
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    ြပာသိုလဆန်း       ၁၄       ရက်၊    စေနေန။                                                                                                                                             Saturday,       15    January    2022          ၁၀၆၁၉

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

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ ဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်          ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ဘုတ်ြပင်းမိနယ်ရှ ိ  ေတာင်ဒဂုံ 

ဆီအုန်းစိုက်ပျိးေရးစီမံကိန်းမှ    ထွက်ရှိသည့ ်

ဆသီီးခိင်ုများှင့ ်ဆသီီးခိင်ုမှတစ်ဆင့ ်ကာနယ်ဆ၊ီ 

ဆီကမ်းဆ၊ီ စားအန်ုးဆှီင့ ်ဆပ်ြပာများ ထတ်ုလပ်ု 

ထားရှိမ အား ကည့် စ်။

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲ့သိုလည်းေကာင်း၊ တံလ ပ်ကို 

 ြမင်ရသက့ဲသုိ လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါး 

ဟူေသာ) ေလာကကို    ကျင့်သူကိ ု   ေသမင်းသည ်

မြမင်ိုင်။  ဤသို   ေသာသူသည် ေသြခင်းကင်းရာ 

နိဗ ာန်ကို   မျက်ေမှာက်ြပကကုန်၏။  ထိုသူတိုအား 

ေနာက်တစ်ကိမ် ပဋိသေ ေန၍ ေသရြခင်းသည ်မရှိ 

ေတာ့ပီ။   ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၀)

ေလာကကို  ကျင့်သူ
 

ချစ်ကည်ေလးစားအပ်ပါေသာ  ကယားြပည်နယ်အတွင်းရိှ တိင်ုးရင်းသားမဘိြပည်သ ူ ညအီစ်ကိေုမာင်ှမ 

များခင်ဗျာ-

ယေန  ဇန်နဝါရီလ(၁၅)ရက်ေနသည် ကယားြပည်နယ်အတွင်းရိှ တုိင်းရင်းသားညီအစ်ကုိေမာင်ှမ 

များှင့ ်ကယားတိင်ုးရင်းသားများအတွက် မဂ  လာအေပါင်းှင့ ်ြပည့စ်ုေံသာ ကယားြပည်နယ်ေနြဖစ်ပါသည်။ 

ယခကုဲသ့ို ှစ်သစ်ကူးအခါသမယတွင် ကျေရာက်သည့ ်ကယားြပည်နယ်ေနတွင် ကယားတိင်ုးရင်းသား 

များှင့် ြပည်ေထာင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားများအားလုံး  စိတ်ေရာကိုယ်ပါ ကျန်းမာရ င်လန်းပီး လိုရာဆ  

ြပည့်ဝကပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေတာင်းလျက်  တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။

၁၉၄၇ ခှုစ်၊  ဖဲွစည်းအပ်ုချပ်ပု ံအေြခခဥံပေဒအရ ကရင်နြီပည်နယ်သည် ြပည်ေထာင်စြုမန်မာိင်ုငေံတာ် 

၏ ြပည်နယ်တစ်ခအုြဖစ်ပါဝင်ခဲ့ပီး ၁၉၅၁ ခှုစ်၊ ဖဲွစည်းအပ်ုချပ်ပုအံေြခခဥံပေဒြပင်ဆင်ချက် အက်ဥပေဒ 

အရ လူထုဆ ြဖင့် ၁၉၅၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်ေနမှစ၍              စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို  

၂၀၂၂   ခုှစ်၊   ဇန်နဝါရီလ   ၁၅   ရက်ေန

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်က ှစ်(၇၀)ြပည့် ကယားြပည်နယ်ေနအခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့်သဝဏ်လ ာ

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၄

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ    ဥက   ၊ 

ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

သည်   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

ဗိလ်ုချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း၊ မန်းငိမ်းေမာင်၊ ေကာင်စီ 

တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးရဝဲင်းဦး၊ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများြဖစ်ကသည့ ်ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ 

ဦးလှမုိး၊ ဦးခင်ေမာင်ရီ၊ ဦးေအာင်သန်းဦး၊ တနသ  ာရ ီ

တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ကိ၊ု ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်ံုးမှ တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများ၊ ကမ်းုိးတန်း 

ေဒသတုိင်းစစ်ဌာနချပ်တုိင်းမှး ဗုိလ်ချပ်ေစာသန်းလ  င် 

ှင့် တာဝန်ရိှသူများလုိက်ပါ၍ ယေနညေနပုိင်းတွင် 

ဘုတ်ြပင်းမိရှ ိ     ေတာင်ဒဂုံဆီအုန်းစိုက်ပျိးေရး 

စီမံကိန်းသို သွားေရာက်ကည့်  ေလ့လာသည်။

စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဆီအုန်းများအား စားသုံးဆီထုတ်လုပ်ိုင်ေရး သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ေဆာင်ရက်

ေကာ့ေသာင်းေဒသှင့် ဘုတ်ြပင်းေဒသတို၌ ဆီအုန်းများ ရာ န်းြပည့်စိုက်ပျိးကရန်လို



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၂၀၀ ၈,၂၀၀ ၁၀၄ ၈၅၂,၈၀၀

MTSH ၃,၀၀၀ ၃,၀၅၀ ၃၇၀ ၁,၁၁၈,၄၅၀

MCB ၇,၉၀၀ ၇,၉၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၄ - ၁-၂၀၂၂)

FPB ၁၉,၅၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၁ ၂,၆၅၀

EFR ၂,၉၀၀ ၂,၉၀၀ ၀ ၀

AMATA ၅,၄၀၀ ၅,၄၀၀ ၀ ၀

(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၉၅.၈

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၂၂.၆ 

( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၆၂.၅

(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၉.၈၇ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  

( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၄၀.၃

( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၉.၉၇

(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၃.၅၆၂

( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၅.၆၁

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၉၇၉

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၁၄

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြမန်မာိင်ုင၏ံ သမိင်ုးေကာင်းကိ ုြပန်လည်ကည့မ်ည်ဆိလု င် လွတ်လပ်ေရး 

ရပီးချန်ိမှစတင်၍ မငမ်ိးချမ်းမ များြဖင့ ်စတင်ခဲသ့ည်။ ြမန်မာလ့ူေဘာင်အဖဲွအစည်း 

အတွင်း အယူဝါဒကွဲြပားမ ေကာင့်ြဖစ်ေပ လာေသာ ပဋိပက များဟ ုဆိုိုင်သည်။ 

ကံေတွခဲေ့သာ ိင်ုငေံရးပဋပိက များကိ ုအေြခခသံည့ ်ဂယက်ိက်ုခတ်မ များေကာင့ ်

တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမအချင်းချင်းအကား သေဘာကွဲလွဲမ များြဖစ်ခဲ့ရ 

သည်။ 

ြပည်ေထာင်စုကီးအတွင်း အတေူနထိင်ုပီး ိင်ုငေံရးဝါဒမတညူမီ ၊ အယအူဆ 

မတူညီမ များှင့်  သံသယများကိ ု တိုးပွားေစပီး   လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များကို 

ြဖစ်ေပ ေစခဲသ့ည်။ ှစ်ေပါင်းရှည်ကာခဲေ့သာ လက်နက်ကိင်ုပဋပိက များကိ ုေြဖရှင်း 

ေနရြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရးမှာ ေှးေကွးခဲရ့သည်။ အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျား၊ 

ေဒသတွင်းိုင်ငံများှင့်  င်းယှ်လ င်   ဖွံဖိးတိုးတက်မ ေနာက်ကျလာသည်ကို 

ေတွြမင်ေနရသည်။ ထိုေကာင့် တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ ိုင်ငံများအကား 

မျက်ှာမငယ်ရေရးအတွက် ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေအာင် ဦးစွာကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရ 

မည်ြဖစ်သည်။

ုိင်ငံေတာ်၏ ရည်မှန်းချက်ြဖစ်သည့် စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစံု 

ဒမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုတရားမ တမ အြပည့က်ျင့သ်ုံးပီး ဒမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ု

အေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ရန် ြပည်ေထာင်စုကီးအတွင်းရှ ိ

တိင်ုးရင်းသားြပည်သအူားလုံး အတတူကွယှ်တဲွေနထိင်ုရင်း အြပန်အလှန်ေလးစား 

မ ၊ အြပန်အလှန်နားလည်မ ၊ အြပန်အလှန်ယုံကည်မ တိုကိ ုတည်ေဆာက်ိင်ုေအာင် 

ကိးပမ်းမှသာ ငိမ်းချမ်းေရးှင့်အလှမ်းနီးမည်ြဖစ်သည်။ “ယခုှစ်သည် စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စေုနြဖစ်ပီး ၂၀၂၃ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီ ၄ ရက်ေနသည် စန်ိရတလွုတ်လပ် 

ေရးေနြဖစ်သည့်အတွက ်စိန်ရတုအကိကာလြဖစ်ေကာင်း၊ ၇၅ ှစ်တာကာခဲ့ပ ီ

ြဖစ်သည့် ုိင်ငံေတာ်၏အချပ်အြခာအာဏာ ပုိမုိခုိင်မာေစေရးှင့် တုိင်းြပည်ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးတိုတွင် ငိမ်းချမ်းေရးရရှိရန်မှာ အေရးကီးေကာင်း” ိုင်ငံေတာ် 

စမံီအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်က 

ဇန်နဝါရလီ ၁၃ ရက်တွင် တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး ထားဝယ်မိ၌ ေြပာကားခဲသ့ည်။ 

ယခ ု၂၀၂၂ ခုှစ်သည် ထူးြခားေလးနက်ေသာ ှစ်တစ်ှစ်ြဖစ်သည်။ စိန်ရတု 

အကိလွတ်လပ်ေရးေနှင့ ်စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုန  အခါသမယသို ကျေရာက်ေန 

ေသာှစ်ြဖစ်ရာ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်   အချပ်အြခာအာဏာ 

အဓွန်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေရးှင့် ြပည်ေထာင်စုကီး စည်းလုံးညီွတ်ေရးအတွက ်

အစွမ်းကုန်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည့်အခါသမယြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်၂၀၂၂ ခှုစ် 

ကိ ုငိမ်းချမ်းေရးရရိှေရးအတွက် ဦးတည်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ငိမ်းချမ်း 

ေရးေဆွးေွးပဲွများကိ ုြပလပ်ု၍ တစ်ိင်ုငလံုံးပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး သေဘာ 

တစူာချပ် (NCA) တွင် လက်မှတ်မထိုးရေသးသည့ ်အဖဲွအစည်းများ ပါဝင်လာိင်ုေစ 

ေရး အလွတ်သေဘာေဆွးေွးညိ  င်းမ များ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးှင့ ်ပါတစီုဒံမီိကုေရစလီမ်းေကာင်းကိ ုေလ ာက်လှမ်းရာ 

တွင် တစ်ေယာက်တစ်မျိး၊ တကဲွတြပားြဖစ်ေန၍မရဘ ဲိင်ုငသံားတိင်ုး တညူသီည့် 

အခွင့်အေရးများရရှိလာေအာင ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်သည်။   ဖွဲစည်းပု ံ

အေြခခံဥပေဒ  (၂၀၀၈ ခုှစ်)တွင်လည်း    ိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်း၏ရပိုင်ခွင့်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ အတအိလင်းြပ  ာန်းထားပီးြဖစ်သည်။ ငမ်ိးချမ်းေရးမရရိှပါက စစ်မှန် 

ပီး မှန်ကန်မ တသည့ ်ပါတစီုဒံမီိကုေရစေီရးေကာက်ပဲွကိ ုေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရက် 

ိုင်မည်မဟုတ်ေပ။   ငိမ်းချမ်းေရးတွင ်   တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ 

အားလုံး ဥပေဒှင့်အညီပါဝင်လာမှသာ  လွတ်လပ်ပီးတရားမ တသည့်   ပါတီစုံ 

ဒမီိကုေရစအီေထေွထေွရးေကာက်ပဲွြဖစ်ေပ လာမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်ထူးြခား 

မွန်ြမတ်သည့် ယခုှစ်အခါသမယတွင် ငိမ်းချမ်းေရးရရှိေအာင ်အထူးဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

အားလုံးသည ်တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမများြဖစ်ပီး အယူအဆဝါဒ 

မတကဲွူြပားေသာ်လည်း သေဘာထားကီးကီး နားလည်မ ရိှရိှ ေနထိင်ုလာခဲ့ကသည်။ 

ြမန်မာိင်ုငလွံတ်လပ်ေရးရရိှပီးသည်မှာ စန်ိရတကုာလသိုပင် ေရာက်ရိှလာပြီဖစ်၍ 

ြပည်ေထာင်စုကီး ငမ်ိးချမ်းသာယာဝေြပာေရး၊ ိင်ုငမံျားှင့တ်န်းတ ူရင်ေပါင်တန်း 

ိုင်ေရးအတွက ်ငိမ်းချမ်းေရးရရှိေအာင ်မြဖစ်မေန ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

ကရမည်ြဖစ်သည်။ ယခအုခါ ြပည်ပအားကုိးသည့် အမျိးသားသစ ာေဖာက်များက 

တိင်ုးြပည်အလုံးစုံပျက်စီးေရးကိ ုကစံည်အားထတ်ုလျက်ရိှရာ အကမ်းဖက်အဖျက် 

သမားများအား အားေပးေဆာင်ရက်ြခင်း မြပလုပ်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။

ြမန်မာိင်ုငသံည် တိင်ုးရင်းသားလမူျိးစေုပါင်း တစ်ရာေကျာ်စစုည်းေနထိင်ုက 

ေသာိင်ုငြံဖစ်ပီး မတကဲွူြပားမ များှင့ ်  ပဋပိက များကားတွင်  ြဖတ်သန်းခဲရ့ေသာ် 

လည်း  ြမန်မာ့သမိုင်းေကာင်းတစ်ေလ ာက်တွင်   တိုင်းြပည်ပိကွဲပျက်စီးမည့ ်

မည်သည့်အေကာင်းကိစ ကိုမဆို လက်မခံတွန်းလှန်ဖယ်ရှားုိင်ခ့ဲသည်ကုိ ေတွရ 

မည်ြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်ရာ တိုင်းရင်းသားြပည်သူများလိုလားသည့ ်ဒီမိုကေရစီှင့်

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စြုဖစ်ေပ လာေရး၊ တရားမ တသည့ ်ေရးေကာက်ပဲွေအာင်ြမင် 

ေရးအတွက် ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေအာင် ဝိင်ုးဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကပါရန် ေလးစား 

စွာတိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။     ။

ငမ်ိးချမ်းေရးစ်ှတွင် ငမ်ိးချမ်းေရးရေအာင်ကိးပမ်း

ေရ ဘိုမိနယ်၌ ေကျးရာသစ်လ ပ်ရှားမ စီမံကိန်း ရန်ပုံေငွလ ဲေြပာင်းေပးအပ်
ေရ ဘို    ဇန်နဝါရီ    ၁၄

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေရ ဘိုမိနယ်၌ စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲရန်ပုံေငွြဖင် ့  ေဆာင်ရက်မည် ့   ရာသာ 

ေကျးရာ၏ ေကျးရာသစ်လ ပ်ရှားမ  စမီကံန်ိးရန်ပုေံင ွ လ ဲေြပာင်း 

ေပးအပ်ပဲွကိ ုယေနနနံက် ၁၀ နာရကီ ေရ ဘိုမိနယ် စိက်ုပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန ရှင်ယွန်းစံခန်းမတွင ်ကျင်းပသည်။

ေရ ဘိုမိနယ်  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင် ့ ေကျးရာ 

သစ် လ ပ်ရှားမ စီမံကိန်းကို ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂  ဘ  ာှစ်အတွင်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး   က  သုံးရပ်ြဖစ်ေသာ   လူေနမ  

ပတ်ဝန်းကျင်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊           ဝင်ေငွတိုးပွားေရးှင် ့

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးတုိကုိ က  အလုိက်ခဲွြခား၍ ေကျးရာ 

ကိုအဘက်ဘက်မ ှ   ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ရန ်   ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွထံမှ 

ရန်ပုံေငွကျပ်သိန်း ၃၀၀ ရရှိသည့်အနက ်လူေနမ ပတ်ဝန်းကျင ်

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးက  အား ၄၀ ရာခိင်ု န်း၊ ဝင်ေငွတုိးပွားေရး 

က  အား  ၅၀  ရာခိုင် န်းှင့်  စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရး 

က  အား ၁၀ ရာခိင်ု န်း အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေရ ဘိ ု

မိနယ် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ ဇာဇာမင်း 

က ေြပာသည်။

အဆုိပါေကျးရာသစ် လ ပ်ရှားမ စီမံကိန်းရန်ပံုေငွကျပ်သိန်း 

၃၀၀  အား  ေရ ဘိုခိုင်   စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန   ခိုင်ဦးစီးမှး 

ဦးတင်ေမာင်ေဆွက  ရာသာေကျးရာ  ေကျးရာသစ်လ ပ်ရှားမ  

စမီကံန်ိး  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတဦက    ဦးလှမိင် 

ထ ံလ ဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။   ေအးြမသက်ထား



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ကရင်နြီပည်နယ်မှ ကယားြပည်နယ်အြဖစ် တရားဝင်ေြပာင်းလေဲခ ေဝ  

ခဲပ့ါသည်။ ထိသုို ကယားြပည်နယ်ဟ ုေြပာင်းလေဲခ ေဝ ခဲသ့ည့ေ်နကိ ု

“ကယားြပည်နယ်ေန”အြဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ကယားြပည်နယ်သည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ အေရှပိုင်းေတာင်တန်း 

ေဒသြဖစ်ပီး ေတာေတာင်ေရေြမ သဘာဝအလှတရားများ၊ ေြမေပ  

ေြမေအာက် သယံဇာတများ  ေပါက ယ်ဝကာ   ိုးရာယ်ေကျးမ  

အလှတရားများြဖင့် သာယာလှပေသာြပည်နယ်ြဖစ်ပါသည်။ ရာသီဥတု 

မ တပီး ေဒသခတံိင်ုးရင်းသားများ၏ ရင်းီှးေဖာ်ေရမ ၊ ိုးသားမ တိုသည် 

ြပည်နယ်၏ ှစ်သက်စွဲလမ်းဖွယ်ရာ ဂုဏ်အဂ   ါများပင် ြဖစ်ပါသည်။ 

သာယာလှပသည့ ် ခင်း၊ သန်ရှင်းသပ်ရပ်သည့ ်အခင်းအကျင်း၊ 

တိုင်းရင်းသားတို၏   ပွင့်လင်းိုးသားမ ၊    ေဒသခံသားချင်းများ၏ 

ြပည်နယ်အကျိးကို ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့်အတွက် ဖွံဖိး 

တိုးတက်ပီး ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ိုင်ခဲ့သည့ ်ြပည်နယ်တစ်ခုလည်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိသုိုရရိှပီးအေြခခေံကာင်းများကိ ုအမအိရဆပ်ုကိင်ု၍ ကယား 

ြပည်နယ် တည်ငိမ်ေအးချမ်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ် ြပည်နယ် 

အတွင်းရှိ   တိုင်းရင်းသားြပည်သူများက  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရှင့်အတ ူ

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားကရန်ှင့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးကုိ သားစ် 

