ခံသူေဒ ယ်ွဲ [၁၂/ဥကမ 

(ိုင်)၀၄၅၀၁၃]၊ ေဒ ခင်ွန် [၁၂/ဥကမ 

(ိုင်)၀၄၉၉၅၉]မှ      ဂရန်   ေပျာက်ဆုံး 

ေကာင်း ဒဂုံမိနယ်တရားုံး ကျမ်းကျန်ိ 

လ ာ အမှတ်(၈/၄၁၆၁/၂၀၂၀) ရပ်ကွက ်

အပ်ုချပ်ေရးမှး၊   ရစဲခန်း ေထာက်ခခံျက်၊ 

ကုိယ်တုိင်ဝန်ခံချက်တုိ တင်ြပ၍      ဂရန် 

မိတ ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  ဌာန 

မှလုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဂရန်မိတ  

ခွင့ြ်ပပီးြဖစ်၍ မလူ (၂၈-၉-၉၃)ရက်တွင် 

ထုတ်ေပးထားသည့် ဦးတင်ြမင့်၊ ေဒ ယ်ေမ 

အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀)ေြမငှားစာချပ ်

မဥ/၂.၁၂၆၈/၉၃(၂၈-၉-၉၃)ဂရန်မူရင်း 

စာအုပ်အား မိြပ ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမှ   

ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၄၅-သမိုင်း)၊  ေြမကွက်အမှတ ်

(၁/ခ-၈)၊ ဧရယိာ(၀.၃၁၁)ဧက၊ ေြမကွက် 

တည်ေနရာ(၉၅၇)၊ ေရ ှင်းဆီလမ်း၊ (၅)

ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း၊ ေဒ တင်တင်ေအး 

(CJ-၀၂၂၃၆၄)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)

ေြမငှားဂရန်ေြမအား    အမည်ေပါက် 

ဇနီးြဖစ်သူ  ေဒ တင်တင်ေအး (CJ-

၀၂၂၃၆၄)သည် (၁၄-၅-၂၀၁၆)ရက်တွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်   ခင်ပွန်း ဦးြမင့ ်

သန်ိး [၁၁/ကဖန(ိင်ု)၀၀၂၇၃၀]မှ အကင် 

လင်မယားေတာ်စပ်ေကာင်း၊ ၎င်းတစ်ဦး 

တည်းသာ     ြမန်မာဓ့ေလ ့ထံုးတမ်းဥပေဒ 

အရ တရားဝင်အေမွဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ပါ 

ေကာင်း၊  ၎င်းမှအပ  အြခား အလားတူ 

အေမွဆက်ခံမည့် ခင်ပွန်း တစ်ဦးတစ်ေယာက် 

မ  မကျန်ရှိပါေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 

ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသ 

စာရင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ ်ေရးကတ်ြပားတို 

ကိတုင်ြပ၍  ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ် 

ဆိုရန် ေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားလာရာ 

တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ     အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက် အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

ှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှးဌာနမှး

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်-ရလပ.၂၈၊ ေြမကွက်အမှတ် 

-၂၃၊ ကန်ပတ်လမ်း၊ ကစင်ေကျးရာအုပ်စ(ုအလျား၆၀ေပxအနံေပ၈၀/၈၃)၊ ေြမဧရိယာ 

(၀.၁၁၂)ဧက၊ (၄၈၉၀စတုရန်းေပ)၊ ဦးေသာ်မင်းလ  င်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၂၈၁၉]အမည် 

ေပါက် ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာက်အဦ 

အပါအဝင်၊ KTK 50 KVA Transformer ှင့် ေရမီးအစုံအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ အထက်အမည်ေပါက် ဦးေသာ်မင်းလ  င်[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၀၂၈၁၉]

ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ြပမည့်ေြမှင့  ်

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်များှင့်ပတ်သက်ပီး မည်သူမဆို အေရာင်း 

အဝယ်ြပြခင်းကို ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ

က ု်ပ်တိုထသံို ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 

အည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမျိးဝင်း(ထုံးဘို) ေဒ တင်မမ  ဦးြမတ်သန်းေကျာ်ဦးမျိးဝင်း(ထုံးဘို) ေဒ တင်မမ  ဦးြမတ်သန်းေကျာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

(စ်-၈၆၃၅)  (စ်-၁၃၉၀၉)  (စ်-၄၈၈၆၆)(စ်-၈၆၃၅)  (စ်-၁၃၉၀၉)  (စ်-၄၈၈၆၆)

(၂၀-၁၂-၂၀၁၂)  (၁၄-၁၂-၂၀၁၇)  (၃၁-၅-၂၀၁၇)(၂၀-၁၂-၂၀၁၂)  (၁၄-၁၂-၂၀၁၇)  (၃၁-၅-၂၀၁၇)
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အမှတ်-၁၂၈/၁၃၀(ပထမထပ်)၊ ၃၅-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၂၈/၁၃၀(ပထမထပ်)၊ ၃၅-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၇၆၁၅၊ ၀၉-၄၄၅၂၅၅၂၆၅၊ ၀၉-၂၅၀၁၅၅၆၈၅ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၇၆၁၅၊ ၀၉-၄၄၅၂၅၅၂၆၅၊ ၀၉-၂၅၀၁၅၅၆၈၅

Email:Email:Inquiry@myowinandassociates.comInquiry@myowinandassociates.com, , inquiry@myowinlawfirm.cominquiry@myowinlawfirm.com,

Website:www. Website:www. myowinandassociates.commyowinandassociates.com, , www.myowinlawfirm.comwww.myowinlawfirm.com,

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်
က န်ေတာ်၏ သတ ေအာင်ကမု ဏအီေနြဖင့ ်စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ ကေလးဝ 

မိနယ်၊ က ဲတရာေတာင်ေဒသတွင ်ေကျာက်မီးေသွးစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း
အား ကမု ဏ၏ီအစရှုယ်ယာေရာင်းဝယ်ြခင်းြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပါ၍ လပ်ုငန်းှင့ပ်တ်သက်၍ 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကုမ ဏီှင့်ပတ်သက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

  ဦးထွန်းထွန်း  ဦးထွန်းထွန်း
  မန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာ  မန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာ
  သတ ေအာင်ကုမ ဏီလီမိတက်  သတ ေအာင်ကုမ ဏီလီမိတက်
  ၀၉-၄၄၆၃၄၈၈၈၇  ၀၉-၄၄၆၃၄၈၈၈၇

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-ကီးပွားေရး/ေတာင်၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၃၆၇-ခ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၃၆၇-ခ)၊ ေအာင်သတီာလမ်း၊ ကီးပွားေရး 

(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  ဦးသိန်း ေအာင်(KWA-၀၆၂၉၅၂)၊ ဦးေအာင်သန်း 

(AA-၀၃၆၁၄၄)၊ အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက်တိုထံမှ အဆက်အစပ် 

အရပ်ကတိအေရာင်းစာချပ်ြဖင့် (၅)ဆင့်ေြမာက် ဝယ်ယူခ့ဲသူ ေဒ မဆန်းဝင်း[၁၁/ပဏတ 

(ိုင်)၀၃၃၆၇၃]က (ပါမစ်မူရင်းမြပည့်စုံဓာတ်ပုံှင့ ်ေရ ေြပာင်းမည့်သူများ၏ရာဇဝင ်

အကျ်းချပ်သာပါရိှ)ှင့် အဆက်အစပ်အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်တုိတင်ြပ၍ 

ဂရန်သစ် (ပါမစ်မစု)ံေလ ာက်ထားလာရာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇/မိမအေနာက်ရပ်၊ 

ဇဝနဒီပရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ဦးရဲေသွးထွန်း[၉/လဝန(ိုင)်၁၂၁၄၀၂]

အဖအမည် ဦးေဇာ်ထွန်းေလး အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ ်ေြမကွက်အမှတ ်

(ပ-၃၀၃၆၁)ကို ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်

လ ဲစာအမှတ်-၁၁၅၁/၂၀၂၁(၉-၇-၂၀၂၁)ြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက်၏ အထူးကုိယ်စားလှယ် 

လ ဲစာရရှိထားသူ ေဒ ခင်မျိးေမာ်[၉/သပက(ိုင်)၀၁၄၂၉၀]အဖအမည် ဦးချစ်လ  င်မှ 

ေဒ လဲ့လဲ့ခိုင်[၈/ဂဂန(ိုင်)၀၆၆၂၃၂]ှင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် 

အတွက် ေြမပုေံြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသု ူ

များအေနြဖင့်  တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊  တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ 

အေထာက်အထား ခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ 

စီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက် 

အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ  

မရှိပါက ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီေြမပုံေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့်ေလ ာက် 

ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိက်ုသည်။ 

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၄)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၄)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀)၊ 
ကျံေပျာ်လမ်း၊ အမှတ်-၃၈၂(ခ)၊ အကျယ် (အလျား ၂၁ ေပx အနံ ၆၀ ေပ)ရှိ ကျံေပျာ်လမ်း၊ အမှတ်-၃၈၂(ခ)၊ အကျယ် (အလျား ၂၁ ေပx အနံ ၆၀ ေပ)ရှိ 

ဦးစိုးြမင့် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ အိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ဦးစိုးြမင့ ်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ အိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ 
အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ အိမ်ေြမအား က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဝင်းေအာင် [၁၁/သထန(ုိင်)၀၉၄၇၈၀]ကုိင်ေဆာင်သူမှ 
(၂၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ “ှစ်ဦးသေဘာတ ူေြမကွက်ှင့အ်ေဆာက်အဦ အပီးအသတ်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်”“ှစ်ဦးသေဘာတ ူေြမကွက်ှင့အ်ေဆာက်အဦ အပီးအသတ်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်” 
ချပ်ဆိ၍ု အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယ ူလက်ေရာက်ရရိှပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ အမ်ိေြမအား က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဝင်းေအာင် တစ်ဦးတည်းမှသာ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သူြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၄၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၄၆)
အမှတ်(၁၈၇)၊ သံေတာင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၃၆၄၄၅၁၇အမှတ်(၁၈၇)၊ သံေတာင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၃၆၄၄၅၁၇

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးထက်ေအာင ်[၁၂/အစန(ိုင်)၁၉၁၇၉၀]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ  ရန်ကုန်မိ၊  အင်းစိန်မိနယ်၊  စ့်ငူရပ်ကွက်၊  သီတာလမ်း၊ အမှတ်-၆၃၁ ရန်ကုန်မိ၊  အင်းစိန်မိနယ်၊  စ့်ငူရပ်ကွက်၊  သီတာလမ်း၊ အမှတ်-၆၃၁ 

(ေြခရင်းြခမ်း)၊ အကျယ်ေပ(၁၃x၃၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေရမီးစုံပါ (ေြခရင်းြခမ်း)၊ အကျယ်ေပ(၁၃x၃၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေရမီးစုံပါ 

ှစ်ထပ် လေူနအမ်ိှစ်ထပ် လေူနအမ်ိအား (၂၁-၁-၂၀၁၈)ရက်စဲွပါ “အေမခဲွွေဝြခင်း သေဘာတကူတစိာချပ်”“အေမခဲွွေဝြခင်း သေဘာတကူတစိာချပ်”အရ မသိားစအုေမခဲွွေဝခဲ့ပီး 
လက်ေရာက်ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါအိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးထက်ေအာင် တစ်ဦးတည်းမှသာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ၊ စမီခံန်ခဲွပိင်ုခွင့ ်အြပည့အ်ဝရိှသြူဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၄၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၄၆)
အမှတ်(၁၈၇)၊ သံေတာင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၃၆၄၄၅၁၇အမှတ်(၁၈၇)၊ သံေတာင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၃၆၄၄၅၁၇

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မိတ ီလာမိ၊ နန်းေတာ်ကုန်းရပ်ေန ဦးလှေဝ၊ 

ေဒ တင်တင်ေအးတုိ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း အေကာင်းကား 
သိေစအပ်ပါသည်။ က ်ုပ်မိတ်ေဆွတို၏သားြဖစ်သူ ေမာင်လွင်ိုင်ထွန်း [၉/
မထလ(ိုင်)၂၈၆၄၇၀]သည် မိဘ၏ဆိုဆုံးမမ အား နာယူမ မရှိဘဲ မိဘများအား 
စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ခဲ့ေသာေကာင့် သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ ်
စွန်လ တ်လိက်ုပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင်ပတ်သက်ေသာ မည်သည့က်စိ  
ကိုမ  တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ မင်းပပေအာင်( LL.B)ေဒ မင်းပပေအာင(် LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၄၂)
အမှတ်(၃/၁၆၃)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ မိတ ီလာမိ။အမှတ်(၃/၁၆၃)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ မိတ ီလာမိ။

ဖုန်း-၀၉- ၉၆၁၃၀၈၇၈၇ဖုန်း-၀၉- ၉၆၁၃၀၈၇၈၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ဂုံတိုင်တာဝါ၊ တိုက်အမှတ်(ေအ)၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၄)ကို 

ဦးသန်ဇင်(Tosta Group Limited)ထံမှ ေဒ တင်တင်ေလး [၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၁၉၂၀၃]က 
ဝယ်ယူခ့ဲပီး ေဒ တင်တင်ေလးသည်(ကွယ်လွန်) သွားခ့ဲ၍ ဖခင်ဦးသိန်းသည် (၁၉၉၃)ခုှစ် 
တွင်လည်းေကာင်း၊ မိခင်ေဒ ြမရင်သည် (၂၀၀၈)ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ ေမွးချင်းများ 
ြဖစ်သည့် ေဒ တင်တင်ေဌးသည် (၂၀၁၄)ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဦးသန်းလ  င်သည် 
(၂၀၂၁)ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ အသီးသီးကွယ်လွန်သွားေကာင်း (၂၈-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ 
မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၂/၃၂၃၅/၂၀၂၁)ပါ  ကျမ်းကျနိ်လ ာတင်ြပပီး  တစ်ဦးတည်း 
ကျန်ရစ်သည့် အေမွဆက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ ခင်သန်းြမင့ ်[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၇၉၂၃] မှ 
ေဒ တင်တင်ေလး တုိက်ခန်းအမည်ေပါက်လူေနထုိင်ခွင့် စာရက်မူရင်းေပျာက်ဆံုးသွား 
သြဖင့ ်မိတ မှန်ထုတ်ယူခွင့် ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ထုတ်ေပးရန်မသင့ ်
ေကာင်း ကန်ကွက်လုိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ
 မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေကာလိယ(၂၃)လမ်း၊ အမှတ်(၅၁၉)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေကာလိယ(၂၃)လမ်း၊ အမှတ်(၅၁၉)၊ 

(၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ ဒုတိယထပ်(၃-လ ာ) (ညာဘက်ြခမ်း)၊ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ ဒုတိယထပ်(၃-လ ာ) (ညာဘက်ြခမ်း)၊ 

အကျယ်(အလျား ေပ ၁၇ x အနံ ေပ ၅၄)ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအကျယ်(အလျား ေပ ၁၇ x အနံ ေပ ၅၄)ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းအား  ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးမင်းမင်းေဇာ် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၁၀၄၇၉၁] (ေဝယြံမင့ြ်မတ်ေဆာက်လပ်ုေရး 

အဖဲွ-LC717)ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ လှသန်ိး [၆/ထဝန(ိင်ု)၀၀၇၃၈၂]မှ (၂၅-၆-၂၀၁၈)ရက်စဲွပါ “ကိပိွင့စ်နစ်ြဖင့် “ကိပိွင့စ်နစ်ြဖင့ ်

တိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”တိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ”်ချပ်ဆို၍ အရစ်ကျစနစ်ြဖင့ ်ေပးေချဝယ်ယူခဲ့ပီး (၈-၁-၂၀၂၂)ရက်တွင် တိုက်ခန်း 

ေရာင်းေကးေငွများအား အေြပအေကျေပးေချ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူပီးြဖစ်သည့်အတွက ်အဆိုပါတိုက်ခန်း၏ 

ပိင်ုဆိင်ုခွင့ှ်င့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား ေဒ လှသန်ိးတစ်ဦးတည်းမှသာ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုသြူဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ယ်ှင်းေဝ(LL.B)(D.B.L)ေဒ ယ်ှင်းေဝ(LL.B)(D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၄၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၄၆)

အမှတ်(၁၈၇)၊ သံေတာင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ Ph:09-963644517အမှတ်(၁၈၇)၊ သံေတာင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ Ph:09-963644517

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ အေရှဒဂုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅၈)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၆၄)၊ ြပည်သာယာလမ်းသွယ်၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရှိ 
ေဒ ထုလွမ်  အမည်ြဖင့်တည်ရှိေနေသာ   ေြမချပါမစ်ေြမကွက်အား   တရားဝင ်
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပသူ  ေဒ နန်းစိန်ေအး 
[၃/ဘအန(ိုင)်၀၂၈၆၇၆]မှ ဦးလှဝင်း[၁၄/ပတန(ိုင)်၀၄၉၄၅၀]က အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 
အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သမူည်သမူဆိ ုဤသတင်းစာပါသည့ ်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များှင်တကွ က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးလှဝင်း[၁၄/ပတန(ိုင်)၀၄၉၄၅၀] ဦးလှဝင်း[၁၄/ပတန(ိုင်)၀၄၉၄၅၀]
 Ph:09-799527040 Ph:09-799527040

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ေဆးိုးတန်း/ငိမ်းချမ်းေရးရပ်ကွက်၊ 

ပန်းလ  င်လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၁၀)၊ ၆-လ ာ(ေအ)၊ (ေခါင်းရင်းခန်း)ဟေုခ တွင်ေသာ 

တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ြမင့် 

ြမင့သ်န်ိး [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၀၈၉၅၃]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယ ူ

ရန်အတွက် ေရာင်းေကးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချထား 

ပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ထိုတိုက်ခန်းအေပ  ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူ

မည်သူမဆို ခိုင်မာေသာအေထာက်အထားမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းများှင့်တက ွ

ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသုိံ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်  ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင ်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမျိးေကျာ်(B.A, H.G.P, DBL, PGDL)ဦးမျိးေကျာ(်B.A, H.G.P, DBL, PGDL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၄၂/၁၃-၇-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၄၂/၁၃-၇-၂၀၁၇)

အမှတ်(၈၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၈၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၄၉၃၈၃၊ ၀၉-၆၆၁၀၂၀၁၅၁ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၄၉၃၈၃၊ ၀၉-၆၆၁၀၂၀၁၅၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်ြမခွာညိအိမ်ရာ 

စီမံကိန်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇/အေနာက်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၀-စ)၊ 

ဧရိယာ (၀.၁၉၀ ဧက)၊ စတုရန်းေပ(၈၂၈၅)၊ အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ေဌးေဌးကည်[၁၂/ကမရ(ိုင်) 

၀၀၅၈၅၅] ကိုယ်တိုင်မှ တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ေကာင်း 

ဝန်ခ ံကတြိပပါသြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွချိေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာ 

ရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့ေ်နရက်မှ 

(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဌးေဌးြမင့် LL.B,LL.M,DCBL(UK)ေဒ ေဌးေဌးြမင့ ်LL.B,LL.M,DCBL(UK)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၉၃)

အမှတ်(၁၈၉/၁၉၅)၊ (၁၀လ ာ)(ေအ)၊ ပန်းဆိုးတန်းေအာ့ဖစ်တာဝါ၊ အမှတ်(၁၈၉/၁၉၅)၊ (၁၀လ ာ)(ေအ)၊ ပန်းဆိုးတန်းေအာ့ဖစ်တာဝါ၊ 

ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၅၀၀၅၀၇၉၈ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၅၀၀၅၀၇၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်ြမခွာညိအိမ်ရာ 

စီမံကိန်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇/အေနာက်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၀-ဃ)၊ 

