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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

စာမျက်ှာ » ၄

စာမျက်ှာ » ၈

စာမျက်ှာ » ၁၈

စာမျက်ှာ » ၁၉စာမျက်ှာ » ၁၃

စာမျက်ှာ » ၅

စာမျက်ှာ » ၆

တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒေရးချယ်ေရး

(သေဘာေရးေြဖ)စာေမးပွဲေအာင်စာရင်း

ထုတ်ြပန်ေကညာ

ိုင်ငံေတာ်ဓာတ်အားစနစ်သို ပိုလ တ်လျက်ရှိေသာ 

မဟာဓာတ်အားလုိင်းများ ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသြဖင့် 

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေရးေဆာင်ရက်ေနမ အေပ  

အများြပည်သူသိရှိိုင်ရန် သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ်

၂၃၅ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ

၁ ဒသမ ၈၇ ရာခိုင် န်းရှိ

အစ ေရးိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ

၃၇၈၈၇ ဦးြဖင့် ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

စံချနိ်တင်ြဖစ်ပွား

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပ

တက သိုလ်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ ြပ  ာန်း

စံြပကိုးကားိုင်သည့် ဒီအင်န်ေအ မျိးိုးဗီဇမှတ်တမ်း 

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည ်

ကာလရှည်ြမင့်စွာ စိုးရိမ်ရ၏။ လူမိုက်တိုှင့် အတူေန 

ရြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတေူနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 

ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည ်

ေဆွမျိးတိုှင့် အတူတကွ ေနထိုင်ရသကဲ့သို ချမ်းသာ 

၏။
သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

သရက်(ြပည်ေညာင)် ဘိလပ်ေြမစက်ု ံတန် ၆ဝဝဝ ကျ စက်ုံအြဖစ ်တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်မည ်
ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၁၁ 

မိေတာ ်    ဘိလပ်ေြမစက်ု ံ

(ြပည်ေညာင်)ကို   အေမရိကန် 

ေဒ လာသန်း ၇၆ဝ ခန်   ရင်းီှးြမပ်ံှ 

ပီးတစ်ေနလ င် တန် ၆ဝဝဝ ကျ 

စက်ံုအြဖစ် တုိးချဲတည်ေဆာက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း      သိရ 

သည်။ 

စတင်တည်ေဆာက်

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး မိတ ီလာ 

ခိုင် သာစည်မိနယ်ရှိ ရန်ကုန် 

မိေတာ်        စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီပုိင် သရက်(ြပည်ေညာင်) 

ဘိလပ်ေြမစက်ုံကိ ု၂၀၀၈ ခုှစ် 

ုိဝင်ဘာ ၁ ရက်က ေြမဧက ၅ဝဝ 

ေပ တွင် စတင်တည်ေဆာက်ခဲ့ပီး 

၂၀၁၀ ြပည့်ှစ် ဧပီ ၂၉ ရက်တွင် 

စတင်ဖွင့်လှစ်ကာ တစ်ရက်လ င် 

ဘိလပ်ေြမတန် ၅ဝဝ ကုိ ထုတ်လုပ် 

ခဲ့သည်။

စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို သရက်(ြပည်ေညာင)် မိေတာ်ဘိလပ်ေြမစက်ုံေဟာင်းကိ ုေတွရစ်။

အခန်းဆက်

ဝတ ရှည်



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   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

 

ယေနအချန်ိအခါသည် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စကီ ိင်ုငေံတာ်၏ 

တာဝန်အရပ်ရပ်ကိ ုဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒှင့အ်ည ီထန်ိးသမ်ိးေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှသည်။  ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည်   ေရှလုပ်ငန်းစ်  (၅)   ရပ်ှင့် 

ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးဦးတည်ချက(်၉)ရပ်တိုကို ချမှတ်လျက် ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရး၊ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား၏ လမူ  

စီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ု ကိုယ်စွမ်းeာဏ်စွမ်းရှိသေရ   အစွမ်းကုန်ကိးပမ်း 

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

ိုင်ငံေတာ်ှင့်တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၏ အကျိးစီးပွားအတွက ်ရည်မှန်း 

ချက်များ ချမှတ်ေဆာင်ရက်ရာတွင် နယ်ချဲလက်သစ်များ၏ ေသွးထိုးသပ်လ ိေပးမ  

ှင့်     ြပည်ပအားကိုးအမျိးသားသစ ာေဖာက်များက    တိုင်းြပည်ပျက်စီးေရးကိ ု

အမျိးမျိးေှာင့်ယှက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။  တိုင်းြပည်အတွင်း၌  ပဋိပက များ 

ြဖစ်ေပ ေစေရး၊    အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲြပားပီး    တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ မရှိေရး 

တိုကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ကိုင်ဖျက်ဆီးေနကသည်။ ိုင်ငံေတာ်တွင် တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းမ မရိှပါက ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမည့် ဒီမုိကေရစီှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ် 

ကို  အေြခခံေသာြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရးှင့ ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုမှာ 

အလှမ်းေဝးေနမည်ြဖစ်သည်။

ိင်ုငေံတာ် အချပ်အြခာအာဏာတည်တံခ့ိင်ုမေဲရး၊ ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိုးတက် 

ေရး  စသည့်  တိုင်းြပည်ေကာင်းကျိးများကိ ုေဆာင်ရက်ရာတွင် တစ်ဦးေကာင်း၊ 

တစ်ဖွဲေကာင်းြဖင့ ် ေဆာင်ရက်၍မရိုင်ဘ ဲ   တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံး၏ 

အမျိးသားေရးစတ်ိဓာတ်ကိ ု အေြခခေံသာေပါင်းစအုင်အားြဖင့ ်  တက်ညလီက်ည ီ

တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်းေဆာင်ရက်မှသာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတုိင်မယိမ်းမယုိင်ဘဲ 

ုိင်ငံေတာ်ှင့် တုိင်းရင်းသားြပည်သူများ၏ အကျိးစီးပွားကုိ ေဖာ်ေဆာင်ုိင်မည် 

ြဖစ်သည်။  ထိုေကာင့ ် တိုင်းြပည်စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ် မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်၊ 

အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်များ ထက်သန်ခိုင်မာေရးသည ်အေရးကီးေပသည်။

“မမိတိိုတိင်ုးရင်းသားအားလုံးသည် ဓေလထ့ုံးတမ်းစ်လာများှင့ ်အမျိးသား 

ေရးစိုက်လက ဏာများကိ ု   အစ်ေလးစားတန်ဖိုးထားကသူများြဖစ်ပါသည်။ 

အမျိးသားေရးလက ဏာများှင့်   အမျိးသားယ်ေကျးမ များကိ ု    ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်ြမင့်တင်ြခင်းြဖင့် မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ပီး တုိင်းြပည် 

ှင့လ်မူျိးအတွက်  ေကာင်းကျိးများစွာရရိှိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။   မိမိတုိုိင်ငံသည် 

ငိမ်းချမ်းသာယာေရး၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ုတည်ေဆာက် 

လျက်ရိှရာ အမျိးသားေရးစတ်ိဓာတ်ရိှကရန် အလွန်အေရးကီးေသာ အချန်ိကာလ 

ြဖစ်ေကာင်း”  ုိင်ငံေတာ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊   ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်က (၇၄)ှစ်ေြမာက် ကချင်ြပည်နယ်ေနအခမ်းအနား 

သို ေပးပိုသည့်သဝဏ်လ ာတွင် အသိေပးေြပာကားခဲ့သည်။

ယေနအချန်ိအခါတွင် တိင်ုးရင်းသားြပည်သအူားလုံး အမျိးသားေရးစတ်ိဓာတ် 

များေမွးြမကရန် အထူးလုိအပ်ေနသည်။ ုိင်ငံကို တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက ်     ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေနေသာအချနိ်အခါတွင ်

ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးေနေသာ   ြပည်တွင်း၊   ြပည်ပအဖျက်အ ရာယ်များကို 

အမျိးသားေရးစတ်ိဓာတ် ကိယ်ုခစွံမ်းအားများြဖင့ ်ခခုတွံန်းလှန်ကာကွယ်ိင်ုမည် 

ြဖစ်သည်။ အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်များ ထက်သန်ခိုင်မာေရးအတွက ်စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စေုန ယေနကာလတွင် တိင်ုးရင်းသားလမူျိးအသီးသီးတို၏ ယ်ေကျး 

မ ဓေလ့ထုံးတမ်းစ်လာများကိ ု    ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်ြမင့်တင်ေပးေနသည်ကိ ု

ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ တိင်ုးရင်းသားလမူျိးအချင်းချင်း၏ ဓေလထ့ုံးတမ်းစ်လာများ 

ကိ ုေလးစားတန်ဖုိးထားကြခင်းြဖင့် တိင်ုးရင်းသားအချင်းချင်း ချစ်ခင်ိင်ုးပင်းပီး 

အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်များလည်း ထက်သန်ခိုင်မဲလာမည်ြဖစ်သည်။

ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာ 

တွင် နယ်ေြမတည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမ ရိှမှသာ ထေိရာက်ေအာင်ြမင် 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ထိုအြပင ်ငိမ်းချမ်းေရး၏တန်ဖိုးကိ ုသိရှိ 

နားလည်ကေသာ   တိုင်းရင်းသားြပည်သူများသည ်   ငိမ်းချမ်းေရးကို   လိုလား 

ေတာင့်တလျက်ရှိသြဖင့ ် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိရမည်ဟူသည့ ်  ြပင်းြပေသာ 

စိတ်ဓာတ်များြဖင့ ်ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ုမလိုလားေသာ၊ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရကိ ု

ဆန်ကျင်လျက်ရိှေသာ အကမ်းဖက်အဖဲွများ၏ ေှာင့ယှ်က်ဖျက်ဆီးမ  အ ရာယ် 

များကိ ုအမျိးသားေရးစတ်ိဓာတ်ြဖင့ ်ဝိင်ုးဝန်းတွန်းလှန် ေချမ န်းကရမည်ြဖစ်သည်။ 

စစ်မှန်ပီးစည်းကမ်းြပည့ဝ်သည့ ်ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ် ခိင်ုမာအားေကာင်းလာေစ 

ရန်ှင့် ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ ိုင်ငံေတာ် 

ေအးချမ်းသာယာေရးှင့ ်တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရး 

ှင့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးတိုြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်ရာ  အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များ၊ အဖျက်အေမှာင့လ်ပ်ုရပ်များ၊ ြပည်တွင်း 

ြပည်ပ ပေယာဂများ၊ မဒီယီာများ၏ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ များှင့ ်အေကာင်းအမျိးမျိး 

ြဖင့်   ငိမ်းချမ်းေရးလမ်းေကာင်းမ ှ ေသွဖည်မသွားေစေရးတိုကို  အမျိးသားေရး 

စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်အသိရှိရှိဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

အမျိးသားေရးစတ်ိဓာတ်ြဖင့ ်ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၃၀၀ ၈,၁၀၀ ၁,၂၁၆ ၉,၈၅၂,၇၀၀

MTSH ၃,၀၀၀ ၃,၀၅၀ ၂,၅၁၀ ၇,၅၄၈,၅၀၀

MCB ၇,၈၀၀ ၈,၀၀၀ ၁၅ ၁၁၈,၀၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၁ - ၁-၂၀၂၂)

FPB ၁၉,၀၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၅၀ ၂၆ ၆၈,၈၅၀

EFR ၂,၉၀၀ ၂,၉၀၀ ၅ ၁၄,၅၀၀

AMATA ၅,၇၀၀ ၅,၇၀၀ ၀ ၀

(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၇၇.၉

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၃.၆ 

( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၄၂.၄

(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၈.၉၄ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  

( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၁၇.၁

( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၉.၀၂

(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၃.၁၂၂

( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၃.၇၉

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၄.၀၇၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၁၁

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည်  ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဗိုလ်မှးကီး သိန်းတိုး ကို  သမဝါယမှင့် 

ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန၊  အေသးစားစက်မ လက်မ လပ်ုငန်းဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ် တာဝန်ဝတ ရားများကိ ု

စတင်ေဆာင်ရက်သည့်ေနမှစ၍ အစမ်းခန်ထားလိုက်သည်။ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၁

မျက်ေမှာက်ကာလတွင ်ြဖစ်ပွားလျက်ရှိေသာ လုံ ခံေရး၊ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးှင့်   အကမ်းဖက်မ တားဆီးေရးဆုိင်ရာ 

ကစိ ရပ်များှင့ပ်တ်သက်၍ ပရသိတ်များ၏ ရင်တွင်းခစံားချက် 

စကားသံများကို  သဇင်FM ၏ “ြပည်သူ ကားက ြပည်သူ  

စကား” အစီအစ်မှ “မေကွးတိုင်းေဒသကီး   ေပါက်မိရှိ 

အေြခခံပညာ   မူလတန်းလွန်ေကျာင်း   ှစ်ေကျာင်းအား 

အကမ်းဖက်သမားများက    လက်လုပ်မိုင်းများအသုံးြပ၍ 

ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးသည့”် ေခါင်းစ်ြဖင့ ်ဇန်နဝါရ ီ၁၂ ရက် မွန်းလဲွ 

၁ နာရီတွင် ထုတ်လ င့်တင်ဆက်ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

လာမည့်အပတ်ဗုဒ ဟူးေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် “ေရဦး 

မိနယ် ပလူဇာဝတိုက်နယ်ေဆးုံမှ ေရဦးမိနယ် ြပည်သူ  

ေဆးုံသိုပိုေဆာင်မည့ ်   ေဆးဝါးများသယ်ေဆာင်လာသည့ ်

လူနာတင်ယာ်  ှစ်စီးအား PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမား 

များက မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်သည့်” ေခါင်းစ်ြဖင့်  ေဆွးေွး 

တင်ဆက်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ပါဝင်ေဆွးေွးလိသု ူပရသိတ် 

များအေနြဖင့်  အပတ်စ်  အဂ   ါေန  နံနက် ၁၀ နာရီမှ ၁၁ နာရီ 

အတွင်း ဖုန်း ၀၉- ၈၉၉၀၉၉၅၉၅ သို အမည်၊ ေနရပ်လိပ်စာ၊ 

အလပ်ုအကိင်ုှင့ ်ြပန်လည်ဆက်သွယ်ရမည့ ်ဖန်ုးနပံါတ်တိုကိ ု 

Message ေပးပိုပါဝင်ိင်ုပြီဖစ်သည်။ ပါဝင်လာသည့ ်ပရသိတ် 

များ၏ ဖုန်းနံပါတ်များှင့် ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များအား 

လ ိဝှက်ေပးထားမည်ြဖစ်သည်။                             သတင်းစ်

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး ခန်ထားြခင်း 

 “ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား” အစီအစ်  ထုတ်လ င့်မည်

ဗန်းေမာ် ဇန်နဝါရီ ၁၁

သမဝါယမက  မှ စပါးဝယ်ယေူရး 

လုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ    ဗန်းေမာ် 

မိနယ်          သမဝါယမအသင်းစုမ ှ 

ဆင်းဧကရီ (၃)  စပါးတင်း  ၁၀၀၀၊ 

မိုးေမာက်မိနယ် သမဝါယမအသင်းစမှု 

ဆင်းဧကရီ (၃) စပါးတင်း ၁၀၀၀ ှင့် 

ဝိုင်းေမာ်မိနယ ်သမဝါယမအသင်းစုမ ှ

ဆင်းဧကရ(ီ၃) စပါးတင်း ၂၀၀   စစုေုပါင်း 

စပါးတင်း ၂၂၀၀ ကို  ဝယ်ယူထားပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဗန်းေမာ်၊ မိုးေမာက်ှင့် 

ဝိုင်းေမာ်မိနယ် 

သမဝါယမအသင်းစုတိုက

စပါးဝယ်ယေူရးလပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂
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(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

၁-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင ်ေြပာကားသည့ ်၂၀၂၂ ခုှစ် ှစ်သစ်ကူး  တ်ခွန်းဆက်စကားမ ှေကာက်ုတ်ချက်) 

၂၀၂၂ ခုှစ်ဟာ အေရးပါတဲ့ှစ်ြဖစ်ပါတယ်။ လာမယ့် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေနဟာ စိန်ရတု ြပည်ေထာင်စုေနြဖစ်ပီး ၂၀၂၃ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရလီ ၄ ရက်ေနဟာ စန်ိရတ ုလွတ်လပ်ေရးေနြဖစတ်ဲအ့တွက် ယခှုစ်ဟာ စန်ိရတအုကိကာလ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်၇၅ ှစ်တာ 

ကာခဲ့ပီြဖစ်တဲ့ ိုင်ငံေတာ်ရဲ အချပ်အြခာအာဏာ ပိုမိုခိုင်မာေစဖို၊ တိုင်းြပည်ဖွံဖိးတိုးတက်ြခင်း အသီးအပွင့်များနဲ ြပည့်စုံဖို အေရးကီး 

ပါတယ်။ 

ဒါေ့ကာင့ ်ဒှီစ်မှာ ငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် ေြခလှမ်းသစ်များ စရပါမယ်။ က န်ေတာ်တိုရဲ ေရှလပ်ုငန်းစ် ၅ ရပ်ရဲ စတတု အချက်ထမှဲာလည်း 

ေဖာ်ြပထားပီးြဖစ်လို သက်ဆိုင်သူ အဖွဲအစည်းအားလုံး ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ေဆွးေွးိုင်ဖို ဖိတ်ေခ ပါတယ်။
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သက်ဆိုင်သူ အဖွဲအစည်းအားလုံး ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်ေဆွးေွးိုင်ဖို ဖိတ်ေခ 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖဲွဝင် Jeng Phang ေနာ်ေတာင် တုိင်းရင်းသားအဖဲွများ၊ တုိင်းရင်းသားစာေပှင့် 

ယ်ေကျးမ အသင်းအဖဲွများအတွက် ချးီြမင့်ေထာက်ပ့ံေငွများှင့် အမှတ်တရလက်ေဆာင်များ ေပးအပ်စ်။

  ေကျာဖုံးမှ

ေရှးဦးစွာ    ုံးသစ်အေဆာက်အအုံကို  

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲ 

ဝင်များ၊     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ် တိုင်းမှးတိုက  

ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးကပီး ေကာင်စီ 

အဖွဲဝင်    Jeng Phang ေနာ်ေတာင်၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး     ဦးေစာထွန်း 

ေအာင်ြမင့်ှင့်    ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ဦးခက်ထိန်နန်တုိက ုံးအသစ်ဆိင်ုးဘတ်ု 

ကို   စက်ခလုတ်ှိပ်    ဖွင့်လှစ်ေပးကာ 

အေမ းနံသာရည်များ    ပက်ဖျန်းေပးက 

သည်။

ထိုေနာက်   ုံးသစ်အေဆာက်အအု ံ

အတွင်း      ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်

တိုင်းရင်းသားစာေပ  စာအုပ်စာ ေစာင် 

များ၊    တိုင်းရင်းသားများ  အခွင့်အေရး 

အတွက် ြပ  ာန်းထားသည့ ်ဥပေဒစာအပ်ု 

များကို လှည့်လည်ကည့် ကသည်။

ဆက်လက်ကျင်းပ

ယင်းေနာက်    ုံးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား 

ဒုတိယပိုင်းကိ ု      ဆက်လက်ကျင်းပရာ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး   ေကာင်စီ 

အဖွဲဝင် Jeng Phang ေနာ်ေတာင်ှင့် 

ြပန်လည်ေြပာကားပီး           စုေပါင်း 

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပု ံိုက်ကသည်။

ထုိေနာက် မဂ ယ်ခန်းမ၌ တုိင်းရင်းသား 

စာေပှင့်     ယ်ေကျးမ အသင်းအဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင်များ၊ အဖွဲဝင်များှင့်အတ ူ

ေကာက်သစ်စားပွဲ     အခမ်းအနားသို 

တက်ေရာက်ပီး ေနလယ်စာကို အတူ 

တကွ သုံးေဆာင်ကသည်။

ထိုမှတစ်ဆင့်  ြမစ်ကီးနားမိ ဧရာ  

ရပ်ကွက်ရှ ိ  နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 

ပညာေရးှင့်   ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန၊  

အမှတ်(၁)ှင့ ်(၂) နယ်စပ်ေဒသတိင်ုးရင်း 

သားလူငယ်များ    ဖွံဖိးေရးသင်တန်း 

ေကျာင်း(ြမစ်ကီးနား)မှ   ဝန်ထမ်းများ၊ 

ေကျာငး်သား      ေကျာင်းသူများှင့ ်     

ေတွဆုံပွဲသို တက်ေရာက်ကသည်။

ေတွဆုပဲွံတွင် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဒုတိယ 

ဗုိလ်ချပ်ကီးထွန်းထွန်းေနာင်က ဝန်ကီး 

ဌာနေအာက်ရိှ  ဦးစီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သည့်  

သင်တန်းေကျာင်း  အေြခအေနများကို  

ရှင်းလင်းတင်ြပပီး      ကချင်ြပည်နယ ်   

ဦးစီးမှးုံးမှ  ဒတုယိ န်ကားေရးမှးက 

ဖွံဖိးေရးသင်တန်းေကျာင်း     ှစ်ခု၏ 

သင်ကားေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ေနမ     

အေြခအေနများကိ ု ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ဆက်လက်၍ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်      Jeng  Phang 

ေနာ်ေတာင်က      လမ်း န်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီအဖဲွဝင်များက ဝန်ထမ်းများှင့် 

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများအတွက ်

ေထာက်ပံေ့ငမွျား၊  ေကျာင်းဝတ်စုမံျားှင့ ်

စာေရးကိရိယာများကို    ေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်ကသည်။

ယင်းေနာက်  ေကျာင်းဝင်းအတွင်း 

ေကျာင်းသား       ေကျာင်းသူများ၏ 

ကိယ်ုကာယကံခ့ိင်ုမ ေလက့ျင့ေ်ရး ပစ ည်း 

များြဖင့် ေလ့ကျင့်ခန်းေဆာင်ရက်ေနမ ၊ 

စားရိပ်သာတွင်    အစားအေသာက် 

ေက းေမွးမ အေြခအေန၊     အိပ်ေဆာင် 

များှင့်   ေကျာင်းစာကည့်တိုက်တိုကို 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ကပီး   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား        ရင်းရင်းှီးှီး 

အားေပးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖဲွဝင်များ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် တုိင်းမှးတုိ တုိင်းရင်းသား  

လူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်နယ် န်ကားေရးမှးုံးသစ် အေဆာက်အအုအံတွင်း ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်တိင်ုးရင်းသား 

စာေပ စာအုပ်စာ ေစာင်များ၊ ဥပေဒစာအုပ်များကိ ုလှည့်လည်ကည့် ကစ်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး      ဦးေစာထွန်း 

ေအာင်ြမင့်တိုက အမှာစကားေြပာကား 

ကပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ုံးသစ် 

ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်     အလံများကို 

ဧည့်သည်ေတာ်များထ ံေပးအပ်သည်။

ထိမှုတစ်ဆင့ ်ြမစ်ကီးနားမိ စတီာပ ူ

ရပ်ကွက ်   မေနာကွင်းအတွင်း   မေနာ 

အိမ်ေတာ်၌  ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ ကချင် 

တိုင်းရင်းသားများ၊  ရှမ်းတိုင်းရင်းသား 

များှင့်    ဗမာတိုင်းရင်းသားစာေပှင့ ်

ယ်ေကျးမ အသင်းအဖဲွများှင့် ေတွဆံုရာ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး   ေကာင်စီ 

အဖွဲဝင်များ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် တိုင်းမှးတိုက 

 တ်ခွန်းဆက်စကားများ  ေြပာကားက 

သည်။ 

ယင်းေနာက် တိင်ုးရင်းသားအဖဲွများ၊ 

တိုင်းရင်းသားစာေပှင့်    ယ်ေကျးမ  

အသင်းအဖဲွများအတွက် ချးီြမင့ေ်ထာက်ပံ ့

ေငွများှင့ ်အမှတ်တရလက်ေဆာင်များ 

ေပးအပ်ကရာ တိုင်းရင်းသားစာေပှင့်

ယ်ေကျးမ အဖဲွများကိယ်ုစား ြမန်မာိင်ုင ံ

ကချင်လူမျိး ိုးရာယ်ေကျးမ အသင်း 

ဥက     ဦးလူးက  ေကျးဇူးတင်စကား 



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ  ၁၁ 

သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန   သာသနာေရးဦးစီး 

ဌာနက ကျင်းပြပလုပ်သည့် (၇၄)ကိမ်ေြမာက် တိပိဋကဓရ တိပိဋက

ေကာဝဒိေရးချယ်ေရး(သေဘာေရးေြဖ)စာေမးပဲွကိ ုဇန်နဝါရ ီ၅ ရက်မှ 

၉ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည်။ 

တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒေရးချယ်ေရး(သေဘာေရးေြဖ)

စာေမးပွဲတွင ်မူလအဘိဓမ ေကာဝိဒ (အဘိဓမ ာပထမပိုင်းငါးကျမ်း

ေအာင်) ၁ ပါး  ဒီဃနိကာယေကာဝိဒ (ပိဋကှစ်ပုံေရးေြဖေအာင)် 

၁ ပါး၊ ဝိနယေကာဝိဒ(ပိဋကတစ်ပုံေရးေြဖေအာင)် ၇ ပါး၊ ဥဘေတာ 

ဝိဘဂ  ေကာဝိဒ (ဝိနည်းေရှပိုင်း ေရးေြဖေအာင်) ၁၁ ပါး စုစုေပါင်း 

အပါး ၂၀  ေအာင်ြမင်ခဲ့ေကာင်း သာသနာေရးဦးစီးဌာနမ ှသတင်း 

ရရှိသည်။                                                               သတင်းစ်

တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒေရးချယ်ေရး(သေဘာေရးေြဖ)စာေမးပွဲ ေအာင်စာရင်းထုတ်ြပန်ေကညာ

(၇၄) ကိမ်ေြမာက ်တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာဝိဒေရးချယ်ေရး 

(သေဘာေရးေြဖ)စာေမးပွ ဲ

ေအာင်စာရင်း 

အဘိဓမ ပိဋက၊ အဘိဓမ ာ(ပထမပိုင်း)ငါးကျမ်းသေဘာေရး 

ေြဖေအာင ်မူလအဘိဓမ ေကာဝိဒ (၁) ပါး 

၁။  ပလ င်အမှတ် (၁၃)  အရှင်မာနိတ၊ အသက်(၄၃)ှစ်၊ သိက ာ

  (၂၃)ဝါ တိပိဋက     မဟာဂ ဝင်နိကာယ်

  ေကျာင်းတုိက်၊ ဒဂံုမိသစ်     (အေရှပုိင်း)

  မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

သုတ  ပိဋက၊ ဒီဃနိကာယ်သုံးကျမ်း သေဘာေရးေြဖေအာင ်

ဒီဃနိကာယေကာဝိဒ (၁) ပါး 

၁။  ပလ င်အမှတ် (၃၇)  အရှင်အာစာရာလက  ာရ၊ အသက်(၃၈)ှစ်၊

  သိက ာ(၁၈)ဝါ       တိပိဋကမဟာဂ ဝင်

  နိကာယ်ေကျာင်းတိုက်၊    ဒဂုံမိသစ်

  (အေရှ ပိင်ုး) မိနယ်၊ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

ဝိနယပိဋက၊ ဝိနည်း(ဒုတိယပိုင်း) သုံးကျမ်းသေဘာေရးေြဖေအာင ်

ဝိနယေကာဝိဒ (၇) ပါး

 ၁။ ပလ င်အမှတ် (၇၀)   အရှင်ဝ  တိာလက  ာရ၊ အသက်(၃၈)ှစ်၊

  သိက ာ(၁၈)ဝါ            တိပိဋကစုဆန်းလီ

  ေကျာင်းတိုက်၊   ပုလဲမိသစ်၊    မဂ  လာဒုံ

  မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

၂။ ပလ င်အမှတ် (၇၂)  အရှင်ပါေမာက ၊  အသက်(၃၇)ှစ်၊ သကိ ာ

  (၁၇) ဝါ  တပိဋိက    မဟာဂ ဝင်နကိာယ်

  ေကျာင်းတုိက်၊  ဒဂံုမိသစ်    (အေရှပုိင်း)

  မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

၃။ ပလ င်အမှတ် (၈၃)  အရှင်ဝဇိ ာန ာလက  ာရ၊ အသက်(၃၅)ှစ်၊

  သိက ာ (၁၆)ဝါ     တိပိဋကမဟာဂ ဝင်

  နကိာယ်ေကျာင်းတိက်ု၊  ဒဂုံမိသစ်(အေရှ

  ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

၄။ ပလ င်အမှတ် (၈၆)  အရှင်တေိလာက(ဘတုလင်)၊ အသက်(၃၅)

  ှစ်၊ သိက ာ(၁၄)ဝါ      တိပိဋကနိကာယ

  ေကျာင်းတိက်ု၊ မုိးမိတ်ကုန်းေြမ၊ မင်းကွန်း

  စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 

၅။ ပလ င်အမှတ် (၉၄)  အရှင်အုတ ရ၊ အသက်(၃၁)ှစ်၊    သိက ာ

  (၁၂)ဝါ     တိပိဋကနိကာယေကျာင်းတိုက်၊

  မိုးမိတ်ကုန်းေြမ၊   မင်းကွန်း    စစ်ကိုင်းမိ၊ 

  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊

 ၆။ ပလ င်အမှတ် (၉၉)  အရှင်တိက eာဏာလက  ာရ၊   အသက်(၃၀)

  ှစ်၊   သိက ာ (၉)ဝါ         တိပိဋကဓမ ပါလ

  ေကျာင်းတိုက်၊      မုံရာမိ၊         စစ်ကိုင်း

  တိုင်းေဒသကီး၊ 

၇။ ပလ င်အမှတ်(၁၀၀)  အရှင်သီလာန (မိတ ီလာ)၊    အသက်(၂၉)

  ှစ်၊  သိက ာ (၉)ဝါ       တိပိဋကနိကာယ

  ေကျာင်းတိုက်၊  ရာငံမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ ်

  (အထူးေအာင်) 

ဝိနယပိဋက၊ ဝိနည်း(ပထမပိုင်း) ှစ်ကျမ်း သေဘာေရးေြဖေအာင ်

ဥဘေတာဝိဘဂ  ေကာဝိဒ (၁၁) ပါး 

၁။ ပလ င်အမှတ် (၁၆၀ )  အရှင်ပညာသာရာလက  ာရ      (စစ်ကိုင်း)၊

  အသက်(၃၃)ှစ်၊    သိက ာ(၁၃)ဝါ တိပိဋက

  နိကာယေကျာင်းတိုက်၊   မိုးမိတ်ကုန်းေြမ၊

  မင်းကွန်း စစ်ကုိင်းမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊ 

၂။ ပလ င်အမှတ် (၁၆၁)  အရှင်ေကသရ(ေရ ဆိပ်ေြမ)၊  အသက်(၃၃)

  ှစ်၊       သိက ာ (၁၃)ဝါ တိပိဋကနိကာယ

  ေကျာင်းတုိက်၊   မုိးမိတ်ကုန်းေြမ၊ မင်းကွန်း

  စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 

၃။ ပလ င်အမှတ် (၁၆၂)  အရှင်ပ  တိဝသံ၊ အသက်(၃၃)ှစ်၊  သကိ ာ

  (၁၃)ဝါ  တိပိဋကနိကာယေကျာင်းတိုက်၊

  မိုးမိတ်ကုန်းေြမ၊    မင်းကွန်းစစ်ကိုင်းမိ၊

  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 

၄။ ပလ င်အမှတ် (၁၆၉)  အရှင်ဝီရိယာလက  ာရ၊     အသက်(၃၂)ှစ်၊

  သကိ ာ (၁၂) ဝါ  တိပိဋကနိကာယေကျာင်းတုိက်၊

  အနီးစခန်း၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊

   

၅။ ပလ င်အမှတ် (၁၇၅)  အရှင်ေကာသလ ၊  အသက်(၃၂)ှစ်၊ သိက ာ

  (၁၁)ဝါ     တိပိဋကဓမ ပါလေကျာင်းတိုက်၊

  မုံရာမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 

  (အထူးေအာင်) 

၆။ ပလ င်အမှတ် (၁၇၈)  အရှင်အာေလာက၊     အသက် (၃၁)ှစ်၊

   သိက ာ (၁၀)ဝါ     တိပိဋကမဟာဂ ဝင်

   နိကာယ်ေကျာင်းတိုက်၊       ဒဂုံမိသစ်

   (အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

၇။  ပလ င်အမှတ် (၁၇၉)    အရှင်ဝိမလာလက  ာရ၊ အသက်(၃၀)ှစ်၊

   သိက ာ(၁၀)ဝါ          တိပိဋကနိကာယ

   ေကျာင်းတိုက်၊             မိုးမိတ်ကုန်းေြမ၊

  မင်းကွန်းစစ်ကုိင်းမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊

၈။ ပလ င်အမှတ် (၁၈၅)  အရှင်လာဘသာမလီက  ာရ၊ အသက်(၂၉)

  ှစ်၊  သိက ာ(၉)ဝါ     တိပိဋကနိကာယ

  ေကျာင်းတိက်ု၊ မုိးမိတ်ကုန်းေြမ၊ မင်းကွန်း

  စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 

၉။ ပလ င်အမှတ် (၁၈၆)  အရှင်ပ  စိ ၊ အသက်(၂၈)ှစ်၊ သကိ ာ (၉)

  ဝါ        ေရ ဥမင်ဓမ သုခေတာရေကျာင်း၊

  ကန်ုးတလေပါင်ေကျးရာ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊

  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

၁၀။ ပလ င်အမှတ် (၁၉၅)  အရှင်ပညာသိရီလက  ာရ၊    အသက်(၂၈)

  ှစ်၊ သကိ ာ (၇)ဝါ   သဒ မ ပေဇ ာတာုေံကျာင်း၊

  ေအာင်ချမ်းသာရပ်၊  မုံရာမိ၊    စစ်ကိုင်း

  တိုင်းေဒသကီး၊ 

၁၁။ ပလ င်အမှတ် (၂၀၀)  အရှင်ေတဇိ ာလက  ာရ၊ အသက်(၂၈)ှစ်၊

  သိက ာ  (၆)ဝါ        သိမ်ေတာင်ပရိယတ ိ

  စာသင်တိုက်၊            ချမ်းသာရပ်ကွက်၊

  ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊

ဘဒ  ပညိဿရာဘိဝံသ    ဘဒ  ေဉယျာဘိဝံသ 

(အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု)    (အဂ မဟာပ  ိတ)

   ဥက   ဆရာေတာ်   အကျိးေတာ်ေဆာင်ဆရာေတာ်

တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒဩဝါဒါစရိယအဖွဲ

 

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၁

 မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး မဟာေအာင်ေြမမိနယ် 

မဏိရတနာ  ြမေတာင်ေကျာင်းတိုက ်   ြမေတာင်

သာသနာှစ်တစ်ရာြပည့ဗ်မိာန်ေတာ်၌ ြပည်ေထာင်စ ု

သမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ   အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် ၁/ ၂၀၂၂ ြဖင့် 

ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင်    သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ 

ဘဲွတဆံပ်ိေတာ် အဂ မဟာပ  တိဘဲွဆက်ကပ်ြခင်း 

ခံရေသာ   ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယ  မဏိရတနာ 

ြမေတာင်ေကျာင်းတိုက်   အဓိပတိမဟာနာယက 

ဆရာေတာ် ဘဒ  အက  ုရအား   ဂုဏ်ြပပူေဇာ်ြခင်း 

အလှေတာ်မဂ  လာကို     ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

ြပလုပ်ရာ    မဏိရတနာြမေတာင်ေကျာင်းတိုက ်

ဆရာေတာ်   အမှးြပေသာ   သံဃာေတာ်များ

က ေရာက်ေတာ်မူကပီး တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် 

ဦးေမာင်ကို၊     အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်မ ှ

တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊    ဌာနဆိုင်ရာတာဝန် 

ရှိသူများ၊ ဖိတ်ကားထားသူများ  တက်ေရာက်က 

သည်။

သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာဘွဲတံဆိပ်ေတာ ်အဂ မဟာပ  ိတဘွဲ ဆက်ကပ်ြခင်းခံရေသာ 

မဏိရတနာြမေတာင်ေကျာင်းတိုက်ဆရာေတာ ်ဘဒ  အက  ုရအား ဂုဏ်ြပပူေဇာ်ြခင်း အလှေတာ်မဂ  လာကျင်းပ
 ဦးစွာ တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့်  တက်ေရာက် 

လာကသူများက       ြမေတာင်ေကျာင်းတိုက ် 

ဆရာေတာ်ထမှံ ငါးပါးသလီခယံေူဆာက်တည်ကပီး 

သဃံာေတာ်များ ရတ်ပွားချးီြမင့ေ်တာ်မသူည့ ်ပရတ်ိ 

တရားေတာ်များကို နာယူကသည်။ ထိုေနာက် 

မဏိရတနာြမေတာင်ေကျာင်းတုိက် အဓိပတိမဟာ 

နာယက  ဆရာေတာ်ကီး၏  ေထုပ တ ိကထာကို 

မဏိရတနာြမေတာင်ေကျာင်းတိုက်    ပေဒသာ 

ေရ ေကျာင်း ဆရာေတာ် ဘဒ  ရာဇိ က ဖတ်ကား 

ပူေဇာ်သည်။

ဖတ်ကားပူေဇာ်

 ဆက်လက်၍    တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က  

သာသနာေတာ်ဆိင်ုရာများေလ ာက်ထားပီး  ဂဏုထ ု

တဝိ နာရတပုိဒ်ုစုကံိ ု  သာသနာေရးှင့ယ််ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာန အုပညာဦးစီးဌာနမှ    တာဝန်ရှိသူ 

တစ်ဦးက  ဖတ်ကားပူေဇာ်သည်။    ယင်းေနာက်  

တိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်တက်ေရာက်လာက 

သူများက  သံဃာေတာ်များအား လှဖွယ်ပစ ည်း 

များှင့်  အလှေငွများ   ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။ 

ဆက်လက်၍  အဆိုပါေကျာင်းတိုက်ဝင်းအတွင်းရှ ိ    

ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံအတွက်    အလှေငွများ 

လှဒါန်းရာ  မဏစိလလမူ ကညူေီရးအသင်းမှ တာဝန် 

ရှိသူများက လက်ခံရယူကသည်။

 ထိုေနာက်    တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

တက်ေရာက်လာကသူများက    မဏိရတနာ ြမေတာင် 

ေကျာင်းတိုက်   သာယာဝင်းေကျာင်းဆရာေတာ ်  

ိင်ုငေံတာ်ဗဟုိ သံဃာ့ဝန်ေဆာင် ဘဒ  သာဂရာဘိဝံသ 

ထံမှ အုေမာဒနာတရားနာယူကပီး သံဃာေတာ် 

များအား သက  န်း၊    အလှေငွများှင့ ်   ေနဆွမ်း

ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                   

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ ြပ  ာန်း
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥပေဒအမှတ်၊   ၂   /၂၀၂၂

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း   ၁၀      ရက်
(၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ    ၁၁   ရက်)

 ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည် ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ် ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ 
ပုဒ်မ ၄၁၉ အရ ဤဥပေဒကို ြပ  ာန်းလိုက်သည်။
၁။ ဤဥပေဒကိ ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပ တက သိလ်ုဥပေဒကိ ုြပင်ဆင်သည့ ်ဥပေဒ 
ဟု ေခ တွင်ေစရမည်။
၂။ အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပတက သိလ်ုဥပေဒပဒ်ုမ ၉ ကိ ုေအာက်ပါအတိင်ုး အစားထိုး 
ရမည်–
 “၉။ အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပတက သိလ်ု ဩဝါဒါစရယိအဖဲွကိ ုေအာက်ပါအတိင်ုး 
ဖွဲစည်းသည–်
 (က) ဥက    ဥက   
   ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ၊
 ( ခ ) အကျိးေတာ်ေဆာင် ဒုတိယဥက   
   ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ၊
 ( ဂ ) ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ဩဇာတိက မ ကီးမားသည့ ် အဖွဲဝင်
   ဆရာေတာ်များအနက် အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်
   ဝန်ကီးဌာနက ေလ ာက်ထားတာဝန်ေပးအပ်ေသာ
   ဆရာေတာ်ှစ်ပါး၊ 
 (ဃ) ဒုတိယဥက    ေြခာက်ပါး အဖွဲဝင်
   ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ၊
 ( င ) ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ်များ အုပ်ချပ်ေရး အဖွဲဝင်
   ဗဟိုအဖွဲဝင်ဆရာေတာ်များအနက ်ဝန်ကီးဌာနက
   ေလ ာက်ထားတာဝန်ေပးအပ်ေသာ ဆရာေတာ်သုံးပါး၊
 ( စ ) ပါေမာက ချပ် အဖွဲဝင်
   ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ်(ရန်ကုန်)၊
 (ဆ) ပါေမာက ချပ် အဖွဲဝင်
   ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ်(မ ေလး)၊
 ( ဇ ) ဌာနကီးမှးဆရာေတာ်များ အဖွဲဝင်
   အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်၊
 ( ဈ ) ပါေမာက ချပ် အတွင်းေရးမှး
   အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်၊
 (ည) ဒုတိယပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ် တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး
   အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်။”  
၃။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ(က)တွင် ပါရှိေသာ 
“ကပ်မတ်၍”ဆိုသည့် စကားရပ်ကိ ုပယ်ဖျက်ရမည်။
၄။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း 
အစားထိုးရမည–်
 “၁၂။ ဩဝါဒါစရိယအဖွဲ အစည်းအေဝးကိ–ု
   (က) တစ်ှစ်လ င် အနည်းဆုံးတစ်ကိမ် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီကျင်းပရမည်။
   ( ခ )  လိုအပ်ပါက အေရးေပ  ေခ ယူကျင်းပိုင်သည်။”
၅။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၃ တွင်–
 (က) ပုဒ်မခွဲ(ခ)၌ “ှင့် မဟာဌာနမှးများ”ဆိုသည့်စကားရပ်ကိ ုပယ်ဖျက်ရမည်။
 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ(ခ)၏ေနာက်၌ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖည့်စွက်ရမည–်
   “(ဂ) ဌာနကီးမှးများ နာယကအဖွဲဝင်
    အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်၊”
 ( ဂ )  ပုဒ်မခွဲ(ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ (ဆ)၊ (ဇ)၊ (ဈ)ှင့် (ည)တိုကို ပုဒ်မခွဲ(ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ (ဆ)၊ (ဇ)၊ (ဈ)၊ 

(ည)ှင့် (ဋ)တိုအြဖစ် အသီးသီးြပန်လည်အမှတ်စ်ရမည်။
၆။ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သုိလ်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၅ ကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း အစားထုိး 
ရမည်–
  “၁၅။ ေကာင်စီအစည်းအေဝးကိ–ု
   (က) ဩဝါဒါစရိယအဖွဲအစည်းအေဝးမတိုင်မ ီသတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီကျင်းပရမည်။
   ( ခ ) လိုအပ်ပါက အြခားအချနိ်များတွင်လည်း ေခ ယူကျင်းပိုင်သည်။”
၇။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ဗ)ကို ေအာက်ပါ 
အတိုင်း အစားထိုးရမည–်
 “( ဗ )  ဝန်ထမ်းဖွဲစည်းပုံတွင ်ပါဝင်ြခင်းမရှိသည့် ရဟန်းေတာ်များှင့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း မဟုတ်ေသာ 

လပူဂု ိလ်ပညာရှင်များကိ ုသင်ကားေရးက  အတွက် ခန်အပ်ရာတွင် တက သိလ်ုပညာေရးအဖဲွ 
ှင့် တက သိုလ်စီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲတိုက အဆိုြပေရးချယ်သူကိ ုအစည်းအ ေဝး အတည်ြပချက ်
ြဖင့် ခန်အပ်ြခင်း၊ ယင်းတိုအတွက ်လှဒါန်းေထာက်ပံ့ြခင်း သိုမဟုတ် ချးီြမင့်ြခင်း၊”

၈။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်ဥပေဒ အခန်း(၆)ေခါင်းစ်ကို ေအာက်ပါ 
အတိုင်း အစားထိုးရမည–်
 “ပါေမာက ချပ်၊ ဒုတိယပါေမာက ချပ်ှင့် အြခားသင်ကားဆရာေတာ်များ”
၉။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇ ကို  ေအာက်ပါအတိုင်း 
အစားထိုးရမည–်
 “၁၇။ (က) ဝန်ကီးဌာနသည်–
    (၁)  ေကာင်စ၏ီ အတည်ြပချက်ရယူပီး ဩဝါဒါစရယိအဖဲွ၏  ဩဝါဒကိ ုခယံ၍ူ အစိုးရ 

အဖဲွ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် တက သိုလ်ပါေမာက ချပ်ှင့် ဒုတိယပါေမာက ချပ် 

(သင်ကား)တိုကို ခန်အပ်ရမည်။
    (၂)  တက သုိလ်ပါေမာက ချပ်ှင့် ဒုတိယပါေမာက ချပ်(သင်ကား)တိုကို စတင်ခန်အပ် 

သည့်ေနမှစ၍ တစ်ဆက်တည်း ၁၅ ှစ်အထိ ခန်အပ်ိုင်သည်။
    (၃)  ခန်အပ်ိင်ုေသာကာလြပည့သ်ည့ ်တက သိလ်ုပါေမာက ချပ်ှင့ ်ဒတုယိပါေမာက ချပ် 

(သင်ကား)တိုအား ယင်းတို၏  ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်မ ၊    တာဝန်ဆက်လက် 
ထမ်းေဆာင်လိုမ တိုအေပ မူတည်၍   အစိုးရအဖွဲ၏  သေဘာတူညီချက်ြဖင့ ်
ဆက်လက်ခန်အပ်ိုင်သည်။

   ( ခ )  တက သိုလ်ပါေမာက ချပ် သိုမဟုတ် ဒုတိယပါေမာက ချပ်(သင်ကား)တိုသည် မိမိကို 
ခန်အပ်ထားေသာကာလ မကန်ုဆုံးမ ီဆ အေလျာက် ရာထူးမှတ်ုထွက်လိပုါက ဝန်ကီး 
ဌာနမှတစ်ဆင့် အစိုးရအဖွဲသို စာြဖင့်တင်ြပပီး ုတ်ထွက်ိုင်သည်။

   ( ဂ )  တက သုိလ်ပါေမာက ချပ် သုိမဟုတ် ဒုတိယပါေမာက ချပ်(သင်ကား)တုိသည် ပုဒ်မ ၁၈ 
ပါ ဂဏ်ုအဂ   ါအရည်အချင်းတစ်ခခု ုပျက်ယွင်းေကာင်း သိုမဟတ်ု  ေပးအပ်ေသာတာဝန်ကိ ု
ေကျပွန်စွာေဆာင်ရက်ုိင်ြခင်းမရိှေကာင်း ေပ ေပါက်ပါက ေကာင်စီ၏အတည်ြပချက် 
ရယူပီး ဩဝါဒါစရိယအဖွဲ၏ ဩဝါဒကိုခံယူ၍ အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့ ်
တာဝန်မှရပ်စဲြခင်းကိ ုဝန်ကီးဌာနက ေဆာင်ရက်ရမည်။

   (ဃ)  ခန်အပ်ထားေသာကာလ ကုန်ဆံုးြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ရာထူးမှုတ်ထွက်ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေစ၊ 
တာဝန်မှရပ်စခဲရံြခင်းေကာင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ပျလွံန်ေတာ်မြူခင်းေကာင့ ်ြဖစ်ေစ၊ အြခားအေကာင်း 
တစ်ခုခုေကာင့်ြဖစ်ေစ တက သုိလ်ပါေမာက ချပ် သုိမဟုတ် ဒုတိယပါေမာက ချပ် (သင်ကား) 
ရာထူးေနရာလစ်လပ်လ င် ဝန်ကီးဌာနက ပုဒ်မခဲွ(က)ပါ ြပ  ာန်းချက်ှင့်အညီ ခန်အပ်ရမည်။

၁၀။  အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပတက သိလ်ုဥပေဒပဒ်ုမ ၁၇ ေနာက်တွင် ပဒ်ုမ ၁၇–က 
ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖည့်စွက်ရမည–်
  “၁၇–က။(က)  ဌာနကီးမှး၊ ပါေမာက ှင့် တွဲဖက်ပါေမာက ဆရာေတာ်တို၏ ရာထူးသက်တမ်း 

သည် သက်ေတာ် ၆၅ ှစ် ြပည့်သည်အထိြဖစ်သည်။
    ( ခ )  ဝန်ကီးဌာနသည် ရာထူးသက်တမ်းြပည့်သည့် ဌာနကီးမှးှင့် ပါေမာက ဆရာ 

ေတာ်တိုအား ဆက်လက်ခန်အပ်လိုပါက အဆိုပါဆရာေတာ်များ၏ ကျန်းမာေရး 
ေကာင်းမွန်မ ၊ တာဝန်ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်လိုမ တိုအေပ မူတည်၍ သက်တမ်း 
တိုးခန်အပ်ိုင်သည်။

    ( ဂ )  ရာထူးသက်တမ်း ကုန်ဆုံးြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊   ရာထူးမ ှ ုတ်ထွက်ြခင်းေကာင့ ်
ြဖစ်ေစ၊ တာဝန်မှရပ်စဲခံရြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ 
အြခားအေကာင်းတစ်ခခုေုကာင့ြ်ဖစ်ေစ  ဌာနကီးမှး၊ ပါေမာက  သိုမဟတ်ု တဲွဖက် 
ပါေမာက ဆရာေတာ် ရာထူးေနရာလစ်လပ်လ င် ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ချက်များ 
ှင့်အညီ ခန်အပ်ရမည်။”

၁၁။  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၈ တွင်–
  (က)  ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင် ပါရှိေသာ “ပါရဂူဘွဲ”ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ဗုဒ ဘာသာစာေပဆိုင်ရာ 

ပါရဂူဘွဲတစ်ခုခုကိ”ုဆိုသည့် စကားရပ်ြဖင့ ်အစားထိုးရမည်။
  ( ခ )  ပုဒ်မခွဲ(ဃ)ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည–်
    “(ဃ) ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပရယိတ ိစာေမးပဲွများအနက် အနည်းဆုံး ှစ်ခ ုေအာင်ြမင်ရမည်–
      (၁) သာသနဓဇဓမ ာစရိယ သိုမဟုတ် သာသနတက သီလ ဓမ ာစရိယ၊
      (၂)  သာသနဓဇသိရီပဝရဓမ ာစရိယ၊ ပါဠိပါရဂူ၊ မဟာဝိဇ ာဘဲွ(ဗုဒ ဓမ ) သုိမဟုတ် 

သာသနတက သီလမဟာဓမ ာစရိယ၊
      (၃) သကျသီဟ ပရိယတ ိသာသနဟိတဓမ ာစရိယ၊
      (၄) ေစတိယဂ  ဏ ပရိယတ ိဓမ ာစရိယဂဏဝါစက။”
  (ဂ) ပုဒ်မခွဲ(စ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၈)ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည–်
    “(၈)  မိမိမှားမှန်းသိလ င် အေလ ာ့ေပးြခင်း၊ ေြပာလွယ်ဆိုလွယ်ြဖစ်ြခင်း “ေသာဝစဿ 

တာဂုဏ်”။” 
  (ဃ) ပုဒ်မခွဲ(ဇ)၏ ေနာက်တွင် ပုဒ်မခွဲ(ဈ)အြဖစ် ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖည့်စွက်ရမည–်
    “(ဈ)   တက သိလ်ုတွင် ပါေမာက  သိုမဟတ်ု ဌာနကီးမှးအြဖစ် လုပ်သက်အနည်းဆံုး သုံးှစ် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ်ြဖစ်ရမည်။”
၁၂။  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၂ ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။
၁၃။   အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်ဥပေဒ အခန်း(၁၀) အေထွေထွအခန်း 

တွင် ပုဒ်မ ၃၄ ှင့် ၃၅ တိုကို ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖည့်စွက်ရမည–်
  “၃၄။ ဝန်ကီးဌာနသည်–
    (က)  တက သိလ်ုတွင် တက်ေရာက်ပညာသင်ကားေနသည့ ်သင်တန်းသားများ၏ ရပိင်ုခွင့ှ်င့ ်