ေြမးဆက ်ခံစားိုင်ေအာင် တည်ေဆာက်သွားကရန ်အထူးလိုအပ် 

ေနချနိ်ြဖစ်ပါသည်။ 

မိမိတုိုိင်ငံ၏ သမုိင်းေကာင်းကုိ ြပန်ေြပာင်းကည့်မည်ဆုိပါက 

လွတ်လပ်ေရးှင့အ်တ ူ နယ်ချဲတို၏ ေသွးခဲွအပ်ုချပ်မ ပေယာဂေကာင့ ်

ပူးတဲွပါရိှလာခ့ဲေသာ   ြပည်တွင်းေသာင်းကျန်းမ ြဖစ်စ်များ၊ လူမျိးစဲွ၊ 

ဝါဒစွဲြဖစ်စ်များှင့် တိုင်းရင်းသားများအကား ြဖစ်ပွားခဲ့ရသည့ ်

သံသယြဖင့ ်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များသည ်ှစ်ေပါင်းရှည်ကာစွာ

တည်ရှိခဲ့ပီး ယင်း၏ ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မ များေကာင့ ်ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးကုိ များစွာထခိိက်ုမ ရိှခဲ ့

သည်ကို မိမိတိုအားလုံး လက်ေတွခံစားေနကရပ ီြဖစ်ပါသည်။ 

ယေနကာလသည ်ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သူအားလုံး၏ ဆ ှင့်ေမ ာ်လင့်ချက်ြဖစ်သည့် ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ အေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရးကုိ 

မဆတ်ုမနစ် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ကယားြပည်နယ်အတွင်းရိှ 

တိုင်းရင်းသားများကလည်း အတိတ်ကာလ အေတွအကံများကို 

သင်ခန်းစာရယူပီး စစ်မှန်သည့ ်ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ြဖင့ ်ဝိင်ုးဝန်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရမည့ ်အချနိ်အခါ ြဖစ်ပါသည်။  

မကာမ ီကျင်းပေတာမ့ည့ ်၇၅ ှစ်ေြမာက် စန်ိရတြုပည်ေထာင်စ ု

ေနသို ေရာက်ရှိမည့်အချနိ်ကာလတွင ်တိုင်းရင်းသားအားလုံးသည ်

ိုင်ငံေတာ်ှင့် ိုင်ငံသားအကျိးစီးပွားအတွက် တစ်ေလှတည်းစီး 

တစ်ခရီးတည်းသွားသူများအြဖစ ်ခံယူသည့်စိတ်၊ ေအးအတူပူအမ  

တစ်ေြမတည်းေန  တစ်ေရတည်းေသာက်သမူျားအြဖစ်  မှတ်ယသူည့် 
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(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

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

ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့ ်လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံးရန်အတွက် ရက်ပိင်ုး လပိင်ုးမ သာ ကာြမင့်ိင်ုေသာ်လည်း ဆုံး ံးသွားသည့လွ်တ်လပ်ေရးကိ ု

ြပန်လည်ရယူရန်အတွက် ကိးပမ်းရာတွင် ှစ်ေပါင်းများစွာ ကာြမင့်ခဲ့ရပါသည်။ အသက်ေပါင်းများစွာလည်း ေပးဆပ်ခဲ့ရပါသည်။ ိုင်ငံ 

တစ်ိင်ုငတွံင် လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံးရသည်ထက် ကီးမားသည့ဆ်ုံး ံးမ  မရိှေသာေကာင့ ်မမိတိိုိင်ုင၏ံ အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမေဲရး 

အတွက် ိုင်ငံသားအားလုံးတွင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန် အြပည့်အဝ တာဝန်ရှိပါသည်။

N
M

N
N

N
N

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
M

N
N

N
N

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံးရသည်ထက ်ကီးမားသည့်ဆုံး ံးမ  မရှိ

ှလုံးသား၊ ေတာင်ေပ ေြမြပန် မခဲွြခားဘ ဲတစ်ဝမ်းတည်းဖွား ေသွးချင်း 

များဟု ခံယူသည့် သံေယာဇ်တရားတိုြဖင့ ်အတူတကွလက်တွဲပီး 

အခက်အခဲမှန်သမ ကို ေကျာ်လ ားြဖတ်သန်း လုပ်ေဆာင်ကရမည့ ်

အချနိ်အခါလည်း ြဖစ်ပါသည်။  

ယခုကာလသည ်        ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက 

ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းအုပ်ချပ်ပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ 

ိင်ုငေံတာ်၏ တာဝန်အရပ်ရပ်ကိ ုထန်ိးသမ်ိးရယူပီး ေရှလပ်ုငန်းစ်(၅)

ရပ်ှင့ ်ိင်ုငေံရး၊ စီးပွားေရး၊ လမူ ေရး ဦးတည်ချက် (၉)ရပ် ချမှတ်ကာ 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။     ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်

လုပ်ငန်းများေအာင်ြမင်ေရးမှာ ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့် 

တစ်ိုင်ငံလုံး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ရန ်အလွန်အေရးကီး 

လှပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးေြခလှမ်းသစ်များ ြပန်လည်စတင် 

ုိင်ရန် ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ေဆွးေွးုိင်ေရး အတိအလင်းဖိတ်ေခ  

ထားပီးြဖစ်ရာ တိုင်းရင်းသားလူမျိးများအားလုံးအတွက ်ြပည်တွင်း

ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ရာတွင်    ယခင်ကထက်   ပိုမိုပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်လာိုင်မည်ဟ ုအြပည့်အဝယုံကည်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည ်  ိုင်ငံေတာ်၏အကျိး၊  တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ၏ု အကျိးကိသုာ အစ်ေရှး  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိရာတွင် ိုင်ငံေတာ်ကီး ပိုမိုတည်ငိမ်ေအးချမ်းပီး သာယာဝေြပာ 

ေစရန်ှင့် စားေရရိက ာဖူလုံေစရန် အဓိကထားပီး တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သူများှင့်အတ ူ   တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း   တက်ညီလက်ည ီ

ဆက်လက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည်  ြဖစ်ပါသည်။ “ညီညာမှ 

ြပည်သာမည်”ြဖစ်သည့်အတွက် အားလုံး၏ စုစည်းမ စွမ်းအားှင့် 

ဝိုင်းဝန်းတည်ေဆာက်ကရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံး၏ ဆ ှင့်အညီ ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိ ုတည်ေဆာက်ိင်ုရန် 

တပ်မေတာ်ှင့်အတူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအားလုံး၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ 

အစည်းများအားလုံး၊ တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံးက ဝိုင်းဝန်း

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကမှသာ  ေမ ာ်မှန်းသည့်ပန်းတိုင်ကိ ု အချနိ်တို 

အတွင်း   ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင ်   ေရာက်ရှိိုင်မည ်  ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုပန်းတိုင်သိုေရာက်ရှိရန ်     အဓိကကျသည့်အချက်မှာ   မိမိတို 

တိုင်းရင်းသားအားလုံး စည်းလုံးညီွတ်ကေရးှင့ ်ိုင်ငံတည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးပင ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ယခလုတ်တေလာအေြခအေနတွင် ြပည်ပိင်ုငမံျား၏ ေသွးထိုး 

လ ံေဆာ်မ များ၊ သေဘာထားကွဲလွဲပီး ိုင်ငံှင့်  ြပည်သူအကျိးကိ ု

မျက်ကွယ်ြပ လပ်ုေဆာင်ေနေသာ အချိအဖဲွအစည်းများ၏ ေြခထိုးမ  

များ၊ ကျင့ဝ်တ်ေဖာက်ဖျက်ပီး ိင်ုငေံတာ်ကိ ုအ ရာယ်ေချာက်ကမ်းပါး 

ထဲသို ဆွဲချေနသည့် မဟုတ်မမှန်လုပ်ကံသတင်းများ၊ NUG ၊ CRPH ၊ 

PDF အစရိှသည့ ်အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများ၏ ေသွးေဆာင်စည်းုံးမ  

ှင့် အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များေကာင့် ေဒသအချိတွင်ရိှသည့် ြပည်သူ 

လထူအုကား အသအိြမင်များမှားပီး ညွီတ်မ များ ပိကဲွကာ မငမ်ိး 

မချမ်းြဖစ်ေနသည်ကိ ုေတွြမင်ကရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိအုေြခအေန 

များ၏ အကျိးဆက်သည် ိင်ုငေံတာ်၏ေကာင်းကျိးကိ ုေဖာ်ေဆာင်ိင်ု 

မည် မဟတ်ုသကဲသ့ို ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သအူားလုံးအတွက် အ ရာယ် 

ြဖစ်ေစေကာင်း သတိထားဆင်ြခင်ိုင်ကရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုကီး အဓွန်ရှည်တည်တံခ့ိင်ုမေဲရးအတွက် ဒိုတာဝန် 

အေရးသုံးပါးကို ဦးထိပ်ထားပီး တိုင်းရင်းသားြပည်သူများအကား 

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးစိတ်ဓာတ်ှင့်   ြပည်ေထာင်စု 

စိတ်ဓာတ် အေြခခံေကာင်းများ ပွားများြဖစ်ထွန်းေအာင် ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကရပါမည်။

မိမိတိုြပည်ေထာင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ

အကား အြပန်အလှန်ေလးစားမ ၊ နားလည်မ ၊ ယုံကည်မ များြဖင့ ်

တည်ေဆာက်ကရာတွင ်ကယားြပည်နယ်ရှ ိတိုင်းရင်းသားများက 

လည်း အေတွးအေခ အယူအဆ မှန်ကန်စွာြဖင့် စည်းစည်းလုံးလုံး 

ဝုိင်းဝန်းပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရက်ကရန် အေလးအနက် တုိက်တွန်း 

အပ်ပါသည်။ 

ကယားြပည်နယ်အတွင်း မီှတင်းေနထိင်ုကေသာ တိင်ုးရင်းသား 

ြပည်သမူျားအားလုံး ေဒသတွင်းတည်ငမ်ိေအးချမ်းမ  ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုသ ူ

များ ြဖစ်ကပါေစ၊ ေဒသဖံွဖိးေရး၊ ေဒသခံြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွား 

ဘဝ တိုးတက်ြမင့မ်ားလာေရးကိ ုအားကိးမာန်တက် ေဆာင်ရက်ိင်ု 

ကပါေစ၊ ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ိင်ုငသံားများ အကျိးစီးပွားတုိးတက်ြမင့်မား 

ေရးကို ဝိုင်းဝန်းေဖာ်ေဆာင်ိုင်ကပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်း 

ေတာင်းရင်း သဝဏ်လ ာေပးပိုအပ်ပါသည်။ 

 (ပုံ)မင်းေအာင်လ  င်

 ဗိုလ်ချပ်မှးကီး

 ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်

 ဥက   

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

  မကာမီ ကျင်းပေတာ့မည့် ၇၅ ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနသို ေရာက်ရှိမည့်အချနိ် 

ကာလတွင် တိင်ုးရင်းသားအားလုံးသည် ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ိင်ုငသံားအကျိးစီးပွားအတွက် တစ်ေလ ှ

တည်းစီး တစ်ခရီးတည်းသွားသမူျားအြဖစ် ခယံသူည့စ်တ်ိ၊ ေအးအတပူအူမ  တစ်ေြမတည်းေန  

တစ်ေရတည်းေသာက်သူများအြဖစ် မှတ်ယူသည့် ှလုံးသား၊ ေတာင်ေပ ေြမြပန် မခွဲြခားဘဲ 

တစ်ဝမ်းတည်းဖွား ေသွးချင်းများဟ ုခယံသူည့ ်သေံယာဇ်တရားတိုြဖင့ ်အတတူကွလက်တဲွပီး 

အခက်အခဲမှန်သမ ကို ေကျာ်လ ားြဖတ်သန်း လုပ်ေဆာင်ကရမည့် အချနိ်အခါလည်းြဖစ်

  တိင်ုးရင်းသားြပည်သအူားလုံး၏ ဆ ှင့အ်ည ီဒမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိအုေြခခသံည့် 

ြပည်ေထာင်စုကို တည်ေဆာက်ိုင်ရန် တပ်မေတာ်ှင့်အတူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအားလုံး၊ 

အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများအားလုံး၊ တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံးက ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်ကမှသာ ေမ ာ်မှန်းသည့်ပန်းတိုင်ကို  အချနိ်တိုအတွင်း  ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင်    

ေရာက်ရှိိုင်မည်

  ထိပုန်းတိင်ုသိုေရာကရိှ်ရန ်အဓကိကျသည့အ်ချကမှ်ာ မမိတိို တိင်ုးရင်းသားအားလုံး စည်းလုံး 

ညီွတ်ကေရးှင့် ိုင်ငံတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးပင်ြဖစ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

 ဆီအုန်းမှ

ဦးစွာ    တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်

ဦးြမတ်ကိုက  တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

အတွင်း   ဆီအုန်းများ    စိုက်ပျိးထားရှိမ  

အေြခအေနှင့်  ထပ်မံတုိးချဲစုိက်ပျိးုိင်ေရး 

စိစစ်ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်  အေြခအေန 

များကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ 

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ယင်းေနာက်    ေတာင်ဒဂုံဆီအုန်း 

စိက်ုပျိးေရးကမု ဏ ီအေထေွထမွန်ေနဂျာ 

ဦးခိုင်ထူး၊     ယုဇနဆီအုန်းစိုက်ပျိးေရး 

ကုမ ဏီမှ  ဦးအန်းဘန်တိုက ေတာင်ဒဂုံ 

ဆအုီန်းစုိက်ပျိးေရးစီမံကိန်းှင့်ပတ်သက် 

၍   စီမံကိန်းစတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့မ ှင့် 

ဆက်လက်       အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခအေန၊ စိက်ုပျိးရန် 

ကျန်ရှိသည့် ေနရာများတွင် ဆက်လက် 

စိုက်ပျိးိုင်ေရး     ေဆာင်ရက်လျက်ရှိမ  

အေြခအေန၊ ိုင်ငံေတာ်သိုအခွန်ေငွများ

ေပးသွင်းမ အေြခအေန၊ ကုမ ဏီဖဲွစည်းမ  

ှင့် ဝန်ထမ်းများ ခန်အပ်ထားရိှမ   အေြခ 

အေန၊ မျိးများအား အဆင့ဆ်င့ပ်ျိးေထာင် 

စိုက်ပျိးမ အေြခအေန၊   ဆီသီးများအား 

အရည်အေသွးစစ်ေဆးြခင်းှင့ ်  အရည် 

အေသွးကိုက်ညီသည့် ဆီများထုတ်လုပ ်

ိင်ုေရး     အဆင့ဆ်င့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

သည့်  အေြခအေနှင့် ထုတ်လုပ်သည့ ်

ဆီကမ်းများအား  ရန်ကုန်မိရှ ိ ဆီေချာ 

ထတ်ုလပ်ုေရးစက်ုသံို ပိုေဆာင်လျက်ရိှမ  

အေြခအေန၊ ဆအီန်ုးကိအုေြခခ၍ံ စားသုံး 

ဆီများှင့် ဆပ်ြပာများ ထုတ်လုပ်ေနမ  

အေြခအေန၊ ဆီသီးခိုင်များထွက်ရှိမ ှင့် 

ဆီကမ်းှင့ ်    ဆီေချာ(စာအုန်းဆီ)များ 

ထတ်ုလပ်ုိင်ုမ   အေြခအေန၊ ဝန်ထမ်းများ 

သက်သာေချာင်ချေိရးှင့ ် ကျန်းမာေရး၊ 

ပညာေရးအတွက်လည်း ေဆာင်ရက်ေပး 

ေနမ အေြခအေန၊ ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ေပးိင်ုမ  အေြခအေနများ 

ကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ထိုေနာက် စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး  ဦးတင်ထွဋ်ဦးက တနသ  ာရတီိင်ုး 

ေဒသကီးအတွင်း ဆီအုန်းများစိုက်ပျိး

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိမ ှင့်    ယခုထက်ပိုမိ ု

စိုက်ပျိးိုင်ေရး     ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်

အေြခအေနများကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

အြမန်ဆုံးစိစစ်တင်ြပ

ရှင်းလင်း         တင်ြပမ များအေပ  

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

ိင်ုငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က သိရိှလုိသည်များ 

ြပန်လည်ေမးြမန်းေဆွးေွးပီး စိုက်ပျိး 

ေြမများတွင်  အမှန်တကယ်စုိက်ပျိးြခင်း 

မရှိြခင်းေကာင့ ်  အမှန်တကယ်စိုက်ပျိး

ေဆာင်ရက်လိုသည့ ်လုပ်ငန်းရှင်များှင့ ်

ိုင်ငံေတာ်အတွက် များစွာနစ်နာမ များ 

ြဖစ်ေပ လျက်ရှိေကာင်း၊     ထိုေကာင့ ်

စိက်ုပျိးေြမများကိ ုအမှန်တကယ်အသုံးချ 

ြခင်း ရိှ/မရိှကိ ုေြမယာမဝူါဒ၊ ေြမယာဥပေဒ 

များှင့အ်ည ီသက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာနက 

အြမန်ဆုံးစိစစ်တင်ြပ ေဆာင်ရက်ရန်လိ ု

ေကာင်း၊ မမိတိိုအေနြဖင့ ်ဆအီန်ုးစိက်ုပျိး 

ေရးအတွက်   ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  သန်းေရ  

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ခ့ဲသည့် ုိင်ငံေတာ် 

ေအးချမ်းသာယာေရးှင့်    ဖွံဖိးေရး 

ေကာင်စလီက်ထက်တွင်   ဧရာဝတတီိင်ုး 

ေဒသကီးအား ိင်ုငေံတာ်၏  ဆန်အိုးကီး 

အြဖစ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

ရန်    ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

အလားတ ူဆအီန်ုးစိက်ုပျိး ြဖစ်ထွန်းသည့ ်

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးကိလုည်း ဆအီိုး 

ကီးအြဖစ် သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်ခ့ဲေကာင်း၊ 

မေကွးတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်  မ ေလးတိင်ုး 

ေဒသကီးတိုတွင်လည်း ဆထွီက်သီးံှများ 

စိက်ုပျိးြဖစ်ထွန်းလျက်ရိှေကာင်း၊ ဆီအုန်း 

စိုက်ပျိးမ မှ  စားသုံးဆီများရရှိသကဲ့သို 

အြခားထတ်ုကန်ုများကိလုည်း ထတ်ုလပ်ု 

လျက်ရိှေကာင်း၊ လက်ရိှစိက်ုပျိးေနသည့ ်

ဆီအုန်းစိုက်ပျိးေရး     လုပ်ငန်းရှင်များ 

အေနြဖင့်လည်း    စိုက်ပျိးေြမများတွင ်

အမှန်တကယ်စိက်ုပျိးရန်ှင့ ်ဆအီန်ုးများ 

အား စားသံုးဆီထုတ်လုပ်ုိင်ေရး သတ်မှတ် 

ချက်များှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ေဆာင်ရက် 

ရန်လိုေကာင်း။

ဆအီန်ုးများစုိက်ပျိးရာတွင် မျိးေကာင်း 

မျိးသန်များစုိက်ပျိးရန်၊   ေြမေကာင်းမွန် 

ရန်ှင့် ေရလံုေလာက်စွာရရိှရန်ေဆာင်ရက် 

ပီး စိက်ုနည်းစနစ်မှန်ကန်စွာြဖင့ ်စိက်ုပျိး 

ိုင်မည်ဆိုပါက     အထွက် န်းများပိုမို 

ေကာင်းမွန်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စိက်ုပျိးေြမ 

များအား အြခားနည်းများြဖင့် အသံုးမြပ 

ေစေရး တာဝန်ရိှသမူျားက ဥပေဒှင့အ်ည ီ

စိစစ်ေဆာင်ရက်ရန်လုိေကာင်း၊ သက်တမ်း 

ကုန်ဆုံးေတာ့မည့်အပင်များ    ြပန်လည် 

ြဖည့်စွက်စိုက်ပျိးရာတွင ် လစ်ဟာမ မရှိ 

ေစေရး  ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ပီး 

အပိင်ုးလိက်ုခဲွ၍ စိက်ုပျိးြခင်းြဖင့ ်စိက်ုပျိး 

ပင်များ ကုန်ကမ်းများထုတ်လုပ်ုိင်မ ကိ ု

စ်ဆက်မြပတ်    ေဆာင်ရက်ိင်ုမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ မိမိတုိုိင်ငံတွင် ဆီစားသံုးမ မှာ 