ဧရိယာ (၀.၁၄၉ ဧက)၊ စတုရန်းေပ(၆၅၀၀) အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ေဌးေဌးကည် [၁၂/ကမရ(ိုင်) 

၀၀၅၈၅၅]ကိုယ်တိုင်မ ှတရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ေကာင်း 

ဝန်ခကံတြိပပါသြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွချိေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာ 

ရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့ေ်နရက်မှ 

(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဌးေဌးြမင့် LL.B,LL.M,DCBL(UK)ေဒ ေဌးေဌးြမင့ ်LL.B,LL.M,DCBL(UK)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၉၃)

အမှတ်(၁၈၉/၁၉၅)၊ (၁၀လ ာ)(ေအ)၊ ပန်းဆိုးတန်း ေအာ့ဖစ်တာဝါ၊ အမှတ်(၁၈၉/၁၉၅)၊ (၁၀လ ာ)(ေအ)၊ ပန်းဆိုးတန်း ေအာ့ဖစ်တာဝါ၊ 

ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၅၀၀၅၀၇၉၈ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၅၀၀၅၀၇၉၈

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၆၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၆
ဦးဆန်းထွန်း ှင့် ေဒ တင်တင်ဝင်း
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်
ဦးသိန်းြမင့)်
(တရားလို)  (တရားပိင်)(တရားလို)  (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   လ  င်မိနယ်၊    (၁)ရပ်ကွက်၊   ေအာင်ေမတ ာ 
(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၂၀၉)ေန တရားပိင် ေဒ တင်တင်ဝင်း (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိ
သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌  တရားလိုက  “အိမ်ှင့်ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် “အိမ်ှင့်ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
ချပ်ဆို၍ မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ”ချပ်ဆို၍ မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင် 
ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုမဟုတ်၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကား 
အရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင့်ကိုယ်စားလှယ ်ုံးအခွင့်အမိန်ရေရှေန 
ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆို 
ိုင်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 
(၂၇)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသုိလဆုတ် ၁၁ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ နာရီတွင် 
အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုစွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်
ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့် 
ေနရက်တွင် သင်မလာမေရာက်  ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကိ ု
ထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်
သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့ ်
အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက ်
တွင် ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ 
(၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ (၆) ရက်တွင် ဤံုးေတာ်တံဆပ်ိုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ချစ်ကိုကို) (ချစ်ကိုကို)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)
 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၄(စမီကံန်ိး-၂)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၁၁)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်(၁၁၁)၊ သခင်ဖိုးလှကီးလမ်း၊ ၁၄ စမီကံန်ိး-၂၊ 
ေတာင်ဥက လာပ (ဦးေမာင်သိန်း) [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၀၈၀၆] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား  အမည်ေပါက်  ဦးေမာင်သိန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၀၈၀၆] (ဖခင်)သည် 
(၆-၁၀-၁၉၉၇)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ေဒ အမာ(မိခင်)သည် (၃၀-၃-၂၀၂၁)ရက်တွင် 
လည်းေကာင်း အသီးသီး(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ် ဦးြမင့်သန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၉၀၈၄]၊ 
ဦးေအးသန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၀၈၇၃]၊ ဦးညီသန်း[၁၃/မမတ(ိုင်)၀၂၈၀၉၉]တိုမှ 
သားအရင်းများေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်-၁၁/၃၀၂၈/၂၀၂၁(၂၆-၁၁-၂၀၂၁)၊ 
ေသစာရင်းများ၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းများ၊ ဂရန်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ 
အမှတ်-၁၁/၃၀၂၇/၂၀၂၁(၂၆-၁၁-၂၀၂၁)၊ ရပ်ကွက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ဂရန် 
ေပျာက်ဆံုးသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ကုိယ်တုိင်ဝန်ခံချက်တုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
စာချပ်ချပ်ဆိရုန်ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

သက်ဆိုင်သူများ သိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများ သိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  စမ်းေချာင်းမိနယ်၊  မကီးကီးလမ်း၊  အမှတ်(၁၄)ေန 

ဦးပိုင်စိုးဦး [၉/ပမန(ိုင်)၂၃၆၉၃၇]သည ်(အဖ)ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး (အမိ)ေဒ ေအး 

ေအးစန်းတို၏  တစ်ဦးတည်းေသာသားြဖစ်ပါသည်။  မိဘြဖစ်သူတိုသည် 

အမ်ိေထာင်ေရးပဋပိက ေကာင့ ်လမ်းခဲွခဲရ့ာ ဦးပိင်ုစိုးဦးမှာ မခိင်ှင့အ်တ ူလိက်ုပါ 

ေနထိုင်ခဲ့ပီး မိခင်ြဖစ်သူမ ှဦးစိုးဦးဆိုသူှင့ ်ထပ်မံအိမ်ေထာင်ြပခဲ့ပါသည်။ 

ယခအုခါ ဦးစိုးဦးှင့မ်ခိင်ြဖစ်သ၊ူ သားြဖစ်သ ူဦးပိင်ုစိုးဦးတိုသည် အြခားသ ူ

များထမှံ ေငေွကးများေချးယခူဲ့ပီး လမ်ိလည်သွားေကာင်း လမူ ကွန်ရက်ေပ တွင် 

ဓာတ်ပုမံျားှင့်ေရးသားြဖန်ေဝေနြခင်းများအေပ  ဦးစုိးဦးှင့်မိခင်တုိမှ ဦးပုိင်စုိးဦးထံ 

မည်မ ေသာေငွေကးကို မည်သူထံမ ှအတိုး န်းမည်မ ြဖင့် ေချးယူထားေကာင်း 

တစ်စုတံစ်ရာ အသေိပးခဲ့ကြခင်းမရိှသလိ ုဦးပုိင်စုိးဦးကုိယ်တုိင်လည်း မည်သထူ ံ

ကမ  လက်မှတ်ထိုးေချးယူထားြခင်းမရှိခဲ့ပါ။ သိုပါ၍ အဆိုပါေငွေကးြပဿနာ 

များသည် ဦးပိုင်စိုးဦးှင့်သက်ဆိုင်ြခင်း အလျ်းမရှိပါ။ ဦးပိုင်စိုးဦးအေနြဖင့ ်

အဆိုပါေငွေကးြပဿနာများအား သိရှိရသည့်အချနိ်မှစ၍ အရှက်တကွဲြဖစ်ခဲ့ရ 

သည့်အတွက် ဦးစိုးဦးှင့်မိခင်ြဖစ်သူတို၏ အုပ်ထိန်းမ ေအာက်မှ ခွဲထွက်ခဲ့ကာ 

သီးြခားေနထုိင်ခ့ဲပါသည်။ သုိပါ၍ လူမ ကွန်ရက်ေပ တွင် ေရးသားြဖန်ေဝေနက 

ေသာ ဦးစိုးဦးှင့်မိခင်ြဖစ်သူတိုထံမှ ေငွေကးရရန်ရှိသူတိုသည် ၎င်းတိုထံမ ှ

ေချးငှားထားေသာ ဦးစိုးဦးှင့မ်ခိင်တို၏ အမည်ှင့ဓ်ာတ်ပုမံျားကိသုာ ထည့သွ်င်း 

ေရးသားကရန်ှင့ ်၎င်းတိုှင့ ်တစ်ကမ်ိတစ်ခါမ  မပတ်သက်ခဲေ့သာ ဦးပိင်ုစိုးဦး၏ 

အမည်ှင့် ဓာတ်ပုံများအား ထည့်သွင်းေကညာြခင်းမြပရန ်အသိေပးတားြမစ ်

လိက်ုပါသည်။ အသိေပးတားြမစ်ချက်အား မလုိက်နာဘဲ ဦးပုိင်စုိးဦး၏ ပတ်ဝန်းကျင် 

အသိင်ုးအဝိင်ုးတွင် ဂဏ်ုသကိ ာကျဆင်းေစရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်လမူ ကွန်ရက်ေပ  

တွင် ဆက်လက်၍ေရးသားြဖန်ေဝေနြခင်းများ ေတွရိှရပါက သက်ဆိင်ုရာ ဥပေဒ 

များြဖင့ ်အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးပိုင်စိုးဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးပိုင်စိုးဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သ ာလွင်(LL.B)ေဒ ခင်သ ာလွင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၆၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၆၅)

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃

       ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀       ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၄ဂျ၊ီ ေြမကွက်အမှတ်-  

III ၃၇၊ ဧရိယာ ေပ(၅၀x၄၀)ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၉/၁၁၊ (၄၄)လမ်း၊ (၆)
ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊  Balthazar & Son (1951) Ltd.,  အမည်ေပါက်၊ 
ေြမပုိင်ေြမကွက်အား မူလေြမအမည်ေပါက်ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူထံမှ မှတ်ပံုတင်စာချပ် 
အမှတ်-၁၅၄၇/၁၉၆၀ ြဖင့်  Balthazar & Son (1951) Ltd., က ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်
ခဲ့ပီး ယင်းေြမကွက်ကိ ု ြပည်သူပိုင်သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၉၇ ခုှစ်တွင် 
ိုင်ငံေတာ်က ြပည်သူပိုင်သိမ်းဆည်းထားြခင်းကိ ုပိုင်ရှင်၏ဆက်ခံသူများအား 
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်လ ဲေြပာင်းေပးခဲ့ရာ   ၎င်းကုမ ဏီ၏ဆက်ခံသူြဖစ်ေသာ   ေရာင်းသ ူ
ေဒ ခင်မွန်သန်း(လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်သူ)က တရားလိုများြဖစ်ေသာ ဦးတင ်
ေမာင်ေထွး၊ ေဒ ခင်လှမိင်တိုအား ေြမကွက်ှင့ေ်ြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့မ်ျား 
အားလုံးကုိ တရားဝင်မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်  ချပ်ဆုိေပးေစရန် ရန်ကုန် 
အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၏  တရားမမူလမ အမှတ်  ၅၆၆/၂၀၁၉ (၂၄-၁၂-
၂၀၁၉) ရက်စဲွပါ စီရင်ချက်၊ အုိင်ဒီကရီ၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် ၁၁၃/၂၀၂၀၏ 
(၂၇-၇-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါအမိန် ၊  အမည်ေပါက်စာချပ်အမှတ်-၁၅၄၇/၁၉၆၀ (၂၀-
၁၂-၁၉၆၀)(မိတ မှန်)၊ ဘီလစ်ခန်အပ် ေကာင်း၊ အေကာင်းကားစာ၊ ိုင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ်တိုတင်ြပ၍ ဘီလစ် ေဒ ိုိုဝင်းကို [၇/ညလပ(ိုင်)၁၃၇၃၆၄]မှ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာသြဖင့ ်ကန်ကွက် 
ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ဝါးနက်ေချာင်းစြံပေကျးရာ၊ 

ေကျာက်ေတာင်စုရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေတာင်စုလမ်း၊ အမှတ်(၈၄၈)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျားေပ ၂၀xအနံေပ ၈၀)ရှိ အိမ်၊ ခံ၊ 

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ အေဆာက်အအုံ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်ဝယ်ယခူဲ့ပီး လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချခွင့ ်

ရိှေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသ ူေဒ ဥမ ာ[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၇၂၉၅၂]ထမှံ က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 

ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိလူကုိယ်တုိင်လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား 

ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မိုးခင်အိ(LL.B)ေဒ မိုးခင်အိ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၅၁)

အမှတ်(၃၇)၊ ပွဲစားလမ်း၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အမှတ်(၃၇)၊ ပွဲစားလမ်း၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၁၁၄၈၊ ၀၉-၇၉၉၂၇၇၀၅၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၁၁၄၈၊ ၀၉-၇၉၉၂၇၇၀၅၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ဘုရင့်ေနာင် 

လမ်းမရှ ိတိုက်အမှတ်(၃)၊ အခန်းအမှတ်(၅၀၂)၊ ပ မထပ်၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂ ၁
၂   

x၅၀)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်း၌ စွဲကပ်တည်ရှိသည့  ်
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှသ ူေဒ စန်းစန်းဲွ 
[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၁၈၄၂၅]ထမှံ အဆင့ဆ်င့ ်ဝယ်ယထူားရိှပီး၊ (၂၀-၅-၂၀၁၄)ရက်ေနစဲွပါ 
တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အရ ေနာက်ဆံုးဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှသူ ေဒ ထွဋ်ထွဋ်ခင် 
[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၁၃၇၇၀]ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ တိုက်ခန်း
အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်ပီး ကန်ကွက်ရန်ရိှသ ူမည်သမူဆိ ု
တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းများြပသ၍ က ု်ပ်ထံသုိ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်သည့်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည့်တိုင ်
ကန်ကွက်မ မရိှခဲပ့ါက အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိရှိေစရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအးဟန် B.A.(Law),LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.Lဦးေအးဟန် B.A.(Law),LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၅၄၆/၈၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၅၄၆/၈၈)
တိုက်အမှတ်(၈၃/၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ တိုက်အမှတ်(၈၃/၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၃၂၉၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၃၂၉၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (တ/၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပန်း ခ(ံ၇)၊ ေအာင်သဒိ ိလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၃၆၅/က)ေန    ဦးသူရေဇာ်(ဘ)  ဦးလှငိမ်း [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၆၉၉၀၈]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (တ/၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေလှာ်ကားလမ်းမကီး၊ 

ေလှာ်ကားေဈးပိင်ုး အပိင်ုအတွင်းတည်ရိှေသာ အလျားေပ(၁၅)xအနေံပ(၇၀)ရိှ ေြမကွက် 

ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို တရားဝင်လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်သ ူဦးစိုးြမင့် 

(ဘ)ဦးေစာလ  င်[၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၀၈၉၃၈]ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ 

ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါပစ ည်းအား 

ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု အဆုိရိှသူမည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 

အထားစာချပ်စာတမ်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ  အပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ညိမ်းညိမ်းေထွး(LL.B,DBL)ေဒ ညိမ်းညိမ်းေထွး(LL.B,DBL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၁၅)

စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၉၆၇၂၈၄စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၉၆၇၂၈၄

"တုိက်ခန်းပုိင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်းေကညာြခင်း""တုိက်ခန်းပုိင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်းေကညာြခင်း"
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနကီန်ုးေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်း 

လမ်း၊ အမှတ်-၁၁၊ ၃-လ ာ၊ ေြခရင်းခန်းတိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏လေူန 

ထိုင်သုံးစွဲခွင့်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးမှာ က န်ေတာ် 

ဦးဝင်းုိင်သိန်း အမည်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲေသာတုိက်ခန်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

အဆုိပါတုိက်ခန်းအား မည်သူကုိမ  လ ဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ံှ၊ ေပးကမ်း၊ 

စွန်လ တ်၊ လှဒါန်းထားြခင်းမရိှပါေကာင်းှင့် အဆုိပါတုိက်ခန်းအား အ ပ် 

အရှင်းကင်းရှင်းစွာြဖင့ ်ယေနအချနိ်ထိ လက်ရှိထားေနထိုင်သုံးစွဲလျက်ရှိ 

ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

                          ဦးဝင်းိုင်သိန်း                          ဦးဝင်းိုင်သိန်း

[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၃၆၅၉][၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၃၆၅၉]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၁)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၃၆)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပ၊ ဧရိယာ 
(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာန၌ ဦးဝင်းေမာင်(CF-၀၅၇၄၅၀) ကိင်ုေဆာင် 
သူအမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ အမှတ်(၁၃၃၆)၊ ငုဝါမိင်လမ်း၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် (ေြမကွက်ကီးအနက်မှ)   တရားဝင်မခွဲမစိတ ်
ရေသးေသာ (ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၃၇ ှင့က်ပ်လျက်အြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)
ခန်ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည် 
ေပါက် ဦးဝင်းေမာင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုသ ူဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ကာေမ[၁၂/
သကတ(ိုင်)၀၅၄၂၁၆]ကိုင်ေဆာင်သူမ ှေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့ ်
အတွက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့ ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုးသည်အထိ  ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စ ာေမ းေဒ စ ာေမ း

LL.B, M.P.A, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.APsy, D.I.R, D.G.ILL.B, M.P.A, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.APsy, D.I.R, D.G.I
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၄၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၄၈)

အမှတ်(၁၄၄/၁)၊ နံသာြဖလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်(၁၄၄/၁)၊ နံသာြဖလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၁-၅၇၈၀၄၈၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၂၂၅၀၊ ၀၉-၉၇၀၃၄၈၈၄၄ဖုန်း-၀၁-၅၇၈၀၄၈၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၂၂၅၀၊ ၀၉-၉၇၀၃၄၈၈၄၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-န/၅၄(တိုးချဲ)၊ 

သီရိမဂ  လာလမ်းှင့် ဇီဇဝါ(၃)လမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၆)၊ အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေဒ ေချာအပိိင်ု[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၀၇၄၄၇]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်
အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား အမည်ေပါက်သူထံမှ ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်
ယူပိုင်ဆိုင်လက်ေရာက်ရရှိထားပီး အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့ ်
ရှိေကာင်း ဦးြပည့်ဝင်းသ[ူ၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၆၇၄၈၅]မှ ဝန်ခံကတိြပလာသည့်အတွက ်
ဦးေနမျိးေကျာ်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၆၁၅၈]ှင့် ဦးမင်းညီညီ[၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၇၁၇၄] 
တိုက အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အေထာက်အထား 
(မူရင်း) များှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်သ ာလွင်(LL.B)ေဒ ခင်သ ာလွင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၆၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၆၅)
အမှတ်(၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ (၃၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ (၃၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ြဗဟ စိုရ်လမ်း၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ြဗဟ စိုရ်လမ်း၊ 
အမှတ်(၃၉)၊ (၄-လ ာ)(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း) ေပ(၁၉x၅၄)ရှိ အမှတ်(၃၉)၊ (၄-လ ာ)(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း) ေပ(၁၉x၅၄)ရှိ 

တိုက်ခန်းှင့် အဆိုပါတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်တိုက်ခန်းှင့် အဆိုပါတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းတွင် ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ လက်ရိှေနထိင်ုပိင်ုဆိင်ုပီး ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခေံြပာဆိသု ူSHWE SU SHIN ENGINEERING & CONSTRUCTION 
CO.,LTD မှ ဦးတင်စိုး[၁၄/မမန(ိင်ု)၀၇၅၆၅၅]ှင့ ်ေဒ သ ာေအး[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၁၀၇ 
၈၄]တိုထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးလင်းေမာင်ခိင်ု[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၁၆၀၀၅]
ှင့် ေဒ မင်းသ ာမွန်[၇/ပတန(ုိင်)၀၁၉၇၁၃]တုိမှ အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်အတွက် တုိက်ခန်း 
ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်း၏ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုရန် စရန်ေငေွပးေချထားြခင်းှင့ ်
ပတ်သက်၍ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း 
(မရူင်း)များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံိုလည်းေကာင်း၊ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများထံသုိ လည်းေကာင်း ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ 
တိုက်ခန်းဝယ်ယူသည့်ကိစ ကို ှစ်ဖက်သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း ဥပေဒှင့်အည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။                            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝခိုင်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,D.M.L)ေဒ ေဝေဝခိုင်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,D.M.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၂၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၂၉)

အမှတ်(၃၅/ခ)၊ သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၃၅/ခ)၊ သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၈၆၁၈၊ ၀၉-၇၈၉၄၈၇၃၂၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၈၆၁၈၊ ၀၉-၇၈၉၄၈၇၃၂၆

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ပန်းလ  င်ရပ်ကွက်၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်-(၈)၊ အခန်းအမှတ်-(၅၁)ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ပန်းလ  င်ရပ်ကွက်၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်-(၈)၊ အခန်းအမှတ်-(၅၁)