အခွင့်အေရးများကိ ုသတ်မှတ်ေပးရမည်။
    (ခ)  တက သိုလ်တွင် တက်ေရာက်ပညာသင်ကားေနသည့ ်သင်တန်းသားများ လိုက်နာ 

ရမည့် စည်းကမ်းများကိ ုသတ်မှတ်ေပးရမည်။
    (ဂ)  တက သိလ်ုတွင် တက်ေရာက်ပညာသင်ကားေနသည့ ်သင်တန်းသားများသည် ပဒ်ုမခဲွ 

(ခ)အရ သတ်မှတ်သည့စ်ည်းကမ်းများကိ ုလိက်ုနာရန်ပျက်ကွက်ပါက အေရးယရူမည့ ်
စီမံခန်ခွဲေရးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကိ ုသတ်မှတ်ေပးရမည်။

  ၃၅။  တက သိုလ်တွင် တက်ေရာက်ပညာသင်ကားေနသည့ ်သင်တန်းသားများသည ်သတ်မှတ် 
ထားသည့် စည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက စီမံခန်ခွဲေရးဆိုင်ရာ နည်းလမ်း 
များအရ အေရးယူြခင်းခံရမည်။”

၁၄။  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်ဥပေဒ မူလပုဒ်မ ၃၄၊ ၃၅ ှင့် ၃၆ တိုကို 
ပုဒ်မ ၃၆၊ ၃၇ ှင့် ၃၈ တိုအြဖစ် အသီးသီးြပန်လည်အမှတ်စ်ရမည်။

  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၁၉ အရ က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည–်

 (ပုံ) မင်းေအာင်လ  င်
 ဗိုလ်ချပ်မှးကီး
 ဥက   
 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

စံြပကိုးကားိုင်သည့် ဒီအင်န်ေအ မျိးိုးဗီဇမှတ်တမ်း 
ေဒါက်တာေမာင်သင်း

ယေနအခါတွင်   “ပန်းခင်းစီမံချက”်    ြဖင့် 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ထုတ်ေပးသည် ့

လုပ်ငန်းကို   ိုင်ငံတစ်ဝန်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ပါသည်။ လာမည့်ေရးေကာက်ပဲွတွင်    မေဲပးပိင်ုခွင့် 

ရှိသည့်ိုင်ငံသားများ မဲေပးုိင်ရန် ုိင်ငံသားစိစစ် 

ေရးလပ်ုငန်းကိ ု ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ေနသည်ဟ ု

ြမင်မိပါသည်။ တကယ်ေတာ့ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

လပ်ုငန်းသည်  တစ်ကမ်ိတစ်ခါ ေဆာင်ရက်ုမံ ြဖင့် 

ပီးစီးသည့်လုပ်ငန်းမဟုတ်ပါ။     ိုင်ငံတည်ရှိေန 

သေရ “ုိင်ငံသား ဟုတ်၊ မဟုတ်” စိစစ်ေနရေပဦး 

မည်။ ိုင်ငံသားသည် မဲေပးုံသက်သက် အခွင့် 

အေရးရသည်မဟုတ်ေပ။ 

ိုင်ငံသားတစ်ဦးသည ်သူေရာ မိဘှစ်ဦးပါ 

ိုင်ငံသားြဖစ်လ င်   လ တ်ေတာ်အဆင့်ဆင့်တွင် 

ကိယ်ုစားလှယ်အြဖစ် ေရးချယ်ခပံိင်ုခွင့်၊ အစိုးရအဖဲွ 

တွင် ိင်ုငေံတာ်အကီးအကသဲမ တ၊ ဒတုယိသမ တ 

များ၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့် ယင်းတိုှင့် 

အဆင့်ညီတာဝန်များကိ ု          ေဆာင်ရက်ခွင့်ရှ ိ

ပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်၏ ဥပေဒြပေရးှင် ့အုပ်ချပ်ေရး၊ 

တရားစီရင်ေရးအာဏာများကိ ု  ပဲ့ကိုင်ိုင်သူများ 

အထိ  ထမ်းေဆာင်ခွင့်ရှိပါသည်။    သိုြဖစ်၍ 

“ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးလုပ်ငန်း”   သည်    ိုင်ငံ၏ 

အချပ်အြခာအာဏာသုံးရပ ်   တည်တံ့ခိုင်မဲေရး 

အတွက်   အေရးပါဆုံးက  မှာ    ရှိေနသည်ဟု 

ခယံပူါသည်။  ထိသုို   ိင်ုငသံားတစ်ဦးချင်းမှသည် 

ေနာက်ဆုံး  သမ တေရးချယ်တာဝန်ေပးသည်အထ ိ

အေရးပါသည့်   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးလုပ်ငန်းသည ်

အားနည်းချက်ကင်းရန ်  လိုအပ်ပါသည်။     ယခု 

အကြံပတင်ြပမည့် နည်းပညာအကအူညကီိ ုရယ ူ

ေဆာင်ရက်ပါက     အားနည်းချက်ကင်းိုင်သမ  

ကင်းစွာြဖင် ့ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ဟ ု   ြမင်မိပါ၍ 

ဤေဆာင်းပါးကိ ုေရးသားရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

တိုင်းရင်းသားမှြဖစ်သည် ့ြမန်မာိုင်ငံသား 

ြမန်မာိုင်ငံတည်စကတည်းက    ဥမကွဲ 

သုိက်မပျက်၊ ေအးအတူပူအမ  အတူတကွေနထုိင် 

လာခဲ့ကသမူျားသည် “ြမန်မာတိင်ုးရင်းသားများ” 

ြဖစ်ကသည်။   ြမန်မာတုိင်းရင်းသားဟူသမ သည် 

“ေမွးရာပါအခွင့်အေရး”၊       တစ်နည်းအားြဖင် ့

“တုိင်းရင်းသားအခွင့်အေရး” ကိ ုရရိှကေပသည်။ 

၁၉၇၄ ခှုစ်ှင့် ၂၀၀၈ ခှုစ် ဖဲွစည်းပုအံေြခခ ံ

ဥပေဒတိုတွင်    ြပည်ေထာင်စုသမ တ    ြမန်မာ 

ိုင်ငံေတာ်၏   ိုင်ငံသားအြဖစ ်  “တိုင်းရင်းသား 

မိဘှစ်ပါးမှေမွးဖွားသ”ူ ဟူသည့် ေမွးရာပါအခွင် ့

အေရးကုိ ခံစားခွင့်ရိှေပသည်။ ဗိတိသ လက်ေအာက် 

ေရာက်ေနချနိ်တွင်    သူတိုအကျိးစီးပွားအတွက ်

ြမန်မာုိင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်းသုိ ေခ လာသူများ၊ 

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့်   ြပည်ပမှ   ဝင်ေရာက် 

ေနထိင်ုလာသမူျားှင့် တိင်ုးရင်းသားမဟတ်ုသမူျား 

သည် အထက်ပါ ေမွးရာပါအခွင့်အေရး မရကေပ။ 

ဥပေဒအရစစ်ေဆးအတည်ြပပီးမှသာ  ုိင်ငံသား 

ြဖစ်ကရသည်။ ဥပေဒအရ ိင်ုငသံားြဖစ်လာေသာ် 

ြငားလည်း  တိုင်းရင်းသားအြဖစ ်   ခံယူ၍မရေပ။ 

တိုင်းရင်းသားတိုင်းသည ်  ေမွးရာပါိုင်ငံသားပါ။ 

သိုေသာ် ိင်ုငသံားတိင်ုးသည် တိင်ုးရင်းသားအြဖစ် 

မရိုင်ပါ။ ိုင်ငံသားတိုင်းသည်လည်း “တိုင်းရင်း 

သားမှြဖစ်သည် ့ြမန်မာိုင်ငံသား” မဟုတ်ကပါ။ 

မှတ်တမ်းများအရ မိမိတုိုိင်ငံတွင် တိင်ုးရင်း 

သား  ၁၃၅  မျိးရိှပါသည်။  တိင်ုးရင်းသားများသည် 

ယခင်က မမိတိိုလမူျိးစအုလိက်ု စေုပါင်းေနထိင်ုေလ ့

ရိှသည်။  လူေနမ ပုံစ ံ ေြပာင်းလဲလာသည်ှင့်အမ  

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ၊    ေရကည်ရာ၊     ြမက်ုရာ 

ေြပာင်းေရ ေနထိုင်ကသည်။        တိုင်းရင်းသား 

အချင်းချင်း ေသွးေှာကသည်။  ထိုအတူ   ြပင်ပမ ှ

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ိင်ုငတွံင်းသို ဝင်ေရာက် 

ေနထိုင်သည့် ိုင်ငံြခားသားှင့်လည်း ေသွးေှာက 

သည်။ ထိုေသွးေှာသူများှင့် ဥပေဒအရ ိုင်ငံသား 

ြဖစ်လာသူများက  တိုင်းရင်းသားဟ ု  ဆိုလာလ င် 

(သိုမဟတ်ု) တိင်ုးရင်းသားအခွင့်အေရးကိ ုေတာင်းဆိ ု

လာလ င် တုိင်းရင်းသားဟုတ်၊ မဟုတ်  တိကျခုိင်မာ 

သည့်အေထာက်အထားြဖင့် အဆုံးအြဖတ်ေပးရန ်

မလဲွမေသလွိအုပ်လာေပလမ့်ိမည်။ သိုမှသာ “ေမွးရာ 

ပါ ိုင်ငံသား” (သိုမဟုတ်) “ြမန်မာတိုင်းရင်းသားမ ှ

ြဖစ်သည့်ိုင်ငံသား” များသာ ရသင့်၊ ရထိုက်သည် ့

အခွင့်အေရးကိ ုကာကွယ်ိုင်ေပမည်။ 

ိုင်ငံ၏ ပထဝီအေနအထား 

မမိတိိုိုင်ငသံည် ပထဝအီေနအထားအရ ကမ ာ 

တွင် လူဦးေရ သန်း ၁၂၀၀ ခန်ရှိသည့် အိ ိယှင့်  

သန်း ၁၃၀၀ ေကျာ်ရိှသည့ ်တတ်ုိင်ုငတံို၏ကားတွင် 

တည်ရှိေနပီး ေြမအကျယ်အဝန်းှင် ့ လူဦးေရမဆံ့ 

ကာ လဦူးေရေပါက်ကဲွထွက်ေနသည့်    (Population 

Explosion) ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငတံိုှင့် အမ်ိနီးနားချင်း 

ြဖစ်ေနပါသည်။  ေရသည် ေရထမုျားရာမှ နည်းရာသို   

စီးဆင်းသကဲ့သို    လူဦးေရထူထပ်ရာမ ှ   ကျဲရာသို 

ေြပာင်းေရ မည့်အ ရာယ်ကိုလည်း     ရင်ဆိုင်ေနရ 

သည်။  

ြပည်သူလ တ်ေတာ်တွင် အဆိုတင်သွင်းြခင်း 

ိုင်ငံ၏ ပထဝီအေနအထား၊ ိုင်ငံေရး၊ စီးပွား 

ေရးအေြခအေနများေကာင် ့ ေနာင်တွင်    “လူမျိ၍ 

တိင်ုးရင်းသားလမူျိးသာမဟတ်ု အချပ်အြခာအာဏာ 

ှင့် အမျိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာပါ ေပျာက်ကွယ်ိင်ုမည့် 

အေရးကိုကိြမင်၍   ြပည်ေထာင်စုသမ တ   ြမန်မာ 

ိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှ ိ“တိုင်းရင်းသားလူမျိး တစ်မျိး 

ချင်းစ၏ီ စြံပကိုးကားိုင်သည့် ဒအီင်န်ေအ မျိးိုးဗဇီ 

ဖွဲစည်းမ မှတ်တမ်း”        ေဆာင်ရက်ထားရှိရန ်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအား    တိုက်တွန်းေကာင်း 

အဆိုကို  ၂၀၁၇  ခုှစ်တွင် ြပည်သူလ တ်ေတာ်၌ 

တင်သွင်းခဲ့ဖူးပါသည်။ 

ယင်းအဆိကုိ ုလ တ်ေတာ်တွင် ေဆွးေွးခဲေ့သာ် 

လည်း ထိစု်က အလပ်ုသမား၊ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရး 

ှင့်   ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက မှတ်တမ်းသာတင်သင့်ပါေကာင်း သေဘာ 

ထားေပးခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း  ိုင်ငံ၏ေရရှည ်

အကျိးအတွက်    အဆိုရှင်က    အတည်ြပေပးရန ်

တင်ြပခဲသ့ြဖင့် မခဲွဲရာ အဆိရှုင်ဘက်မှ ံး၍ မှတ်တမ်း 

သေဘာသာတည်ရိှခ့ဲပါသည်။ ြမန်မာတုိင်းရင်းသား 

များ၏  ေမွးရာပါအခွင့်အေရးကိ ု    တိုင်းရင်းသား 

မဟုတ်သူများက ရယူရန်ကိးပမ်းိုင်မ ကိ ုကိတင် 

ကာကွယ်တားဆီးေရးလုပ်ငန်း   ဆံုး ံးသွားြခင်းဟု 

ြမင်မပိါသည်။ ယေနအထ ိေဆာင်ရက်ိင်ုြခင်း မရိှခဲ ့

ပါ။  

စံြပဒီအင်န်ေအလက်ေဗွဆိုသည်မှာ 

အားလုံးသိပီးသားြဖစ်သည့် ိုးိုးလက်ေဗွသည် 

လူတစ်သန်းလ င်  တစ်ေယာက်သာ   မေတာ်တဆ 

တူိင်ုပါသည်။ မျိးုိးဗီဇအမှတ်အသား  ဒအီင်န်ေအ 

(DNA =  Deoxyribonucleic Acid)    ကေတာ့ 

တစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက် ထပ်တညူီိင်ုမ  မရိှိင်ု 

ေပ။ သိုေသာ ်မိသားစု၊ ေဆွမျိးများတွင် အကုန်မတူ 

ေသာ်လည်း  ေဆွမျိးေတာ်စပ်မ လက ဏာများတွင ်

ေတာ့ တူညီမ ရှိေနေပသည်။ 

ကိုရီးယားုပ်ရှင်ကားများတွင်    သားသမီး 

ဟတ်ု၊မဟတ်ု၊ မဘိေဆမွျိး ဟတ်ု၊မဟတ်ု ဒအီင်န်ေအ 

စစ်ေဆးကသည့်အေကာင်းကိ ုြပသသည့်ဇာတ်လမ်း 

မျိးစုံ ကည့်ဖူးကပါလိမ့်မည်။  လူတစ်ဦးှင့်တစ်ဦး 

ေသွးသားေတာ်စပ်မ  ရှိ၊ မရှိကို ဒီအင်န်ေအစစ်ေဆး 

ကည့်၍   သိိုင်ေကာင်း    ြပသြခင်းြဖစ်ေပသည်။ 

ထိုအတ ူမ ခင်းများတွင်လည်း ကျးလွန်သ ူကျန်ရစ်ခဲ ့

သည့် ေသွးစက်၊ အသားစ၊ ဆံပင်၊ ေမွးညင်းများမ ှ

ဒီအင်န်ေအကို    သံသယရှိသူ၏     ဒီအင်န်ေအှင့် 

တုိက်ဆုိင်စစ်ေဆးမ ကိ ု ြပလုပ်ကာ တရားခ ံဟုတ်၊ 

မဟုတ် စိစစ်ုိင်သည်။ သုိအတွက် ေဆွမျိးေတာ်စပ် 

သူ၊  တိုင်းရင်းသားမျိးတ ူ လူမျိးစုတစ်ခုချင်းသည ်

လည်း ဒီအင်န်ေအစစ်ေဆး၍ လူမျိးစုတူညီသူများ 

ဟတ်ု၊ မဟတ်ု စစိစ်သတ်မှတ်ိင်ုသည်။ လက်ေဗြွဖင့် 

တုိက်ဆုိင်စစ်ေဆး၍  တူညီလ င်   ဥပေဒအရြငင်း၍ 

မရေပ။ ဒအီင်န်ေအက ိုးိုးလက်ေဗထွက် ပိမုိတုကိျ 

သည့်အတွက်    ဒီအင်န်ေအလက်ေဗွ     (DNA 

Fingerprint) ဟု သုံး န်းကသည်။ 

အိမ်နီးနားချင်းှင့် အာရှိုင်ငံများ၏ 

ေဆာင်ရက်ထားရှိမ 

စံြပဒီအင်န်ေအ          မှတ်တမ်းထားရှိမ ှင့် 

ပတ်သတ်၍  ေလ့လာမိသေလာက ်  တင်ြပရမည ်

ဆိုလ င် -

အိမ်နီးနားချင်းိုင်ငံများတွင်    ေနထိုင်သည့် 

တိုင်းရင်းသားများ၏ ဒီအင်န်ေအမှတ်တမ်း ထားရှိ 

ခဲေ့ကာင်း သရိှိရပါသည်။ ယင်းတိုမှာ တတ်ုြပည်သူ  

သမ တိုင်ငံအေနြဖင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးစ ု၂၁ စု၊ 

အိ ိယုိင်ငံတွင် လူမျိးစ ု၁၅ စု၊ ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်င ံ

တွင် လူမျိးစုကိုးစု၊ ထိုင်းိုင်ငံတွင်  လူမျိးစုသုံးစု 

တိုြဖစ်ပါသည်။ မိမိတိုိုင်ငံှင် ့ လာအိုိုင်ငံတိုသာ 

ထိုမှတ်တမ်းထားရှိရန ်ကျန်ရှိပါေတာ့သည်။ 

အာရှိုင်ငံများတွင်လည်း ဗီယက်နမ်တစ်စု၊ 

သီရိလက  ာေလးစု၊   နီေပါှစ်စု၊ မေလးရှားှစ်စု၊ 

ကိုရီးယားတစ်စု၊  ဂျပန်ှစ်စု၊   ဖိလစ်ပိုင်တစ်စု၊ 

ပါကစ တန်တစ်စှုင့် စင်ကာပတွူင် တတ်ုလမူျိးစ ု 

တစ်စုတိုကို     ဒီအင်န်ေအမှတ်တမ်းထားရှိပီး 

ြဖစ်ေကာင်း ေလ့လာသိရှိရပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

ဒီအင်န်ေအမှတ်တမ်းထားေရး ကိးပမ်းခဲ့မ 

ဒီအင်န်ေအ   လက်ေဗွနည်းပညာ    (DNA 

Fingerprinting) ကို အသုံးြပ၍ ြမန်မာတိုင်းရင်း 

သားများ၏   ဒီအင်န်ေအမှတ်တမ်းထားရှိရန်ှင် ့

ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးလပ်ုငန်း၌ အသုံးြပရန် စမီခံျက် 

ေရးဆဲွ၍ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အား 

ဦးစီးဌာနသို ဦးစီးအရာရိှတစ်ဦးက ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ် 

ဝန်းကျင်ေလာက်တွင ်တင်သွင်းခဲ့ဖူးပါသည်။ 

ယခ ု  ၂၁  ှစ်ခန် ကာခဲပ့ါပ။ီ အေကာင်အထည် 

မေပ ခဲ့ေပ။  သက်ဆိုင်ရာဌာနအေနြဖင် ့    ိုင်ငံ 

အတွက်၊    တိုင်းရင်းသားများအတွက ်    အလွန် 

အ ရာယ်ကီးသည့် နည်းမျိးစုြံဖင့် လဦူးေရစီးဝင်မ  

ကို   ေခတ်မီနည်းပညာအသုံးြပ၍  ကာကွယ်ရန် 

တာဝန်ရိှပါသည်။ ထိအုချန်ိက အကီးအကလဲပ်ုသ ူ

အေနြဖင့် မိမိမရင်းီှးေသာ နည်းပညာတစ်ခုခုကုိ 

သုံး၍ ိုင်ငံေတာ်အတွင်းသို လူစီးဝင်မ ဟန်တား  

ိုင်ေရးှင့် ိုင်ငံသားမဟုတ်သူများကိ ုိုင်ငံသား 

အြဖစ် မှားယွင်းအသအိမှတ်ြပေရးမှ ကာကွယ်ိင်ု 

ေရးအတွက် တင်ြပလာမ ကို တင်ြပသူှင် ့အြခား 

ဝန်ကီးဌာနများမှ တတ်က မ်းသူများကိ ုေမးြမန်း 

ကာ လူမျိ၍ တုိင်းရင်းသားမျိးေပျာက်မည့်အေရး 

ကို ကာကွယ်သင့်သည်ဟ ုြမင်မိပါသည်။ 

တိုးတက်လာသည် ့ဒီအင်န်ေအနည်းပညာ၏ 

အားသာမ  

ယေနတွင် နည်းပညာတိုးတက်လာမ ေကာင့် 

တိုင်းရင်းသားများ၏ မျိးိုးဗီဇ   စံြပဒီအင်န်ေအ 

မှတ်တမ်းထားရိှမည်ဆိလု င် တိင်ုးရင်းသားလမူျိး 

တစ်စခုျင်း၏ လမူျိးစလုက ဏာ မှန်ကန်မ ကိ ုတကိျ 

စွာ အေြဖေပးိင်ုေပသည်။ ယေန အသုံးြပေနေသာ 

ဒီအင်န်ေအလက်ေဗွ ရှာေဖွနည်းများမှာ - 

(က) ိုးိုးဒအီင်န်ေအ လက်ေဗြွဖင့်ရှာေဖြွခင်း၊ 

(ခ )  မိုက်တိုခွန်ဒရီးယား  ဒီအင်န်ေအြဖင့် 

        ရှာေဖွြခင်း ၊ 

(ဂ)  ဒီအင်န်ေအသုံးမျိး၏       မတူညီမ ပုံစံ 

(STR = Short Tandem Repeat) ြဖင့် ရှာေဖွြခင်း 

တိုြဖစ်ပါသည်။ ယခအုခါ ိင်ုငတံကာတွင် တတယိ 

နည်းြဖစ်သည့် STR နည်းကိ ုအသုံးြပေနကပါသည်။ 

ယင်းနည်းသည် မိခင်၏မျိးိုး၊ ဖခင်၏မျိးိုးှင့် 

မိဘှစ်ပါးစလုံးတွင်ပါဝင်သည် ့  တစ်ဦးချင်းစီ၏ 

ဒီအင်န်ေအများကို ဆန်းစစ်ေလ့လာသည့်နည်း 

ြဖစ်၍ အထက်ပါ (က) ှင့် (ခ) နည်းှစ်နည်းထက် 

ပိုမိုတိကျသည့်ရလဒ်ကိ ုေပးစွမ်းိုင်ပါသည်။ 

ြပည်တွင်းတွင ်ပညာရှင်လုံေလာက်မ 

မိမိတို ိုင်ငံ၌   ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်ခန်အချနိ်က  

ြပည်တွင်းတွင ်     ဒီအင်န်ေအလက်ေဗွပညာကိ ု

တတ်ေြမာက်သူ  တစ်ဦးစ၊  ှစ်ဦးစသာ  ရှိပါေသး 

သည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ် ြပည်သူလ တ်ေတာ်တွင် အဆို 

တင်သွင်းသည့်အချန်ိ၌ ပညာရှင်အေြမာက်အြမား 

ရှိေနပီြဖစ်ပါသည်။  အဆိုရှင်အား   တပ်မေတာ် 

ေဆးတက သိလ်ု၊ ဇဝီဓာတေုဗဒဌာနမှ ပါေမာက ှင့် 

ဆရာများက စာတမ်းေြမာက်ြမားစွာ ရှာေဖေွပးခဲပ့ါ 

သည်။ လက်ေတွလပ်ုေဆာင်ိင်ုမည့် အေြခအေန 

များကိုလည်း ထိုပညာရှင်များှင် ့ေဆွးေွးပီးမ ှ

ိုင်ငံတွင်  လုပ်ေဆာင်ိုင်မည့်အေြခအေန   ရှိပါ 

သြဖင့် ယင်းအဆုိကုိ တင်သွင်းခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။

စာမျက်ှာ ၇ သို 

တိုင်းရင်းသားများသည် ေမွးရာပါအခွင့်အေရးရကသည်။  ဥပေဒအရ  ိုင်ငံသား 

ြဖစ်လာကသည့် တိုင်းရင်းသားမဟုတ်သူများသည် ေမွးရာပါအခွင့်အေရးမရုိင်ေပ။  

ေမွးရာပါအခွင့်အေရးရရှိေစရန် တိုင်းရင်းသားြဖစ်လိုကသည်။ တိုင်းရင်းသား ဟုတ်၊ 

မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများ၏ သူေြပာ၊ ငါေြပာ သက်ေသအေထာက်အထားများှင့် 

ေြပာြပချက်များကိသုာအေြခြပသည့် မှတ်တမ်းများြဖင့် မလုေံလာက်ေတာေ့ပ။   ေခတ်မ ီ

နည်းပညာအကူအညီရယရူန် လိအုပ်လာေပပ။ီ လစူီးဝင်မ ြပဿနာ၏ အေရးကီးသည့် 

ေရရှည်အကျိးဆက်မှာ ထိစုီးဝင်လာသမူျားက အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့်  ိင်ုငသံား 

ြဖစ်လာပီး သတူိုသည်လည်း ြမန်မာတိင်ုးရင်းသားဟဆုိကုာ “တိင်ုးရင်းသားအခွင့်အေရး” 

ေတာင်းဆိုလာပါလိမ့်မည် 



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ယေန  ိုင်ငံအတွင်းတွင ် ပညာရှင်အများအြပား 

ရှိိုင်ေသာဌာနများမှာ - 

(က) ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနများ၊ 

( ခ )  ဇီဝဓာတုှင့်     မျိးိုးဗီဇေဗဒဌာနများ 

(တပ်မေတာ်ေဆးတက သုိလ်ှင့်     ေဆး 

တက သိလ်ုများ၊ စိက်ုပျိးေရးှင့်    တရိစ ာန် 

ေမွးြမေရးှင့်  ေဆးကသုေရးတက သိလ်ု 

များ)

(ဂ) ဝိဇ ာ၊  သိပ ံတက သိုလ်များရှ ိ   ုက ေဗဒ၊ 

သတ ေဗဒှင့် အဏုဇီဝေဗဒဌာနများ၊ 

(ဃ) မ ခင်းဌာန၊    ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနတို 

ြဖစ်ပါသည်။  သိုြဖစ်၍     ဤစီမံချက်ကိ ု

ေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက      ိုင်ငံြခားမ ှ

ပညာရှင်များ  ငှားရမ်းရန် လုံးဝမလိအုပ်ဟ ု

ြမင်မိပါသည်။  

ိုင်ငံေတာ်အတွက် ြဖစ်ထွန်းလာမည် ့

အကျိးေကျးဇူးများ

အထက်ပါ     ေခတ်မီဒီအင်န်ေအလက်ေဗွ 

နည်းပညာကိ ု အသုံးြပ၍   ြမန်မာတိုင်းရင်းသား 

တစ်မျိးချင်းစ၏ီ လမူျိးစလုက ဏာကိ ုတတိကိျကျ 

ေဖာ် န်းိုင်မည့်        “စံြပကိုးကားိုင်သည် ့

ဒီအင်န်ေအ မျိးိုးဗီဇဖွဲစည်းမ မှတ်တမ်း” ထားရှိ 

ြခင်းြဖင် ့  ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင် ့   ေရရှည်ရရှိမည် ့

အကျိးေကျးဇူးများမှာ-

(က) ြမန်မာတိုင်းရင်းသား   ဟုတ်၊   မဟုတ်    

စိစစ်ိုင်ြခင်း၊ 

(ခ )  ြမန်မာိုင်ငံသားဥပေဒ    (၁၉၈၂)    အရ   

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးလုပ်ငန်းတွင် ပိုမိုတိကျ

ခိင်ုမာသည့်ိင်ုငသံားများအြဖစ် စစိစ်ိင်ုေရး 

ကို အေထာက်အကူြပိုင်ြခင်း၊ 

(ဂ) ြမန်မာတိင်ုးရင်းသားများှင့်  တိင်ုးရင်းသား 

မဟုတ်သူများ ေသွးေှာရာတွင် ေပ ေပါက် 

လာမည့်ြပဿနာများကိ ု   ေြဖရှင်းရာတွင ်

အေထာက်အကြူပိင်ုြခင်း  စသည်တိုြဖစ်ပါ 

သည်။

ထိုအြပင် ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့် သမိင်ုးဆိင်ုရာှင့် 

ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးရာတိုတွင ်    ပျလူမျိးှင့် 

ြမန်မာဆက်စပ်မ ကိ ုေဖာ်ထတ်ုိင်ုြခင်း၊ ကမ ာလ့မူျိး 

အသီးသီး၏  မျိးိုးဆင်းသက်မ     ပုံကမ်းစီမံကိန်း 

(Draft Phylogenetic Tree of World People) တွင် 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်း၊ မျိးိုးဗီဇဆိုင်ရာ ေရာဂါ 

များ  (Genomic  Diseases)   ကုသိုင်ေရးအတွက ်

ိုင်ငံတကာသုေတသနလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ိုင ်

ြခင်း၊ အမ်ိနီးနားချင်းိင်ုငမံျားရိှ လမူျိးများှင့် ြမန်မာ 

တိုင်းရင်းသားများ၏ မျိးိုးဗီဇဆက် ယ်မ   ရှိ၊ မရှိ 

စိစစ်ုိင်ြခင်း  စသည့်အကျိးေကျးဇူးများကုိ   ရရိှုိင် 

ပါေသးသည်။ 

ိင်ုငတံကာပညာရှင်များ၏ ေလလ့ာမ စာတမ်း 

များတွင် ေဖာ်ြပထားချက်များအရ အိ ိယှင့် ဘဂ   ါလ ီ

လူမျိးများ၏   မျိးိုးဗီဇတိုသည ်   အာရှအေရှပိုင်း၊ 

အေရှေတာင်အာရှေဒသရှ ိ လူမျိးများ၏  မျိးိုးဗီဇ 

ဒအီင်န်ေအှင့် လုံးဝကဲွြပားေနေကာင်း သရိပါသည်။ 

တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရး  

တိင်ုးရင်းသားများသည်  ေမွးရာပါအခွင့်အေရး 

ရကသည်။  ဥပေဒအရ   ုိင်ငံသားြဖစ်လာကသည့် 

တိုင်းရင်းသားမဟုတ်သူများသည ်  ေမွးရာပါအခွင့် 

အေရးမရိုင်ေပ။  ေမွးရာပါအခွင့်အေရး   ရရှိေစရန် 

တိင်ုးရင်းသားြဖစ်လိုကသည်။  တိင်ုးရင်းသား ဟတ်ု၊ 

မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ရှ ိလူများ၏ သူေြပာ၊ ငါေြပာ 

သက်ေသအေထာက်အထားများှင့် ေြပာြပချက်များ 

ကိသုာ အေြခြပသည့်မှတ်တမ်းများြဖင့် မလုေံလာက် 

ေတာ့ေပ။   ေခတ်မီနည်းပညာ    အကူအညီရယူရန် 

လိအုပ်လာေပပ။ီ လစူီးဝင်မ ြပဿနာ၏  အေရးကီး 

သည့် ေရရှည်အကျိးဆက်မှာ ထိစုီးဝင်လာသမူျားက 

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင် ့  ိုင်ငံသားြဖစ်လာပီး 

သူတိုသည်လည်း   ြမန်မာတိုင်းရင်းသားဟုဆိုကာ 

“တုိင်းရင်းသားအခွင့်အေရး” ေတာင်းဆုိလာပါလိမ့် 

မည်။ 

လက်ရိှ ြပည်ေထာင်စသုမ တ ြမန်မာိင်ုငေံတာ် 

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ၏ ပုဒ်မ ။ ၅၉ (ခ) 

၌ ိုင်ငံေတာ်သမ တှင့်  ဒု-သမ တများ၏   အရည် 

အချင်းများကုိ သတ်မှတ်ရာတွင် “မိမိှင့် မိမိ၏မိဘ 

ှစ်ပါးစလံုး ုိင်ငံေတာ်၏ အာဏာပုိင်နက်အတွင်း၌ 

ေမွးဖွားေသာ  “တိုင်းရင်းသားမှြဖစ်သည် ့  ြမန်မာ 

ိင်ုငသံား” ြဖစ်ရမည်” ဟ ုအတအိလင်းြပဆိထုားပါ 

သည်။ ြမန်မာတိင်ုးရင်းသားများသာ ရပိင်ုခွင့်ရိှသည့် 

အခွင့်အေရးများ၏ “အထွတ်အထိပ်အခွင့်အေရး” 

ပင်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအခွင့်အေရးမျိးကို လုိချင်သြဖင့် 

ေသွးေှာသူများ (သုိမဟုတ်) တုိင်းရင်းသား မဟုတ် 

သည့်ုိင်ငံသားများက တုိင်းရင်းသားဟု ေတာင်းဆုိ 

လာိုင်ြခင်းကိ ု  ယခုတင်ြပခဲ့သည် ့   ဒီအင်န်ေအ 

လက်ေဗွနည်းပညာြဖင့် စိစစ်ကာကွယ်ထားိုင်ပါမ ှ

ိင်ုငေံတာ်အကီးအကသဲမ တ တာဝန်ယမူည့်သသူည် 

“တိုင်းရင်းသားိုင်ငံသားစစ်စစ”်       ြဖစ်လာေပ 

လိမ့်မည်။   သုိမှသာ    “ုိင်ငံေတာ်၏အချပ်အြခာ 

အာဏာ”  သည်လည်း   မယမ်ိးမယိင်ုတည်ရိှေနေပ 

လိမ့်မည်ဟ ုခံယူမိပါသည်။

ြမန်မာတိုင်းရင်းသားများသည်   ေရှးပေဝ 

သဏီကတည်းကပင် ဥမကဲွသုိက်မပျက်၊ ေအးအတ ူ

ပအူမ  ေနထိင်ုခဲ့ကသည်။      ေခတ်သစ်လွတ်လပ်ေရး 

ကိးပမ်းမ သမိုင်းတွင်လည်း     တစ်အူထုံဆင်း 

ညရီင်းအစ်ကိေုမာင်ရင်းှမများ         စည်းလုံးညီွတ် 

ေပါင်းစည်းမ ကတိြပစာချပ်ြဖင် ့  ခိုင်မာစွာ   စုစု 

စည်းစည်းေနထိုင်လာခဲ့သည်မှာ     စိန်ရတုပင် 

တိုင်ခဲ့ပါပီ။   

ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်များကိ ု    ြပည်ေထာင်စ ု

လ တ်ေတာ်က  ေရးချယ်အတည်ြပြခင်း   မြပမီ 

ြမန်မာတိင်ုးရင်းသားများ၏ “စြံပကိုးကားိုင်သည့် 

ဒီအင်န်ေအမျိးိုးဗီဇမှတ်တမ်း”   ြဖင့် တိုက်ဆိုင် 

စစ်ေဆးိုင်မှသာ      “တိုင်းရင်းသားမှြဖစ်သည် ့

ြမန်မာိုင်ငံသားစစ်စစ်ေခါင်းေဆာင်များ”     ကို 

တင်ေြမာက်ိင်ုမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အဆိပုါမှတ်တမ်း 

ကို   ေဆာင်ရက်ထားသင့်ပါေကာင်း    အကံြပ 

ေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါသည်။     ။

ကိုးကား   

(၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တ         ြမန်မာိုင်ငံေတာ ် 

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) 

(၂) ဒုတိယအကိမ်   ြပည်သူလ တ်ေတာ်    ပုံမှန် 

အစည်းအေဝး (၂၀၁၇)။   

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၁၁

သမဝါယမှင့ ်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးလှမိုးသည် ယေနနနံက်ပိင်ုး 

က မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း  အသက်ေမွး  

ဝမ်းေကျာင်းလပ်ုငန်းများှင့ ်ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိး

တိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်ေနမ ကို 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

မှာကား

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  မတိ ီလာမိရိှ ရက်ကန်းှင့် 

အသက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းကိ ု    ကည့်  

စစ်ေဆးပီး    သင်တန်းဆင်း  သင်တန်းသူများကိ ု

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ   ရရှိေရးအတွက ်

ဌာနဆိုင်ရာများ၊      ပုဂ လိကလုပ်ငန်းရှင်များှင့ ်

ချတ်ိဆက်ေပးရန်၊  ကုိယ်ပုိင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

လပ်ုကုိင်လုိပါက ေဆာင်ရက်ုိင်ေရး လုိအပ်သည်များ 

ကူညီပံ့ပိုးေပးရန ်မှာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ဌာနဆိင်ုရာ 

တာဝန်ရိှသမူျားကိ ုဝါှင့ဆ်ထွီက်သီးံှ စိက်ုပျိးသည့ ်

ေတာင်သူများ     သီးှံအထွက် န်းတိုးပွားေစေရး 

အတွက် လိုအပ်သည့်  မျိးေစ့ှင့်  သွင်းအားစုများ 

ပံပ့ိုးကညူေီပးေရး၊ ေတာင်သနူည်းပညာေပးလပ်ုငန်း 

များ   ေဆာင်ရက်ေရး၊  ေဈးကွက်ချတိ်ဆက်မ ကို 

သမဝါယမအစအုဖဲွစနစ်ြဖင့ ်         ေဆာင်ရက်ေရးှင့ ်

သက်ဆိင်ုရာဌာနများမှ လိအုပ်သည်များ ချတ်ိဆက် 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများှင့် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးရန ်မှာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲ 

သည် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရး ဦးစီးဌာန 

ှင့် မိတ ီလာမိနယ်  စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲတို 

ပူးေပါင်း၍ မတိ ီလာကန်ကီးအတွင်းမှ ေရကိ ုPlastic 

Filter Media ှင့် Gravel Media တိုြဖင့် ေရသန်စင် 

ြခင်း၊  အေှးေရစစ်ကန်၌ Down Flow စနစ်ြဖင့ ်

ေရသန်စင်ြခင်း၊     ကလိုရင်းေဆးခတ်သန်စင်ြခင်း 

စသည့် အဆင့်ေြခာက်ဆင့်ြဖင့် သန်စင်ပီး မိတ ီလာ 

မိေပ ရိှ ရပ်ကွက် သုံးရပ်ကွက်၊ အမ်ိေြခ ၅၁၄၁ အမ်ိ၊ 

လဦူးေရ  ၃၄၅၀၀ အတွက် ေနစ်ေရဂါလန် ၆ ဒသမ 

၉ သန်ိးကိ ုအမ်ိတိင်ုရာေရာက် ေရြဖန်ေဝေပးိင်ုမည့ ် 

မိေရေပးေရးစီမံကိန်း    အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခအေနများကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

ပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက မိေရေပးေရးလုပ်ငန်း 

များ ပုံမှန်လည်ပတ်မ ရှိေစေရး၊ တပ်ဆင်ရန်ကျန်ရှိ 

သည့ ်ေရမတီာများအား အြမန်တပ်ဆင်ေရး၊ ေချးေင ွ

ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ရသည်ြဖစ်၍ ေရေပးေဝမ လပ်ုငန်းများ 

အြမန်အကျိးရိှစွာ အသုံးချိင်ုေရး၊ ြပင်ဆင်ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးကိစ ရပ်များအား     ပုံမှန်ေဆာင်ရက်ေစေရး 

တာဝန်ရှိသူ   အဆင့်ဆင့်မှ   အမဲမြပတ်ကီးကပ ်

စစ်ေဆးသွားကရန ်မှာကားသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ဧရာဝတီြမစ်အတွင်းမှ  ေရကို  ေညာင်ဦးမိနယ ်

အတွင်းရှိ ေကျးရာေပါင်း ၁၀၅ ရာ၊  အိမ်ေြခေပါင်း 

၂၃၂၁၄ အိမ်၊ လူဦးေရေပါင်း ၁၀၇၆၃၀ အတွက် ေနစ် 

ေရဂါလန်   ခုနစ်သိန်း    ြဖန်ေဝေပးလျက်ရှိသည့ ်

နတ်သမီးကမ်းပါးြမစ်ေရတင် ေကျးလက်ေရေပး 

ေရး လပ်ုငန်းရိှ ငှက်ပစ်ေတာင်ေရစက်ု ံ လည်ပတ်ေန 

မ အေြခအေနများကိ ုကည့် စစ်ေဆးပီး ေကျးလက် 

ေရေပးေရးလပ်ုငန်းများ      ပုမှံန်လည်ပတ်မ ရိှေစေရး၊ 

ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းေရး  ကိစ ရပ်များအား   ပုံမှန် 

ေဆာင်ရက်ေစေရး        တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်မှ 

အမဲမြပတ ် ကီးကပ်စစ်ေဆးသွားကရန ်မှာကား 

သည်။

ယင်းေနာက်      ေြမေအာက်ေရရှာေဖွေရး 

သင်တန်းများ၊  စက်ေရတွင်းသစ်  တူးေဖာ်နည်း 

သင်တန်းများ၊  စက်ေရတွင်း  ေရရှည်ထိန်းသိမ်း 

နည်းသင်တန်းများ ဖွင့လှ်စ် သင်ကားပိုချေပးလျက်ရိှ 

သည့် ေညာင်ဦးမိ ေကျးလက်ေဒသ ေရရရှိေရး 

နည်းပညာသင်တန်းေကျာင်းကိ ုကည့် စစ်ေဆးကာ 

လိအုပ်သည်များ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

 ေရှဖုံးမှ

ထုိေနာက် ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် Max Myanmar Manufacturing 

ကုမ ဏီလီမိတက်သို ၄၅ ှစ် ှစ်ရှည်ငှားရမ်းခဲ့ပီး ၂၀၁၆ ခုှစ် 

တွင် ြမန်မာအမျိးသားပိင်ုရတနာစိင်ုးေကာင်းြမတ်ေကျာ် သတ  

တူးေဖာ်ေရး   ကုမ ဏီလီမိတက်သို    မူလစာချပ်ပါအတိုင်း 

လ ဲေြပာင်းငှားရမ်းခဲ့သည်။ 

ယခအုခါ ရတနာစိင်ုးေကာင်းြမတ်ေကျာ် ကမု ဏလီမီတိက် 

သည် မလူငှားရမ်းစ်က West Process စနစ်ြဖင့ ်တည်ေဆာက် 

ထားေသာတန် ၅ဝဝ ကျ စက်ုံှင့် အေဆာက်အအုံများကို 

ြပန်လည်အပ်ှံပီး  New Dry Process စနစ်ြဖင့် တစ်ရက်လ င် 

တန် ၆ဝဝဝ ကျ ဘိလပ်ေြမစက်ုံအြဖစ ်ထပ်တိုးရင်းှီးြမပ်ှံ

တည်ေဆာက်ရန် ဒတုယိအကမ်ိြပင်ဆင်သည့ ်စာချပ်ကိ ု၂ဝ၂၂ 

ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က ရန်ကုန်မိေတာ ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတှီင့ ်ရတနာစိင်ုးေကာင်းြမတ်ေကျာ် ကမု ဏလီမီတိက် 

တို ချပ်ဆိုခဲ့သည်။ 

အဆိုပါ စက်ုံမှထွက်ရှိေသာ ဘိလပ်ေြမများကိ ုမိေတာ ်

ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများတွင ်အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ရာ ြပည်ပမ ှ

မှာယူတင်သွင်းရမ ေလျာ့နည်းပီး ိုင်ငံြခားေငွကုန်ကျမ လည်း 

သက်သာလာမည်ြဖစ်သည်။ 

ေစာလ  င်ဝင်း

   ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၁

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊   ကရင် 

ြပည်နယ်ှင့်   မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် 

တိမ်အသင့်အတင့်   ြဖစ်ထွန်းမည်။  

ကျန်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်တိုတွင် 

ေနရာကွက်ကျား  မိုးထစ်ချန်းရာိုင် 

သည်။ ရာရန်ရာ န်း ၆၀ ြဖစ်သည်။

မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ

ခန်မှန်းချက်
ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၁

ကပ လီပင်လယ်ြပင်၊      ဘဂ  လား 

ပင်လယ်ေအာ်   အေနာက်ေြမာက်ပိုင်း 

ှင့်       အေနာက်အလယ်ပိုင်းတိုတွင ်   

တမ်ိအနည်းငယ်ြဖစ်ထွန်းေနပီး     ကျန် 

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တွင ်       တိမ် 

အသင့်အတင့် ြဖစ်ထွန်းေနသည်။

မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်
အေြခအေန



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊  ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၁

၁။ လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅  

ရက်ေနတွင်   ပုံမှန်အ ေြခအေနထက်   လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ ်

ြဖန်ြဖးိင်ုမ  (၁၄၇၀) မဂ ါဝပ်ခန် ေလျာန့ည်းေနသြဖင့ ် ဝန်အားထန်ိးည ိ

မ အရ  အချိေသာေနရာများတွင ် ဝန်အားေလ ာ့ချရြခင်းများအေပ  

ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်အဆင်မေြပမ များရိှပါက နားလည်ေပးိင်ုပါရန် 

ှင့ ်လိအုပ်လျက်ရိှေသာ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကိ ုအြမန်ြဖည့ဆ်ည်းေပးိင်ု 

ေရးအတွက် စမီကံန်ိးသစ်များကိလုည်း ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါ  

ေကာင်းကိ ု“ိုင်ငံေတာ်ဓာတ်အားစနစ်အတွင်း   လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထုတ်လုပ်လျက်ရှိေသာ စက်ုံကီးများ၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ိုင်မ   

ေလျာ့နည်းလာသည့်    အေြခအေနှင့်စပ်လျ်း၍   အများြပည်သူသုိ 

ပန်ကားချက”် ြဖင့် အသိေပးပန်ကားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

၂။ ယခင်ပန်ကားစာပါ ရတနာကမ်းလွန် စမီကံန်ိးြပြပင်ထန်ိးသမ်ိး 

ြခင်းလပ်ုငန်းများမှာ ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီးြဖစ်သြဖင့ ်သဘာဝဓာတ်ေငွသံုး 

ဓာတ်အားေပးစက်ုမံျားမှ မဂ ါဝပ် (၅၄၀)ခန် ြပန်လည်ထတ်ုလပ်ုိင်ုပ ီ

ြဖစ်ေသာ်လည်း (၃-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် (၄)ကိမ်ေြမာက် ဖျက်ဆီးြခင်း 

ခံခဲ့ရေသာ ၂၃၀ ေကဗွီ ဘီလူးေချာင်း(၂)-ေရ မိ ဓာတ်အားလိုင်းှင့ ်

(၁၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် (၄)ကမ်ိေြမာက် ဖျက်ဆီးြခင်းခခံဲရ့ေသာ 

၂၃၀ ေကဗီွ ဘလီူးေချာင်း(၂)-ေတာင်ငဓူာတ်အားလိင်ုးတိုကိ ုလုံ ခံေရး 

ရယူ၍ ြပန်လည်ြပြပင်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ (၉-၁- 

၂၀၂၂) ရက်ေန  (၂၁:၂၀)နာရတွီင် ၁၃၂ ေကဗီွ ဘလီူးေချာင်း(၂)-တကီျစ်  

ဓာတ်အားလုိင်းသည် (၂)ကိမ်ေြမာက် တာဝါတုိင်များ ထပ်မံဖျက်ဆီး 

ခံခဲ့ရသြဖင့် ဘီလူးေချာင်းေရအားလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်ုံမ ှ 

ထွက်ရှိသည့ ်   လ ပ်စစ်ဓာတ်အား   (၂၂၀)မဂ ါဝပ်ခန်ကို  ိုင်ငံေတာ် 

ဓာတ်အားစနစ်သို ပိုလ တ်ိင်ုြခင်းမရိှဘ ဲဓာတ်အားြပတ်ေတာက်လျက် 

ရှိပါသည်။ ထိုအြပင ်   ဓာတ်ေငွေဈး န်းြမင့်တက်ေနသြဖင့ ်   LNG 

ဓာတ်အားေပးစက်ုမံျား၏ ထတ်ုလပ်ုမ  (၇၅၀)မဂ ါဝပ်ခန်မှာ ရပ်တန်  

ထားရြခင်းေကာင့ ်စစုေုပါင်းဓာတ်အား (၉၇၀) မဂ ါဝပ်ခန်မှာ ဆက်လက် 

ေလျာ့နည်းေနပီး ဝန်အားထိန်းညိြခင်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ် 

သွားရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေလျာန့ည်းသွားေသာ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်ုလပ်ုမ  

(၉၇၀) မဂ ါဝပ်ခန်အတွက် ဝန်အားထိန်းညိမ အရ  အချိေသာေနရာ 

များတွင် ဓာတ်အားသံုးစဲွမ များြပားေသာ နံနက် (၀၇:၀၀) နာရီမှ ေနလယ် 

(၁၁:၀၀) နာရီအတွင်းှင့် ညအချနိ် (၁၇:၀၀) နာရီမှ (၁၉:၀၀) နာရီ 

အချန်ိအတွင်း ဝန်အားေလ ာခ့ျရြခင်းများအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်အဆင်မေြပမ များ 

ရိှပါက နားလည်ေပးိင်ုပါရန်ှင့ ်ပျက်စီးသွားေသာ တာဝါတိင်ုများအား  

အြမန်ဆုံးြပင်ဆင်ိုင်ေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသလိ ုလိုအပ် 

လျက်ရှိေသာ   လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကိ ု  အြမန်ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရး 

အတွက် စီမံကိန်းသစ်များကိုလည်း ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါ 

ေကာင်းကိ ုအသိေပးအပ်ပါသည်။

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

မုံရာ    ဇန်နဝါရီ   ၁၁

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ေကျာ် 

ှင့် တာဝန်ရှိသူများသည ်ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် ညေန 

ပိင်ုးတွင် မုရံာမိ  ြပည်သူအားကစားကွင်းအတွင်းရိှ 

မိုးလုံေလလုံအားကစားခန်းမတွင ်    ကျင်းပေသာ 

၂၀၂၂ ခုှစ် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အသက် ၁၈  

ှစ်ေအာက် ေြပးခုန်ပစ်ပိင်ပဲွသုိ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင် 

မည့် စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ေြပးခန်ုပစ်အသင်းအား  

ေအာင်ိုင်ေရးအလံေပးအပ်ပွဲ    အခမ်းအနားသို 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ       တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က  

အမှာစကားေြပာကားပီး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး     

ေြပးခုန်ပစ်အသင်းအုပ်ချပ်သူက  ပိင်ပွဲဝင်ေရာက ်

ယှ်ပိင်မည့်     အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းတင်ြပကာ တုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်က  

အသင်းအပ်ုချပ်သှူင့် တာဝန်ရိှသမူျားထ ံ ဂဏ်ုြပေင ွ

ှင့် ေအာင်ိုင်ေရးအလံတိုအား ေပးအပ်သည်။

ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်

ထိုေနာက်        ပိင်ပဲွဝင် အားကစားသမားများအား 

ရင်းရင်းီှးီှး လိက်ုလ ံ တ်ဆက်အားေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၁

ဝါစုိက်ေတာင်သူများ၏ ဝင်ေငွ  

တွက်ေြခကိက်ုမ ရိှေစရန် တစ်ဧက  

ပျမ်းမ ဝါပိဿာ ၅၀၀ ှင့်အထက် 

ထွက်ရှိေရးအတွက ်  ေဒသရာသီ 

ဥတှုင့ ်ကိက်ုညေီသာ  မျိးေကာင်း  

မျိးသန်  ဝါမျိးများ၊ သွင်းအားစှုင့ ်

နည်းပညာများ     ကူညီေပးရန ်

လုိအပ်ေကာင်း ဇန်နဝါရီ  ၉  ရက် 

နံနက်ပိုင်းက  မေကွးတိုင်းေဒသ 

ကီး    ေအာင်လံမိနယ ်  ဝါှင့် 

ေလ ာ်မ င်ထွက်       သီးှံဌာနခွဲ 

ဝါသီးှံမျိးသန် ခံ၌  တာဝန်ရှိသူ 

များှင့်ေတွဆုံစ်   စိုက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး   ေဒါက်တာ 

ေအာင်ကီးက ေဆွးေွးေြပာကား 

သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ယင်းေနာက်  ဒတုယိဝန်ကီးှင့် 

အဖွဲသည်    ဝါသီးှံမျိးသန် ခံ 

ချည်မ င်ရှည်  ဝါကိတ်ခွဲမ ှင့်   ဝါ 

မျိးေကာင်းမျိးသန်     မျိးေစ့များ 

ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးမ ၊    ဝါစိုက်ပျိး 

ထုတ်လုပ်မ   သုေတသန  ေတွရှိ 

ချက်များအေပ  ေတာင်သူများကုိ  

လက်ေတွြပသပီး  နည်းပညာေပး  

ေဆာင်ရက်ေနမ တိုကို   ကည့်  

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးေြပးခုန်ပစ်အသင်းအား 
ေအာင်ိုင်ေရးအလ ံေပးအပ်