တစ်ဦးချင်းအေနြဖင့ ်ြမင့မ်ားပီး စားအန်ုး 

ဆီများအား ြပည်ပမှှစ်စ် ဆီတန်ချနိ် 

များစွာတင်သွင်းခဲ့ရကာ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ 

ခှုစ်တွင် အေမရကိန်ေဒ လာ သန်း ၈၀၀ 

ေကျာ်ဖုိးခန် တင်သွင်းခ့ဲရသြဖင့် ုိင်ငံေတာ် 

မှ ေငွေကးများစွာသုံးစွဲခဲ့ရေကာင်း။

ိုင်ငံြခားေငွသုံးစွဲမ  ေလ ာ့ချိုင်မည်

 ပညာရှင်များ၏    တွက်ချက်မ အရ 

ကျန်းမာေရးအတွက် လူတစ်ဦး၏ တစ်ရက် 

ဆလုိီအပ်ချက်သည် ၁ ဒသမ ၅၈ ကျပ်သား 

ြဖစ်၍ တစ်ှစ်လ င် ေြခာက်ပဿိာခန်သာ   

စားသုံးသင့်ပီး     တစ်ဖက်မှ  ဆစီားသုံးမ  

ေလ ာ့ချသကဲ့သို      တစ်ဖက်တွင  ်

ဆအီထွက် န်းတိုးေစရန်အတွက် စိက်ုပျိး 

ထုတ်လုပ်ြခင်းြဖင့် ကုိယ်စီကျန်းမာေသာ 

ဘဝကုိပုိင်ဆုိင်ကာ   ုိင်ငံအတွက်လည်း 

ိုင်ငံြခားေငွသုံးစွဲမ ကို ေလ ာ့ချိုင်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊   အဆိုပါ   စားသုံးဆီများ 

တင်သွင်းမ      ေလ ာ့ချိုင်ေရးအတွက် 

ယခစုားသုံးဆထီတ်ုလပ်ုေရး လပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်    လုပ်ငန်းရှင်များ 

အေနြဖင့ ်ယခထုက်ပိမုိထုတ်ုလပ်ုိင်ုေရး 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရန် တုိက်တွန်း 

လိုေကာင်း၊   စိုက်ဧကများအား  မှန်မှန် 

ကန်ကန် စနစ်တကျြဖင့်စုိက်ပျိး ၍ အထွက် 

 န်းတိုးြမင့်ေအာင ်   ေဆာင်ရက်ကရန ်

လိေုကာင်း၊ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများအား 

ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန်လိုေကာင်း၊    ိုင်ငံ 

အတွက်နစ်နာမ များစွာ   ြဖစ်ေပ လျက်ရိှ 

သြဖင့်  အားလုံးကိးပမ်းေဆာင်ရက်က

ေစလိုေကာင်း၊ ေကာ့ေသာင်းေဒသှင့် 

ဘုတ်ြပင်းေဒသတိုတွင ်     ဆီအုန်းများ 

ရာ န်းြပည့်    စိုက်ပျိးကရန်လိုေကာင်း 

မှာကားသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

ဝန်ထမ်းများအတွက် စားေသာက်ဖွယ်ရာ 

များေပးအပ်ပီး ေတာင်ဒဂုဆံအီန်ုးစိက်ုပျိး 

ေရးစမီကံန်ိး ဆီကမ်းထတ်ုလပ်ုေရးစက်ု ံ

အတွင်း စက်ုလံည်ပတ်ေဆာင်ရက်ေနမ  

အေြခအေနများကိုကည့် ၍ တာဝန်ရိှသ ူ

များ၏  တင်ြပချက်များအေပ    လိုအပ် 

သည်များ ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးသည်။

ယင်းေနာက်    ေတာင်ဒဂုံဆီအုန်း 

စိုက်ပျိးေရးစီမံကိန်းမှ   ထွက်ရှိသည့် 

ဆီသီးခိုင်များှင့ ်   ဆီသီးခိုင်မှတစ်ဆင့် 

ကာနယ်ဆီ၊ ဆီကမ်းဆီ၊ စားအုန်းဆီှင့် 

ဆပြ်ပာများ     ထုတ်လုပ်ထားရိှမ အား 

ကည့် ရာ တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်း 

တင်ြပခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့်အဖွဲဝင်များအား ေတာင်ဒဂုံဆီအုန်းစိုက်ပျိးေရးစီမံကိန်းှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 

ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့်အဖဲွဝင်များ ေတာင်ဒဂံု 

ဆီအုန်းစုိက်ပျိးေရးစီမံကိန်း ဆီကမ်းထုတ်လုပ်ေရးစက်ံုအတွင်း စက်ံုလည်ပတ်ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများကုိ ကည့် စ်။

  ဆအုီန်းများစိက်ုပျိးရာတွင် မျိးေကာင်း  မျိးသနမ်ျား  စိက်ုပျိး 

ရန်၊  ေြမေကာင်းမွန်ရန်ှင့ ်ေရလုေံလာက်စွာရရိှရန်ေဆာင်ရက် 

ပီး   စိုက်နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာြဖင့်   စိုက်ပျိးိုင်မည်ဆိုပါက     

အထွက် န်းများ ပိုမိုေကာင်းမွန်မည်ြဖစ်

  စိုက်ပျိးေြမများအား အြခားနည်းများြဖင့် အသံုးမြပေစေရး 

တာဝန်ရှိသူများက ဥပေဒှင့်အညီ စိစစ်ေဆာင်ရက်ရန်လို

  မမိတိိုိင်ုငတွံင် ဆစီားသုံးမ မှာ တစ်ဦးချင်းအေနြဖင့ ်ြမင့မ်ားပီး 

စားအုန်းဆမီျားအား ြပည်ပမှှစ်စ် ဆတီန်ချန်ိများစွာ တင်သွင်း 

ခဲ့ရကာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် အေမရိကန်ေဒ လာ သန်း 

၈၀၀ ေကျာ်ဖိုးခန် တင်သွင်းခဲ့ရသြဖင့် ိုင်ငံေတာ်မှ ေငွေကး 

များစွာသုံးစွဲခဲ့ရ



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

ထားဝယ်မိကျက်သေရေဆာင် ေလာကမာရဇိန်ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီးှင့် ေရ ေတာင်စားေစတီေတာ်ြမတ်ကီးသို သွားေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၁၄

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှး 

ကီး မင်းေအာင်လ  င်သည် ိုင်ငံေတာ်စီမ ံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖဲွဝင် ဗုိလ်ချပ်ကီး 

တင်ေအာင်စန်း၊ မန်းငမ်ိးေမာင်၊ ေကာင်စ ီ

တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး 

ရဝဲင်းဦး၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများြဖစ်က 

သည့်   ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊    ဦးခင်ေမာင်ရီ၊ 

ဦးေအာင်သန်းဦး၊   ဦးခင်ရီ၊  ေဒါက်တာ 

ွန်ေဖ၊ ဦးေရ ေလး၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသ 

ကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ကိ၊ု ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်ုံးမှ တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများ၊ 

ကမ်းိုးတန်းေဒသ   တိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

တိုင်းမှး    ဗိုလ်ချပ်ေစာသန်းလ  င်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ၍ ယေနနံနက် 

ပိင်ုးတွင် ထားဝယ်မိကျက်သေရေဆာင် 

ေလာကမာရဇန်ိ ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီးှင့ ်

ေရ ေတာင်စားေစတီေတာ်ြမတ်ကီးသို 

သွားေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိသည်။

ကပ်လှပူေဇာ်

ဦးစွာ    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အဖဲွဝင်များသည် ေလာကမာရဇန်ိပ်ုပွား 

ေတာ်ြမတ်ကီးအား ပန်း၊  ေရချမ်းှင့ ်ဆမီီး 

များ ကပ်လှပေူဇာ်ပီး ဖူးေြမာ်ကည်ညိ၍ 

အလှေငွများ ေပးအပ်လှဒါန်းရာ ဘုရား 

ေဂါပကအဖဲွဝင် ဦးကည်ဝင်းှင့ ်အဖဲွဝင် 

များက    လက်ခံရယူကပီး   ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာ   ြပန်လည်ေပးအပ်သည်။ 

ယင်းေနာက်ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊   ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

သည် ေလာကမာရဇန်ိ ပ်ုပွားေတာ်ြမတ် 

ကီး ဧည့သ်ည်ေတာ်မှတ်တမ်းစာအပ်ုတွင် 

လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အဖွဲဝင်များသည် ေရ ေတာင်စားေစတီ 

ေတာ်ကီးရှ ိ   ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်အား 

ဖူးေြမာ်ကည်ညိ၍ ပန်း၊ ေရချမ်း၊ ဆီမီး 

များ ကပ်လှပူေဇာ်ပီး ေစတီေတာ်ကီး 

အား   လက်ယာရစ ်  လှည့်လည်ဖူးေြမာ ်

ကည်ညိသည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်

ှင့်  အဖွဲဝင်များသည ် ေစတီေတာ်ကီး 

ပရိဝုဏ်အတွင်းရှိ   သမိုင်းဝင်ဖိုးြမတ ်

သိုင်းဖွား ေရ  ံး  သမုတ်သိမ်ေတာ်ကီး 

အတွင်းရိှ ဗဒု ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်အား ပန်း၊ 

ေရချမ်း၊ ဆီမီးများ   ကပ်လှပူေဇာ်ပီး 

သိမ်ေတာ်ကီးအား ေရှးမူလက်ရာမပျက် 

ထိန်းသိမ်းထားရှိမ    အေြခအေနများကို 

လှည့်လည်ကည့် ၍   လိုအပ်သည်များ 

မှာကားသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်

သည် ေစတီေတာ်ကီးပရိဝုဏ်အတွင်းရှ ိ

မဟာဝဇိယေခမသတီလ နဗိ တ ေဃာသ 

မဟာေခါင်းေလာင်းေတာ်ကီးကိ ုငါးချက် 

ထိုး၍ ပူေဇာ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့် အဖွဲဝင်များ ေရ ေတာင်စားေစတီေတာ်ကီးအား လက်ယာရစ ်

လှည့်လည် ဖူးေြမာ်ကည်ညိကစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ေရ ေတာင်စားေစတေီတာ်ကီး 

ပရိဝုဏ်အတွင်းရှ ိမဟာဝိဇယေခမသီတလ နိဗ တ ေဃာသ မဟာ ေခါင်းေလာင်းေတာ်ကီးကိ ုငါးချက်ထိုး၍ ပူေဇာ်စ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်  ေလာကမာရဇိန်ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီးအတွက ်   အလှေငွများ 

ေပးအပ်လှဒါန်းရာ ေဂါပကအဖဲွဝင်များက ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ ြပန်လည်ေပးအပ်စ်။

အားအသင့်အတင့်ရှိေသာ လာနီညာအဆင့်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၄

အီေကွတာအနီးရှိ   အပူပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ ရာ၏    ပင်လယ်ေရ 
မျက်ှာြပင်အပူချနိ်ှင့ ်  ေလထုြဖစ်စ်များမှာ  အားအနည်းငယ်မ ှ
အားအသင့်အတင့်ရှိေသာ လာနီညာအေြခအေနသို ေရာက်ရှိေနပါ 
သည်။ ုိင်ငံတကာ မုိးေလဝသဌာနများ၏ သခ  ျာပံုစံြပ ေမာ်ဒယ်များ 

ခန်မှန်းချက်အရ ယခုလက်ရှိ ဇန်နဝါရီလအတွင်း အားအနည်းငယ်မ ှ
အားအသင့်အတင့်ရှိေသာ လာနီညာအဆင့်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိ 
ိုင်ပီး ေဖေဖာ်ဝါရီလှင့် မတ်လများတွင် အားအနည်းငယ်ရှိေသာ 
လာနီညာအဆင့်သို ေရာက်ရှိိုင်သည်ဟ ုခန်မှန်းရပါသည်။ 

လာနီညာြဖစ်စ်သည် ပစိဖိတ်သမုဒ ရာတွင် ြဖစ်ေပ သည့်ြဖစ်စ် 

ြဖစ်ေသာ်လည်း အဆိပုါလာနညီာြဖစ်စ်ေကာင့ ်အကျိးသက်ေရာက် 
မ မှာ ေယဘုယျအားြဖင့် အေရှေြမာက် မုတ်သုံေလအားေကာင်းမ  
ေကာင့ ်ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ညအပူချနိ်များ ေလျာ့နည်းြခင်း၊ အေအးပို 
ြခင်း၊ အေရှဘက်မှ ေလေပလွ  င်းများ တိက်ုခတ်ြခင်း၊ အချန်ိအခါမဟတ်ု 
မုိးရာသွန်းမ ြဖစ်စ်များ ပုိမုိြဖစ်ေပ လာြခင်းစသည့် ရာသီဥတုြဖစ်စ် 
များ ြဖစ်ေပ ေလ့ရှိပါသည်။                                             

မိုး/ဇလ



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

မိရာများဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ် မိတွင်းှင့ ်ရာတွင်းလမ်းများ တည်ေဆာက်ရာတွင ်

သတ်မှတ်ချက်များှင့ ်ကိုက်ညီေစရန်အတွက ်စနစ်တကျြဖင့ ်ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်
ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၄

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ        ဥက   ၊ 

ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

သည်   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

ဗုိလ်ချပ်ကီး တင်ေအာင်စန်း၊ မန်းငိမ်းေမာင်၊ ေကာင်စီ 

တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး ရဝဲင်းဦး၊ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများြဖစ်ကသည့ ်ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ 

ဦးခင်ေမာင်ရီ၊ ဦးေအာင်သန်းဦး၊ ဦးခင်ရီ၊ ေဒါက်တာ 

ွန်ေဖ၊   ဦးေရ ေလး၊  တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ကို၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှ

တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများ၊ ကမ်းိုးတန်းေဒသတိင်ုး 

စစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး       ဗိုလ်ချပ်ေစာသန်းလ  င်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါ၍  ယေနနံနက်ပိုင်းတွင ်

ကေြမာကင်းတံတား တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းသို 

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ဦးစွာ ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး   ဦးေရ ေလးက တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

အတွင်း ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေသာ ဘုရားကီး - ေမာ်လမိင ်- ထားဝယ် 

- မိတ် - ဘုတ်ြပင်း - ေကာ့ေသာင်းလမ်း၊ ေလညာ-

ရတနာပုလံမ်း၊ ထားဝယ်(SEZ)-ေမတ ာ-ထီးခီးလမ်း၊ 

ထားဝယ်မိေရှာင်လမ်း၊ ထုခံါ - သြဲဖ - ေမာေတာင် 

လမ်းများ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးြခင်းှင့ ်

အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ  

အေြခအေန၊ ထားဝယ် - ကေြမာကင်း - ေလာင်းလုံး 

လမ်းေပ ရိှ ကေြမာကင်းတံတားအသစ် တည်ေဆာက် 

ေနမ ှင့် ဘ  ာေရးှစ်အလုိက် ပီးစီးမ အေြခအေန၊ 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအတွင်း တည်ေဆာက်ပီး 

ှင့် တည်ေဆာက်ဆဲ ေပ ၁၈၀ အထက် တံတားများ 

တည်ေဆာက်ေနမ အေြခအေန၊ ေကျးလက်လမ်းများ 

အား ရာသီမေရးသွားိုင်ေသာလမ်းများြဖစ်ေစေရး 

အဆင့ြ်မင့တ်င်ေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခအေနများအား 

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

လမ်းများေရရှည်ေကာင်းမွန်ေစေရး

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ   ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ် ဝန်ကီးချပ်က 

မိုးများသည့်ေဒသြဖစ်သြဖင့ ်      လမ်းများေရရှည ်

ေကာင်းမွန်ေစေရး ေြမြပြပင်ြခင်းများ စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ရန်လုိေကာင်း၊ လမ်းများပျက်စီးမ သည် 

အဓိကမှာ  ေရေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရဆင်းရန်ှင့် 

ေရထွက်ရန်လုိေကာင်း၊        လမ်းေပ သစ်ကုိင်းများ 

ေရာက်ပီး မိုးေရကျမ များလည်း အနည်းဆုံးြဖစ်ရန်လိ ု

ေကာင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ အ ရာယ်ကင်းရှင်းေစ 

ေရးအတွက် လမ်းပခံုးများ သတ်မှတ်ချက်များအတုိင်း 

ရှိေစရန်ှင့်  လမ်းနယ်များအား  စနစ်တကျြဖင့ ်

သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်ရန်လိေုကာင်း၊ မမိတိိုိုင်ငတွံင် 

ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ်အစီးေရ ေြခာက်သန်းခန်ရိှသြဖင့ ်

လမ်းများေဖာက်လုပ်ရာတွင်   ဆိုင်ကယ်သွားရန ်

အတွက်ပါ   ထည့်သွင်းစ်းစားေဆာင်ရက်ေပးရန ်

လိုေကာင်း၊ မိရာများဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ် 

မိတွင်းှင့ ်ရာတွင်းလမ်းများ တည်ေဆာက်ရာတွင် 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်    ကိုက်ညီေစရန်အတွက ်

စနစ်တကျြဖင့ ် ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ရန်လိေုကာင်း၊ 

လမ်းများေပ တွင် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ ေမာင်းှင်ရာ၌ 

ယာ်မေတာ်တဆမ များမြဖစ်ပွားေစေရး အြမန် န်း 

သတ်မှတ်ချက်များထားရိှရန်ှင့ ်လမ်းအေကွေနရာ 

များတွင် Guard Post များ ထည့သွ်င်းတည်ေဆာက် 

ရန်လိုေကာင်း၊  တံတားများတည်ေဆာက်ရာတွင ်

ခံိုင်ဝန်ရှိရန်ှင့် ေရရှည်ခိုင်ခံ့မ ရှိေစေရးအတွက ်

သတ်မှတ်စံ န်းများှင့်အညီ    စနစ်တကျြဖင့ ်

တည်ေဆာက်ရန်လုိေကာင်း၊  ေကျးလက်လမ်းများ 

တည်ေဆာက်ရာတွင် ရာသဦတေုကာင့ပ်ျက်စီးမ မရိှ 

ေစေရး   စနစ်တကျြဖင့ ်   တည်ေဆာက်ရန်လိုပီး 

ေကျးလက်ေနြပည်သူများ သွားလာမ အဆင်ေြပေစ 

ေရးအတွက်   ေကျးလက်လမ်းများ  ေကာင်းမွန်မ    

ရှိေနရန်လိုေကာင်း မှာကားသည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊  ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်သည် ကေြမာကင်း 

တံတားတည်ေဆာက်ေနမ      လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း 

ကည့် စစ်ေဆး၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေရ ေလး 

ှင့် တာဝန်ရိှသူများ၏ ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ  

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က လိုအပ်သည်များ ြဖည့်စွက်မှာကား 

သည်။

၂၀၂၃ ခုှစ် မတ်လအတွင်း ပီးစီးိုင်ေရး

အဆိုပါ ကေြမာကင်းတံတားသည ်ထားဝယ်-

ကေြမာကင်း-ေလာင်းလုံးလမ်းေပ တွင် တည်ရှိပီး 

ထားဝယ်ြမစ်ကို  ြဖတ်သန်းတည်ေဆာက်ေနြခင်း 

ြဖစ်ကာ တံတားအရှည် ေပ ၁၀၅၀ ရိှေကာင်း၊ သံကူ 

ကွန်ကရစ်တံတားအမျိးအစားြဖစ်ကာ ယာ်သွား 

လမ်းအကျယ ်၂၄ ေပ၊ လူသွားလမ်းအကျယ ်ငါးေပ၊ 

ေရလမ်းကင်းလွတ်အကျယ် ၁၆၄ ေပ၊ အြမင့် ၁၆ 

ေပ ရိှမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်တည်ေဆာက်ေရးစမီကံန်ိး 