အား လက်ရှိ ေဒ ခင်သက်ဝင်းထွန်း ပိုင်ဆိုင်သည့် တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်တိုှင့်ပတ်သက်၍ အား လက်ရှိ ေဒ ခင်သက်ဝင်းထွန်း ပိုင်ဆိုင်သည့ ်တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်တိုှင့်ပတ်သက်၍ 

“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
 က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သသူည် အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းအား အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသထူမှံ ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့ ်တိက်ုခန်း 

ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ခင်သက်ဝင်းထွန်း [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၂၄၀၆]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ု

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူများ၊ ကန်ကွက်မည့်သူများရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်(၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များ ှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူြခင်းကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးြပတ်ေအာင ်

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

အမှတ် -၈၇၊ ေဈးကီးလမ်း၊ မကျည်းတန်းေတာင်/ ေရှရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း -၀၉- ၅၀၂၅၈၈၁အမှတ် -၈၇၊ ေဈးကီးလမ်း၊ မကျည်းတန်းေတာင/် ေရှရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း -၀၉- ၅၀၂၅၈၈၁

တက်လူစားေသာက်ကုန်ြဖန် ြဖးေရး၊ One Way တက်လူစားေသာက်ကုန်ြဖန် ြဖးေရး၊ One Way 
အမှတ်တံဆိပ်မုန်လုပ်ငန်း ှင့် ပတ်သက်၍ ဦးေကျာ်စွာ (ဘ) အမှတ်တံဆိပ်မုန်လုပ်ငန်း ှင့် ပတ်သက်၍ ဦးေကျာ်စွာ (ဘ) 
ဦးေအာင်ရင် [၈/မဘန(ိုင်)၀၈၉၄၅၇]ှင့် အများသိေစရန် ဦးေအာင်ရင ်[၈/မဘန(ိုင်)၀၈၉၄၅၇]ှင့် အများသိေစရန် 

 အထက်ပါမုန်လုပ်ငန်းအား (၂၀၂၀)ြပည့်ှစ်မှစ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ
ဦးစိုးိင်ု [၇/ပခန(ိင်ု)၀၀၄၃၁၀]က စက်ပစ ည်း၊ လပ်ုငန်းေနရာ၊ လပ်ုငန်းသုံးကားများကိ ု
မတည် တည်ေထာင်၍ ဦးေကျာ်စွာမှ တာဝန်ခံ တာဝန်ယူကာ (မုန်ဖတ်ုစက်ပုိင်ရှင်ှင့် 
မုန်လပ်ုငန်းထုတ်လုပ်ေရာင်းချသူတုိ သေဘာတကူတစိာချပ်) ချပ်ဆိကုာ မန်ုလပ်ုငန်း 
အား ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံးသို ြဖန် ြဖးေရာင်းချခဲ့ပါသည်။

 မန်ုလပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ုရာတွင်လည်း မန်ုလပ်ုငန်းအတွက် ဝယ်ယအူသုံးြပေသာ 
သကား၊ ဂျ၊ံ စားသုံးဆ၊ီ ေထာပတ်၊ ဒဇီယ်ဆ၊ီ ဂတ်(စ်)၊ မန်ုထပ်ု ပိုးရာတွင် အသုံးြပေသာ 
ပလတ်စတစ်၊ ဂျတ်ဖာ၊ မုန်လုပ်ရာတွင ်အသုံးြပေသာ အနံ ၊ အရသာ တာရှည်ခံေဆး၊ 
ကက်ဥ အစရိှသည်တုိကုိ ဦးေကျာ်စွာမှပင် ၎င်း၏ေငေွကးြဖင့ပ်င် ဝယ်ယ၍ူ ထတ်ုလပ်ု 
ပီး ေရာင်းချခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

 ယခအုခါ ဦးေကျာ်စွာမှ (၆-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် က ု်ပ်မတ်ိေဆပွိင်ု မန်ုထတ်ု 
လုပ်ရာတွင ်အသုံးြပေသာ မုန်ေမ စက်(၂)စုံ တန်ဖိုးေငွ(၅၀)သိန်းခန် ၊ မုန်ဖုတ်စက်(၂)
စု ံတန်ဖိုးေင ွ(၂၄)သန်ိးခန်၊ မီးစက်(30 KVA) (၁)လုံး တန်ဖိုးေင ွ(၃၅)သန်ိးခန်၊ မန်ုထည့် 
ဗန်း (၄၅၀)ခ ုတန်ဖိုးေင ွ(၂၉)သိန်းခန်တုိကုိ အလဲွသံုးစားြပလပ်ုေရာင်းချပီး ေရှာင်ေြပး 
ေနလျက်ရှိပါသည်။

 သုိပါေသာေကာင့် ယခုအခါ တက်လူစားေသာက်ကုန်ြဖန် ြဖးေရး၊ One Way 
မုန်လုပ်ငန်းအား က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးစိုးိုင်မှ ဦးေဆာင်၍ ြပန်လည်လုပ်ကိုင်လျက ်
ရှိပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သ ူဦးေကျာ်စွာ၏ ေငွေရးေကးေရးကိစ ၊ ပစ ည်း 
ဝယ်ယူြခင်းကိစ ၊ အေထွေထွကိစ ရပ်များသည် က ်ုပ်မိတ်ေဆွ မုန်ဖုတ်စက်ပိုင်ရှင ်
ဦးစိုးိုင်ှင့် လုံးဝပတ်သက်မ မရှိေကာင်း၊ ဦးေကျာ်စွာှင့် ပတ်သက်ေသာသူများ 
ဦးေကျာ်စွာှင့်သာ တိုက်ိုက်ေြဖရှင်း ေဆာင်ရက်ကပါရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။ 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှလည်း စက်ပစ ည်းများအား အလွဲသုံးစား ြပလုပ်ေရာင်းချခဲ့ေသာ 
ဦးေကျာ်စွာအား သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများအရ အေရးယူလျက်ရှိပါေကာင်း အသိေပး 
အပ်ပါသည်။                    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေကျာ်မိုး(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၆၁၈/၀၇)ဦးေကျာ်ေကျာ်မိုး(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၆၁၈/၀၇)
ေရှေနများအသင်းုံးခန်း (စုေပါင်းုံးဝင်း)၊ အင်းစိန်မိနယ်။ေရှေနများအသင်းုံးခန်း (စုေပါင်းုံးဝင်း)၊ အင်းစိန်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉- ၈၉၂၀၉၀၁၇၂ဖုန်း-၀၉- ၈၉၂၀၉၀၁၇၂

ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကွာရှင်းြပတ်စဲပီးေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူမစုူပါေထွး [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၂၇၀၉]

၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

 က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ှင့် ကုိဝဏ ဖိးပုိင် [၁၂/သဃက(ုိင်)၁၇၃၅၂၃]

တိုသည် (၃-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင ်တရားုံး၌ 

ထမ်ိးြမားမဂ  လာ ကတသိစ ာြပလ ာ ြပလပ်ုပီး လက်ထပ်ေပါင်းသင်းခဲ့က 

ေသာ်လည်း ယခုအခါတွင် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး စိတ်သေဘာထားချင်း တုိက်ဆုိင်မ  

မရှိ၍ ဆက်လက်ေပါင်းသင်းရန် ဆ မရှိေတာ့သြဖင့် (၁၀-၁-၂၀၂၂) 

ရက်ေနတွင် ဒဂုံမိနယ် တရားသူကီးေရှေမှာက်၌ တရားဝင်ကွာရှင်း 

ြပတ်စဲခဲ့ကပီးြဖစ်ပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ ေနာက်ေနာင် ကိုဝဏ ဖိးပိုင်ှင့ ်ပတ်သက်ေသာကိစ  

အဝဝသည် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွှင့် လံုးဝသက်ဆုိင်ြခင်းမရိှေတာ့ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေဌး(LL.B)ဦးေကျာ်ေဌး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၇၄/၁၃-၉-၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၇၄/၁၃-၉-၂၀၁၂)

အမှတ် -၁၁ (ပ-ထပ်)၊ ေဝဠဝန်(၂)လမ်း၊ ေဝ/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ အမှတ် -၁၁ (ပ-ထပ်)၊ ေဝဠဝန်(၂)လမ်း၊ ေဝ/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၃၄၆၅၁ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၃၄၆၅၁

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၇၀)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၇၀)ရပ်ကွက်၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၃၀) ပါမစ်ေြမအမျိးအစား၊ အကျယ်အဝန်းေြမကွက်အမှတ(်၄၃၀) ပါမစ်ေြမအမျိးအစား၊ အကျယ်အဝန်း

(၄၀'x ၆၀')ရှိ ဦးညီညီေဇာ်အမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ (၄၀'x ၆၀')ရှိ ဦးညီညီေဇာ်အမည်ေပါက ်ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး

တိုကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ တင်တင်မိုး 

[၁၂/လကန(ိုင်)၀၀၂၃၃၁]ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအားေပးေချ 

ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ 

က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ထက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့တ်ိင်ု ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုြမတ်မွန် ေဒ စုြမတ်မွန် 

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၂၇၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၂၇၁)

အမှတ်(၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၂၆၄၁၉၉၈၉၃ဖုန်း-၀၉- ၂၆၄၁၉၉၈၉၃

သက်ဆိုင်ပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းသက်ဆိုင်ပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ေဈးကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ပေိတာက် 

ပင်လမ်း၊ အမှတ်(၂၇)၊ (၇)ထပ်တိုက်၏ေြမညီထပ်၊ အကျယ်အဝန်း (၂၅'x၅၀') 

ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 

တရားဝင်လက်ဝယ်ထား စမီခံန် ခဲွေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ စန်းစန်းတင့[်၁၂/စခန 

(ိင်ု)၀၁၃၃၈၆] SCG-၀၁၄၉၃၅ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

စရန်ေငေွပး အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ချပ်ဆိ၍ု ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ပါက ကန်ကွက်လိုပါလ င် ေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနရက်မှ (၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထားမူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ကန်ုဆုံးသည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေမမီေစာ(B.A,LL.B,P.G.D.L)ေဒ ေမမီေစာ(B.A,LL.B,P.G.D.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၀၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၀၈)

အမှတ်(၅၆၅)၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၃/စီ)၊ MAC Tower၊ အမှတ်(၅၆၅)၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၃/စီ)၊ MAC Tower၊ 

ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၃၉၉၆၃၈၊ ၀၉-၄၂၃၇၂၄၈၂၄ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၃၉၉၆၃၈၊ ၀၉-၄၂၃၇၂၄၈၂၄

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၀)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၆၄)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၁၆၄)၊ အာသာဝသီလမ်း၊ ၄၀- 

ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ 

ဦးဝင်းလှ(2/MDN-၁၅၃၃၃၉)အမည် 

ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)

ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးဝင်းလှကွယ ်

လွန်ခ့ဲသြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ြမင့်ြမင့်[၁၂/

တမန(ုိင်)၀၂၇၃၀၃]မှ ဂရန်မူရင်း၊ ုိင်ငံ 

သားစစိစ်ေရးကတ်ြပား၊ ခင်ပွန်းဦးဝင်းလှ 

ေသစာရင်း၊ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ပီး အေမွ 

ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေဒ ြမင့်ြမင့်၏ 

ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ ်

လ ာ(၂)ေစာင်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာ

ရင်းတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ် 

ချပ်ဆုိရန်ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ် 

ဆိုရန်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်း

အား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက ်

အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ် 

ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်းဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ အေနာ်ရထာလမ်း(ကျံးကီးလမ်း)၊ 

အမှတ်(၃၁၂-၃၁၈)၊ တိုက်(ေအ)၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၄)၊ (ဒုတိယထပ်)(ယာ 

ဘက်ခန်း)၊ မူလအမည်ေပါက် ေဒ မွန်ကည်ြဖ[၇/ပမန(ုိင်)၁၅၅၄၅၀]ထံမှ 

ဝယ်ယူထားသူ ဦးေကျာ်လင်း[၁၄/အဂပ(ုိင်)၁၃၁၈၀၃]အပီးအပုိင်ဝယ်ယူ

ပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်တိက်ုခန်းပိင်ုဆိင်ုမ  အမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထား 

ြခင်းအား ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 

အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကနက်ွက်ိုင်ပါသည်။

အမ်ိရာ(၂)၊ မိြပှင့အ်မ်ိရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်အမ်ိရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေမာင်ဟိန်းြပည့်စံုဝင်း 

[၇/သနပ(ိုင်)၁၆၀၁၇၉]၏ CDC 

NO.114741/ AII in One / SID ှင့် 

ပတ်စ်ပိုစာအုပ်အမှတ်-ME886144 

တိုမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့  ်

ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပးပါ 
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ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနစိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ တုိင်းေဒသကီးဦးစီးမှးံုးမှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ဘ  ာေရးှစ် (၂၀၂၁ ေအာက်တိဘုာလမှ ၂၀၂၂ မတ်လအထ)ိ ြပည်ေထာင်စ ု

ဘ  ာရန်ပုံေငွတွင်ပါဝင်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်း 

အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

အေဆာက်အဦအေဆာက်အဦ

 ဓာတ်ေဆးသိေုလှာင်ု(ံRC)(၆၀'x၃၀'x၁၅')ှင့တဲွ်လျက်အေြခာက်ခံု ံ 

 (၁၅'x၁၅'x၁၅') (၁)လုံး

၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက-် ၁၁-၁-၂၀၂၂

 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲှင့်အချနိ ်  - ၁၀-၂-၂၀၂၂  (၁၆:၃၀)နာရီ

 တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ   - တုိင်းေဒသကီးဦးစီးမှးံုး၊ 

   စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊  

   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃။ တင်ဒါပုံစံများကိ ု   ေအာက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာတွင ်    ုံးချနိ်အတွင်း 

ဝယ်ယူိင်ုပီး အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိလုည်း ဖန်ုး(၀၁-၆၄၁၁၅၅၊ 

၀၁-၆၄၇၉၈၀)တိုသို စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံး၊ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနတိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံး၊ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်(ကိကုန်း)ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ(်ကိကုန်း)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ စန်ိပန်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၁)ဟေုခ တွင်သည့် 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀'x၆၀')အနက်မှ ေြခရင်းြခမ်း၊ (၂၀'x၆၀')ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ ဇာြခည်ဝင်း[၁၂/ဆကန(ိုင်)၀၀၂၄၇၅]မှ တရားဝင ်

လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားလျက်ရိှပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 

ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီသြဖင့်  ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၅)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးေအးသင်း(LL.B)ေဒ ေအးေအးသင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၅၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၅၃)

အမှတ်(၄၅/စီ)၊ ဒုတိယထပ်၊ လမ်း(၅၀)(ေအာက်ဘေလာက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၄၇၃အမှတ်(၄၅/စီ)၊ ဒုတိယထပ်၊ လမ်း(၅၀)(ေအာက်ဘေလာက)်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၄၇၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ မိမရပ်ကွက်၊ ပိက်ုလုံးလမ်း၊ အမှတ်(၇၀)ေန ေဒ ကလျာဦး[၇/ဖမန(ိင်ု)၀၀၁၆၂၀]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိင်ုး အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ကလျာဦးသည် ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးတင့ဆ်န်းှင့ ်(၂၀၀၁)ခှုစ်တွင် လက်ထပ် 
ထိမ်းြမားခ့ဲပီး သား ေမာင်ေအာင်ေကာင်းသန်၊ သမီး မသီရိရှင်းသန်တုိကုိ ထွန်းကားခ့ဲပါသည်။ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးတင့်ဆန်းသည် ကျန်ခ့ဲေသာ (၅)လ 
ေကျာ်ခန်က (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်ခ့ဲပီး ဦးတင့်ဆန်း၏ဇနီး ေဒ ကလျာဦးှင့် အထက်အမည်ပါ သားသမီး(၂)ဦးကျန်ရစ်ခ့ဲပါသည်။ ဦးတင့်ဆန်း၏ 
Linn ကုမ ဏီအပါအဝင် ယခင်လုပ်ကုိင်ခ့ဲေသာ လုပ်ငန်းအဝဝကုိလည်း ကျန်ရစ်သူဇနီး ေဒ ကလျာဦးမှ တာဝန်ယူဆက်လက်လုပ်ကုိင်လျက်ရိှပါသည်။ 
ေဒ ကလျာဦးသည ် ဦးတင့်ဆန်းှင့်  လက်ထပ်ခဲ့သည့်ကာလတစ်ေလ ာက် တိုးပွားခဲ့သည့ ် မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ  ပစ ည်း၊  ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 
ပစ ည်းများကုိ အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှသူြဖစ်သည့်အားေလျာ်စွာ အရယ်မေရာက်ေသးသည့် သားှင့်သမီးအား တရားဝင်အုပ်ထိန်းေစာင့်ေရှာက်လျက် 
ရိှပါေကာင်းှင့် ကွယ်လွန်သူ ဦးတင့်ဆန်းက င်းကျန်ရစ်သည့် ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများ၊ မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ ပစ ည်းများကို တစ်ဦးတည်း 
ပိုင်ဆိုင်စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိသူြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးသီဟ(ဥပေဒဘွဲ) ဦးချစ်ဝင်း(ဥပေဒဘွဲ) ဦးသီဟ(ဥပေဒဘွဲ) ဦးချစ်ဝင်း(ဥပေဒဘွဲ)
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၇၄၃၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၇၃၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၇၄၃၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၇၃၄)
 အမှတ်(၂၃၂)၊ ေဇယျာဒီပလမ်း၊ (၃၁)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၂၃၂)၊ ေဇယျာဒီပလမ်း၊ (၃၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၃၂)၊ ေဇယျာဒီပလမ်း၊ (၃၁)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၂၃၂)၊ ေဇယျာဒီပလမ်း၊ (၃၁)ရပ်ကွက်၊
 ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၅၈၈၈၂၁ ဖုန်း-၀၉-၇၂၁၁၅၀၂၁၆ ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၅၈၈၈၂၁ ဖုန်း-၀၉-၇၂၁၁၅၀၂၁၆

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ လေူနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၀၂)၊ (အလျား၄၀'xအန၆ံ၀')အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀)

ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အတွင်းမှ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာ (အလျား၁၃'xအနံ 

၆၀')အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ဟုေခ တွင်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ 

၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အေနာ်မာ(၁၈)လမ်းအေရှ၊ အမှတ်(၄၁)ေြမကွက်ကီးအတွင်းမှ 

ေြခရင်းဘက်အြခမ်းေြမကွက ်(ေြမကွက်အမှတ-်၃၉ှင့် ကပ်လျက်ရှိေသာ)အပါ 

အဝင် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အဦတိုှင့်အတ ူအကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တိုအား မိမိကိုယ်တိုင်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး စီမံခန်ခွဲေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိပါ 

သည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခင်စု[၁၂/သကတ(ုိင်) ၀၃၅၇၆၂]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏ 

မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေအးေအးမိုး[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၁၂၂၇၅]မှ တရားဝင်ဝယ်ယူပီး 

လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုေနထိင်ုပီးြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေမာင်ေမာင်သူရ(ေြမာင်းြမ) ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B) ဦးေမာင်ေမာင်သူရ(ေြမာင်းြမ) ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B)

 LL.B,A.G.T.I(EP),D.B.L,D.M.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၃၂) LL.B,A.G.T.I(EP),D.B.L,D.M.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၃၂)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၀၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၀၈)

 ေဒ ချယ်ရီလ  င်(LL.B) ဦးစိုးလွင်ဦး(LL.B) ေဒ ချယ်ရီလ  င်(LL.B) ဦးစိုးလွင်ဦး(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၉၈၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၉၈၁)

အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၃၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၃၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၈၆)၊ ေအာင်သပိ ံလမ်း 

ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ကီးအနက် တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၂၃x၆၀)(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း)ဂရန်မရူင်းှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား မိမိတုိပုိင်ဆုိင် 

ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်းှင့် အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ကတိြပသူ ဦးေအာင်သူ[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၆၇၀၅၃]ှင့် ေဒ ပံး ပံး 

ေအး[၁၂/အစန(ိင်ု)၀၆၄၆၂၉]တိုထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်ပီး ဆိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ပီး ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားများ၊ မူရင်းများတင်ြပပီး 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဝယ်ယူသူ အမည်ေပါက်သည်အထိ 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဇင်ေအး (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.R) ေဒ သဇင်ေအး (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.R) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၃၂)

အမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇အမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၉ဘီ)၊ သမာဓိ(၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၃၉)၊ 

ဦးေကျာ်ခုိင် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ကီးထဲမှ ေြခရင်းြခမ်းေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်သူများြဖစ်ေသာ (၁။ ေဒ လှရီ ၊ ၂။ ဦးြမင့်ေရ ၊  ၃။ ဦးတင်ေရ ၊ ၄။ ဦးစံေရ ၊ ၅။ ဦးစံေအး၊ ၆။ 
ဦးစံြမင့်၊ ၇။ ဦးစံငယ်)တိုထံမှ “ှစ်ဦးသေဘာတူအပီးအပုိင် အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ ခင်ေအးြမင့် 
(ဘ) ဦးေစာလ  င်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၆၉၄၈၅]ကိင်ုေဆာင်သမှူ မမိတိစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ 
ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်မှ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ခွဲတွင် ေချးယူထားသည့်ေငွကျပ ်
တစ်သန်ိးအား ေပးသွင်းထားသည့ေ်ငြွဖတ်ပိင်ုးများရိှပီး ြပဿနာအ ပ်အရှင်းမရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်း 
ချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ 
တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။                              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေရ ရည်ေသွး(LL.B, DBL)(စ်-၄၂၈၇၅)ေဒ ေရ ရည်ေသွး(LL.B, DBL)(စ်-၄၂၈၇၅)
(အထက်တန်းေရှေန)(အထက်တန်းေရှေန)

အမှတ်-၅၂၊ ချမ်းသာလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၂၁၈၃၉၊ ၀၉-၉၈၂၅၁၃၂၄၇အမှတ်-၅၂၊ ချမ်းသာလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၂၁၈၃၉၊ ၀၉-၉၈၂၅၁၃၂၄၇

ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၅၁၂၈]ှင့် ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့[်၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၅၁၂၈]ှင့် 

ေဒ ယ်မင်းမင်းေအာင်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၂၂၈၂]တိုသိေစရန် ေဒ ယ်မင်းမင်းေအာင[်၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၂၂၈၂]တိုသိေစရန် 

အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်ရိှ ကေမ ာဇဘဏ်လီမိတက်၊ တာေမွဘဏ်ခဲွ၊ ဘဏ်ခဲွ 

တာဝန်ခံ ေဒ ယ်ယ်ေထွး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်ှင့် ေဒ ယ်မင်းမင်းေအာင်တုိသည် ကေမ ာဇဘဏ်လီမိတက်၊ 

တာေမွဘဏ်ခဲွတွင် ေချးေငွစာရင်းအမှတ်-၀၇၅ ၆၀ ၂၀ ၁၄ ၀၀ ၆၀ ၆၉၀၁ ြဖင့် Term Loan 

ြဖင့် ေချးေငွများရယူခဲ့ပီး ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန ်သက်တမ်းြပည့်ေြမာက်ပီးေနာက်ပိုင်း 

၌ ဘဏ်မှအကမ်ိကမ်ိ အေကာင်းကားခဲရ့ာ ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့ှ်င့ ်ေဒ ယ်မင်းမင်းေအာင် 

တုိမှ ေချးေငွအရင်းှင့် အတုိးေပးဆပ်ရန်ှင့်ပတ်သက်၍ အကိမ်ကိမ်ဝန်ခံကတိြပြခင်း 

များရှိခဲ့ေသာ်လည်း ေချးေငွအေြပအေကျေပးဆပ်ြခင်းမရှိဘ ဲပျက်ကွက်ေနပါသည်။

အထက်ပါ အေြခအေနေကာင့ ်ဤသတင်းစာ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက် 

အတွင်း လူကီးမင်းတို ေပးဆပ်ရန် တာဝန်ရှိသည့် အရင်းှင့်အတိုးေငွများကိ ုဘဏ်သို 

ဆက်သွယ်၍ လာေရာက်ေပးသွင်းရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေပးဆပ်ြခင်းမရှိ ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆိုေတာင်းခံသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်တရားစဲွဆိေုတာင်းခရံပါက ေငွအရင်းှင့အ်တုိးအပါအဝင် အရပ်ရပ် 

ကုန်ကျစရိတ်များအားလံုးသည် ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့ှ်င့ ်ေဒ ယ်မင်းမင်းေအာင်တုိအေပ  

ကျေရာက်လိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ှင်းပွင့်လ  င်(LL.B)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၄၄)ေဒ ှင်းပွင့်လ  င်(LL.B)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၄၄)

အမှတ်(၃၃၀)၊ ဥဇ နာ(၆)လမ်း၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၃၀)၊ ဥဇ နာ(၆)လမ်း၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၂၈၇၊ ၀၉-၇၆၁၅၃၃၀၆၃ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၂၈၇၊ ၀၉-၇၆၁၅၃၃၀၆၃

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ပတ ြမားလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၈၄/ခ)၊ ဦးကည်ဝင်း အမည်ေပါက်သည့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် 

မူရင်း၊ ေြမအကျယ် ေပ(၂၀၁
၂x ၆၀)ရှိ ေြမှင့် ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 

ထားေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးကည်ဝင်း 
[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၈၃၉၂၅]ကိင်ုေဆာင်သမှူ အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရိှေကာင်း အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း တာဝန်ယူေရာင်းချ 
သြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးြပည့်ဖိးရှန် [၁၂/ကခက(ိုင်)၀၇၄၃၂၂]မှ 
စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသတိုကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ဆက်သွယ်၍ ခိုင်လုံ 
ေသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မည့်သူများမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ပီးသည်ထိ ဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
  န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ - န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ -
 ဦးြပည့်ဖိးရှန် ေဒ ခင်သူဇာဝင်း (LL.B) ဦးြပည့်ဖိးရှန ် ေဒ ခင်သူဇာဝင်း (LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)
  အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊    အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊  
  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်။ ဖန်ုး -၀၉- ၂၅၆၃၂၂၀၉၁  ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်။ ဖုန်း -၀၉- ၂၅၆၃၂၂၀၉၁

ကွယ်လွန်သူတရားပိင်၏ တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်ထံသုိေပးရန်ဆင့်စာကွယ်လွန်သူတရားပိင်၏ တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်ထံသုိေပးရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၂၊ နည်းဥပေဒ-၄)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၂၊ နည်းဥပေဒ-၄)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၈ခုှစ်၊ တရားမမ အမှတ်-၅၂၅၂၀၁၈ခုှစ်၊ တရားမမ အမှတ်-၅၂၅
ေဒ ဝင်းြမ ၁။ ေဒ လွင်လွင်ဦး ၄။ ေဒ ဥမ ာဦး
  ၂။ ေဒ ိုင်ိုင်ဦး ၅။ ေဒ တင်တင်ဦး
  ှင့်  ၃။ ေဒ ေဆွေဆွဦး
  (ကွယ်လွန်သူ ဦးအုန်းြမင့်၏ တရားဝင်
  ကိုယ်စားလှယ်များ)

တရားလို တရားပိင်များတရားလို တရားပိင်များ

ကွက်သစ်လမ်း၊    ဆလင်းပရိယတ ိစာသင်တိုက်ှင့ ်  ပုဇွန်ေတာင်ေဈး       

ကားလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်ေန  (၁) ေဒ လွင်လွင်ဦး၊  (၂) ေဒ ိုင်ိုင်ဦး၊ (၃) 

ေဒ ေဆွေဆွဦး (ယခုလိပ်စာမသိသူများ) သိေစရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်ေနတွင် တရားလို ေဒ ဝင်းြမက ဤုံး၌ 

တရားပိင် ဦးအန်ုးြမင့ ်ကွယ်လွန်သအူေပ တွင် တရားစဲွဆိရုာ သင်သည်ဆိခုဲေ့သာ 

ကွယ်လွန်သ ူဦးအန်ုးြမင့၏် တရားဝင်ကိယ်ုစားလှယ်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းကွယ်လွန်သ ူ

၏အစား သင့်ကို တရားပိင်အြဖစ် ထည့်သွင်းပါမည့်အေကာင်း တရားလိုက 

ေလ ာက်ထားေသာေကာင့်၊  ၎င်းအမ ကို  ထုေချရန်  ဤုံးသို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၇ ရက် (၁၃၈၃ ခှုစ်၊ တပိုတဲွလဆန်း  ၇ ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ၁၀:၀၀  

နာရလီာေရာက်ရမည်။ အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် 

ဆုိခ့ဲေသာ အမ ကိ ုသင့်မျက်ကွယ်တွင် ဆုိင်ဆုိကားနာစစ်ေဆးဆံုးြဖတ်လိမ့်မည်။

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

အမိန်ဆင့်စာခလွတ်။

ေငွ-----------ရရှိပီး။

 (စမ်းသီတာေအာင်)စမ်းသီတာေအာင)်

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

{}
တူ/သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းတူ/သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးမိ၊ ုံးကီးရပ်ကွက်၊ (၂၈)လမ်း၊ အမှတ(်၂၀၇)ေန ဦးစစ်ကျိ(ခ) လင်ချတ်ရ ီ[၇/ပခန 

(ိုင်)၁၇၁၉၀၂]၏ တူ/သား ေမာင်ငိမ်းချမ်း [၇/ပခန(ိုင်)၂၆၆၅၃၇]ကိုင်ေဆာင်သူသည ်လွန်ခဲ့ေသာ (၁၈)ှစ်ခန်  

ကတည်းက ဦးေလးြဖစ်သူတိုှင့ ်အတူေနထိုင်ြခင်းမရှိဘ ဲသီးြခားေနထိုင်ကာ ကူညီေထာက်ပံ့ြခင်း တစ်စုံတစ်ရာ 

မရိှပါဘဲ မိသားစုေဆွမျိးများအေပ  စိတ်ဒုက ြဖစ်ေစရန် အကိမ်ကိမ် ြပမူေဆာင်ရက်ခ့ဲသည့်အြပင် မိသားစုေဆွမျိးများ၏ 

ဂုဏ်သိက ာများ ကျဆင်းေစရန် အကိမ်ကိမ်ြပမူေဆာင်ရက်ခဲ့သည်ြဖစ်၍ ေမာင်ငိမ်းချမ်း [၇/ပခန(ိုင်)၂၆၆၅၃၇]

အား တူ/သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ထားေကာင်းှင့် ၎င်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သုိမ သက်ဆုိင်မ မရိှ၍ ေနာက်ေနာင် 

၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ ကစိ အဝဝများအား တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

လ ဲအပ်သူလ ဲအပ်သူ

ဦးစစ်ကျိ(ခ) လင်ချတ်ရီဦးစစ်ကျိ(ခ) လင်ချတ်ရီ

လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ

FUTURE BRIGHT LAW FIRMFUTURE BRIGHT LAW FIRM

 ေဒ မိုးမိုးေအး ေဒ မိုမိုထွဋ် ေဒ နန်းရည်မွန်ဦး ေဒ မိုးမိုးေအး ေဒ မိုမိုထွဋ် ေဒ နန်းရည်မွန်ဦး

 LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.C.W.E LL.B, DBL, DIPL LL.B, D.B.L, D.I.L LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.C.W.E LL.B, DBL, DIPL LL.B, D.B.L, D.I.L

 တရားလ တေ်တာ်ေရှေန(စ်-၈၅၅၈) တရားလ တေ်တာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၆၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၇၅) တရားလ တေ်တာ်ေရှေန(စ်-၈၅၅၈) တရားလ တေ်တာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၆၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၇၅)

 ေဒ ဝင်းရတနာလ  င် ေဒ ခိုင်သ ာလွင် ေဒ သွယ်သွယ်ြမ ေဒ ယုန ာေအာင် ေဒ ဝင်းရတနာလ  င် ေဒ ခိုင်သ ာလွင် ေဒ သွယ်သွယ်ြမ ေဒ ယုန ာေအာင်

 LL.B LL.B,DBL, MA (Business Law) LL.B LL.B LL.B LL.B,DBL, MA (Business Law) LL.B LL.B

 အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန

 (စ်-၃၈၉၁၄) (စ်-၅၁၈၂၃) (စ်-၅၃၃၂၄) (စ်-၅၃၅၁၀) (စ်-၃၈၉၁၄) (စ်-၅၁၈၂၃) (စ်-၅၃၃၂၄) (စ်-၅၃၅၁၀)

အမှတ်(၈၃)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၈၃)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၅၈၂၇၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၅၈၂၇၀

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃-မာန်ေြပ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၃၀)၊ ဧရယိာ(အလျား၉၂ေပ/ 

၁၀၁ေပxအန၁ံ၃၅ေပ)၊ (၀.၃၀)ဧက၊ (၁၃၀၂၇.၅စတရုန်းေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် တည်ရိှေသာ 
အမှတ်(၁၆၃၀)၊ ယမုံနာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့် အေဆာက်အဦေဟာင်း 
အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုှင့ပ်တ်သက်၍ အမည်ေပါက် ဦးစိုးြမင့[်၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၂၃၅၄၉]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
က ဝယ်ယူရနအ်တွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်သြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများသည ်ဤေကညာသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွငး် 
က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ စာရက်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားများှင့်တက ွလာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ြပလပ်ုေတာ့ 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ေဒ စန်းစန်းဝင်း(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၂၁၇၂)ေဒ စန်းစန်းဝင်း(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၂၁၇၂)

B.A(LAW),LL.B(Advocate),D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.A.PsyB.A(LAW),LL.B(Advocate),D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.A.Psy
WIPO,DL(101),(201),(317)Switzerland(Geneva)WIPO,DL(101),(201),(317)Switzerland(Geneva)

အမှတ်(၂၀၉/ဃ)၊ ဘူတာုံလမ်း၊ ကန်ဘဲ့၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၂၀၉/ဃ)၊ ဘူတာုံလမ်း၊ ကန်ဘဲ့၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၁၂၀၆၊ ၀၉-၉၇၄၇၃၅၆၈၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၁၂၀၆၊ ၀၉-၉၇၄၇၃၅၆၈၆

ဦးရဲြမင့်ေအာင်ှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းဦးရဲြမင့်ေအာင်ှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏အမ သည် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး(အေနာက်ပိုင်း)၊ ကိပင်ေကာက ်

မိနယ်၊ ဘုကီးေကျးရာအပ်ုစ၊ု ဘုကီးေကျးရာ၊ အမှတ်(၆၁)ေန ေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်း[၇/
ကပက(ိုင်)၀၈၁၉၀၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

က ု်ပ်၏အမ သည် ေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်းှင့ ်ဦးရြဲမင့ေ်အာင်[၇/ကပက(ိင်ု)၀၈၁ 
၉၀၇]တိုသည် တရားဝင်အကင်လင်မယားအြဖစ ်လက်ထပ်ေပါင်းသင်းေနထိုင ်
ခဲ့သည်မှာ ှစ်ေပါင်း(၄၀)ေကျာ်ခန်ရှိခဲ့ပီး သားသမီး(၃)ဦးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ 
ဦးရဲြမင့်ေအာင်သည် (၂၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက်က အေကာင်းြပချက် တစ်စုံတစ်ရာ 
ေြပာဆိုြခင်းမရှိဘ ဲေနအိမ်၌ မေနိုင်ေတာ့ေကာင်း ေြပာဆိုကာ ၎င်း၏ ပင်စင် 
စာအုပ်ှင့် ယုိးဒယားဆုိင်ကယ်တစ်စီးအား ယူေဆာင်ကာ မိမိသေဘာဆ အေလျာက် 
ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားခဲ့ပါသြဖင့် က ်ုပ်၏အမ သည်မှ (၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲြဖင့ ်
အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းေပးရန်ှင့် ၎င်း၏ကိစ အဝဝအား လိက်ုလံ 
တာဝန်ယူေြဖရှငး်ေပးမည် မဟုတ်ေကာငး် (ုိတစ်)စာေပးပုိခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ထိုေကာင့် ယေနအချနိ်မှစ၍ ဦးရဲြမင့်ေအာင်ှင့်စပ်လျ်းသည့် ယခင်ကေသာ ်
လည်းေကာင်း၊ ယခုေနာက်ပုိင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဆာင်ရက်ထားသည့် ေကာင်းကျ ိး 
ဆုိးကျိးကိစ အသီးသီးကုိ လုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယူ လက်ခံေဆာင်ရက်ေြဖရှင်းေပး
မည်မဟုတ်ေကာင်း ဦးရဲြမင့်ေအာင်ှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
 လ ဲအပ်သူ ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်သူ ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း ဦးသန်းိုင်ေဌး(LL.B,WIPO(Switzerland) ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း ဦးသန်းိုင်ေဌး(LL.B,WIPO(Switzerland)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၄၀၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၄၀၈)
  အမှတ်(၃၇)၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ ရာဘရဲပ်ကွက်၊ ြပည်မိ။   အမှတ်(၃၇)၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ ရာဘဲရပ်ကွက်၊ ြပည်မိ။ 
  ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၇၆၉၅၀  ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၇၆၉၅၀



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ကွန်ဒို(သစ်)/တိုက်ခန်းများေရာင်းမည် (ေနရာေကာင်း)ကွန်ဒို(သစ်)/တိုက်ခန်းများေရာင်းမည ်(ေနရာေကာင်း)
၁။ စမ်းေချာင်း၊ မဂ  လာလမ်း၊ (1250)Sqft, 6.F၊ က န်းပါေကး MBR(1), BR(1)  

ြပင်ဆင်ပီး၊ လူေနခွင့်ကျပီး၊ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအသစ် ။      (1430)သိန်း(1430)သိန်း

၂။ စမ်းေချာင်း၊ ရန်ေအာင်လမ်း၊ (1380) sqft, 4.F က န်းပါေကး၊ MBR(1), 

BR(1), A/C(2)၊ ြပင်ဆင်ပီး၊ ေပကျယ်တိုက်ခန်းသန်။          (950)သိန်း(950)သိန်း

၃။ စမ်းေချာင်း၊ သရီလိမ်း၊ ေပ(121
2
x50), 4.F၊ ပါေကး၊ ေက ြပား၊ အပ်ိခန်း(1)၊ 

သံပန်းဆန်းရိှတ်ြပည့်၊ ြပင်ဆင်ပီး၊ အသင့်ေနတုိက်ခန်းသန်။ (430)သန်ိး(430)သိန်း

(ဆက်သွယ်ရန်) ဖုန်း-09-5185350,09-5661127(ဆက်သွယ်ရန်) ဖုန်း-09-5185350,09-5661127

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ုံးအဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ုံး

ေနြပည်ေတာ်ေနြပည်ေတာ်

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၀ ရက်၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၀ ရက်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်

၁။ အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိ 
ေသာ လစာ န်း ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ တန်း၊ ဒုတိယလက်ေထာက် 
ဦးစီးမှးရာထူး (၅၀)ေနရာအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချငး်ြပည့်မီသူများ 
ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းိုင်ပါသည်။  
၂။ ေလ ာက်ထားသူများသည-်
 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံသား ြဖစ်ရမည်။
 ( ခ ) တက သိလ်ုတစ်ခုခုမှ ဘဲွရရိှထားသူြဖစ်ရမည်။ (B.C.Sc, B.C.Tech, 