စစ်ေဆးသည်။ 

ထိုေနာက်   စိုက်ပျိးေရးသိပ ံ 

ေကျာင်း တည်ေဆာက်ရန်အတွက်  

ေြမေနရာ     ေရးချယ်ထားသည့ ် 

ေအာင်လံမိနယ် ဝါှင့ ်ေလ ာ်မ င်  

ထွက်သီးံှဌာနခဲွ  ဝါသီးံှမျိးသန်  

ခံအေနာက်ဘက်ရှ ိ       စက်ုံ 

ရပ်ကွက်ကိ ု        လည်းေကာင်း၊ 

အင်းကုန်းေကျးရာ    ေြမလွတ် 

ေြမလပ်    ေနရာများကိုလည်း 

ေကာင်း၊ ကွမ်းကန်ုးေကျးရာအပ်ုစ ု 

ေြမေနရာများကိုလည်းေကာင်း 

လိုက်လံကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ထိမှုတစ်ဆင့ ်    ဒတုယိဝန်ကီး 

ှင့်အဖွဲသည် ေအာင်လံမိနယ် 

ဒုရဂ  ဗိုလ်    လ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင ်

စီမံကိန်းသို    ေရာက်ရှိကပီး 

ေရတင်လုပ်ငန်းမ ှလက်ရှိေရေပး 

ေဝေနမ ၊     ပင်မေရေပးေြမာင်း 

ြပြပင်ရှင်းလင်းေနမ ကို  ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

ေဆာင်ရက်ေပး

အလားတူ    ြမန်မာ့စီးပွားေရး 

ဦးပိင်ုလမီတိက်   ဒရုဂ  ဗိလ်ုသကား 

စက်ုှံင့ ်အမှတ်(၁) သမံဏစိက်ု ံ 

(ေကျာက်စွယ်ကျိး)တို၌ လပ်ုငန်း 

များ    တိုးချဲေဆာင်ရက်ိုင်ေရး 

အတွက်   လိုအပ်ေသာ   ေြမယာ 

အသုံးြပခွင့်ရရှိေရး၊    စက်ုံများ 

စွမ်းအားြပည့ ်  လည်ပတ်ိုင်ေရး 

ဆုိင်ရာကိစ ရပ်များကုိ  သက်ဆုိင် 

ရာဌာနများှင့် ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

ယင်းေနာက်  ဒုတိယဝန်ကီး 

ှင့်အဖွဲသည် မေကွးတိုင်းေဒသ 

ကီး ေအာင်လံမိနယ်ရိှ  ကမံေလး 

လ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင ်  စီမံကိန်းသို 

ေရာက်ရှိကပီး     ေနေရာင်ြခည ်

စွမ်းအင်သံုး ဆုိလာစနစ် လ ပ်စစ် 

ြမစ်ေရတင ်     ေဆာင်ရက်ေနမ  

ှင့်   ေရေပးေဝေနမ ကို   ကည့်  

စစ်ေဆးပီး     လုိအပ်ချက်များကုိ  

ေဆွးေွး          မှာကားခဲေ့ကာင်း  

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်ဓာတ်အားစနစ်သို ပိုလ တ်လျက်ရှိေသာ မဟာဓာတ်အားလိုင်းများ ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသြဖင့် 

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေရးေဆာင်ရက်ေနမ အေပ  အများြပည်သူသိရှိိုင်ရန် သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ဆင်ေပါင်ဝဲ   ဇန်နဝါရီ     ၁၁
မေကွးတုိင်းေဒသကီး ဆင်ေပါင်ဝဲမိနယ်၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့်   

ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားများအား ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာများအေရာက်  
ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ ယမန်ေန  နံနက် ၁၀ နာရီက 
မကီးကုန်းေကျးရာ  ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းတွင ်ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားှင့်  အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းများကို   အခမ့ဲေဆာင်ရက် 
ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိသုိုေဆာင်ရက်ေပးရာတွင် ဆင်ေပါင်ဝဲမိနယ် လဝူင်မ ကီးကပ် 
ေရးှင့်   ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနမ ှ   လက်ေထာက်မိနယ်မှး 
ဦးေကျာ်မင်းထွန်းက ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့် အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း  
ှင့် ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားများ  အခမဲြ့ပလပ်ုေဆာင်ရက်ေပးရြခင်း 
၏  ရည်ရယ်ချက်ကုိ  ရှင်းလင်းေြပာကားပီး   စနစ်တကျထိန်းသိမ်း၍ 
ကုိင်တွယ်အသံုးြပရန် အချက်များကုိ အသိပညာေပးေြပာကားသည်။

 ထုိေနာက် လက်ေထာက်မိနယ်မှး ဦးေကျာ်မင်းထွန်းှင့် ဝန်ထမ်း   
များက အသက် ၁၀ ှစ်ြပည့်ှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး ိုင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ်ြပားမြပလုပ်ရေသးသ ူ၃၂ ဦး၊ လဲလှယ ်၁၂ ဦး စုစုေပါင်း 
၄၄ ဦးတိုအား အေထာက်အထားများစစိစ်ကာ ြပလပ်ုေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့
ေကာင်း၊  ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့်  ကျန်ရှိသည့်ေကျးရာများအေရာက ်
ဆက်လက်၍ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရ 
သည်။                                                           ချိချိဝင်း(ြပန်/ဆက်)

ဆင်ေပါင်ဝဲမိနယ်  မကီးကုန်းေကျးရာ၌ 
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ြပလုပ်ေပး

မေကွးတိုင်းေဒသကီးှင့ ်ပဲခူးတိုင်းအေနာက်ြခမ်း 

လယ်ယာက  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

(၁၁-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန

၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်“ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုးဗီဇ 

ေြပာင်း ေရာဂါပိုးေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းလုပ်ငန်း” များကို စ်ဆက် 

မြပတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ    ြမန်မာိုင်ငံသို     ြပည်ပိုင်ငံများမ ှ

ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ် (Relief Flight) များြဖင့ ်ြပန်လည်ဝင်ေရာက် 

လာသမူျားတွင် SARS COV-2 Variant Omicron (အိမုခီရန်) ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိမ များှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီသတင်းထုတ်ြပန်ေပးလျက်ရှိပါသည်။

၂။ ထုိသုိေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာတွင် ြပည်ပိုင်ငံများမ ှြပန်လည် 

ေရာက်ရှိလာ၍ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိသူများ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာ 

များအနက် ကိုဗစ်-၁၉ မျိးိုးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး   ေတွရှိိုင်သည့ ်

သံသယြဖစ်ဖွယ ်ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄) ခုအား (၉-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုးဗီဇစစ်ေဆးြခင်းကိ ုအမှတ်(၁) တပ်မေတာ် 

ေဆးုံကီး ခုတင်(၁,၀၀၀)တွင်    ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ SARS-COV-2 

Variant Omicron (အိုမီခရန်) ေရာဂါပိုးကိ ုဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃)ခုတွင် 

ေတွရှိရပါသည်။

၃။ အဆုိပါအုိမီခရန်ေရာဂါပုိးေတွရိှသူ ြမန်မာိင်ုငသံား (၃)ဦးမှာ 

Relief Flight များြဖင့ ်အိ ိယိင်ုငမှံ ဝင်ေရာက်လာသမူျားြဖစ်ပါသည်။

၄။ အိမုခီရန်ေရာဂါပိုးေတွရိှသမူျားအား သတ်မှတ်ေဆးုံကီးများ 

တွင် သးီသန်ထားရိှကာ ကုသေစာင့်ေရှာက်မ များ ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပီး  ၎င်းတိုှင့်ေလေကာင်းခရီးစ်တွင်  အတူလိုက်ပါလာသည့ ်

ခရီးသည်များအားလည်း အသွားအလာကန်သတ်ြခင်း (Strict Quar-

antine) ှင့်    ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးမ များအား  အထူးအားြဖည့ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

၅။ သိုြဖစ်ပါ၍   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ မျိးုိးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပုိး ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်း လပ်ုငန်းစ် 

များှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုြခင်းလပ်ုငန်းများ 

အား ပိုမိုအရှိန်ြမင့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း သတင်းထုတ်ြပန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ       ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ 

ပုိးေတွလူနာများှင့်    သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရ 

မည့သ်မူျားကိ ုတပ်မေတာ်ေဆးုမံျား၊ ြပည်သူ 

ေဆးုံများ၊ ကျန်းမာေရးဌာနများှင့ ်ကိုဗစ ်

စင်တာများတွင် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်

ေပးြခင်းှင့ ်  ြပည်နယ်ှင့်   တိုင်းေဒသကီး 

အသီးသီး၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ထိုးြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ု    တပ်မေတာ်သား 

ဆရာဝန်များ၊     ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ 

လမူ ေရးအသင်းအဖဲွများပူးေပါင်း၍ အင်တိက်ု 

အားတိက်ု                ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ     

၎င်းလပ်ုငန်းများတွင် အေထာက်အကြူဖစ်ေစ 

ေကျာက်တလုံးကီး    ဇန်နဝါရီ   ၁၁

ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပုိင်း) ေကျာက်တလုံး 

ကီးမိ၌ RDT Test Kit ြဖင့် စစ်ေဆးပီးသည့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး မရှိသူများအား ဒုတိယ 

အကိမ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံေပးြခင်းကို   ယေနနံနက် ၉ နာရီခန်က   

ေကျာက်တလုံးကီးမိ      ဒုံအုံးရပ်ကွက ်

ေအာင်ဓမ ေစတကီန်ုး၌ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဒုတိယအကိမ် ထိုးှံေပး

ထိုသို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

ထိုးှံြခင်းလုပ်ငန်း      ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ေကျာက်တလုံးကီးမိ   တိုက်နယ်ြပည်သူ  

ေဆးုမှံ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းှင့ ်ေကျးလက် 

ကျန်းမာေရးဌာနခွဲ ဝန်ထမ်းများက ေကျာက် 

တလုံးကီး   မိေပ ရပ်ကွက်ြဖစ်ေသာ ဒုံအုံး 

ရပ်ကွက်၊ ေနာင်လုံရပ်ကွက်၊ ထီလုံရပ်ကွက်၊ 

ေကာင်ဝိန်းရပ်ကွက်၊      လင်းနားရပ်ကွက်၊ 

တပူေရးရပ်ကွက်တိုမှ ြပည်သူများ၊ ပင်တွန် 

ေကျးရာအုပ်စုြဖစ်ေသာ   မဲတိုင်းေကျးရာှင့ ်

ဖက်ပွမ်းေကျးရာတိုမှ ြပည်သမူျားအား ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးဒတုယိအကမ်ိ ထိုးံှ 

ေပးေကာင်း သိရသည်။ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၁

စီးပွားေရးှင့ ်     ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများကိ ု

ေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့် နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများမှ 

ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ မရိှ တင်သွင်းိင်ုေရးအတွက် အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီ

စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် ချင်းေရ ေဟာ်ကန်ုသွယ်ေရး 

စခန်းမှ ကမု ဏ ီတစ်ခ၊ု ယာ်စီးေရ တစ်စီးြဖင့ ်ှာေခါင်းစည်း သုံးတန်ကိ ု

တင်သွင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများကိ ု   သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင် ့   ညိ  င်းထားသည် ့ SOP 

များှင့်အည ီဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါး 

ှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့်ဆက်စပ်သည့် အသိေပး 

ေကညာချက်များကိုလည်း အများြပည်သူသိရှိေစရန်  ဝန်ကီးဌာန 

ဝက်ဘ်ဆိုက်ြဖစ်သည် ့www.commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက ်

ကည့် ိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်

မိုင်းရယ ်  ဇန်နဝါရီ   ၁၁

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိုင်းရယ်မိနယ်၌ ဦးတည်အုပ်စု 

များအလိက်ု အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက်ရိှသမူျားအား ကာကွယ်ေဆးများ 

ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ  ယေနနံနက်ပိုင်းမှစ၍   မိုင်းရယ်မိ 

ြပည်သူေဆးုံ၊   မိုင်းေကာင်ေကျးရာအုပ်စ ု  ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၊ 

မိုင်းဟမန်မု ံတိုက်နယ်ေဆးုံှင့် နားခိုေကျးရာအုပ်စ ုဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်း စသည့ ်စရုပ်ေလးခ၌ု ြပည်သ ူ၂၃၅ ဦးအား ကာကွယ်ေဆးများ 

ဆက်လက်ထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရာတွင် ဦးတည်အုပ်စုများအလိုက ်

အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် စတုတ အသုတ် (ဒုတိယအကိမ်) လာေရာက် 

ထိုးှံသ ူ၃၀ ှင့် ပ မအသုတ် (ဒုတိယအကိမ်) ၂၀၅ ဦး စုစုေပါင်း ၂၃၅ 

ဦးကို    ထိုးှံေပးိုင်ခဲ့ေကာင်းှင့ ်  ေဆးထိုးှံရန်ကျန်ရှိသူများအား 

ဆက်လက်ထိုးှံေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှရာသို မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

အဖွဲဝင်များ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများှင့် ပရဟိတ 

အသင်းအဖဲွများက ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။        ေကျာ်ဇင်ထိက်ု

SARS-COV-2 Variant Omicron (အိမုခီရန်) ေရာဂါပိုး ထပ်မေံတွရိှရမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ သတင်းထတ်ုြပန်ြခင်း

ေကျာက်တလုံးကီးမိ၌ RDT Test Kit ြဖင့် စစ်ေဆးပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး မရှိသူများအား ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပး

အဆိုပါ RDT Test Kit ြဖင့်   စစ်ေဆး 

ပီးသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး မရှိသူများအား 

ဒုတိယအကိမ်ကာကွယ်ေဆး    ကွင်းဆင်း 

ထိုးှံရာတွင်        ေကျာက်တလုံးကီးမိရှ ိ

ေကျးရာအုပ်စုများတွင် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်မ ှ

ဇန်နဝါရ ီ၁၀ ရက်အထ ိစစုေုပါင်း ၈၁၈ ဦးအား 

ထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

   ြမဝင်း(ေကျာက်တလုံးကီး)                        

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များသို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ပိုေဆာင်
ရန်အတွက် ကာကွယ်ေဆးများကိ ုတိင်ုးေဒသ 

ကီးှင့ ် ြပည်နယ်အသီးသီးသို သတ်မှတ် 

အေအးလမ်းေကာင်း စခံျန်ိစံ န်းများအတိင်ုး 

တပ်မေတာ်(ေလ)မှ ေလယာ်များ၊ Cold  

Chain Delivery  Logistics ေမာ်ေတာ်ယာ် 

ကီးများြဖင့ ်    ပိုေဆာင်ြဖန် ြဖးေပးလျက်ရှ ိ

သည်။

ထိုသိုပိုေဆာင်ေပးလျက်ရှိရာ ယေနတွင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    မရမ်းကုန်းမိနယ ်

မင်းဓမ လမ်းရှိ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန 

ဗဟိုကာကွယ်ေဆး   သိုေလှာင်ခန်း၊   တိုးချဲ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်းမှ ေဆးတစ်လုံး 

လ င်  ငါးဦး   ထိုးိုင်ေသာ  Sinopharm 

ကာကွယ်ေဆးှင့ ်ေဆးတစ်လုံးလ င် ၁၀ ဦး 

ထိုးိုင်ေသာ   Covaxin   ကာကွယ်ေဆး 

များအား    ကေလးမိသို     Sinopharm 

ကာကွယ်ေဆး ၄၀၀၊ Covaxin ကာကွယ်ေဆး 

၁၂၀၀၊ ေဆးထိုးအပ်များှင့ ်ေဆးုသံုံးပစ ည်း 

များ၊ မုရံာမိသို Covaxin ကာကွယ်ေဆး ၂၀၀၊ 

ေဆးထိုးအပ်များှင့် ေဆးုံသုံးပစ ည်းတိုကို 

တပ်မေတာ် ေလယာ်များြဖင့် ဆက်လက် 

ပိုေဆာင်ေပးခဲရ့ာ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 

အသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူခဲ့ 

ေကာင်းှင့ ်သက်ဆိင်ုရာသို ဆက်လက်ြဖန်ေဝ 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

မိုင်းရယ်မိနယ် စုရပ်ေလးခု၌ ြပည်သူ ၂၃၅ ဦးကို 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ထိုးှံ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

ြပည်ပမှ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ကူမင်း   ဇန်နဝါရီ   ၁၁ 

တုတ်ြပည့်သူသမ တိုင်ငံ 

အစိုးရက ြမန်မာိုင်ငံရှ ိ ြမန်မာ-

တုတ်နယ်စပ်မိ       ငါးမိသို 

Sinovac     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးတစ်သန်း လ ဲေြပာင်း 

ေပးအပ်လှဒါန်းသည့်    အခမ်း 

အနားကို ယူနန်ြပည်နယ် ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး၊      ထိန်းချပ်ေရး 

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံအစုိးရက ြမန်မာိုင်ငံရှိ ြမန်မာ-တုတ်နယ်စပ်မိ ငါးမိသို 
Sinovac ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး တစ်သန်းအား ေပးအပ်လှဒါန်း

စင်တာ၌   ယေနတွင်   ကျင်းပ 

သည်။ 

ရှင်းလင်းေြပာကား

လှဒါန်းပွဲ   အခမ်းအနားတွင် 

ကူမင်းမိအေြခစိုက် စီးပွားေရး 

ှင့်    ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန အထူးေကာ်မရှင်နာ 

ုံးမှ   ဒုတိယေကာ်မရှင်နာ   Mr. 

Xiao Fenghuai က လှဒါန်းရြခင်း 

အေကာင်းရင်းကိ ု     ရှင်းလင်း 

ေြပာကားခဲ့ပီး ေကာင်စစ်ဝန်ချပ် 

ဦးေသာ်တာေအာင်က ေကျးဇူး 

တင်စကား  ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ထုိေနာက် ယူနန်ြပည်နယ် စီးပွား 

ေရးဌာန     ဒုတိယ န်ကားေရး 

မှးချပ် Mr. Hao Yishan က 

အမှာစကား      ေြပာကားခဲ့ပီး 

ကာကွယ်ေဆး     တစ်သန်းအား 

ြမန်မာိုင်ငံသို       ယေနတွင် 

စတင်  ပိုေဆာင်ပီြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာခဲ့သည်။       အဆိုပါ 

ကာကွယ်ေဆး    တစ်သန်းကို 

ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် ြမန်မာ 

ုိင်ငံရိှ ြမန်မာ-တုတ်နယ်စပ်မိ 

ငါးမိသို     ြဖန်ေဝေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ    ၁၁
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး       ေကျာင်းကုန်းမိ 

အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် ရန်ကန်ု- ပသုမ်ိကားလမ်းေဘးရိှ 
လ ပ်စစ်ပစ ည်းဆုိင်ှင့် မီမီစတုိးကုိ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် 
ညေနပိင်ုးတွင် ဆုိင်ကယ်စီးနင်းလာသည့် အကမ်းဖက် 
သမား ှစ်ဦးက လက်ပစ်ဗံုးြဖင့် ပစ်ေပါက်ေမာင်းှင် 
ထွက်ေြပးသွားသြဖင့ ်   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်
ြပည်သမူျား ဝိင်ုးဝန်းဖမ်းဆီးခဲရ့ာ အကမ်းဖက်သမား 
ှစ်ဦးကိ ုပစ တိေုသနတ် တစ်လက်၊ ကျည်အမ်ိ ှစ်ခ၊ု 
၉ မမကျည ်ေြခာက်ေတာင့်၊ လက်ပစ်ဗုံး တစ်လုံး 

တိုှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
အထက်ပါြဖစ်စ်တွင ်    အကမ်းဖက်သမား 

များကို ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးေပးခဲ့ကသည့ ်  တာဝန်သိ 
ြပည်သမူျားကိ ုယေနမွန်းလဲွပိင်ုးတွင် တိင်ုးေဒသကီး  
ဝန်ကီးချပ် ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊  အေနာက်ေတာင်တိင်ုး 
စစ်ဌာနချပ်    တိုင်းမှး   ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ေအာင်ှင့ ်
တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်ေတွဆုံ၍  ဂုဏ်ြပ 
အားေပးစကားေြပာကားပီး   ဂုဏ်ြပဆုေငွများှင့် 
စားေသာက်ဖွယ်ရာများ ေပးအပ်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။                                       

သတင်းစ်

သာသနာေရးှင့ယ််ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန၊ အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့အ်ပုညာတက သိလ်ု (ရန်ကန်ု)

ှင့် အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့်အုပညာတက သုိလ်(မ ေလး)တို၏ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်အတွက် 

သက်ဆိင်ုရာအထူးြပဘာသာရပ်များအလိက်ု ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဒတုယိှစ်ဝက် ဘဲွကိသင်တန်းအသီးသီးကိ ု

၁၇.၁.၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည-်

 (က)  (ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပု၊ ုပ်ရှင်ှင့်ြပဇာတ)်ပညာ

  ဒုတိယှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်) ဘွဲကိသင်တန်း

 (ခ) (ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပု၊ ုပ်ရှင်ှင့်ြပဇာတ)်ပညာ

  တတိယှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်) ဘွဲကိသင်တန်း 

အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့်အုပညာတက သိုလ်(ရန်ကုန်/မ ေလး)

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ  ၁၁

ေဒါက်တာသန်းထိုက်    ြပစု 

ေရးသားထားသည့ ် စားေသာက် 

ကန်ုတာရှည်ခံထိန်း ဓာတုပစ ည်း 

များ     စံချနိ်စံ န်းြပည့်မီစွာ 

အသုံးြပနည်း    စာအုပ်ထွက်ရှ ိ

လာသည်။

အဆိပုါစာအပ်ုတွင်  စာေရးသ ူ

၏ ဘဝအေတွအကံများမှ အစ 

ြပ၍ တာရှည်ခထံန်ိးနည်းပညာ 

ေြပာင်းလဲလာမ ၊    စားေသာက ်

ကုန်များ    ပျက်စီးရသည့်   သိပ ံ 

အေြခခံ၊   ဘက်တီးရီးယားှင့ ်

မ င်မိုု၊   စနစ်တကျထုတ်လုပ် 

ေသာ    စားေသာက်ကုန်များ၊ 

ေဝါဟာရများ  ကိတင်ရှင်းလင်း 

ချက်၊ ဓာတပုစ ည်းေဝါဟာရများ 

အြပင်        ကိုဒက်ေအလီမန် 

ေတးရီးရပ်ေကာ်မရှင်၊  သုေတ 

အနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ နာသုံးနာ လက်ကိုင်ထား၍ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေပ 
မိဘသဖွယ်စိတ်ဓာတ်ြဖင့် သင်ကားေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနမ အား အသိအမှတ်ြပ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ   ၁၁

ြမန်မာိင်ုင၌ံ ဆရာ၊ ဆရာမများအေပ  ိေုသေလးစားမ ြပရသည့ ်
အနေ ာအန ဂိဏ်ုးဝင်အြဖစ် ေရှးယခင်ကတည်းကပင် ယ်ေကျးမ  
တစ်ရပ်သဖွယ ်  သတ်မှတ်ထားပီး      အြခားမည်သည့်ိုင်ငံတွင်မ ှ
မေတွရှိိုင်ေသာ   အေလးအနက်ြပမ ကို  ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
အနေ ာအန ဂုိဏ်းဝင်  ဆရာ၊ ဆရာမများသည်လည်း  ေစတနာကုိ 
အရင်းခံပီး ဝါသနာှင့အ်တ ူအနစ်နာခကံာ တပည့မ်ျားအေပ  ရင်ဝယ် 
သားသဖွယ်သေဘာထား၍   ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူများအား 
ဂုဏ်သိက ာြပည့်ဝစွာြဖင့ ်  အတတ်ပညာ  သင်ကားပိုချုံသာမက 
“အတတ်လည်းသင်၊ ပ့ဲြပင်ဆံုးမ၊ သပိ မချန်၊ ေဘးရန်ဆီးကာ၊ သင့ရ်ာ 
အပ်ပို” ဟေူသာ ဆရာကျင့ဝ်တ်ငါးသွယ်ကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ေန 
သူများ ြဖစ်ပါသည်။ 

COVID-19 ကမ ာက့ပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ် ရပ်နားထားရသည့ ်
ေကျာင်းများကိ ု လက်ရိှအချန်ိတွင် အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိကူးစက် 
ြပန်ပွားမ ကို  ထိန်းချပ်ိုင်ပီြဖစ်သည့်အတွက ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာ 
သင်ှစ်အတွက်   အေြခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ  အေြခခံပညာ 
အထက်တန်းအဆင့်၊    အလယ်တန်းအဆင့်ှင့်   မူလတန်းအဆင့် 
ေကျာင်းများအား ဇွန် ၁ ရက်ေနမှစ၍   ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ တစ်ပိင် 
တည်း  ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ  စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရိှသည်။ 

စာသင်ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန ်     ကိတင်ြပင်ဆင်ေနသည့ ်

ကာလှင့်  လက်ရှိသင်ကားေနသည့်ကာလတွင်   မိမိတစ်ပါတီ 
ေကာင်းစားေရးကိုသာ  ေရှး ၍    ိုင်ငံေရးအြမတ်ထုတ်လိုသူများ၊ 
ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်NLD ပါတီဝင်များှင့်   ၎င်းတိုကို  ေထာက်ခံ 
သူများ၊  NUG ၊ CRPH ှင့်  PDF  စသည့်အဖွဲများသည ် ပညာေရး 
ဝန်ထမ်းများအား CDM လ ပ်ရှားမ တွင်  ပါဝင်လာေစရန်  Social 
Punishment ြပလပ်ုြခင်း၊   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း 
များအြပင်   ကေလးငယ်များပညာသင်ကားေရးကိ ု   အခက်အခြဲဖစ် 
ေစရန်ရည်ရယ်၍   စာသင်ေကျာင်းများကို    မိုင်းများ၊   လက်လုပ်ဗုံး 
များြဖင့ ်    ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊    မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများအြပင ်  
ဆရာ၊ ဆရာမများကို   စာေပသင်ကားမ မြပုိင်ေစရန် ခိမ်းေြခာက် 
ြခင်း၊ ေှာင့ယှ်က်တိက်ုခိက်ုြခင်းများ      လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှေသာေကာင့ ် 
ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှြခင်းများသာမက   အချိအသက်ေသဆုံးသည်အထ ိ
စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ    ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ေပ ခဲ့ရပီး    ေသဆုံး 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအတွက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 
ေကာင်စီအေနြဖင့ ် မိသားစုများှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွ ဲ
ရပါသည်။

မေကာင်းမ ၊ မတရားမ တိုကို  ြပလုပ်ရမည့်အေပ   ရှက်ြခင်း၊ 
ေကာက်ြခင်းဟူေသာ ဟီရိ၊ ဩတ ပ တရားတိုအေပ ၌ သာမန်လူတို
ထက်ပိုမိုသိရှိေစာင့်ထိန်းတတ်သည့်  ဆရာ၊  ဆရာမတိုအေနြဖင့ ်
ထိုကဲ့သိုေသာ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများ၊ ေှာင့်ယှက်မ မျိးစုံ 

တိုကားမ ှအနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာဟူသည့ ်မွန်ြမတ်လှသည့် 
ဂုဏ်ပုဒ်ှင့်အညီ    ေကာင်းမွန်ြမင့်ြမတ်သည့ ်   စိတ်ထားများြဖင့ ်
ိုင်ငံ့အတွက် ပညာတတ် လူငယ်၊ လူရယ်များ ေပ ထွန်းလာေစေရး 
ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်များကို မလစ်ဟင်းရေအာင ်အားကိး 
မာန်တက်   ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်ကိ ု  ေတွရှိရသြဖင့ ်  တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ   ဆရာ၊   ဆရာမများကိ ု  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 
အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်လ  က်လဲှစွာ ချးီကျးဂဏ်ုြပမှတ်တမ်း 
တင်အပ်ပါသည်။

ိင်ုငံအ့နာဂတ်   ရင်ေသွးငယ်များ၏    စာေပပညာတတ်ေြမာက်ေရး၊ 
ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက်  အခက်အခမဲျိးစုံကားမှ  သင်ကားေရး 
တာဝန်များကိ ုကိးပမ်းထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ဆရာ၊ ဆရာမများ 
ေဘးကင်းလုံ ခံေရးအတွက်  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်  အထူး 
ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  မိဘြပည်သူများ 
အေနြဖင့်လည်း     ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး၊   ကေလးငယ်များ 
ေအးချမ်းစွာ    ပညာသင်ကားိုင်ေရးတိုအတွက ်   လုံ ခံေရးအသိ၊ 
လုံ ခံေရးသတိထားကာ    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်   ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်သွားကရန ် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

တာဝန်သိြပည်သူများကို ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေငွများှင့် 

စားေသာက်ဖွယ်ရာများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

(၁၁-၁-၂၀၂၂)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိေဈး န်း

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင ်

အသုံးများသည့ ်ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ
သိပ ံနည်းကျ ေဒတာလမ်းြပ၊ စားေသာက်ကုန် တာရှည်ခံထိန်း ဓာတုပစ ည်းများ 

စံချနိ်စံ န်းြပည့်မီစွာ အသံုးြပနည်း စာအုပ်ြဖန်ချ ိ

သနှင့်     ဆန်းသစ်တီထွင်မ  

စွမ်းရည်စသည်တိုကို  ေနာက် 

ဆက်တွဲ(၁)၊ (၂) များခွဲ၍ သိမှတ် 

ဖွယ်ရာ    အေကာင်းအရာများ 

စုံလင်စွာြဖင့ ်    စုစည်းေရးသား 

ထားသည်။

ယင်းစာအပ်ုကိ ု မ ပုိှံပ်တိက်ု 

အမှတ် ၂၄၄၊ လမ်း ၄၀(အထက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ် ရန်ကုန် 

မိမှ   ပုိှံပ်ထတ်ုေဝကာ   MCM 

Publishing မှ  တန်ဖိုးေငွကျပ ် 

၇၀၀၀ ြဖင့ ် ြဖန်ချထိားေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့်အုပညာတက သိုလ်များ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်၊ 

ဒုတိယှစ်ဝက် ဘွဲကိသင်တန်းများ ၁၇.၁.၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်

No Product Name Pack Size
Price in Kyats 

(Retail)
Company Name

Anti-inflammatory

1 P.O Dexamethasone Box of 10x10's 1450 JDS

2 P.O Prednisolone Box of 10x10 2000 Aorta

3 Injection- Dexamethasone Vial 160 Aorta

Antiviral

4 P.O Favipiravir 400 mg 2X10 Tablet 50000 AA Medical

5 Injection - Remdesivir Vial 70000 GHI 

Anti thrombosis

6
Injection Enoxaprim 40 

mg
1 Pre-Filled 

Syringe
7000 Nyi Lay Naing

7
Injection Enoxaprim 60 

mg
1 Pre-Filled 

Syringe
9000 Nyi Lay Naing

Symptomatic

8 P.O Paracetamol 500 mg
10X10's tablets/ 

Box
1500 AA Medical

9 P.O Dextromethophan 10X10's 1450 AA Medical

10 P.O Bromhexine
10X10's tablets/ 

Box
1000 Medi Myanmar 

အြခားေဆးဝါးများ၏ ေဈး န်းများကို Website (www.mccpmd.org)ှင့် Facebook Page https://

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

ိုင်ပါသည်။

ေနေရာင်ေအာက်က သက်ရှိေတွကိ ုေစာင့်ေရှာက်ဖို 

အိုဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစို



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်    ဇန်နဝါရီ    ၁၁
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

ဥက   (မိေတာ်ဝန်)  ဦးဗိုလ်ေဌးသည်    ဒုတိယ 
မိေတာ်ဝန်၊   အတွင်းေရးမှး၊ ေကာ်မတီဝင်များ၊ 
ဌာနမှးများှင့ ်သက်ဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူ
ယေန  နံနက်ပုိင်းက  ရန်ကင်းမိနယ်  ကံဘ့ဲစည်ပင် 
အိမ်ရာဝင်းအတွင်း   ေရလျားေဈးကား (Mobile 
Market) စနစ်ြဖင့ ်ေဈးေရာင်းချေနမ ၊ ရန်ကင်းမိနယ် 
အတွင်း စံြပရပ်ကွက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိင်ေရး
စီမံေဆာင်ရက်ေနမ ၊  ရန်ကုန်မိေတာ်ခန်းမအတွင်း 
ေရဂါလန် တစ်သိန်းဆ့ံ ေရစုကန် RC Ground Tank 
တည်ေဆာက်ေနမ တိုကိ ုကည့် စစ်ေဆးပီး လိအုပ် 
သည်များ မှာကားြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ေရှးဦးစွာ    မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည ်  နံနက် 
၆ နာရီခွဲတွင် ရန်ကင်းမိနယ ်(၈) ရပ်ကွက ်ှင်းဆီ 
လမ်းရှိ ကံဘဲ့စည်ပင်အိမ်ရာဝင်းအတွင်း ေရလျား 
ေဈးကား (Mobile Market) စနစ်ြဖင့် ကုန်စိမ်း၊ 
ကန်ုေြခာက်မျိးစု၊ံ အသားမျိးစုှံင့ ်ငါး၊ ပစွုန် အမျိးမျိး 
တိုကို   ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့်  ဝယ်ယူိုင်ရန် 
ေရာင်းချေပးေနမ ကို    လိုက်လံကည့် စစ်ေဆးပီး 
မိေတာ်ဝန်က အသား၊ ငါးှင့ ်ဟင်းသီးဟင်းရက်များ 
လတ်ဆတ်ေစေရး၊ အေလးချန်ိခွင် တကိျမှန်ကန်ေစ 
ေရးှင့် ေဈးေရာင်း/ေဈးဝယ်သူများ ှာေခါင်းစည်း 
တပ်ဆင်ရန် ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ေရးတိုကိ ုမှာကား 
ပီး    လိအုပ်သည်များကိ ု   ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပး 
သည်။

ထိုမှတစ်ဆင့် မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည ်(၁၄)
ရပ်ကွက ် ေအာင်ေဇယျလမ်းရှ ိ   ရန်ကင်းမိနယ ်

စည်ပင်သာယာအုပ်ချပ်ေရးမှးံုးသုိ သွားေရာက်၍ 
ြပည်သူဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်ရန် 
စုဖွဲေဆာင်ရက်ထားရှိမ ကို     ကည့် စစ်ေဆးပီး 
ြပည်သမူျားအတွက် ဝန်ေဆာင်မ ေပးေသာဌာနြဖစ်၍ 
အများြပည်သူ၏       ယုံကည်ကိုးစားမ ရရှိေစေရး 

အတွက် လုပ်ငန်းများ လျင်ြမန်သွက်လက်ေအာင်
ေဆာင်ရက်ရန် မှာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ မိနယ်အတွင်း စံြပရပ်ကွက ်
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ေရး (၁၅) ရပ်ကွက် 
အား  ဦးစွာအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ိင်ုရန် 
ရပ်ကွက်အတွင်းရှ ိ       အေြခခံပညာေကျာင်းများ 
သန်ရှင်းေစေရး၊ ေဘာက်ေထာ်ဘတူာုေံဈးအတွင်း 
ဆိုင်ခန်းများ စနစ်တကျေနရာချထား ေရာင်းချေစ 
ေရး၊  ရပ်ကွက်အတွင်း ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေရးှင့ ်
သန်ရှင်းသာယာသပ်ရပ်ေရးတိုကိ ု ေဆာင်ရက်ရန်၊ 
ရပ်ကွက်ေနြပည်သမူျားအတွက် ေရ၊ မီး၊ မလိ ာ၊ လမ်း 
စသည့ ်အေြခခအံေဆာက်အအု ံလိအုပ်ချက်များအား 
ြဖည့်ဆည်းေပးပီး လူမ စီးပွားေရး အေထာက်အကူ 
ြပိင်ုေရး ေဆာင်ရက်သွားရန်ှင့ ်စြံပရပ်ကွက်မှသည် 
မိနယ်၊ မိနယ်မှသည ်    ခိုင်၊   တိုင်းေဒသကီး 
အဆင့်ဆင့် ဖံွဖိးလာေစေရး ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်၍ 
အားကိးမာန်တက်  ေဆာင်ရက်ကရန ်  မှာကား 
သည်။ 

ထိုေနာက် မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည ်ရန်ကုန် 
မိေတာ်ခန်းမအတွင်း   အင်ဂျင်နီယာဌာန (ေရစီး 
ေရလာစမီခံန်ခဲွမ )က ေဆာင်ရက်ေနေသာ ေရဂါလန် 
တစ်သိန်းဆံ့     ေရစုကန်    RC Ground Tank 
တည်ေဆာက်ေနမ လုပ်ငန်းကို ကည့် စစ်ေဆး၍ 
လိုအပ်သည်များ   မှာကားြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက ်
ေပးသည်။ 

ဆက်လက်၍      မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည ်

မိေတာ်ခန်းမ  ပထမထပ်ရှိ အစည်းအေဝးခန်းမ 
(၄)၌ ကျင်းပေသာ ကွန်ပျတာက မ်းကျင်မ သင်တန်း 
အမှတ်စ်(၂၃)   သင်တနး်ဆငး်ပွဲအခမး်အနားသုိ  
တက်ေရာက်၍    မိေတာ်ဝန်က   သင်တန်းဆင်း  
အမှာစကားေြပာကားပီး    သင်တန်းတွင် ထူးခ န်ဆ ု
ရရှိသူများှင့ ်သင်တန်းဆင်း ေအာင်လက်မှတ်များ 
ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။                          သတင်းစ်

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချပ်ေရးှင့်အေရးေပ တုံြပန်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး(၁/၂၀၂၂) ကျင်းပ
ထားဝယ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၁

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး ကိဗုစ်-၁၉ ထန်ိးချပ် 

ေရးှင့်အေရးေပ တုံြပန်ေရးဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းညိ  င်း 

အစည်းအေဝး(၁/၂၀၂၂) ကို ယေနနံနက် ၁၀ နာရီ 

က    ထားဝယ်မိ   တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးတွင် တုိင်းေဒသကီး ကုိဗစ်-၁၉ 

ထိန်းချပ်ေရးှင့်   အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတ ီ

ဥက       တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ကိုက 

ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ တုံြပန်ေရး 

ဆိုင်ရာှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် ပထမဆုံး 

အကိမ်ြပလုပ်သည့ ်   အစည်းအေဝးြဖစ်ေကာင်း၊ 

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးအတွင်း ယေနအထ ိကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိသ ူ၁၅၆၆၄ ဦးရှိ ပီး ေသဆုံးသူ 

၈၁၁ ဦးရှိေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊   ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊    သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဝန်ထမ်းများ၊ 

ရပ်မိရပ်ဖများ၊ Volunteer ှင့်    ပရဟိတအဖွဲများ 

က     ဝိုင်းဝန်းကူည ီ     ေဆာင်ရက်ေသာေကာင် ့

တိုင်းေဒသကီးတွင ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  

ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာသည်ကိ ု   ေတွရေကာင်း၊ 

တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွအေနြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင ်     ပူးေပါင်းပါဝင ်

ေဆာင်ရက်ခဲသ့မူျားအား ဂဏ်ုြပချးီြမင့ပဲွ်များ ြပလပ်ု 

ေပးခဲေ့ကာင်း၊ သက်ဆိင်ုရာ ဌာနဆိင်ုရာများအေနြဖင့် 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် ထိန်းချပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

များကို   အရှိန်အဟုန်မပျက်    ဆက်လက်လုပ်ကိုင ်

ေဆာင်ရက်ေပးေစလိုေကာင်း၊ လတ်တေလာတွင် 

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး မျိးိုးဗီဇအသစ ်

အိမုခီရန်စတင်ေတွရိှခဲသ့ြဖင့် ဌာနဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှ 

သူများအေနြဖင် ့ ကိုဗစ် -၁၉ ေရာဂါ     ကာကွယ် 

ထန်ိးချပ်ကသုေရးလပ်ုငန်းများအတွက် အေသးစတ်ိ 

စီမံချက်ေရးဆွဲထားရန ်လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ထိုေနာက်    တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝင ်

ဝန်ကီးများှင့်ေကာ်မတဝီင်များက ေဆာင်ရက်ထား

ရိှမ အေြခအေနများှင့် လိအုပ်သည်များကိ ုြဖည့်စွက် 

ေဆွးေွးရာ တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ကုိ 

က   ေပါငး်စပ်ညိ  ငး်  ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာငး် 

သိရသည်။                  တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

စံြပရပ်ကွက်မှသည် မိနယ်၊ မိနယ်မှသည် ခိုင်၊ တိုင်းေဒသကီး အဆင့်ဆင့် 

ဖွံဖိးလာေစေရး အားကိးမာန်တက် ေဆာင်ရက်က

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 
ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆး ထုတ်ေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၁၁ 
အ ေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့်   ကိုဗစ-်၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးပစ ည်းများ 
အား   ေရေကာင်း၊    ေလေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ 
နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမှ ေနစ် လွယ်ကူေချာေမွစွာ 
စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ   ယေနတွင်  ရန်ကုန် 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌     ကုမ ဏီှစ်ခုမှ 
ULTOP-40 Tablets ၇၀၀၀၊   Zibus Tablets 
၁၃၀၀၀၀၊ Cefixowise Oral Suspension ၁၀၀၇၅ 
ခု၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမှ ေဆးဝါးမျိးစုံ ၂၉ မျိး 

စုစုေပါင်း ၁၀၂၀၀၅ ဒသမ ၃၂   ကီလိုဂရမ ် နယ်စပ် 
(ချင်းေရ ေဟာ်)တွင် ကုမ ဏီသုံးခုမှ Infusion Set 
၁၁၅၈၀၊ Sai Amino S II Injection ၁၁၆၃၂ ခု၊ Pai 
Cetirizine Tablet ၂၀၀၀၀၊ Ciprofloxacin Lactate 
Injection  ၃၀၆၀၊ Pai Diclo Injection ၅၀၄၀၊ Pai 
B6 Tablet  ၂၂၄၀၀၊ ှာေခါင်းစည်း ၂၂၅၀၀ ကီလို 
ဂရမ်၊ Pai CEF-250 Capsule ၂၀၂၀၊   Pai Ibmol 
Tablet ၁၅၆၀၊    Pai SMZ Tablet ၇၂၀ တိုကို 
ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ဂျနီီဗာ  ဇန်နဝါရီ   ၁၁

ကလုသမဂ လုံ ခံေရးေကာင်စ၏ီ အဖဲွဝင်ိင်ုင ံ

များသည ် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင်  ေြမာက်ကိုရီးယား 

ိုင်ငံက   စမ်းသပ်ပစ်လ တ်ခဲ့သည့်   ဒုံးကျည ်

ပစ်လ တ်မ အေပ   မည်သိုတုံြပန်မည်ဆိုသည်ှင့် 

စပ်လျ်း၍   ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင်   အေရးေပ  

အစည်းအေဝးကျင်းပကာ ညိ  င်းေဆွးေွးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

အတည်ြပေြပာကား

ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံသည်    ပီးခဲ့သည့ ်

ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင်    ဂျပန်ပင်လယ်အတွင်းသို 

ဦးတည်ကာ  ဒုံးကျည်တစ်စင်း  ပစ်လ တ်ခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံက 

အသံထက်ြမန်ေသာဒံုးကျည်တစ်စင်းကုိ   ပစ်လ တ် 

ခဲ့ပီးေနာက် ေြမာက်ကိရုီးယားမဒီယီာများကလည်း 

အဆိပုါဒုံးကျည်ပစ်လ တ်မ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အတည်ြပ 

ေြပာကားခဲ့သည်။

ယင်းသို ေြမာက်ကိရုီးယားိင်ုငကံ အသထံက် 

ြမန်ေသာဒုံးကျည်  စမ်းသပ်ပစ်လ တ်ခဲ့ပီးေနာက ်

အေမရိကန်ိုင်ငံ၊   ဗိတိန်ိုင်ငံှင့်   ြပင်သစ်ိုင်င ံ

အပါအဝင်  အေနာက်ုိင်ငံ  ငါးုိင်ငံ၏ ေတာင်းဆုိမ  

အရ  ကုလသမဂ လုံ ခံေရးေကာင်စီသည ် ဇန်နဝါရီ 

၁၀ ရက်တွင်   အေရးေပ အစည်းအေဝးကျင်းပခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်သည်။

အဆိပုါအစည်းအေဝး၏ ဦးစားေပးေဆာင်ရက် 

မည့်ကိစ ရပ်များှင့ ်   စပ်လျ်း၍  အေနာက်ိုင်ငံ 

ငါးိုင်ငံှင့်    ဂျပန်ိုင်ငံတိုက  ပူးတွဲထုတ်ြပန်ချက ်

တစ်ရပ်   ထတ်ုြပန်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။   ယင်းပူးတဲွ 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ     ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံ၏ 

ဒုံးကျည်ပစ်လ တ်မ သည်     ကုလသမဂ လုံ ခံေရး 

ေကာင်စီ၏  ြပ  ာန်းချက်များကို  ချိးေဖာက်ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်းှင့်    ိုင်ငံတကာငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်

လုံ ခံေရးကို    ခိမ်းေြခာက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ကုလသမဂ ဆိုင်ရာ        အေမရိကန်သံအမတ် 

လင်ဒါေသာမက်ဂရင်းဖီးလ်က    ေြပာကားခ့ဲသည်။

ပီးခဲ့သည့်ှစ်          စက်တင်ဘာလှင့ ်

ေြမာက်ကိရုီးယားိင်ုင၏ံ ဒုံးကျည်ပစ်လ တ်မ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ ကလုသမဂ လုံ ခံေရးေကာင်စကီ အေရးေပ အစည်းအေဝးကျင်းပ

ေအာက်တိဘုာလတိုတွင် ေြမာက်ကိရုီးယားိင်ုငကံ 

ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လ တ်မ များ  ြပလပ်ုခဲ့ပီးေနာက် 

အေရးေပ အစည်းအေဝးကျင်းပခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။   အဆိုပါအစည်းအေဝး၌     အေနာက် 

ုိင်ငံများှင့် ုရှား၊ တုတ်တုိအကား သေဘာထား

ကွဲလွဲမ များရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

                      ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အမ်မန် ဇန်နဝါရီ ၁၁

အီရတ်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်း      ဘာဆရာမိမ ှ

ေဂျာ်ဒန်ိုင်ငံ၏    ပင်လယ်နီဆိပ်ကမ်းမိြဖစ်သည့ ်

အာကာဘာမိသုိ     ေရနံစိမ်းများသယ်ယူပုိေဆာင် 

ိုင်မည့်  ေရနံပိုက်လိုင်းတစ်ခု  တည်ေဆာက်ရန ် 

အီရတ်ိုင်ငံထံမှ   သေဘာတူညီချက်  ရရှိခဲ့ပီ 

ြဖစ်ေကာင်း  ေဂျာ်ဒန်ိုင်ငံ  စွမ်းအင်ှင့်သတ တွင်း 

ဝန်ကီး  ကာရက်ရှက်က  ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် 

ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ ေရနံပိုက်လိုင်းတည်ေဆာက်ေရးှင့ ်

စပ်လျ်းသည့်     လိုအပ်ေသာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

များကို     ေဆာင်ရက်ရန်    ေဂျာ်ဒန်စွမ်းအင်ှင့ ်

သတ တွင်းဝန်ကီး ကာရက်ရှက်ှင့ ်အရီတ် စွမ်းအင် 

ှင့ ်သတ တွင်းဝန်ကီး အဗ ဒူလ်ဂျက်ဘာတုိအကား 

သေဘာတူညီခဲ့ကြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေဂျာ်ဒန်ိုင်ငံ 

စွမ်းအင်ှင့်   သတ တွင်းဝန်ကီးဌာနက  သတင်း 

ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။

ယင်းေရနပံိက်ုလိင်ုး တည်ေဆာက်ေရးစမီကံန်ိး 

သည် အေမရိကန်ေဒ လာ  ခုနစ်သန်းှင့်  ကိုးသန်း 

အကား  ကုန်ကျမည်ြဖစ်ေကာင်း  အီရတ်ိုင်ငံ၏ 

ခန်မှန်းချက်အရ   သိရသည်။  ေဂျာ်ဒန်ိုင်ငံသည် 

ေနစ်   ေရနံစည်ေပါင်း    ၁၅၀၀၀၀  ဝယ်ယူမည ်

ြဖစ်ေကာင်းလည်း  သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ  ဇန်နဝါရီ  ၁၁

အိ ိယိုင်ငံ၌    ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊  

အသက် ၆၀ အထက်ရှိသူများှင့်   အြခားေသာ 

ကျန်းမာေရး ြပဿနာရှိသူများအား     ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး    တတယိအကမ်ိအပိေုဆာင်း

ထိုးံှမ ကိ ုဇန်နဝါရ ီ၁၀ ရက်တွင်   စတင်ေဆာင်ရက် 

ခဲေ့ကာင်း ယေနအင်န်အတ်ိချ်ေက  သတင်းတစ်ရပ် 

အရ သိရသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်

ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးေနာက် ဇန်နဝါရီ ၁၀ 

ရက်တွင် ကိုးလကာြမင့်ပီးြဖစ်မည့ ်ြပည်သမူျားအား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ်ေဆး    တတယိအကမ်ိ 

အပိေုဆာင်းထိုးံှမ ခယံရူန်လည်း အိ ိယဝန်ကီးချပ် 

မိုဒီက ေတာင်းဆိုခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အိ ိယိင်ုင၌ံ ဇန်နဝါရ ီ၁၁ ရက် တစ်ရက်တည်း 

မှာပင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ ၁၆၈၀၀၀ 

ေကျာ် ထပ်မံေတွရှိခဲ့ပီး          ယင်းကူးစက်ခံရသ ူ

အများစုမှာ   နယူးေဒလီှင့်  မွမ်ဘိုင်းကဲ့သိုေသာ 

မိကီးများမှြဖစ်ေကာင်း   သိရသည်။    အဆိုပါ 

နယူးေဒလီှင့်   မွမ်ဘိုင်းမိများတွင ်    အိုမီခရန် 

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များလည်း  ြဖစ်ပွား 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ေမာ်စကို  ဇန်နဝါရီ  ၁၁

ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ ၁၇၅၂၅ ဦး ထပ်မံေတွရှ ိ

ြခင်းေကာင့ ်   ိုင်ငံတစ်ဝန်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း  ၁၀၆၈၄၂၀၄ ဦး ရိှလာေကာင်း 

ုရှားုိင်ငံ၏ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကည့်ေရးှင့် 

တုံြပန်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ သရိသည်။

ရှုားိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၇၈၃  ဦး  ထပ်မ ံ

ေတွရှိခဲ့သြဖင့ ် အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ် ေသဆုံးသူ 

ေပါင်း ၃၁၇၆၈၇ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ထုိြပင် ုရှားုိင်ငံ၌  လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးုံအသီးသီးမှ  ဆင်းခွင့ ်ရရှိသူ  ၂၅၂၁၆ ဦး  

ရှိြခင်းေကာင့ ်     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူ စုစုေပါင်း ၉၇၃၂၀၁၈ ဦး ရိှလာေကာင်း 

သိရသည်။

မိေတာ်ေမာ်စကိုသည ်ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်မ အများဆုံးြဖစ်ပွားသည့ ်ေဒသြဖစ်ပီး 

လွန်ခဲ့သည့်  တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၄၆၃၅ ဦး ထပ်မံေတွရိှခ့ဲြခင်းေကာင့် 

ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၂၀၆၀၄၅၉ ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဟွိင်း  ဇန်နဝါရီ  ၁၁

ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ယေနတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ  ၁၆၀၃၅ ဦး  ထပ်မံေတွရှိေကာင်း၊ 

ယင်းလူဦးေရအနက ်၁၆၀၁၉ ဦးသည ် ြပည်တွင်း၌ 

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်းှင့ ် ၁၆ ဦးသည် 

ြပည်ပမှ   ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများအနက်မ ှ

ကူးစက်ခရံြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဗယီက်နမ် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