အား ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖ ဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ 

ြခင်းြဖစ်ပီး ၂၀၂၃ ခှုစ် မတ်လအတွင်း ပီးစီးိင်ုေရး 

ရည်မှန်းတည်ေဆာက်လျက်ရှိေကာင်း       သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့်အဖွဲဝင်များ ကေြမာကင်းတံတားတည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းအား ကည့် စစ်ေဆးစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်အား ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေရ ေလးက ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

  မမိတိိုိင်ုငတွံင် ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ်အစီးေရ ေြခာက်သန်းခနရိှ်သြဖင့ ်လမ်းများ 

ေဖာက်လပ်ုရာတွင်     ဆိင်ုကယ်သွားရန်အတွက်ပါ   ထည့သွ်င်းစ်းစားေဆာင်ရက် 

ေပးရန်လို

 တတံားများတည်ေဆာက်ရာတွင် ခံိင်ုဝန်ရိှရန်ှင့ ်ေရရှည်ခိင်ုခံမ့ ရိှေစေရးအတွက် 

သတ်မှတ်စံ န်းများှင့်အညီ စနစ်တကျြဖင့် တည်ေဆာက်



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံတစ်ခု ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများြဖင့်

ြပည့်စုံသည့ ်ပညာတတ်လူသားအရင်းအြမစ်များ များစွာေမွးထုတ်ေပးရန ်လိုအပ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ထားဝယ်တက သိုလ်ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမတွင ်အမှာစကားေြပာကားစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့် အဖွဲဝင်များ 

ထားဝယ်မိ တလိုင်းထိန်ရပ်ကွက်ရှ ိဆိပ်ကမ်းသာပန်း ခံတွင ်ကည့် စစ်ေဆးစ်။

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၄

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗိုလ်ချပ် 

မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်သည် ေကာင်စဝီင် 

များြဖစ်ကသည့်        ဗိုလ်ချပ်ကီး 

တင်ေအာင်စန်း၊ မန်းငမ်ိးေမာင်၊ ေကာင်စ ီ

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး      ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီး  ရဲဝင်းဦး၊   ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့် ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊        

ဦးခင်ေမာင်ရီ၊ ဦးေအာင်သန်းဦး၊  ဦးခင်ရီ၊  

ေဒါက်တာွန် ေဖ၊       ဦးေရ ေလး၊    

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ် 

ဦးြမတ်ကုိ၊  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှ

တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများ၊ ကမ်းိုးတန်း 

ေဒသတိင်ုးစစ်ဌာနချပ် တုိင်းမှး  ဗုိလ်ချပ် 

ေစာသန်းလ  င်တို    လိုက်ပါ၍    ယေန    

နံနက်ပိုင်းတွင် ထားဝယ်တက သိုလ်သို        

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ဦးစွာ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အဖဲွဝင် များအား  တက သိလ်ုပါေမာက ချပ် 

ေဒါက်တာ သန်းသန်းဦးှင့် အဖွဲဝင်များ 

က  ကိဆို တ်ဆက်ကပီး  တက သိုလ် 

ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမတွင်   တက သိုလ် 

ပါေမာက ချပ်က    တက သိုလ်သမိုင်း 

အကျ်းှင့်  ပညာေရးဝန်ထမ်းများ ခန်အပ် 

ထားရှိမ  အေြခအေန၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ် 

ပညာသင်ှစ်အတွင်း  ေကျာင်းသား  

ေကျာငး်သမူျား တက သုိလ်တက်ေရာက် 

မ အေြခအေနှင့်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ      

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှထားရိှမ အေြခအေန၊ 

ဘဲွရပညာတတ်များ ေမွးထတ်ုေပးိင်ုေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် အေြခအေန၊ 

တက သိုလ်အတွင်း        မိုးလုံေလလု ံ

အားကစားုံတစ်ခု၊    ေရသိုေလှာင်ကန ်

တစ်ခုတို     အပါအဝင်   လိုအပ်သည့် 

အေဆာက်အအုမံျား ေဆာက်လပ်ုိင်ုေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်အေြခအေနများ 

ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ထိုေနာက် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာွန်ေဖ 

က ထားဝယ်တက သုိလ်မှ  ပညာသင်ှစ် 

အလုိက ်ဘွဲရပညာတတ်များ  ေမွးထုတ် 

ေပးိုင်ခဲ့မ အေြခအေန၊ တက သိုလ်တွင် 

အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် သင်ကားမ  

သင်ယူမ  အေထာက်အကူြပပစ ည်းများ 

ှင့ ်တက သိလ်ုဥပဓိပ်ုေကာင်းမွန်ေစေရး 

ေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်အေြခအေနများှင့ ်

ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်များကိ ုတင်ြပ 

သည်။ 

ေရ ရတုအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ  ုိင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က ထားဝယ်တက သိလ်ုသည် 

၁၉၇၇ ခှုစ်တွင် ေဒသေကာလပ်ိအဆင့မှ် 

စတင်ေပ ေပါက်လာြခင်းြဖစ်ပီး လာမည့် 

၂၀၂၇ ခုှစ်တွင်    တက သိုလ်ေရ ရတုှစ် 

သိုတိုင်   ေရာက်ရှိေတာ့မည်ြဖစ်သြဖင့ ်

ေရ ရတအုတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရန် 

လိေုကာင်း၊ တက သိလ်ုဆိသုည်မှာ စာေပ 

ပညာသင်ကားြခင်း သီးသန်မဟုတ်ဘဲ 

အတတ်ပညာများကုိ သင်ကားေပးြခင်း၊ 

ေလ့လာသင်ယူေစြခင်းတုိပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများအေနြဖင့ ်

အေြခခံပညာ    သင်ကားခဲ့ရချနိ်တွင ်

အသက်အရယ်တန်းတူ ြဖတ်သန်းခ့ဲရပီး 

မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း 

စသည်ြဖင့်  ပတ်ဝန်းကျင်ေြပာင်းလဲမ  

အလိုက်    ေလ့လာသင်ယူခဲ့ရေကာင်း၊ 

တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးသည့ ်

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများအေနြဖင့ ်

ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ကုိ ရင်ဆုိင်ကံေတွ 

ရမည်ြဖစ်သြဖင့် တက သိုလ်များသည ်

ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်း၊     အေတွအကံ 

ေကာင်းများရရှိ ပီး  ၎င်းတို၏  ဘဝ 

တစ်ေလ ာက်ြဖတ်သန်းမ တွင်  လက်ေတွ 

အသုံးချိင်ုေသာ အသုံးဝင်ိင်ုမည့ ်စာေပ 

ပညာ၊     လူမ ဆက်ဆံေရးပညာတိုကိ ု            

ရရှိသွားရန ်လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ိုင်ငံတစ်ခု      ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက် အသပိညာ၊ အတတ်ပညာများြဖင့ ်

ြပည့်စုံသည့ ်  ပညာတတ်လူသားအရင်း 

အြမစ်များ များစွာေမွးထုတ်ေပးရန် လုိအပ် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အေြခခပံညာသင်ကား 

သည့ ်အသက်အရယ်မှစ၍ ှစ်စ်တန်းစ် 

ကူးေြပာင်းမ ရာခိုင် န်းကို    ြမင့်မားလာ 

ေအာင်လုပ်ေဆာင်ပီး  အမှန်တကယ် 

တတ်ေြမာက်မ ရိှေအာင်  သင်ကားေပးရန် 

လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   တက သိုလ် 

ဝင်တန်း   ေအာင်ချက်ရာခိုင် န်းများ 

နည်းပါးလာသည့ ် အေြခအေနကို  စိစစ် 

ခဲ့ရာတွင်   တန်းစ်ကူးေြပာင်းမ များ၌ 

အမှန်တကယ် တတ်ေြမာက်မ မရှိခဲ့ြခင်း 

ှင့ ်တက သိလ်ုဝင်တန်း စာေမးပဲွေမးခွန်း 

များှင့ ် အထက်တန်းအဆင့်စာေမးပွဲ 

ေမးခွန်းတိုတွင်    ခက်ခဲမ ကွာဟချက် 

ြမင့်မားိင်ုြခင်းတုိေကာင့် ြဖစ်ုိင်သည်ကုိ 

သံုးသပ်ေတွရှိရေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ် 

တန်းစ်ကူးေြပာင်းမ များတွင်  အမှန် 

တကယ်တတ်ေြမာက်မ ရိှေအာင် သင်ကား 

ေပးရန် လုိအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  စစ်တမ်း 

ေကာက်ယခူျက်များအရ မိမိတုိုိင်ငံတွင် 

စာမတတ်ေြမာက်သူဦးေရ    ၁၀  သန်း 

ေကျာ်ခန်ရှိသည်ကိ ု တွက်ချက်ေတွရှိရ 

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ေကျာင်းေနအရယ ်

ကေလးမှန်သမ     ေကျာင်းတက်ရန ်       

လိအုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်       စာေပပညာ 

တတ်ေြမာက်မ ရိှေအာင် သင်ကားေပးိင်ု 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊        ေကျာင်းများ၊ 

တက သိလ်ုများကိ ုဖွင့လှ်စ်၍ ပညာတတ် 

လူသားအရင်းအြမစ်များ  ေမွးထုတ်ေပး 

ိုင်ေရး   ိုင်ငံေတာ်မှ  ေဆာင်ရက်ေပး 

ထားပီးြဖစ်သြဖင့ ်ေကျာင်းတက်ေရာက်၍ 

စာေပပညာများသင်ယရူန်၊ အသပိညာရှင်၊ 

အတတ်ပညာရှင်များအြဖစ် ရပ်တည်ုိင် 

ရန်အတွက် ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသမူျား 

ှင့ ်မဘိများက ပူးေပါင်းပါဝင်၍ ပညာေရး 

ကို အားေပးေဆာင်ရက်ကရန ်  လိုအပ် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

တက သုိလ်တွင် ပညာသင်ကားေပး 

ေနသည့်  ဆရာ  ဆရာမများအေနြဖင့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိ ု စာေပ 

ပညာ၊ အတတ်ပညာတိုတွင် စတ်ိပါဝင်စား 

မ ရိှရန်၊ အမှန်တကယ် တတ်ေြမာက်ေအာင်   

စာမျက်ှာ ၈ သို 

 ေကျာင်းများ၊ တက သိုလ်များကို ဖွင့်လှစ်၍ ပညာတတ် 

လသူားအရင်းအြမစ်များ ေမွးထတ်ုေပးိင်ုေရး ိင်ုငေံတာ် 

မှ ေဆာင်ရက်ေပးထားပီးြဖစ်သြဖင့ ်ေကျာင်းတက်ေရာက် 

၍  စာေပပညာများသငယ်ရူန်၊  အသပိညာရှင်၊  အတတ် 

ပညာရှင်များအြဖစ် ရပ်တည်ိင်ုရန်အတွက် ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသမူျားှင့ ်မဘိများက ပူးေပါင်းပါဝင်၍ ပညာေရး 

ကို အားေပးေဆာင်ရက်ကရန် လိုအပ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊  ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၁၄
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 
ဗိုလ်ချပ်မှးကီး    မင်းေအာင်လ  င်သည် 
ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေရ) ဗိလ်ုချပ်ကီး 
မိုးေအာင်၊      ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုးမှ 
တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများ၊   ကမ်းိုးတန်း 
ေဒသ တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်တိင်ုးမှး ဗိလ်ုချပ် 
ေစာသန်းလ  င်ှင့ ်တာဝန်ရိှသတုိူ လိက်ုပါ 
၍ ယေနညေနပုိင်းတွင် ဘုတ်ြပင်းတပ်နယ် 
မှ အရာရှိ၊ စစ်သည် မိသားစုဝင်များအား 
သွားေရာက ်            ေတွဆုံအမှာစကား 
ေြပာကားသည်။ 
အမဲေလ့ကျင့ ်ေဆာင်ရက်ေနကရမည ်

ဦးစွာ    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ကမ်းုိးတန်းေဒသတုိင်းစစ်ဌာနချပ် ဘုတ်ြပင်းတပ်နယ်မှ အရာရိှ၊ စစ်သည် မိသားစုဝင်များအား 

ေတွဆုံအမှာစကား ေြပာကားစ်။       

ေကာင်စဦက   ၊  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 
ဦးစီးချပ် က  အမှာစကားေြပာကားရာတွင် 
တပ်မေတာ်၏  အဓိကတာဝန်ြဖစ်သည့ ်
ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရး တာဝန်များကို 
ထမ်းေဆာင်ရာတွင်   စွမ်းရည်စွမ်းအားရိှ 
သည့်  တပ်မေတာ်သားများ၊   တပ်ရင်း 
တပ်ဖွဲများြဖစ်ေစေရး     အမဲေလ့ကျင့ ်
ေဆာင်ရက်ေနကရမည ်    ြဖစ်ေကာင်း၊ 
အမိန်နာခံတတ်မ သည် စစ်သားေကာင်း 
တစ်ေယာက်ြဖစ်ရန်အတွက ်    အေြခခံ 
ေကာင်းတစ်ခုပင်ြဖစ်ပီး  စစ်သည်တိုင်း 
တစ်ဦးချင်း လိက်ုနာရမည့ ်ကျင့ဝ်တ်အပါး 
၆၀ ကို  မှန်မှန်ကန်ကန်ြဖင့်  လိုက်နာ 
ေဆာင်ရက်မည်ဆုိပါက  စွမ်းရည်သံုးရပ် 
ြပည့စ်ုသံည့ ် စစ်သားေကာင်းတစ်ေယာက် 

ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ိုင်ငံေတာ် 
ကာကွယ်ေရးတာဝန်ှင့်    လုံ ခံေရး 
တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ကရသူများ 
ြဖစ်သည့်အတွက် စစ်ဆင်ေရးလုပ်ငန်း 
များ ေဆာင်ရက်စ် ထခိိက်ုမ များရိှိင်ုမည် 
ြဖစ်ေသာေကာင့်  မိမိတိုတစ်ဦးချင်း၏ 
ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေစေရး သင်တန်း 
ေကျာင်းများမ ှသင်ကားေပးလိုက်သည့ ်
စစ်ပညာများကိ ုလက်ေတွနယ်ပယ်တွင် 
အကျိးရိှစွာ အသံုးချရန်ှင့်  ေပးအပ်လာ 
သည့်  အမိန်ှင့်တာဝန်ကို  ေကျပွန်စွာ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရမည ်      ြဖစ် 
ေကာင်း။

စစ်စည်းကမ်းသည် တုိက်တွန်းချက် 
ှင့ ်တားြမစ်ချက်များပင်ြဖစ်ပီး မြဖစ်သင့ ်

သည်များကိ ုမြဖစ်ေစရန်၊ စည်းကမ်းကျန 
ပီး  စစ်သားပီသသည့ ် ေနထိုင်သွားလာ 
လ ပ်ရှားမ မျိးြဖစ်ေစရန ်ချမှတ်ထုတ်ြပန် 
ထားသည့် စည်းမျ်းစည်းကမ်းများြဖစ ်
သြဖင့ ်အမှန်တကယ် လိက်ုနာေဆာင်ရက် 
မည်ဆိုပါက တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းစီ 
အတွက် အကျိးရိှေစိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း။

စီစ်ေဆာင်ရက ်ေပးထား
တပ်မေတာ်သားများ၊ မသိားစဝုင်များ 

၏ ပညာရည်ြမင့်မားေရးှင့်ပတ်သက်၍ 
တပ်မေတာ်တစ်ရပ်လုံးတွင ်  မူလတန်း 
ပညာ        ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေစေရး 
တပ်မေတာ် ပညာေရးေကျာင်းများတွင ်
သင်ကားေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပီး တစ်ဆင့်ြမင့် 
သည့်  အတန်းပညာများကိ ု ဆက်လက် 
သင်ကားိုင်ေရးအတွက်လည်း     စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ်
မမိဘိဝတိုးတက်ေရး၊ အသပိညာြမင့မ်ား 
ေရးအတွက် မမိတိိုတစ်ဦးချင်း ကိယ်ုတိင်ု 
ကိးစားအားထုတ်ခွင့်ရှိသြဖင့် ကိးစား
ေဆာင်ရက်ကေစလုိေကာင်း၊       မိမိတို 

ကိုယ်တိုင်        စာေပဖတ် ေလ့လာရန်၊ 
ဗဟုသုတစာေပများကိ ု     ဆည်းပူးရန် 
လိုအပ်သကဲ့သို  မိမိတို၏ သားသမီးများ 
ကို  ပညာတတ်များြဖစ်ေစေရးအတွက ်
ပညာေရးကိ ုအားေပးရန်   လိုအပ်မည် 
ြဖစ်ပီး    အသိပညာ၊ အတတ်ပညာှင့် 
ြပည့စံု်သည့် မျိးဆက်သစ်များကုိ ေမွးထုတ် 

ေပးိုင်ရမည ်ြဖစ်ေကာင်း။
ိင်ုငေံတာ်၏ လုံ ခံေရးှင့ ်ကာကွယ် 

ေရးတာဝန်များကိ ု    ထမ်းေဆာင်ရာ၌ 
ိုင်ငံေတာ်ှင့် တပ်မေတာ်က  အားထား 
ရသူများြဖစ်ေစေရး      အမဲကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်ေနကရမည်      ြဖစ်ေကာင်း၊ 
မမိတိပ်၏ ေကာင်းရာေကာင်းကျိးများကိ ု
တစ်ဦးချင်း အသိသတိြဖင့် ေဆာင်ရက ်
ြခင်းြဖင့ ် တပ်မေတာ်ှင့်  ိုင်ငံေတာ်၏ 
ေကာင်းရာေကာင်းကျိးများကိလုည်း မမိ ိ
တို   တတ်စွမ်းသည့်ဘက်မ ှ   ကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်ကေစလုိေကာင်း   မှာကား 
သည်။

စားေသာက်ဖွယ်ရာများ ေပးအပ်
ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 
ဦးစီးချပ်သည် အရာရိှ၊ စစ်သည် မသိားစ ု
များအတွက ် စားေသာက်ဖွယ်ရာပစ ည်း 
များကုိ ေပးအပ်ရာ ေခတ တပ်နယ်မှးက 
လက်ခံရယူသည်။ 

ေတွဆုံပွဲအပီးတွင ်  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 
အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊  တပ်မေတာ် 
ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့ ် အဖွဲဝင်များ 
သည် တက်ေရာက်လာကသည့် အရာရိှ၊ 
စစ်သည် မိသားစုများအား ရင်းရင်းှီးှီး 
လိက်ုလံ တ်ဆက်ခဲ့ကေကာင်း         သရိ 
သည်။                      

                 သတင်းစ်

 စာမျက်ှာ ၇ မှ

သင်ကားေပးရန်        လိုေကာင်း၊ 

အလွတ်ကျက်ပညာေရး   သေဘာမျိး 

မဟုတ်ဘဲ   သင်ယူေလ့လာြခင်း Study 

စနစ်ြဖင့်  သင်ကားမ စနစ်ြဖစ်ရန်  လိုပီး 

ဆရာှင့် ေကျာင်းသား   အြပန်အလှန် 

ေမးြမန်းေဆွးေွးြခင်း၊   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအေနြဖင့ ်  သက်ဆိုင်ရာ 

စာေပ ဘာသာပညာရပ်များကိ ုေလ့လာ 

ဖတ် မှတ်သားြခင်းတုိ  လုပ်ေဆာင်ေစရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ

များ စိတ်ချမ်းေြမ့စွာ၊ စိတ်ကည်ူးချမ်း

သာမ ရှိစွာြဖင့်    ပညာသင်ယူိုင်ေရး 

အတွက်လည်း  ေကျာင်းပရဝဏ်အတွင်း 

သန်ရှင်းသာယာလှပေရးှင့်  အပန်းေြဖ 

ရိပ်သာအပါအဝင်        ေနချင့်စဖွယ ်

ပတ်ဝန်းကျင်ြဖစ်ေအာင ်     ဖန်တီးေပး 

ထားရန်       လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တက သုိလ်တွင်လုိအပ်သည့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ            အိပ်ေဆာင်များကိ ု

အြမန်ဆံုး ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးရန် 

လိေုကာင်း၊  ေလာင်းလံုး၊ သရက်ေချာင်းှင့် 

အြခားအလှမ်းကွာေဝးသည့ ်ေဒသများမှ 

လာေရာက်    ပညာသင်ကားသူများ 

အတွက် ေနထိင်ုစားေသာက်မ  အဆင်ေြပ 

ေအာင် လပ်ုေဆာင်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ှင့ ် အြခားအေရး 

ေပ       အေြခအေနများအတွက်လည်း 

ကိတင်ေမ ာ်မှန်းြပင်ဆင် ေဆာင်ရက ်

ေပးထားရန်  လုိအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  

လိုအပ်သည်များကိ ု       ိုင်ငံေတာ်က 

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်    ေပးမည်ြဖစ ် 

ေကာင်း။

ဥပေဒှင့် စီးပွားေရးအတတ်ပညာ

ထိုြပင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား 

၏ ုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာ 

ကံ့ခိုင်မ ရှိေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပးရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတုိုိင်ငံအေနြဖင့် ပါတစီု ံ

ဒီမိုကေရစ ီ       လမ်းေကာင်းေပ တွင် 

ေလ ာက်လှမ်းလျက်ရိှပီး ေဈးကွက်စီးပွား 

ေရးစနစ်ကိ ုေဖာ်ေဆာင်ေနသည့အ်တွက် 

ဥပေဒှင့်   စီးပွားေရးအတတ်ပညာကိ ု

ိုင်ငံှင့ ် အဝန်းသိရှိရန်  လိုအပ်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်တက သိလ်ုတိင်ုး 

တွင်  ယခင်သင်ကားေပးလျက်ရှိသည့ ်

ဘာသာရပ်များအြပင ်စီးပွားေရးဆိုင်ရာ 

ဘာသာရပ်ှင့ ်ဥပေဒဆိင်ုရာ ဘာသာရပ် 

များကိုပါ          သင်ကားေပးိုင်ေရး 

လပ်ုေဆာင်ေစလျက်ရိှေကာင်း၊ ြပည်နယ် 

ှင့် တိုင်းေဒသကီးတို၌ Ph.D ဘွဲအထိ 

သင်ကားေပးအပ်ိုင်သည့် တက သိုလ် 

တစ်ခစုရိှီေစေရး၊ ိင်ုငတံကာှင့ ်ရင်ေပါင် 

တန်းိုင်ေရး    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

မိမိတို     တာဝန်ကျရာေဒသ၏ 

ပညာရည်အဆင့်အတန်း ြမင့်မားေစေရး 

အတွက်    သင်ကားေရးတာဝန်များကိ ု

လာေရာက်   ထမ်းေဆာင်ေနကသည့ ်

ဆရာ ဆရာမများအားလုံးကိ ုအသအိမှတ် 

ြပပါေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့လ်ည်း 

ပညာေရးြမင့တ်င်မ က  အတွက် လိအုပ် 

သည်မှန်သမ ကို     ကိးပမ်းြဖည့်ဆည်း

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း မှာကား 

သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့ ်အဖဲွဝင်များသည် တက သိလ်ုအတွင်း 

လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန်ရှိ 

သူများ၏ တင်ြပချက်များအေပ  လိုအပ် 

သည်များ  ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပး 

သည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အဖွဲဝင်များသည ်ထားဝယ်မိ  တလိုင်း 

ထိန်ရပ်ကွက်ရှ ိ  ဆိပ်ကမ်းသာပန်း ခံသို 

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန်ရိှ 

သူများ၏ တင်ြပချက်များအေပ  ပန်း ခံ 

သန်ရှင်းသာယာလှပေရးအတွက် လိအုပ် 

သည်များ မှာကားသည်။

လမ်း န်မှာကား

ဆက်လက်ပီး  ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့်   အဖွဲဝင်များသည ်   ထားဝယ်မိ 

ကက်စားြပင်ရပ်ကွက်ရိှ ြမန်မာဆ့ပ်ိကမ်း 

အာဏာပိင်ု ဆပ်ိခတံတံားသို သွားေရာက် 

ကည့် ၍ တာဝန်ရိှသမူျား၏ တင်ြပချက် 

များအေပ  ဆပ်ိခတံတံား အဆင့ြ်မင့တ်င် 

ေရး၊ ထားဝယ်ြမစ် အဆင့ြ်မင့တ်င်ေရးှင့ ်

ထားဝယ်ကမ်းနားလမ်း   တစ်ေလ ာက် 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး        ေဆာင်ရက်ရန် 

လိုအပ်သည်များှင့ ်         ပတ်သက်၍ 

လမ်း န်မှာကားခဲ့ေကာင်း        သိရ 

သည်။         

        သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်၏ လုံ ခံေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးတာဝန်များကိ ုထမ်းေဆာင်ရာ၌ 

ိုင်ငံေတာ်ှင့် တပ်မေတာ်က အားထားရသူများြဖစ်ေစေရး အမဲကိးပမ်းေဆာင်ရက်

  မိမိဘဝတုိးတက်ေရး၊ အသိပညာြမင့်မားေရးအတွက် မိမိတုိတစ်ဦးချင်း ကုိယ်တုိင်  

ကိးစားအားထုတ်ခွင့်ရှိသြဖင့် ကိးစားေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်း၊     

  မိမိတိုကိုယ်တိုင်  စာေပဖတ် ေလ့လာရန်၊ ဗဟုသုတစာေပများကို  ဆည်းပူးရန် 

လိုအပ်သကဲ့သို  မိမိတို၏ သားသမီးများကို  ပညာတတ်များြဖစ်ေစေရးအတွက် 

ပညာေရးကိအုားေပးရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်ပီး အသပိညာ၊ အတတ်ပညာှင့ ်ြပည့စ်ု ံ

သည့် မျိးဆက်သစ်များကို ေမွးထုတ်ေပးိုင်ရမည်ြဖစ် 



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊  ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ှင့် ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ထံသို 

ဘူိုင်းဒါူဆလမ်ိုင်ငံ ဘုရင်မင်းြမတ် ဆူလ်တန် ဟာဂျ ီဟာဆာနာလ် ဘိုလ်ကီးယား မူအစ်ဇာဒင် ဝါဒူလာ ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လ ာေပးပို

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးဝဏ ေမာင်လွင် ထံသို ဘူိုင်းဒါူဆလမ်ိုင်ငံ၊

 ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး -၂ ဒါတို ဆရီ ဆတီယာ ဟာဂျ ီ

အယ်ရီဝမ် ဘင် ပီဟင် ယူဆွတ် 

ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လ ာေပးပို

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ှစ်သစ်အခါသမယတွင် ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းရင်း 

 တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။ 

ဘူိုင်းဒါူဆလမ်ိုင်ငံှင့ ် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံ

ေတာ်တိုသည်  ေွးေထွးပီး  ကာလရှည်ကာေသာ  ဆက်ဆံေရးကိ ု

ထေူထာင်ထားကပီး ဘူိင်ုးဒါဆူလမ်ိင်ုင၏ံ အာဆယီအံလှည့က်ျ 

ဥက   တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ်ကာလအတွင်း     ေထာက်ပံ့ေပးမ များ 

အတွက် ေကျးဇူးတင်ရိှေကာင်း ေြပာကားလိပုါသည်။ ြမန်မာိင်ုငမှံာ 

အာဆီယံမိသားစုအတွက ်  အေရးပါသည့်   အဖွဲဝင်ိုင်ငံအေနြဖင့ ်

ဆက်လက်တည်ရှိေနမည်ြဖစ်ပီး    မိမိအေနြဖင့်   ငိမ်းချမ်းေရး၊ 

တည်ငိမ်ေရးှင့်  သာယာဝေြပာေရးအတွက ်ေဒသတွင်းကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်မ များကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်ဟ ု ေမ ာ်လင့် 

ပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏   (၇၄) ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေနအခါသမယတွင ်  ြမန်မာြပည်သူများထ ံ ဂုဏ်ယူ 

ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းလည်း ေြပာကားလိုပါသည်။

အေဆေွတာ် ဆက်လက်၍ ကျန်းမာေပျာ်ရ င်ပါေစေကာင်း ဆမွုန် 

ေကာင်းပိုသအပ်ပါသည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ှစ်သစ်အခါသမယတွင်  အေဆေွတာ်ှင့ ်  မသိားစဝုင်များထသံို  

ဆုမွန်ေကာင်းများပိုသလျက ်   ေွးေထွးစွာ   တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။

မိမိ၏     အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အြဖစ ်     တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ  

အပါအဝင်      ဘူိုင်းဒါူဆလမ်ိုင်ငံမ ှ   အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက   အြဖစ် 

တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ခဲစ့်ကာလအတွင်း  အေဆေွတာ်၏ အားေပးပံပ့ိုးေပးမ များ 

အတွက်  ေကျးဇူးတင်ရှိပီး   မိမိတိုှစ်ိုင်ငံအကားသာမက   နီးကပ်သည့် 

ေဒသတွင်း  မိတ်ဖက်ိုင်ငံများအြဖစ်ပါ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ   တိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်သွားိုင်ရန ်ေမ ာ်လင့်ပါသည်။

ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်၏ (၇၄)  ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အခါသမယတွင်    ြမန်မာြပည်သူများထ ံ   ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်းလည်း 

ေြပာကားလိုပါသည်။

အေဆွေတာ်ှင့် မိသားစုဝင်များ  ကျန်းမာေပျာ်ရ င်ပါေစေကာင်း  ဆုမွန် 

ေကာင်းပိုသအပ်ပါသည်။

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၄

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်  အရာရှိအဆင့် 

ဗဟိဘုဏ်ဌာနတွင်းသင်တန်း  အမှတ်စ် (၁/၂၀၂၁) 

သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားကိ ုယေန မွန်းလဲွပိင်ုးက  

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၌ ကျင်းပသည်။ 

၂၉ ဦး တက်ေရာက်

အဆိုပါ  အရာရှိအဆင့်  ဗဟိုဘဏ်ဌာနတွင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်   (၁/၂၀၂၁)ကို  ၂၀၂၁  ခုှစ်   

ဒီဇင်ဘာ  ၂၇ ရက်မှ  ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် 

အထိ ရက်သတ ှစ်ပတ်ကာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး အရာရှိ 

သင်တန်းသား စစုေုပါင်း  ၂၉ ဦး တက်ေရာက်ခဲသ့ည်။

သင်တန်းဆင်းပွဲတွင်      ြမန်မာိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိဘုဏ်ဥက    ဦးသန်းညန်ိးက သင်တန်းသားများ 

အေနြဖင့်   ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏  အခန်း 

က  ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များ၊ ဘ  ာေရး 

ဆိင်ုရာဥပေဒများ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ၊ ိင်ုငြံခား 

သုံးေငွမူဝါဒဆိုင်ရာှင့ ်   ေငွေကးမူဝါဒ   ဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းများ၊     ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်ေဆးြခင်း 

လပ်ုငန်းများှင့ ်ဗဟိဘုဏ်ဌာနအသီးသီး၏ လပ်ုငန်း 

 ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် အရာရိှအဆင့် ဗဟိုဘဏ်ဌာနတွင်းသင်တန်း

အမှတ်စ် (၁/၂၀၂၁)သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ
တာဝန်ဝတ ရားများကိ ု    ေလ့လာဆည်းပူးခွင့်ရရှ ိ

ခဲ့သည့်အတွက်   အသိပညာ၊   အတတ်ပညာများ 

တိုးတက်ြမင့်မားလာေစမည့်အြပင်     မိမိတို၏ 

လပ်ုငန်းခွင်တွင်  လက်ေတွ ြပန်လည်အသံုးချုိင်ပီး 

မိမိတို၏   ဘဏ်အတွက်သာမက  ိုင်ငံ၏ ဖွံဖိး 

တိုးတက်မ အတွက်ပါ  အကျိးေကျးဇူးများစွာ  ရရှိ 

မည်ဟု ယုံကည်ပါေကာင်း။ 

တိုက်တွန်းေြပာကား

ဗဟိုဘဏ်၏    လုပ်ငန်းတာဝန်သည်   ိုင်ငံ

တစ်ုိင်ငံတွင် များစွာအေရးပါပီး          မူဝါဒဆုိင်ရာ 

ရည်မှန်းချက်များကိ ု     လွတ်လပ်စွာ    လက်ေတွ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ် ကိးပမ်း 

လုပ်ေဆာင်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ဗဟိုဘဏ ်

အေနြဖင့ ်ေရှဆက်လက်လပ်ုေဆာင်ရမည့ ်လပ်ုငန်း 

တာဝန်များှင့်  တာဝန်ခံရမ ၊    စိန်ေခ မ များပါ ပိုမို 

များြပားလာမည်ြဖစ်၍ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်အရည် 

အေသွး၊ အရည်အချင်းများကိ ုစွမ်းရည်ြပည့်ဝေအာင် 

လုပ်ေဆာင်ကရန်လုိအပ်ေကာင်း၊    ဘဏ်ဝန်ထမ်း 

အချင်းချင်းလည်း  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေကာင်းစိတ်ဓာတ ်

အြပည့်အဝြဖင့ ်    တစ်ဦးကိုတစ်ဦး   အတူတကွ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ရယူပီး ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက်  လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

သွားရန် တိုက်တွန်းေြပာကားလိုေကာင်း။

သင်တန်းသူ    သင်တန်းသားများအေနြဖင့ ်

သင်တန်းကရရှိခဲ့သည့ ်အသိပညာ၊ ဗဟုသုတများ၊ 

အေတွအကံများကိ ုေြပာင်းလလဲာသည့န်ည်းပညာ 

များ၊   ိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းက  ေြပာင်းလ ဲ

တိုးတက်မ များှင့်     လိုက်ေလျာညီေထွမ ရှိရန် 

လက်ေတွ ြပန်လည်အသုံးချ  အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ိင်ုပီး မမိတိို၏ဘဏ်လပ်ုငန်းက   စ်ဆက်မြပတ် 

ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်မ ရရှိရန်အတွက်    အားလုံး  

ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်သွားရန်    မှာကား 

သည်။                                              သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၁၄

ြမန်မာိုင်ငံ        ရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ေကာ်မရှင်၏   (၁/၂၀၂၂)  ကိမ်ေြမာက ်   

အစည်းအေဝးကိ ု  ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်    

ေနြပည်ေတာ်  ံုးအမှတ် (၁၈) ြပည်ေထာင်စု 

အစိုးရအဖွဲုံး၌ ကျင်းပသည်။ 

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို  ိုင်ငံေတာ် စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရး ေကာင်စီအဖဲွဝင်၊   ြမန်မာုိင်ငံ    

ရင်းီှးြမပ်ံှမ  ေကာ်မရှင်ဥက     ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီး မိုးြမင့်ထွန်းှင် ့ေကာ်မရှင ်

အဖွဲဝင်များ တက်ေရာက်ကသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင်   ေဆာင်ရက်ဆဲ  

ရင်းှီးြမပ်ှံမ   လုပ်ငန်းငါးခု၏ မတည် 

ေငွရင်း တုိးြမင့်ြခင်း အပါအဝင် ေမွးြမေရး 

ေမွးြမေရးှင့ ်ေရလုပ်ငန်းက  ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မ က  ၊ သတ က  ှင့် 

ဝန်ေဆာင်မ က  များ၌ လုပ်ငန်းသစ် ၁၀ ခု ခွင့်ြပ

ှင့်  ေရလုပ်ငန်းက  ၊  ကုန်ထုတ်လုပ်မ  

က  ၊    သတ က  ှင့်  ဝန်ေဆာင်မ  

က  များ၌   လုပ်ငန်းသစ်   ၁၀ ခုကို 

ခွင့်ြပခဲ့သည်။    အဆိုပါလုပ်ငန်းများ၏  

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ပမာဏသည် အေမရိကန် 

ေဒ လာ ၂၄၁ ဒသမ ၇၉ သန်းှင့် ေငကွျပ် 

၈၀၆၀၆၆   ဒသမ   ၅၉၅  သန်းရှိပီး 

ြပည်တွင်းလပ်ုသားများအတွက်   အလပ်ု 

အကိုင်အခွင့်အလမ်းေပါင်း     ၂၆၄၆ 

ေနရာကို ဖန်တီးေပးိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ယခုအစည်းအေဝး၌  ခွင့်ြပခဲ့သည့် 

လုပ်ငန်းများတွင ်     ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်က    ရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ဖိတ်ေခ ထားသည့် က  များြဖစ်ေသာ 

ေမွးြမေရးှင့ ်ေရလုပ်ငန်းက  များှင့်  

ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ  လပ်ုငန်းက  များ ပါဝင် 

သည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်  ေအာက်တိုဘာလမှ 

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ ြမန်မာုိင်ငံ 

တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမ     ခွင့်ြပမ အေနြဖင့်  

ိင်ုငြံခားရင်းီှးြမပ်ံှမ လပ်ုငန်း   ၁၉ ခကု  

စစုေုပါင်း အေမရကိန်ေဒ လာ ၄၇၉ ဒသမ 

၃၉၅ သန်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊   ြမန်မာုိင်ငံ 

သား ရင်းှီးြမပ်ှံမ အေနြဖင့်   လုပ်ငန်း 

ေပါင်း  ၂၀ က စုစုေပါင်း ေငွကျပ်၁၀၄၈၀၂၉  

ဒသမ ၂၁၅ သန်းြဖင့်    လည်းေကာင်း  

ခွင့ြ်ပခဲ့ပီး  အလပ်ုအကိင်ု   အခွင့အ်လမ်း 

ေပါင်း  ၁၂၇၄၇ ခု  ဖန်တီးေပးုိင်ခ့ဲေကာင်း  

သိရသည်။                             

           သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄

လ  င်းအနည်းငယ်မှ   လ  င်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ   ြမန်မာ့ 

ကမ်းိုးတန်းတစ် ေလ ာက်ှင့ ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တုိတွင် ေလးေပမှ ေြခာက်ေပ 

ခန်  ရှိိုင်သည်။                                                                              မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်အေြခအေန



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၁၄

ေငွေကးခဝါချမ    တိုက်ဖျက်ေရးဗဟိုအဖွဲ 

အစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၁/၂၀၂၂)ကိ ု ယေနမွန်းလဲွ 

၂ နာရတွီင်   ေနြပည်ေတာ်ရိှ  ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွဌာန 

ချပ်ုံး  အရိ မာခန်းမ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာ  န်ကားချက်များှင့်အည ီကျင်းပသည်။ 

ေပးပိုလျက်ရှိ

အစည်းအေဝးတွင် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဝင ်   ေငွေကးခဝါချမ တိုက်ဖျက်ေရး  ဗဟိ ု