B.A(Eng;)၊ B.A(IR), B.Com, LL.B ဘွဲရရှိသူများှင် ့မဟာဘွဲ 
ရရှိသူများအား ဦးစားေပးစ်းစားမည်ြဖစ်ပါသည်။)

 ( ဂ ) အဂ  လိပ်စာ/ ကွန်ပျတာ က မ်းကျင်သ ူြဖစ်ရမည်။
 (ဃ) ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်  (၃၀)ှစ်ထက်  မေကျာ်လွန်သူ 

ြဖစ်ရမည်။
 ( င ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများြဖစ်ပါက ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် အသက် 

(၃၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။ 
 ( စ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး   ေဒသမေရးသွားေရာက်တာဝန ်

ထမ်းေဆာင်ိုင်သ ူြဖစ်ရမည်။
 (ဆ) ဝန်ထမ်းအြဖစ် ခန်အပ်ြခင်းခံရပါက အနည်းဆုံး(၅)ှစ် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန် ဝန်ခံကတိြပ လက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ရမည်။
၃။ ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကိ ုြပည့်စုံစွာ ေဖာ်ြပရမည-်
 (က) ေလ ာက်ထားသူအမည်ှင့် ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
 ( ခ ) မိဘအမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်၊ ၎င်းတို၏ 

အလုပ်အကိုင်ှင့်ေနရပ်
 (ဂ ) ေမွးေနသက ရာဇ်ှင့် အသက်
 (ဃ) လူမျိးှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ
 ( င ) ပညာအရည်အချင်း၊ ေအာင်ြမင်သည့်ခှုစ်ှင့် ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည့် 

ေကျာင်း/ တက သိုလ်
 ( စ ) ဆက်သွယ်ရန် ေနရပ်လိပ်စာှင့် ဖုန်းနံပါတ်
 (ဆ) အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ(အြပည့်အစုံ)
 ( ဇ ) ေရးေြဖစာေမးပွဲကိ ုေနြပည်ေတာ်တွင် ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ ်

ပါသည်။
၄။ စာေမးပဲွဝင်ေကး ကျပ် ၁၀၀ဝိ(ကျပ်တစ်ေထာင်တိတိ)ကုိ ေနြပည်ေတာ်ရိှ 
ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင် အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်
ုံး၏ ေငွစာရင်းအမှတ်၊ OA-012406 သို ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
နယ်မှေလ ာက်ထားသူများသည်  နီးစပ်ရာြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်များမ ှ
တစ်ဆင့် ေကာ်မရှင်ုံး၏ ေငွစာရင်းအမှတ်၊ OA-012406 သို ေငွလ ဲြဖင် ့
ေပးသွင်းပီး ေငွလ ဲေြပစာမူရင်းအား ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ြပ 
ရမည်။
၅။ ေလ ာက်လ ာပုံစံကို အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ုံး၊ 
ုံးအမှတ်(၅၆)၊ ေနြပည်ေတာ်ှင့် ေကာ်မရှင်ုံးခွဲ(ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ 
ေတာင်ကီးှင့် ေမာ်လမိင)်တိုတွင် အခမဲ့ ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။ 
၆။ အလုပ်ေလ ာက်ထားရာတွင ်ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
စာရက်စာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ြပရမည-်
 (က) ဝင်ေကးေပးသွင်းသည် ့ချလန်မူရင်း/ေငွလ ဲေြပစာမူရင်း
 ( ခ ) ှစ်လအတွင်း ိုက်ကူးထားေသာ ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ (၁'' x ၁.၂၅'') 
 ( ဂ ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ 
 (ဃ) အသက်ှင့်ပညာအရည်အချင်းအတွက် အေထာက်အထားမတိ 
  (ဘဲွလက်မှတ်၊ တက သုိလ်ဝင်တန်း/အေြခခံပညာအထက်တန်း 

ေအာင်လက်မှတ်  (သိုမဟုတ်)  ေအာင်ြမင်ခဲ့သည့်ေကျာင်း၏ 
ေထာက်ခံစာ)

 (င ) ြပင်ပပဂု ိလ်များအတွက် အလပ်ုသမားမှတ်ပုတံင် ကတ်ြပားမတိ 
 ( စ ) (၁)လအတွင်းရရိှထားေသာ အကျင့်စာရတိ ေကာင်းမွန်ေကာင်း၊ 

လိပ်စာေဖာ်ြပပါေဒသတွင ်  အမှန်ေနထိုင်ေကာင်း  ရပ်ကွက/်
ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရးမှး၏ ေထာက်ခခံျက်မရူင်းှင့် သက်ဆိင်ုရာ 
နယ်ေြမရတဲပ်ဖဲွ၏ ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခခံျက်မရူင်း

 (ဆ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း ေဆးစစ်ချက်လက်မှတ်မူရင်း
 ( ဇ ) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းပုံစ(ံ၆၆/၆)မိတ 
 (ဈ ) ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်ပါက သက်ဆိင်ုရာ ဝန်ကီးဌာန/အဖဲွအစည်း၏ 

ခွင့်ြပေကာင်းေထာက်ခံစာ(မူရင်း/မိတ )
၇။ ေလ ာက်လ ာများကို ၁၀-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ အဂတိ 
လိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရး ေကာ်မရှင်ုံး၊ ုံးအမှတ(်၅၆)၊ ေနြပညေ်တာ်ှင့် 
ေကာ်မရှင်ံုးခဲွ(ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ ေတာင်ကီးှင့် ေမာ်လမိင်)သုိ လူကုိယ်တုိင် 
ြဖစ်ေစ၊ ကုိယ်စားြဖစ်ေစ၊ စာတုိက်မှြဖစ်ေစ ံုးချန်ိအတွင်း အေရာက်ေပးပုိ 
ေလ ာက်ထားရမည်။ (သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ေရာက်ရှိလာေသာ 
ေလ ာက်လ ာများ၊ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့် မကိုက်ညီသူများ၊ 
ပူးတွဲတင်ြပရမည် ့စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား မြပည့်စုံသူများကိ ု
(လုံးဝ) ထည့်သွင်းလက်ခံစ်းစားေပးမည ်မဟုတ်ပါ။)
၈။ အဂ  လပ်ိစာှင့် အေထေွထဗွဟသုတု ေမးခွန်းလ ာတိုပါဝင်သည့ ်အရည် 
အချင်းစစ် ေရးေြဖစာေမးပွဲကို ေနြပည်ေတာ်တွင် ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပီး 
လာေရာက်ေြဖဆိသုည့်အခါ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား၊ ဘဲွလက်မှတ်ှင့် 
အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပားမူရင်းတုိအား တစ်ပါတည်းတင်ြပရမည်။ 
ေြဖဆိုမည့်ေနရက်အား ထပ်မံအေကာင်းကားပါမည်။
၉။ ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပား(ခုံအမှတ်)ကို  ေနြပည်ေတာ်  အဂတိလိုက်စားမ  
တိုကဖ်ျက်ေရးေကာ်မရှင်ံုးတွင် ေရးေြဖစာေမးပဲွေြဖဆုိမည့်ေနရက်မတုိင်မီ 
(၃)ရက်အလိုတွင ်စတင်ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်၍ ုံးချနိ်အတွင်း လူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက်ထုတ်ယူရမည်။
၁၀။  ေရးေြဖစာေမးပွဲ  ေအာင်ြမင်သူများကို  လူေတွစစ်ေဆးြခင်းှင့ ်
ကွန်ပျတာလက်ေတွ စစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး 
ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူ အမည်စာရင်းများကို အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရး
ေကာ်မရှင်၊ Website ြဖစ်ေသာ www.accm.gov.mm၊ accmyanmar ှင့် 
ေနစ်ထတ်ုသတင်းစာများတွင် ေကညာေပးထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ စစ်ေဆး 
မည့်ေနရက်များအား ထပ်မံေကညာသွားပါမည်။ 
၁၁။   အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ေနြပည်ေတာ်၊ အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက် 
ေရးေကာ်မရှင်ုံး၊ စီမံေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းေရးရာဌာနခွဲ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ 
၀၆၇-၈၁၀၃၄၈၇ သိုြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်ုံးခွဲ (ရန်ကုန်)၏ ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၁-
၅၃၂၆၀၇ သိုြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်ုံးခဲွ(မ ေလး)၏ ဖန်ုးနပံါတ်၊ ၀၂-၄၀၅၆၀၇၉ 
သိုြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်ုံးခွဲ(ေတာင်ကီး)၏ ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၈၁-၂၁၃၂၂၇၅၊ 
၀၈၁-၂၁၃၂၂၇၆ သိုြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်ုံးခွဲ(ေမာ်လမိင်)၏ ဖုန်းနံပါတ်၊ 
၀၅၇-၂၀၂၇၈၆၉ သုိြဖစ်ေစ လူကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ် 
စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေနဒွန်းဦး(ဘ)ဦးြမင့ဦ်း[၁၂/အလန(ိင်ု) 

၀၄၅၅၉၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ ်

ပါသည်။

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေနဒွန်းဦးှင့ေ်ဒ ခင်ြမတ်ိုးဦး(ခ)ိုးတိုမှာ 

ေမာင်ှမအရင်းေတာ်စပ်ကပါသည်။ ဦးေနဒွန်းဦးှင့် ညီမအရင်း ေဒ ခင် 

ြမတ်ိုးဦး(ခ)ိုးတိုမှာ ေမာင်ှမေတာ်စပ်သည်မှအပ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး 

စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊ ေငွေရးေကးေရး ကိစ ရပ်များပတ်သက်ဆက် ယ်မ 

လုံးဝမရိှပါ။ ေဒ ခင်ြမတ်ိုးဦး(ခ)ိုးမှေသာ်လည်းေကာင်း၊ ၎င်းှင့ပ်တ်သက် 

ဆက် ယ်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှေသာ်လည်းေကာင်း၊ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏ 

အမည်အားအသုံးြပ၍ ေငွေချးငှားြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ 

ေရာင်းချြခင်းများ မြပလပ်ုပါရန်ှင့ ်ြပလပ်ုခဲပ့ါက က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ဦးေနဒွန်းဦးှင့်လုံးဝ(လုံးဝ) မသက်ဆိုင်ပါေကာင်း၊ လုံးဝတာဝန်မယူပါ 

ေကာင်း၊ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သင်းလဲ့လဲ့စိုး(LL.B,DBL)ေဒ သင်းလဲ့လဲ့စိုး(LL.B,DBL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၈၅)

ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၆၅၆၈၈ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၆၅၆၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈/၁)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ စကားဝါလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၁)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေဒ လှသန်းအမည်ေပါက်ထွက်ရိှထားသည့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် 
ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်ှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဦးမျိးေမာင်ေမာင်(GP ရရှိသူ)မှ 
ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူကာလက်ရှိတွင ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုကာ ေရာင်းချရန် 
အဆိြုပကမ်းလှမ်းလာ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွာ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ သ ာဝင်း(LL.B,D.B.L) ေဒ မိုးမိုးြမင့်(LL.B,D.B.L) ေဒ သ ာဝင်း(LL.B,D.B.L) ေဒ မိုးမိုးြမင့(်LL.B,D.B.L)
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၃၅၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၁၇၀) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၃၅၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၁၇၀)

အမှတ်(စီ/၅)၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက သိုလ်၊ ကိကုန်းအေရှရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(စီ/၅)၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက သိုလ်၊ ကိကုန်းအေရှရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၆၅၉၂၄၄၊ ၀၉-၉၅၉၀၀၄၉၈၈၊ ၀၉-၉၅၅၅၂၁၀၇၅၊ ၀၉-၅၀၆၆၄၈၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၆၅၉၂၄၄၊ ၀၉-၉၅၉၀၀၄၉၈၈၊ ၀၉-၉၅၅၅၂၁၀၇၅၊ ၀၉-၅၀၆၆၄၈၇

Mr.Zhon Wen Hun (Sai Tong Logestic Co.,Ltd)မှ လစ် ယာ်ငှားရမ်းခ ေငွများေပးသွင်းရန်Mr.Zhon Wen Hun (Sai Tong Logestic Co.,Ltd)မှ လစ် ယာ်ငှားရမ်းခ ေငွများေပးသွင်းရန်
ပျက်ကွက်ေနြခင်းအတွက် အသိေပးေကညာြခင်းပျက်ကွက်ေနြခင်းအတွက ်အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အေနာ်ရထာစက်မ ဇန်ု(၂)၊ မန်ိးလမ်းှင့ ်အလယ်လမ်းေထာင့ ်(အိင်ု-၂)တွင် တည်ေထာင်ဖွင့လှ်စ် 
ထားရှိေသာ Myanmar Synergy Co.,Ltd.၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာပါသည-်

Mr.Zhon Wen Hun (Sai Tong Logestic Co.,Ltd)သည် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွMyanmar Synergy Co.,Ltd.ထမှံ စာချပ်အမှတ်- 
(MS/Con-008R-2019-2020)ှင့် စာချပ်အမှတ်-(MS/Con-047R-2019-2020)စာချပ်များြဖင့် IVECO 682 Trator Head and Trailer 
များကိ ုလစ် ေမာ်ေတာ်ယာ်ငှားရမ်းခ (USD-1350.00 per unit)ြဖင့် ငှားရမ်းအသုံးြပခဲ့ေကာင်း  န်ကားချက်အရသိရှိရပါသည်။

လူကီးမင်းသည ်ငှားရမ်းခေငွများကိုေပးသွင်းရန ်ပျက်ကွက်လျက်ရှိေနပါသြဖင့ ်လူကီးမင်းမ ှအဆိုပါငှားရမ်းခေင ွစုစုေပါင်း 
(USD-28080.00)အား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွမု ဏလီမီတိက်ထ ံအြမန်လာေရာက်ေပးသွင်းရန် အေကာင်းကားစာများကိ ုလူကီးမင်းထ ံ
ေပးပိုခဲ့ေသာ်လည်း ယခုေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်ေနအထ ိအေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာြပန်ကားြခင်း၊ ဆက်သွယ်ြခင်း၊ ငှားရမ်းခေင ွ
များအားေပးအပ်ြခင်းမရှိသည့်အတွက ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ Myanmar Synergy Co.,Ltd.၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လူကီးမင်း 
Mr.Zhon Wen Hun (Sai Tong Logestic Co.,Ltd)မှ သိရှိလိုက်နာေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန ်အသိေပးေကညာပါသည်။

လူကီးမင်းသည ်ငှားရမ်းခေငွများေပးအပ်ရန ်ဆက်လက်ပျက်ကွက်ေနပါက တည်ဆဲတရားဥပေဒများှင့်အည ီအေရးယူ 
ေဆာင်ရက်ေပးရန် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွMyanmar Synergy Co.,Ltd.မှ  န်ကားချက်များရရိှထားပီးြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 
ပါသည်။

Myanmar Synergy Co.,Ltd.၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-Myanmar Synergy Co.,Ltd.၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ရ န်းလဲ့ရည်(LL.B) ဦးသန်းစိုးထွန်း[LL.B,D.B.L,WIPO,D.L.P(Swit)] ေဒ နီလာခိုင်[LL.B,WIPO,D.L.P(Swit)] ေဒ ရ န်းလဲ့ရည်(LL.B) ဦးသန်းစိုးထွန်း[LL.B,D.B.L,WIPO,D.L.P(Swit)] ေဒ နီလာခိုင်[LL.B,WIPO,D.L.P(Swit)]
 (စ်-၅၃၁၆၇) (စ်-၈၁၇၀) (စ်-၁၂၄၃၈) (စ်-၅၃၁၆၇) (စ်-၈၁၇၀) (စ်-၁၂၄၃၈)
 အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်(၆၂)(ပထမထပ်)၊ အခန်း(၁၇)၊ Winner Firm၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-5173968အမှတ်(၆၂)(ပထမထပ်)၊ အခန်း(၁၇)၊ Winner Firm၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-5173968

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် 

၁၃၀၊ ေြမကွက်အမှတ ်-၅၁၆၊ (၄၀'x၆၀') အကျယ်ရှိ ေြမကွက်မှာ ဦးထွန်းကိင် 

(KYN - ၀၀၈၃၀၅) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး၊ အမည်ေပါက်ထမှံ အရပ် 

ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ ေဆွေဆွေမာ် 

[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၇၂၁၆၇]မှ မမိသိာ ပိင်ုဆိင်ုပီး အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်ေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ကမ်းလှမ်းေြပာဆိုချက်အရ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန ်

စရန်ေငွများေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ    အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ (၇)ရက်အတွင်း 

စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ က ု်ပ်ထံ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံး 

သည်အထိ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ကည်မွန်(LL.B)ေဒ ခင်ကည်မွန်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)

ဖုန်း -၀၉- ၄၃၁၁၄၁၄၁၊ ၀၉- ၄၀၀၁၀၁၄၁၄ဖုန်း -၀၉- ၄၃၁၁၄၁၄၁၊ ၀၉- ၄၀၀၁၀၁၄၁၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်(၅)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၀၇/က)၊ 
ေြမဧရိယာ (၂၀'x ၆၀')၊ ေြမကွက်တည ်
ေနရာအမှတ် -၄၀၇/က၊ သုမန(၃)လမ်း၊ 
(၅)ရပ်ကွက်၊    သာေကတမိနယ်၊ 
ဦးတင်လှ  [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၃၂၆၀၆]
အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက် ဦးတင်လှထမှံ GP အမှတ်- 
၇၉၉၉/၂၀၂၁(၂၆-၁၀-၂၀၂၁)ရသ ူဦးမင်း 
ေဇာ်ဦးမှ ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်  ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရိှ 
၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် SP ဦးေကျာ်ြမင့်စိုးမှ 
အေရာင်းေြမပုံကူးယူခဲ့ြခင်းှင့်   ပတ် 
သက်၍ ယင်းေြမပုံေြမရာဇဝင်မူရင်းှင့် 
အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာမူရင်းတိုမှာ 
မည်သည့်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိုမ  
ေဆာင်ရက်ခ့ဲရြခင်း လံုးဝမရိှဘဲ အထား 
အသိုမှားယွင်းကာ  ေပျာက်ဆုံးသွားခဲ့ 
သည်မှာ မှန်ကန်ပါေကာင်း ၂-၁၂-၂၀၂၁ 
ရက်စွဲပါ ဦးတင်လှ၏ ကျမ်းကျနိ်လ ာ 
ှင့်အတူ ရှင်းလင်းတင်ြပလာပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံ 
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့်  ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း    အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခိုင်၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ ဆားမေလာက်ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်း/အကွက် 

အမှတ်ှင့် အမည် (၃၈၆/မိုးမခေြမာက်ကွင်း)မှ  (၁)  ဦးေကျာ်မိုး [၁၄/ညတန(ိုင်)၁၁၆၁၄၄]သည် ဦးပိုင်အမှတ် 
(၅၃/၆)မှ ဧရိယာ(၁.၁၁)ဧက၊ (၂) ဦးထွန်းိုင်ဝင်း [၁၄/ညတန(ိုင်)၁၁၉၆၆၂]သည် ဦးပိုင်အမှတ်(၅၈/၆)မှ ဧရိယာ 
(၂.၉၈)ဧက၊ (၃) ေဒ ြမင့်ြမင့်ိုင ် [၁၄/ညတန(ိုင်)၀၂၇၀၇၅]သည် ဦးပိုင်အမှတ်(၅၈/၈)မှ ဧရိယာ(၂.၄၉)ဧကှင့် 
ဧရိယာ(၁.၄၀)ဧက၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀/၂)မှ ဧရိယာ(၁.၁၆)ဧက၊ (၄) ဦးဝင်းေထွး [၁၄/ညတန(ိုင်)၀၀၇၃၅၆]သည် 
ဦးပိုင်အမှတ်(၅၈/၂၉)မှ ဧရိယာ(၄.၁၀)ဧကှင့် တူးေချာင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်ှင့်အမည(်၃၈၈/
ေရြမတ်ေတာေတာင်ကွင်း)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၈၂/၁)မှ ဧရယိာ(၃.၀၂)ဧက၊ စစုေုပါင်း လယ်ေြမဧရယိာ (၁၆.၂၆)ဧကခန်ရိှ 
လယ်ယာေြမများှင့် ယင်းလယ်ယာေြမများေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ 
လယ်ယာေြမစီမံခန်ခဲွေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၌ အထက်အမည်ပါ ေရာင်းချသူများ၏အမည်များြဖင့် လယ်ယာေြမ 
လုပ်ပိုင်ခွင်ြပ လက်မှတ်ပုံစ(ံ၇)ရရှိထားပီး မိမိတိုသာလ င်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို စကားကမ်းလှမ်း 
လာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိး 
ေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတည်း လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတည်း 
ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်ေကာင်း