လက်ရှိတွင်   ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူေပါင်း    ၁၉၃၀၄၂၈  ဦး 

ရှိေကာင်းှင့်  အဆိုပါေရာဂါေကာင့်  ေသဆုံးသူ 

စုစုေပါင်း   ၃၄၇၈၇ ဦးရှိေကာင်း   ဗီယက်နမ် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ ထိုြပင် 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးံုအသီးသီးမှ ဆင်းခွင့်ရရိှသူေပါင်း ၁၅၉၆၉၆၀ 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌  ိုင်ငံတစ်ဝန်း   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ အစအီစ်ေအာက် တွင် 

ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ  ၁၆၂  ဒသမ  ၄  သန်းခန်  

အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း၊  ယင်းကာကွယ်ေဆးများ 

အနက် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး  ၇၁  ဒသမ 

၄ သန်းအား   ဒုတိယအကိမ်ထုိးံှရာတွင်  အသံုးြပ 

ခဲေ့ကာင်းှင့ ်၁၂  ဒသမ  ၆ သန်းအား တတယိအကမ်ိ 

အပိုေဆာင်းထိုးှံရာတွင ် အသုံးြပခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတတိယအကိမ် အပုိေဆာင်းထိုးှံမ စတင်

ရှုားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၁၀ ဒသမ ၆၈ သန်းေကျာ် ရိှလာ

အီရတ်ှင့် ေဂျာ်ဒန်အကား ေရနံပိုက်လိုင်းတစ်ခုတည်ေဆာက်ရန် သေဘာတူညီမ ရရှိ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၆၀၃၅ ဦးထပ်မံေတွရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၃၁၁၃၇၈၈၈၂ ဦး

ေသဆုံးသူ ၅၅၁၅၀၃၁ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ     ၂၆၀၈၆၂၆၈၆ ဦး

တိုကျိ     ဇန်နဝါရီ    ၁၁

ဂျပန်ိုင်ငံအတွင်း ိုင်ငံြခားသားများ ဝင်ေရာက်မ အား  

တားြမစ်ပိတ်ပင်ြခင်းကာလကို ေဖေဖာ်ဝါရီလကုန်ပိုင်းအထိ  

သက်တမ်းတုိးြမင့်ရန် ဂျပန်ုိင်ငံဝန်ကီးချပ် ကီရီှဒါက ဆံုးြဖတ်ခ့ဲ 

ေကာင်း ယေန အင်န်အိတ်ချ်ေက သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။

ယင်းသို ိင်ုငြံခားသားများအား ိင်ုငအံတွင်း ဝင်ေရာက်မ  

ပိတ်ပင်တားြမစ်ြခင်းကာလ  ထပ်မံတိုးြမင့်ြခင်းသည ်  ိုင်ငံ 

အတွင်း အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံံှမ ကုိ ကာကွယ်ရန် 

ရည်ရယ်၍ ချမှတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဂျပန်ဝန်ကီးချပ် ကီရှီဒါ 

က ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့သည်။

ဂျပန်ုိင်ငံသည် ုိင်ငံြခားသားများ ုိင်ငံအတွင်း ဝင်ေရာက်မ  

ပိတ်ပင်တားြမစ်ြခင်းကိ ု  ိုဝင်ဘာလေှာင်းပိုင်းတွင ်  စတင် 

ချမှတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင် ဂျပန်ိုင်ငံ၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ပျံံှမ ှင့ ်ရင်ဆိင်ုကံေတွေနရြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငအံတွင်း 

ရိှ အသက် ၁၂ ှစ်ေအာက် ကေလးငယ်များအား မကာမကီာလ 

အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးသွားရန ်

စစီ်ေကာင်း ဂျပန်ဝန်ကီးချပ် ကရီှီဒါက ဇန်နဝါရ ီ၁၁ ရက်တွင် 

ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဂျပန်ိုင်ငံက ိုင်ငံြခားသား ဝင်ေရာက်မ တားြမစ်ပိတ်ပင်ြခင်းကာလကို
ေဖေဖာ်ဝါရီလကုန်ပိုင်းအထိ သက်တမ်းတိုးြမင့်ရန် ဆုံးြဖတ်

နယူးေဒလီ     ဇန်နဝါရီ     ၁၁

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့် တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၆၈၀၆၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်

လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၃၅၈၇၅၇၉၀ 

ရှိလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံး 

ထုတ်ြပန်သည့် အချက်အလက်များအရ သိရသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌ ယင်းသို ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခရံသ ူတစ်သန်ိးေကျာ်ရိှခဲသ့ည်မှာ သုံးရက်ဆက်တိက်ုရိှသွားပ ီ 

ြဖစ်ေကာင်းလည်း သရိသည်။ ထိုြပင် အိ ိယိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့် 

တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသ ူ၂၇၇ ဦး 

ထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်  အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်  ေသဆုံးသူ 

ေပါင်း ၄၈၄၂၁၃ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ အိ ိယိုင်ငံ၌ 

လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရိှဆလဲနူာေပါင်း ၈၂၁၄၄၆ 

ဦးရိှေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့် တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့်  ေဆးုံအသီးသီးမ ှ

ဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၆၉၉၅၉ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၃၄၅၇၀၁၃၁ ဦးရှိလာေကာင်း 

အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များရှိေနသည့ ်

အြပင် အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၄၄၆၁ 

ဦးရိှလာေကာင်းှင့် လက်ရိှတွင် အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် 

ကူးစက်မ မှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုမံျားမှ ဆင်းခွင့် 

ရရိှသေူပါင်း ၁၇၁၁ ဦးရိှလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၆၈၀၆၃ ဦးရှိ

မက်ဒရစ ်   ဇန်နဝါရီ    ၁၁

စပန်ိိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသေူပါင်း ကိုးေသာင်းေကျာ် ရိှလာ 

ေကာင်း စပိန်ိုင်ငံ ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ဇန်နဝါရ ီ၁၁ ရက်တွင် ေြပာကား 

သည်။

စပန်ိိင်ုင ံကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  

ေြပာကားချက်အရ လွန်ခဲသ့ည့ ်တစ်ရက် 

အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆံုးသူ  ၂၀၂  ဦး ထပ်မံေတွရိှြခင်းေကာင့်  

ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါစတင ်

ြဖစ်ပွားသည့်ေနာက်ပိုင်း အဆိုပါေရာဂါ 

ြဖင့် ေသဆုံးသူေပါင်း ၉၀၁၃၆ ဦးရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထုိြပင် စပိန်ုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်သံုးရက် 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

စပိန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူ ကိုးေသာင်းေကျာ် ရှိလာ
၂၉၂၃၉၄ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၇၄၅၇၃၀၀ ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

စပိန်ိုင်ငံ၌ အသက်ငါးှစ်မှ ၁၆ ှစ် 

အကား အသက်အရယ်ရိှသ ူကေလးငယ် 

၃၃၅၀၀၀ အနက် ၃၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင် န်း 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံပီးြဖစ်ေကာင်း စပိန်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက သတင်းထတ်ုြပန်ခဲသ့ည်။

စပိန်ိုင်ငံအစိုးရသည်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ ကို     ေလ ာ့ချိုင်ရန် 

အတွက်   Pfizer  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အလုံးေရ ၃၄၄၀၀၀ ကို 

ထပ်မံဝယ်ယူရန ်  စီစ်လျက်ရှိေကာင်း 

စပိန်ဝန်ကီးချပ် ပက်ဒိုဆန်းချက်ဇ်က 

ဇန်နဝါရ ီ၁၀ ရက်တွင် ေဒသဆိင်ုရာမဒီယီာ 

များအား ေြပာကားခဲ့သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အန်ကာရာ      ဇန်နဝါရီ     ၁၁

တရူကီိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

၆၅၂၃၆ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံတစ်ဝန်း အဆိုပါေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ

ေပါင်း ၁၀၀၄၃၆၈၈ ဦးရိှလာေကာင်း တရူကကီျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကား 

သည်။

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၁၄၁ ဦး ထပ်တိုးလာ 

ြခင်းေကာင့ ်အဆိုပါေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူေပါင်း ၈၃၈၄၃ ဦးရှိလာေကာင်းှင့ ်

လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ၃၈၂၄၂ 
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အထူးအဖွဲ၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်   တိုင်းေဒသကီး 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင်၍ ပူးေပါင်းအဖဲွများ 

က သတင်းအရ ကံခင်းမိနယ်အတွင်း သွားေရာက် 

စစ်ေဆးခဲ့ရာ      ပျ်းကတိုး၊      က န်းသစ်ခွဲသား 

၁ ဒသမ ၆၀၆၄ တန်    (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၂၈၅၁၂၀) ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ထိုအတူ   ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး အထူးအဖွဲ၏ စီမံခန် ခဲွမ  

ြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီး သစ်ေတာဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင် 

၍ ပူးေပါင်းအဖဲွများြဖင့ ်ေတာင်ငခူိင်ု၊ ြပည်ခိင်ုှင့ ်

သာယာဝတီခိုင်အတွင်းရှ ိကိးဝိုင်းသစ်ေတာများ 

အတွင်း   တရားမဝင်သစ်များ   ထုတ်လုပ်လျက ်

ရှိေကာင်း  သတင်းအရ  ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ 

တရားမဝင်သစ်မျိးစု ံ  ၁၂ ဒသမ ၉ တန် (ခန်မှန်း 

တန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၅၆၈၀၀၀) သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲသည်။

အလားတူ  ယေနတွင်  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး အထူးအဖဲွ၏ 

စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် တိုင်းေဒသကီး သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

က ဦးေဆာင်၍ ပူးေပါင်းအဖဲွများြဖင့် ပဲခူး၊ ေတာင်ငူ 

ှင့ ်ြပည်ခိင်ုအတွင်းရိှ ကိးဝိင်ုးသစ်ေတာများအတွင်း 

တရားမဝင်သစ်များ      ထုတ်လုပ်လျက်ရှိေကာင်း 

သတင်းအရ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ တရားမဝင ်

သစ်မျိးစု ံ၈ ဒသမ ၁၃၂ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၂၂၈၇၀၀၀) သိမ်းဆည်းရမိသည်။

သိုပါ၍ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်ှင့် ၁၁ ရက်များတွင ်

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်သစ်မျိးစုံ ၂၂ ဒသမ ၆၃ တန် 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၅၁၄၀၁၂၀)အား သမ်ိးဆည်း 

ခဲ့ပီး သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ 

လည်းေကာင်း၊ ဇန်နဝါရ ီ၁၀ ရက်တွင် သမ်ိးဆည်းရမ ိ

သည့် စားေသာက်ကုန်ပစ ည်း ၃၀၅၅ ကီလိုဂရမ ်

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၅၈၅၀၀၀၀)ှင့် Yutong 

Bus တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၆၀၀၀၀၀၀၀)

ကို အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များအရ    အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး    ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတီမှ သိရသည်။                       သတင်းစ်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ေစတုတ ရာမိနယ ်အေပါေကျးရာမ ှေကျာင်းအုပ်ဆရာတစ်ဦးအား 
အကမ်းဖက်သမားများက ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်ကာ ေငွကျပ် သိန်း ၁၀၀ ြဖင့် ြပန်လည်ေရးယူခိုင်းခဲ့



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

 ြမန်မာကလပ်မှ

ထိုေကာင့ ်  လာမည့် AFC Cup ပိင်ပွဲတွင ်

ြမန်မာကလပ်များြဖစ်သည့် ရှမ်းယူိုက်တက်ှင့် 

ဟသံာဝတအီသင်းတို အပ်ုစအုဆင့မှ် စတင်ကစား 

ရမည်ြဖစ်သည်။  ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းသည ်

AFC Cup အုပ်စုအဆင့်အြပင ် အာရှချန်ပီယံလိဂ် 

အကိေြခစစ်ပွဲလည်း   ယှ်ပိင်ခွင့်ရထားသည်။ 

၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ြပည်တွင်းလိဂ်ြဖစ်သည့ ်  ြမန်မာ 

ေနရှင်နယ်လိဂ်ပိင်ပွ ဲ          မကျင်းပိုင်သြဖင့ ် 

ေနာက်ဆုံးကျင်းပခဲ့သည့ ် ၂၀၂၀   ပိင်ပွဲချန်ပီယ ံ

ရှမ်းယူိက်ုတက်ှင့ ်ဒတုယိဆရုသည့ ်ဟသံာဝတ ီ

အသင်းတိုကိ ု     ယှ်ပိင်ခွင့်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ယင်းှစ်သင်းသည ်၂၀၂၁ ခုှစ်က  အာရှအဆင့် 

ပိင်ပွဲများတွင်     ယှ်ပိင်ခွင့်ရခဲ့ေသာ်လည်း 

ုတ်ထွက်ခဲ့သည်။

၂၀၂၂ AFC Cup ပိင်ပဲွကိ ုဇန်ုများခဲွ၍ ကျင်းပ 

မည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာကလပ်များသည် အာဆီယံဇုန် 

တွင်    ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်သည်။  အာဆီယံဇုန်ကို 

အုပ်စုသုံးခုခွဲ၍ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး  အုပ်စုအဆင့် 

တွင်      ြမန်မာကလပ ်    ရှမ်းယူိုက်တက်ှင့ ်

ဟသံာဝတ၊ီ ဖလိစ်ပိင်ုကလပ် ကာယာ၊ ဗယီက်နမ် 

ကလပ် ဗီတယ်လ်၊ မေလးရှားကလပ် ကွာလာလမ်ပ ူ

စီးတီးှင့် ကီဒက်ရ ၊ စင်ကာပူကလပ ်ေဟာင်အန် 

ယူိက်ုတက်ှင့ ်တမ်ပနစ်ိိဗုာ၊ အင်ဒိနုီးရှားကလပ် 

ဘာလယီူိက်ုတက်ှင့ ်မာကာဆာ၊ ကေမ ာဒီးယား 

ကလပ် ဖွမ်းပင်ခေရာင်း  စုစုေပါင်း  ၁၁  သင်း 

ယှ်ပိင်ခွင့်ရထားပီး    ကေမ ာဒီးယားကလပ ်

ဗီဆာခါှင့် လာအိုကလပ ်Young Elephants တို 

ေြခစစ်ပွဲယှ်ပိင်ပီး     အိုင်ရသည့်အသင်းမှာ 

ေနာက်ဆုံးအဆင့်သို   တက်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့ ်

ရမည်ြဖစ်သည်။  အာဆီယံဇုန်အုပ်စုပွဲစ်များကို 

ဇွန် ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထ ိကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၂ AFC Cup ပိင်ပဲွ အုပ်စုမဲခဲွပဲွကုိ ဇန်နဝါရီ ၁၇ 

ရက်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။        ကိုညီေလး

 အာဖရိကမှ

မာေနးရဲ    ပင်နယ်တီသွင်းဂုိးနဲ    ဆနီေီဂါအသင်းက 

ဇင်ဘာေဘွအသင်းကိ ုအိုင်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ဆီနီေဂါအသင်းဟာ   ၂၀၁၉   ခုှစ်အတွင်းက 

ကျင်းပခဲ့တဲ ့    အာဖရိကိုင်ငံများဖလားပိင်ပွဲမှာ 

ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲအထ ိ    တက်လှမ်းခွင့်ရရှိခဲ့တဲ ့

အသင်းြဖစ်ပီး ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲမှာ  အယ်လ်ဂျးီ 

ရီးယားအသင်းကိ ု   ံးနိမ့်ခဲ့တာေကာင့ ်  အာဖရိက 

ိုင်ငံများဖလား   ချန်ပယီြံဖစမ်ယ့်     အခွင့်အေရးနဲ    

လွဲခဲ့ရတဲ့အသင်းြဖစ်ပါတယ်။

ဂီနီယာအသင်းနဲ  မာလာဝီအသင်းတိုပွဲစ်မှာ  

ဂနီယီာအသင်းက ပထမပိင်ုးပဲွကစားချန်ိ ၃၅ မနိစ်မှာ 

ရရိှခ့ဲတ့ဲ ဆီလ်လာရဲ တစ်လံုးတည်းေသာ သွင်းဂုိးနဲ   

မာလာဝီအသင်းကိ ုအိုင်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပီး လီဗာပူး 

အသင်း    ကွင်းလယ်ကစားသမား   နာဘီကီတာ 

ဦးေဆာင်လာတဲ ့ဂနီယီာအသင်းဟာ မာလာဝအီသင်း 

ကို အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့် အုပ်စု(B)မှာ ဆီနီေဂါ 

အသင်းနဲ  ရမှတ်သံုးမှတ်စီရရိှထားတာြဖစ်ပါတယ်။

အာဖရကိိင်ုငမံျားဖလားပိင်ပဲွရဲ အြခားေသာ 

အပ်ုစ ု(C)ရဲ အပ်ုစအုဆင့ပဲွ်စ်တစ်ပဲွြဖစ်တဲ ့ေမာ်ိကုိ ု

အသင်းနဲ  ဂါနာအသင်းတုိပဲွစ်မှာ ေမာ်ုိကုိအသင်း 

ဟာ ပွဲကစားချနိ် ၈၃ မိနစ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ ဘူဖယ်လ်ရဲ 

သွင်းဂိုးနဲ ဂါနာအသင်းကိ ုအိင်ုရရိှခဲတ့ာြဖစ်ပါတယ်။

ေမာ်ိုကိုအသင်းဟာ ၁၉၇၆ ခုှစ်အတွင်းက 

အာဖရကိိင်ုငမံျားဖလားပိင်ပဲွချန်ပယီဆံဖုလားကိ ု

ရယူဆွတ်ခူးိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းြဖစ်ပီး  ဇန်နဝါရီ  ၁၄ 

ရက်မှာ ကိမုိုိုစ်အသင်းနဲ  အပ်ုစအုဆင့ ်ဒတုယိပဲွစ် 

ယှ်ပိင်ကစားရမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

အုပ်စ(ုC)ရဲ    အြခားေသာ   ပွဲစ်တစ်ပွဲြဖစ်တဲ့ 

ကိုမိုိုစ်အသင်းနဲ  ဂါဘွန်အသင်းတိုပွဲစ်မှာ ဂါဘွန် 

အသင်းဟာ      အသင်းအတွက်   အားထားရတဲ ့

တိုက်စစ်မှး  အူဘာေမယန်   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံခဲ့ရတာေကာင့ ်        မပါဝင်ိုင်ခဲ့ေပမယ့ ်

ပထမပိင်ုးပဲွကစားချန်ိ ၁၆  မနိစ်မှာရရိှခဲတ့ဲ ့ဘပူန်ဇာ 

ရဲ တစ်လံုးတည်းေသာသွင်းဂုိးနဲ ကိမုိုိုစ်အသင်းကိ ု

အိုင်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။                    ေငွကယ်

အုပညာ

ိုင်ငံတကာ  ုပ်ရှင်ထူးခ န်ဆုေပးပွဲ 

တစ်ပွဲြဖစ်တဲ ့    ေရ ကမ ာလုံးဆုေပးပွဲကိ ု

ယခှုစ်မှာေတာ ့အွန်လိင်ုးကေနတစ်ဆင့် 

တိက်ုိက်ုထတ်ုလ င့တ်ာမျိး ြပလပ်ုခဲြ့ခင်း 

မရှိဘဲ    တိတ်တဆိတ်သာ   ကျင်းပခဲ ့

ေကာင်း ေအးရှားဝမ်းေဒါကွ့န်းရဲေရးသား 

ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

တိုက်ိုက်ထုတ်လ င့်ခဲ့ြခင်းမရှိ

၂၀၂၂   ခုှစ်   ေရ ကမ ာလုံးုပ်ရှင ်

ထူးခ န်ဆုေပးပွဲကို  ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်မှာ  

ြပလုပ်ခဲ့တာြဖစ်ပီး    ယခုှစ်ဆုေပးပွဲ 

အခမ်းအနားမှာ ကယ်ပွင့ေ်တ ွ   ေကာ်ေဇာ 

နီေပ     ေလ ာက်လှမ်းခဲ့ြခင်းမရှိသလို      

အခမ်းအနား       ကျင်းပပုံေတွကိုလည်း    

မီဒီယာေတွကေနတစ်ဆင့်     တိုက်ိုက ်

ထုတ်လ င့်ခဲ့ြခင်း မရှိပါဘူး။ 

ဆုရရှိသူေတွကိုေတာ ့     အွန်လိုင်း 

ကေနတစ်ဆင့ ်      ထတ်ုြပန်ေကညာေပး 

ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေတာင်ကိရုီးယား ကယ်ပွင့စ်ုတဲွံတစ်တဲွြဖစ်တဲ ့မင်းသမီး ပါခ့်ရှင်ေဟးနဲ  မင်းသား 

ခ ိင်ထယ်ဂ န်တိုရဲ မဂ  လာအခမ်းအနားကိ ုဇန်နဝါရ ီ၂၂ ရက်မှာ ြပလပ်ုမှာြဖစ်ေကာင်း 

ေအာေကေပါ့ပ်ေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

မဂ  လာပဲွနဲပတ်သက်ပီး ခ ိင်ထယ်ဂ န်ရဲ ဒီဇုိင်နာတစ်ဦးြဖစ်သူ ကင်ဝူရီက သူရဲ 

အင်စတာဂရမ်စာမျက်ှာေပ မှေဖာ်ြပခဲတ့ာပါ။ ခ ိင်ထယ်ဂ န်က  သူရဲမဂ  လာေဆာင် 

ဖတ်ိစာကိ ုကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ဖတ်ိကားခဲေ့ကာင်းနဲ မင်းသားနဲအတ ူတဲွဖက်ိက်ုကူး 

ထားတဲ ့ဓာတ်ပုနံဲအတ ူအမှတ်တရစာသားအချိကိလုည်း ကင်ဝရူကီ ေရးသားေဖာ်ြပ 

ခဲ့တာ ေတွရပါတယ်။

ပါ့ခ်ရှင်ေဟးနဲ  ခ ိင်ထယ်ဂ န်တိုရဲ မဂ  လာအခမ်းအနားကို လာမယ့်ဇန်နဝါရီ ၂၂  

ရက်မှာ ဆိုးလ်မှာရိှတဲ ့ဘရုားေကျာင်းတစ်ေကျာင်းမှာ ြပလုပ်သွားဖုိရာ စစီ်ထားတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ပါ့ခ်ရှင်ေဟးဟာ လက်ရှိမှာ ခ ိင်ထယ်ဂ န်နဲ   ရရှိခဲ့တဲ့ရင်ေသွးေလး  

လွယ်ထားရပီြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

ယခုှစ် ေရ ကမ ာလုံးဆုေပးပွဲကိ ုတိုက်ိုက်ထုတ်လ င့်ခဲ့ြခင်းမရှိ

ယခုှစ်   ဆုေပးပွဲဟာ  ၇၉  ကိမ် 

ေြမာက်ြပလုပ်တဲ့     ဆုေပးပွဲြဖစ်ပီး 

ယခုှစ်မှာ ဝီလ်စမစ်သ်၊  အန်ဒူးဂါးဖီး၊ 

နီကုိးလ်ကစ်မန်း၊  ကိတ်ဝင်းစလက် စတ့ဲ  

အပုညာရှင်ေတ ွထူးခ န်ဆေုတ ွဆွတ်ခူး 

ိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရပါတယ်။ 

ေတးသံရှင ်စုေဒါ့ကို ၂၀၂၂ ခုှစ် ေရ ကမ ာလုံးဆုေပးပွ ဲဆန်ခါတင်စာရင်း 

ထုတ်ြပန်ချနိ်တွင် ေရ ကမ ာလုံးဆုတံဆိပ်ှင့်အတူ ေတွရစ်။

ခ ိင်ထယ်ဂ န်နဲ ပါ့ခ်ရှင်ေဟးတိုရဲ မဂ  လာပွဲကို 

ယခုလကုန်ပိုင်းတွင် ကျင်းပမည်

ေအးြပည့် - စုစည်းသည်



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၂၃၅ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၈၇ ရာခိုင် န်းရှိ

(၁၁-၁-၂၀၂၂) 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၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့ ် အနီးကပ်ထိေတွခဲ့သူများှင့  ်

အသွားအလာကန်သတ်ထားရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား 

ပံုမှန်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး (၁၀-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) 

နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၁၂,၅၄၂) ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် (၂၃၅) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုး ေတွရှိမ  

ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၈၇) ရာခိုင် န်း ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၁၅၃,၁၅၀) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၃၂,၄၀၂) ဦး ရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၁၉၅) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၁၀,၄၇၂) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မေံသဆုံးသ ူ(၂) ဦး ရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း (၁၉,၂၉၅) ဦး ရှိပါသည်။

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၁၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၇၄၅၁ ၄၁၁၆၆၄၈ ၁၄၄၁၄၄

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၀၂၆၄၇၃ ၂၇၉၂၉၄၆ ၅၂၅၁၁

၃။ မေလးရှား ၂၇၈၈၈၆၀ ၂၇၁၇၄၂၂ ၃၁၆၉၆

၄။ ထိုင်း ၂၂၈၄၆၀၉ ၂၂၀၀၇၈၅ ၂၁၈၅၀

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၉၃၀၄၂၈ ၁၅၉၆၉၆၀ ၃၄၇၈၇

၆။ ြမန်မာ ၅၃၂၄၀၂ ၅၁၀၄၇၂ ၁၉၂၉၅

၇။ စင်ကာပူ ၂၈၆၃၉၇ ၂၇၉၃၉၄ ၈၃၈

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၆၇၀ ၁၁၇၀၃၄ ၃၀၁၅

၉။ လာအို ၁၂၀၅၂၀ ၁၁၂၄၉၄ ၄၅၇

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၆၇၈ ၁၅၃၆၄ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၆၂၆၆၁၂၇၂ ၄၂၅၀၅၃၇၄ ၈၆၁၃၃၆

၂။ အိ ိယ ၃၅၈၇၅၇၉၀ ၃၄၅၇၀၁၃၁ ၄၈၄၂၁၃

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၅၅၈၆၉၅ ၂၁၆၂၆၈၃၆ ၆၂၀၁၄၂

၄။ ဗိတိန် ၁၄၆၁၇၃၁၄ ၁၀၈၅၈၅၁၂ ၁၅၀၂၃၀

၅။ ြပင်သစ် ၁၂၂၀၅၁၁၄ ၈၅၈၈၀၃၈ ၁၂၅၇၁၈

၆။ ုရှား ၁၀၆၈၄၂၀၄ ၉၇၃၂၀၁၈ ၃၁၇၆၈၇

၇။ တူရကီ ၁၀၀၄၃၆၈၈ ၉၃၅၄၈၆၃ ၈၃၈၄၃

၈။ ဂျာမနီ ၇၅၇၀၂၄၈ ၆၇၉၂၃၀၀ ၁၁၄၈၈၇

၉။ အီတလီ ၇၅၅၄၃၄၄ ၅၄၁၀၄၈၂ ၁၃၉၂၆၅

၁၀။ စပိန် ၇၄၅၇၃၀၀ ၅၁၈၃၀၄၂ ၉၀၁၃၆

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

•   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏ အားတက်သေရာ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ ၊ ြပည်သလူထူမှု 

စနစ်တကျစည်းကမ်းလိုက်နာမ ၊ ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမ ှဟန်ချက်ညီ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ှင့် 

လူမ ေရးအသင်းအဖွဲအစည်းများမှ တက်က စွာ ပံ့ပိုးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တိုေကာင့် ေရာဂါ 

ေစာင့်ကပ်ကည့် ေရးဆိင်ုရာ ရက်သတ ပတ်အလိက်ု သုံးသပ်ချက်များအရ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာ 

ေတွရိှရမ ှင့် ေရာဂါပုိးေတွရိှမ  ရာခုိင် န်းတုိမှာ တြဖည်းြဖည်းေလျာ့နည်း ကျဆင်းလာေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တတိယလ  င်းအတွင်း ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  အေြခအေန
(၂၇-၅-၂၀၂၁ မှ ၁၀-၁-၂၀၂၂)

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

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကို  မျက်ြခည်မြပတ်  ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ ေရာဂါကာကွယ ်

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်၍ 

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

များှင့် ေအာက်ဆီဂျင်အပါအဝင် ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ီှး ယ်ဝန်ကီး 

ဌာနများ၊ ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၊ အလှရှင်များ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကုိ ဘက်ေပါင်းစံုမှ အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။ 

• သိုြဖစ်ပါ၍ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ မိဘြပည်သူများအေနြဖင့ ်

အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းမြပဘ ဲတစ်ဦးချင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေြခခံ 

စညး်မျး်စညး်ကမး်များကုိ တိကျစာွလုိက်နာြခငး်၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရှိသူများအေနြဖင့် 

နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်းသတင်းေပးပိုြခင်း၊ အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  မပျက်မကွက် အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်

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



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

ထိုေကာင့်ပင ်၁၃၀၀ ြပည့် အေရး 

ေတာ်ပု ံေပ ေပါက်လာခဲြ့ခင်းြဖစ်ေပလမိ့ ်

မည်။ လူငယ်လူရယ်တို အဖွဲအစည်း 

အမျိးမျိးဖဲွစည်းကာ လွတ်လပ်ေရးရရိှ 

ရန် အပင်ပန်း အဆင်းရဲခံလျက်၊ အိှပ် 

စက်အည်းဆဲခံလျက်   ေဆာင်ရက ်

ေနကြခင်းပင ်      ြဖစ်ေပလိမ့်မည်ဟ ု

ဦးေအာင်ခန် ေတွးတတ်လာေလသည်။ 

မျိးချစ်လူငယ်များအား အထင်ေသးခဲ့ 

ြခင်း၊ ြပစ်တင် တ်ချခဲြ့ခင်းများအတွက် 

ဦးေအာင်ခန်စိတ်မှာ လှစ်ခနဲ ေနာင်တ 

တရားရရှိလိုက်ေလသည်။

“အင်း ... အစစအရာရာ ေနသား 

တကျ ြပန်ြဖစ်ဖို အေတာ့က်ိုကာဦးမှာပ”ဲ

ဦးေအာင်ခန်သည် တစ်ကုိယ်တည်း 

ေြပာသလိ ုညည်းညလိုက်သည်။

“ထွန်းခင်ေရ၊    ေရှဆက်သွားေလ 

ဒါမျိးေတွ  ေတွရေလေလ  ေနမှာပဲ။ 

ြပန်လှည့်ကမှနဲတူတယ”်

ကိုထွန်းခင်က ေခါင်းညိတ်ြပသည်။ 

ေမာ်ေတာ်ကားကိ ုြပန်လှည့်သည်။

“မထူးေတာ့ပါဘူးကွာ၊ တိုများပါ 

တစ်ခါတည်း  မိထဲက  ထွက်ကရ 

ေအာင်”

သည်စကားကုိ ကုိထွန်းခင် အသွက် 

လက်ဆုံး  အေနအထားြဖင့်  ေခါင်း 

ညိတ်ြပလိုက်သည်။   သူ၏ဆ ှင့် 

အကိုက်ညီဆုံးစကား     ြဖစ်ပုံရသည်။ 

ကားကိ ု   အရှိန်အြမင့်မားဆုံး  အေန 

အထားြဖင့် ေမာင်းလာခ့ဲသည်။ မိလယ် 

မှသည် ေရ ကာငုံကိ ုြဖတ်ရသည်။

ေရနံသာကို ြဖတ်ရေလေသာအခါ 

ဦးေအာင်ခန်သည်   မမှိတ်မသုန်  ေငး 

ကည့မ်ေိသးသည်။ တခံါးအားလုံး ပတ်ိ 

ထားေသာ  ေရနံသာမှာ  သူ၏အြမင ်

တွင် အကျည်းတန်ေနသလုိ ြဖစ်သည်။ 

ေြမနခီင်၊ သကံန်ကန်ုး၊ လက်မှတ်ကန်ုး၊ 

တွင်းကုန်း ဤသည်များကို ေကျာ်ရ 

သည်။    တွင်းကုန်းကိ ု    လွန်လ င် 

ပင်းေချာင်းကို ကူးရသည်။ အိုးဘိုသို 

ေရာက်သည်။

ယင်းအခုိက်မှာပင် နားတွင် မိုးချန်း 

သံကဲ့သိုေသာ အသံကို ကားရသည်။ 

အသသံည် ကျယ်ေလာင်လှသည်။ ြမည် 

ဟည်းလှသည်။ ေြမြပင်မှာ တုန်သွား 

သည်။  သိမ့်သိမ့်ခါသွားေလသလား 

မှတ်ထင်ရသည်။ အသံများသည ်ေရနံ 

ေချာင်းဆီမှ    ေပ ထွက်လာြခင်း 

ေ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

“ေမာင်ေမာင်ဦးအဖို မ ေလးမှာ ဆက်လက်ေနထိုင်ြခင်းအတွက် အဓိပ ာယ်ရှိမေနေတာ့။ 

တစ်ကိုယ်တည်း ေယာင်လည်လည်ြဖစ်ေနသည်။ သည်စ်ပင် ေရနံေချာင်းှင့်ပတ်သက်ေသာ

 သတင်းစကားများကို ကားရသည်။

ေရနံေချာင်းမှထွက်ခွာေသာ မျက်ှာြဖများသည် ေရနံေြမကို ေြမလှန်ခဲ့ေကာင်း၊ 

တွင်းများကို အဂ  ေတေလာင်းထည့်ခဲ့ေကာင်း၊ ဒီရစ်ေခ ြငမ်းစင်များကို သုံးမရေအာင် 

ဒိုင်းနမိုက်ြဖင့် ဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း၊ ေရနံေလှာင်ကန်များကိုမီး  ရာ ေပါက်ကွဲလျက်ရှိေကာင်း၊ 

ေရနေံြမအား ေလာင်က မ်းလျက်ရိှေသာ မီးေတာက်ကိ ုမိင်ု ၂ဝ ပတ်ဝန်းကျင်မှပင် ြမင်ေနရေကာင်း

 စသည်ြဖင့် သတင်းစကားများကို ကားရ . . .”

ြဖစ်သည်။

“ထွန်းခင် ကားရပ်စမ်း” 

 ဦးေအာင်ခန်  အမိန်ေပးသံအဆံုးတွင် 

ကားသည်   က ီခနဲ   ရပ်သွားသည်။ 

ဦးေအာင်ခန်  ကားတံခါးဖွင့်ဆင်းသည်။ 

လာလမ်းသို ြပန်ကည့်သည်။

ြမင်ကွင်းေကာင့ ်သ၏ူရင်မှာ ထတ်ိခန ဲ

ြဖစ်သွားသည်။

ေရနေံချာင်းမိ အထက်ေကာင်းကင်သို 

ထိုးတက်လာေသာ မီးခိုးလုံးများကိ ုေတွ 

ရသည်။ တစ်ေနရာမှာတည်း   မဟုတ်။ 

ေနရာအှံအြပားမှာပင်   ြဖစ်သည်။ 

ေြမြပင် သမိ့ခ်ါသွားေစသည်။ ေနာက်တွင် 

မီးခိုးလုံးများ၊ မီးွန်မီးစွယ်များ ထိုးတက် 

လာသည်။  ေပါက်ကွဲရာမှ   ပွင့်ထွက ်

လွင့်စ်လာဟန်တူေသာ    အရာများ 

ေကာင်းကင်ယတွံင်  ပလပူျသံလိ ု ပျတံက် 

လာသည်။

“ဘာေတွေပါက်ကဲွကုန်ပီလုိ ထင်သလဲ 

ထွန်းခင်” 

ဦးေအာင်ခန်၏  ေချာက်ချားမ ပါေသာ 

အေမး။ 

“ေရနံကန်ေတွ   ြဖစ်မယ်ထင်တယ ်

ဆရာ”

“ေအး ... ဟုတ်တယ်။ ေရနံကန်ေတွ 

ကိုေတာင် ဖျက်ဆီးေနပါေရာ့လား”

ဦးေအာင်ခန်၏ရင်တွင ်  ှေြမာတသ 

ရြခင်းေဝဒနာ   ေပ ေပါက်လာသည်။ 

သူ၏မျက်ှာမှာ ေကေကကွဲကွ ဲြဖစ်ေန 

သည်။

ေရနံေချာင်းဘက်တွင် မီးခိုးလုံးများ၊ 

မီးေတာက်များ အူ၍ ထွက်လာသည်။ 

ေကာင်းကင်တစ်ြပင်လုံး    မီးခိုးြဖင့ ်

မ  င်းေနသည်။ မ န်ေနသည်။ မီးခိုးများသည် 

ထိုေနရာမှ သည်ေနရာဆီသို ပျံလွင့်လာ 

သည်။

“ကုန်ပီ   ထွန်းခင်၊  အားလုံးကုန်ပီ။ 

ေရနေံချာင်းတစ်မိလုံး   ရစရာမရိှေအာင် 

ကုန်ပီ” 

ဦးေအာင်ခန်၏အသံသည် လ  က်လှဲ 

လာသည်။

“မင်းစ်းစားကည့်စမ်း ထွန်းခင်။ တုိများ 

ရဲမိဟာ ဘယ်ေလာက် ေလာင်စာေပါ 

သလဲ၊ အဓိကြဖစ်တဲ့ ေရနံကန်ေတွ မီး 

ေလာင်တဲေ့နာက် ဘာကျန်ဦးေတာမှ့ာလ”ဲ

ကိုထွန်းခင်သည်   တိမ်သားများလို 

တေရေရ တအအိ ိေရလျားလာေနေသာ 

ေရနံမီးေလာင်ရာမှ ေပ ထွက်လာသည့် 

မီးခုိးတန်းကီးကုိ စူးစုိက်ကည့်ေနသည်။ 

ဦးေအာင်ခန်၏စကားများကိ ု  မကားရ 

ေတာ့သလို   ငိုင်ေနသည်။   ရင်ထဲမှာ 

လ  က်လှဲသည်လား၊ ေကကွဲသည်လား 

မေြပာတတ်။   ဝမ်းနည်းြခင်းကိုကား 

အေသအချာ ခံစားေနရသည်။

သူတိုသည် တစ်ေယာက်ှင့ ် တစ် 

ေယာက် စကားမေြပာြဖစ်ကေတာ့ဘဲရှ ိ

သည်။ ေရနေံချာင်းဘက်သိုသာ ေငးကည့ ်

ေနမိကသည်။ 

ေပါက်ကဲွသမံျားကိ ုဆက်လက်ကားေန 

ရဆဲ။ မီးခိုးလုံးများ  ဆက်လက်တက် 

ေရာက်လာဆဲ။

တစ်ခါတစ်ရံ ေပါက်ကွဲသံတို တဒဂ  မ  

ရပ်ဆိုင်းသွားစ်တွင် ဦးေအာင်ခန်တို 

သည် သတူိုေြခရင်းမှ ပင်းေချာင်း၏ ေရစီး 

သံသဲ့သဲ့ညင်းညင်းမ  ကားကရသည်။

ပုပ ားေတာင်တစ်ခိုမှ စိမ့်စမ်းအသွယ ်

သွယ်တုိ ေပါင်းစည်းမလိျက် အလယ်ပိင်ုး 

တွင် လွင်တစ်ေလ ာက်မှသည ်ေရနံေြမ 

အထ ိမိုးအခါ ေတာင်ကျေချာင်းိင်ုးအသွင် 

ေရအလျ် ြပည့်ေမာက် ကမ်းတမ်းစွာ၊ 

ေွအခါ စိမ့်စမ်းအသွင ်ညင်ညင်သာသာ 

ေရေလျာလာကာ မခိင်၏ရင်ေငွကိ ုခိလု ံ 

အံ့ဘိသည့် သားငယ်အသွင ်ဧရာဝတီသို 

ပူးေပါင်းစီးဝင်ရာ ပင်းေချာင်းငယ်သည ်

ေရနံေြမ၏ ဆိုးရားေသာကံကမ ာကို 

မ မြမင် ရက်ေလသည့ှ်ယ်ရိှသည်။ သ၏ူ 

ေတးသည် မကည်ေတာ၊့ မပေီတာ။့ ေရစီး 

သသံည် ငိညုည်း  က်ငင်ဟန်သာတကား။

x x x x x

[ ၂ ]

အညာေနသည် ပူြပင်းိုင်စွမ်းေလစွ။ 

အရာအားလုံး ေနအေရာင်ေအာက်တွင် 

ွမ်းနယ်ေြခာက်ေသွေနသည်။ ပူေလာင် 

ြပင်းြပေနသည်။

ှစ်စ် ပူြပင်းေနကျ တန်ခူးလအပူရိှန် 

ကို  စစ်မီးရှိန်က  အားေပးအားေြမာက ်

ြပေနသည်ှင့်တူသည်။   အထူးသြဖင့ ်

မ ေလးမိမှာ မီးတမ ပူြပင်းေနသည်။ 

မ ေလးေနရာအံှအြပားတွင် မီးလ ံများ 

ထေနသည်။

ဂျပန်သည် မ ေလးကိ ုဗုံးမိုးရာချသည်။ 

အဂ  လိပ်က   မ ေလးကို   ဖုတ်ကည်း 

သ  ဂ ဟ်လျက်ရှိသည်။ လူတို၏မျက်စိ 

ေအာက်မှာပင် ြမန်မာိင်ုင၏ံ ေနာက်ဆုံး 

မင်းများစိုးစံရာ နန်းေတာ်ကီးမှာ ြပာကျ 

သွားသည်။ ဧရာဝတီြမစ်ကိ ု ြဖတ်ေကျာ ်

ထားေသာ အင်းဝတတံားကီးသည်လည်း 

အပိုင်းပိုင်း ကျိးကျသွားသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်   မ ေလးမိ၏ 

မီးေတာက်မီးလ ံများကို    ကည့်ကာ 

စိတ်ပျက်လက်ပျက်ြဖစ်ေနသည်။

သူတိုအုပ်စုမှာ လူစုကွဲသွားခဲ့ပီြဖစ ်

သည်။ တစ်ေယာက်တစ်ေနရာစီ  ြဖစ်ေန 

ကသည်။ အစေသာ် သူသည် ေအမီမိင် 

ဟူေသာ ေမ ာ်လင့်ချက်ကိ ုအေကာင်းြပ 

ကာ   မ ေလးတွင် ေနသည်။ ယခုမူ 

ေအမီမိင်တိုလည်း  မရှိေတာ့။ မ ေလး 

ကို  ဗုံးစကဲပီဆိုကတည်းက  မိမှခွာ 

သွားသည်။ အစေသာ် စစ်ကိင်ုးဘက်မှာ 

ရှိသလိုလို  ကားရသည်။   တစ်ဖန် 

ကပ တိန် စမစ်၏ေကျးဇူးြဖင့ ်မ ေလး 

မှထွက်ခွာသွားပီး အိ ိယသို ကူးသွား 

သလုိလုိ သတင်းကားရသည်။ ေအမီမိင် 

တို မိမှ ထွက်သွားချနိ်၌ သူသည် 

ေကျာက်ဆည်တွင ်ေရာက်ေနခဲ့သည်။ 

သူတိုကို မမီေတာ့။  တ်ဆက်စကား 

ကေလးပင ်မေြပာလိုက်ိုင်။

ေမာင်ေမာင်ဦးအဖို    မ ေလးမှာ 

ဆက်လက်    ေနထိုင်ြခင်းအတွက် 

အဓိပ ာယ်   ရှိမေနေတာ့။ တစ်ကိုယ ်

တည်း ေယာင်လည်လည် ြဖစ်ေနသည်။ 

သည်စ်ပင် ေရနံေချာင်းှင့်ပတ်သက် 

ေသာ သတင်းစကားများကို ကားရ 

သည်။

ေရနေံချာင်းမှ ထွက်ခွာေသာ မျက်ှာ 

ြဖများသည ်  ေရနံေြမကိ ု ေြမလှန်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ တွင်းများကိ ုအဂ  ေတေလာင်း 

ထည့ခ်ဲေ့ကာင်း၊ ဒရီစ်ေခ ြငမ်းစင်များကိ ု

သုံးမရေအာင် ဒိင်ုးနမိက်ုြဖင့ ်ဖျက်ဆီးခဲ ့

ေကာင်း၊ ေရနံေလှာင်ကန်များကုိ မီး   

ရာ ေပါက်ကဲွလျက်ရိှေကာင်း၊ ေရနေံြမ 

အား        ေလာင်က မ်းလျက်ရှိေသာ 

မီးေတာက်ကိ ုမိင်ု ၂ဝ ပတ်ဝန်းကျင်မှပင် 

ြမင်ေနရေကာင်း   စသည်ြဖင့် သတင်း 

စကားများကိ ုကားရသည်။

သည်ေတာ့လည်း   သူရင်မှာ ပူလာ 

သည်။

ေရနံေချာင်းတွင် ေမေမ၊ ေဖေဖတို 

ရိှပါေသးကလားဟ ုထိအုခါကျမှ သတ ိ

ရလာသလို ရှိသည်။ ေမေမ၊ ေဖေဖတို 

အတွက် စိုးရိမ်စိတ်ပူလာသည်။ ယင်း 

စကားကိ ုအစဦး ကားရသည့အ်ခါ ေရန ံ

ေချာင်းသုိြပန်ဖို တစ်ကမ်ိသတရိသည်။ 

သိုေပမဲ ့ထိစု်က အမ်ိသို ြပန်ဖုိဆုိသည် 

ကို စိတ်က မဝံ့ရဲေသး။

ေနာက်တစ်ခါ သတင်းထပ်၍ ကားရ 

ြပန်သည်။ ဧပလီထတွဲင် ေရနေံချာင်း၌ 

အဂ  လိပ်တပ်များှင့ ်   ဂျပန်တပ်များ  

အြပင်းအထန် တိုက်ေနသည့်သတင်း။

မျက်ြမင်ကိုယ်ေတွ    ကံေတွခဲ့ရ 

သူများ၏ ေြပာစကားအရ တိုက်ပွဲမှာ 

ကမ ာပျက်ခမန်း ြပင်းထန်လှသည်။ 

ှစ်ဖက်စလံုးမှာပင်   အထအိခိက်ု၊ အရှ 

အန များြပားလှသည်။ အေလာင်းချင်း 

ထပ်ေနသည်ဟု သိရသည်။

ယခုမူ   ေရနံေြမအားလုံး  ဂျပန် 

လက်ထဲသို  ကျေရာက်သွားရေချပီ။ 

အဂ  လပ်ိတို ေခွးေြပးဝက်ေြပးေြပးကရ 

ပီ ဆိုသည်။ သိုရာတွင် ေရနံေြမကား 

ရစရာမရိှေအာင် ပျက်စီးကျန်ရစ်ခဲ့ပဟီ ု

ကားရသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ေမေမ၊ ေဖေဖတို 

သတင်းကို ေမးသည်။ သူလည်း ဒုက  

သည်၊ ကိယ်ုလည်း ဒကု သည်မို တစ်ပါး 

သကူိမုကည့အ်ား၊ ကိယ်ုလွတ်န်ုးေြပး 

ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

 



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊  ၂၀၂၂

ယ်ေကျးလိမ ာအစြပ မေနာကံယ်ေကျးမ (၅)

သ  ကန်ေရစင် ေအးပါေစသ  ကန်ေရစင် ေအးပါေစ

ဦးမင်းဟန်(ဘီေအ)

“ဘိုးေလးေရ  ေမာင်ထူးက  တစ်ခုေလာက် 

ေမးချင်လိုပါတဲ့”။ 

“ေမးချင်တာများ  ေမးပါေရာလား  ေမာင်ထူး 

ရာ၊ ပူစူးမကိ ုတစ်ဆင့်ေြပာခိုင်းရေသးတယ်လို”။ 

ပူစူးမ၏စကားကိ ု          ဘိုးေလးက က်က 

ြပန်ေြပာရင်း ေမာင်ထူးကိုကည့လ်ိက်ုရာ ေမာင်ထူး 

က ပံးစိစိြဖင့ ်ြပန်ေြပာလိုက်သည်။ 

“ဟတ်ုကဲပ့ါ ဘိုးေလး၊ ေြမးတုိရဲေဘးအိမ်က 

ေကာင်တစ်ေကာင်ေမွးထားတဲ ့    အေကာင်းနဲ  

ဆက်စပ်တာေလးေမးချင်လိုပါ”။

“စကားကိ ု ရှင်းေအာင်ေြပာေလ  ေမာင်ထူးရဲ။ 

စကားက အေကာင်းအရာမြပည့စ်ုေံသးဘူးေလ”။ 

“ဒီလိုပါဘိုးေလး၊   ေမာင်ထူးတိုရဲ   ေြခရင်း 

ဘက်ခကံအမ်ိမှာ     က က်ေတေွသာင်းကျန်းေနလို 

တဲ့၊ အဲဒါနဲ ေကာင်တစ်ေကာင်ေမွးထားတယ်။   

အဲဒီေတာ့ေကာင်က   က က်ခုတ်ေတာ့တာေပါ့။   

အဲဒါေကာင့် က က်က ေသရေတာ့တယ်။ အဲဒါကို 

မေနာကံသုံးပါးနဲ     အြပစ်ြဖစ်သလားဆိုတာကိ ု

ေမးချင်တာပါ”။ 

ကိဦုးက ေမာင်ထူး၏ မြပည့စ်ုသံည့စ်ကားကိ ု

စီကာပတ်ကံုးြဖင့် ရှင်းလင်းေအာင်ေြပာလိက်ုြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

 “ဒါကေတာ့    ရှင်းပါတယ်။     က က်ေပါလို 

ေကာင်ေမွးတာ၊ ေကာင်က က က်ခတ်ုတယ်မဟတ်ု 

လား၊ ဒေီတာ ့က က်ကိေုသေစလိတုဲဆ့ နဲ ေကာင် 

ကို    ေမွးတာဆိုရင်ေတာ ့   မေနာကံသုံးပါးထဲက 

‘ဗျာပါဒ’နဲ  ကွက်တိမို ငိစွန်းေတာ့တာေပါ့”။ 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး”။ 

“မေနာကသံုံးပါးမှာ ေြပာပီးသားပေဲြမးတိုရဲ။ 

မေနာကံဆိုတာ  စိတ်ကကံစည်တာကိ ု   ေခ တာ 

ေလ။     သူတစ်ပါးကို    ေသေကျပျက်စီးေအာင ်

ကံစည်မ ဆိုတဲ့  ‘ဗျာပါဒ’  ရဲ  အဓိပ ာယ်ကို ြဖစ်ေပ  

တယ်ဆိုရင် အြပစ်ြဖစ်ေတာ့တာေပါ”့။ 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ မှတ်သားထားပါ့မယ်ဘိုးေလး”။