အဖွဲ ဥက    ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ်က     ေငွေကး 

ခဝါချမ တုိက်ဖျက်ေရးဗဟုိအဖဲွသည်    ေငွေကးခဝါ 

ချမ ှင့်  အကမ်းဖက်မ ကို  ေငွေကးေထာက်ပံ့မ  

တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ       အမျိးအသားအဆင့် 

မဟာဗျဟာ (၂၀၁၉-၂၀၂၃)ကို အေကာင်အထည်

ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊   ထိုြပင ်အဖွဲဝင ်

ိုင်ငံအချင်းချင်း  အြပန်အလှန်  အကဲြဖတ်ေရး 

အစီရင်ခံစာအရ         ေငွေကးဆိုင်ရာအေရးယူ

ေဆာင်ရက်ေရးအဖွဲ    (Financial Action Task 

Force-FATF) ၏ အကြံပချက်များအေပ   စ်ဆက် 

မြပတ် တုိးတက်ေဆာင်ရက်မ အစီရင်ခံစာ (Follow 

Up Report) ကိ ုအာရှ-ပစဖိတ်ိေဒသ  ေငေွကးခဝါချမ  

တိက်ုဖျက်ေရးအဖဲွ (Asia-Pacific Group on Money 

Laundering-APG) သို ှစ်စ်     ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက် 

တွင် ေပးပိုလျက်ရှိေကာင်း၊    FATF ၏  တိုးတက် 

ေဆာင်ရက်မ များကို   ေစာင့်ကည့်ရမည့ ်  ိုင်ငံှင့် 

ေဒသများစာရင်းလပ်ုငန်းစ်အရ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရမည့်အစီအမံ    (Action Plan) ၏  တုိးတက်မ  

ေငွေကးခဝါချမ တိုက်ဖျက်ေရးဗဟိုအဖွဲ အစည်းအေဝး အမှတ်စ်(၁/၂၀၂၂) ကျင်းပ

FATF က မိမိတိုိုင်ငံအေပ  သတ်မှတ်ထားသည့် တိုးတက်ေဆာင်ရက်မ များကို 

ေစာင့်ကည့်ရမည့်ိုင်ငံှင့် ေဒသများစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ိုင်ေရးေဆာင်ရက်ရန် အေရးကီး

အစရီင်ခစံာ   (Progress Report) ကိ ု အာရှ-ပစဖိတ်ိ 

ေဒသ ပူးတဲွအဖဲွ (Asia-Pacific Joint Group-APJG) 

သို ေလးလ    တစ်ကိမ်   ေပးပုိလျက်ရိှေကာင်း၊ 

ထုိေကာင့် ယခုကဲ့သို    အစည်းအေဝးကျင်းပပီး   

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

FATF က မမိတိို ိင်ုငအံေပ  သတ်မှတ်ထားသည့ ်

တိုးတက်ေဆာင်ရက်မ များကို    ေစာင့်ကည့်ရမည့ ်

ိုင်ငံှင့်   ေဒသများစာရင်းမှ   ပယ်ဖျက်ိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ရန် အေရးကီးပီး တုိးတက်ေဆာင်ရက်မ များ 

ကိုလည်း   ြပသိုင်ခဲ့ေကာင်း၊    တရားမဝင ်ရရှိ 

ထားေသာ  ေငွေကးှင့်ပစ ည်းများ  ိုင်ငံေတာ်၏ 

ေငွေရးေကးေရးစနစ်အတွင်း    ဝင်ေရာက်ြခင်းမ ှ

တားဆီးကာကွယ်ရန်  ေငေွကးခဝါချမ ှင့ ်ဆက်စပ် 

သည့်  ြပစ်မ များှင့်ပတ်သက်၍   စိစစ်စုံစမ်းမ များ 

ြပလပ်ုပီး ေငေွကးခဝါချမ  တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒအရ 

အေရးယူမ များကိုလည်း     ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း။

မိမိတိုိုင်ငံ၏    ေငွေကးခဝါချမ ကျးလွန်ပုံ 

နည်းလမ်းများ   (Typologies) မှာ   အိမ် ခံေြမ၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့်  အဖိုးတန်ပစ ည်းများ ဝယ်ယူ 

ြခင်းသည် အများဆံုးြဖစ်ပီး  ေငွေကးလဲလှယ်ြခင်း၊ 

ေငွသားေြပာင်းလဲြခင်း၊    တရားဝင်ှင့ ်တရားမဝင ်

ေငွေကးများကိုေရာေှာ၍ ရင်းှီးြမပ်ှံမ   ြပလုပ် 

ြခင်း၊ အမည်ခံ၊ ဘ  ာထိန်းများ၊ မိသားစုဝင်များ 

သိုမဟုတ် တတိယအဖွဲအစည်းများ  အသုံးြပြခင်း၊ 

သဏ ာန်ေဆာင်ကမု ဏမီျား၊ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ 

အသုံးြပြခင်း၊ ေငွဆက်သား၊ ေငွေကးေမှာင်ခိုြခင်း၊ 

အင်တာနက်ေလာင်းကစားြပလပ်ုြခင်း၊  ကန်ုသွယ်မ  

အေြခြပေငွေကးခဝါချြခင်းှင့ ်  အကမ်းဖက်မ ကို

ေငွေကးေထာက်ပံ့ြခင်း၊     ိုင်ငံရပ်ြခားစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများ  ြပလုပ်ြခင်းစသည့်  နည်းလမ်းများကုိ 

အသုံးြပ၍ ကျးလွန်ြခင်းများေတွရှိရေကာင်း။

အြပည့်အဝပူးေပါင်းေဆာင်ရက်

ထိုေကာင့ ်    ေငွေကးခဝါချမ ကို   တားဆီး 

ကာကွယ်ရန်အတွက်  သတင်းပိုအဖွဲအစည်းများ 

အေပ   ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ြခင်းကို  စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ကရန်   လိုအပ်ေကာင်း၊   FATF က 

သတ်မှတ်ထားသည့ ်Action Plan ပါအချက်များသည် 

သီးြခားအေကာင်းအရာများမဟုတ်ဘဲ   အမျိးသား 

အဆင့်  မဟာဗျဟာ (၂၀၁၉-၂၀၂၃)တွင်ပါရှိေသာ 

အချက်များသာြဖစ်ေကာင်း၊    မဟာဗျဟာတွင ်

ပါဝင်သည့် အချက်များကိ ု  အေလးထားအေကာင ်

အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်ြခင်းအားြဖင့ ်  FATF ၏ 

အကံြပချက်များကိုလည်း     ေဆာင်ရက်ပီးြဖစ ်

ေကာင်း၊  မဟာဗျဟာကိ ုေအာင်ြမင်စွာ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ုိင်ေရးအတွက် တာဝန်ရိှ သည့့် 

ဌာနဆုိင်ရာအဖဲွအစည်းများအားလံုးက အြပည့အ်ဝ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်        လိုအပ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ေငေွကးခဝါချမ တိက်ုဖျက်ေရး ဗဟိ ု

အဖွဲ  အဖွဲဝင်များှင့ ်  တက်ေရာက်လာသူများက 

ေငွေကးခဝါချမ ှင့်   အကမ်းဖက်မ ကို  ေငွေကး 

ေထာက်ပံမ့ တိက်ုဖျက်ေရးဆိင်ုရာလပ်ုငန်းများ ထထိ ိ

ေရာက်ေရာက်  ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက် မိမိတို 

တာဝန်ယထူားသည့ ်သက်ဆိင်ုရာက  များအလိက်ု 

ေဆာင်ရက်ချက်များှင့ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်

ကစိ ရပ်များှင့စ်ပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ယင်းေနာက်   ေငွေကးခဝါချမ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဗဟိအုဖဲွဥက    ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ်က    နိဂုံးချပ် 

အမှာစကားေြပာကားပီး  အစည်းအေဝးကိ ုပ်ုသမ်ိး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                         သတင်းစ်

ထားဝယ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၄ 

စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်း        ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးတင်ထွဋ်ဦး 

သည်  ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် ညေန ၃ 

နာရီခွဲက       ဆည်ေြမာင်းှင့ ်

ေရအသံုးချေရး     စီမံခန် ခဲွမ ဦးစီး 

ဌာန    တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

ဦးစီးမှးံုး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ဝန်ကီးဌာန       လက်ေအာက်ရှ ိ

တုိင်းေဒသကီး၊  ခုိင်ှင့် မိနယ် 

ဦးစီးမှးများှင့ ်ေတွဆုံသည်။ 

ေတွဆုစံ်တွင် ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက  တစ်ုိင်ငံလံုး  အတိင်ုး 

အတာြဖင့်     မိုးစပါးတစ်ဧက 

တင်း ၁၀၀ ထွက်ရိှရန် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိရာ          တနသ  ာရီ 

တုိင်းေဒသကီးအေနြဖင့်  မုိးစပါး 

တစ်ဧက အနည်းဆုံး တင်း ၈၀-

၉၀ ထွက်ရှိိုင်ေရး ေဆာင်ရက ်

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအေနြဖင့် မိုးစပါး တစ်ဧက အနည်းဆုံး တင်း ၈ဝ-၉ဝ ထွက်ရှိိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ရန်လို

ရန်လိုအပ်ေကာင်း၊     အလား 

အလာေကာင်းများရိှသည့်  ေဒသ 

များကို    ေရးချယ်ေဆာင်ရက ်

သင့်ေကာင်း၊    မျိးေြပာင်းလဲ 

စိက်ုပျိးရာတွင် ေဒသှင့ ်ကိက်ုည ီ

ေသာမျိး၊  စားသုံးသ ူ ကိက်ှစ် 

သက်၍       ေဈးကွက်ရှိပီး 

ေဈးေကာင်းရရှိသည့်    မျိးကို 

ေရးချယ်       စိုက်ပျိးရန်ှင့် 

အဆင့ြ်မင့ ်လယ်ယာေဖာ်ထတ်ုပီး 

စက်ကိရိယာများ  အသံုးြပ  စုိက်ပျိး 

ိင်ုေရးသည်  အေရးကီးေကာင်း။ 

တနသ  ာရီ    တိုင်းေဒသကီး 

သည်     မိုးများပီးေရရှားသည့ ်

ေဒသြဖစ်သည့်အတွက ်       ြမစ်၊ 

ေချာင်းများမ ှ ေရချိကို  ေရထိန်း 

တံခါးများြပလုပ်ပီး       ေရချိ 

ထိန်းသိမ်းရန်ှင့်   ေရငန်   မဝင် 

ေရာက် ေစရန်     ေရငန်တားတမမံျား 

ေဆာင်ရက်ပီး    ေရသွင်း၊  ေရထုတ် 

ေြမာင်းများ         စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း။

ေကျးလက်ေဒသ      ဖံွဖိး 

တုိးတက်ေရး  ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် 

ေကျးလက် ကုန်ထုတ်လမ်းများ၊ 

ေကျးရာချင်းဆက ်     လမ်းများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိရာ    ဆည်ေြမာင်းှင့ ်

ေရအသုံးချေရး     စီမံခန်ခွဲေရး 

ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ် ေရထန်ိးတခံါး 

များ၊  ေရသွင်း၊  ေရထုတ်ေြမာင်း 

များကို   စနစ်တကျေဆာင်ရက်

ေပးရန်လိအုပ်ေကာင်း၊    ေဒသှင့် 

ကိက်ုညီပီး အလားအလာရိှသည့ ်

သီးှံများကို    ေြပာင်းလဲစိုက ်

ပျိးရန်လုိေကာင်း၊     ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနအေနြဖင့်   ဒီေရေတာ 

ေနရာများတွင်  ဧက  ၃၀ မှစ၍ 

ငါးေမွးြမေရး     လုပ်ငန်းများကိ ု

စနစ်တကျ      ေဆာင်ရက်ရန် 

လိုေကာင်း၊    စပါးသီးှံအပီး 

ဒုတိယသီးှံအြဖစ ်     ဟင်းသီး 

ဟင်းရက်များ     စိုက်ပျိးရန်ှင့် 

ေရေခ တာပီး     ေရအစက်ချ 

စနစ်ြဖင့် စိုက်ပျိးရန်လိုေကာင်း၊ 

စိုက်ပျိးေရးသိပ ံ     (ထားဝယ်) 

အေနြဖင့်     အတတ်ပညာရှင ်

လူငယ်များ      ေမွးထုတ်ိုင်ေရး 

စနစ်တကျ  ေလ့ကျင့်သင်ကား

ြပစုပျိးေထာင ်    ေပးရမည်ြဖစ ်

ေကာင်းှင့်   ေကာ်ဖီ၊   ကိုကိုးှင့်  

ဟင်းခတ်  အေမ းအကိင်ပင်များ     

တိုးချဲ     စိုက်ပျိးရန်လိုေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  စိုက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့ ်     ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာန      လက်ေအာက်ရှ ိ

ဦးစီးဌာနများမှတိုင်းေဒသကီး/

ခိုင်၊    မိနယ်ဦးစီးမှးများက 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ထားရှိမ  

အေြခအေနများှင့်      ေရှဆက် 

ေဆာင်ရက်မည့်  လုပ်ငန်းများကုိ 

ရှင်းလင်း          တင်ြပကရာ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက    လိအုပ် 

သည်များကိ ု မှာကားခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                သတင်းစ်

ရန်ကုန်  ဇန်နဝါရီ  ၁၄

အလုပ်သမား၀န်ကီးဌာန    လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ    မိနယ် 

လမူ ဖူလုံေရးုံး  ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)တွင်  အကျးံ၀င်မတှပ်ုံတင် 

ထားသည့်    အာမခံအလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်မ ၊ 

အမဲတမ်း   မသန်စွမ်းမ ၊ေသဆုံးမ အတွက်   ဥပေဒှင့်အညီ အကျိး 

ခံစားခွင့်များ  ထုတ်ေပးသည့်အခမ်းအနားကိ ု ယေနနံနက်ပိုင်းက 

ရန်ကုန်မိ  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)  မိနယ် လမူ ဖလူုေံရးုံးခန်းမ၌ 

လူမ ဖူလုံေရးအကျိးခံစားခွင့်များ  ဥပေဒှင့်အညီ ထုတ်ေပး

ြပလုပ်သည်။

အခမ်းအနားတွင်     ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  လူမ ဖူလုံေရးုံး 

တာ၀န်ခံအရာရှိ ဦးရဲေဇာ်၀င်းက  တက်ေရာက်လာသည့ ် အလုပ်ရှင်၊ 

အလုပ်သမားများအား  ၂၀၁၂ ခုှစ်   လူမ ဖူလုံေရးဥပေဒအေကာင်း 

ရှင်းလင်းေြပာကားပီး မိနယ်လူမ ဖလူုေံရးုံး ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး) 

တွင်  အကျံး၀င်မှတ်ပံုတင်ထားသည့်   Polysack Myanmar Co.,Ltd. 

မှ  အာမခံအလုပ်သမား   ဦးစိုးိုင်ဦး၏  အမဲတမ်း  မသန်စွမ်းမ  

အကျိးခစံားခွင့ေ်ငကွျပ် ၅၂၉၂၀၀၀ ကိလုည်းေကာင်း၊  United Shwe 

Naing Ngan Co.,Ltd.မှ   ေဒ မျိးဇွန်ပွင့်၏  နာေရးစရိတ်ှင့် 

ကျန်ရစ်သ ူ      အကျိးခစံားခွင့ေ်ငကွျပ်     ၂၂၃၂၀၀၀ ကိလုည်းေကာင်း၊ 

May Fair Co.,Ltd. မှ  ေဒ စန်းစန်းကည်၏ အမဲတမ်း မသန်စွမ်းမ  

အကျိးခံစားခွင့်ေငွ     ၁၆၆၀၉၃၂       ကျပ်ကိုလည်းေကာင်း၊ 

ကေမ ာဇသစ ာလ  င်မှ ဦးြမင့်ေရ ၏ ေဆးဖိုးကုန်ကျေင ွ  ၂၇၆၆၆၇၇ 

ကျပ်ကိုလည်းေကာင်း    အသီးသီးထုတ်ေပးခဲ့ရာ    စုစုေပါင်း  

အကျိးခံစားခွင့်ေင ွ၁၁၉၅၁၆၀၉ ကျပ်ကို ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရ

သည်။                                                                       ကိုသိုက်



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ထားဝယ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၄

သမဝါယမှင့်     ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးေရး 

ဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဦးလှမိုးသည ်

ယမန်ေနညေနပိုင်းတွင် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

ထားဝယ်မိနယ်အတွင်း     ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၏     ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာ 

စီမံကိန်းြဖင့်  ဇဟာေကျးရာတွင ်ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ေနမ ကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ေရရှည်စီမံကိန်းြဖစ်

ထိုေနာက်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးလှမိုးက 

ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ထားရိှမ ကိ ုေကျနပ်မ  

ရိှပါေကာင်း၊ အဆိပုါလပ်ုငန်းကိလုည်း ယခထုက်ပိ၍ု 

ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေအာင ်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်

အတွက် သက်ဆိင်ုရာဦးစီးဌာနများှင့ ်ချတ်ိဆက်၍ 

ေဆာင်ရက်သွားရန်လိေုကာင်း၊ အဆိပုါ ြမစမ်ိးေရာင် 

စီမံကိန်းသည်   ေရရှည်စီမံကိန်းြဖစ်သည့်အတွက ်  

ေကာ်မတီဝင်များမ ှ စည်းစည်းလုံးလုံးြဖင့ ် ြပည်သ ူ

များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်လုိေကာင်း ရင်းရင်း 

ီှးီှးေြပာကားပီး လိအုပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ဇဟာေကျးရာ   ြမစမ်ိးေရာင်ေကျးရာစမီကံန်ိးကိ ု

(၂၀၁၅-၂၀၁၆) ခု   ဘ  ာှစ်မှစတင်၍  လုပ်ငန်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ်    ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပီး   

လပ်ုငန်းအမျိးအစားအလိက်ု ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ 

အေနြဖင့ ် စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ုသ ူ၃၇ ဦးကိ ု 

ေငကွျပ် ၁၈၂ သန်ိး၊   ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ုသ ူ 

၁၂ ဦးကိ ုေငကွျပ် ၈၂ သန်ိး၊ အေရာင်းအဝယ်လပ်ုငန်း 

လပ်ုကိင်ုသ ူ၂၄ ဦးကိ ုေငကွျပ် ၁၂၅ သန်ိးှင့ ်အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ ငါးဦးကုိ ေငွကျပ်  

၃၄  သိန်းြဖင့်   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ စုစုေပါင်း 

လူဦးေရ ၇၈ ဦး ေငွကျပ ်၄၂၃ သိန်းြဖင့် လည်ပတ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

အဆိုပါ ဇဟာေကျးရာသည ်၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု 

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၄

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ရ ီ

သည် ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် မွန်းလွဲ 

ပိုင်းက တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

ထားဝယ်မိရိှ  သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးုံး၌  တနသ  ာရီ 

တိုင်းေဒသကီးရှ ိ  သစ်ေတာှင့် 

သတ က  တိုမှ တိုင်းတာဝန်ခံ 

များှင့် ေတွဆုံသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ေတွဆံုစ် တာဝန်ရိှသူများက 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်မ အေြခအေန

များှင့ ်ေရှဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

မည့်     လုပ်ငန်းအစီအမံများကိ ု

ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးက    ကိးဝိုင်း/ကိးြပင ်

ေတာများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရး၊ 

ဒီေရေတာှင့်     ေဂဟစနစ်များ 

ထိန်းသိမ်း    ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ 

သစ်ေတာစိုက်ခင်းှင့ ်  ေကျးရာ 

သုံးစိုက်ခင်းများ တည်ေထာင်ေရး၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်  ထိန်းသိမ်းေရးှင့ ်

သတ သယဇံာတများကိ ုပတ်ဝန်း 

ကျင်ထခိိက်ုမ မရိှေစဘ ဲစနစ်တကျ 

ထုတ်ယူသုံးစွဲေရး  Responsible 

Mining     ြဖစ်ေစေရးအတွက ်

သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးတာဝန်ခမံျားက 

အနီးကပ်   ကီးကပ်ေဆာင်ရက ်

ကရန် မှာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးသည်     ထားဝယ်မိရှိ 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာ့ 