က န်ေတာ် ဦးထက်ြမတ်ေအာင ်
(ခ)ဦးထက်ြမက်ေအာင် [၁၂/ဥကမ 
(ိင်ု)၁၉၄၁၈၂] ၏ဖခင် ဦးေအာင်ဆန်း 
ြမင့်(ခ)ဦးစန်းြမင့်(ခ)ဦးေအာင်စန်း 
ြမင့်သည် အမည် (၃)မျိးြဖစ်ေသာ ်
လည်း လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါ 
သည်။

ဦးထက်ြမတ်ေအာင်(ခ) ဦးထက်ြမတ်ေအာင(်ခ) 
ဦးထက်ြမက်ေအာင်ဦးထက်ြမက်ေအာင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ြပည်လမ်းှင့ ်ေရ ဟသ  ာ 

လမ်းေထာင့၊် ေရ ဟသ  ာအဆင့ြ်မင့တ်ာဝါ၊ (၄)ခန်းတဲွ၊ (၁၅)ထပ်တိက်ု အေဆာက် 

အဦရိှ အေဆာက်အဦအမှတ် - B၊ အခန်းအမှတ် -၅၀၆၊ ပ မထပ်၊ အကျယ်အဝန်း 

(၂၁၅၀)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိရာှင့် အိုးအိမ် 

ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၏ စုေပါင်းပုိင်အေဆာက်အအံုပုိင်ဆုိင်ခွင့် မှတ်ပံုတင်စာအုပ် 

တွင်ေရာင်းသ ူေဒ ြမင့်ြမင့်သိန်း [၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၃၆၁၁] အမည်ေပါက်လျက ်

ရိှေသာ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းအား အမည်ေပါက် 

ပိင်ုရှင်ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်

တန်ဖိုးေငအွနက် တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါေသာ 

ေကာင့် ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း၊ အေထာက ်

အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။                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



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ ကုန်းေဘာင်(၁၀)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၈၄၀/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း  ေပ(၂၀x ၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ  
ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေမာင်ြမင့် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၅၃၅၇၅]အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် မှတ်သား 
တည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမ ှရန်ကုန်မိေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ(်၃၂၆၇/၂၀၂၁)အရ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်
ထားေသာ ဦးမင်းွယ်ထွန်း (ခ) ဦးမင်းိုင်ထွန်း [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၄၁၈၇]မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင ်
လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပုိင် 
လ ေဲြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 
အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)

များြဖင့ ်  က ်ုပ်ထံ  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်  သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၁၀-၁-၂၀၂၂)ရက်  ေကးမံု သတင်းစာ 

စာမျက်ှာ (၂၆) ပါ အများသိေစရန်   
ေကညာြခင်း   ေဒ ေအးသီတာ  [၁၂/
သကတ(ိုင်)၀၈၇၈၅၆]   ေကာ်ြငာ 
တွင် ေဒ သီတာေအးဟု ြပင်ဆင်ဖတ ်
 ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၅)၊ မဂ င်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၉၅)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ (၄၂x ၆၀)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၇)ဧကရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်း 
ှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ထူးထူးလတ် [၁၂/မရက(ုိင်)၀၄၀၈၂၄] အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် 
မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမှ ေဒ က ယ်က ယ်ေဇာ် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၃၈၉၂၆] သည် “ှစ်ဦးသ ေဘာတူ    
အိမ်ခံေြမအပီးအပုိင် အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်” ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှ 
ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)
များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်  သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-သမုဂ  လာအမ်ိရာ၊ 

အပိုင်း(၃)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၄+၂၆)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၀၇)၊ အကျယ် 
အဝန်း(၀.၁၀၂)ဧကရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ  အမှတ်(၁၀)၊ 
ှင်းဆလီမ်း၊ (TOSTA  GRAND) RC (၂)ထပ်တိက်ုအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာြဖင့် တရားဝင် 
လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိသူ ေဒ ဝိုင်းုေအး[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၀၀ 
၄၈၃]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာအေထာက် အထားမူရင်းများှင့်အကွ က ု်ပ်ထံသုိ 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဌးွဲ(LL.B, DBL, DML)ေဒ ေဌးွဲ(LL.B, DBL, DML)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၅၈)
တိုက်(၁၀၅/၈)၊ နဝရတ်ရိပ်သာ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၁၀၅/၈)၊ နဝရတ်ရိပ်သာ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၁၉၄၇၈ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၁၉၄၇၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၃ 

(တိုးချဲ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၇)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ 

ေဒ ခင်ေထွးရ ီအမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ အမျိးအစားေြမကွက်အနက ်တရားဝင ်

မခွဲစိတ်ရေသးသည့ ်ေပ(၂၀x၆၀)၊ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)ရှိ ေြမကွက်ှင် ့ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အမှတ်(၈၇)၊ ကန်ေတာ်မဂ  လာ(၁)လမ်း၊ (၃၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ် 

ဟေုခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုအေရာင်းအဝယ် 

အဆက်ဆက်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည ်

ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ေစာြမတ်ထွန်း[၁၄/ဖပန(ိင်ု)၁၁၆၁၈၅]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သူ ေဒ တင်တင်သန်[၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၃၇၂၇၁]က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက် 

အထား စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ    လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အည ီပီးဆုံးသည ်

အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့် ဦးကိုကိုေဇာ် ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့ ် ဦးကိုကိုေဇာ်

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၄၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၆၆၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၄၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၆၆၉)

အမှတ်(၆၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၆၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၄၆၃၆၅၊ ၀၉-၅၀၉၃၉၇၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၄၆၃၆၅၊ ၀၉-၅၀၉၃၉၇၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၃၈၅(က)၊ ဧရိယာ ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ကိ ု

မိရာှင့်အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနက မှတ်ပံုတင်အမှတ်စ်(၆၈)ြဖင့် (၅-၄-၁၉၉၀) 

ရက်တွင် ဦးေဖကည်အမည်ြဖင့် ေြမချပါမစ်ထုတ်ေပးခဲ့ပီး ယင်းေြမကွက်ှင့ ်

ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုအေရာင်းအဝယ်အဆက်ဆက်စာချပ် 

များြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသ ူ

ေဒ ခင်ချိချိေအး[၁၄/မမန(ိင်ု)၁၅၁၉၈၁]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ု ု

ကည်[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၀၆၈၉၉]က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကုိ  စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း   က ်ုပ်တိုထံသို   ပိုင်ဆိုင်မ  

အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့် 

အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများ     

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့် ဦးကိုကိုေဇာ် ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့ ် ဦးကိုကိုေဇာ်

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၄၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၆၆၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၄၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၆၆၉)

အမှတ်(၆၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၆၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၄၆၃၆၅၊ ၀၉-၅၀၉၃၉၇၀ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၄၆၃၆၅၊ ၀၉-၅၀၉၃၉၇၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-(၆၃၆)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ 

ေဒ ခင်မေလး အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျ ိးအစားေြမကွက်အနက် တရားဝင် 

မခွဲစိတ်ရေသးသည့ ်    ေပ(၂၀x၆၀)   (ေခါင်းရင်းြခမ်း)ရှိ   ေြမကွက်ှင့်ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုအေရာင်းအဝယ်အဆက်ဆက်စာချပ် 

များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိ 

ြပသူ ဦးဝင်းိုင်ဦး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၇၂၀၀၂]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 

ေဒ ုုကည်[၁၂/ကမရ(ိုင်) ၀၀၆၈၉၉]က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 

ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ပိုင်ဆိုင်မ  

အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့် 

အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများ     

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့် ဦးကိုကိုေဇာ် ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့ ် ဦးကိုကိုေဇာ်

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၄၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၆၆၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၄၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၆၆၉)

အမှတ်(၆၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၆၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၄၆၃၆၅၊ ၀၉-၅၀၉၃၉၇၀ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၄၆၃၆၅၊ ၀၉-၅၀၉၃၉၇၀

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ (ဘ)ဦးေကျာ်လှ၏သမီး ေဒ သန်းသန်း[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၀၄ 

၈၂၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်
“ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ ဦးပုည(၃)

လမ်း၊ အမှတ်(၇၅၂)ဟုေခ တွင်သည့် အလျားxအနံ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရှိေသာ ေြမချပါမစ ်
ေြမကွက်သည် က ု်၏မတ်ိေဆ ွေဒ သန်းသန်း အမည်ြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်မှ (၃၀-၃-၁၉၉၀)ရက်တွင် 
ပါမစ်ထတ်ုေပးခဲသ့ည့ေ်ြမြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမအား (၂၅-၁-၂၀၂၀)ရက်တွင် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
တစ်ဦးတည်း တရားဝင ်လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ေနသည့ ်“ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ ဦးပညု(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၇၅၂)ဟေုခ တွင်သည့ ်အလျားxအန ံ
ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရှိေြမအား ေဒ ှင်းဥြဖ[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၉၂၆၄၀]အား ေငွကျပ် သိန်း 
၃၀၀/- (ေငွကျပ်သိန်းသုံးရာတိတိ)ြဖင့် အပီးအပိုင်ေရာင်းချလိုက်ပီးြဖစ်ပါသည်။ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သန်းသန်း အပီးအပိုင ်ေရာင်းချထားသည့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ ပါမစ်ေြမှင့် 
ပတ်သက်ပီး မည်သည့သ်ားသမီးကိမှု မ ေဝေပးခဲြ့ခင်းမရိှပါေကာင်းှင့ ်ထိေုြမမှာ သားသမီးေြမး 
ြမစ်တိုှင့်သက်ဆိုင်ြခငး်မရှိဘဲ သားသမီးေြမးတိုမှ အေမွပုံပစ ည်းအြဖစ် ေတာင်းဆိုြခင်း၊ 
ကန်ကွက်ြခင်းတုိ ြပလုပ်ေနြခင်းတုိမှာ က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ သေဘာဆ ကိ ုဆန်ကျင်ေဆာင်ရက် 
ေနြခင်းသာြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။”

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၃၉၉/၄-၁၀-၂၀၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၃၉၉/၄-၁၀-၂၀၂၁)
အမှတ်(၁၇)၊ ေတဇလမ်း၊ ကံခင်းစုရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၇)၊ ေတဇလမ်း၊ ကံခင်းစုရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၉၆၁၁၁၈၈၄၈၊ ၀၉-၇၉၆၆၈၈၈၀၀ဖုန်း-၀၉-၉၆၁၁၁၈၈၄၈၊ ၀၉-၇၉၆၆၈၈၈၀၀

"ေဒ နီလာခိုင်(ခ)ရှမီလားှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း""ေဒ နီလာခိုင်(ခ)ရှမီလားှင့ ်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ (င/ခ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၉၂)ေန 

ဦးတင်ေအာင်ဟိန်း(ခ)အာမင်းခန်း [၁၂/လယရ(ိုင်)၀၀၀၁၂၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည-် 

က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ ဇနီးြဖစ်သ ူမနလီာခိင်ု(ခ)ရှမလီားသည် ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူအလပ်ုသွားေန 
သည့် အချနိ်တွင် ခွင့်ြပချက်ေတာင်းခံြခင်းမရှိဘ ဲ(၁၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက ်ညေန (၂:၀၀)နာရီခန်က 
မယွန်းေရ စင်(၉)ှစ်ှင့် ေမာင်လင်းလက်ဟိန်း(၅)ှစ်တိုှင့်အတူ စေဘာ်သိန်း(၄၀)တန်ဖိုးရှိ   
အိမ်အငှား စာချပ်မူရင်း၊   ေရ (၁)ကျပ်သား၊   က ု်ပ်မိတ်ေဆွ   ကားလုပ်ငန်းသံုး စာရက်စာတမ်း 
များ၊ ေငသွွင်းဘဏ်ချလန်များအားယေူဆာင်၍ မမိသိေဘာြဖင့ ်ေနအမ်ိေပ မှဆင်းသွားခဲပ့ါသည်။ 
မနလီာခိင်ု(ခ)ရှမလီားသည် ယေနချန်ိထ ိက ု်ပ်မတ်ိေဆအွား ဆက်သွယ်ြခင်းမရိှသလိ ု  က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆမှွ   ဇနီးြဖစ်သ၏ူ  ေဆမွျိးသားချင်းအမ်ိများှင့ ်သွားတတ်လာတတ်ေသာ ေနရာများကိ ု
ရှာေဖွခဲ့ေသာ်လည်း မေတွရှိသည့်အတွက ်ဆက်လက် ေပါင်းသင်းလိုြခင်း ရှိ-မရှိ ဆက်သွယ် 
ေပးပါရန်ှင့် ေပါင်းသင်းလိုြခင်းမရှိပါကလည်း ဥပေဒှင့် အညီ တရားဝင်ကွာရှင်းမည့်ကိစ ရပ် 
များအား ဤသတင်းစာေကညာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက် အတွင်း ဆက်သွယ်ေပးပါရန်ှင့ ်ယေနမှ 
စ၍ ဇနီးြဖစ်သူှင့်ပတ်သက်ေသာ ေငွေကးအ ပ်အရှင်း ြပဿနာများ၊ အြခားလူမ ေရးြပဿနာ 
များအား က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်းှင့ ်က ်ုပ် 
မတ်ိေဆှွင့မ်ဘိညအီစ်ကိေုမာင်ှမများအား ဂဏ်ုသကိ ာ ထခိိက်ုေအာင်ေြပာဆိြုခင်း၊ မဟတ်ုမမှန် 
သတင်းများြဖန်ေဝြခင်း၊ အရှက်ခဲွြခင်းများ ြပလုပ်လာသူ မည်သူကုိမဆုိ ဥပေဒှင့်အညီ အေရး
ယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

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

ဦးတင်ေမာင်ေအး(ခ)ကိုငယ်ေလး(ဘ)ဦးဂျိးဇက်(ခ)ဦးတင်ြမင့်[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၂၈၉၁]ှင့် ဦးတင်ေမာင်ေအး(ခ)ကိုငယ်ေလး(ဘ)ဦးဂျိးဇက(်ခ)ဦးတင်ြမင့[်၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၂၈၉၁]ှင့် 
အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေအးေအးလွင်[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၅၇၁၇]၊ အမှတ်(၅၅)၊ (၂-လ ာ)၊ လက်ဝဲဘက်(ေြခရင်းခန်း)၊ 
ြမရာကုန်းလမ်း၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနထိုင်သူ၏  န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးတင်ေမာင်ေအး(ခ)ကုိငယ်ေလးှင့် ေဒ ေအးေအးလွင်တုိသည် (၂၅-၁၂-၁၉၈၇)ရက်တွင် လက်ထပ်ထိမ်းြမားခ့ဲပီး သားသမီး 
(၃)ဦး ထွန်းကားခ့ဲပါသည်။ ဦးတင်ေမာင်ေအးသည် မိသားစုအေပ ကုိယ်စိတ်ှစ်ပါး ထိခုိက်ေအာင်၊ ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေအာင် အကိမ်ကိမ် 
ြပလုပ်ခဲ့ပါေသာေကာင့ ်ဦးတင်ေမာင်ေအးှင့ ်ေဒ ေအးေအးလွင်တိုမှာ လင်မယားအြဖစ်မ ှကွဲကွာေနသည်မှာ အချနိ်ကာလများစွာ 
ကာြမင့်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ဦးတင်ေမာင်ေအးသည် မိသားစုှင့်အဆက်အသွယ်မရှိသည်မှာလည်း ကာြမင့်ပီြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်             
ဦးတင်ေမာင်ေအးြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေသာ စီးပွားေရး၊ ေငွေကးအေပးအယူကိစ ရပ်များ၊ လူမ ေရး စသည့်အေရးကိစ ရပ်များကိ ုဇနီး၊ 
မိသားစုများက လံုးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင်တွင် ဦးတင်ေမာင်ေအးသည် ဇနီးသားသမီးတုိအား 
ကိယ်ုစတ်ိှစ်ပါးထခိိက်ုေစရန်ှင့ ်ဂဏ်ုသကိ ာကျဆင်းေစရန် ထပ်မြံပလပ်ုလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဦးတင်ေမာင်ေအးှင့ ်တစ်နည်းနည်း 
ြဖင့ ်ပတ်သက်ဆက် ယ်သမူျားမှ ေဒ ေအးေအးလွင်ှင့ ်သားသမီးများအေပ  ကိယ်ုစတ်ိှစ်ပါးထခိိက်ုေစရန်ှင့ ်ဂဏ်ုသကိ ာကျဆင်းေစရန် 
ရည်ရယ်၍ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာတစ်ခုခု အသုံးြပ၍ြဖစ်ေစ၊ သတင်းမီဒီယာများအား အသုံးြပ၍ြဖစ်ေစ 
ြပမူလာပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီတရားစွဲဆိုသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးေအးလွင်၏ န်ကားချက်အရ-ေဒ ေအးေအးလွင်၏ န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ငုဝါ ေဒ ေကေကျာ်ကိုကို ေဒ ေအးန ာ ေဒ ငုဝါ ေဒ ေကေကျာ်ကိုကိ ု ေဒ ေအးန ာ
 LL.B,D.B.L LL.B,D.BL LL.B,D.BL,D.ML,D.IL LL.B,D.B.L LL.B,D.BL LL.B,D.BL,D.ML,D.IL
 အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၅၀၄၀၉/၂၀၁၈) (စ်-၂၃၆၈၅/၂၀၀၅) (စ်-၈၂၃၈/၂၀၁၂) (စ်-၅၀၄၀၉/၂၀၁၈) (စ်-၂၃၆၈၅/၂၀၀၅) (စ်-၈၂၃၈/၂၀၁၂)
   ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၁၇၂၂၁   ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၁၇၂၂၁

အမှတ်(၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဂ င်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဂ င်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-ဆ/၂၊ လေူနရပ်ကွက် 

အမှတ်-၉၊ ရတနာသဂိ   ပတ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၆၇/ခ၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)

ရှိ ဦးစိန်လ  င်(GGW-၀၃၁၉၅၄)အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိေသာ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ှစ်ထပ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိအား 

ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းသြဖင့ ်ေရာင်းချ 

ပုိင်ခွင့်အြပည့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့်[၁၂/ထတပ(ုိင်)၀၇၄၀၄၆]

ထံမှ ေဒ စိန်စိန်သန်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၃၉၃၀၅]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား 

ကန်ကွက်လိပုါက ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း အေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့်အတူ က ု်ပ်ထသံို 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သ ာလွင်(LL.B)ေဒ ခင်သ ာလွင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၆၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၆၅)

အမှတ်-၃၈၈၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၈၈၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ 