“ေနာက်တစ်ခုရှိပါေသးတယ ်     ဘိုးေလးေရ။ 

ကိုဦးတိုဦးေလးရဲ   လယ်ကွင်းထဲမှာလည်း    အဲဒီ 

သေဘာပါပ။ဲ  ေြမပခဲင်းမှာ က က်ေတေွသာင်းကျန်းပီး 

က က်တွင်းေတွများေနလုိတ့ဲ၊      က က်တွင်းေတွမှာ  

ေထာင်ေချာက်ေတွချထားရတာ၊   မနက်မနက်ဆို 

လယ်က က်ေတွမိေနေရာတဲ့”။

“ဟုတ်လားကိုဦး၊      အဲဒီလယ်က က်ေတွက 

မနက်ေရာက်ေတာ့ေသေရာေပါ”့။ 

“ဟုတ်တယ်ေနာ်ပူးစူးမေရ။   ေမာင်ထူးေြပာမှ 

စ်းစားမိတယ်။     ဒါဆိုအဲဒီြဖစ်စ်က    မေနာကံ 

ယ်ေကျးမ နဲ ငိပီး အြပစ်ြဖစ်မယ်ထင်တယ်ေနာ”်။ 

ေမာင်ထူး၊ ကိဦုးှင့ ်ပစူူးမတိုသုံးဦးသား အြပန် 

အလှန်ေြပာဆိေုနကသည်များကိ ု ဘိုးေလးက က်က 

နားစွင့်ေနရင်း   ေရေွးကမ်းြပည့်ြပည့်တစ်ခွက်ကိ ု

တစ်ကျိက်တည်းေမာ့ေသာက်လိုက်သည်။ 

“ဘိုးေလးေရ   ေစာေစာကေြပာခဲတ့ဲ ့   ကိဦုးတို 

ဦးေလးရဲလယ်ကွင်းကိစ မှာေရာ      အြပစ်ြဖစ်တာ 

ပဲလား”။ 

“အြပစ်ကေတာ ့ြဖစ်တာေပါ့”။

ပူစူးမ၏အေမးစကားကိ ု    ဘိုးေလးက က်က 

ခပ်တိတုိပုင်ြပန်ေြဖလိက်ုသည်။ ပီးမှြဖည်းြဖည်းချင်း 

ဆက်ေြပာသည်။ 

“ဟတ်ုေတာဟ့တ်ုတယ်ကွယ့်။ အမ်ိမှာပြဲဖစ်ြဖစ်၊ 

လယ်ကွင်းထမှဲာပြဲဖစ်ြဖစ် က က်ေတကွ နည်းမျိးစုနံဲ  

ေသာင်းကျန်းတတ်ကတာ၊ လေူတကွလည်း ိှမ်နင်း 

ရတာေပါ့။ တမင်တကာေသေစချင်လိုရယ ်မဟုတ် 

ေပမယ့်    သီးှံေတွပျက်စီးမှာစိုးလို၊    အိမ်ေတွမှာ 

ဆိလုည်း ေရာဂါပိုးေတကွူးစက်မှာစိုးရမ်ိလို ကာကွယ် 

တဲ့သေဘာနဲေတာ့ လုပ်ကရတာပါပ”ဲ။ 

“ဟုတ်ကဲ့ ဘိုးေလး”။ 

“ဒါေပမဲ့လည်း       ကာကွယ်တာပဲြဖစ်ြဖစ်၊ 

စိုးရိမ်တာပဲြဖစ်ြဖစ ် စိတ်ထဲကေတာ ့ဒီက က်ေတွရဲ 

ရန်ကေန    လွတ်ေြမာက်ချင်တာ၊    က က်ေတွကို 

မှတ်ေလာက်သားေလာက်ြဖစ်ေအာင်  ဆံုးမချင်တာ 

မဟတ်ုလား။ ေထာင်ေချာက်မှာမတိဲ ့က က်ကေတာ ့

ေသမှာပါပဲ။ မထိတထိနဲြဖစ်ရင်ေတာ့ က က်ေတွမှာ 

ဒဏ်ရာေလာက်ေတာ့ရမှာေပါ့။  အဒဲေီတာ ့ ေသသွား 

တဲ့အခါလည်း အြပစ်ြဖစ်တယ်။   မေသဘ ဲ  ဒဏ်ရာ 

ကီးငယ်တစ်ခခုရုရင်လည်း ဝဋ်လိက်ုတတ်ြပန်တယ် 

ကွယ့်”။ 

“ဟတ်ုကဲပ့ါဘိုးေလး။  ဘယ်အရာမှ   မလွတ်ပါ 

လားဘိုးေလးရယ”်။ 

“ဟုတ်တယ် ပူစူးမရဲ။ ခံစားရတာရိှရင်ရိှသလုိ 

အြပစ်ြဖစ်မယ်၊  ဝဋ်လိုက်တတ်တာလည်း   ရှိိုင် 

တယ်။ ဒါေကာင့် ဝဋ်မှာအမဲ ငရဲမှာအပလို အဆို 

ရိှတာေပါ။့ ဝဋ်ေက းရိှရင်  မြဖစ်မေနကိ ု ြပန်ဆက် 

ကရတယ်ကွယ့်။  ငရဆဲိတုာက  ေကာင်းမ ကသုိလ်ု 

ေတ ွ များများလပ်ုလိက်ုရင် ေကျိင်ုပါေသးတယ်။ 

ြဖစ်ိင်ုရင်ေတာ ့အစကနဦးကတည်းက က က်ေတ ွ

မလာုိင်ေအာင်   အိမ်မှာဆုိရင်လည်း    သန်သန်  

ရှင်းရှင်းထားရမယ်။ လယ်ကွင်းထမှဲာဆိရုင်လည်း    

ကိတင်ကာကွယ်ိင်ုတဲန့ည်းလမ်းေတနွဲ   လပ်ုေပး 

ထားရင ်ပိုေကာင်းပီး ပိုထိေရာက်တာေပါ”့။ 

“ဟတ်ုကဲပ့ါဘိုးေလး။   ေြမးတိုအတွက်ေတာ ့

ေလာကီပညာရပ်ေတွပါ              ဗဟုသုတတိုးရ 

ပါတယ်”။

“မှန်တာေပါက့ိဦုးရဲ။ အေြခအေနအရ သခွိင့ရ် 

တာေတကွ ေြမးတိုအေနနဲယတူတ်ရင် ပညာေတ ွ

ကီးပေဲပါ။့  ေြပာတဲအ့ထကဲ   ဘဝေရှေရးအတွက် 

ေရာ၊  လမိ ာေရးြခားရိှမ အတွက်ေရာ  တန်ဖိုးရိှတာ 

ေတွကီးပါပဲ။   ေြမးတိုအေနနဲ     နားရည်ဝေနရင ်

မေကာင်းမ ကို   ေရှာင်ရှားိုင်ပီး     ေကာင်းမ ကို 

ကျင့်ေဆာင်ိုင်ကတာေပါ့ကွယ”်။ 

“ဟတ်ုကဲဘ့ိုးေလး၊ ေြမးတိုအားလုံး ေကာင်းမ  

ေတွကို ကျင့်ေဆာင်ုိင်ေအာင် ကိးစားေနပါ့မယ် 

လို ကတိေပးပါတယ်”။

“သာဓုကွယ် သာဓု၊ သာဓု”။      ။

“ေမာင်သီလ ... ”။

 “အမိန်ရှိပါဘဘ ...”။ 

“ဒီှစ်သ  ကန်မှာ ေရပက်ေသးလား ....”။ 

“ဟတ်ုကဲပ့ါ ဘဘ၊ ေမေမတိုက က န်ေတာ်တို ေမာင်ှမကိ ုပ တ်တ ံ

ဝယ်ေပးပီး အိမ်ေရှကပ ဲပက်ခိုင်းပါတယ ်...”။ 

“အင်း ... ဒါလည်းေကာင်းပါတယ်။   ေနကပူ၊   လူကများနဲဟာ 

အင်မတန်အ ရာယ်များတာ။   လူေတွကလည်း   အမူးေရာ၊   မမူးေရာ 

စုံေနတာ၊   သူတိုချင်း   မေတာ်တဆခိုက်ရန်ြဖစ်ရင်ေတာင ်   ကိုယ်က 

ကံမေကာင်းရင ်အေချာင်ခံရတတ်တယ်”။ 

“ို ... ဥပုသ်ေကာ ေစာင့်ေသးလား မယ်ေမ”။ 

“ေစာင့ပ်ါတယ် ဘဘ။ ေမေမတိုကေတာ ့တစ်ေနလုံး ဥပသ်ုေစာင့် 

တယ်။ သမီးတိုကိုေတာ ့ေန  ၁၂ နာရီအထိ ပိုင်းပီးေစာင့်ခိုင်းတယ”်။ 

“ေအး ... တယ်ေတာ်တဲ ့မဘိေတပွ။ဲ အလဲိဥုပသ်ုကိ ုအချန်ိကန်ပီး 

လည်း ေစာင့်လိုရတာပ”ဲ။ 

“ဟို ... ညိကီးေကာ”။ 

“သားေတာ ့လမ်းထပ်ိထွက်ပီး ေရကစားတာဘဘ။ ေပျာ်လိက်ုတာ 

ဘဘရယ် မေြပာနဲေတာ”့။ 

“ေအး ... မေြပာပါဘူး။ ကိုညိကီးရယ်။ ငါသိပါတယ်။ မင်းတို၊ 

ေအာင်ဘုတိုဆိုတာ ဒါမျိး တယ်ဝါသနာပါတဲ့ဟာ ...”။ 

“ဟို ... ေအာင်ဘုက မခင်စိန်ကို ပက်ေသးလား ....”။ 

“ဟာ ... ပက်ပေီပါ ့ဘဘှယ်။ အမံာ သကူ က ားသွားေသးတယ်။ 

ငါ့မှာဥပုသ်ကီးနဲတဲ ့...”။ 

“ဒီေတာ့ မပက်ဘူးလား ...”။ 

 “ဘယ်ရမလ ဲ... ဘဘရ၊ ဥပုသ်သည်  နာနာပက် သိကားမင်းက 

မှာလိုက်တယ်ဆိုပီး ရ ဲေနေအာင် ပက်လိုက်တယ်ေပါ.့..”။

“ဟုတ်လား ... မခင်စိန် ... ”။ 

“ဟတ်ုတယ် ဘဘ ... သမီးလည်း ေသနာေကာင် အမျိးချင်းပက်ရ 

လားဆိုပီး ေြပးရတာေပါ ့...”။ 

“ို ... သ  ကန်ဆိုတာဘာလဲ ဘဘ ...”။ 

“ေအး သ  ကန်ဆိတုာက ‘ေြပာင်းေရ တယ်’ လို အဓပိ ာယ်ရတယ်။ 

ှစ်ေဟာင်းကုန်လို ှစ်သစ်ထဲေြပာင်းတာကိ ုသ  ကန်ေခ တာပဲ ...”။ 

“ဒါဆိုရင် ေရပက်တာကိ ုေခ တာမဟုတ်ဘူးေပါ့...”။ 

“ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ သူအဓိပ ာယ်က  ေရပက်ရတယ်လို   ရတာမှ 

မဟုတ်တာ ... ေြပာင်းတာပဲရတဲ့ဥစ ာကိုး .. ေမာင်ညိကီးရ”။ 

“ဒါြဖင့် ဘာလို ေရပက်ကရတာလ ဲ...”။ 

“ဒါကလည်း တိုလမူျိးေတရွဲ ုိးရာယ်ေကျးမ တစ်ခုပဲလုိ ဆိရုမှာ 

ပ။ဲ  ေရှးဘိုးေဘးဘီဘင်ေတကွ   ဒအီချန်ိေရာက်ရင်    ဒလီိပုလဲပ်ုသွားတဲ ့

အစ်အလာရှိတာကိုး ...”။ 

“သေဘာကေတာ့ကွာ၊ သ  ကန်ကျတ့ဲလဆုိတာက တန်ခူးလမဟုတ် 

လား သ  ကန်တာကူး၊ ှစ်ဦးေညာင်ေရ၊ စာပေလွခင်းဆိုတာေလ”။ 

“ကားဖူးတယ ်ဘဘ ...”။ 

“ေအး ... ေမာင်သီလေရ ဒီလေတွက သိပ်ပူကိုး ... ဒီေတာ့ ေရရဲ 

သေဘာက ေအးြမေနေတာ ့ဒေီရေလးေအးြမသလိ ုသတူိုလည်း ေအးြမ 

ပါေစဆိုတဲ့ ေမတ ာဓာတ်အရင်းခံေလးနဲ  ပက်ဖျန်းကတာပဲေပါ”့။ 

“အခလုိ ုအကမ်းပတမ်း အရမ်းကီးေတာ့မဟုတ်ဘူးေပါ့ေနာ် ...”။

“ဒါကလည်း   ပုံေသကားကျမှတ်လိုမရဘူးကွ။     သူေခတ်နဲသူ 

ရမ်းတာေရာ ရှိမှာပါပဲ ...”။ 

“တို ြမန်မာရာဇဝင်မှာ   ရှိမဟုတ်လား။ နရသီဟပေတ့မင်းေလ၊ 

တုတ်ေြပးမင်းလုိလည်းေခ ေသးတယ်။ အ ဲ... သူလက်ထက်တုန်းက 

ေမာင်းမမဿိအံေခ အရေံတနွဲ  ဧရာဝတြီမစ်အတွင်းမှာ သ  ကန်ကျက 

တာေပါ့”။ 

“အ ဲ... ဘရုင်က သူမဖိရုားေစာလုကံိ ုအချစ်စမ်းတဲအ့ေနနဲ  ေရကိ ု

ပိုပီးပက်ေရာ။ ဟိုမိဖုရားခမျာလည်း ချမ်းရှာလွန်းလို ခိုက်ခိုက်တုန်ပဲ။ 

လူကားထဲဆိုေတာ ့ရှက်လဲရှက်ေပါ”့။ 

“ဒါနဲ  ဘုရင့်အေပ စိတ်ခုပီး   နန်းေတာ်ေရာက်ေတာ့   ဘုရင့်ကိ ု

လုပ်ကံဖို ကံစည်တယ်”။ 

 “ဘုရင်ကီးေသေရာလား ဘဘ ...”။ 

“ဘယ်ေသမလဲ။    ဘုရင်ဆုိရင်    နတ်ရာစံတယ်လုိေြပာရတယ်။ 

ေမာင်ညိကီးရ”။ 

“ဟုတ်ကဲ့ပါဘဘ ...”။

“ဟိုဘုရင်ကလည်း  မိဖုရားစိတ်ဆိုးသွားမှန်းသိေတာ ့  သတိနဲ  

ေနတာေပါ့။   ပဲွေတာ်အုပ်ေရာက်လာရင်ပဲ   အဆိပ်ခတ်ထားမှန်းသိလုိ 

ပွဲေတာ်မတည်ဘဲ မိဖုရားကိုေတာ ့ကွပ်မျက်ပစ်လိုက်တယ်ေလ”။ 

“ကွပ်မျက်တယ်ဆိုတာက ဘဘ”။ 

“ကွပ်မျက်တယ်ဆိုတာ ... သတ်ပစ်တာကိုေြပာတာ မယ်ေမ”။ 

“အဒဲါပဲကည့ ်... သ  ကန်မှာ ေရပက်ကေပမယ့ ်အရမ်းကီးြဖစ်လာ 

ေတာ့     အသက်ဆုံးတဲ့အထိေရာက်သွားေရာ။    အခုေခတ်လည်း ... 

သပ်ိလွန်ကျးလာရင်  အခနုလိအုြဖစ်မျိးေတြွဖစ်တာ  မင်းတိုကားဖူးမှာ 

ေပါ့”။ 

“ကားဖူးပါတယ်ဘဘ”။

“ဟုိဂွက်ေထာ်ေကာ သ  ကန်မှာ ဘာကုသုိလ်လုပ်ေသးလ”ဲ။   

“သမီး ငါးလ တ်အဖွဲနဲ  ငါးသွားလ တ်ပါတယ် ... ဘဘ”။

“ို ... ဘယ်လိုဆိုလ တ်လဲ ...”။ 

“နင့အ်သက်တစ်ခါလ တ်၊ ငါအ့သက်ဆယ်ခါလ တ်ဆိုပီး လ တ်တာ 

ေပါ့”။ 

“ဟင် ... ဒါဆိ၊ု မဂွက်ေထာ်က   ဒကီသုိလ်ုမှာ မဂွက်ေထာ်အတွက် 

လား၊ ငါးအတွက်လား ...” ။

“ငါးအတွက်ဆို၍    ငါးကျေတာ့    နင့်အသက်တစ်ခါလ တ်တဲ့၊ 

မဂွက်ေထာ်ကျေတာ ့ဆယ်ခါလ တ်ဆို ........ ”။

“ဟား ... ဟား ... ဟုတ်တယ်ဘဘ။   သူက   ကိုးခါေတာင် 

ပိုေသးတယ်။ ဟုတ်ဖူးလား ဂွက်ေထာ”်။ 

“ဟုတ်ဟုတ် ... မဟုတ်ဟုတ် နင့်အလုပ်လား”။ 

“ငါ့အလုပ်မဟုတ်ေပမယ့ ်   ငါသေဘာေပါက်သွားလိုပါ။    မမ 

ဂွက်ေထာ်ရာ ... ”။

“ညိကီးေနာ် ... နင်”။

“ဟဲ ့...  ဟဲ ့...    အဲလုိမေြပာကပါနဲ ၊    အမှန်ကေတာ့    ဇီဝိတဒါန 

အသက်လှရတဲဒ့ါနပေဲပါ။့  ဒကီသုိလ်ုသတ ိေကာင့ ်  နဗိ ာန်မဂ်ဖိလ်ုဆပု ဲ

ေတာင်းရမှာေနာ ်.........”။ 

“ဟုတ်ကဲ့ပါဘဘ”။

“ကဲ ... ေနာက်အပတ်ကမှပ ဲဆုံကေသးတာေပါ ့... ”။ ။



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊  ၂၀၂၂

အေပါင်းေကာင့်ဂုဏ်တက်သလို ဂုဏ်လည်းပျက်တတ်သည်
ဓမ ဒူတ

ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ 

ဒဂုန်ေမာင်(ရန်ကုန်တက သိုလ်)
ယ်ေကျးလိမ ာပေဒသာ ၃၈ - ြဖာ မဂ  လာ

ဓမ ဒူတ ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ ၏  ရဲရင့်သူတို၏သတ ိစာအုပ်မှ  ဆရာေတာ်၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ပူေဇာ်ထိုက်သူကိ ုပူေဇာ်ရမယ်

ပူဇာစ ပူဇေနယျာနံ။ 

“ပူေဇာ်ထိုက်သူကိ ုပူေဇာ်ရမယ်။ ပူေဇာ်ထိုက် 

ေသာသတူိုကိ ုပေူဇာ်ရြခင်းြဖစ်တယ်”  လို  ြမန်မာလိ ု

အဓပိ ာယ်ရတယ်။ ၃၈- ြဖာမဂ  လာရဲ  ပထမဆုံးြဖစ်တဲ ့

ဆက်ဆံေရးမဂ  လာသုံးပါးထဲက  တတိယေြမာက ်

မဂ  လာတရားပေဲပါ။့ သားတိုသမီးတို၊ ေမာင်တိုမယ်တို 

အတွက်  အထူးမှတ်သားသင့တ်ဲ ့ မဂ  လာတရားေတ ွ

ေပါ့ကွယ်။ 

ပဇူာဆိတုာ ပေူဇာ်ြခင်း၊ ပဇူေနယျဆိတုာ ပေူဇာ် 

ထိက်ုသ၊ူ   မဂ  လာဆိတုာက   ကုသုိလ်တရားတုိးပွား 

ရင့်ကျက်မ လို   အဓိပ ာယ်ရတယ်။   ပူေဇာ်ထိုက်သူ၊ 

ပူေဇာ်ထိုက်တဲ့ပုဂ ိလ်အမျိးအမည် ၁၁  မျိးရှိတယ် 

ကွယ့်။ 

ဘုရား၊   သံဃာ၊    ဆရာသမား၊    အမိ၊     အဖ၊ 

ေယာက မ (အမိ)၊ ေယာက မ(အဖ)၊   အစ်ကိုကီး၊ 

အစ်မကီး၊    မိမိထက်အသက်ကီးသ ူ     သိုမဟုတ် 

ဂုဏ်သိက ာကီးသူ၊ လင်ေယာက်ျားတိုပဲြဖစ်တယ်။ 

ပူေဇာ်ထိုက်သူကိ ု   ပူေဇာ်ြခင်းဟာ   မဂ  လာ 

တစ်ပါးြဖစ်ေကာင်း ဗဒု ြမတ်စွာဘရုားက ေဟာကား 

ေတာ်မူခဲ့ပီးလည်းြဖစ်တယ်ကွယ့်။ 

ပေူဇာ်ရာမှာလည်း ပစ ည်းပစ ယျတိုနဲပေူဇာ်ြခင်း 

ထက်   ပူေဇာ်ထိုက်သူများြဖစ်တဲ ့   အန ဂိုဏ်းဝင ်

ပုဂ ိလ်ေတွရဲ    ဆုံးမသွန်သင်မ ေတွကို     လိုက်နာ  

ကျင့ေ်ဆာင်မ နဲပေူဇာ်တာကိ ု ပေူဇာ်ခပံဂု ိလ်ေတကွ 

ပိုပီးှစ်သက်ကတယ်။ 

ပေူဇာ်ထိက်ုသကူိ ု  ပေူဇာ်ရတဲအ့တွက်    အကျိး 

ေကျးဇူးများစွာရရှိေကာင်းလည်း       သာဓကေတွ 

ရှိတာေပါ့။ 

ဟိုး..ေရှးေရှးတုန်းကေပါ့ကွယ်။ 

တာဝတ သာနတ်ြပည်ကိ ု   နတ်သမီးတစ်ပါး 

အသစ်ေရာက်လာသတဲကွ့ယ်။ အဒဲနီတ်သမီး ေနထိင်ု 

ရာဘုဗံမိာန်၊  ြပာသာဒ်တိုဟာ  ေရ အဆင်းနဲေတာက်ပ 

ေနတယ်။ အိပ်ရာ၊ အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းေတွက 

လည်း ေရ သားကီးပဲြဖစ်လုိ အလွန်ထူးြခားေနေတာ့ 

တာေပါ့။ 

“အလိ ုတာဝတ သာနတ်ြပည်ကိေုရာက်လာတဲ ့

နတ်သမီးေတွထဲမှာ    ဒီနတ်သမီးအသစ်ကေတာ့ 

အေတာ့်ကို ထူးြခားေနတာပါကလား။  ဘုံဗိမာန်က 

အစ အသုံးအေဆာင်ေတအွားလုံးမှာပါ ေရ သားအတ ိ

နဲ   ဝင်းဝါေတာက်ပေနေတာ့တာပဲ။  ေကာင်းေလစွ၊ 

ေကာင်းေလစ”ွ 

တာဝတ သာနတ်ြပည်ကိ ုပုိင်စုိးတ့ဲသိကားမင်း 

ကိုယ်တိုင်  သတိထားမိတဲ့အထိ  ထူးြခားေနေတာ့ 

တာေပါ့။ 

နတ်သမီးရဲစီးေတာ်ယာ်ြဖစ်တဲ ့  နတ်ရထား 

အပါအဝင် ထီးေတာ်ေတ၊ွ အလေံတာ်ေတဟွာလည်း 

ေရ ေရာင်အဆင်းရိှပီး        ဝင်းဝါေတာက်ပေနတယ် 

ကွယ့်။ နတ်သမီးဝတ်ဆင်ထားတဲ ့အဝတ်တန်ဆာ 

ေတကွလည်း  ေရ သားအဆင်းနဲ   ဝင်းဝါတင့တ်ယ်လှပ 

ေနသတဲ့။ 

အဒဲလီိသုတင်းကီးလှတဲ ့   နတ်သမီးအသစ်ကိ ု

သိကားမင်းကီးကိယ်ုေတာ်တိင်ုက အချန်ိတိအုတွင်း 

မှာပဲ  သတိထားမိကာ နတ်သမီးရဲ  ေရှးေရှးဘဝက 

ြဖစ်စ်ေတွကို စိတ်ဝင်စားေနေတာ့တာေပါ့ကွယ်။ 

“ှမေတာ်ဟာ        တင့်တယ်လှပလွန်းေပစွ၊ 

ြမင်ြမင်သမ   ချင်စဖွယ်အဆင်းနဲ ြပည့်စံုပီး အဝတ် 

အစား၊ အဆင်တန်ဆာေတကွလည်း ေရ စင်ေရ သား 

အတနိဲ  ဝင်းဝါေတာက်ပကာ တင့တ်ယ်လှေပတယ်။ 

ှမေတာ်ရဲေရှးေရှးဘဝက ဘယ်လိထုူးကတဲဲက့သုိလ်ု 

ေကာင်းမ ေတွများ       ကျင့် ကံလုပ်ေဆာင်ခ့ဲပါသလဲ 

သိချင်စမ်းပါဘိကွယ”် 

သိကားမင်းကီးက      သိလိုစိတ်ကိုကာကာ 

မထန်ိးိင်ုေတာဘ့ ဲနတ်သမီးကိ ုေမးြမန်းလိက်ုေတာ ့

တာေပါ့။ 

“မှန်လှပါသိကားမင်းကီး၊ ှမေတာ်ရဲ ေရှးေရှး 

ဘဝကြဖစ်စ်ေတွကိုေြပာရရင်ေတာ ့ှမေတာ်ဟာ 

ငါးပါးသလီလုံ ခံသြူဖစ်ပါတယ်။ သက်ေတာ်ထင်ရှား 

ြမတ်စွာဘုရားကုိယ်ေတာ်ကုိ       စိတ်မှာရည်မှန်းပီး 

ေစတေီတာ်မှာ ပန်းကပ်လှဖိုအတွက် စ်းစားမရိာက 

စေြပာရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေစတေီတာ်မှာ ကပ်လှမယ့် 

ခဝပဲန်းေလးပွင့က်ိ ုသက်ေတာ်ထင်ရှား ြမတ်စွာဘရုား 

ကိုယ်ေတာ်အား  အာုံထားကာ    ပန်းကပ်လှမယ့ ်

ကုသိုလ်အေရးကို         ကည်ူးစွာေတွးရင်းနဲ  

ေလ ာက်လာေနစ်မှာပဲ        ွားမတစ်ေကာင်ရဲ 

ဝင်ေရာက်ေဝှြခင်းကိ ုခံလိုက်ရပါေတာ့တယ”် 

“အိုကွယ်- ြဖစ်ရေလတယ.်..”

သိကားမင်းကီးက စိတ်မေကာင်းြခင်းကီးစွာ 

ြဖင့် ေြပာရှာသည်။ 

“အဒဲအီချန်ိမှာပ ဲ  ှမေတာ်လည်း    ကိယ်ုခ ာက 

ေြမမှာလဲကျသွားေပမယ့ ်    ဘုရားကိုကပ်လှမယ့ ်

ခဝပဲန်းေလးပွင့က်ိ ုေြမမခေစရေအာင် သတထိားပီး 

သက်ေတာ်ထင်ရှား        ြမတ်စွာဘရုားကိယ်ုေတာ်ကိ ု

အာုြံပဆက်ကပ်လိက်ုကာ ကသုိလ်ုတရားကိ ုှလုံး 

သွင်းေနရင်း ဘဝကူးေြပာင်းခဲရ့ာကေန တာဝတ သာ 

နတ်ြပည်ကို ေရာက်ရှိခဲ့ရေကာင်းပါ” 

သိကားမင်းကီးလည်း အေကာင်းစုကံိ ုသရိတဲ ့

အခါ မာတလနိတ်သားကိေုခ ယကူာ  မန်ိကားေတာ် 

မူေတာ့တယ်တဲ့ကွယ်။ 

“ဘရုားဓာတ်ေတာ်တိုသည် ကသုိလ်ုေကာင်းမ  

ကိ ုေပါင်းရာဌာနြဖစ်ေပတယ်။ ထိုေကာင့ ်ငါတိုလည်း 

ဆတက်ထမ်းပိုးတိုးကာတိုးကာ ပူေဇာ်ကစို” 

ထိအုချန်ိကစပီး    သက်ေတာ်ထင်ရှားြမတ်စွာ 

ဘုရားကိ ု    တိုက်ိုက်ပူေဇာ်ရြခင်းမဟုတ်ေပမယ့ ်

ဘုရားကိုရည်စူးကာ        ဘုရားဓာတ်ေတာ်များကိ ု

ဌာပနာထားတဲ့ေစတီ၊  ပုထိုးများသာမက   ဆင်းတု 

ေတာ်များကိပုါ   ိေုသေလးစားစွာြဖင့ ်    ဆည်းကပ် 

ပေူဇာ်ကဖို သိကားမင်းကိယ်ုေတာ်တိင်ု တိက်ုတွန်းခဲ ့

ေကာင်းကို အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ကိုယ်ေတာ်ြမတ ်

ကီးကလည်း ၁၉၆၇ ခှုစ်ကထတ်ုေဝခဲတ့ဲ ့အေြခြပ 

မဂ  လသုတ်မှာ ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့တယ်ကွယ့်။ 

ပူေဇာ်ြခင်းအကျိးတရားငါးပါးြဖစ်တ့ဲ အသက် 

ရှည်ြခင်း၊  ကျန်းမာဝဖိးအလှတိုးြခင်း၊    ကိုယ်စိတ် 

ှစ်ြဖာချမ်းသာြခင်း၊        ခွန်အားဗလဖွံဖိးြခင်း၊ 

eာဏ်ပညာထက်သန်ြခင်း စတ့ဲေကာင်းကျိးေတွကုိ 

ပူေဇာ်ထိုက်သူကိ ုပူေဇာ်ြခင်းအားြဖင့ ်  ရရှိခံစားက 

ရမှာြဖစ်တယ်။ 

ဒါေကာင့်  သားတို  သမီးတို၊ ေမာင်တို မယ်တုိ 

လူငယ်လူရယ်ေတွအတွက်သာမကဘ ဲ     အသက် 

အရယ်မေရး   လတူိင်ုးလတူိင်ုး   လိက်ုနာကျင့ေ်ဆာင် 

ရမယ့်    လူမ ဆက်ဆံေရးနည်းလမ်းေကာင်းေတွပ ဲ

ေပါ့ကွယ်။      ။

“ဂုဏ်”    ဆိုတာ    အရည်အချင်း 

တစ်မျိးကို    ေခ ပါတယ်။  ထူးြခားတဲ ့

အရည်အချင်းပါ။    တစ်မျိးတည်းမက 

အမျိးမျိးရှိကပါတယ်။ 

တစ်ခုစီရဲ       အရည်အချင်း၊ 

တစ်ေယာက်စီရဲ  အရည်အချင်းဆိုပီး 

သက်မဲ့မှာေရာ    သက်ရိှမှာပါ    အရည် 

အချင်းေတွက ရှိကပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင ်

အရည်အချင်းေတပွါ၊    ဒကီိယ်ုပိင်ုအရည် 

အချင်းဟာ ကိုယ့်ရဲဂုဏ်ပါပဲ။ 

မေကာင်းတဲ့သေဘာ    ထူးြခားမ  

အရည်အချင်းရှိေနရင ် ဂုဏ်ရှိတယ်လို 

ေြပာိင်ုပါတယ်။ မေကာင်းတဲဂ့ဏ်ုေပါ။့ 

ေကာင်းတဲ့သေဘာ   ကိုယ်ပိုင်အရည ်

အချင်းေတွရိှေနရင်လည်း   ေကာင်းတ့ဲ 

ဂုဏ်ရှိတယ်လိုေြပာိုင်ပါတယ်။ 

အဲ    ဒါေပမဲ့    အများကေြပာက၊ 

ဆိုက၊  လက်ခံကတာကေတာ ့ “ဂဏ်ုရိှ 

တယ်”   ဆိုတဲ့စကားမှာ    ဂုဏ်ဆိုတာ 

ေကာင်းတဲ့ဂုဏ်၊    ေကာင်းတဲ့အရည ်

အချင်းကိ ု  ေြပာတာလို  သိကပါတယ်၊ 

သတ်မှတ်ထားကပါတယ်။ 

မင်းက  ဂဏ်ုရိှတယ်၊  သကူ   ဂဏ်ု 

မရိှဘူး၊  ငါက  ဂဏ်ုရိှတယ်ဆိတုဲ ့  အသုံး 

အ န်းေတမှွာပါတဲ ့ ဂဏ်ုဆိတုဲ ့  စကား 

ဟာ          ေကာင်းတဲအ့ရည်အချင်းကိပု ဲ

 န်းဆိုပါတယ်။ 

ဂုဏ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့   စကားကေန 

တစ်ဆင့ ်“ဂဏ်ုတက်တယ်”၊ “ဂဏ်ုပျက် 

တယ်” ဆိတုဲ ့အသုံးအ န်းေတ ွေပ လာခဲ ့

ပါေသးတယ်။ 

“ဂုဏ်တက်တယ်” ဆိုတာ ေကာင်း 

တ့ဲအရည်အချင်းေတွ၊    ေကာင်းတ့ဲသတ ိ 

ေတွ  ရိှေနရင်း မူလကထက် တစ်စထက် 

တစ်စ  တိုးပွားလာတာ၊   များလာတာ၊    

အားေကာင်းလာတာကိုေခ ပါတယ်။” 

“ဂုဏ်ပျက်တယ”် ဆိုတာက “ဂုဏ် 

တက်တယ်” ဆိတုဲအ့ဓပိ ာယ်ရဲေြပာင်းြပန် 

ပါပဲ။ 

ေကာင်းတဲအ့ရည်အချင်းေတ ွသတ ိ 

ေတ ွ ေလျာပ့ါးလာတာ၊  နည်းပါးလာတာ၊ 

ကုန်ခန်းလာတာကို ေခ ပါတယ်။ 

ကုိယ်ပုိင်အရည်အချင်းေတွ၊    ဂုဏ် 

ေတွ တုိးတက်လာတယ်ဆုိတာကလည်း 

ပင်ကိအုရည်အချင်းေပ မှာ ပတ်ဝန်းကျင် 

ကေပးတဲအ့သ၊ိ         ရရိှတဲအ့တတ်ပညာ 

ေကာင်းေတွေကာင့်      တုိးတက်လာက 

တာပါ။  

ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင့် မိဘ၊ မိတ်ေဆ၊ွ  

ဆရာသမား၊ အေပါင်းအသင်းေတေွကာင့ ်

ဂုဏ်တက်ိုင်တယ်လို ဆိုလိုတာပါ။ 

ဒလီိပုါပ၊ဲ   အဒဲအီေပါင်းအသင်းေတ ွ

ေကာင့လ်ည်း ဂဏ်ုပျက်ိင်ုပါေသးတယ်။  

ေကာင်းတဲ့မိဘ၊ ေကာင်းတဲ့ဆရာ၊ 

ေကာင်းတဲ ့မတ်ိေဆအွေပါင်းအသင်းေတ ွ

နဲ  ေတွရဆံုရ၊ ဆည်းပူးရရင်  ေကာင်းတဲ့ 

ဂဏ်ုေတတွိုးပွားလာမယ်၊  ရိှလာမှာြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်၊     အေပါင်းအသင်း 

မေကာင်းတာနဲေတွရင်၊  တဲွရင်  အတယု ူ

သေဘာကျရင်ေတာ ့      ဂုဏ်ပျက်တာပ ဲ

အကျိးရသွားပါလိမ့်မယ်။ 

ဒါေကာင့်         ဂုဏ်တက်လိုရင ်

ဂုဏ်ပျက်ေစတဲ ့အေပါင်းအသင်းေတွကိ ု

ေရှာင်သင့်ပါတယ်၊         ေရှာင်ရပါမယ်။ 

ေရှာင်ပါ။ 

ေလာကသေဘာနဲေြပာရင်  အလပ်ု 

ပျက်၊ စီးပွားပျက်၊ နာမည်ပျက်လိုေြပာိင်ု 

ပါတယ်။ ဓမ သေဘာနဲေြပာရင ်ေကာင်း 

တဲ့သတ ိေတွ     ပျက်ကုန်တာကိုဆိုလိုပါ 

တယ်။ 

ဂုဏ်တက်တဲ့    ေနရာမှာေတာင် 

ဂုဏ်ေတွက      အမျိးမျိးရှိကပါတယ်။ 

ဆိုပါစို၊    ဓမ သေဘာနဲေြပာရရင်     ဒါန-

လှတဲသ့တ ိ၊ သလီ-ကာယက၊ံ ဝစကီေံတ ွ

ကိ ုအြပစ်ကင်းေစတဲသ့တ ိ၊ သမထ-စတ်ိ 

ကိုငိမ်းေအးေစတဲ့သတ ိ၊     ဝိပဿနာ-

အမှန်အတိင်ုးြမင်တတ်၊ သတိတ်တဲ ့သတ ိ 

လို ေကာင်းတဲသ့တ ိေတ ွ အမျိးမျိးရိှကပါ 

တယ်၊  တြခားေကာင်းတဲ ့  သတ ိေတလွည်း 

ရှိကပါေသးတယ်။ 

အမှန်ကိြုမင်တတ်၊ သတိတ်တဲသ့တ ိ 

ေတကွလည်းအမျိးမျိး၊ စတ်ိငမ်ိးေအးေစ 

တတ်တဲ့သတ ိေတွကလည်း    အမျိးမျိး၊ 

ကာယကံ၊ ဝစီကံေတွကုိ စင်ကယ်ေစတ့ဲ 

သတ ိေတကွလည်း   အမျိးမျိးရိှကြပန်ပါ 

ေသးတယ်။ 

“အရှင်ဘုရား၊   ‘သုံးေယာက်ေပါင်း 

ေလာင်းေကျာ်’နဲ  ‘ဓာတ်တခူျင်းသာ ေပါင်း 

တာပါ’ ဆိုတာ ှစ်မျိးေြပာခဲ့ပီးပီေနာ”် 

“ဪ ဟတ်ုသားပ၊ဲ ေြပာပီးပေီလ” 

“အဲဒါ   အရှင်ဘုရားရဲဒကာကီးက 

သမာဓခိျင်းအတတူ ူ ေလးမျိးကဲွေနတာကိ ု

သိပ်ပီးမရှင်းလိုတဲ့ဘုရား၊    အဲဒါတပည့် 

ေတာ်တို အမ်ိမှာေြပာကဆိုကရင်း အေြဖ 

ကိ ုေရေရရာရာမသတိာနဲ အရှင်ဘရုားဆ ီ

လာတာပါဘုရား” 

“ဘယ်လိုအေြဖလ ဲဒကာမကီး” 

“ဟိေုလဘရုား  တပည့ေ်တာ်တိုက 

ဝပိဿနာအလပ်ုကိ ု  အားထတ်ုကတာ 

ဆိေုတာ ့ဝပိဿနာအလပ်ုြဖစ်ဖို၊ သမာဓ ိ

ရဖို အေရးကီးတာကိုးဘုရား” 

“အင်း ဟုတ်တယ်ေလ” 

“အဒဲါဈာနသမာဓကိ  ဝပိဿနာကိ ု

အေထာက်အကူေပးိုင်မ           မရှိဘူး၊ 

တိက်ုိက်ု အေထာက်အကြူပိင်ုတာက 

ေတာ့    ခဏိကသမာဓိပဲေပးိုင်တယ ်

ဆိုတာ သိပါတယ်ဘုရား”

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား

အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်
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MSF အဖွဲချပ်၏ ပ မအကိမ်ေြမာက်  အလုပ်အမ ေဆာင်MSF အဖွဲချပ်၏ ပ မအကိမ်ေြမာက ် အလုပ်အမ ေဆာင်

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်အြဖစ်လုပ်ကိုင်ရန် ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်အြဖစ်လုပ်ကိုင်ရန ်

ဆ ြပလ ာဖိတ်ေခ ြခင်းဆ ြပလ ာဖိတ်ေခ ြခင်း

MSF အဖဲွချပ်အေနြဖင့် ၂၀၂၂ခုှစ်၊ မတ်လ (၂၂) ရက်ေနမှ (၃၁) ရက်ေန 

အကား ပ မအကိမ်ေြမာက် အလုပ်အမ ေဆာင်ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရး 

အခမ်းအနားအားကျင်းပရန် လျာထားပါေသာေကာင့် ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရး 

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်အြဖစ် လုပ်ကိုင်ရန်ဆ ရှိသူများအား ဖိတ်ေခ လိုပီး 

အေသးစိတ်အချက်အလက်အား    ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုဂ ိလ်များထံသို 

ဆက်သွယ်၍ ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

MSF အဖွဲချပ၏်ယာယလီပ်ိစာ - MY  HOTEL အမှတ်(၂၇၅)၊  ဗားဂရာလမ်း၊

  ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

ဦးဟုတ်စွမ် - ၀၉ ၂၅၁ ၀၂၂ ၄၆၈

ဦးဆန်နီဟန် - ၀၉ ၄၄၄ ၆၉၇ ၉၀၈

ဦးဘခိုင် - ၀၉ ၇၆၂ ၅၅၀ ၃၁၅

ဦးေမာင်ေမာင်လတ ် - ၀၉ ၇၈၁ ၀၅၃ ၅၉၉

ဦးေကျာ်လင်းေအာင ် - ၀၉ ၄၃၀ ၄၃၃ ၀၄

ုံးဖုန်း - ၀၉ ၇၅၇ ၇၃၁ ၆၁၉

ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား

အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်
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MSF အဖွဲချပ်အသင်းသားများအတွက် သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်းMSF အဖွဲချပ်အသင်းသားများအတွက ်သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

MSFအဖွဲချပ်၏  အသင်းသားများအေနြဖင့ ် ယေနမှစတင်၍ 
(၁၀)ရက်အတွင်း အဖဲွချပ်ံုးသုိဆက်သွယ်၍ေပးသွင်းရမည့် ှစ်စ်ေကး၊ 
လစ်ေကးများအား ေပးသွင်းပါရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ 

MSF ၏  လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာြဖစ်ေသာ   FACEBOOK 
ACCOUNT ှင့်  FACEBOOK  PAGE များတွင်လည်း  အလားတူ 
ေကာ်ြငာများအား ထည့်သွင်းထုတ်ြပန်မည်ြဖစ်သည်။ 

MSF အဖွဲချပ်၏ယာယီလိပ်စာ - MY HOTEL အမှတ် (၂၇၅)၊ 
  ဗားဂရာလမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊ 
  စမ်းေချာင်းမိနယ်။
အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ေအာက်ပါေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို 
ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်
ဦးဟုတ်စွမ် - ၀၉ ၂၅၁ ၀၂၂ ၄၆၈
ဦးဆန်နီဟန် - ၀၉ ၄၄၄ ၆၉၇ ၉၀၈
ဦးဘခိုင် - ၀၉ ၇၆၂ ၅၅၀ ၃၁၅
ဦးေမာင်ေမာင်လတ ် - ၀၉ ၇၈၁ ၀၅၃ ၅၉၉
ဦးေကျာ်လင်းေအာင ် - ၀၉ ၄၃၀ ၄၃၃ ၀၄
ုံးဖုန်း - ၀၉ ၇၅၇ ၇၃၁ ၆၁၉

ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား

အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်
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ပ မအကိမ်ေြမာက် အလုပ်အမ ေဆာင်ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးပ မအကိမ်ေြမာက ်အလုပ်အမ ေဆာင်ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရး
အခမ်းအနားကျင်းပမည့် သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အခမ်းအနားကျင်းပမည့ ်သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

MSFအဖွဲချပ်၏ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံစည်းမျ်းအရ အလုပ်အမ ေဆာင်၏ 
သက်တမ်းသည် (၂)ှစ်ြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်ပ မအကမ်ိေြမာက် အလပ်ုအမ ေဆာင် 
ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးအခမ်းအနားအား ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လ (၂၂)ရက်ေနမှ 
(၃၁)ရက်ေနကား  ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။  အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲေရးချယ ်
တင်ေြမာက်ေရးအခမ်းအနား ကျင်းပမည့်အချနိ်၊  ရက်စွဲှင့် တည်ေနရာအား 
အခမ်းအနားမကျင်းပမ ီ(၁၀)ရက်အလိုတွင ်ထပ်မံေကညာပါမည်။

MSF အဖွဲချပ်၏   လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာြဖစ်ေသာ   FACEBOOK 
ACCOUNT ှင့ ်FACEBOOK PAGE များတွင်လည်း  အလားတေူကာ်ြငာများအား 
ထည့်သွင်းထုတ်ြပန်မည်ြဖစ်သည်။ 
MSF အဖွဲချပ်၏ယာယီလိပ်စာ -  MY HOTEL အမှတ် (၂၇၅)၊ ဗားဂရာလမ်း၊  
  ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။
အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ေအာက်ပါေဖာ်ြပပါ ဖန်ုးနပံါတ်များသို ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 
ိုင်ပါသည်-
ဦးဟုတ်စွမ် - ၀၉ ၂၅၁ ၀၂၂ ၄၆၈
ဦးဆန်နီဟန် - ၀၉ ၄၄၄ ၆၉၇ ၉၀၈
ဦးဘခိုင် - ၀၉ ၇၆၂ ၅၅၀ ၃၁၅
ဦးေမာင်ေမာင်လတ ် - ၀၉ ၇၈၁ ၀၅၃ ၅၉၉
ဦးေကျာ်လင်းေအာင ် - ၀၉ ၄၃၀ ၄၃၃ ၀၄
ုံးဖုန်း - ၀၉ ၇၅၇ ၇၃၁ ၆၁၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၈၁)ရပ်ကွက်၊ သခုတိာလမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ် (၃)၊ ေပ(၄၀x၆၀) ဂရန်ေြမအမျိးအစားကိ ုဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ လှရထီမှံ 
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၇၅)၊ က န်းေတာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းတွင် 
ေနထိုင်ေသာ ေဒ မျိးမျိးဦး [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၀၀၇၉]မှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက် 
စာတမ်း  အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက် 
အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်မှ ေကျာ်လွန်ပါက ဥပ ေဒှင့် 
အည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။

ေဒ မျိးမျိးဦးေဒ မျိးမျိးဦး
အမှတ်(၇၅)၊ က န်းေတာလမ်းအမှတ်(၇၅)၊ က န်းေတာလမ်း

စမ်းေချာင်းမိနယ်စမ်းေချာင်းမိနယ်
ဖုန်း- ၀၉- ၇၇၁၀၆၆၉၈၂ဖုန်း- ၀၉- ၇၇၁၀၆၆၉၈၂

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ဦးေအာင်ေကျာ်မျိး၏သား ရန်ကုန် 

မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်၊ အထက(၃) Grade 
7 (G)တွင်   ပညာသင်ကားေနေသာ 
ေမာင်ြမတ်ေသာ်ခ အား   ေမာင်ေကျာ ်
လင်းခိုင် ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ေမာင်ေကျာ်လင်းခိုင်ေမာင်ေကျာ်လင်းခိုင်

ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား

အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

MYANMAR SEAFARERS FEDERATIONMYANMAR SEAFARERS FEDERATION

အသင်းသားများှင့်ေတွဆုံရန်ဖိတ်ကားြခင်းအသင်းသားများှင့်ေတွဆုံရန်ဖိတ်ကားြခင်း

MSF အဖဲွချပ်၏  အလပ်ုအမ ေဆာင်အဖဲွအေနြဖင့ ်အဖဲွချပ်အသင်းသား 

များှင့်   ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲတစ်ရပ ်  လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်လိုပါေသာေကာင့ ်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ QR Code အား Scan လပ်ု၍ လိအုပ်သည့် အချက်အလက်များအား 

ြဖည့်စွက်၍ ြပန်ကားေပးပါရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပီး ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပမည့် 

အချန်ိ၊ ေနရက်ှင့် တည်ေနရာအား ဖုန်းြဖင့်  ြပန်လည်ဆက်သွယ်၍ အေကာင်း 

ကားေပးပါမည်ြဖစ်ပါသည-် 

MSF ၏  လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာြဖစ်ေသာ  FACEBOOK ACCOUNT 

ှင့ ်FACEBOOK  PAGE  များတွင်လည်း အလားတေူကာ်ြငာများအား ထည့သွ်င်း 

ထုတ်ြပန်မည်ြဖစ်သည်။ 

MSF အဖွဲချပ်၏ယာယီလိပ်စာ -  MY HOTEL အမှတ် (၂၇၅)၊ ဗားဂရာလမ်း၊ 

  ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ေအာက်ပါေဖာ်ြပပါ ဖန်ုးနပံါတ်များသို ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 

ိုင်ပါသည်-

ဦးဟုတ်စွမ် - ၀၉ ၂၅၁ ၀၂၂ ၄၆၈

ဦးဆန်နီဟန် - ၀၉ ၄၄၄ ၆၉၇ ၉၀၈

ဦးဘခိုင် - ၀၉ ၇၆၂ ၅၅၀ ၃၁၅

ဦးေမာင်ေမာင်လတ ် - ၀၉ ၇၈၁ ၀၅၃ ၅၉၉

ဦးေကျာ်လင်းေအာင ် - ၀၉ ၄၃၀ ၄၃၃ ၀၄

ုံးဖုန်း - ၀၉ ၇၅၇ ၇၃၁ ၆၁၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၁၊ ေြမကွက် 
အမှတ်-၃၇၅၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၃၇၅)၊ ေဇယျသိဒ ိလမ်း၊ (၃၁)
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိ 
နယ်၊ ဦးေကျာ်ေသာင်း[၁၂/သဃက(ိင်ု) 
၀၀၇၄၀၂] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန်)ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက် 
ဦးေကျာ်ေသာင်း(ကွယ်လွန်)သြဖင့် ၎င်း၏ 
တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးြဖစ်သ ူေဒ သန်း 
သန်းေအး [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၇၃၁၇]
မှ တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးြဖစ်ေကာင်းှင့် 
မမိမှိတစ်ပါး အြခားအေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု 
ခွင့်ရှိသူ    တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိ 
ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်း 
ကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု 
လူဦးေရစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းစာချပ်ရန်ှင့ ်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား   တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်  
ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိ 
ပါက လုပ်ထံုးလုပ်နညး်အတုိငး် ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် -၈၆၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် -၈၆

ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများ ဥပေဒပုဒ်မ-၄၃၁ (ဆ)အရြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများ ဥပေဒပုဒ်မ-၄၃၁ (ဆ)အရ

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားသည့်အမ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပပါရန ်ေလ ာက်ထားသည့်အမ 
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၆၅-ရပ်ကွက်၊ 

ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ အမှတ် -၁၃၅၈ရှိ NEW GREEN PLANET COMPANY 

LIMITED (၎င်း၏ကုိယ်စား တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူ ဦးေကျာ်ြမင့်-မန်ေနဂျာ) မှ 

ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများအက်ဥပေဒအရ Myanmar Company Online (Myco)

စနစ်ြဖင့ ်ြပန်လည်မှတ်ပုတံင်ရမည့က်ာလမှာ သေဘာိုးြဖင့ ်ေကျာ်လွန်သွားသည့် 

အတွက် ြပန်လည်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပပါရန် ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒပုဒ်မ 

၄၃၁(ဆ)အရ ကင်းလွတ်ခွင့ြ်ပပါရန် ေလ ာက်ထားချက်ရိှသြဖင့ ်အဆိပုါအမ တွင် 

၎င်းတိုအြပင ်(လာေရာက်ေလ ာက်ထားဆိုင်ဆိုရန် သင့်ေလျာ်မည်ဟ ုအထင်ရှိ 

လ င်) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၄)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၈ ရက်) 

နံနက် ၁၀:၀၀နာရီတွင် မိမိတိုကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိတိုက ေနရာ 

တကျ အမိန်ေပးထားသ ူကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း 

လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန်ှင့ ်မ ခင်းမှတ်တမ်းများကည့် ရန် ယခုမိန် ကားဆင့်ဆိ ု

လိက်ုသည်။ ၎င်းကဲသ့ို လာေရာက်ြခင်းတစ်ခခုမုရိှ ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် ဤုံးေတာ်က 

ဆိုခဲ့ေသာ NEW GREEN PLANET COMPANY LIMITED  ၏ ေလ ာက်လ ာအေပ  

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးလ င် ၎င်း၏အမ အေကာင်းအရာတွင် စရီင်ချက်ချမှတ်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ဆင့်လိုက်သည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊  ဇန်နဝါရလီ ၇ ရက်တွင်  ဤံုးေတာ်တံဆပ်ိုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မီမီေထွး) (မီမီေထွး)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

အမည်မှန်အမည်မှန်
ပျ်းမနားမိ၊  ပညာပန်းတိုင် 

ကိုယ ်ပိုင ်အထက်တန်းေကျာင ်း  
Grade (9)တွင်  ပညာသင်ကားေန 
ေသာ အဖ(ဦးေကျာ်စွာ)၏သမီးြဖစ်သ ူ
အမည်မှန်မှာ မအမိ့သ်က်မှးခင်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မရမ်းကုန်းမိနယ်၊   ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ ်၁/၃၊ ေြမကွက်အမှတ ်
၃၊ (၀.၀၂၈)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
(ဦးေအာင်ြမင့်) [၁၂/လမန(ုိင်)၀၇၀၀၇၇]၊ 
(ေဒ ခင်စိန်) [၁၂/လမန(ိုင်)၀၇၀၁၀၆] 
အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်
(ဂရန်)ေြမအား အမည်ေပါက်ဖခင်ြဖစ်သ ူ
ဦးေအာင်ြမင့ ်[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၇၀၀၇၇]
သည်   ၇-၈-၂၀၂၁ ရက်တွင်   လည်း 
ေကာင်း၊   အမည်ေပါက်မိခင်ြဖစ်သူ 
ေဒ ခင်စိန် [၁၂/လမန(ိုင်)၀၇၀၁၀၆]
သည် ၄-၈-၂၀၂၁ ရက်တွင်လည်းေကာင်း 
အသီးသီး  ကွယ်လွန်သွားကပါသည်။ 
ကွယ်လွန်သူ  မိခင်၊ ဖခင်တိုတွင် သား 
သမီး(၂)ဦးသာ ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ 
အစ်မြဖစ်သူ ေဒ ခင်မိုးမိုးေအာင်သည် 
၃-၁၁-၁၉၉၅ ရက်တွင် အပျိကီးဘဝြဖင့ ်
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် သား/ေမာင် 
ြဖစ်သူ ဦးခင်ေမာင်ေဇာ် [၁၂/လမန(ုိင်) 
၀၇၀၁၀၈]မှ ၁-၁၁-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ 
ေသစာရင်း ၃ ေစာင်၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပား၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)
တိုကိုတင်ြပ၍  အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်း  စာချပ်ချပ်ဆိုရန်  ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ  တရားဝင်ခိုင်လုံ 
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း   အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