သစ်လုပ်ငန်းှင့် အမှတ်(၂)သတ  

တွင်းလုပ်ငန်းံုးများကုိ    ကည့်  

စစ်ေဆးပီး     ဝန်ထမ်းများှင့ ်

ေတွဆုံကာ     လိုအပ်သည်များ 

ြဖည့်ဆည်း    ေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ထားဝယ်မိနယ်အတွင်း ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာစီမံကိန်း ေကျးရာဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေနမ  ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ဘ  ာှစ်၌    စီမံကိန်းကာလ   သုံးှစ်ြပည့်သည့ ်

အတွက်   ဇဟာေကျးရာ    စွန်ပစ်အမ  က်သိမ်းြခင်း 

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းကို    အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။          သတင်းစ်

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးရှ ိသစ်ေတာှင့်သတ က  တိုမှ တာဝန်ရှိသူများှင့ ်ေတွဆုံ

အလုပ်အကိုင်က မ်းကျင်မ  စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဆိုင်ရာ

ဒုတိယအကိမ် လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ   ၁၄

အလုပ်အကုိင် က မ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ် 

ေရးဆိုင်ရာ ဒုတိယအကိမ် လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်း 

အေဝးကို    ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်    ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန    အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို   အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးဝင်းရှိန်ှင့ ်ြမန်မာိုင်ငံ လုပ်သား 

များ  က မ်းကျင်မ  “စံ” သတ်မှတ်ြပ  ာန်းေရးအဖွဲ 

(NSSA)မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ က မ်းကျင်မ  စစ်ေဆး 

အကဲြဖတ်ေရးှင့်   အသိအမှတ်ြပေရးေကာ်မတီ၊ 

အလပ်ုအကိင်ုဆိင်ုရာ က မ်းကျင်မ “စ”ံသတ်မှတ်ေရး

ေကာ်မတီ၊   အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ    က မ်းကျင်မ  

ေလ့ကျင့်ေရးေကာ်မတီတုိမှ ဥက   များ၊  အတွင်းေရး 

မှးများ၊ ြပည်ေထာင်စသုမ တ ြမန်မာိင်ုငကံန်ုသည် 

များှင့်  စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်၊ 

ြမန်မာိင်ုငေံဆာက်လပ်ုေရး လပ်ုငန်းရှင်များအသင်း 

ချပ်၊   ြမန်မာိုင်ငံ    အင်ဂျင်နီယာအသင်းချပ်မ ှ

တာဝန်ရိှသမူျား၊ Assessment Center များမှ တာဝန် 

ရှိသူများ၊ Chief Assessor များ၊ Assessor များ၊ 

အစိုးရှင့ ်ပဂု လကိ သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း 

များ၊ က မ်းကျင်မ ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းေကျာင်းများ 

မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင် ဒတုယိဝန်ကီးက က မ်းကျင် 

လုပ်သားများစွာ ေမွးထုတ်ေပးိုင်ရန် လုပ်ငန်းရှင ်

များှင့ ်က မ်းကျင်ပညာရှင်များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ကရန်လုိေကာင်း၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အလုပ် 

အကိုင်အလိုက ်  က မ်းကျင်မ များကို   ြမန်မာိုင်ငံ 

လပ်ုသားများက မ်းကျင်မ  “စ”ံ သတ်မှတ်ြပ  ာန်းေရး 

အဖွဲ(NSSA)၏ အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်ရယူထား 

ြခင်းြဖင့ ်   စက်ုံ၊   အလုပ်ုံှင့်    လုပ်သားများ၏ 

ဂုဏ်သိက ာကို ြမင့်မားေစမည်ြဖစ်ေကာင်း။

က မ်းကျင်မ “စံ”ေရးဆွဲရန် လိုအပ်

လက်ရှိကာလတွင ်     အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ 

က မ်းကျင်မ  “စံ” သတ်မှတ်ေရးေကာ်မတ ီ၁၅ ခုမှ 

ြပ  ာန်းပီး အလုပ်အကုိင် ၂၁၂ မျိးအနက် ြပည်ေထာင်စ ု

အစိုးရအဖွဲမှ သတ်မှတ်ြပ  ာန်းပီးသည့် အလုပ် 

အကိုင် ၁၂၃ မျိးရှိေကာင်း၊ က မ်းကျင်မ “စံ” ေရးဆွဲ 

ပီးသည့ ်     အလုပ်အကိုင်  ၅၃    မျိးသာရှိသြဖင့ ်

ကုိဗစ်-၁၉ ေကာင့် IT က  ၌ အလုပ်အကုိင်အသစ် 

များ ေပ ထွက်လာရာ အဆိပုါ အလပ်ုအကိင်ုသစ်များ 

အတွက်ပါ   က မ်းကျင်မ    “စံ”   ေရးဆွဲရန် လိုအပ် 

ေကာင်း။ 

က မ်းကျင်မ      အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ 

ပိုမိုထုတ်ေပးိုင်ေရးအတွက ်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှ ိ

လုပ်သားများသာမက   လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ေရာက်မည့ ်

အစုိးရှင့်     ပုဂ လိက    သက်ေမွးပညာက မ်းကျင်မ  

ေလက့ျင့ေ်ရးသင်တန်းေကျာင်းဆင်းများကိ ုလပ်ုငန်း 

ခွင်သုိ မဝင်ေရာက်မ ီNSSA Level 1 ကိ ုစစ်ေဆးေပး 

ိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ် “လုံ ခံေရး 

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ          အလုပ်အကိုင် 

က မ်းကျင်မ “စ”ံ သတ်မှတ်ေရးေကာ်မတ”ီကိ ုတာဝန် 

ယူ  ဖွဲစည်းထားပီးြဖစ်ရာ  လုံ ခံေရးဝန်ေဆာင်မ  

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေနသူများက   သတ်မှတ်အရည် 

အချင်းြပည့်မီသူများကို က မ်းကျင်မ  အသိအမှတ် 

ြပလက်မှတ်ထုတ်ေပးိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

အရည်အေသွးြမင့်မားေစ

အရည်အချင်းြပည့ဝ်ပီး စွမ်းေဆာင်ရည်ရိှသည့ ်

က မ်းကျင်လုပ်သားများ      ေမွးထုတ်ေပးိုင်ရန ်

က မ်းကျင်မ  စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ရာတွင ်အဓိကကျ 

သည့်  Inspector များ၊  Chief Assessor များ၊ 

Assessor များ၊ Assessment Center Mananger 

များ၏ အရည်အေသွးြမင့မ်ားေစေရး စ်ဆက်မြပတ် 

ေလ့လာသင်ယူေနရန်လိုေကာင်း။

စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ရာတွင် သတ်မှတ် န်းထား 

အတိုင်း  ကျခံသုံးစွဲရန်လိုပီး  သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီး 

ဌာန၊ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အစိုးရ ဘတ်ဂျက်မှ 

ကျခသံုံးစဲွိင်ုေရး၊ လက်ရိှေပါက်ေဈးြဖင့ ်ြပင်ဆင်သင့ ်

ပါက  က မ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးှင့ ်အသိ 

အမှတ်ြပေရးေကာ်မတ ီ(ACC)ထံ တာဝန်ခံများက 

အနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်ြဖင့ ်   လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ

အလိက်ု မှန်ကန်စွာတွက်ချက်၍ ကျိးေကာင်းခိင်ုလု ံ

စွာ တင်ြပေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍    ြမန်မာိုင်ငံ    လုပ်သားများ 

က မ်းကျင်မ  “စ”ံ သတ်မှတ်ြပ  ာန်းေရးအဖဲွ (NSSA)

မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ က မ်းကျင်မ စစ်ေဆး အကဲြဖတ် 

ေရးှင့ ်အသအိမှတ်ြပေရးေကာ်မတ၊ီ အလပ်ုအကိင်ု 

ဆိုင်ရာ က မ်းကျင်မ  “စံ” သတ်မှတ်ေရးေကာ်မတီ၊ 

အလုပ်အကုိင်ဆုိင်ရာ     က မ်းကျင်မ    ေလ့ကျင့်ေရး 

ေကာ်မတီတိုမှ  ဥက   များ၊ အတွင်းေရးမှးများှင့ ်

တက်ေရာက်လာသူများက     ေဆွးေွးတင်ြပရာ 

ဒုတိယဝန်ကီးက ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ပုိှံပ်ြခင်းှင့ ်ထတ်ုေဝြခင်း 

လုပ်ငန်းနည်းဥပေဒ ထွက်ရှိသည့် ၁၀-၁၀-၂၀၁၄ ရက်ေနမှစ၍ 

ပုိှံပ်ြခင်း၊ ထတ်ုေဝြခင်းှင့ ်သတင်းေအဂျင်စလီပ်ုငန်း အသအိမှတ် 

ြပလက်မှတ်များအား ၅ ှစ်သက်တမ်း ခွင့်ြပေပးခဲ့ပါသည်။ 

အသအိမှတ်ြပလက်မှတ် သက်တမ်းကန်ုဆုံးပါက နည်းဥပေဒ 

၂၁ အရ သက်တမ်းကုန်ဆံုးသည့်ရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း 

သတ်မှတ်ပုံစံှင့်အတူ အခေကးေငွကျပ်တစ်ေသာင်း ေပးသွင်း၍ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသို     အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်အသစ ်

လဲလှယ်ရန် လာေရာက်ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သက်တမ်းကုန်လွန်ေသာ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များြဖင့ ်

လပ်ုငန်း ဆက်လက်လပ်ုကိင်ုခွင့မ်ရိှေကာင်းှင့ ်သက်တမ်းကန်ုဆုံး 

ပီး လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပါက ပုံှိပ်ြခင်းှင့်ထုတ်ေဝြခင်း 

လပ်ုငန်းဥပေဒအရ အေရးယခူရံမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရိှလုိပါက ဖုန်း ၀၁-၅၄၁၄၁၃၊  

၀၁-၅၄၄၅၈၂၊  ၀၁-၅၄၄၅၈၃၊  iprd.crd.ygn@gmail.com သို 

ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

 ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းှင့် 

သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ 

လပ်ုငန်းအသိအမှတ်ြပလက်မှတ် အသစ်လလှဲယ်ရန် 

အသိေပးေကညာြခင်း

ပုံှိပ်ြခင်းှင့် ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း ဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများှင့်အညီ စာအုပ်စာေစာင်များ 

ေပးအပ်ရန် အသိေပးေကညာြခင်း

၂၀၁၄ ခုှစ်   ပုံှိပ်ြခင်းှင့ ်   ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများအရ ပုိှံပ်သ၊ူ ထတ်ုေဝသမူျားသည် မိမိတုိထုတ်ေဝ 

သည့် စာအုပ်စာေစာင် ၆ အုပ် သုိမဟုတ် ၆ ေစာင်ကုိ ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာနသို    အဖိုးအခလွတ်   ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသည ်   အဆိုပါစာအုပ်စာေစာင်များကိ ု

အမျိးသားစာကည့တ်ိက်ု၊ အမျိးသားမှတ်တမ်းများ ေမာ်ကွန်းတိက်ု 

ဦးစီးဌာနှင့် အမျိးသားစာေပဆုေရးချယ်ေရးေကာ်မတီများသို 

ခွဲေဝေပးပိုလျက်ရှိပါသည်။ ထိုအြပင ်ေပးပိုလာေသာ ထုတ်ေဝစာ 

များကိ ုြပက ဒန်ိှစ်အလိက်ု ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ် 

အတွင်း   ထုတ်ေဝေသာ  စာအုပ်စာတမ်းများစာရင်းတွင်လည်း 

ေရးသွင်းထားပီး ှစ်စ်ထုတ်ြပန်လျက်ရှိပါသည်။

သိုပါ၍ ပုံှိပ်ြခင်းှင့ ်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒ ၁၅၊ 

နည်းဥပေဒခွဲ(က)ပါ ြပ  ာန်းချက်များအရ ထုတ်ေဝသူသည် မိမိ 

ထုတ်ေဝေသာ ထုတ်ေဝစာ ၆ အုပ် သိုမဟုတ် ၆ ေစာင်ကို ြဖန်ချ ိ

သည့်ေနရက်မှစ၍ ၇ ရက်အတွင်း ပုံှိပ်သူထံေပးအပ်ပီး ပုံှိပ်သူ 

သည် ၁၄ ရက်အတွင်း   ပုံစံ ၁၁ ြဖင့်    ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

မူပိုင်ခွင့်ှင့ ်မှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲသို မပျက်မကွက ်ေပးအပ်ကပါရန ်

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချပ် ေရးှင့် အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီတာဝန်ရှိသူများ 

အုိမခီရန် ေရာဂါပိုးေစာင့်ကပ်ကည့် ေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ လပ်ုငန်းစ်များ ေတွဆုေံဆွးေွး
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၄

ကျန်းမာေရး   ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး   ေဒါက်တာ 

သက်ခိုင်ဝင်းသည် ယေနနံနက် 

ပုိင်းတွင်   ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲ  အစည်းအေဝးခန်းမ 

(၂)၌      ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ဦးလှစိုး၊     ရန်ကုန် 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်      တိုင်းမှး 

ဗိလ်ုချပ် ွန်ဝင်းေဆ၊ွ တိင်ုးေဒသ 

ကီး   ဝန်ကီးများ၊  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ  တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ကိဗုစ်-၁၉ 

ထန်ိးချပ် ေရးှင့ ်အေရးေပ တုံြပန် 

ေရးေကာ်မတီဝင်များှင့် ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်း ြပည်ပမ ှ

ေလေကာင်း၊   ေရေကာင်းြဖင့ ်

ြပန်လည်ဝင် ေရာက်လာသမူျားကိ ု

အသွားအလာ     ကန်သတ်၍ 

ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိေသာ 

ဟိုတယ်များမ ှ  တာဝန်ရှိသူများ 

ှင့် ေတွဆုံသည်။

ြပည်တွင်းကူးစက်မ မရှိေသး

ေတွဆုံစ်     ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက ြမန်မာိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-

၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကသုေရးလပ်ုငန်းများ  ေဆာင်ရက် 

ရာ၌ ြပည်ပမှ ဝင်ေရာက်လာသူ 

များမှတစ်ဆင့ ်   ိုင်ငံအတွင်းသို 

ေရာဂါပိုး      မေရာက်ရှိေစေရး၊ 

တစ်နည်းအားြဖင့် အြခားိုင်ငံ 

များမှ     ေရာဂါပိုးဝင ်ေရာက်မ ကို 

အချနိ်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ 

ကာကွယ်ိင်ုေရးအတွက် ြပည်ပမှ 

ဝင်ေရာက်လာသူများအား သတ်မှတ် 

ထားေသာ     ဟိုတယ်များှင့် 

ကွာရန်တင်းစင်တာများ၌ အသွား 

အလာကန်သတ်၍    ေစာင့်ကပ ်

ကည့် ပီး သတ်မှတ်ထားေသာ 

အကိမ်ေရှင့်အည ီ       ဓာတ်ခွဲ 

စစ်ေဆးပီးမှသာ ၎င်းတိုေနအိမ် 

များသို ြပန်ခွင့်ြပလျက်ရိှေကာင်း၊ 

ထိုအတူ   နယ်စပ်ေဒသများမ ှ

ကန်ုးလမ်းြဖင့ ်ြပန်လည်ဝင်ေရာက် 

လာသူများကိုလည်း    နယ်စပ် 

ဝင်/ထွက်ေပါက်ေနရာများတွင ်

အသွားအလာ       ကန်သတ်၍ 

ေစာင့်ကပ ်   ကည့် လျက်ရှိပီး 

သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း   ဓာတ်ခွဲ 

စစ်ေဆးပီးမ ှသက်ဆိုင်ရာေဒသ 

များသို        သွားေရာက်ခွင့်ြပခဲ ့

ေကာင်း၊ ယခအုခါတွင် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ၏ အြခားမျိးကဲွဗီဇအသစ် 

များပါ ေတွရိှရပီး ေရာဂါြပန်ပွားမ  

ြမန်ေသာ     အိုမီခရန်မျိးစိတ်ကိ ု

ြပည်ပမှ ြပန်လည်ဝင် ေရာက်လာ 

သူများတွင် ေတွရိှရလျက်ရိှေသာ် 

လည်း ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ် 

(ေဖာင်ကီး)တွင် အစလုိက်ုေတွရိှ 

ရသမူျား၏ ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးရသည့ ်

အေြဖများတွင ်  အိုမီခရန်မျိးကွဲ 

ေတွရှိြခင်း    မရှိသည့်အတွက ်

ြပည်တွင်းကူးစက်မ   မရှိေသးပါ 

ေကာင်း၊  သိုြဖစ်၍   ြပည်ပမ ှ

ဝင်ေရာက်လာသမူျားအား အသွား 

အလာကန်သတ်၍  ေစာင့်ကပ ်

ကည့် လျက်ရိှေသာ ဟိတုယ်များ 

အေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

မှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ စည်းမျ်း၊ 

စည်းကမ်းများကို     တိကျစွာ 

လိုက်နာရန်    လိုအပ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ြပန်လည်ေဆွးေွး

ထိုေနာက်     တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်     ရန်ကုန်တိုင်း 

စစ်ဌာနချပ် တုိင်းမှးတုိက အသွား 

အလာေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရိှ 

သည့် ဟိုတယ်များအေနြဖင် ့မိမိ 

တို ဟိုတယ်များ၌ တည်းခိုလျက ်

ရိှေသာ ြပည်ပမှ ဝင်ေရာက်လာသ ူ

များှင့်   ဟုိတယ်ဝန်ထမ်းများကုိ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ချမှတ် 

ထားေသာ    စည်းကမ်းချက်များ 

ကို   ေဖာက်ဖျက်ြခင်းမရှိေအာင ်

ကပ်မတ်ရန်၊ ပုံမှန် စစ်ေဆးြခင်း၊ 

ေရှာင်တခင်   စစ်ေဆးြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်၍    ပညာေပးြခင်း၊ 

သတေိပးြခင်း၊ လုိအပ်ပါက အ ေရးယူ 

ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ရန်၊ လိုအပ် 

ေသာ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ  

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပးရန်၊ 

အုပ်ချပ်မ လုပ်ငန်းများ   အခက် 

အခဲရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခိုင်/

မိနယ် ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချပ်ေရး 

ှင့် အ ေရးေပ တံုြပန် ေရးေကာ်မတီ 

များှင့ ်ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ရန် 

ေြပာကားကပီး  ဟိတုယ်လပ်ုငန်း 

ရှင်များ၏ ေဆွးေွးတင်ြပချက ်

များကုိတာဝန်ရိှသူများက ြပန်လည် 

ေဆွးေွးကသည်။

ဆက်လက်၍   ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးသည် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 

ကီး  အစိုးရအဖွဲ အစည်းအေဝး 

ခန်းမ(၃)၌ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး

ဝန်ကီးချပ်  ဦးလှစိုး၊    ရန်ကုန် 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်      တိုင်းမှး၊ 

တိုင်းေဒသကီး     ဝန်ကီးများ၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန် 

ရှိသူများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ကိုဗစ်-၁၉   ထိန်းချပ် ေရးှင့ ် 

အေရးေပ တံုြပန်ေရးေကာ်မတီဝင် 

များှင့် ေတွဆုံ၍ ြမန်မာိုင်ငံ၌ 

ကျင့်သံုးလျက်ရိှေသာ ကွာရန်တင်း 

လုပ်ငန်းစ်များ၊ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ှင့ ်အုိမီခရန်ေရာဂါပုိး ေစာင့်ကပ် 