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

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၃)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၂၇/ခ)၊ စိန်ပန်းမိင်(၁)လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ 
စတရုန်းေပ(၂၄၀၀)ရိှသည့ေ်ပ တွင်ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ရင်ခဲွအထပ်ြမင့တ်ိက်ု၏ မှန်လုေံြခရင်း 
ခန်း၊ ဒ(ုညာ)၊(၁၇ ေပခဲွx၅၁ ေပ)ရိှ လေူနတိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏ ေနထိင်ုသုံးစဲွခွင့အ်ပါအဝင် 
ေရမီးအစုံ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ အဆက် 
အစပ်စာချပ်များြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 
ေဒ ွယ်နေီအးမင်း(ခ)ေအးြမသ[ူ၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၀၂၀၉၈]က ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွတချိတစ်ဝက်ကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါ 
သြဖင့် အထက်ပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  
(၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း   ဥပေဒှင့်အညီ အပီးအပိုင်လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်း ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်  ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမျိးေကျာ်သူ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၄၃)(၁၅-၆-၂၀၁၇)ဦးမျိးေကျာ်သ ူတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၄၃)(၁၅-၆-၂၀၁၇)
၄၁/၉၄၃၊ သဇင်မိင်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၄၁/၉၄၃၊ သဇင်မိင်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၄၈၊ ၀၉-၇၈၀၉၉၁၇၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၄၈၊ ၀၉-၇၈၀၉၉၁၇၉၂



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဈးကီးအနာက်ရပ်ကွက်၊ 

အင်းစန်ိလမ်း၊ တိက်ုအမှတ် - ၂၃၊ ၄လ ာ (ေြခရင်းခန်း) တိက်ုခန်း တစ်ခန်းှင့် 

အကျိးခံစားခွင့်များကိ ု   ဦးေအးမင်းဦးထံမ ှ   ဝယ်ယူရန်  က ်ုပ်တို၏ 

မတ်ိေဆကွ စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ခိုင် LL.B., Advocateship (စ်-၂၄၆၄/၈၃)ဦးေအာင်ခိုင် LL.B., Advocateship (စ်-၂၄၆၄/၈၃)

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး B.A.(Law), LL.B (စ်-၂၄၀၃/၈၃)ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး B.A.(Law), LL.B (စ်-၂၄၀၃/၈၃)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၇၂၊ ၉၄)၊ ဦးက ယ်ဟိုးလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။အမှတ်(၇၂၊ ၉၄)၊ ဦးက ယ်ဟိုးလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၆၄၁၄၀၁၀ဖုန်း-၀၉-၉၇၆၄၁၄၀၁၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ေမတ ာလမ်းရိှ 

မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနပုိင် အိုးအမ်ိ တိက်ုခန်း အမှတ် (၈/၂၀၅) 
ဒုတိယထပ်ဟုေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ (၅၇၆)စတုရန်းေပ အကျယ်အဝန်းရိှ 
တိုက်ခန်းအား တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ုဝန်ခံေြပာဆိုလာသ ူမူလ 
အမည်ေပါက ်ဦးတင်ဦး [၈/မတန(ိုင်)၀၄၀၈၁၉]ထံမှ က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွ 
များက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီး
ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလု ံ
ေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်စ ာသက်ထွန်း LL.B, D.B.L, D.I.Lေဒ ခင်စ ာသက်ထွန်း LL.B, D.B.L, D.I.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၂၉) ဖုန်း-09-250177491တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၂၉) ဖုန်း-09-250177491

“အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်း”“အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်ေနဝင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၄၀)တွင် 

ေနထိုင်ေသာ ဦး  င်းမင်းေအာင(်ဘ) ဦးေအာင်တိုး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၁၆၄၉၀]သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ 
အမှတ်တဆံပ်ိအား မိနယ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၊ သန်လျင်မိတွင် မှတ်ပုတံင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တဆံပ်ိ 
မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

စာချပ်အမှတ် - ၁၂၂/၂၀၂၁(ေနစွဲ။ ၂၂-၁၂-၂၀၂၁)စာချပ်အမှတ် - ၁၂၂/၂၀၂၁(ေနစွဲ။ ၂၂-၁၂-၂၀၂၁)
 အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တဆံပ်ိြဖင့ ်Mobile အာမခ ံSecond ဖန်ုး ေရာင်း၊ ဝယ်၊ လ ဲဖန်ုးအေရာင်းဆိင်ုများကိ ု

သန်လျင်မိှင့ ်ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
 သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆိ ုမှီြငမ်းတုပသုံးစွဲြခင်း၊ အမည်စာသားပုံစံတ ူ

ြပလုပ်ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသံုးြပြခင်းမျိးအား မှတ်ပံုတင်ံုးတွင် မှတ်ပံုတင်သွင်းထားသည့် အမှတ်တံဆိပ် 
မပူိင်ုရှင်၏ ခွင့ြ်ပချက်မရဘ ဲမြပလပ်ု၊ မေဆာင်ရက်ကရန် သတေိပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတပုသုံးစဲွခဲမ့ည်ဆိပုါက 
တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦး  င်းမင်းေအာင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦး  င်းမင်းေအာင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ပန်ဗိုြဖသွယ်လတ်ေဒ ပန်ဗိုြဖသွယ်လတ်

LL.B, WIPO (Switzerland), DCBL (UK, ABE)LL.B, WIPO (Switzerland), DCBL (UK, ABE)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၄၄၉/ ၃၁-၃-၂၀၂၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၄၄၉/ ၃၁-၃-၂၀၂၀)
ဖုန်း -၀၉- ၄၂၁၀၁၂၆၄၂၊ ၀၉-၉၆၇၃၅၅၄၅၉ဖုန်း -၀၉- ၄၂၁၀၁၂၆၄၂၊ ၀၉-၉၆၇၃၅၅၄၅၉

အမှတ်(၂၈)၊ စိတ သုခလမ်း၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။အမှတ်(၂၈)၊ စိတ သုခလမ်း၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ဂဠန်ရပ်ကွက်၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ တိုက် 

အမှတ်(၆၉)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၃)လ ာ၊ ေြခရင်းခန်း၊ ဧရိယာ(အလျား၁၅ေပx 
အနံ၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းှင့်ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်ဆက်စပ် 
တွယ်ကပ်လျက်ရိှသည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင် 
လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံေြပာဆိုသူ 
ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင်[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၇၉၇၈]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤ 
ေကညာစာပါသည့်ရက်မ ှခုနစ်ရက်အတွင်း ခိုင်မာေသာစာချပ်စာတမ်း 
(မူရင်း)များှင့်တကွ     ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ြပည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ် 
အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးသီတာေအာင်ေဒ ေအးသီတာေအာင်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၀၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၀၂)

အမှတ်(၃၆)၊ ပိ ဲေချာင်း၊ ကရင် ခံရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၃၆)၊ ပိ ဲေချာင်း၊ ကရင် ခံရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၈၇၇၃၂၅ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၈၇၇၃၂၅

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၆၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၆
ဦးစိုးြမင့ ်             ှင့်  ေဒ တင်

(တရားလို)         (တရားပိင်)(တရားလို)         (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မိဂသီ 

(၁၇)လမ်း၊ အမှတ်(၃၅၈/က)ေန ေဒ တင်(ယခုေနရပ် လိပ်စာမသိ)သိေစရမည်။ 

တရားလုိက ပဋိညာ်အတုိင်း ေြမှင့်အိမ် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အေရာင်း 

အဝယ် စာချပ်အား တရားဝင်မှတ်ပုတံင်ေပးေစလိမု  ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ 

သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ (သိုတည်းမဟတ်ု) ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်

စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ် ုံးေတာ်အခွင့အ်မိန်ရ 

ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆုိင်သည့် အချက်များကုိ ေချပ 

ေြပာဆိုိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ဇန်နဝါရလီ (၂၀)ရက်(၁၃၈၃ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆတ်ု ၄ ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀:၀၀)

နာရတွီင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိစဲွုချက်ကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် 

ံုးသုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆုိခ့ဲသည့်ေနရက်  

တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကို 

ထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်

သင်ကထေုချတင်ြပ အမီှြပလပ်ုလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့် 

အတ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် 

ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မတိုင်မီ 

ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ 

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ (၇)ရက် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

                                               (နန်းရ န်းလဲ့)                                               (နန်းရ န်းလဲ့)

                                                မိနယ်တရားသူကီး                                                မိနယ်တရားသူကီး

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ သေ  ဘာကျင်းရပ်ကွက်၊ မိမလမ်း၊ အမှတ်(၇၂)၊ 

ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတဲွ(၃)ထပ်ခဲွတုိက်၏ မှန်ခန်း(ညာဘက်ြခမ်း) 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂.၅x၅၀)ရှိတိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအားလုံး

ကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ်ထားရိှသ ူေဒ ြမင့ြ်မင့သ်န်း[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၂၂၃၃၅]ထမှံ 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးညီညီုိင်[၅/ဆလက(ုိင်)၀၆၈၁၆၃]က ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီ 

ပီးေနာက ်တုိက်ခန်း၏တန်ဖုိးအေပ  စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီး ြဖစ်ပါ၍ 

အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ကန်ကွက ်

လိသုမူျားမှ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 

ရက်ထက် ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည် 

အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ ေမသဇင်(LL.B)ေဒ ေမသဇင်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၇၆၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၇၆၁)

DL-101 (WIPO Switzerland)DL-101 (WIPO Switzerland)

အမှတ်(၁၀၀)၊ ရာမလမ်း၊ သေ  ဘာကျင်းရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၀၀)၊ ရာမလမ်း၊ သေ  ဘာကျင်းရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၉၀၅၀၉၊ ၀၉-၇၉၅၁၃၉၇၈၈ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၉၀၅၀၉၊ ၀၉-၇၉၅၁၃၉၇၈၈

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ သဟာရလမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် ၁၃၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၇၂)ရှိ ေြမအကျယ်အဝန်း အလျား ၃၆ေပx အနံ ၆၀ေပရှိ ေြမကွက်ှင့ ်အဆိုပါ 
ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်များအားလံုးတုိကုိ ဦးြမင့ေ်ဆ[ွ၁၂/လမန(ိင်ု)၀၄၀၂၂၁]
ှင့် ေဒ တင်တင် ပံး[၁၂/လမန(ိုင်)၀၄၀၂၂၀]ကိုင်ေဆာင်သူတိုမှ တရားဝင်လက်ရှိ 
ပိုင်ဆိုင်ကာ ြပန်လည်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံပါ 
သြဖင့ ်အပီးအပုိင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်သြဖင့် ကန်ကွက ်
လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိုပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။

Dr.တင်ဝင်း [၁၂/လမန(ိုင်)၁၅၂၅၅၈]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-Dr.တင်ဝင်း [၁၂/လမန(ိုင်)၁၅၂၅၅၈]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မျိးသက် (LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)ေဒ ခင်မျိးသက် (LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၈၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၈၀)
အမှတ်(၂၁၉)၊ စည်ပင်လမ်း၊ ၁၈ ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၁၉)၊ စည်ပင်လမ်း၊ ၁၈ ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09-453430661Ph: 09-453430661

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ မအပူင်ခိင်ု၊ ဓြုဖမိ၊ အမ်ိအမှတ်(၈၂)၊ ဘရုားလမ်း၊ 

အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်ေန ေဒ ြမသန်း[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၀၈၄၉၂၀]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ မအပူင်ခိင်ု၊ ဓြုဖမိ၊ အမ်ိအမှတ်(၈၂)၊ ဘရုားလမ်း၊ 

အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်တွင်ရှိေသာ ေြမှင့် ေြမေပ ရှိ အိမ်တို၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

တိုအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ြမသန်း[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၀၈၄၉၂၀]မှ တရားဝင် 

လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားပီးေသာ ေြမှင့ေ်ြမေပ ရိှ အမ်ိတိုြဖစ်ပါသည်။ ထိေုြမှင့ေ်ြမေပ ရိှ 

အိမ်တိုအား ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား(မရူင်း)ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 

တစ်ဦးတည်းသာ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာပါသည်။ သိုပါ၍ အထက် 

ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်ေြမေပ ရှိ အိမ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသိရှိြခင်း မရှိဘဲ 

ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်း 

များမြပလုပ်ရန်ှင့် ထိုကဲ့သိုြပလုပ်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ေလးမွန်ေဒ ခင်ေလးမွန်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၆၈၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၆၈၂)

အမှတ်(၄၉)၊ ခင်မကန်(၆)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဓုြဖမိ။အမှတ်(၄၉)၊ ခင်မကန်(၆)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဓုြဖမိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၅၅၇၀၀၀၊ ၀၉-၇၉၃၉၂၆၆၉၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၅၅၇၀၀၀၊ ၀၉-၇၉၃၉၂၆၆၉၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ရတနာပုံ(၃)လမ်း၊ တုိက်အမှတ် 

(၈၅၄/ခ)ဟုေခ တွင်သည့် (၅)ထပ် ကန်ထိုက်တိုက်၏ 3rd Floor၊ (၄)လ ာ၊ အကျယ် 
(၁၈'x၅၄') အြမင့(်၉')ရှိ ေနအိမ်တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး တိုကို 
ဦးမိုးြမင့[်၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၁၅၀၅၅]ှင့ ်ေဒ ကည်ကည်လွင်[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၁၅၀၆၀]
တိုမှ ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်တစ်ဆင့ဝ်ယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး မမိသိာလ င် လက်ရိှေနထိင်ုသ ူ
ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အေပါင်အံှ၊ အ ပ်အရှင်း၊ ေပးကမ်းထားြခင်းတုိကင်းရှင်းပီး ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ ဝယ်ယရူန်စရန်ေင ွ
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချ ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက အကျိးသက်ဆိင်ု 
ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံိုလာေရာက် ကန်ကွက် 
ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးခင်ေမာင်ဝင်းဦးခင်ေမာင်ဝင်း

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၈၂၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၈၂၈)
အမှတ်(၅၂၇)၊ ဗိုလ်ထွန်းစံလမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၅၂၇)၊ ဗိုလ်ထွန်းစံလမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၀၄၈၀၇၆၊ ၀၉-၇၇၆၂၄၀၂၇၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၀၄၈၀၇၆၊ ၀၉-၇၇၆၂၄၀၂၇၇

သက်ဆုိင်သူများကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆုိင်သူများကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ မာဃ(၄)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၀၂/ခ)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် 
(၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ စတုတ ထပ်၊ (၅-လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျားေပ 
၁၈ x အနေံပ ၅၅)ရိှ တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ယင်းှင့ဆ်က်စပ်လျက်ရိှေသာ အကျိးခစံားခွင့ ်
အားလံုးတုိကုိ အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်၍ လက်ရိှထားကာ တရားဝင် 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ေသာ ဦးဖိးေဝလင်း[၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၁၆၀၀၈၂]ှင့် ေဒ ဖိးသီရိဝင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၈၂၃၅၀]တိုထံမှ က ်ုပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ေရ ယမင်းဦး[၁၂/မဘန(ိုင်) ၁၀၆၉၀၃]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ု(၃-၁-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်၍ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ 
က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်မျိးချစ်(LL.B) ေဒ သက်ေဝေအာင်(LL.B)ဦးေအာင်မျိးချစ(်LL.B) ေဒ သက်ေဝေအာင(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)
Ph:09-778849700  Ph:09-773562082Ph:09-778849700  Ph:09-773562082

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၅၄)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၄၈)၊ ဦးြမညန်ိးအမည်ေပါက် အလျားေပ (၄၀)၊ အနေံပ (၆၀)ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ဝတ်ရည်ဝင်း[၁၂/သဃက(ိုင်) 

၁၅၈၅၅၉]ထတွံင် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုးကိ ု

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခစံား 

ခွင့ ်အရပ်ရပ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုစာရက်စာတမ်းအေထာက် 

အထား အခိုင်အလုံြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အကယ်၍ အေထာက်အထား 

ခုိင်လံုစွာြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ြခင်းမရိှပါက အပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကုိ ဆက်လက်၍  

ြပလုပ်ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ထက်ထက်ေအာင်ေဒ ထက်ထက်ေအာင်

[LL.B,DIPL,WIPO(Switzerland)] Advocate[LL.B,DIPL,WIPO(Switzerland)] Advocate

(စ်-၁၅၄၃၁/၂၄-၁-၂၀၁၉)(စ်-၁၅၄၃၁/၂၄-၁-၂၀၁၉)

အမှတ်(၁၉၅)၊ ကေနာင်(၆)လမ်း၊ ေရ ြပည်သာ၊ စက်မ ဇုန်(၁)၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၉၅)၊ ကေနာင်(၆)လမ်း၊ ေရ ြပည်သာ၊ စက်မ ဇုန်(၁)၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၁၀၄၆၁၄ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၁၀၄၆၁၄

သမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်း
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ဘိကုေလးမိ၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ စြံပ(၁)လမ်း၊ 

အမှတ်(၉၆၂/ခ)ေန ဦးေကျာ်စိုး-ေဒ ခင်ချိလတ်တို၏ သမီး မှင်းလဲ့ 
ရည်စိုး[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၂၄၈၈၆၅]သည် မိဘများ၏ဆိုဆုံးမြခင်းကို 
လံုးဝနာခံြခင်းမရိှဘဲ စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကုိယ်ဆင်းရဲ ြခင်းြဖစ်ေစ၍ (၁၅-၁၁-၂၀၂၁) 
ရက်တွင် ေနအိမ်မှမိမိသေဘာအေလျာက်ဆင်းသွားပီးြဖစ်ေသာေကာင့ ်
ယခုသတင်းစာေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်လိုက်ပါ 
သည်။ ၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ကစိ ရပ်များအား တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် 
မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်စိုး[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၂၃၂၇၀]ဦးေကျာ်စိုး[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၂၃၂၇၀]
ေဒ ခင်ချိလတ်[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၁၄၈၂၁၂]ေဒ ခင်ချိလတ်[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၁၄၈၂၁၂]



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၂၁၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၂၁
မသဲသဲဆုမွန် ှင့် ဦးေကာင်းထက်

(တရားလို)  (တရားပိင်)(တရားလို)  (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သာေကတမိနယ်၊ (၁၀/ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ 

တက်လမ်းအိမ်ရာ၊ ရတနာလမ်းသစ်၊ တိုက်အမှတ်(၈)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၂)ေန 

ဦးေကာင်းထက(်ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။

သင့်အေပ  တရားလို  မသဲသဲဆုမွန်က  “လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲေပး

ေစလိမု ”ကိ ုေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ  

ှင့်စပ်လျ်း၍  အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို  ေချပေြပာဆိုိုင်သူ 

ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၆)ရက် 

(၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆတ်ု ၁၀ ရက်) နနံက် (၁၀)နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူ

တရားလို၏ အဆိုလ ာကိုထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ 

၎င်းြပင်အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ် 

တွင် ြငင်းချက်များကုိထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုက ကည့် လုိသည့် 

စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း 

အစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တယူေူဆာင်လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ် 

ေရှေနလက်တွင ် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။  သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် 

အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၀)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (သင်းြမြမစိုး) (သင်းြမြမစိုး)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၃) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၃)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်-၄A၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်S-၉၁၊ ေြမကွက်အမှတ ်- ၁၉၁၊ ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ ဧရိယာ ၀.၀၂၉ ဧကရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်-၃၄၊ ဇဋိလလမ်းှင့် ဓမ ဒါနလမ်းေထာင့်၊ မလ ကုန်း 
ေဌးက ယ်(က)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ဂရန်ေြမကွက်၏အကျိးခံစားခွင့်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 
ထားေသာ ဓာတ်ေလှကားပါ (၈)ထပ်ခွဲတိုက်၏ ဒုတိယထပ်(၁)ခန်းှင့် တတိယထပ် (၁)ခန်းအား ဂရန်အမည်ေပါက်ေြမရှင/် အခန်း 
ပိင်ုရှင် ေဒ ေလာ်ေလးဝန်ိ(ဘ) ဦးေအာင်ခိင်ု [၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၃၂၅၇]ေဒ ေလာ်ေလးဝန်ိ(ဘ) ဦးေအာင်ခိင်ု [၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၃၂၅၇]ထမှံ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ အမှတ် VI -၁၅၂၀/၁၉၉၀ 
ရရှိသူ ဦးမျိးြမင့(်ခ)ဦးေရှာင်ဟုတ ် (ဘ)ဦးဘစန်း [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၁၄၈၉] (CA-၀၂၈၉၂၃)က  ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံ၍ 
ေရာင်းချသြဖင့ ်က န်မ၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား မရူင်း ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ တင်ဝင်းြမင့် (LL.B)ေဒ တင်ဝင်းြမင့ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၉၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၉၄၂)
တိုက်အမှတ်(C)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences၊ တိုက်အမှတ်(C)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences၊ 

 ခင်းသာလမ်းသွယ်၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၂၀၈၅၈ ခင်းသာလမ်းသွယ်၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၂၀၈၅၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် -၄A၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်- S-၉၁၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၉၁၊ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ 

အမျိးအစား၊ ဧရိယာ ၀.၀၂၉ ဧကရိှ ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ် -၃၄၊ ဇဋိလလမ်းှင့် ဓမ ဒါနလမ်းေထာင့်၊ မလ ကုန်းေဌးက ယ် 

(က)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ဂရန်ေြမကွက်၏အကျိးခံစားခွင့်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 
ဓာတ်ေလှကားပါ (၈)ထပ်ခွဲတိုက်  ေြမညီထပ်  ဓမ ဒါနလမ်းဘက်အြခမ်း(၁)ခန်းအား  ဂရန်အမည်ေပါက်ေြမရှင်/အခန်းပိုင်ရှင ်
ေဒ ေလာ်ေလးဝန်ိ (ဘ)ဦးေအာင်ခိင်ု [၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၃၂၅၇]ေဒ ေလာ်ေလးဝိန် (ဘ)ဦးေအာင်ခုိင် [၁၂/လသန(ုိင်)၀၀၃၂၅၇]ထံမှ အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာ အမှတ် VI -၁၅၂၀/၁၉၉၀ ရရိှသူ 
ဦးမျိးြမင့(်ခ)ဦးေရှာင်ဟတ်ု(ဘ) ဦးဘစန်း [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၃၁၄၈၉] (CA-၀၂၈၉၂၃)က ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခ၍ံ ေရာင်းချသြဖင့ ်
က န်မ၏ မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပုိင်ဆုိင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားမူရင်း ခိုင်လုံစွာြဖင့် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ တင်ဝင်းြမင့် (LL.B)ေဒ တင်ဝင်းြမင့ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၉၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၉၄၂)
တိုက်အမှတ်(C)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences၊ တိုက်အမှတ်(C)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences၊ 

 ခင်းသာလမ်းသွယ်၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၂၀၈၅၈ ခင်းသာလမ်းသွယ်၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၂၀၈၅၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၇/၅)၊ 

ေရ ပင်လံုအိမ်ရာ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၅)၊ အကျယ်အဝန်း ဧရိယာ(၀.၂၁၀)ဧက၊ (၉၁၆၉)
စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ 
ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ သန်းသန်းဝင်း[၁၂/
အစန(ိုင်)၁၀၃၉၅၉]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါအိမ်ှင့် ေြမကွက ်
အား အမည်ေပါက် ေဒ သန်းသန်းဝင်းထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးစိုးသန်းလ  င်[၁၁/
ပတန(ိင်ု)၀၇၉၉၅၅]က အပီး အပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းေကးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သွားပါက အပီးသတ်ေငေွပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ် 
ပိုင်ဆုိင်ေရးကိစ ရပ်များကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်သူဇာငိမ်းေဒ ခင်သူဇာငိမ်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)
အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံးဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၄၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၄
ဦးေကျာ်စိုးထက ် ှင့် ဦးကိုကိုေမာင်

အမှတ်-၉၆၊ ၉၂ လမ်း၊  အမှတ်-၃၅၁၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ 

ကန်ေတာ်ကေလး  ၁၁-ရပ်ကွက်၊

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်  ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်

  (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ

(တရားလို)  (တရားပိင်)(တရားလို)  (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ 

ဧရာဝတလီမ်း၊ အမှတ်-၃၅၁ ဦးကိကုိေုမာင်(ယခ ုေနရပ်လပ်ိစာမသ)ိသေိစရမည်။

သင့အ်ေပ  တရားလိဦုးေကျာ်စိုးထက်က ကတပိဋညိာ်အတိင်ုး ေြမကွက် 

ှင့်ေနအိမ် အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပံုတင်စာချပ် ချပ်ဆုိေပးေစလုိမ  ေလ ာက်ထား 

စွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ 

အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်ကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင်၏ကိုယ်စားလှယ်၊ 

ုံးအခွင့်အရေရှေနြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့ ်အချက် 

များကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ 

ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ (၃၁)ရက် (၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ြပာသိလုကွယ် ၁၅ ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ

(၁၀:၀၀)နာရတွီင် အထက်အမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိ၏ုစဲွဆိခုျက်ကိ ုထေုချ 

ရှင်းလင်းရန် ဤုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင်သင်သိေစရမည်မှာ 

အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာမေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့် 

ကွယ်ရာတွင်   ြငင်းချက်များကိုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။  ၎င်းအြပင်တရားလိုက 

ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအဆိုြပလိုသည့ ်

စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်း 

မဟုတ် သင်၏ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်က 

ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ(၄)ရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၁၀ ရက်တွင် ဤံုးေတာ်တံဆပ်ိုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေအာင်ေကျာ်သူ) (ေအာင်ေကျာ်သ)ူ

 မိနယ်တရားသူကီး မိနယ်တရားသူကီး

 ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံး ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊  ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁/အေနာ်မာ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၇/က၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၂၇)၊  ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၄၇/က၊  အေနာ်မာ (၁)လမ်းအေနာက်၊   
(၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊  ဦးရာကွတ်[၁၄/ပသန(ိုင်)၀၄၃၃၇၆] အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အား  ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်အမှတ်- ၁၄၉၀/၂၀၁၈ (၂၈-၅-
၂၀၁၈)ြဖင့်    ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ဟာမီတာ(ခ)တင်တင်ေသာင်း[၁၄/ပသန(ိုင်)၀၄၃၀၆၈]
မှ  ဦးရာကွတ် အမည်ေပါက် ဂရန်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက/်ရဲစခန်း 
ေထာက်ခံစာ၊ ကုိယ်တုိင်ဝန်ခံချက်၊ ကျမ်းကျန်ိလ ာ တုိတင်ြပ၍ ဂရန်မိတ ေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား ဌာနမှ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီေဆာင်ရက်ပီး  ကန်ကွက်သူမရိှသြဖင့် 
ဂရန်မိတ မှန်ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်၍ ေြမငှားစာချပ်အမှတ်-သကတ/၁ ေနာ်/၁၂၈၁/၉၃ 
(၁၁-၁၀-၁၉၉၃)ြဖင့် မူလကထုတ်ေပးခဲ့သည့ ်ဦးရာကွတ် [၁၄/ပသန(ိုင်)၀၄၃၃၇၆] 
အမည်ေပါက် ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)မူရင်းအား ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 
 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးေကျာ်ဇဦးေကျာ်ဇ
အသက်(၉၂-ှစ်)အသက်(၉၂-ှစ်)

ေဒါက်တာဥမ ာေကျာ်  (ပါေမာက ချပ်-ငိမ်း၊ ရန်ကုန် 
အေဝးသင်တက သိလ်ု)၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး ဦးေကျာ်ဇ 
သည် ၉-၁-၂၀၂၂ ရက် နနံက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါ၍ မသိားစ ု
ှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 ချစ်သူငယ်ချင်းများ ချစ်သူငယ်ချင်းများ
 ချိ၊ ွန်း၊ ဝင်း၊ ဝါ၊ မင်း၊ သင့် ချိ၊ ွန်း၊ ဝင်း၊ ဝါ၊ မင်း၊ သင့်
 ယ်၊ ဖုန်း၊ မိင်၊ မီ၊ အိ၊ ု။ ယ်၊ ဖုန်း၊ မိင်၊ မီ၊ အိ၊ ု။

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးေကျာ်ဇဦးေကျာ်ဇ
အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်

ေဒါက်တာဥမ ာေကျာ် (ပါေမာက ချပ်-ငိမ်း၊ ရန်ကုန် 
အေဝးသင်တက သိုလ်)၏   ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး 
ဦးေကျာ်ဇသည် ၉-၁-၂၀၂၂ ရက် နံနက်တွင် ကွယ်လွန် 
သွားပါ၍ မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဥပေဒပညာဌာနဥပေဒပညာဌာန
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သိုလ်ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သိုလ်

(၁၃)ှစ်ြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရတမ်းတြခင်း(၁၃)ှစ်ြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရတမ်းတြခင်း

ေဒါက်တာေအးေအးရီ(ကမာဝက်)ေဒါက်တာေအးေအးရ(ီကမာဝက)်
(၁၁-၁-၂၀၀၉) မှ (၁၁-၁-၂၀၂၂)(၁၁-၁-၂၀၀၉) မှ (၁၁-၁-၂၀၂၂)

ညီမေလး ေမချစ်ညီမေလး ေမချစ်
ေပျာ်ရ င်မ ၊ သာယာမ  အေပါင်းှင့် ြပည့်စံုတ့ဲ မိသားစု 

ဘဝေလးထဲက ထာဝရထွက်ခွာသွားတာ (၁၁-၁-၂၀၂၂)

ရက်ေနဆိုရင် (၁၃)ှစ်ြပည့်ေြမာက်ခဲ့ေပမယ့် အတူတူ 

လက်တွဲခဲ့တဲ့ မိသားစုဘဝရဲ ချစ်ခင်ကင်နာမ ၊ ေပျာ်ရ င် 

ယုယမ ေတွကို တစ်သက်လုံး သတိရေနမှာပါ။ ေနစ်၊ 

လစ်၊  ှစ်စ်  ြပြပသမ   ကုသိုလ်ေကာင်းမ  အဝဝကို 

ြမင့ြ်မတ်ေသာဘုဘံဝမှ သာဓေုခ ဆိုပီး သာယာေအးချမ်းမ  

အေပါင်းှင့် ြပည့်စုံပါေစ။

ကိုကို၊ ရဲရဲ၊ ြပည့်ြပည့်ှင့် ကိုကို၊ ရဲရဲ၊ ြပည့်ြပည့်ှင့ ်

ှစ်ဖက်မိဘ ေမာင်ှမ မိသားစုများှစ်ဖက်မိဘ ေမာင်ှမ မိသားစုများ

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်

အမှတ်(၁၁ H)၊ ေြမကွက်အမှတ်(V ၂၅)၊  ဧရိယာ (၂၈'x၄၂'.၆'')ရှိ အမှတ်(၁၁ H)၊ ေြမကွက်အမှတ(်V ၂၅)၊  ဧရိယာ (၂၈'x၄၂'.၆'')ရှိ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေတာင်ွန်ရပ်ကွက်၊ ၁၀၇-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေတာင်ွန်ရပ်ကွက်၊ ၁၀၇-လမ်း၊ 
အမှတ်(၇)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်အေဆာက်အအုံ အမှတ်(၇)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်အေဆာက်အအု ံ

အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အဆိုပါေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အအုံကို တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်

ဦးမျိးေအာင် [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၃၂၃၂၀]ထံမှ  က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးက 
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိုသူများ ယေနမှ(၁၀)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက် 
အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန ်
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ   အပီးအြပတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)
LL.B, DBL, DML, DIL, DLP,WIPO(Switzerland)LL.B, DBL, DML, DIL, DLP,WIPO(Switzerland)

ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)
B.Sc, Hon(IC), HGP, R.L, D.B.L.B.Sc, Hon(IC), HGP, R.L, D.B.L.
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B)   (လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B)   (လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)
အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Tel: 294766  HP: 09-5017044Tel: 294766  HP: 09-5017044

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

 ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးုံကီး(ရန်ကုန်)၊ သီလရှင်

ေဆးကုသေဆာင်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီ ဥက     ေဒ လှတင့် အသက်(၈၈)ှစ်သည် 

၉-၁-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန )  မွန်းလွဲ ၁:၁၅ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်  ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတ ူ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

သီလရှင်ေဆးကုသေဆာင်ထိန်းသိမ်းသီလရှင်ေဆးကုသေဆာင်ထိန်းသိမ်း

ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

ဦးေကျာ်ဟိန်းဦးဦးေကျာ်ဟိန်းဦး
B.E (Electronic)B.E (Electronic)

Former Senior Engineer (Myanmar MayFlower Bank )Former Senior Engineer (Myanmar MayFlower Bank )

အသက်(၅၃)ှစ်အသက်(၅၃)ှစ်

 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ေပ ဆန်းေမ းလမ်း၊ 
အမှတ်(၁၇၃)ေန [ဦးစိန်ေမာင်-ေဒ စိန်ေကျာ့ (ေရ ေတာင်ေမာ်-မအူပင်)]၊ 
(ဦးြမွန်-ေဒ ရင်ေက )တို၏ ေြမး၊ [ဦးတင်ဦး (ဒုအေထွေထွမန်ေနဂျာ၊  
ကုန်သွယ်လယ်ယာ-ငိမ်း)-ေဒ တင်ေအး ( န်ကားေရးမှး၊ နယ်စပ် 
ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စီးပွားကူးသန်း-ငိမ်း)တုိ၏သားကီး၊ ကုိမျိးေဇာ်ဦး၏ 
အစ်ကိုသည် ၉-၁-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၁:၄၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ေသာပ်ုကလာပ်အား ယင်းေနမွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် 
ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးပါေကာင်း။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
 ဇဝီတိဒါနသဃံာေ့ဆးုံကီး(ရန်ကန်ု)၊ သလီရှင် 

ေဆးကုသေဆာင်   ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 
လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက    ေဒ လှတင့် အသက်(၈၈)
ှစ်သည် ၉-၁-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) မွန်းလွဲ ၁:၁၅ 
နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစ ု
ှင့်အတူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ
ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးုံကီး(ရန်ကုန်)ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးုံကီး(ရန်ကုန်)

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

အားကစားအားကစား

ြမင့်တင်ြမင့်တင်

စိတ်စိတ်

လန်းလန်း

ရ င်ရ င်

ဆန်ဆန်

ကျင်ကျင်

မူးမူး

ယစ်ယစ်

ေဆးေဆး



ဇန်နဝါရီ   ၁၁၊   ၂၀၂၂

၁။ ိုင်ငံေရး 
 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ    ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ု  တရားမ တမ အြပည့ ်ကျင့သ်ုံးပီး     

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို  

ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး   

အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ယေနဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ » ၁၂

စာမျက်ှာ » ၁၄

စာမျက်ှာ » ၁၆

စာမျက်ှာ » ၁၈

စာမျက်ှာ » ၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၀

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ယင်းမာပင်မိနယ်အတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် ဦးေှာက်ေကျးရာ၌ အစည်းအေဝး 

ြပလုပ်စုေဝးေနသည့ ်PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများကိ ုလုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက ယေနတွင် သွားေရာက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ အြပန်အလှန် 

ပစ်ခတ်မ  ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး အကမး်ဖက်သမားများထံမ ှအေလာင်း ငါးေလာင်း၊ လက်နက်၊ ခဲယမ်းှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းအချိ သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲသည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၁၀

စပိန်ဒုတိယတန်းကလပ်တွင်ကစားေနသည့် အာသာဖသည် 

ြမန်မာ ယူ-၂၃ အသင်းတွင် ေရးချယ်ခံရပီး အသင်းှင့်စတင်ပူးေပါင်း 

ေနပီြဖစ်သည်။

စတင်ေလ့ကျင့်

ြမန်မာ ယူ-၂၃ အသင်းသည် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင်ကျင်းပမည့ ်

အာဆယီ ံယ-ူ၂၃ ပိင်ပဲွ၊ ေမလတွင်ကျင်းပမည့ ်ဗယီက်နမ်ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွ 

အတွက် ြပင်ဆင်ေနြခင်းြဖစ်ပီး အာသာဖသည် ယင်းအသင်းှင့ ်စတင် 

ေလ့ကျင့်ေနြခင်းြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာ ယ-ူ၂၃ အသင်းနည်းြပချပ် ပိေုပါဗ့်သည် အာသာဖ၏ေြခစွမ်း 

ှင့်ပတ်သက်၍   ၎င်း၏ကလပ်အသင်း   အားကစားဒါိုက်တာှင့ ်

ေဆးွေွးထားေကာင်း သိရသည်။ ြမန်မာ ယူ-၂၃ အသင်းသည် ပထမဆံုး 

ပိင်ပဲွအြဖစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၄ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထ ိကေမ ာဒီးယားိင်ုင၌ံ 

ကျင်းပမည့ ် အာဆီယံ ယူ-၂၃ ပိင်ပွဲ ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်ပီး အာသာဖ 

အေနြဖင့ ်ေြခစွမ်းှင့ ်စွမ်းေဆာင်မ အေပ မတူည်၍ အပီးသတ်လစူာရင်း 

တွင် ပါဝင်လာမည်ြဖစ်သည်။         စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

အာဖရကိိင်ုငမံျားဖလားပိင်ပဲွရဲအဖွင့ပဲွ်စ်အြဖစ် ဇန်နဝါရ ီ၉ ရက်က ယှ်ပိင်ကစားခဲတ့ဲ ့ကင်မရန်း 

အသင်းနဲ  ဘာကီနာဖာဆိုအသင်းတိုပွဲစ်မှာ အိမ်ရှင်အသင်းြဖစ်တဲ ့ကင်မရန်းအသင်းက ဘာကီနာဖာဆို 

အသင်းကိ ုှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ  အိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။

စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

စပိန်ဒုတိယတန်းကလပ်တွင် ကစားေနသည့် အာသာဖ

 ြမန်မာ ယူ-၂၃ အသင်းတွင် ေရးချယ်ခံရ

အာဖရိကိုင်ငံများဖလားပိင်ပွဲ အဖွင့်ပွဲစ်တွင်

အိမ်ရှင်ကင်မရန်းက ဘာကီနာဖာဆိုကို ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင့် အိုင်ရ

ယင်းမာပင်မိနယ်အတွင်း အကမ်းဖက်လပ်ုငန်းများ လပ်ုေဆာင်ရန် ဦးေှာက်ေကျးရာ၌ စေုဝးေရာက်ရိှေနသည့ ်အကမ်းဖက်အဖဲွများ 

အား ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီးစ ်သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်လက်နက်၊ ခဲယမ်းများကိ ုေတွရစ်။

ယင်းမာပင်မိနယ်အတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် ဦးေှာက်ေကျးရာ၌ 

စုေဝးေရာက်ရှိေနသည့် အကမ်းဖက်အဖဲွများကို လုံ ခံ ေရးတပ်ဖွဲဝင်များက ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီး

အိုမီခရန်ှင့် ေဝဝါးေနေသာ 

ကမ ာစ့ီးပွားေရး

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ 

လနူာသစ် ၁၀၅ ဦးေတွရိှ၊ ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၂၀ 

ရာခိုင် န်းရှိ

ထင်းေခွ ေရခပ်

လွိင်လင်မိနယ်၌ 

ေငကွျပ် ၁၇ ဒသမ ၃ ဘလီယီေံကျာ် 

တန်ဖိုးရိှ အိက်ုစ်များ သမ်ိးဆည်းရမိ

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၀ ဒသမ ၀၆ သန်းေကျာ်ရှိလာ