မူးယစ်ကိုပစ် မူးယစ်ကိုပစ ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်လူသစ်  စိတ်သစ်လူသစ်  

 ဘဝသစ် ဘဝသစ်

သစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင် အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းကသစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင် အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-(၉၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၁၅၉၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀ x ၆၀)ေပ အနက် 

မှ အကျယ်အဝန်း (၂၅ x ၆၀)ေပရိှ ဦးရန်သမ်ိးအမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၁၁၅၉)၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၉ဝ)ရပ် 

ကွက်၊ ဒဂံုသီရိလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၅၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ဦးစံဝင်းမှ တရားဝင်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး ဦးစံဝင်း 

ကွယ်လွန်သြဖင့် ၎င်း၏သမီးြဖစ်သူ ေဒ မိုးမိုးစ[ံ၁၂/သလန(ုိင်)၁၀၃၄၄၅]မှ 

အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်ေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 

ေြပာဆိဝုန်ခသံြဖင့ ်က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွဦးဂျိက်ပရာကာစ်[၇/ကတခ(ိင်ု) 

၀၇၅၃၉၁]က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွ 

အြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ 

စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများယူေဆာင်၍ က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက် 

ကန်ကွက် ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်မည့်သူများမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)      အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၇၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)      အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၇၁၈)

အမှတ်- ၈၈၊ ၃-လ ာ၊ ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ ကန်ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်- ၈၈၊ ၃-လ ာ၊ ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ ကန်ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ဖုန်း- ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅ ၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉ဖုန်း- ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅ ၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉

စာအုပ် စာေပစာအုပ် စာေပ

လူမိတ်ေဆွလူမိတ်ေဆွ

အြပင်ထွက်တိုင်း အြပင်ထွက်တိုင်း 

ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်(MASK)ကို ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်(MASK)ကို 

စနစ်တကျ မပျက်မကွက် တပ်ဆင်ပါစနစ်တကျ မပျက်မကွက် တပ်ဆင်ပါ



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အမှတ်-၁၀၁၆၊ (၄၀x၆၀)ေပ၊ ေြမတိုင်း 

(၂၂)၊ သေြပလမ်း၊ အလယ်ေကျးရာ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိင်ုး)မိနယ်ရိှ ေြမကွက် 
ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု မူလေြမချပါမစ ်
အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးသန်းလွင်ထံမ ှေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်
ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသေူဒ ခင်ခင်ေအး[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၆၅၉၁၃]ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ   ဦးသန်ဇင်[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၂၆၄၈၅၈]ကိုင်ေဆာင်သူမ ှ
ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်သက်ဆိုင်သူမည်သူမဆိုဤ 
ေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုသံည့စ်ာရက်စာတမ်း 
အြပည့်အစုံြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသန်ဇင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးသန်ဇင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးခင်ေမာင်ဦး(LL.B) ဦးမျိးမင်းထက်(LL.B) ဦးခင်ေမာင်ဦး(LL.B) ဦးမျိးမင်းထက(်LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၃၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၄၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၃၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၄၁)
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၈၇၄၅၃ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၈၇၄၅၃ 

အမှတ်-၃၄၃(က)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၄၃(က)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Swiss Challenge (ယှ်ပိင်) တင်ဒါေခ ယူြခင်းSwiss Challenge (ယှ်ပိင်) တင်ဒါေခ ယူြခင်း
တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ထားဝယ်ခုိင်၊ ထားဝယ်မိနယ်၊ 

ေဖာင်းေတာေကျးရာအုပ်စု၊ ေဖာင်းေတာေချာင်းတွင ်ေရအားှင့် 
ေလအား လ ပ်စစ်ထုတ်လုပ်ေရးစီမံကိန်းအား Swiss Challenge 
ယှ်ပိင်စနစ်ြဖင့် တင်ဒါေခ ယူပါသည်။ စိတ်ပါဝင်စားေသာ 
ြပည်တွငး်/ြပည်ပကုမ ဏီများအေနြဖင့် ပနး်သိဂ   စွမး်အင်ကုမ ဏီ 
လီမိတက်မှ Feasibility Survey ေဆာင်ရက်ထားရှိေသာ အချက် 
အလက်များကုိ အေြခခံ၍ စီမံကိန်းအဆုိြပလ ာ (Project Proposal) 
အား ၁၀-၂-၂၀၂၂ ရက်ေန   ေနာက်ဆုံးထား၍  တနသ  ာရီတိုင်း 
ေဒသကီး အစိုးရအဖွဲ၊ သယံဇာတေရးရာဌာနစိတ်သို ေပးပိုရန် 
ြဖစ်ပါသည်။ Feasibility Survey Data များအား တနသ  ာရီတိုင်း 
ေဒသကီး အစုိးရအဖဲွတွင် ရယူုိင်ပါသည်။  မရှင်းလင်းေသာ    အချက် 
အလက်များရိှပါက (ဖန်ုး-၀၅၉-၂၃၅၆၄၊ ၂၃၆၀၂) သို စုစံမ်းေမးြမန်း 
ိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

စီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်

ရန်ကုန်မိရန်ကုန်မိ

အလုပ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းအလုပ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ စမီကံန်ိးှင့ ်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ိင်ုငြံခားကန်ုသွယ်မ ဘဏ်တွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ် 

ြပပါ အမ ထမ်းရာထူး (၆၃)ေနရာအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စုံသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

 စ် ရာထူး/ လစာ န်း(ကျပ်) လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်းစ် ရာထူး/ လစာ န်း(ကျပ်) လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း

 (က) အငယ်တန်းစာေရး (၄၅)ေနရာ  တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ

  (လစာ န်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)   ဘဲွရရိှပီး၊ ကွန်ပျတာက မ်းကျင်သူ

 (ခ) လုံ ခံေရး(၅) (၆)ေနရာ အေြခခံပညာမူလတန်း

  (လစာ န်းကျပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀)  အဆင့်ရှိသူ

 (ဂ) ုံးအကူ (၁၀)ေနရာ အေြခခံပညာအထက်တန်း

  (လစာ န်းကျပ် ၁၄၄၀၀၀- ၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)  အဆင့်ရှိသူ

 (ဃ) အေစာင့် (၂)ေနရာ အေြခခံပညာမူလတန်း

  (လစာ န်းကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)  အဆင့်ရှိသူ

၂။ အထက်ေဖာ်ြပပါရာထူးေနရာများအတွက ်ေလ ာက်ထားသူများသည-်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနတွင ်အသက်(၁၈)ှစ် ြပည့်ပီး၊ အသက်(၃၀)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သူ၊ ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ်အထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။ အမှတ်စ်(ဂ)ှင့် (ဃ) ရာထူး 

ေနရာများအတွက် အသက်ကန်သတ်ချက်ကိ ုကျန်းမာေရးအေြခအေနှင့ ်လပ်ုကိင်ုိင်ုစွမ်းေပ မတူည်၍ 

ေလ ာ့ေပါ့စ်းစားေပးမည်။

 (ဂ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (င) အနည်းဆုံးလုပ်သက(်၂)ှစ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ စာေမးပွဲဝင်ေကး ေငွကျပ(်၁၀၀၀/-)(ကျပ်တစ်ေထာင်တိတ)ိ ကိ ုြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲ(၃) စာရင်း 

အမှတ်(CF 000513)သိုေပးသွင်းကရမည်။

၄။ ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကိ ုြပည့စ်ုစွံာေဖာ်ြပပီး ေလ ာက်ထားသ ူကိယ်ုတိင်ု လက်မှတ်ေရးထုိး 

ေပးပိုရမည-်

 (က) ေလ ာက်ထားသည့်ရာထူးအမည်၊

 (ခ) အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်၊

 (ဂ) ေမွးေနသက ရာဇ်ှင့် အသက်၊

 (ဃ) လူမျိးှင့်ကိုးကွယ်သည့ ်ဘာသာ၊

 (င) ပညာအရည်အချင်းှင့ ်ေအာင်ြမင်သည့်ခုှစ်၊ ေအာင်ြမင်ခဲ့သည့ ်ေကျာင်း၊ တက သိုလ်၊

 (စ) မိဘအမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်ှင့ ်၎င်းတို၏ အလုပ်အကိုင်၊

 (ဆ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ေနစွဲှင့် အလုပ်သမားုံးအမည်၊

 (ဇ) ဝန်ထမ်းြဖစ်လ င်လက်ရှိရာထူး၊ လစာ န်းှင့် ဌာနအမည်၊

 (ဈ) ဆက်သွယ်ရန် ေနရပ်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊

 (ည) အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာအြပည့်အစုံ၊

၅။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါတိုကို ပူးတွဲေပးပိုရမည-်

 (က) တစ်လအတွင်း ိုက်ထားေသာ ပတ်စ်ပိုဓာတ်ပု(ံ၁လက်မ x ၁.၅လက်မ ) (၃)ပုံ

  (ေနာက်ေကျာတွင် အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်ေရးသားရန)်

 (ခ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား(မိတ )

 (ဂ) အသက်အေထာက်အထားအတွက ်တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ(်မိတ )

 (ဃ) ပညာအရည်အချင်းေထာက်ခံချက်အတွက ်ေအာင်လက်မှတ်ကိ ုမိတ မှန်ြဖစ်ေကာင်း လက်မှတ်ေရး 

ထိုးရန်

 (င) သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်ှင့ ်ရဲစခန်းတိုမှ (တစ်လအတွင်း ရရှိသည့)် အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်း

ှင့် ပါတီိုင်ငံေရးကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက်(မူရင်း)

 (စ) ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်

 (ဆ) ဝန်ထမ်းမဟုတ်လ င ်ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိ(၂)ဦး၏ ေထာက်ခံချက်ှင့် (၆)လအတွင်း ြပလုပ်ထားေသာ 

အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား(မူရင်း)

 (ဇ) ဝင်ေကးေပးသွင်းပီးေကာင်း ေြပစာချလန်(မူရင်း)

၆။ ေလ ာက်လ ာများကုိ စီမံခန်ခဲွမ ှင့် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖံွဖိးေရးဌာန၊ ြမန်မာ့ုိင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ် 

သုိလိပ်မူ၍ လကူိယ်ုတိင်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊ စာတိက်ုမှ မှတ်ပုတံင်၍လည်းေကာင်း (၇-၂-၂၀၂၂)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံး 

ထား၍ ေလ ာက်ထားရမည်။

၇။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေနာက်ကျေပးပုိလာေသာ ေလ ာက်လ ာများ၊ အချက်အလက်များ၊ စာရက်စာတမ်းမြပည့် 

စုံသည့် ေလ ာက်လ ာများှင့် သတ်မှတ်ချက်ှင့်မကိုက်ညီေသာ ေလ ာက်လ ာများကို   (လုံးဝ)ထည့်သွင်းလက်ခ ံ

စ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၈။ အမှတ်စ်(က)အတွက် ေလ ာက်ထားသမူျားသည် ေရးေြဖစာေမးပဲွေြဖဆိရုမည်။ ေြဖဆိမုည့ဘ်ာသာရပ်များမှာ 

ြမန်မာစာ၊ အဂ  လိပ်စာှင့် အေထွေထွဗဟုသုတ ြဖစ်ပါသည်။ ေြဖဆိုရမည့်ရက်ှင့ ်ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်းကိ ု

ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်၏ Website www. mmftb.gov.mm ှင့် ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်၊ 

အမှတ် ၈၀-၈၆၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိတွင် ေကာ်ြငာေပးထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၉။ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သမူျားကိ ုသာ လေူတွစစ်ေဆးြခင်း၊ ကွန်ပျတာက မ်းကျင်မ စစ်ေဆးြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက် 

မည်ြဖစ်ပီး၊ ကွန်ပျတာ က မ်းကျင်မ စစ်ေဆးမည့် ေနရက်၊ အချန်ိှင့် ေနရာတုိကုိ ြမန်မာ့ုိင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်၏ 

Website www. mmftb.gov.mm ှင့် ြမန်မာ့ုိင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်၊ အမှတ် ၈၀-၈၆၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင ်ေကာ်ြငာေပးထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၁၀။ အမှတ်စ်(ခ)မှ (ဃ)အထိ ရာထူးေနရာများအတွက် လူေတွစစ်ေဆးမည့် ေနရက်၊ အချန်ိှင့်ေနရာတုိကုိ ြမန်မာ့ 

ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်၏ Website www. mmftb.gov.mm ှင့် ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်၊ အမှတ် 

၈၀-၈၆၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင ်ေကာ်ြငာေပးထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၁၁။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက စီမံခန်ခွဲမ ှင့် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးေရးဌာန၊ ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ  

ဘဏ်၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် -၀၁-၈၃၈၅၀၃၅၊ ၀၁-၈၂၅၄၅၈၄ သို  ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

  ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်

  အမှတ်(၈၀-၈၆)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊   အမှတ်(၈၀-၈၆)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  ဖုန်း-၀၁- ၈၃၈၅၀၃၅၊ ၀၁-၈၂၅၄၅၈၄  ဖုန်း-၀၁- ၈၃၈၅၀၃၅၊ ၀၁-၈၂၅၄၅၈၄

"သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း""သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း"
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကေသာ  ကရင်ြပည်နယ်၊ လ  င်းဘဲွမိနယ်၊ 

ေရ ဂွန်းေကျးရာ၊ ရာသစ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ချပ်လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၇၉၉)တွင် 

ေနထုိင်ကေသာ ဦးြမင့်လွင်[၃/လဘန(ုိင်)၀၀၈၆၈၃]ှင့် ေဒ တင်ရီ[၃/လဘန 

(ိုင်)၀၀၈၆၈၂] တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်သည်မှာ-

အထက်အမည်ပါ က ်ုပ်မိတ်ေဆွများ၏ သမီး မေအးစုဟန် [၃/

လဘန(ုိင်)၁၀၃၁၇၀]သည် မိဘများ၏ သွန်သင်ဆုိဆံုးမမ များကုိ  နားေထာင် 

လိက်ုနာြခင်းမရိှဘ ဲမဘိများအား စတ်ိဆင်းရ၊ဲ ကိယ်ုဆင်းရြဲဖစ်ေစရန် အကမ်ိ 

ကိမ်ြပလုပ်ခ့ဲသည့်အြပင်  ၎င်း၏ ဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားခ့ဲသြဖင့်  

၎င်းအား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားက ယေနမှစ၍  အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပ ီ

ြဖစ်ပါေကာင်း ၎င်း၏ ြပမေူဆာင်ရက်ချက် ကစိ အဝဝမှန်သမ ှင့ပ်တ်သက်၍  

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများက   တစ်စုံတစ်ရာ    တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်

မဟုတ်ေကာင်း မေအးစုဟန်ှင့်  အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေစာမျိးစံဦးေစာမျိးစံ

LL.B,DBL,DIL,DML(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၇၉၃၉/၂၀၁၁)LL.B,DBL,DIL,DML(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၇၉၃၉/၂၀၁၁)

အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၁၀၁/F)၊ (၃၆)လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၁၀၁/F)၊ (၃၆)လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၄၈၇၉၆၊ ၀၉-၇၉၈၂၄၀၄၈၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၄၈၇၉၆၊ ၀၉-၇၉၈၂၄၀၄၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၀/က+ခ၊ ေြမကွက်အမှတ် ၁၀/က၊ ၀.၃၇၄ 

ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ(၅၁/ေအ)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ 
ဦးေအာင်ြမင့်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၇၀၀၇၇]၊ ေဒ ခင်စိန်[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၇၀၁၀၆]အမည်ေပါက် 
ေြမပိုင်ေြမ၊ လ/န-၃(ခ) ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ြမင့်(ဖခင်)သည် ၇-၈-၂၀၂၁ 
ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ အမည်ေပါက် ေဒ ခင်စိန်(မိခင်)သည် ၄-၈-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် 
လည်းေကာင်း၊ သမီးတစ်ဦးြဖစ်သ ူေဒ ခင်မိုးမိုးေအာင်သည ်(အပျိကီး)ဘဝြဖင့ ်၃-၁၁-၁၉၉၅ 
ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့် အမည်ေပါက်များ၏ တစ်ဦးတည်းေသာ 
သားြဖစ်သ ူဦးခင်ေမာင်ေဇာ[်၁၂/လမန(ိုင်)၀၇၀၁၀၈]မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာတရားဝင်အေမွ
ဆက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း အြခားေသာ အေမစွားအေမခွ ံသား/သမီးတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှေကာင်း 
(၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စဲွြဖင့ ်ကျမ်းကျန်ိဆိထုားေသာ ကျမ်းကျန်ိလ ာ(၁)ေစာင်၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ 
(၂)ေစာင်၊ အမည်ေပါက် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ် ၂၁၄/၂၁-၁-၂၀၀၂၊ ဦးေအာင်ြမင့်၊ ေဒ ခင်စိန် 

တို၏ေသဆုံးမ လက်မှတ်(၂)ေစာင်၊ မခင်မိုးမိုးေအာင်၏ ေသစာရင်းသွင်းမိတ မှန်(၁)ေစာင်၊ 
အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းှင့ ်ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားတိုကိ ုတင်ြပ၍ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု 
ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နညး်အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

စိုက်/ေမွး ှင့် ငါးကန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စိုက်/ေမွး ှင့် ငါးကန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက ်

ေနရာေကာင်းေရာင်းမည်ေနရာေကာင်းေရာင်းမည်

မအူပင်တက သိုလ်မှ ၁၅ မိနစ်ခန်ေမာင်းရင်ေရာက ်

ေသာ မအူပင်-ကျိက်လတ်-ဖျာပုံ Highway  လမ်းမကီး 

ေဘးတွင် လက်ရိှ ေွ၊မုိးစုိက်ပျိးေနေသာ လယ်ေြမဧက(၁၀၀) 

ေကျာ် ေရာင်းပါမည်။

Ph No: 09-252448233Ph No: 09-252448233

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ထားဝယ်မိ၊    ဆန်းချရီပ်၊ ေအာင် 

ေဇယျလမ်း၊    အမှတ်(၂၈)ေန  အ.မ.က 
ဆန်းချ(ီမူလွန်) စတုတ တန်းမှ မဆု 
ပုိင်နဒီ၏ဖခင်   ဦးေအာင်သူ၏ အမည် 
မှန်မှာ  ဦးေအာင်သူခိုင်[၆/ရဖန(ိုင်) 
၀၁၄၉၆၄]ြဖစ်ပါသည်။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်

ထားဝယ်မိနယ်၊ ေရာင်းေမာ်ရာေန  

အ.ထ.က(ခွဲ)ေရာင်းေမာ်၊ Grade. 7 မှ 

ေမာင်နက်  င်း၏ ဖခင် ဦးရန်ိုင်စိုး၏ 

အမည်မှန်မှာ ဦးရန်ေနာင်စိုး[၆/လလန 

(ိုင်)၀၆၃၈၇၇]ြဖစ်ပါသည်။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊  အ.ထ.က 

(ေခါဇာ) Grade(10)  သင်ိုးသစ်မ ှ
ေမာင်စိုးထက်ဦး၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးညိေမာင်[၁၀/ကမရ(ိင်ု)၁၀၃၉၈၂]
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးညိေမာင်ဦးညိေမာင်

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ ကျိက်ထိုမိ၊ စံပယ်လမ်း၊ အမှတ်(၉၉၄)ေန ဦးလှတင် 

[၁၀/ကထန(ိုင်)၀၁၁၀၅၅]မှေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ် 
အသားများကုိ မိမိတစ်ဦးတည်းအသံုးြပရန် မွန်ြပည်နယ်၊ ကျိက်ထုိမိ၊ စာချပ် 
စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးေတာ်၌ မှတ်ပုံတင်သွင်းေကညာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည-်

IV-၂၄/၂၀၁၇(၂၁-၉-၂၀၁၇)IV-၂၄/၂၀၁၇(၂၁-၉-၂၀၁၇)
အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားြဖင့် စားသုံးဆီ 

အမျိးမျိးတုိအား (၁၈)လီတာ၊ (၉)လီတာ၊ (၁)လီတာ၊ (၂)လီတာ၊ (၅)လီတာ 
စသည့ ်ဘူးအရယ်အစားအမျိးမျိးတုိတွင် ထည့သွ်င်းပီး အဆိပုါကန်ုအမှတ် 
တံဆိပ်အား ကပ်ှိပ်၍ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် 
ထတ်ုလပ်ုြဖန်ချေိဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တဆံပ်ိ 
အမည်အမှတ်အသားများ၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိက်ု၍ြဖစ်ေစ၊ 
ပုံတူပုံမှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ ဆင်တူယိုးမှား တုပြပလုပ်သုံးစွဲြခင်းမြပ
လပ်ုရန်ှင့ ်ြပလပ်ုေကာင်းေတွရိှရပါက တည်ဆတဲရားဥပေဒများှင့အ်ည ီ
အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်- ၁၀၈၇၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်- ၁၀၈၇၅)

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သစ်ေတာ      မှန်လ င်      အသုံးဝင်၊      အစ်       ထာဝရ       ထိန်းသိမ်း      ကသစ်ေတာ      မှန်လ င်      အသုံးဝင်၊      အစ်       ထာဝရ       ထိန်းသိမ်း      က



ဇန်နဝါရီ  ၁၂၊   ၂၀၂၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ် တရားုံးဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ် တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၁၆၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၁၆
ေဒ သ ာခိုင်       ှင့်                   ဗိုလ်ကီးမင်းေသာ်

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

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၄၅-ရပ်ကွက်၊ 

ေြမတိုင်းလမ်း၊ အမှတ်-၂၀၇ေန ဗိုလ်ကီးမင်းေသာ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)

သိေစရမည်။

 သင့အ်ေပ  တရားလိ ုေဒ သ ာခိင်ုက ကတပိဋညိာ်အတိင်ုး ေြမကွက်ှင့ ်

ေနအိမ်အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ  ေလ ာက်ထားစွဲဆို 

သည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရး 

ကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်ကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ သင်၏ကုိယ်စားလှယ်၊ ံုးအခွင့် 

အရေရှေနြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့ ်အချက်များကိ ုေချပ 

ေြပာဆိုိင်ုသတူစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့ပ်ါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ 

(၂၈)ရက် (၁၃၈၃ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၁၂ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)နာရီတွင် 

အထက်အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလို၏ စွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်

ဤံုးေတာ်သုိ လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်က ဆိုခဲ့ 

သည့ေ်နရက်တွင် သင်မလာမေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာတွင် ြငင်းချက် 

များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း 

များှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအဆိုြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ု

သင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟတ်ု သင်၏ ကိယ်ုစားလှယ်ေရှေန 

လက်တွင် ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလုိလ င် အမ မဆုိင်မ ီ

(၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  ၁၀ရက်တွင် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

   (ေအာင်ေကျာ်သူ)(ေအာင်ေကျာ်သူ)

   မိနယ်တရားသူကီး   မိနယ်တရားသူကီး

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံးဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
 ရမည်းသင်းမိ၊   အမှတ်(၅) 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း 
Grade-6 ေကျာင်းသူ မမိုးြမင့်စံ၏ 
ဖခင် ဦးလင်းလင်းေအာင်၏ အမည် 
မှန်မှာ  ဦးဇင်ကို [၉/ရမသ(ိုင်)၂၄၉ 
၈၅၂] ြဖစ်ပါေကာင်း။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ေကျာက် 

ဆည်မိနယ်၊ မ  င်းပန်ရာေန မေအး 

သူငိမ်း၏ ဖခင် ဦးကိုကိုိုင် (ခ) 

ဦးကိုိုင် [၉/ကဆန(ိုင်)၀၂၅၈၀၉]

မှာ  တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
 ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊  ပင် 

ေလာင်းမိနယ်၊   ေဆာင်းေြပာင်း 
ေကျးရာေန မြမမွန်၏ ဖခင် ဦးေအာင် 
သိန်း(ခ) ဦးခွန်ေအာင်သိန်း [၁၃/
ပလန(ိုင်)၀၄၄၃၀၇]မှာ   တစ်ဦး 
တည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၄အီး၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၉၄၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၂၂၊ (၁၅၇) လမ်း၊ တာေမ ွကီး (က+ဂ) ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိ 
နယ်၊ ဦးစိင်ုးစိုးတင်ဝင်း [၁၃/လရန(ိင်ု) ၀၀၃၃၆၇] အမည်ေပါက် ှစ် (၉၀) ဂရန်ေြမကွက် 
အား အမည်ေပါက် ဦးစုိင်းစုိးတင်ဝင်းသည် ြမန်မာုိင်ငံလူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ  
အင်အားဦးစီးဌာနမှ တရားဝင်ထုတ်ေပးထားသည့် ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် 
[၁၃/လရန(ိုင်)၀၀၃၃၆၇]ကို ကိုင်ေဆာင်ထားသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားတစ်ဦးြဖစ်ပီး 
ထုိင်ဝမ်သုိ အလည်အပတ်သွားေရာက်စ် (၆-၁-၂၀၁၇)ရက်တွင် လူပျ ိကီးဘဝြဖင့် ကိတ မိ 
သားသမီးများလည်း ေမွးစားထားြခင်း လံုးဝမရိှဘဲ ကွယ်လွန်သွားခ့ဲေကာင်း၊ ကွယ်လွန် 
သူတွင် ေမွးချင်းအစ်မအရင်းများအြဖစ် ေဒ နန်းလွန်းစိန် [၁၃/လရန(ိုင်)၀၂၈၀၅၀]၊ 
ေဒ နန်းတင်တင်ယ် [၁၃/လရန(ိင်ု)၀၂၈၁၅၃]၊ ေဒ နန်းေထွးေထွးယ် [၁၃/လရန(ိင်ု) 
၀၀၃၃၆၆]တိုသာ ကျန်ရှိပီး အြခားေသာ ေမွးချင်းတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိပါေကာင်း၊ 
ြမန်မာ့ဓေလ ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့် အေမွဆက်ခံြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒတိုအရ ေမွးချင်းအစ်မ 
အရင်းများကသာ တရားဝင် အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ပါေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခ ံ
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ ဦးစိင်ုးစိုးတင်ဝင်းကွယ်လွန်ေကာင်း တာအိ ု
ယွန်းခိင်ုစစ်ေဆးဌာန၊ ထိင်ုဝမ်ိင်ုင၏ံ ေသဆုံးမ ဆိင်ုရာ ခဲွစတ်ိစစ်ေဆးြခင်း လက်မှတ်၊ 
ယင်းလက်မှတ်အား ိုတီဘာသာြပန်သည့် အေထာက်အထား၊ ှစ် (၉၀) ဂရန်မူရင်းတို 
တင်ြပ၍ ေဒ နန်းလွန်းစိန်၊ ေဒ နန်းတင်တင်ယ်တုိ (ကုိယ်စား) GP-၁၇၃၇/၂၀၁၇(၁၆-
၂-၂၀၁၇)ြဖင့် ရသူ အေမွဆိုင်တစ်ဦးလည်းြဖစ်သူ ေဒ နန်းေထွးေထွးယ် [၁၃/လရန 
(ုိင်)၀၀၃၃၆၆] မှ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။          ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်းအထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း

 ေကညာြခင်း ေကညာြခင်း
ပုဗ သီရိမိနယ်၊ ပုဗ သီရိရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ(်ပ-၃၀၁၈၆)၊ ဧရိယာ 

(၀.၀၅၅) ဧကရိှ ေြမှင့ပ်တ်သက်၍ ေနြပည်ေတာ် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ 
မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၇၂၅၂)၊ (၉-၈-၂၀၁၁) ရက်စွဲြဖင့ ်ေဒ ခင်စမ်းရီမ ှက န်ေတာ် 
ဦးေကျာ်ေဌးေအာင်သို လ ဲအပ်ထားေသာ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာကို ၁၂-၁-
၂၀၂၂ ရက်ေနမှစ၍ အပီးအပိုင ်ုပ်သိမ်းပါေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်ပါ 
သည်။  

  ဦးေကျာ်ေဌးေအာင် [၈/ပခက(ိုင်)၁၂၆၇၄၂]ဦးေကျာ်ေဌးေအာင ်[၈/ပခက(ိုင်)၁၂၆၇၄၂]
ဖုန်း-09-420713059ဖုန်း-09-420713059

ေမွးေနအမှန်ြဖစ်ေကာင်းေမွးေနအမှန်ြဖစ်ေကာင်း

ဦးသန်ေဇာ်လင်း၏    သား     

လား  းမိ၊ ပညာေရးေလက့ျင့ေ်ရး 

ေကျာင်း Grade VI မှ ေမာင်ေဝ 

လင်းိုင်၏ ေမွးေနအမှန်မှာ (၁၁-

၁၁-၂၀၀၉)  ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ပါရမလီမ်း၊ အမှတ်(၅)၊ Golden Parami 

Condo၊ Tower (A)၊ 8th Floor အခန်းအမှတ်-Unit (4)၊Full Decoration၊ ဧရိယာ    
(၁၈၃၄.၄၄) စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ
သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူ  င်းေဆာက်လပ်ုေရးကမု ဏလီမီတိက် (ကိယ်ုစား) (မန်ေနးဂျင်း 
ဒါိုက်တာ) ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ် [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၃၄၉၄၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးရန်ေနာင်စိုး [၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၅၉၆၉]မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ 
(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို 
ကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်  
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးရန်ေနာင်စိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးရန်ေနာင်စိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

LL.B, WIPO (Switzerland)LL.B, WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)
Ph-09-450023651, 09-793568375Ph-09-450023651, 09-793568375

အမှတ်(၂၀၁)၊ ဘရဏီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၀၁)၊ ဘရဏီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၉/B)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၅၃၇)၊ ဧရယိာ (၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၉/B)ရပ်ကွက်၊ သမာဓိ(၃)လမ်း၊ 
အမှတ်(၅၃၇)ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးတိုကို ဦးခင်ေမာင်ထွန်း [၁/ရကန(ိုင်)၀၃၇၀၁၃]အမည်ေပါက်ပီး ဆက်စပ်စာချပ် 
များြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ေအး 
ြမင့်ဦး [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၀၇၇၄၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေလးလွင[်၁၂/စခန(ိုင်)၀၂၉ 
၀၃၃]မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ 
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့ ်တကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ု တိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေလးလွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေလးလွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

LL.B, WIPO (Switzerland)LL.B, WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)
Ph-09-450023651, 09-793568375Ph-09-450023651, 09-793568375

အမှတ်(၂၀၁)၊ ဘရဏီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၀၁)၊ ဘရဏီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ  ေဒ လဲ့လဲ့ေအး [၁၄/ဘကလ(ိုင်) 

၁၄၀၃၄၂]၊ အမှတ်(၂၁၁)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင ်
ေနသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းမကီး၊ 
အမှတ်(၃၄၃/၃၄၅)၊ (၈) ထပ်တိုက်၊ ဓာတ်ေလှကားပါ 5th Floor (၆)
လ ာ၊ လက်ယာဘက်ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၅x၈၀) 
တိက်ု ခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုကန်ထိက်ုတာြဖစ်သ ူ
ဦးဝင်းိုင် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၆၉၀၇၊ BTHG-005538) Royal Win  
Construction Group မှ  အထက်ပါအခန်းသည် မိမိပိုင်ဆိုင ်အကျိး 
ခံစားခွင့်ရိှပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 
ှင့် ှစ်ဦးသေဘာတူ စာချပ်ချပ်ဆိုပီး ေရာင်းချထားသြဖင့ ်က ်ုပ်၏ 
မတ်ိေဆမှွ  ေငအွပီးေပးေချကာ ေရာင်းချသမှူ  အခန်းကိေုသာှ့င့တ်ကွ 
လက်ေရာက်ေပးအပ်ခဲ၍့ လက်ေရာက်ရရိှထားေသာ အခန်းြဖစ်ပါသည်။

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ အဆိုပါ အခန်းတွင်းသို  
မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ ေနထိုင်ြခင်း၊ တစ်နည်း 
နည်း လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချ ေပါင်ံှြခင်းများ မြပလပ်ုရန် အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ထိုသို ေကညာထားပါလျက် ြပမူ 
လုပ်ေဆာင်ပါက ဥပ ေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးြမင့်စိုးေအာင်(LL.B)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၁၂၁)ဦးြမင့်စိုးေအာင(်LL.B)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၁၂၁)

အမှတ်(၁၆၈)၊ (၃၈)လမ်း(အလယ်)၊ ပထမထပ်၊အမှတ်(၁၆၈)၊ (၃၈)လမ်း(အလယ်)၊ ပထမထပ်၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-448000862Ph:09-448000862

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

သန်လျင်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌သန်လျင်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၈၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၈
ေဒ ေဌးေဌးကိင ်  ှင့်  ဦးရဲဝင်းိုင်

(တရားလို)   (တရားပိင်)(တရားလို)   (တရားပိင)်
 အထက်ပါအမ မှ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 

(၄)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ အမှတ်(၁၃၅၃/၁၃၅၄) ေန ဦးရဲဝင်းုိင် (ယခုေနရပ် 

လိပ်စာမသိသူ)သိေစရမည်။

 သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု ေဒ ေဌးေဌးကိင်က ေမတ ာြဖင့ ်အကအူညေီပးေင ွ

ကျပ် သန်ိး(၅၀)ရလိေုကာင်း စဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုတည်း 
မဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်  စကားအရပ်ရပ်တုိကုိေချပေြပာဆုိ 

ုိင်သူ သင့်ကုိယ်စားလှယ် ံုးအခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်း အမ  

ှင့်စပ်ဆုိင်သည့်အချက်များကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေန 

ှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ခုှစ်၊   ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ရက်   (၁၃၈၃ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း  

၄ ရက်) မွန်းမတည့မ်(ီ၁၀:၀၀)နာရတွီင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိ ု
စဲွချက်ကုိ ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရ 

မည်မှာ အထက်ဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက်တွင် သင်မလာမေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ် 

ရာတွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့် 

စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာရက်စာတမ်း အစရှိ 
သည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်စား 

လှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်ကထေုချလ ာ တင်သွင်းလိလု င် 

အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။
 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ရက်တွင ်  ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

         (လဲ့လဲ့ေဌး)         (လဲ့လဲ့ေဌး)
တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)

သန်လျင်မိနယ်တရားုံးသန်လျင်မိနယ်တရားုံး

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

သန်လျင်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌သန်လျင်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၇၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၇
ေဒ ပန်းသီခိုင်  ှင့်  ေဒ မိုးမိုးစ ာ
(တရားလို)   (တရားပိင်)(တရားလို)   (တရားပိင)်
 အထက်ပါအမ မှ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 

(၄)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ အမှတ်(၁၃၅၃/၁၃၅၄)ေန ေဒ မိုးမိုးစ ာ(ယခု
ေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

 သင့်အေပ ၌ တရားလိုက ေဒ ပန်းသီခိုင်က ေမတ ာြဖင့ ်အကူအညီေပး 
ေငွကျပ်(၉၅)သိန်း ရလိုေကာင်း စွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 
သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု
ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင့်ကိုယ်စားလှယ ်ုံးအခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်း 
မဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့် အချက်များကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ တစ်ဦး 
တစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ရက ်
(၁၃၈၃ ခှုစ်၊ တပိုတဲွလဆန်း ၄ ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀:၀၀)နာရတွီင် အထက်က 
အမည်ေရးသားပါရှိသူ  တရားလိုစွဲချက်ကို  ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 
လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ဆုိခ့ဲသည့်ေနရက်တွင် 
သင်မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပး 
လမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က 
ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာရက်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ 
ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်
ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။  သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ            
ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ရက်တွင ်ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။  

    (လဲ့လဲ့ေဌး)(လဲ့လဲ့ေဌး)
တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)

သန်လျင်မိနယ်တရားုံးသန်လျင်မိနယ်တရားုံး

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးဝင်းြမင့်ေကျာ်[၁၂/ဆကခ(ုိင်) 

၀၁၉၇၃၄]  C.D.C  အမှတ်-100498 

၏  S.I.D ကတ်သည် ခရီးသွားရင်း 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါေကာင်း ေကညာ 

အပ်ပါသည်။          Ph:09-763775790Ph:09-763775790

အမှားြပင်ဆင်ချက်အမှားြပင်ဆင်ချက်
(၁၁-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန   ေကးမုံ 

သတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ (၂၈)ပါ တရား 
လ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ သင်းသင်းေမာ် 
၏ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ 
တွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  လ  င် 
မိနယ်ဟ ုြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၂)၊ (အလျား ၄၀ေပx အနံ ၆၀ေပ) 

အကျယ်ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်၏ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာေြမကွက်ကို မျက်ှာမူ၍ကည့်ေသာ ်(ဘယ်ြခမ်း)၊ (အလျား ၂၀ေပx အနံ 
၆၀ေပ) အကျယ်ရှိေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ရှင်ေထွးညိလမ်း၊ 
အမှတ်(၁၀၂)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိရာှင့်အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရး 
ဦးစီးဌာနတွင် ဦးတင်ေသာင်း(IGU-၁၄၇၁၅၃) အမည်ေပါက်ပီး ၎င်းထံမှ ေရာင်းသူ ဦးြမင့်ုိင်ဦး[၁၄/ဖပန(ုိင်)၀၄၂၃၄၀]မှ အဆက်စပ် 
စာချပ်စာတမ်းများအရ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွ 
ေဒ ြမတ်မွန်ေကျာ်[၈/မဘန(ိုင်)၀၆၇၁၂၄]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ဤပါမစ်ေြမှင့် အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ် 
စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စုစုငိမ်း LL.B, D.B.L, D.I.Lေဒ စုစုငိမ်း LL.B, D.B.L, D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉
အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ 

ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေသာင်ကီးေြမာက်(၈) ၁၄ ရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေသာင်ကီးေြမာက်(၈) ၁၄ ရပ်ကွက်၊

 မ ေလးလမ်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၆၈၈/ခ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၈၈/ခဟု မ ေလးလမ်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၆၈၈/ခ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၈၈/ခဟု

 ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ အိမ်ှင့် ေြမအပါအဝင် ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ အိမ်ှင့် ေြမအပါအဝင်

 အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ကို အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ကို

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်

၁။   အထက်ရည် န်းလိပ်စာေဖာ်ြပပါ အိမ်ှင့်ေြမကုိ အပုိင်ေရာင်းချသူ ေဒ သန်းသန်းဝင်း 

[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၀၁၇၈၈]က တရားဝင် ေရာင်းချလ ဲေြပာင်းခွင့ရိှ်ေကာင်း ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခ ံ

ကတြိပ၍ ေရာင်းချမည်ဟ ုကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်သေဘာတူပီး 

အမ်ိှင့ေ်ြမတန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

၂။  ထိုအိမ်ှင့်ေြမေရာင်းချလ ဲေြပာင်းြခင်းကိ ုမည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား 

စာရက်စာတမ်း ခုိင်လံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ ေကာ်ြငာထည့်သွင်းပါရိှသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက် 

အတွင်း ဖန်ုးြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ လကူိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေအာင ်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ 

ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမျိးချစ်(LL.B)  (စ်-၁၅၈၄၅)ဦးမျိးချစ်(LL.B)  (စ်-၁၅၈၄၅)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ေရ စံြမတ် Law Firm General Serviceေရ စံြမတ် Law Firm General Service

အမှတ်-၃၁(ေြမညီထပ်)၊ ၉-လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၂၆၅၂၄၁၄အမှတ်-၃၁(ေြမညီထပ)်၊ ၉-လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၂၆၅၂၄၁၄

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၄၇၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၉၄၊ အကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)အနက် 

တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ ေြမ၏ ေြခရင်းဘက်ြခမ်းအကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)၊ 

ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အမှတ်(၆၉၄)၊ ရသာံု 

လမ်း၊ ၄၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင် 

ေသာ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်း၏ အမည် 

ေပါက် ပုိင်ရှင် ဦးသီဟေအာင်[၁၂/တမန(ုိင်)၀၀၀၇၂၂]မှ မိမိတစ်ဦးတည်း 

တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်၍ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်

က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ 

အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သေိစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

          ဦးေအးမင်းေဇာ်                                       ဦးေကျာ်မင်းိုင်          ဦးေအးမင်းေဇာ ်                                      ဦးေကျာ်မင်းိုင်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉)             အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉)             အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)  

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

လယ်ေဝးမိ၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇/ေကျာင်း 
ေတာ်ရပ်)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၁၀)၊ ေြမဧရယိာ 
(၀.၀၈၄)ဧကရှိ အစိုးရမိေြမကွက်အား 
ဦးထွန်းလင်းေအာင်(ဘ) ဦးလှေထွး[၁၃/
မပတ(ုိင်)၀၄၆၁၈၉]မှ အေရာင်းအဝယ် 
ကတိစာချပ်၊ တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်
မူရင်းများတင်ြပ၍ အေဆာက်အဦေဆာက် 
လုပ်ခွင့်ြပမိန်တင်ရန ်ေြမပုံ၊ေြမရာဇဝင်
ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက ်
လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ 
စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီ 
များ၊ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ
၍ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ် 
မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာန 
သုိ ဤေကညာချက်ပါရိှသည့် ရက်မှစ၍ 
(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက် 
ုိင်ေကာင်းှင့်   သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုး လုပ် 
နည်းများှင့်အညီ  ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင ်
ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပး ေကညာ 
လိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃၆-K) ၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၁၁W7

B
) ေရ ေတာင်ကားလမ်း၊ ဧရိယာ(ဝ.၂၄၃)ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမ 

ကွက်ေပ တွင် တည်ရှိေသာ အမှတ်(၄၁)၊ ေရ ေတာင်ကားလမ်း၊ ေရ ေတာင်ကား(၂)ရပ် 

ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့် ှစ်ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦအပါ 

အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိှင့ပ်တ်သက်၍ အမည်ေပါက်ေဒ ေအးြမမ ူ[၁၂/ဗတထ 

(ိုင်)၀၀၀၉၁၆]ထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ ်

သြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားသည် ဤေကညာသည့ရ်က်မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံ

သို ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းများ၊ စာရက်စာတမ်းများ၊  အေထာက်အထားများ 

ှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက် 

ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ြပလုပ်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ 

ေစရန် ေ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.Psy.B.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



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

အမှန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်အမှန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၂၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ ေကးမံုသတင်းစာတွင် ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပ 

မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(ဂ)၊ ဥက ာ(၈)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၁၈/A)၊ 

ေဒ လှြမင့် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x 

၆၀)ရိှ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တုိက်၏ (၅-လ ာ)(၅-လ ာ)

(ေခါင်းရင်းခန်း)(ေခါင်းရင်းခန်း)အား (၆-လ ာ) (ေခါင်းရင်းခန်း) (၆-လ ာ) (ေခါင်းရင်းခန်း) ဟု အမှန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်-

 ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B) ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)

ုံး- (ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ုံး- (ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 

ဖုန်း -၀၉- ၅၄၀၇၂၂၉ဖုန်း -၀၉- ၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ လယ်ေဝးမိနယ်၊ လယ်ေဝးသရီရိတနာမိမေဈး၊ ုအံမှတ်(ခ-၅)၊ 

ဆိင်ုခန်းအမှတ်(၆) ဆိင်ုခန်းအား ေနြပည်ေတာ်၊ လယ်ေဝးမိနယ်၊ နယ်ေြမ-၂၊ အမှတ်(၅)
ရပ်ကွက်ေန ေဒ အမာရ ီ[၉/လဝန(ိင်ု)၀၃၆၅၀၈] အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေနြပည်ေတာ်၊ 
လယ်ေဝးမိ၊ နယ်ေြမ-၃၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ေန ေဒ အိအိေဆွ[၉/လဝန(ုိင်)၁၅၀၁၆၉]သုိ  
အခွန်ထမ်းအမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားအြပည့်အစံုြဖင့် ေဈးများ 
ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီသုိ လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ံုးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကုိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ေဈးများဌာန ေဈးများဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ လယ်ေဝးမိနယ်၊ လယ်ေဝးသရီရိတနာမိမေဈး၊ ုအံမှတ်(ခ-၅)၊ 

ဆိင်ုခန်းအမှတ်(၈) ဆိင်ုခန်းအား ေနြပည်ေတာ်၊ လယ်ေဝးမိနယ်၊ နယ်ေြမ-၂၊ အမှတ်(၅)
ရပ်ကွက်ေန ေဒ အမာရ ီ[၉/လဝန(ိင်ု)၀၃၆၅၀၈] အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေနြပည်ေတာ်၊ 
လယ်ေဝးမိ၊ နယ်ေြမ-၃၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ေန ေဒ လှြမင့်[၉/လဝန(ုိင်)၀၃၆၅၀၄]သုိ  
အခွန်ထမ်းအမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားအြပည့်အစံုြဖင့် ေဈးများ 
ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီသုိ လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ံုးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကုိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ေဈးများဌာန ေဈးများဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“ဒဂုံမိသစ်ေြမကွက်များဝယ်ယူလိုသည်”“ဒဂုံမိသစ်ေြမကွက်များဝယ်ယူလိုသည”်
- ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊ (၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊ ၇၇၊ ၇၈၊ ၇၉၊ ၈၀၊ ၈၇၊ ၁၆၈) 

ရပ်ကွက်
- ဒဂုံအေရှပိုင်း (၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄) ရပ်ကွက်
- တ/ဒဂု၊ံ (၆၅၊ ၅၅၊ ၁၄၀၊ ၁၄၂၊ ၁၄၅၊ ၁၄၆၊ ၁၄၇၊ ၁၅၄) ရပ်ကွက်
- မ/ဒဂုံ၊ (၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၄၀၊ ၄၁၊ ၃၂၊ ၃၃၊ ၄၈ U9U10)ရပ်ကွက်
 ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း- 09-425015277, 09-5134630   ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း- 09-425015277, 09-5134630   
                             (ြမတ်ေတာ်ဝင်)                             (ြမတ်ေတာ်ဝင)်

ကန်ထိုက်တာ ဦးေအာင်ြမတ်သက် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၁၅၂၂]ှင့် ကန်ထိုက်တာ ဦးေအာင်ြမတ်သက ်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၁၅၂၂]ှင့် 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အမှတ်(၁၀၃)၊ (၉)လမ်း၊ သေ  ဘာကျင်းရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေန 

ေဒ တင်တင်လှ [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၃၁၃၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လူကီးမင်းှင့ ်

တကွ အများသိေစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ-

လူကီးမင်းှင့် က ်ုပတုိ်၏မတ်ိေဆွမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၈)ရက်ေန၌ 

“(၂)ခန်းတွဲ  (၆)ထပ်တိုက်သစ်  ေဆာက်လုပ်ရန်အတွက်  ေြမရှင်/အိမ်ရှင်ှင့ ် 

ကန်ထိုက်တာတို ှစ်ဦးသေဘာတူကတိစာချပ်” တစ်ရပ်အားချပ်ဆိုခဲ့ပီး အဆိုပါ 

စာချပ်၌ပါရှိေသာ ေြမရှင်ဘက်မ ှေဆာင်ရက်မည့်အချက်များ၊ တာဝန်ဝတ ရားများကိ ု

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွဘက်မှ တိကျစွာလိုက်နာ ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ်လည်း လူကီးမင်း 

ဘက်မှ လိုက်နာ ေဆာင်ရက်မ မရှိသည်ကိ ုလူကီးမင်းကိုယ်တိုင်အသိပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါ (၂၈-၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိစာချပ်အပိုဒ်(၃)၌ 

ကန်ထိုက်တာ၏ မှားယွင်းမ တစ်စုံတစ်ရာေကာင့် တိုက်ေဆာက်လုပ်မ လုပ်ငန်းကို 

ေှာင့ေ်ှးကန်ကာြခင်း၊ ရပ်ဆိင်ုးေစြခင်းြဖစ်ေပ ခဲပ့ါက အပိဒ်ုအမှတ်(၂)ပါကစိ ရပ်များမှ 

အပ ကန်ထိုက်တာကိုယ်တိုင်သာလ င် တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အတအိလင်းေဖာ်ြပထားချက်ကိ ုစာချပ်ပါအချက်များမှ ထင်ရှားရှင်းလင်းစွာေဖာ်ြပထား 

သည်ြဖစ်ရာ လူကီးမင်းအေနြဖင့ ်ထိမ်ချနိ်အြငင်းပွားရမည့်ကိစ မဟုတ်ပါ။

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွအေနြဖင့်   ေြမရှင/်အိမ်ရှင်ဘက်မ ှ   ေဆာင်ရက်ရမည့ ်

စာချပ်ပါကိစ ရပ်များအေပ တိကျစွာ လိုက်နာေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ်လည်း လူကီးမင်း 

ဘက်မှ (၂၈-၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ကတိစာချပ်အပိုဒ်(၅)၌ ေဖာ်ြပချက်ြဖစ်ေသာ ေြမကီး 

စတင်တူးသည့ေ်နမှ (၁၂)လအတွင်း အပီးအစီးေဆာင်ရက်ရန်သေဘာတကူတြိပထား

ချက်အရ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွဘက်မှ တိုက်သစ်ေဆာက်လုပ်ရန်အလိုငှာ ဖယ်ရှား 

ေြပာင်းေရ ေပးခ့ဲေသာ်လည်း လူကီးမင်းဘက်မှ တုိက်သစ်အားေဆာက်လုပ်ရန် တစ်စံု 

တစ်ရာ ယေနယခအုချန်ိအထ ိကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မြပခဲသ့ည်မှာ ပကတအိမှန်တရား 

အရလည်းေကာင်း၊  ေြမြပင်၌ရှိေနေသာ  လက်ရှိအေြခအေနအေကာင်းြခင်းရာ၌ 

လည်းေကာင်း ေပ လွင်ထင်ရှားလျက်ရှိေကာင်း က ်ုပ်တိုအေနြဖင့် သိရှိရပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွဘက်မှ (၂၈-၁-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ ကတိစာချပ်ရိှ 

အချက်အလက်များအေပ  လိက်ုနာေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး လူကီးမင်းဘက်မှ အဆိပုါစာချပ်ရိှ 

ကတပိဋညိာ်များအား တစ်စုတံစ်ရာလိက်ုနာေဆာင်ရက်မ မရိှေသာေကာင့ ်က ု်ပ်တို 

မတ်ိေဆှွင့သ်ေဘာတညူထီားေသာ အမှတ်(၂၀)၊ စာတိက်ု(၂)လမ်း၊ ယမုနံာ(၂)ရပ်ကွက်၊ 

ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိရိှ  ေနအမ်ိေြမေနရာ၌ ယခင်သေဘာတညူမီ ထားသည့အ်တိင်ုး 

(၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ် တိုက်သစ်(၁)လုံးအား ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ(ှ၇)ရက်အတွင်း 

စတင်ေဆာက်လုပ်ေပးပါရန်ှင့ ်  အကယ်၍  ထိုေနရက်အတွင်း  လူကီးမင်းဘက်မ ှ

တိက်ုသစ်ေဆာက်လုပ်မ လုပ်ငန်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှပါက က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွှင့် လူကီးမင်းတုိ 

ချပ်ဆိထုားေသာ (၂၈-၁-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ ကတစိာချပ်သည် လူကီးမင်း၏သေဘာဆ  

အေလျာက်ဖျက်သိမ်းပျက်ြပယ်သည်ဟ ုက ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွဘက်မ ှမှတ်ယူမည်ြဖစ ်

ေကာင်းှင့ ်အဆိုပါ အိမ်၊ ေြမေနရာအားအေကာင်းြပ၍ အြခားတစ်ပါးသူများအား 

တစ်စုံတစ်ရာေရာင်းဝယ်မ ရှိခဲ့ပါကလည်း  က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွဘက်မ ှ လုံးဝ(လုံးဝ)

တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း လူကီးမင်းှင့ ်အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

“Phyo Thu”“Phyo Thu”

Real Estate & Legal ServiceReal Estate & Legal Service

 ေဒ ချယ်ရီဝင်း (LL.B) ဦးဖိး(LL.B) ေဒ အိအိေအာင်(LL.B) ေဒ ချယ်ရီဝင်း (LL.B) ဦးဖိး(LL.B) ေဒ အိအိေအာင်(LL.B)

 (စ်-၁၅၄၀၁) (စ်-၂၉၆၈၈) (စ်-၅၃၂၁၀) (စ်-၁၅၄၀၁) (စ်-၂၉၆၈၈) (စ်-၅၃၂၁၀)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၂၃၅)၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်းှင့် စံြပ(၃)လမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၂၃၅)၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်းှင့် စံြပ(၃)လမ်းေထာင့်၊ 

ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၂၅၉၅၀၊ ၀၉-၇၉၉၈၆၅၃၈၈ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၂၅၉၅၀၊ ၀၉-၇၉၉၈၆၅၃၈၈

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်သိပ ံှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာနအဆင့်ြမင့်သိပ ံှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန

နည်းပညာတက သိုလ်(မ ေလး)နည်းပညာတက သိုလ်(မ ေလး)
၁။ နည်းပညာတက သုိလ်(မ ေလး)တွင် လံုခံေရးဝန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 

ငှားရမ်းလိုပါသြဖင့ ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါအဆိုြပလ ာစတင် - ၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်မှ ၁၄-၂-၂၀၂၂ ရက်ထိ

  ေရာင်းချမည့ ်ရက်ှင့်အချနိ်  ညေန(၃:၀၀)နာရီထိ

  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေနာက်ဆုံး - ၁၄-၂-၂၀၂၂ရက်

  တင်သွင်းရမည့်ရက်ှင့်အချနိ ်  ညေန (၃:၀၀)နာရီထိ 

  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ေငွစာရင်းဌာန၊

  ဝယ်ယူရမည့်ေနရာ  နည်းပညာတက သိုလ်(မ ေလး)

  တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့ ် - ထပ်မံေကညာပါမည်

  ရက်ှင့်အချနိ်ေနရာ 

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းလိုသူသည ်သတ်မှတ်တင်ဒါအာမခံေကး PO ကို 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသည့ ်ပုံစံှင့်အတူ ပူးတွဲတင်သွင်းရမည်။

၄။ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ်အေသးစတ်ိသရိှိလိေုသာ အချက်အလက် 

များရှိပါက နည်းပညာတက သိုလ်(မ ေလး)၏ ဖုန်း- ၀၉-၂၅၆၁၂၉၈၆၈၊ ၀၉- 

၉၇၇၇၉၉၉၃၄ တိုသို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

 နည်းပညာတက သိုလ်(မ ေလး) နည်းပညာတက သိုလ်(မ ေလး)

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၂၀၄၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၂၀၄

ေဒ စိုးစိုးေမာ ် ှင့် ဦးသိန်းေဇာ်

(တရားလို)   (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊   မိေကျာင်းကန ်

(၁)ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ အမှတ် -၂/5D ေန တရားပိင ် ဦးသိန်းေဇာ် 

(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “ေငွကျပ ်၆၁၂၀၀၀၀၀/- ရလိုမ ” ရလို 

ေကာင်းှင့် ေလ ာက်ထားစဲွဆုိသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ  

ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူ

ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၈)

ရက်၊ (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၁၂)ရက်ေန  မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)

နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် 

ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင ်အထက်ပါေနရက်တွင ်သင်မလာ 

ေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့် 

မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကုကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က 

ထေုချတင်ြပ  အမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်း အစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ 

ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်

ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ 

ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၂၇)ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (စမ်းသီတာေအာင်)  (စမ်းသီတာေအာင)် 

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန် ရပ်ကွက်၊ သီရိလမ်း၊ 

အမှတ်-၁၂၅၂/၁၂၅၃ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် တိုက်၏အခန်း 

အမှတ်(၃၀၃)ဟုေခ တွင်ေသာ တုိက်ခန်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် 

(၁၇-၂-၂၀၁၂)ရက်စဲွပါ “ှစ်ဦးသေဘာတူတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိ

စာချပ်”အရ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်  လက်ဝယ်ထားရိှသူများြဖစ်သည့် (၁) ဦးေကျာ်ေဇာ 

[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၃၄၀၉၈]ှင့ ်ေဒ သန်းေအး[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၃၄၁၂၇]တိုမှ 

မိမိတိုပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်

က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ  ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။  ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက  ဥပေဒှင့်အညီ 

အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သေိစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး

 အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၄၈၉၃၃) (စ်-၁၀၈၇၅) (စ်-၄၈၉၃၃) (စ်-၁၀၈၇၅)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၂/

ေရ ေပါက်က)ံ၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၆၉)ဟေုခ တွင်ေသာ ေဒ ရရီြီမင့ ်
အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက် (အလျား ၂၀ ေပxအနံ ၆၀ ေပ)  (ေခါင်းရင်းြခမ်း)ရိှ ေြမကွက် 
ှင့် ေြမေပ ရိှ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား တရားဝင် ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ ်အြပည့အ်ဝရိှသြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပကသည့ ်(၁) ေဒ ွန်ွန်ဆန်း [၁၂/
ဥကမ(ိုင်)၀၁၂၆၄၁]၊  (၂) ဦးေကျာ်ေဇယျာထွန်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၂၆၀၃၈] တိုထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ဝင်းဝင်းေထွး [၇/ဇကန(ိုင်)၀၃၅၆၀၂]က ဝယ်ယူရန်အတွက်  
ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အထက်ပါကဲသ့ို အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသို အေထာက်အထားစာရက ်
စာတမ်းမူရင်း ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သ ူ
မရှိပါက သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်ပီးလ င် အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၈၂၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၈၂၉)
အမှတ်(၄၃)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ အမှတ်(၄၃)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ 
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၄၁၉၃၈ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၄၁၉၃၈

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်
ေနြပည်ေတာ ်တပ်ကုန်းမိနယ ်

လက်ပန်ေကျးရာ၊  အမှတ်(၁၁) 

အထက(ခဲွ) ဒသမတန်းမှ ေမာင်ြပည့ ်

ုိင်ဦး၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေမာင်စုိး 

[၉/တကန(ိုင်)၁၀၃၁၁၅]ှင့် မိခင် 

အမည်မှန်မှာ ေဒ သန်ိးေရ  [၉/တကန 

(ိုင်)၁၉၉၀၂၀] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေမာင်စိုး-ေဒ သိန်းေရ ဦးေမာင်စိုး-ေဒ သိန်းေရ 

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေနာင်ချိမိနယ်၊ လက်ပံကုန်း 

ေကျးရာ၊  စံြပေရ ကူ၊  အလက၊ 
Grade-6  မှ ေမာင်ရဲလင်းဦး၏ ဖခင် 
အမည်မှန်မှာ ဦးေနလင်းေဇာ် [၁၃/
နခတ(ိင်ု)၀၉၀၁၀၉] ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဦးေနလင်းေဇာ်ဦးေနလင်းေဇာ်

ဦးတင်လ  င်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၁၇၁၉၅]ှင့် ေဒ ခင်သူဇာထွန်းဦးတင်လ  င်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၁၇၁၉၅]ှင့် ေဒ ခင်သူဇာထွန်း

[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၆၅၉၃] တိုက်(၁၁)၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊ ဟုမ်းလမ်း၊ [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၆၅၉၃] တိုက်(၁၁)၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊ ဟုမ်းလမ်း၊ 

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိှင့် အများသိေစရန်ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိှင့် အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ FMI City ၊ ဂ မာ(၇)လမ်း၊ အမှတ် 

(D-၁၀)ေန က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ ခင်ေထွးရ၏ီ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လူကီးမင်း 
တိုှင့် အများသိေစအပ်ပါသည်။

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်ေထွးရီသည် သားသမီး(၄)ဦး ေမွးဖွားခဲ့ပီး 
ဦးတင်လ  င်မှလွဲ၍ ကျန်ေမာင်ှမ(၃)ဦးတိုသည် ိုင်ငံရပ်ြခားသိုသွားေရာက်၍ 
အလုပ်လုပ်ကုိင်ခ့ဲပီး၊ စုေဆာင်းရရိှေငွများကုိ  မိခင်ထံသုိ  ေပးပုိအပ်ံှခ့ဲပါသည်။ 
ထိအုပ်ံှထားခဲေ့သာေငမွျားကိ ုဦးတင်လ  င်ကိယ်ုတိင်ု  မခိင်ထမှံ သွားေရာက်ယခူဲ၍့ 
အမ်ိခေံြမများကိဝုယ်ယူပီး ဝယ်/ေရာင်းလပ်ုငန်းများကိ ုကိယ်ုတိင်ုေဆာင်ရက်ခဲ ့
ေသာ်လည်း ယေနတိင်ုစာရင်းရှင်းလင်းေပးြခင်းမရိှခဲပ့ါ။ က ု်ပ်မတ်ိ ေဆမှွ ေခတ  
စိုက်ထုတ်ေပးခ့ဲေသာေငွေကးေကာင့် လူကီးမင်းတုိမှာ စီးပွားေရးေကာင်းမွန်ခ့ဲပီး 
လူကီးမင်းတို၏ ပိင်ုဆိင်ုမ များစွာတိုးပွားခဲရ့ေကာင်း ပူးတဲွပါစာရင်းအရ သခိဲရ့ပါ 
သည်။ (၁၃-၁၂-၂၀၁၇)ရက်တွင် က ု်ပ်မတ်ိေဆှွင့ ်ဆရာေလး(သလီရှင်)တိုသည် 
လူကီးမင်းထသံိုေငေွကးကစိ ရှင်းလင်းေပးရန် လာေရာက်ေတွဆုသံည့အ်ချန်ိတွင် 
လူကီးမင်းမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွှင့် ဆရာေလးတိုအား ခိမ်းေြခာက်ေြပာဆို၍
ေမာင်းထုတ်ခဲ့ပါသည်။ အသက်(၉၁)ှစ်အရယ်ရှိ လူကီးမင်းတို၏မိခင်အား 
ေအးချမ်းစွာတရားအားထုတ်ိုင်ရန်ှင့ ်  က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံ  အပ်ှံထားသည့် 
ေငွေကးများကုိ ြပန်လည်ေပးအပ်ုိင်ရန် လူကီးမင်းတုိမှ ကာလေပါက်ေဈးြဖင့် ကာလေပါက်ေဈးြဖင့် 
ငှားရမ်းခေငွများ၊ တိုက်ခန်းေရာင်းရေငွများှင့် ယေနအထိ  တိုးပွားေငွများကို ငှားရမ်းခေငွများ၊ တိုက်ခန်းေရာင်းရေငွများှင့ ်ယေနအထိ  တိုးပွားေငွများကိ ု
မှန်ကန်စွာစာရင်းရှင်းလင်း၍ ေငွေကးများြပန်လည်ေပးအပ်ပါရန် မှန်ကန်စွာစာရင်းရှင်းလင်း၍ ေငွေကးများြပန်လည်ေပးအပ်ပါရန ်အေကာင်း 
ကားခ့ဲေသာ်လည်း လူကီးမင်းတုိမှ ယေနတုိင်တစ်စံုတစ်ရာေဆာင်ရက်ေပးြခင်း 
မရှိခဲ့ပါ။ သိုြဖစ်ပါ၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွှင့် လူကီးမင်းတိုေငွစာရင်းမရှင်းလင်းမီ 
လူကီးမင်းတုိလက်ဝယ်ရိှ ပူးတဲွပါ မေရ မေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်းစာရင်းပါ ခှံင့် ပစ ည်းစာရင်းပါ ခံှင့် 
တိက်ုခန်းများကိ ုေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းှင့ ်ေပးကမ်း တုိက်ခန်းများကုိ ေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းြခင်းှင့် ေပးကမ်း 
ြခင်းများ မြပလပ်ုပါရန် ြခင်းများ မြပလပ်ုပါရန် လူကီးမင်းတိုှင့အ်များသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။ လူကီးမင်းတုိအေနြဖင့် ေတာင်းဆုိသည့်အတုိင်း ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းမရိှ 
ပါက ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ကိတင် 
အသိေပးအပ်ပါသည်။

“မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းစာရင်းများ”“မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းစာရင်းများ”
၁။ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (FMI City) ေရ သရဖ(ီ၄)လမ်း၊ (H-132) ခံှင့် လုံးချင်း 

တိုက် (၁)လုံး
၂။ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊ တိုက်(၁၁)၊ ပထမထပ(်ေထာင့်ခန်း)၊ 

(တစ်)ခန်း။
၃။ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ပန်းလ  င်အမ်ိရာ၊ တိက်ု(၈)၊ ေြမညထီပ်(အလယ်ကား)၊ 

(တစ်)ခန်း။
၄။ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ပန်းလ  င်အမ်ိရာ၊ တိက်ု(၈)၊ (ေနာက်ေကာ)၊ ေြမညထီပ် 

(တစ်)ခန်း၊ (အင်တာနက်ဂိမ်းဆိုင)်။
၅။ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊ တိုက်(၁၁)၊ ေြမညီထပ(်ပထမထပ် 

ှင့်တွဲလျက်) အက   ျဆီိုင်ဖွင့်ထားသည့်အခန်း(တစ်)ခန်း။
၆။ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ေလယာ်ကွင်းအနီးရှ ိ(၈)ဧကခံကွက(်တစ်)ကွက်။
၇။ ရန်ကုန်မိ၊ (၉)မိုင် မစိုးရိမ်ေကျာင်းလမ်းထဲမှာရှ(ိေပ ၂၀၀-ေပ ၉၀) ခံကွက် 

(တစ်)ကွက်။
၈။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီရှိ(၁၆)ဧက၊ သီဟိုဠ် ခံ(တစ်) ခံ။
၉။ ရန်ကုန်မိ၊ ေထာက်ကံ့ရှ ိ(၃၅)ဧက၊ သရက် ခံ(တစ်) ခံ။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ေအးမူ(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၅၃၉၇)ေဒ ခင်ေအးမူ(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၅၃၉၇)
အမှတ်(၁၀၇/၁၀၉)၊ ပထမထပ်၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၇/၁၀၉)၊ ပထမထပ်၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၆၉၇၀ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၆၉၇၀

ြပည်မိ၊ ေလးဆူဓာတ်ေပျာ်ေရ ဆံေတာ်ြပည်မိ၊ ေလးဆူဓာတ်ေပျာ်ေရ ဆံေတာ်

ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးတွင်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးတွင်

(ပထမအကိမ်)မဟာေဆးပ  ာန်းပူေဇာ်လှဒါန်းပွဲကီး(ပထမအကိမ်)မဟာေဆးပ  ာန်းပူေဇာ်လှဒါန်းပွဲကီး

  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးှင့်တက ွ ြပည်ေထာင်စုသမ တ 

ြမန်မာိုင်ငံ တစ်ဝန်းလံုးတွင် ေဘးအ ရာယ်အသွယ်သွယ်မှ 

မကပ်မေရာက ် ကင်းစင်လွင့်ေပျာက်ေစရန်ှင့ ် ဗုဒ သာသနာ 

ေတာ်၏ အဆီအှစ်ြဖစ်ေသာ (မဟာပ  ာန်းအဘိဓမ ာေဒသ

နာေတာ်ကီး) ေနေရာင်လေရာင်ပမာ ဝင်းပထွန်းေတာက ်

ေကာင်းကျိးေရာက်ေစရန ် ရည်သန်၍ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်မှ ဦးေဆာင်လမ်း န်မ ှင့် ေလးဆူ 

ဓာတ်ေပျာ်ေရ ဆံေတာ်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ဩဝါဒါစရိယ 

ဆရာေတာ်ကီး များ ကီးမှး၍  သံဃာေတာ်အရှင်သူြမတ်များမ ှ

ပထမအကိမ် မဟာေဆးပ  ာန်းပွဲ ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်လှဒါန်း 

ပွဲကီးကိ ုဤေစတီေတာ်ကီး ရင်ြပင်ေတာ်ြမတ်စွယ်ေတာ်တုိက်

တွင် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသုိလဆန်း ၁၃ ရက်)  ၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက် (ေသာကာေန) နံနက် ၆ နာရီမှ ၁၇-၁- ၂၀၂၂ ရက် 

နံနက် ၆ နာရီအထိ (၃)ရက်တိုင်တိုင ် စ်ဆက်မပျက် ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ပီး ေကျာင်းတိုက်ကီးများသို 

ေဆးပစ ည်းများှင့ ်ဒါတဗ ဝတ  အစုစုအား သွားေရာက်လှဒါန်းပူေဇာ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ရတ်ဖတ်ချးီြမင့်ေတာ်မ ူ

ကသည့ ် သံဃာေတာ်အရှင်သူြမတ်များအတွက ် ဆွမ်း၊ ခဲဖွယ်၊ ေဘာဇ်၊ ဒါတဗ ဝတ အစုစုတိုကိုလည်း 

လှဒါန်းကုသိုလ် ပါဝင်ေတာ်မူကပါရန ်ေလးစားစွာဖိတ်ကား  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

ေဂါပကအဖွဲုံး(ရင်ြပင်ေတာ)်ဖုန်း-၀၅၃-၂၀၂၅၀၃၅

ေဂါပကအဖွဲုံး(ေအာက်ုံး)ဖုန်း-၀၅၃-၂၀၂၅၁၈၀

ေဂါပကအဖွဲေဂါပကအဖွဲ

ြပည်မိြပည်မိ



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၅၇၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၅၇
ေဒ ဝင်းဝင်းတင ်                 ှင့်             ၁။ ေဒ စမ်းစမ်းြမင့်

              ၂။ ဦးတင်ေအာင်

(တရားလို)             (တရားပိင်များ)(တရားလို)             (တရားပိင်များ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ေပ ဦး(၄)

လမ်း၊ အမှတ် (၈၅၉)ေန (၂) တရားပိင် ဦးတင်ေအာင်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ) 

သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက  မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆို 

ေပးေစလိမု ရလိေုကာင်းှင့ ်ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ 

၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ

ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက် 

(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တပုိတဲွလဆုတ် ၃ရက်)မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည် 

ပါသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန်  ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ 

၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက ်

ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင်တရားလိုက ကည့် လို 

သည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း 

အစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ် 

ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။  သင်က ထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် 

အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၁၁ ရက်ေန ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။   (နန်းစမ်ငင်း) (နန်းစမ်ငင်း)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၅)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၅)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေမာင်မင်းသူ  CDC. 

69823 ၏ Passport,  SID, CDC.  
သေ  ဘာသားစာအုပ်များ ေပျာက်ဆုံး 
သွားပါသြဖင့် ေတွရိှပါက အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်   ေမတ ာရပ်ခံအပ် 
ပါသည်။       ဖုန်း-09-777196725 ဖုန်း-09-777196725

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၆၈၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၆၈
ဦးေကျာ်ကိုကိုလင်း             ှင့်             ၁။ ဦးလင်းလင်းကို
              ၂။ ေဒ ဝင်းစ ာြဖ
(တရားလို)             (တရားပိင်များ)(တရားလို)             (တရားပိင်များ)
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၄)ရပ် 

ကွက်၊ မလိခ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၃၈၃/က)ေန (၁)တရားပိင် ဦးလင်းလင်းကိုှင့ ်  
(၂) တရားပိင ်ေဒ ဝင်းစ ာြဖ( ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိတို သိေစရမည်။

 သင့်အေပ ၌ တရားလုိက “ေမာ်ေတာ်ယာ်၏တန်ဖုိးေငွကျပ်သိန်း(၁၀၀) “ေမာ်ေတာ်ယာ်၏တန်ဖုိးေငွကျပ်သိန်း(၁၀၀) 
ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်ငှားရမ်းခ (၃၅)လစာအတွက် ေငွကျပ်(၁၁၅)သိန်းှင့် ကား ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်ငှားရမ်းခ (၃၅)လစာအတွက် ေငွကျပ်(၁၁၅)သိန်းှင့် ကား 
ကာလအရပ်ရပ် နစ်နာေကးေငွကျပ်သိန်း(၄၅) စုစုေပါင်း ေငွကျပ်သိန်း(၂၅၀)ကာလအရပ်ရပ် နစ်နာေကးေငွကျပ်သိန်း(၄၅) စုစုေပါင်း ေငွကျပ်သိန်း(၂၅၀)
တတိရိလိမု ” တတိရိလိမု ” ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုမဟတ်ု၊ 
၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ
သင့်ကုိယ်စားလှယ်၊ ံုးအခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့် 
စပ်ဆိင်ုသည့ ်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့ ်
ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ (၂၇)ရက် (၁၃၈၃ခှုစ်၊ ြပာသိလုဆတ်ု ၁၁ရက်) 
မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀နာရီတွင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရှိသ ူတရားလိုစွဲဆို 
ချက်ကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ံုးသုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သေိစရမည်မှာ 
အထက်က ဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက်တွင် သင်မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ် 
ရာ၌ ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့် 
စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှ 
သည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ် 
ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် 
အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၇)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

          (ယ်ွယ်ဝင်း)          (ယ်ွယ်ဝင်း)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

သန်လျင်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌သန်လျင်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၉၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၉
ေဒ ေဌးေဌးကိင ်               ှင့်  ဦးေဇာ်ကိုကို
(တရားလို)   (တရားပိင်)(တရားလို)   (တရားပိင)်
အထက်ပါအမ မှ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ သရက် 

ေတာ (ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုေစာပလုမ်း၊ အမှတ်(၉၂)ေန ဦးေဇာ်ကိကုိ ု(ယခေုနရပ် 
လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလို ေဒ ေဌးေဌးကိင်က ေမတ ာြဖင့ ်အကူအညီေပး 
ေငွကျပ်(၄၅)သိန်းရလိုေကာင်း စွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 
သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု
ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံးအခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်း 
မဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူတစ်ဦးတစ် 
ေယာက်၊  ၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက် (၁၃၈၃ 
ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၄ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် အထက်က အမည် 
ေရးသားပါရှိသ ူတရားလိုစွဲချက်ကိ ုထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သို လာေရာက ်
ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ဆုိခ့ဲသည့်ေနရက်တွင်  သင်မလာ 
မေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ 
၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထေုချတင်ြပ 
အမီှြပလိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ 
သိုတည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ 
သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။  

    (လဲ့လဲ့ေဌး)(လဲ့လဲ့ေဌး)
တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)

                                                       သန်လျင်မိနယ်တရားုံး                                                       သန်လျင်မိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၇)၊ 

ေြမကွက်အမှတ ်(၅၉၀)၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀ စတုရန်းေပ)ရှိ ှစ် (၆၀)

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၅၉၀)၊ ေမာင်းမကန်ကမ်းသာယာ 

လမ်း၊ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမှင့အ်မ်ိ 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ေဒ ေအးစီ[၁၃/

မကန(ိုင်)၀၀၁၇၂၆]ထမံ ှက ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် 

ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနရက်မှစ၍  (၁၄)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် 

က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

    န်ကားချက်အရ-  န်ကားချက်အရ-

   ေဒ အိသီရိက                 ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း   ေဒ အိသီရိက                 ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း

   LL.B.,M.A(Business Law)                LL.B,LL.M   LL.B.,M.A(Business Law)                LL.B,LL.M

    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၃၃)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၉၈)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၃၃)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၉၈)

   ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅                  ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈   ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅                  ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈

အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်ေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၇၂၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၄၄၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၄၄၊ ၁၇၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေဒ စန်းစန်းေရ  
[၁/မကတ(ုိင်)၀၆၀၄၈၇]၊ အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား ပါမစ်ေြမအမည်ေပါက်  ေဒ စန်းစန်းေရ ထမှံ 
အရပ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူသ ူဦးေနလင်းေအာင[်၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၂၂၄၇]+ ေဒ အိအိေအာင်[၁၀/
မလမ(ိင်ု)၁၁၄၂၉၂]မှ အခွန်ဌာနမှ ထတ်ုေပးထားေသာ ပါမစ်မတိ မှန်၊ ေငသွွင်းချလန်၊ စာချပ်တို 
တင်ြပ၍ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်ေလ ာက်ထားလာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အခွန်ဌာနသို အမည်ေပါက် 
စိစစ်ြပန်ကားေပးရန်ှင့်  ပါမစ်မိတ မှန်ထုတ်ေပးထားြခင်းရိှ/မရိှ၊ မူလပါမစ်ပယ်ဖျက်ထားြခင်း 
ရှိ/မရှိ ေမးြမန်းခဲ့ရာ အခွန်ဌာနမှ (၅-၁၁-၂၀၂၀)ြဖင့် ေဒ စန်းစန်းေရ အမည်ြဖင့်  ေြမချပါမစ ်
မိတ မှန် ထုတ်ေပးထားြခင်းမှာ မှန်ကန်၍ ၎င်းဌာနရိှ မှတ်ပံုတင်စာရင်းတွင် ပါမစ်မူရင်းအား 
ပယ်ဖျက်ထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း ြပန်ကားလာပါသြဖင့် ဦးေနလင်းေအာင်+ေဒ အိအိေအာင်မှ 
ပါမစ် မတိ မှန်တင်ြပ၍ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ၊ ေတာင်ပိင်ုးခိင်ု သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာ 

တုိးချဲ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၆၀)၊ (ဦးစိန်ြမင့်)/ ဦးကုိကုိလတ် အမည်ြဖင့် မိရာှင့် 
အိုးအမ်ိဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ ချထားေပးသည့ ်အလျား x အန ံေပ(၄၀x၆၀) အကျယ် 
ရှိ ေြမကွက်ကို အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး လက်ရှိြဖစ ်
ေကာင်းှင့် ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသ ူေဒ ခင်သီတာထွန်း [၁၂/
သလန(ိင်ု)၀၁၁၈၆၇]အမှတ်(၃၆)၊ ယဇုန(၂)လမ်း၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင် 
မိ ေနသထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွချိေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ် 
စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးထွန်းထွန်းစိုး (LL.B)ဦးထွန်းထွန်းစိုး (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၂၈၅)(၈-၃-၂၀၀၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၂၈၅)(၈-၃-၂၀၀၄)
အမှတ် -၁၃/၉၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ဗိုလ်ချပ်ရာအမှတ် -၁၃/၉၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ဗိုလ်ချပ်ရာ

သန်လျင်မိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၅၈၄၅၈၄၉သန်လျင်မိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၅၈၄၅၈၄၉

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ

ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 က န်မ ေဒ စုစုလတ်(ဘ) ဦးေကျာ်ြမင့ ် [၁၄/ဇလန(ိုင်)၀၈၉၇၉၄]

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်ေနသကူ (၁၄-၅-၂၀၂၀)ရက်စဲွြဖင့ ်

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် ၅၅၆၉/၂၀၂၀ ြဖင့် ကိုယ်စားလှယ ်

လ ဲစာ ရီဇစ တီမှတ်ပုံတင်စာချပ်ြဖင့် ဦးေအာင်ြပည့်ဖိးဦး(ဘ)ဦးသိန်းေငွ 

[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၆၄၉၇၉]၊ အမှတ်-၄၄၁၊ ပါရမီလမ်း၊ ရဲစုေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာဒုံမိနယ်ေနသူကိ ုအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ လ ဲအပ်ထားပါ 

သည်။ ယခုအခါ ဦးေအာင်ြပည့်ဖိးဦး (ဘ) ဦးသိန်းေငွအား အေထွေထွ 

ကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာ လ ဲအပ်ထားသည်ကုိ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းလုိက်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စုစုလတ် ေဒ စုစုလတ် 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ဥတ ရသီရိမိ၊ ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁/ဥတ ရသီရိ 

ေြမာက်ရပ်၊ ဧရိယာ (၀.၁၄၆)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ(်ဥ-၆၃၀၁) ေဒ ှင်းြဖေဖွး၊ (ဘ) 
ဦးစိန်ဝင်း အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀) ေြမငှားစာချပ ်ေြမကွက်ကိ ုေဒ သ ာကည ်[၁၂/
မဂတ(ုိင်)၀၆၁၆၅၆](ဘ)ဦးေမာင်ကည်မှ ေနြပည်ေတာ် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင် 
ုံး၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ် ၈၀၀/၂၀၂၁ (၁-၆-၂၀၂၁) တင်ြပ၍ ဦးေကျာ်စွာ 
စိုး [၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၅၃၆၇](ဘ)ဦးစိုးေဌး အမည်ြဖင့ ်မှတ်ပုံတင် အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပု/ံေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက် 
လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမန်ိဒကီရမီျား 
အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)
ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက် 
မ မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမပု/ံေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက် 
ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိက်ုသည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ေဈးကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်လမ်း၊ အမှတ်(၃၆)

တည်ရိှရာ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 26-C1၊ ေြမကွက်အမှတ်(210)၊ 
ဦးေရ ြဖ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်(သက်ကန်ု) ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေရ ြဖ 
ထံမ ှပိုင်ဆိုင်စာချပ်အမှတ(်၃၀၁၀/၇-၇-၂၀၂၀)ြဖင့် ေဒ ေဆွေဆ[ွ၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၇ 
၃၃၉]၊ ေဒ ွန်ွန် မိင် [၁၂/စခန(ုိင်)၀၃၉၁၈၄]တုိမှ ပုိင်ခ့ဲပါသည်။ ေဒ ေဆွေဆွသည် 
(၉-၅-၂၀၂၁)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (ခင်ပွန်း) ဦးစိန်ေဖသည် (၂၅-၈-၁၉၉၉)ရက် 
တွင်လည်းေကာင်း၊ အသီးသီးကွယ်လွန်ခဲပ့ါသြဖင့ ်ဦးစန်ိေဖ၊ ေဒ ေဆေွဆတွို၏ သားသမီး 
(၄)ဦးြဖစ်ေသာ ဦးသန်ိးစိုး [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၆၉၅၃၆]၊ ဦးြမင့စ်ိုး [၁၃/သပန(ိင်ု)၀၁၃၁၀၀]၊ 
ေဒ ကကေဆွ [၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၀၇၃၄၉]၊ ဦးထိန်ဝင်း [၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၂၁၄၅၅]တုိမှ 
သားသမီးေတာ်စပ်ေကာင်းှင့ ်ေဒ ေဆွေဆွ၏ အစုအတွက် ၎င်းတိုသာ အေမွဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ အြခားအေမွဆက်ခံသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  မကျန်ရှိေကာင်း၊ ၈-၆-
၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ကျန်ိဆုိသည့် ဒဂံုမိနယ်တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိ 
(၂)ေစာင်၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ပိုင်ဆိုင်စာချပ်၊ ှစ်(၆၀) 
ဂရန်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်တိုကိ ုတင်ြပ၍ ပူးတွဲပိုင်ရှင ်ေဒ ွန်ွန် မိင် [၁၂/စခန 
(ိင်ု)၀၃၉၁၈၄]ှင့အ်တ ူအေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက် 
ထားလာရာ ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၄)လမ်း၊ အမှတ်(၃၂၆)ဟုေခ  

တွင်ေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် အေဆာက်အဦမှ ေြမညီထပ်(ဝဲဘက်) ေြခရင်းခန်း 
အကျယ်အဝန်း ( ၁၂      x ၆၀)ေပခန်ရိှ လေူနတိက်ုခန်း(၁)ခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ 
အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသဟူဆုိသု ူေဒ နနီေီမာ်(ဘ) 
ဦးထွန်းကည် [၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၅၈၄၃] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန် (၈-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနက ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ကို အပီးသတ်ေငွေချပီး ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများ 
ယူေဆာင်၍ ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးခင်ေမာင်ချိ(စ်-၆၃၂၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနဦးခင်ေမာင်ချိ(စ်-၆၃၂၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်(၆၆)၊ နတ်သ င်ေနာင်လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၆၆)၊ နတ်သ င်ေနာင်လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၈၅၄၉မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၈၅၄၉

၁
၂



ဇန်နဝါရီ  ၁၂၊   ၂၀၂၂

ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်းဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ 

ဇမ ေအးေကျာင်းတိက်ု၊ ပ ဗလေတာင်တန်းသာသနာြပ- 

ဓမ ေမဒိနီဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်းမှ တုိက်အုပ် 

ဆရာေတာ် ဘဒ  ေသာဘိတဘဒ  ေသာဘိတ အား- ုိင်ငံေတာ်မှ"မဟာသဒ မ  "ှမဟာသဒ မ  

ေဇာတကိဓဇ"ေဇာတကိဓဇ" ဘဲွတဆံပ်ိေတာ်အား ချးီြမင့ဆ်က်ကပ်ြခင်း 

အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း----

ေကျာင်းေဂါပက၊ ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီးှင့် ေကျာင်းေဂါပက၊ ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီးှင့ ်

ဆရာ/ဆရာမများဆရာ/ဆရာမများ

ဓမ ေမဒိနီဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်းဓမ ေမဒိနီဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်း

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၁၁-၁-၂၀၂၂ ေကးမုံသတင်းစာ၊ 

ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ ၂၈ ပါ  ကန်ကွက်ိင်ု 
ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ဟန်စု 
ေကျာ်ှင့ ် ေဒ ေအးန ာေအာင်တို၏ 
ေကာ်ြငာတွင် အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ  ေဒ သန်းသန်းစိုး [၁၂/ဒဂမ(ြပ) ၀၀၀၁၆၂]၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ သမိင်ုးမိေဟာင်း (၄)လမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်(၃၀၀)၊ ှစ်ခန်းတွဲ (၅)ထပ်တိုက်၏ (၅)လ ာ၊ တိုက်အား မျက်ှာမူလ င် 
(ဝဲဘက်ြခမ်း)၊ အေပ ဆုံးဒါဘာအခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးှင့ ်ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၁)၊ 
ေြမကွက်အမှတ် (၃၀၆)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်ထဲမှ တရားဝင်ခဲွစိတ် 
ထားြခင်းမရှိေသးေသာ ေြမကွက်၏ ေြမကွက်အား မျက်ှာမူလ င် (ဝဲဘက်ြခမ်း)ရှိ 
ေပ(၂ ၀x၆၀)ထဲမှ အလယ်ရိှ ေြမကွက်ြဖစ်ေသာ  ေပ(၁၀x ၆၀) အကျယ်အဝန်းရိှေြမှင့် 
အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုေဒ သန်းသန်းစိုး [၁၂/ဒဂမ(ြပ) 
ဝဝဝ၁၆၂]မှ  တရားဝင်လက်ေရာက ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူြဖစ်ပီး ဝယ်ယူထားသည့ ်
ေနမှစ၍ အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ  လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ ကိုယ်စားလှယ ်
လ ဲအပ်ထားြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ လှဒါန်းထားြခင်းမရှိပါ 
ေကာင်း၊ အဆုိပါ တုိက်ခန်း၊ အိမ်တုိှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ တုပ 
ြပလုပ်ြခင်း၊ မုိးမသား၊ မမှန်မကန်ြပလုပ် ေပါင်ံှေရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း မြပလုပ် 
ကပါရန် အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ထိသုို ြပလပ်ုခဲပ့ါက ေဒ သန်းသန်းစုိးမှ 
တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သန်းသန်းစိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ သန်းသန်းစိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေဟမာန်စိုးေဒ ေဟမာန်စိုး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
စ်-(၈၅၈၁) (၂၂-၁၁-၂၀၁၂)စ်-(၈၅၈၁) (၂၂-၁၁-၂၀၁၂)

တိုက်(A 2)၊  အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U 10 ရပ်ကွက်တိုက်(A 2)၊  အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U 10 ရပ်ကွက်
ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၃၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၀၆)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀) ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်ခွဲရြခင်းမြပရေသးေသာ ေြမကွက်၏ 
ညာဘက်ြခမ်း(ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ ေပ(၂၀x၆၀) တစ်ဝက်တတိရိှိ ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၈၀၆)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ 
မိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမှင့အ်မ်ိအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ရန်ကုန်မိ၊ မိြပေြမစီမံမ ဌာနတွင် အမည်ေပါက် 
ဦးပါ (CG-၀၄၅၈၁၃)ှင့ ်ဇနီးတို ကွယ်လွန်သြဖင့ ်တရားဝင်အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ် 
ေကာင်း ဖွင့်ဟေြပာဆိုဝန်ခံသူများြဖစ်ေသာ ၁။ ေဒ ခင်မာေဝ[၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၁၂၅၀၄၁]၊ ၂။ ေဒ ခင်မာချိ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၆၄၇၅]၊ ၃။ ေဒ ခင် 
မာညိ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၁၅၅၄၅]တိုထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
 ေဒ အိသီရိက  ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း ေဒ အိသီရိက  ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း
 LL.B, M,A(Business Law) LL.B, LL.M LL.B, M,A(Business Law) LL.B, LL.M
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၉၅၃၃) (စ်-၁၁၅၉၈) (စ်-၉၅၃၃) (စ်-၁၁၅၉၈)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅ ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅ ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈

အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ 
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊  ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ-်ဇ၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၁၁၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၁)၊ ေခမာသ ီ
လမ်း၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ ဦးဝင်းရှိန် [၁၂/ဥကမ 
(ိင်ု)၁၀၇၆၈၄] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမအား အမည်ေပါက် (ဖခင်) ဦးဝင်းရှိန် 
သည် (၇-၁၁-၂၀၁၇)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ 
(မိခင်) ေဒ သန်းကည်သည် (၂-၉-၂၀၁၃)
ရက်တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန် 
သြဖင့ ် ေဒ လှဲွ [၁၂/ဥကမ(ိင်ု) ၁၀၇၃၀၀]၊ 
ေဒ သန်းသန်းဲွ [၁၂/ဥကမ(ိင်ု) ၁၀၇၆၄၇]
တိုမှ တရားဝင် အေမွဆက်ခံခွင့ ်ရှိသည့ ်
သမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း   ဒဂုံမိနယ ်
တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်  -  ၁၁/ 
၁၇၁၂/၂၀၂၁၊  ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု 
စာရင်း၊ အမည်ေပါက် ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာငး်ှင့်  အေရာငး်စာချပ်ရန် 
ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ  တရားဝင် 
ခုိင်လံုေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း  ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၃၂၈)၊ သမန်ိဗရမ်းလမ်း၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက် 

ပိုင်း)မိနယ ်ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၂၈)၊ 
ဧရယိာ (၀.၀၆၂)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမသည် ေဒါက်တာေချာယ်ြမင့် 
[၂/လကန(ိင်ု)၀၀၀၈၉၃] အမည်ေပါက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက်ထံမှ ယခုေရာင်းသူ 
ဦးမျိးသက် [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၃၉၂၇၂]က အရပ်ကတစိာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယ ူ
ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိပီး အဆိုပါေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုအပီးအပိင်ုေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့အ်ေလျာက် က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ) ေဒ ေဘဘီေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ) ေဒ ေဘဘီ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၁)
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း -၀၉- ၇၇၅၁၄၄၄၀၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း -၀၉- ၇၇၅၁၄၄၄၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 

(၁/၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၁)၊ (၁၃)လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၁၄၁)ဟေုခ တွင်ေသာ ှစ်ခန်းတဲွ 

(၆)ထပ်တိုက်၊ (၆)လ ာ (ေြခရင်းြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း (12 12  ေပ x 50 ေပ)ခန်ရှိ RC 
တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို
အား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း။

 အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ု
ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေနမျိးထွန်း [၁၂/လမန(ိုင်)၁၇၁၇၁၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ ပပလွင်ဦး [၇/သနပ(ိုင်)၀၇၀၆၃၂]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချရမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 
အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံ လူကိုယ်တိုင် လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆံုးသည့်တုိင် ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေဇာ်ေဇာ်လွင်(LL.B)ဦးေဇာ်ေဇာ်လွင်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၇၀၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၇၀၀)
ဖုန်း -09-426779993ဖုန်း -09-426779993

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ မိုးေကာင်းလမ်းှင့ ်ေအာင်ေဇယျလမ်းေထာင့၊် 

ေရ မိုးေကာငး်ကွန်ဒို၊ တိုက်(ဘီ)၊ အခန်းအမှတ်(၅၀၃)ေန ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် [၁၃/ကမန(ိုင်)၀၆၄၃၀၆]ကိုင်ေဆာင်သူ ဦးေကျာ်ေကျာ်၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ မိုးေကာငး်လမ်းှင့် ေအာင်ေဇယျလမ်း 

ေထာင့ရိှ် ေရ မိုးေကာင်းအဆင့ြ်မင့အ်မ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်(J)၊ အခန်းအမှတ်(J-604)၊ 

(၂၀၀၁  စတုရန်းေပ)  အကျယ်အဝန်းရှိ   အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာတိုက်ခန်းှင့ ်

ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်တပ်ဆင်ထားေသာ ပစ ည်းများအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တိုကို ဝယ်ယူရန်အတွက် တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြဖစ်ေသာ 

စရန်ေငကွိ ုက ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သထူသံို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သုိပါ၍ အဆုိပါေရာင်းချြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို သတင်းစာတွင်ပါသည့ေ်နမှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ြပလပ်ုေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးြမင့်ဦးဦးြမင့်ဦး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၆၄)

အမှတ်(၃၆)၊ (၅၉)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၆)၊ (၅၉)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း -၀၉- ၄၅၀၀၅၆၅၃၂၊ ၀၉- ၇၉၇၈၂၂၂၉၈ဖုန်း -၀၉- ၄၅၀၀၅၆၅၃၂၊ ၀၉- ၇၉၇၈၂၂၂၉၈



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သီရိေခမာရပ်ကွက်၊ ေခမာလမ်း၊ အမှတ် -၂၃ ဟုေခ တွင်သည့် (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက် 

အေဆာက်အဦမှ (၂၀ေပ x ၈၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမညီထပ ်(ထပ်ခိုးအပါ) ေြခရင်းခန်းတိုက်ခန်းှင့ ်တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်တိုအြပင ်ယင်းတိုက်ခန်း၏မျက်ှာစာရှိ(၁၅ေပ x ၃၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမေနရာအသုံးြပခွင့်အပါအဝင ်

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုအေမွဆိုင်၊ အေပါင်အှံ၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ မိမိလက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်

လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ စန်းစန်းေအာင် [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၅၅၉၀၃]က က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ထသံို အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပသည့ ်

တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤေကညာချက်ပါသည့်ေနမ ှ

(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

အမှတ် -၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် -၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း -၀၉- ၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉- ၇၉၉၅၉၅၅၀၅ဖုန်း -၀၉- ၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉- ၇၉၉၅၉၅၅၀၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

မလိခအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၂)၊ အခန်း 
အမှတ်(၄၄) ၏ တိုက်ခန်းအမည်ေပါက် 
ဦးခင်ေမာင်ကီး [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၆ 
၄၀၅]စေုပါင်းပိင်ုအေဆာက်အအု ံပိင်ုဆိင်ု 
ခွင့်မှတ်ပုံတင်စာအုပ(်မူရင်း)မှာ ေပျာက် 
ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်အခန်းပိင်ုဆိင်ုမ အတွက် 
(Owner Book)မိတ မှန် ြပန်လည်ထုတ် 
ေပးိင်ုေရး ဦးသန်းဝင်း [၁၂/သကတ(ိင်ု) 
၁၀၈၇၁၁]မှ ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  
ကန်ကွက်လိုပါက မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိး
ေရးဦးစီးဌာန၊ ေြမှင့်အိမ်ရာဌာနခဲွ၊ အိမ်ရာ 
(၂)၊ ေနြပည်ေတာ်သို ေကာ်ြငာပါ သည့ေ်န 
မှစ၍(၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား 
ြပည့်စုံစွာြဖင့်  တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ ်
လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက 
မူရငး်စာအုပ်အား ပယ်ဖျက်ပီး (Owner 
Book) မိတ မှန်ထုတ်ေပးေရး ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

  အိမ်ရာ(၂)  အိမ်ရာ(၂)
   ေြမှင့်အိမ်ရာဌာနခွဲ   ေြမှင့်အိမ်ရာဌာနခွဲ

မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

သန်လျင်မိနယ်တရားုံးသန်လျင်မိနယ်တရားုံး

၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၉၆၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၉၆
  ေဒ ဇင်သူထွန်း ှင့်  ဦးသန်းေဇာ်ထွန်း
  တရားလို   တရားပိင်တရားလို   တရားပိင်

ဇီးြဖကုန်းရာမ၊ စွယ်ေတာ်ဘုရားေကျာင်းဝင်းနား၊ ဇီးြဖကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ 
လက်ပံတန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ဦးသန်းေဇာ်ထွန်း(ဘ) ဦးကိုေထွး(ယခုေနရပ် 
လိပ်စာမသိ)သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလုိ ေဒ ဇင်သူထွန်းက လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲေပးေစလုိမ  
ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ် ၍  သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ယင်းအမ ှင့် 
စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ် 
ံုးအခွင့်အမိန်အရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့် စပ်ဆုိင်သည့် အချက်များကုိ 
ေချပေြပာဆုိုိင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎ငး်ေရှေနှင့်ပါေစ၍ ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၇ ရက်( ၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၇ ရက်) တနလ  ာေန  မွန်းမတည့်မီ 
(၁၀:ဝဝ) နာရီတွင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရှိသ ူတရားလို စွဲဆိုချက်ကို ထုေချ 
ရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သေိစရမည်မှာ အထက်က ဆိခုဲသ့ည့် 
ရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပး 
လိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်က 
ထုေချတင်ြပ အမီှြပလုိသည့်  စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင် 
လာရမည်။ သိုတည်းမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက် တွင် ထည့အ်ပ်ပိုလိုက်ရမည်။ 
သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (ေသာ်တာထွန်း)(ေသာ်တာထွန်း)
 တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁)
 သန်လျင်မိနယ်တရားုံး သန်လျင်မိနယ်တရားုံး

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၃၂/ဘီ၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ပျ်းမပင်ေြမာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅၁၆၊ ဧရိယာ 

(၀.၁၁၀)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အမှတ်(၅၁၆)၊ ရက်လှလမ်း၊ ပုလ(ဲ၃)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်ဟုေခ တွင် 

သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်း

ချခွင့်ရိှသူ ဒုတိယဗုိလ်မှးကီးဝင်းေသာ်[၁၃/ကလန(ုိင်)၀၅၅၉၀၈](M.D.Y 

S.E -007801)ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ် 

ြပလုပ်သည့်တန်ဖိုးေငွ၏  တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်တန်ဖိုးေငွကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိ

သည်ဆုိပါက စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ 

(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

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

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

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်(ဈ/၃၄)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၂၄၀/ခ ဟေုခ တွင်ေသာ အမှတ်-၂၄၀/ခ၊ ြပည်လမ်း(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဧရယိာအလျား 

(၂၀)ေပx အနံ(၆၀)ေပရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 

ထားေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်တိုအား ေြမအမည်ေပါက ်

ဦးလှသိန်းထံမှ ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူကာလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်သ ူ(ဦးသိန်းထွန်း)၏ 

သားသမီးများြဖစ်ေသာ ဦးစထွံန်း[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၃၆၂၃၇]၊ ေဒ ေမာ်ေမာ်[၁၂/ရကန(ိင်ု) 

၀၇၀၀၈၆]၊ ေဒ ေအးေအးမိုး[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၇၀၀၉၉]ကိင်ုေဆာင်သမူျားထမှံ အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယူရန် က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ပါအမ်ိ၊ ခေံြမအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုသမူျားရိှပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ေနာက်ဆုံးထား၍ စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)

များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်

သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေစာေကာ်ဒို(LL.B)ဦးေစာေကာ်ဒိ(ုLL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၁၃)

အမှတ်-၂၁၄၊ က/၃ လမ်း၊ မိသစ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။အမှတ်-၂၁၄၊ က/၃ လမ်း၊ မိသစ(်က+ခ)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၀၆၇၅၄၀၊ ၀၉-၇၅၇၆၉၂၂၅၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၀၆၇၅၄၀၊ ၀၉-၇၅၇၆၉၂၂၅၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ မိရာှင့်အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ဦးချစ်လင်း 

အမည်ေပါက်သည့် ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်ရှိ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်(၁၅၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၁)၊ (၁၅၈)ရပ်ကွက် (၄၀x၆၀)ေပအကျယ်ရိှ 
ေြမချပါမစ်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ 
ေကာင်း ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း [၁၂/ ဒပန(ိုင်)၀၄၂၃၄၉]က ဝန်ခံကတိြပလျက် 
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးလမ်းခန်ကပ်[၄/တတန(ိင်ု) 
၀၀၂၆၂၄]က အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန် သေဘာတူသြဖင့် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက် 
၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ  (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသို          
လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။     သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ အိအိေရ စိုးေဒ အိအိေရ စိုး

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၃၃)
အမှတ်(၄၅)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)အမှတ်(၄၅)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း -၀၉-၉၇၈၉၉၁၈၁၀မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း -၀၉-၉၇၈၉၉၁၈၁၀

ဦးကိုကိုဦး [၁၁/တကန(ိုင်)၀၀၉၇၈၃]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းဦးကိုကိုဦး [၁၁/တကန(ိုင်)၀၀၉၇၈၃]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ေပါက်ေတာဝ၊ မင်းေစတလီမ်း၊ အမှတ်(၆၁၃)ေန ေဒ နနီခီိင်ု 

[၁၄/မအပ(ိင်ု)၁၁၇၀၁၇]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး ေကညာအပ်ပါသည်-

ေဒ နနီခီိင်ု၏ခင်ပွန်း ဦးကိကုိဦုး [၁၁/တကန(ိင်ု)၀၀၉၇၈၃]သည် ၂၀၂၀ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ 

ကတည်းက ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားပီးြဖစ်သည့်အြပင ်ယေနအထိ ေဒ နီနီခိုင်ှင့် မိသားစုအား 

ဆက်သွယ်ြခင်း၊ ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းများ မရှိသည့်အတွက ်ခင်ပွန်းအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ေကာင်းှင့် 

ဦးကုိကုိဦးှင့်ပတ်သက်ပီး မည်သည့်အေကာင်းကိစ အဝဝကုိမ  ေဒ နီနီခုိင်အေနြဖင့် တာဝန်ယူ 

ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း ဦးကိုကိုဦးှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးကုိကုိဦးှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ များသည် ေဒ နီနီခုိင်မိသားစုများှင့် သက်ဆုိင်ြခင်း 

မရှိပါေကာင်း ေဒ နီနီခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ နီနီခိုင် ေဒ ြမသက်ေဝ LL.B, D.B.L, DMA.C ေဒ နီနီခိုင် ေဒ ြမသက်ေဝ LL.B, D.B.L, DMA.C

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန စ်-၁၂၀၆၉ (၁၄-၂-၂၀၁၇)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန စ်-၁၂၀၆၉ (၁၄-၂-၂၀၁၇)

  အမှတ်(၈၂)၊ မာလာမိင်(၇)လမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၈၂)၊ မာလာမိင(်၇)လမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊

  လ  င်မိနယ်၊ ဖုန်း -09-5088641  လ  င်မိနယ်၊ ဖုန်း -09-5088641

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် -၄၂ -ခ/ ကံဘ့ဲ၊ ေြမကွက်အမှတ် -၂၀/ဏ/B၊ 

ဧရိယာ (၀.၀၄၈) ဧက၊ ၁။ DAW YI YI, ၂။ NILAR SHEIN, ၃။ MG SANN SHEIN, ၄။ THIDA 

SHEIN, ၅။ KAY KHAING SHEIN အမည်ေပါက် ေြမအမျိးအစားေြမပိင်ုေြမ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်-၆၀/B၊ မ လမ်း၊ ပါရမီရိပ်သာ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 

- ၁၅/၁၉၈၆(၂၃-၁-၁၉၈၆) အရ ဦးတင်ေမာင်၊ ေဒ စန်းြမင့်ှင့် ေဒ ုုစိန်တိုက ပိုင်ဆိုင်ပီး 

အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ေဒ စန်းြမင့် (ဇနီး)သည် (၂၈-၁၂-၉၇)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် 

ဦးတင်ေမာင(်ခင်ပွန်း) [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၉၄၂၇] က ေဒ စန်းြမင့်၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အစုအား ေြမပိုင် 

ေြမစာချပ်၊  ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊  ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊  အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတိုတင်ြပ၍ 

အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း မှတ်ပံုတင်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 

ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၄)၊ 

ေကျာက်စိမ်း(၇) လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၄၅) ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)
ရှိ  ဦးခင် ပံး(ခ) ဦးေအာင်ခင် ပံး အမည်ေပါက်သည့ ်ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်အနက်မ ှ
တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ (ေြမကွက်ကိ ုမျက်ှာမလူ င်ဝဘဲက် 
ြခမ်း) ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကိ ု လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုပီး  ေရာင်ချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ 
ေဒ ချိချိသိန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၈၅၂၄] ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ယေနမှ (၁၄) ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက် 
အထား (မရူင်း)ြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းေအာင် (LL.B.,D.M.L,D.B.L)ဦးဝင်းေအာင ်(LL.B.,D.M.L,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၅၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၅၆)
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃စီ၅၊ ေြမကွက်အမှတ-်V ၈၅၊ ၈၆၊ ဧရိယာ 

(၀.၀၅၇)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၅၊ ၇)၊ အိုးကုန်းလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမ ွ
မိနယ်၊ ဦးခင်ြမင့[်၁၃/ကလန(ိင်ု)၀၅၄၉၃၄]၊ ေဒ ခင်ရ ီ[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၃၆၄၇၀]၊ ေဒ ရင်ရင်ြမ 
[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၃၆၂၁၁]၊ ဦးကိလွုင် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၉၅၉၄၃]၊ ဦးချစ်ကိကုိ ု[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၃၆ 
၄၆၆]၊ ေဒ နီလာချစ် [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၃၆၁၅၉]၊ ဦးစုိးိုင်ဦး [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၃၁၇၃၄]၊ ေမာင်စိုး 
ေမာင်ေမာင် [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၃၆၄၆၅] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် 
တစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးခင်ြမင့(်ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ ခင်ြမင့ ် ဇနီးှင့သ်ားများြဖစ်ေသာ ဦးေအာင် 
မင်းိင်ု၊ ဦးရမဲင်းေထွး၊ ဦးရဲမင်းထွဋ်တုိသာ ကျန်ရိှခဲ့ပီး သားတစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးေအာင်မင်းိင်ုသည် 
(လူပျိကီးဘဝြဖင့)်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ဦးခင်ြမင့်၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အစုအား ေဒ ခင်ြမင့ ်[၁၃/
ကလန(ိုင်)၀၅၄၉၃၅]၊ ဦးရဲမင်းေထွး [၁၄/အမန(ိုင)်၀၇၀၈၅၆]၊ ၊ဦးရဲမင်းထွဋ်[၁၄/အမန(ိုင်) 
၀၇၀၈၅၇]တိုမှ ပူးတွဲပိုင်ရှင်များြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်ရီ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၃၆၄၇၀]၊ ေဒ ရင်ရင်ြမ 
[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၃၆၂၁၁]၊ ဦးကိလွုင် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၉၅၉၄၃]၊ ဦးချစ်ကိကုိ ု[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၃၆ 
၄၆၆]၊ ေဒ နီလာချစ် [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၃၆၁၅၉]၊ ဦးစုိးိုင်ဦး [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၃၁၇၃၄]၊ ေမာင်စိုး 
ေမာင်ေမာင် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၃၆၄၆၅]တိုှင့ပ်ူးတဲွ၍ ကတသိစ ာြပလ ာ၊ ေထာက်ခကံတသိစ ာြပ 
လ ာများ၊ ေသစာရင်းများ၊ ဂရန်မူရင်း၊ ေြမခွန်ေက းကျန်ကင်းရှင်းေကာင်းေထာက်ခံချက်တို 
တင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်စွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက် 
ရန်ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

 အများသိေစရန်ေကညာချက် အများသိေစရန်ေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၂)လမ်း၊ တုိက်အမှတ်(၄၀)၊ (၅)လ ာ (ေခါင်းရင်း 

ခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၇x ၅၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ဆက်စပ်တွယ်ကပလ်ျက်ရှိေသာ အကျိး 

ခစံားခွင့မ်ျားအားလုံးကိ ုေရာင်းချသမူျားြဖစ်ေသာ ဦးသန်ိးြမင့ ်[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၁၈၅၃၇]ှင့ ်ဦးေအာင် 

ေကျာ်စိုး [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၅၉၃၇]တိုထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ဦးစိုင်းြမတ်ေအာင ်(ခ) ြမင့်ေအာင် 

[၁၃/မဆတ(ုိင်)၀၂၉၉၅၉]မှ တရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အပီးအပုိင် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

     န်ကားချက်အရ-     န်ကားချက်အရ-

 ေဒ စိုးစိုးြမင့်    ေဒ အိဖိးဇင် ေဒ စိုးစိုးြမင့ ်   ေဒ အိဖိးဇင်

 LL.B (စ်-၁၀၀၆၃)     LL.B, DBL (စ်-၁၅၉၇၅) LL.B (စ်-၁၀၀၆၃)     LL.B, DBL (စ်-၁၅၉၇၅)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

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

  ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၃၅၉၆၃၊  ဖုန်း -၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀  ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၃၅၉၆၃၊  ဖုန်း -၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀

မယမင်းေအာင်(ခ) ရမ်ဇန်ဘီ [၁၂/အစန(ိုင်)၂၂၄၁၈၉]ှင့် မယမင်းေအာင(်ခ) ရမ်ဇန်ဘီ [၁၂/အစန(ိုင်)၂၂၄၁၈၉]ှင့် 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ေဝဘူလလမ်း၊ အမှတ်(၃၇)ေန 

ကိုဇင်ကိုဟိန်း(ခ) ဟိုစိုင်ဖာ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၁၈၂၈၁]၏ လ ဲအပ်ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 
ေကညာအပ်ပါသည ်-

 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ကိုဇင်ကိုဟိန်း(ခ) ဟိုစိုင်ဖာ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၁၈၂၈၁]ှင့် 
မယမင်းေအာင်(ခ)ရမ်ဇန်ဘ ီ[၁၂/အစန(ိင်ု)၂၂၄၁၈၉]တိုသည် (၅-၂-၂၀၁၆) ရက်တွင် အစ လာမ် 
တရားေတာ်ှင့်အညီ  ေနကာဟ်ြပ ထိမ်းြမားလက်ထပ်ခ့ဲကေကာင်း လ အဲပ်ချက်အရ သိရိှရပါသည်။

 ေနကာဟ်ြပထိမ်းြမားပီး ေနာက်ပုိင်းကာလများ၌ အိမ်ေထာင်ေရးသာယာမ  မရိှေတာ့ 
ပါေသာေကာင့ ်(၂၃-၁၀-၂၀၁၆)ရက်တွင် ကိုဇင်ကိုဟိန်းမ ှသွလားက်(သုံးကိမ် - သုံးခါ)  တ်မှ 
မ က်ဆိုပီးေနာက ်စာြဖင့ ်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးပီြဖစ်ေကာင်း အေကာင်းကား ကွာရှင်းပီးြဖစ ်
ပါသည်။ ယခုအခါ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး မည်သုိမ  မသက်ဆိုင်ကေတာ့ဘ ဲလွတ်လပ်စွာေနထုိင်က
သူများြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါြဖစ်စ်အမှန်များကိ ုထိမ်ချန်၍ မယမင်းေအာင(်ခ)
ရမ်ဇန်ဘကီ Yamin Aung Facebook Account ကိ ုအသုံးြပ၍ ကုိဇင်ကုိဟိန်း(ခ)ဟုိစုိင်ဖာှင့်တကွ 
၎ငး်ှင့်ပတ်သက်ဆက် ယ်သူများ၏ ဂုဏ်သိက ာ ထိခိုက်နစ်နာေအာင်  ေရးသားေဖာ်ြပ 
ြဖန်ေဝြခင်းများ ြပလုပ်ေနေကာင်း သိရှိရပါသည်။ သိုပါ၍ ဤသတိေပးေကညာချက်ပါသည့ ်
ေနမှစ၍ မယမင်းေအာင်၏ ြပလုပ်မ များကို ရပ်တန်းကရပ်တန်ရန်ှင့် လိုက်နာြခင်းမရှိက 
တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီတရားစွဲဆို ေဆာင်ရက်ရလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်ေပးသူ            လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်ေပးသ ူ           လ ဲအပ်ချက်အရ
ကိုဇင်ကိုဟိန်း            ေဒ ှင်းချယ်ရီ(LL.B)ကိုဇင်ကိုဟိန်း            ေဒ ှင်းချယ်ရီ(LL.B)
   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၀၄)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၀၄)
              အမှတ်(၄၁)၊ ၈၈-လမ်း၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်              အမှတ်(၄၁)၊ ၈၈-လမ်း၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်
   မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
   PN:09-953119749, 09-443119749   PN:09-953119749, 09-443119749

ဦးတင်ေမာင်ေထွးှင့် အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းဦးတင်ေမာင်ေထွးှင့ ်အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ေဒ ရီရီတင်[၁၂/မဘန(ိုင်)၁၀၅၁၂၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ မင်းရာအုပ်စု၊ ကံကုန်းေကျးရာတွင ်

ေနထိုင်သူ ဦးတင်ေမာင်ေထွး[၁၂/ကတန(ိုင်)၁၆၇၅၇၄]ှင့် က န်မ ေဒ ရီရီတင်[၁၂/

မဘန(ိုင်)၁၀၅၁၂၁ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ မင်းရာအုပ်စု၊ ကံကုန်းေကျးရာတွင်ေနထိုင်ပီး 

အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထုိင်ခ့ဲသည်မှာ  (၁၁)ှစ်ခန် ရိှသည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဦးတင်ေမာင်ေထွးသည ်လွန်ခဲ့သည့် တစ်လခန်က အိမ်ေပ မှဆင်းသွားပီး ေဒ ရီရီတင် 

အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သည် ယာ်အမှတ်(4K/6826)(MITSUBISHI FUSO FR61FK) 

(BLUE/GRAY)ကားအား ယေူဆာင်၍ ဇနီးြဖစ်သှူင့လ်ည်း အဆက်အသွယ်ြဖတ်ခဲပ့ါသည်။ 

ဦးတင်ေမာင်ေထွးသည် ေနအိမ်မှထွက်သွားစ် ၎င်း၏မိတ်ေဆွများအား ေဒ ရီရီတင်ှင့် 

မေပါင်းသင်းလိုေကာင်း၊ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ေလ ာက် သူလမ်းသူေလ ာက်ေတာ့မည်ြဖစ ်

ေကာင်း ေြပာဆိခုဲသ့ည့အ်ြပင် ယေနချန်ိထ ိဇနီးြဖစ်သှူင့ ်အဆက်အသွယ်ြပလပ်ုခဲြ့ခင်း 

မရိှပါ။ ယူေဆာင်သွားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ်မှာ ေဒ ရီရီတင်၏ ယခင်အိမ်ေထာင်မှပါလာ 

ေသာ (ပါရင်း) ပစ ည်းများြဖစ်ပါသည်။   ယခုေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၀)ရက် 

အတွင်း  ေဒ ရီရီတင်ထံ လာေရာက်ဆက်သွယ်ေပးပါရန်ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်အား 

ြပန်လည် အပ်ှံပါရန်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ဆက်သွယ်ြခင်း၊ အပ်ှံြခင်း 

မြပပါက ဦးတင်ေမာင်ေထွးှင့ ်ေဒ ရီရီတင်တုိသည် တရားဝင်လင်မယားအြဖစ်မှ ြပတ်စ ဲ

သွားပြီဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေဒ ရရီတီင်ဘက်မှ ေမာ်ေတာ်ယာ်အား ြပန်လည်ရရိှရန်အတွက် 

တည်ဆဲ ဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆို ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

 ေဒ ရီရီတင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ေဒ ရီရီတင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးေအးြမင့်(LL.B, D.B.L)                                ေဒ ြမင့်သူဇာေမာ်(LL.B)ေဒ ေအးေအးြမင့(်LL.B, D.B.L)                                ေဒ ြမင့်သူဇာေမာ(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၈၀၁)             တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၈၀၁)             တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၄၅)

ေမှာ်ဘီမိနယ် တရားုံးေရှ၊ ေရှေနုံးခန်း၊ ေမှာ်ဘီမိ။ေမှာ်ဘီမိနယ ်တရားုံးေရှ၊ ေရှေနုံးခန်း၊ ေမှာ်ဘီမိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၂၁၀၁၇၃၊ ၀၉-၄၂၀၈၁၉၆၃၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၂၁၀၁၇၃၊ ၀၉-၄၂၀၈၁၉၆၃၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ သေ ပင်ေကျးရာ 

အပ်ုစ၊ု ထန်ိစွန်းေကျးရာ၊ (၆)လမ်း၊ အမှတ်(၄၁၉)တွင်  ေဒ ဝင်းဝင်း 

သန်းမှ စံထူး စံထူး (SAN HTOO)အမည်အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့် ေသာက်ေရသန် 

ထုတ်လုပ်ေရာင်းချရန် စီစ်ထားရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 

၎င်းအမည် အမှတ်တဆံပ်ိှင့ပ်တ်သက်၍ (အမည်တ)ူကန်ကွက်လိ ု

ပါက သတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း[၁၂/အစန(ိုင်)၀၃၈၇၇၂]ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း[၁၂/အစန(ိုင်)၀၃၈၇၇၂]

ဖုန်း-၀၉-၇၇၉၀၇၉၂၈၂၊ ၀၉-၇၉၄၄၇၀၉၃၃ဖုန်း-၀၉-၇၇၉၀၇၉၂၈၂၊ ၀၉-၇၉၄၄၇၀၉၃၃

(၂၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ ေဒ ခိင်ုခိင်ုေအး [၁၂/လကန(ိင်ု)၀၆၇၆၈၈](၂၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ ေဒ ခိင်ုခိင်ုေအး [၁၂/လကန(ိင်ု)၀၆၇၆၈၈]
ှင့် ေဒ ေဒစီမျိးြမင့် [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၂၃၂၇]တို၏ှင့် ေဒ ေဒစီမျိးြမင့ ်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၂၃၂၇]တို၏

  န်ကားချက်အရ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးတင်ေမာင်ေအး၏  န်ကားချက်အရ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးတင်ေမာင်ေအး၏

 ေကညာချက်အေပ  ြဖစ်ရပ်မှန်အတိုင်း  ေကညာချက်အေပ  ြဖစ်ရပ်မှန်အတိုင်း 

အပီးသတ်ရှင်းလင်းေကာ်ြငာြခင်းအပီးသတ်ရှင်းလင်းေကာ်ြငာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ဦးမျိးေအာင်[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၀၄၈၉၂]၊ အမှတ်(၃၃၆/၃၃၇)၊ 

ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်ေနသူှင့် ဦးလှထွန်း[၁၂/ရကန (ိုင်) 
၀၅၈၀၃၅] အမှတ်(၁၄၅)၊ သစ ာလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်ေနသူတုိ၏ လ အဲပ် န်ကား 
ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းေကညာပါသည-်

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများသည ်ေဒ ခိုင်ခိုင်ေအး [၁၂/လကန(ိုင်)၀၆၇၆၈၈]၊ ေဒ ေဒစီ 
မျိးြမင့[်၁၂/ဒဂတ(ိင်ု) ၀၀၂၃၂၇]တိုှင့ ်(၃၀-၁၂-၂၀၁၉)ရက်တွင် စာချပ်ြပလပ်ု ချပ်ဆိထုားပီး 
စာချပ်ပါစာပိဒ်ုအချက်အလက်များကိ ုအေသးစတ်ိ ေကာ်ြငာထည့သွ်င်းခဲ့ပီး က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ
များထံ လာေရာက်ဆက်သွယ်ရန် အေကာင်းကားခဲ့ပါသည်။ (၂၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ထုတ် 
ေကးမုသံတင်းစာတွင် ြပန်လည်ရှင်းလင်းခဲရ့ာ၌ “ဦးမျိးေအာင်၊ ဦးစိုးဝင်း(ခ) မူ ှဂန်၊ ဦးေပ စူး(ခ) “ဦးမျိးေအာင်၊ ဦးစိုးဝင်း(ခ) မူ ှဂန်၊ ဦးေပ စူး(ခ) 
ဦးေဇာ်ေအာင်တို၏ လစ်ဟာမ များေကာင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ အေထာက်အထား စာရက် ဦးေဇာ်ေအာင်တို၏ လစ်ဟာမ များေကာင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ အေထာက်အထား စာရက် 
စာတမ်းဂရန်မရရိှမ သည် ၎င်းတို၏တာဝန်သာြဖစ်ပီး” စာတမ်းဂရန်မရရိှမ သည် ၎င်းတို၏တာဝန်သာြဖစ်ပီး” ဆိသုည့စ်ကားရပ်မှာ ဦးမျိးေအာင်သည် 
စာချပ်ြပလုပ်ထားသူြဖစ်ပီး ဦးစိုးဝင်း(ခ) မူ ှဂန်ှင့် ဦးေပ စူး(ခ) ဦးေဇာ်ေအာင်တိုသည် 
စာချပ်တွင်ပါဝင်ကသူများမဟုတ်ဘ ဲဦးမျိးေအာင်ှင့ ်ဦးလှထွန်းတိုသာစာချပ်တွင ်ပါဝင်က 
သမူျားြဖစ်ပါသည်။ စာချပ်တွင် ေဖာ်ြပပါရိှေသာ ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ေြမငှားဂရန်ေလ ာက် 
ထားမ ကိ ု(၂၀၂၁)ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ (၅)ရက်ေနရက်စဲွြဖင့် ေဆာင်ရက်ထားမ ကိ ုသက်ဆုိင်ရာတုိင်း 
ေဒသကီးစီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက ေြမငှားဂရန်ထုတ်ေပးိုင်သည့် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတီသို အေကာင်းကားြခင်းဟူေသာ အေထာက်အထားအား က ်ုပ်တိုထံ 
ြပသ န်ကားလာသည့အ်တွက် လစ်ဟာမ များေကာင့ဟ် ုေကညာချက်မှာ မှန်ကန်ြခင်းမရိှပါ။

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ပင်လုံအိမ်ရာရှိ ေရ ြမန်မာချစ်တီးထမင်းဆိုင်တွင ်
စာချပ်စာတမ်းကိစ  အဆင်ေြပမ မရှိေကာင်း မည်သူက မည်သူကို ေြပာဆိုြခင်း၊ သိုမဟုတ ်
စာရက်စာတမ်း အဆင်မေြပမ ကို ဝန်ခံလက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း စသည့်အေထာက်အထားများ 
မရိှပါဘရှဲင်းလင်းေကာ်ြငာချက်၌ေဖာ်ြပထားသည်မှာ  တရားဝင်ြခင်းမရိှသက့ဲသုိ ေြမကစိ အမှန် 
တကယ် လုပ်ေဆာင်ထားေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများရှိပါသြဖင့် ြပန်လည် 
ရှင်းလင်းေကညာချက်အား ဤေကာ်ြငာချက်ပါရိှပီး (၇)ရက်အတွင်း ပ်ုသမ်ိးေပးပါရန် ေတာင်း 
ဆိုပါသည်။ ေြမကွက်အတွက် ေဆာင်ရက်ထားသည့် စာရက်စာတမ်းကို ကည့် လိုပါက 
ေရှေနများ၏ ုံးခန်းတွင် (၃)ရက်ကိတင်အေကာင်းကားလာေရာက်ပါက ြပသေပးပါမည်။ 
မိတ ကူးြခင်း၊ ဓာတ်ပုံိုက်ြခင်းအား ခွင့်မြပပါ။ သိုြဖစ်ပါ၍ အမှန်တကယ် ေြမဂရန်ရရှိေရး  
ေဆာင်ရက်ေနြခင်းအေပ  စာချပ်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရက်ပါရန်ှင့ ်ပျက်ကွက်ပါက တစ်စုတံစ်ရာ 
ထပ်မံေကညာြခင်း မြပေတာ့ဘဲ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ေဒ ေယာမယ်ရီ                                           ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး                          ေဒ အိသ ာေအာင်   ေဒ ေယာမယ်ရ ီ                                          ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး                          ေဒ အိသ ာေအာင်
   (စ်-၁၃၃၄၄)                                     (စ်-၅၀၆၉၂)                            (စ်-၅၄၀၆၀)   (စ်-၁၃၃၄၄)                                     (စ်-၅၀၆၉၂)                            (စ်-၅၄၀၆၀)
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                                      အထက်တန်းေရှေနများ   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                                      အထက်တန်းေရှေနများ
အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆

ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်(၇)လမ်း၊ အမှတ်(၆)၊ေြမညီထပ် 

တုိက်ခန်း(ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ် ေပ(၁၂x၅၀)ရိှ တုိက်ခန်းှင့် အကျိးစားခွင့် အရပ်ရပ်တိုအား 
ဦးြမင့သ်န်ိး (ကွယ်လွန်)၏ အေမဆွက်ခပံိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ သားသမီးများြဖစ်ေသာ ဦးရေဲကျာ်မာ 
[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၀၂၇၄၄]၊ ဦးရထွဲန်းဦး [၇/ဒဥန(ိင်ု)၀၀၀၄၃၃]၊ ေဒ ြဖြဖေအး[၁၂/ကမရ 
(ုိင်)၀၄၉၈၁၁]တုိက ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံလျက်ေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ဖိးေကသီထွန်း [၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၀၀၇၄]မှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  အထက်ပါ တိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်ပီး ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားမှ 
ကန်ကွက်လိပုါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်မိတ်ေဆွထံသုိ 
ြဖစ်ေစ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့်  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
   လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ   လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
  ေဒ ဖိးေကသီထွန်း  ေဒ ြမသက်ေဝ  ေဒ ဖိးေကသီထွန်း  ေဒ ြမသက်ေဝ
  [၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၀၀၇၄]   LL.B.,DB.L,DMA.C  [၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၀၀၇၄]   LL.B.,DB.L,DMA.C
      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
           (စ်-၁၂၀၆၉) (၁၄-၂-၂၀၁၇)           (စ်-၁၂၀၆၉) (၁၄-၂-၂၀၁၇)
                                    အမှတ်-၈၂၊ မာလာမိင်(၇)လမ်း                                    အမှတ်-၈၂၊ မာလာမိင(်၇)လမ်း
         ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။                                  ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။                         
               Ph:09-5088641               Ph:09-5088641

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၂၄) ရပ်ကွက်၊ ေအာင်တံခွန်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၅၉)၊ ပါမစ်ေြမ အမျိးအစား 

ေပ(၄၀x၆၀) အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ယခေုရာင်းချသ ူဦးြမတ်မင်း [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၃၈၉၃၅] 
က အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူလက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်အြပည့်အဝရှိေကာင်း  
တာဝန်ယူဝန်ခံလျက်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်  ေြမကွက်ဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
အြဖစ် စရန်ေငတွချိအဝက်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည်ကိ ု ကန်ကွက်လိပုါက ယင်းေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ 
အကျိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟ ုအဆိုရှိသူ မည်သူမဆို  ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင ်
စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန်  ဒီကရီမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကို ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင ်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေသာ်ဇင်     ဦးငိမ်းချမ်းေထွး ဦးေသာ်ဇင်     ဦးငိမ်းချမ်းေထွး
 LL.B (စ်-၁၆၇၁၃)          LL.B (စ်-၁၆၇၄၆) LL.B (စ်-၁၆၇၁၃)          LL.B (စ်-၁၆၇၄၆)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၂၈၁    ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၂၉၂၇၂ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၂၈၁    ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၂၉၂၇၂
 (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)    (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)    (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

တိုက်(၄၆)၊ အခန်း(C-3)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁) တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။တိုက်(၄၆)၊ အခန်း(C-3)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁) တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၃၂)၊ ဧရိယာ 

(၄၀x၆၀)၊ (၂၄၀၀) စတုရန်းေပရှိ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 
တိုကို ဦးြမင့်သိန်း (AA-၀၄၃၇၈၅) အမည်ေပါက်ပီး ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ဥမ ာကိ ု[၈/စလန(ိင်ု)၀၀၂၁၇၄] ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ အင်ကင်း 
ကိင် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၅၂၉၀] မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇) ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့ ်
တကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့ ်
သူ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်ထိ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။  ေဒ အင်ကင်းကိင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ အင်ကင်းကိင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဇင်မာဦး (LL.B)ေဒ ဇင်မာဦး (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၀၂၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၀၂၈)

အမှတ်(၄၂၀)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေဒ ပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09-5195418အမှတ်(၄၂၀)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေဒ ပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09-5195418

ဦးတင်ေမာင်ေအး (ခ) ကိုငယ်ေလး [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၂၈၉၁]ှင့်ဦးတင်ေမာင်ေအး (ခ) ကိုငယ်ေလး [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၂၈၉၁]ှင့်

 အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ွန်ွန်ေဝ [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၆၇၁၈]ှင့် ေဒ ေအးေအး 

သန်း [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၆၇၁၉]တို၏  န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်-

 ဦးတင်ေမာင်ေအး(ခ) ကိုငယ်ေလးှင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွများတိုသည် ေမာင်ှမများ 
ေတာ်စပ်ပီး ဦးတင်ေမာင်ေအး(ခ)ကိငုယ်ေလးသည် (၁၉၈၇)ခှုစ်တွင် အမ်ိေထာင်ကျပီးကတည်း 
က ၎င်း၏မိသားစုြဖင့ ်အိမ်ခွဲ၍ သီးြခားေနထိုင်ကာ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊ ေငွေရးေကးေရးတို 
မှာလည်း က ု်ပ်မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ေဒ ွန်ွန်ေဝ၊ ေဒ ေအးေအးသန်းတိုှင့ ်ပတ်သက်ြခင်း 
မရှိဘဲ သီြခားလုပ်ကိုင်ကြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအြပင် ဦးတင်ေမာင်ေအး(ခ)ကိုငယ်ေလးှင့ ်
က ်ုပ်မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒ ွန်ွန်ေဝ၊ ေဒ ေအးေအးသန်းတိုသည် အဆက်အသွယ် 
မရှိေတာ့သည်မှာ အချနိ်ကာလကာြမင့်ပီြဖစ်ပါသည်။ ဦးတင်ေမာင်ေအး(ခ) ကိုငယ်ေလး၏ 
လူမ ေရး၊ စီးပွားေရး၊ ေငွေကးစီမံခန်ခွဲမ စသည့် လုပ်ငန်းများသည် ၎င်းှင့်သာသက်ဆိုင်ပီး၊ 
၎င်းှင့ ်သာေတွဆုေံြဖရှင်းကရန်ှင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆမွျားက ဦးတင်ေမာင်ေအး (ခ) ကိငုယ်ေလး၏ 
လူမ ေရး၊ စီးပွားေရး၊ ေငွေရးေကးေရးစသည့ ်မည့်သည့်ကိစ ရပ်တစ်စုံတစ်ရာကိုမ  တာဝန်ယူ 
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် ဦးတင်ေမာင်ေအး(ခ) ကိငုယ်ေလး ကိယ်ုတိင်ု 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဦးတင်ေမာင်ေအး(ခ) ကိုငယ်ေလးှင့် တစ်နည်းနည်းြဖင့် ပတ်သက်     
ဆက် ယ်သူများမှေသာ်လည်းေကာင်း၊ က ်ုပ်မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ  ေဒ ွန်ွန်ေဝှင့် 
ေဒ ေအးေအးသန်းတုိအား ကိယ်ုစတ်ိှစ်ပါးထခိိက်ုေစရန် ဂဏ်ုသကိ ာကျဆင်းေစရန် ရည်ရယ်၍ 
ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ အြခားသူတစ်ဦးဦးအား ေစခိုင်း၍ ြဖစ်ေစ၊ ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာတစ်ခုခ ု
အသံုးြပ၍ြဖစ်ေစ သတင်းမီဒီယာများအား အသံုးြပ၍ ြပမူေဆာင်ရက်လာပါက တည်ဆဲဥပေဒ 
များှင့်အညီ တရားစွဲဆိုသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ွန်ွန်ေဝှင့် ေဒ ေအးေအးသန်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ွန်ွန်ေဝှင့် ေဒ ေအးေအးသန်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ြမတ်ချိ (LLB, D.BL, D.ML, D.IL, D.IR)        ေဒ ေအးန ာ(LL.B, D.BL, D.ML, D.IL)ေဒ ခင်ြမတ်ချိ (LLB, D.BL, D.ML, D.IL, D.IR)        ေဒ ေအးန ာ(LL.B, D.BL, D.ML, D.IL)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၆/ ၂၀၁၄)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၈/၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၆/ ၂၀၁၄)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၈/၂၀၁၂)
အမှတ်(၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဂ င်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဂ င်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၁၇၂၂၁ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၁၇၂၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် -၂၆၊ ေြမကွက်အမှတ် ၇၆၉ က+ခ၊ ေြမဧရိယာ 

(အလျားေပ၄၀xအနေံပ၆၀) အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးရန်ကျန်ိးလွင် [၁၃/လရန(ိင်ု)၀၅၇၂၃၅]အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက် 
ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ တရားဝင်ဝယ်ယူလက်ရိှထားပုိင်ဆုိင် အကျိးခံစားလျက်ရိှပီး တစ်ဆင့် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူဦးသာေအး [၇/ပခန(ိင်ု)၁၁၄၆၉၉]ထမှံ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် 
သေဘာတူပီးြဖစ်၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ပစ ည်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာေငွကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်(၁၉-၁၂ 
၂၀၂၁)ရက်က ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

 အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ၊ူ ကန်ကွက်လိသု ူမည်သမူဆိ ုဤသတင်းစာ ေကာ်ြငာပါ 
သည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်တင်ြပ 
ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည်အထိ ကန်ကွက်အေရးဆုိသူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးသန်းေအာင်(LL.B)ဦးသန်းေအာင်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၁၈၅) (၂၇-၅-၉၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၁၈၅) (၂၇-၅-၉၄)
အမှတ်(၇၉)၊ ၁၀၁-လမ်း၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၃၅၇၄၉အမှတ်(၇၉)၊ ၁၀၁-လမ်း၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၃၅၇၄၉



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၈၂၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၈၂
 ဦးေကျာ်ိုင်(ခ) ဦးမဟာမတ်အီနိစ်   ှင့် ၁။ ဦးသိန်းထွန်း(ခ) ုိးရ်မာမက်

    ၂။ ေဒ စန်းေအး(ခ) မွန်သားစ်

 (တရားလို)   (တရားပိင်များ)(တရားလို)   (တရားပိင်များ)

ရန်ကန်ုတိုင်းေဒသကးီ၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊ ဥက ံမိ၊ ဗ လရပ်ကွက်၊ ဝါးုံ 

ေတာ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(မရှိ)ေန (၁) တရားပိင ်ဦးသိန်းထွန်း(ခ) ိုးရ်မာမက်ှင့ ်

(၂) တရားပိင် ေဒ စန်းေအး(ခ) မွန်သားစ်(ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိတုိသိေစရမည်။

 သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု “တရားပိင်များထမှံ ေငကွျပ်သန်ိး(၄၀၀)တတိ ိ“တရားပိင်များထမှံ ေငကွျပ်သန်ိး(၄၀၀)တတိ ိ

ှင့် ုံးေတာ်မှ သတ်မှတ်သည့်ကားကာလနစ်နာေကးေငွများကို တရားလိုက ှင့် ုံးေတာ်မှ သတ်မှတ်သည့်ကားကာလနစ်နာေကးေငွများကို တရားလိုက 

လက်ေရာက်ရလိမု ”လက်ေရာက်ရလုိမ ” ေလ ာက်ထားစဲွဆုိချက်ရိှသည်ြဖစ်၍  သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ 

သိုမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာ 

ဆုိုိင်သူ သင့်ကုိယ်စားလှယ်ံုးအခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်း

အမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်  

၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသုိလဆုတ် 

၁၁ ရက်)ေန မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရိှသူ တရားလုိ 

စွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်သင်သိေစရ 

မည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့ ်ေနရက်တွင်  သင်မလာမေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် 

သင့်ကွယ်ရာ၌  ြငင်းချက်များကိ ု ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ် တရားလိုက 

ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်

စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိတည်းမဟုတ် 

သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ 

တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍       

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ချစ်ကိုကို)(ချစ်ကိုကို)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)

 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၉)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၀၁)၊ 

အကျယ်အဝန်း(၀.၀၅၉)ဧကရှိ ေဒ သီရိခင် အမည်ြဖင့ ်တည်ရှိေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အနက်မ ှတရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ 

(A)အမှတ်အသားြပ ေြမကွက်အမှတ်(၄၀၀)ှင့ ်ကပ်လျက်ရိှေသာ ေပ(၂၃x၆၀)အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ေြမအမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်ေဒ သီရိခင်ထံမှ စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူ

ေဒ ေဆွေဆွိုင်(ဘ) ဦးေအာင်ြမတ်မိုး[၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၀၄၉၂] အမှတ်(၂၁၈)၊ ငုဝါမိင်လမ်း၊ ၄၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူထံမ ှဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အဆိုပါေြမကွက်ှင့်အေဆာက်အဦ အေရာင်း

အဝယ်ြပလုပ်သည့်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 

အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂

အမှတ်(၁၂၂)၊ ၂/လမ်းေတာင်၊ အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၂၂)၊ ၂/လမ်းေတာင်၊ အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ 
က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ  ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေဇယျာသရီရိပ်ကွက်၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ အမှတ်(၂၉၂)၊ ၂-ခန်းတဲွ တိက်ု(၆)

ထပ်တိုက်၏ ေြမညီထပ်(ေခါင်းရင်းခန်း) အလျား ၁၁၁၂ေပ x အနံ ၄၇ေပ x အြမင့် ၁၃၁၂ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် 

ယင်းတုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေဒ ေကျာ့ေကခုိင်(ဘ) 

ဦးေကျာ်ေဌး [၁၂/မဂတ(ိုင)် ၀၉၀၃၀၃]၊ အမှတ်(၄၀)၊ ၄-လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူထံမ ှ

ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အဆိပုါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့က်စိ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်/ ၁၆၁၉၆ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်/ ၇၅၁၅ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်/ ၁၆၁၉၆ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်/ ၇၅၁၅

 ဖုန်း -၀၉- ၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း -၀၉- ၈၆၃၅၁၂၂ ဖုန်း -၀၉- ၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း -၀၉- ၈၆၃၅၁၂၂

အမှတ်(၁၂၂)၊ ၂/လမ်းေတာင်၊ အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၂၂)၊ ၂/လမ်းေတာင်၊ အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံးဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးအမ အမှတ် -၁၇၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးအမ အမှတ် -၁၇
 ေဒ သင်းသင်းွယ ် ှင့်  ေဒ စီစီြမင့ ်
 (တရားလို)   (တရားပိင်)(တရားလို)   (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 
တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ အမှတ်-၁၈ ေန ေဒ စီစီြမင့ ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစ 
ရမည်။

သင့်အေပ တရားလို ေဒ သင်းသင်းွယ်က “ပဋိညာ်စာချပ်ပါအတိုင်း 
ေြမှင့်အိမ် တရားဝင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆို၍ မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ” 
ြဖင့ ်ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ  
ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ သင်၏ 
ကုိယ်စားလှယ်ံုးေတာ်အခွင့်အမိန်အရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ  
ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့အ်ချက်များကိေုချပေြပာဆိုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေန 
ှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ(၁)ရက်(၁၃၈၃ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း  
၁ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ေရးသားပါရှိသူသည ်
တရားလို၏ စွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်ဤုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ 
၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့် ေနရက်တွင် သင်မလာမ 
ေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာတွင ်ြငင်းချက်များကိုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 
၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့််စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပ 
အမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ 
သိုတည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ 
သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်းလုိပါလ င် အမ မဆုိင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ(၁၁)ရက်တွင် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (ေအာင်ေကျာ်သူ)(ေအာင်ေကျာ်သူ)
 မိနယ်တရားသူကီး  မိနယ်တရားသူကီး 
 ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံး ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-သ.က.မ ၁၅၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၂၃/ခ၊ အေလာင်းဘရုားလမ်း 

(ယခုေတာင်ငူလမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား၂၀ေပxအနံ ၆၀ေပ) ဟုေခ တွင်ေသာ ေဒ ဥမ ာြမင့်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ှစ်ထပ်အိမ် အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တုိကုိ ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံေြပာဆုိသူ ေဒ ဥမ ာြမင့် [၁၄/ဘကလ(ုိင်)၁၄၆၂၇၅] ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ ဦးေဖသက်ထွန်း [၈/ရနခ(ိုင်)၀၆၃၉၀၇]က အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွများေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 

(မူရင်း)များှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက  

အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုပီးြပတ်သည်အထ ိတရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စန်းစန်းေအး LL.B.,101 WIPO (Switzerland)ေဒ စန်းစန်းေအး LL.B.,101 WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၆၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၆၂)

အမှတ်(၁၀)၊ ေဘာဂသိဒ ိလမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၄၅၁၂၀၁၀အမှတ်(၁၀)၊ ေဘာဂသိဒ ိလမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၄၅၁၂၀၁၀

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ အမှတ် (၁၀၈/စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ အမှတ် (၁၀၈/
ေအ)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၈)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ ဒုတိယထပ်၊ ၃ လ ာ၊ ေအ)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၈)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ ဒုတိယထပ်၊ ၃ လ ာ၊ 
ေခါင်းရင်းခန်း၊ (၂၅ေပx ၅၀ေပ)ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား ေခါင်းရင်းခန်း၊ (၂၅ေပx ၅၀ေပ)ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့ ်တိုက်ခန်းအား 

ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ပူးတွဲပါ ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ် အဆက်အစပ် 

များြဖင့ ်တရားဝင် ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ချိေမရသီာ[၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၁၃၀၅၄၈] 
ထမှံ ေဒ စ ာရည် [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၄၃၇၂၅] ှင့ ်ေဒ သင်းသင်းရည်[၁၂/စခန 
(ိုင်)၀၄၃၄၁၉]တိုက အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများ အေနြဖင့် 
ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့်တကွ  က ု်ပ်ထံသုိ (၇) ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဘုန်းြမင့် (ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan) (LL.B)ဦးဘုန်းြမင့ ်(ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan) (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)
အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ် ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၇/မိမအေနာက်၊ ဇဝန 
ဒပီ ရပ်ကွက်မှ ေြမဧရယိာ (၀.၀၅၅)ဧကရိှ 
ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၃၀၄၄၀) ၏ ေြမချ 
ပါမစ်(စလစ်)မူရင်းေပျာက်ဆံုးသွားသြဖင့် 
ေြမကွက်အမည်ေပါက်    ေဒ ကက 
လ  င်[၉/လဝန(ိုင်)၀၂၆၂၈၄]အဖအမည် 
ဦးမ ံကီးမှ   ေြမချပါမစ်(စလစ်)မိတ မှန် 
ထုတ်ေပးပါရန် ေြမချပါမစ်(စလစ်)မူရင်း 
ေပျာက်ဆံုးေကာင်း တရားုံး ကျမ်းကျန်ိ 
ဆိခုျက်မရူင်း၊ ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခကံတြိပချက် 
မရူင်း၊ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးှင့ ်ရစဲခန်း 
ေထာက်ခံချက်မူရင်းများ         တင်ြပပီး 
ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လို 
သူများအေနြဖင့ ်     တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  
စာချပ်စာတမ်းများ၊     တရားုံးအမိန်  
ဒီကရီများ အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာ 
တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်  
ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါသည့ရ်က်မှ 
စ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 
ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက   ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ် 
နည်းများှင့်အည ီ   ေြမချပါမစ်(စလစ်)
မိတ မှန် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်
လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၆၁၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၆၁၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၂၇၈၃/A ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ေြမကွက်အမှတ-်၂၇၈၃/A ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ 

အိမ်အမှတ်-၃၃၊ ၅လ ာေန မှတ်ပုံတင်အမှတ် [၁၂/သခန(ိုင်)၀၁၀၆၁၁] ကိုင်ေဆာင်သ ူ
ေဒ မိုးစ ာသန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်-

က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွ ေဒ မိုးစ ာသန်းမှ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း) မိနယ်၊ 
ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် အမှတ်-၆၁၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၇၈၃/A၊ ေပ (၄၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရိှ 
ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ထားသူြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါ   က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွ   ေဒ မိုးစ ာသန်း   အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ 
ေြမကွက်ကိ ုေဒ မိုးစ ာသန်း သရိှိသေဘာတညူြီခင်းမရိှဘ ဲမည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ 
ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်း 
လ ဲေြပာင်းရယြူခင်းများ၊ ခစံည်းိုးများ ကာရြံခင်း၊ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ြခင်း မြပလပ်ုရန် 
တားြမစ်လိုက်ပါသည်။

လုိက်နာြခင်းမရိှပါက တည်ဆဲတရားဥပေဒများအရ ရာဇဝတ်ေကာင်း တရားမ 
ေကာင်းတိုြဖင့် ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ မိုးစ ာသန်း ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း ေဒ ခင်ဝတ်ရည်ဦး  ေဒ မိုးစ ာသန်း ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း ေဒ ခင်ဝတ်ရည်ဦး 
 [၁၂/သခန(ိုင်)၀၁၀၆၁၁] စ်-၆၃၇၂/၁၉၉၇) (စ်-၁၃၉၇၉/၂၀၁၇) [၁၂/သခန(ိုင်)၀၁၀၆၁၁] စ်-၆၃၇၂/၁၉၉၇) (စ်-၁၃၉၇၉/၂၀၁၇)
  LL.B;(Advocate) LL.B;D.B.L;D.LL  LL.B;(Advocate) LL.B;D.B.L;D.LL
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
  Genius Law Firm  Genius Law Firm
  အမှတ်-၇၂၊ (၆လ ာဘီ)၊ ေရေကျာ်လမ်းမ၊   အမှတ်-၇၂၊ (၆လ ာဘီ)၊ ေရေကျာ်လမ်းမ၊ 
  ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
  Phone: 09 260005733: 09 43088967: 09966323836  Phone: 09 260005733: 09 43088967: 09966323836

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေရစကိမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)ေရစကိမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ဦးေကျာ်ဇ (ေရစကိ)ဦးေကျာ်ဇ (ေရစကိ)

အသက် (၉၂) ှစ်အသက် (၉၂) ှစ်
မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ပခုက ခိုင်၊ ေရစကိမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

အား ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ခဲ့ေသာ ဂုဏ်ထူးေဆာင်  နာယကကီး ဦးေကျာ်ဇ 

(ေရဇကိ)၊ ဒတုယိဝန်ကီး(ငမ်ိး) သတ တွင်း ဝန်ကီးဌာနသည် ၉-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန  

တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။ 

အဘဦးေကျာ်ဇ ြမင့်ြမတ်ေသာ ဘံုဘဝ ဘုံဌာနသို ေရာက်ရိှရရိှုိင်ပါေစ။ ေရစကိ 

မိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)မှ အသင်းသူ အသင်းသားများ သိရှိိုင်ပါရန် အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

ေရစကိမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)ေရစကိမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

“အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာြပန်လည်ဖျက်သိမ်းေကာင်း “အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာြပန်လည်ဖျက်သိမ်းေကာင်း 

ေကညာြခင်း”ေကညာြခင်း”
ေဒ ခင်ခင်ေရ [၁၁/ကဖန(ိင်ု)၀၄၀၂၆၂]ကိင်ုေဆာင်သသူည် ၎င်းပိင်ု ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရာသစ်အေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

ကန်ဦးေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၆၈၀)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၃၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ) 

ရှိ ေြမပိုင်ရှင် ဦးအုန်းေရ  ေြမကွက်အတွင်း ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂ခန်းတွဲ 

၃ထပ်တိုက)် (ဝဲဘက်ြခမ်း) (အလျား ၁၂ေပ x အနံ ၆၀ေပ) ေြမညီထပ်တိုက်ခန်း

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ၁၅-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်       

ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၌ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ် 

(၁၁၀၁၈/၂၀၂၁)ြဖင့် ဦးေအးေကျာ် [၁၂/အစန(ုိင်)၀၁၉၇၁၆]ကုိင်ေဆာင်သူထံသုိ 

“အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ” လ ဲအပ်ခဲပ့ါသည်။ ယခအုခါ  အထက်ပါတိက်ုခန်း 

အေရာင်းအဝယ်မှာ  အထမေြမာက် ပျက်ြပယ်သွားပါသြဖင့်  (၁၁-၁-၂၀၂၂) 

ရက်ေန   ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံးတွင် အဆိုပါကိုယ်စားလှယ ်

လ ဲစာအား ြပန်လည်ဖျက်သမ်ိးပီးြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ ခင်ခင်ေရ  ေဒ ေဝမွန်သင်း (LL.B) (C.B.L) ေဒ ခင်ခင်ေရ  ေဒ ေဝမွန်သင်း (LL.B) (C.B.L)

  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၇၃၃)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၇၃၃)

  အမှတ်(၄၄၈)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၄၄၈)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ 

  လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်။  လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်။

  ဖုန်း -၀၉- ၄၂၄၈၂၃၄၈၈၊ ၀၉- ၄၂၅၇၈၅၈၁၄  ဖုန်း -၀၉- ၄၂၄၈၂၃၄၈၈၊ ၀၉- ၄၂၅၇၈၅၈၁၄

သက်ဆိုင်သူများှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများှင့ ်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ဟသ  ာတခိုင်၊ အဂ  ပူမိနယ်၊ ကွင်းအမှတ်-၅၄၈၊ 

ဘရုားကီးကွင်း၊ ထူးကီးေကျးရာ (ယခု ထူးကီးမိ)၊ ဦးပုိင်အမှတ်-၃၆၊ ဧရိယာ(၂.၁၈)ဧက 
အကျယ်ရိှ ဦးထွန်းြမတ်၊ ေဒ ေစာရှင် အမည်ေပါက် ေြမကွက်ကီးှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အမှတ်(၄)၊ သမာဓလိမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ထူးကီးမိဟေုခ တွင်ေသာ  အေဆာက်အဦများ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ဦးထွန်းြမတ်၊ ေဒ ေစာရှင်၏ 
သားသမီး (၅)ဦးတုိက အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်၍ လက်ရိှထား စီမံခန်ခဲွပုိင်ခွင့်ရိှသူ (တရားဝင် 
မခွဲစိတ်ရေသးေသာ အေမွဆိုင်ေြမ) များ ြဖစ်ကပါသည်။ အဆိုပါေြမ အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိ
သူများ၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရရှိဘ ဲကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိုင်ြခင်း၊ တစ်နည်း 
နည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှ၊ ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်၊ လှဒါန်း၊ အာမခတံင်သွင်း 
ြခင်း၊ ေြမအမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားြခင်း၊ ခစံည်းိုးကာရံြခင်း၊ အြခားနည်းအသုံးြပခွင့် 
ေလ ာက်ထားြခင်း၊ ဘာသာေရးအေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ြခင်း စသည်တုိကုိ (လုံးဝ) 
လုံး၀ မြပလုပ်ကရန်ှင့် သတိေပးတားြမစ်ချက်ကို  မလိုက်နာ ေဖာက်ဖျက်ပါက 
ေပ ေပါက်လာမည့ ်  နစ်နာမ များကို   တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်းှင့ ်
တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်ိင်ုေရးတိုအတွက် က ု်ပ်အား တစ်ပါတည်း 
လ ဲအပ်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း သက်ဆိုင်သူများှင့ ်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- LRE Law Firm လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- LRE Law Firm
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ- ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)၊ ေဒ စိုးစိုးွယ် (စ်-၁၄၁၈၃)၊တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ- ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)၊ ေဒ စိုးစိုးွယ ်(စ်-၁၄၁၈၃)၊
  ေဒ စန်းစန်းု (စ်-၁၄၁၈၄)၊   ေဒ စန်းစန်းု (စ်-၁၄၁၈၄)၊ 
  ေဒ ေအးမွန်သိန်း (စ်-၁၆၂၆၉)၊  ေဒ ေအးမွန်သိန်း (စ်-၁၆၂၆၉)၊
  ေဒ စုြမတ်ွယ် (စ်-၁၆၆၈၅)  ေဒ စုြမတ်ွယ် (စ်-၁၆၆၈၅)
အထက်တန်းေရှေနများ- ဦးမင်းမင်း (စ်-၂၇၃၂၀)၊ ဦးဇာနည်ေအာင် (စ်-၄၉၉၆၀)အထက်တန်းေရှေနများ- ဦးမင်းမင်း (စ်-၂၇၃၂၀)၊ ဦးဇာနည်ေအာင် (စ်-၄၉၉၆၀)
  ေဒ ေွးေွးအ(ိစ်-၄၉၄၇၁)၊ ေဒ နန်းမိလုန်ိ (စ်-၅၁၅၆၂)  ေဒ ေွးေွးအ(ိစ်-၄၉၄၇၁)၊ ေဒ နန်းမိလုန်ိ (စ်-၅၁၅၆၂)

အမှတ်-၁၅၆၊ ပထမထပ်၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်-၁၅၆၊ ပထမထပ်၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၁၈၅ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၁၈၅

လူသားတို၏ 

ကျန်းမာေရး 

အုိဇုန်းလ ာကို 

ထိန်းသိမ်းေပး



ဇန်နဝါရီ   ၁၂၊   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

အာဖရိကိုင်ငံများဖလားပိင်ပွ ဲအုပ်စုအဆင့်ဒုတိယေနပွဲစ်များတွင်

 ဆီနီေဂါ၊ ဂီနီယာ၊ ေမာ်ိုကိုှင့ ်ဂါဘွန်အသင်းတို ိုင်ပွဲအသီးသီးရရှိခဲ့
အာဖရကိိင်ုငမံျား  ဖလားပိင်ပဲွရဲ    

အပ်ုစအုဆင့ ်  ဒတုယိေန ပဲွစ်များအြဖစ် 

ဇန်နဝါရ ီ၁၀ ရက် ညပိင်ုးက   ပဲွစ်ေလးပဲွ  

ယှ်ပိင် ကစားခဲရ့ာ     ဆနီေီဂါအသင်း၊ 

ဂီနီယာအသင်း၊    ေမာ်ိုကိုအသင်းနဲ  

ဂါဘွန်အသင်းတိုဟာ   ပိင်ဘက်အသင်း 

ေတွကို    အသီးသီးအိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။

ဆီနီေဂါအသင်းဟာ   ဇင်ဘာေဘွ 

အသင်းနဲ ယှ်ပိင်ကစားခ့ဲရပီး သာမန် 

ပွဲကစားချနိ်အတွင်းမှာ ဘယ်အသင်း 

ကမှ ဂိုးမသွင်းိင်ုခဲေ့ပမယ့ ်ပဲွကစားချန်ိ 

မနိစ် ၉၀ ပီး နာကျင်အချန်ိပိအုတွင်းမှာ

စာမျက်ှာ ၁၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်    ဇန်နဝါရီ    ၁၁

ြမန်မာကလပ်အသင်းများ ယှ်ပိင်ခွင့်ရထားသည့ ်၂၀၂၂ ခုှစ် AFC Cup 

ပိင်ပဲွ အာဆီယံဇုန် အုပ်စုပဲွစ်များကုိ ဇွန်လအတွင်း ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းပိင်ပဲွတွင် ြမန်မာကလပ်ှစ်သင်း ယှ်ပိင်ခွင့ရ်ထားသည့ ်ရှမ်းယူိက်ု 

တက်ှင့ ်ဟသံာဝတအီသင်းတို ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ဟသံာဝတအီသင်းသည် 

ယခင်က ေြခစစ်ပဲွအဆင့မှ် စတင်ကစားရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း တေီမာှင့ ်ဘူိင်ုး 

ကလပ်အသင်းတို   ကလပ်လိုင်စင်မရရှိသြဖင့ ်   ပိင်ပွဲယှ်ပိင်ခွင့်ဆုံး ံးခဲ့ရာ 

ေြခစစ်ပွဲကစားရန်မလိုဘ ဲ  အုပ်စုအဆင့်မှ   တိုက်ိုက်ယှ်ပိင်ခွင့်ရခဲ့ြခင်းြဖစ ်

သည်။                                                       စာမျက်ှာ ၁၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြမန်မာကလပ်များ 

ယှ်ပိင်ခွင့်ရထားသည့် 

AFC Cup ပိင်ပွဲ အာဆီယံဇုန်

အုပ်စုပွဲများ ဇွန်လတွင် ကျင်းပမည်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင်များ၊ တိင်ုးရင်းသားလမူျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန ကချင်ြပည်နယ်  န်ကားေရးမှးုံး 
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