ကည့် ေရး    လုပ်ငန်းစ်များ၊ 

အသွားအလာ ေစာင့်ကပ်ကန်သတ် 

၍ ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရိှေသာ 

ေနရာများ၊   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

အတည်ြပလူနာများအား ကုသေရး 

လုပ်ငန်းများ၊  အိုမီခရန်ေရာဂါပိုး 

စစ်ေဆးေတွရှိမ ှင့် ကုသမ ေပး 

ေနသည့် အေြခအေနများ၊ လူနာ 

များြပားလာပါက    ေြပာင်းလဲ 

ေဆာင်ရက်မည့ ်အစအီစ်များှင့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင် ဆက်လက် 

ထိုးှံရမည့ ်      အစီအစ်များကို 

ေဆွးေွးသည်။

တင်ြပေဆွးေွး

ထိုေနာက်     တိုင်းေဒသကီး 

လုံ ခံေရးှင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဗိုလ်မှးကီး ဝင်းတင့်၊   ရန်ကုန် 

ြပည်သူေဆးုံကီး၊ ပါေမာက ချပ်/

ေဆးုံအုပ်ကီး       ေဒါက်တာ 

သတီာလှ၊ ပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာ 

ေဌးေဌးတင်ှင့်    ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး  ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးတိုက 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ အေြခအေန၊ ေဆးံု 

များ၊  ကုသေရးစင်တာများတွင ်

လူနာများ   တက်ေရာက်ကုသမ  

အေြခအေန၊ စတတု လ  င်းအတွက် 

ကိတင် ြပင်ဆင်ထားုိင်မ အေြခ 

အေန၊ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံလ မ်း ခံမ ှင့် ေတွကံ 

ခဲ့ရသည့်   အခက်အခဲများကို 

တင်ြပေဆွးေွးကပီး   လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ များကုိ အေသးစိတ် 

ညိ  င်းကရာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

က ယခင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါလ  င်း 

များ ြဖစ်ပွားစ် ကံေတွခဲရ့ေသာ 

အခက်အခမဲျားအေပ  သင်ခန်းစာ 

ယူ၍   ကိတင်ြပင်ဆင်မ များကို 

အထူးအေလးထား   ေဆာင်ရက် 

သွားကရန်ှင် ့  ြပည်သူလူထုကိ ု

အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ ေပးုိင်ေရး သက်ဆုိင် 

ရာဌာနများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

သွားရန် မှာကားသည်။

သတင်းစ်

ေလာင်းလုံး    ဇန်နဝါရီ    ၁၄

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး    ေလာင်းလုံးမိနယ ်

အတွင်းရှိ   အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက်    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးမထိုးှံရေသးေသာ    ြပည်သ ူ

များှင့် (ဒုတိယအကိမ်) ထိုးှံရန်ကျန်ရှိသူများအား 

ကာကွယ်ေဆးဆက်လက်ထိုးှံေပးြခင်းကိ ုဇန်နဝါရီ 

၁၄ ရက် နနံက် ၉ နာရခီန်တွင် မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီး 

ဌာနမှ    ဝန်ထမ်းများက  ေလာင်းလုံးမိနယ်ခန်းမ၌ 

စနစ်တကျ ထိုးှံေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးြခင်းလုပ်ငန်း

ကိ ုေလာင်းလုံးမိနယ် အပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးေအာင်ထိက်ု၊ 

ဒုတိယမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေအာင်ေကျာ်ဦးတို 

ကီးကပ်မ ြဖင့် ဌာနဆုိင်ရာများ၊ လူမ ေရးအသင်းအဖဲွ 

များက   လိအုပ်သည်များ   ကညူေီဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သိန်းသိန်း(ေလာင်းလုံး)

ေလာင်းလုံးမိနယ်တွင် အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

တာဝန်ရိှသမူျားက လိအုပ်သည့ ်ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ 

များ  ေဆာင်ရက်ေပးပီး  သတ်မှတ်အကွာအေဝး 

အတိုင်း ေနရာချထားေပးသည်။

ဦးစွာ  ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ သတင်း 

ထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင်         ဗိုလ်ချပ် 

ေဇာ်မင်းထွန်းက   ၂၀၂၂  ခုှစ်    ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်ှင့်   

၈ ရက်တိုတွင် ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ် Samdech 

Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN ၏ 

ြမန်မာိုင်ငံသို  အလုပ်သေဘာခရီးစ်  လာေရာက ်

လည်ပတ်မ ၊ ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံတို 

အကား  ှစ်ုိင်ငံသံတမန်ဆက်ဆံေရးအေြခအေန၊ 

ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ်       ြမန်မာိုင်ငံသို 

လာေရာက်စ် ှစ်ိင်ုငေံခါင်းေဆာင်များ၏ ေဆွးေွး 
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များက လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်အေကာင်းမဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

 စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးမှ

သက်ဆိင်ုရာလုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များထသံို လ ိဝှက်ဆက်သွယ် သတင်း 

ေပးပုိလာသြဖင့် လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ယေနမွန်းလဲွ ၁ နာရီခဲွခန်  

တွင်   သွားေရာက်ေချမ န်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ   အကမ်းဖက်သမားများ 

ေကျးရာ၏ေတာင်ဘက်သို ဖိုဖရဲဆုတ်ခွာထွက်ေြပးသွားခဲ့သည်။

ြဖစ်စ်တွင်   အကမ်းဖက်သမားများေနထိုင်ခဲ့သည့ ် ဘုန်းကီး 

ေကျာင်းအတွင်းမ ှ  လက်လုပ်တစ်ေထာင့်တိုး  ေသနတ်အလက် ၂၀၊ 

ခါးချိး ၁၂ ဗိုေသနတ် တစ်လက်၊ အီနာဂါဗုံးသီး တစ်လုံး၊ ကျည်မျိးစု ံ

၁၂၅ ေတာင့၊် လက်လပ်ုမိင်ုး ၁၀ လုံး၊ လက်ပစ်ဗံုး ှစ်လံုး၊ လမ်းေလ ာက် 

စကားေြပာစက်ှစ်လုံး၊ ဆိင်ုကယ်အစီး ၂၀၊ ယာ်တစ်စီး၊ အကမ်းဖက်မ  

လပ်ုငန်းများတွင် အသုံးြပသည့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများှင့ ်ေဒသခြံပည်သ ူ

များထံမ ှ    အတင်းအဓမ ေကာက်ခံထားသည့ ်    ဆန်အိတ်များှင့် 

ကက်သွန်နီအိတ်များကိ ုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ 

အကမ်းဖက်အဖွဲများြဖစ်သည့ ်CRPH ၊ NUG ှင့် PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများသည ်ိုင်ငံေရးအမည်ခံ ၎င်းတို၏ကိုယ်ကျိး 

စီးပွားအတွက် ုိင်ငံအတွင်း တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ မရိှေစေရးှင့် တရား 

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်အကမ်းဖက် 

တိုက်ခိုက်မ များကို လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊  ယင်းအကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ 

လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက်   အသုံးြပမည့်  လက်နက်/ ခဲယမ်းများကို 

နည်းမျိးစုြံဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်းပိုေဆာင်၍ အများြပည်သ ူယုံကည်ကိုးကွယ် 

ရာြဖစ်ေသာ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းအချိအတွင်း သုိဝှက်သိမ်းဆည်း 

ြခင်း၊ စခန်းချေနထိင်ုြခင်းများကိ ုလပ်ုေဆာင်၍ ဘာသာ၊ သာသနာေတာ် 

ညိးွမ်းပျက်စီးပေပျာက်ေရးကို    ဦးတည်လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ 

ကိုးကွယ်ယုံကည်ရာ ဘာသာဝင်များအေနြဖင့ ်အသတိရား လက်ကိင်ု 

ထား၍ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ၏ ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်ေနမ များအေပ  အေထာက်အကူရရှိေစရန် အကမ်းဖက ်

သမားများ၏ သတင်းများကိ ုရရိှပါက နီးစပ်ရာ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ 

ထံသို  လ ိဝှက်သတင်းေပးပိုကပါရန ်  သက်ဆိုင်ရာက တိုက်တွန်း 

သတင်းထုတ်ြပန်ထားေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

အကမ်းဖက်သူများ အသုံးြပသည့ ်ဆိုင်ကယ်များ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။
ေရဦးမိနယ်အတွင်း အဖျက်အေမှာင့်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန ်ယ်ကျင်းေကျးရာ ဘုန်းေတာ် 

ကီးေကျာင်းသို ေရာက်ရှိေနသည့ ်အကမ်းဖက်သမားများအား ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီးသည့ ်ေနရာြပပုံ။

အကမ်းဖက်သမူျား ရကိ ာသိေုလှာင်ထားသည့အ်ခန်း မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

အကမ်းဖက်သူများ ဘုန်းကီးေကျာင်းအတွင်း ေနထိုင်သည့် 

ေနရာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

အကမ်းဖက်သူများ ဘုန်းကီးေကျာင်းအတွင်း ေနထိုင်သည့် 

ေနရာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

အကမ်းဖက်သူများ ချက်ြပတ်ရာတွင်အသုံးြပသည့် ထမင်း 

ေပါင်းအိုး၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

အကမ်းဖက်သူများထံမ ှသိမ်းဆည်းရမိသည့ ်လက်နက်ှင့်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။ အကမ်းဖက်သူများ အသုံးြပသည့်ယာ်၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

 ထီးချိင့်မိနယ်မှ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေနစ် ဇန်နဝါရီ 

၁၃ ရက်ည ၉ နာရီခွဲခန်တွင် ေကျးရာ 

အတွင်း    ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာပီး 

၎င်းတိုစခန်းချ   အေြခြပေနထိုင်ခဲ့သည့ ်  

သက်ေသအေထာက်အထားများ   မကျန် 

ေစရန်အတွက်     စာသင်ေကျာင်းကို 

ဆင်ြခင်တုံတရားမဲ့စွာ မီး  ၊ ေဖာက်ခွဲ 

ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။

မီးေလာင်ပျက်စီး

ယင်းသို   မီး  ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့မ  

ေကာင့ ်ေကျးရာရိှ အလျား ေပ ၁၃၀၊ အန ံ

၂၅ ေပ၊ အြမင့ ်၂၅ ေပရိှ ေပ ၃၀ ပတ်လည် 

အခန်း ေလးခန်းပါ ှစ်ထပ်စာသင်ေဆာင် 

တစေ်ဆာင်၊ အလျား ေပ ၆၀၊ အနံ ၂၅ ေပ၊ 

အြမင့် ၁၅ ေပရှိ ေပ ၂၀ ပတ်လည်အခန်း 

သုံးခန်းပါ    တစ်ထပ်စာသင်ေဆာင်   တစ် 

ေဆာင်ှင့် အလျား ေပ ၈၀၊ အနံ ၁၈ ေပ၊ 

အြမင့ ်၁၅ ေပရိှ အခန်း ငါးခန်းပါ တစ်ထပ် 

ပျ်ေထာင်  စာသင်ေဆာင် တစ်ေဆာင်တို 

မီးေလာင်ပျက်စီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အကမ်းဖက ်  သမားများအေနြဖင့ ်

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များကိ ု    ပညာေရး 

ဆိင်ုရာ အေဆာက်အအုမံျားှင့် ေကျးရာ 

များအတွင်း  လူေနအိမ်များကို အကာ 

အကွယ်ရယ ူ  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့ ်

အြပင်  ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများ 

ပညာသင်ကားေရးအတွက် အသံုးြပေန 

သည့်     ေကျးရာစာသင်ေကျာင်းအား 

ယခုကဲ့သို     မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့ြခင်းသည ်

ေကျာင်းေနအရယ်ကေလးသငူယ်များ၏ 

ပညာသင်ယူခွင့်ကိ ု  ထိခိုက်နစ်နာေစုံ 

သာမက   ေဒသဖွံဖိးေရးကိ ု  တစ်ဖက် 

တစ်လမ်းမှ    အေထာက်အကူြပသည့ ်

ပညာရည်ြမင့မ်ားမ ကိ ုပတ်ိပင်ဖျက်ဆီးမ  

ြဖစ်သြဖင့ ်   ဂျနီီဗာကွန်ဗန်းရှင်းများှင့ ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ      ဥပေဒတိုအရ 

စစ်ရာဇဝတ်မ  (War Crime) ကျးလွန်ြခင်း 

ြဖစ်ပီး အဆိပုါလပ်ုရပ်များအေပ  ေဒသခ ံ

ြပည်သူများအေနြဖင့ ်     ရံရှာစက်ဆုပ ်

မုန်းတီးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

အထက်ပါ အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 

ကိ ုကျးလွန်ခဲသ့မူျားအား လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွ 

ဝင်များက    ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ေချမ န်း၊ 

သုတ်သင်သွားမည်    ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏ ဝင်/ထွက်သွား 

လာမ  သတင်းများရရိှပါက သက်ဆုိင်ရာ 

သို  လ ိဝှက်စွာသတင်းေပး၍ နယ်ေြမ 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက် ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ကရန ် သက်ဆိုင်ရာက   သတင်း 

ထုတ်ြပန်ထားေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ထီးချိင့်မိနယ ်မရသိမ် အလက(ခွဲ)စာသင်ေကျာင်း မီးေလာင်က မ်းမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

အလျား ေပ ၆၀၊ အနံ ၂၅ ေပ၊ အြမင့် ၁၅ ေပ၊ ေပ ၂၀ ပတ်လည် အခန်းသုံးခန်းပါ တစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင်။

အလျား ေပ ၁၃၀၊ အနံ ၂၅ ေပ၊ အြမင့် ၂၅ ေပ၊ ေပ ၃၀ ပတ်လည် အခန်းေလးခန်းပါ ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင်။

အလျား ေပ ၈၀၊ အနံ ၁၈ ေပ၊ အြမင့် ၁၅ ေပ၊ ၁၈ ေပ ပတ်လည် အခန်းငါးခန်းပါ တစ်ထပ်ပျ်ေထာင်ေကျာင်းေဆာင်။

သိမ်းဆည်းရမိသည့်

သဲအိတ်ဘန်ကာ

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

သိမ်းဆည်းရမိသည့်

၁၀၇ ဒုံးသီး၊

လက်လုပ်စိန်ေြပာင်း

ဗုံးသီးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ထီးချိင့်မိနယ်

မရသိမ်ေကျးရာရှိ

စာသင်ေကျာင်းအား

ေတွြမင်ရပုံ။



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ဖေနာင်ပင် ဇန်နဝါရီ ၁၄

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌      အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မ ထိန်းချပ်ရန်အတွက်  ေလးကိမ် 

ေြမာက ်ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံမ ကို    

မိေတာ်ဖေနာင်ပင်၌  ယေနစတင် ေဆာင်ရက်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ယေနစတင်ေသာ  ေလးကိမ်ေြမာက ်ကိုဗစ်-

၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆး    ထိုးှံမ အစီအစ်တွင်    

အစုိးရအဖွဲမှအကီးအကဲများ၊ အထက်လ တ်ေတာ် 

အမတ်များှင့်    အမျိးသားလ တ်ေတာ်အမတ်များ  

ဆရာဝန်များ၊ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ၊   တပ်မေတာ် 

သားများ၊ ရတဲပ်ဖဲွဝင်များ၊ ေဒသဆိင်ုရာအပ်ုချပ်ေရး 

တာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်သက်ကီးရယ်အိမုျားအား စတင် 

ထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်း  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။ ယေနစတင်ေသာ ေလးကမ်ိေြမာက် 

ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးံှေရး  အစအီစ် 

တွင်  ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ ်ဆမ်ဒက်ဟွန်ဆင် 

သည် ိုင်ငံ၏ေတာင်ဘက ်တာ့ခ်မာအိုမိရှ ိ၎င်း၏ 

ေနအမ်ိတွင်  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးံှမ  

ခံယူခဲ့ပီး ိုင်ငံသားများကိုလည်း မိမိတိုအလှည့ ်

ကျေရာက်သည့်အချနိ်၌  ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ထိုးံှမ ခယံူကရန် တိက်ုတွန်းခဲသ့ည်။ 

ယေန  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေရး 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ေလးကိမ်ေြမာက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  စတင် 

အစီအစ်တွင် မိမိှင့်ဇနီးြဖစ်သူတုိသည် ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံမ ကို ခံယူခဲ့ေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ြခင်းမ ှကာကွယ်ရန်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခယံြူခင်း နည်းလမ်းသည်သာ

အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းြဖစ်ပီး   ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများကုိလည်း တိကျစွာ 

လုိက်နာ ေဆာင်ရက်ရန်လိအုပ်ေကာင်း  ဝန်ကီးချပ် 

ဆမ်ဒက်ဟွန်ဆင်က ၎င်း၏ေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်ှာ၌ 

ေရးသားခဲ့သည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိထုိးံှ 

မ ခံယူြခင်းအပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆး အပိုေဆာင်းထိုးှံမ များကိုလည်း တိကျစွာ 

ခံယူြခင်းြဖင့ ်  မိမိတို၏မိသားစုများ၊ ေကျးရာများ၊ 

လူမ အသိုက်   အဝန်းများှင့ ်   မိမိတိုိုင်ငံကို 

ကပ်ေရာဂါေဘးမှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ကရန ်

ဝန်ကီးချပ်ဟွန်ဆင်က ကေမ ာဒီးယားိင်ုငသံားများ 

အား  တိုက်တွန်းေြပာကားလိုက်သည်။   ယေန  

ေဆာင်ရက်ေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံေရးအစီအစ်တွင်    ြပည်တွင်းရှိိုင်ငံြခား 

သံုံးများမှဝန်ထမ်းများ၊ သတင်းေထာက်များှင့ ်

အုပညာရှင်များကိုလည်း  ထိုးှံေပးခဲ့သည်။ ိုင်ငံ 

အတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် 

ကူးစက်ခံရသ ူ  ၂၇၇  ဦး ရိှသည်။   ုိင်ငံအတွင်း၌ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၂၀၇၂၈ ဦးရှိပီး 

အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၃၀၁၅ ဦးှင့ ်  

ြပန်လည်သက်သာလာသ ူ၁၁၇၀၇၂  ဦးရှိေကာင်း 

သရိသည်။ ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆး  တစ်ကိမ်ထုိးံှပီးစီးသူ ၁၄ ဒသမ ၃ သန်းရိှပီး 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထုိးံှပီးစီးသူ ၁၃ ဒသမ ၇ သန်း 

ရှိကာ ကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်း ထိုးှံပီးစီးသ ူ၄  

ဒသမ ၃၉ သန်းရိှေကာင်း သရိ သည်။ ကေမ ာဒီးယား 

ိုင်ငံ၌    ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရာ၌  တုတ်ိင်ုငံမှ 

ထုတ်လုပ်ေသာ Sinovac  ှင့်  Sinopharm   ကာကွယ် 

ေဆးများအား အသုံးြပထိုးံှေပးေကာင်း သရိသည်။  

ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်ေဆးထိုး 

လုပ်ငန်းများ  အရှိန်ရလာခဲ့ေသာေကာင့ ်ယမန်ှစ် 

ိဝုင်ဘာမှစတင်၍ စီးပွားေရးဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းများကိ ု

ိုင်ငံအတွင်း ြပန်လည်ေဆာင်ရက်လာခဲ့သည်။

          ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

နယူးေဒလီ ဇန်နဝါရီ ၁၄

အိ ိယိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၂၆၄၂၀၂ ဦးထပ်မံေတွရှိရသြဖင့ ်

ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၃၆၅၈၂၁၂၉ ဦး ရှိလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှရရှိေသာ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ 

ယေနသည် ိုင်ငံအတွင်း ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက ်ှစ်သိန်းေကျာ် 

ရှိလာခဲ့သည့် ဒုတိယေြမာက်ေနြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

ထိုြပင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်၃၁၅ ဦး ထပ်မ ံ

ေသဆုံးခဲ့သြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ေ်သဆုံးသ ူ

၄၈၅၃၅၀ ရှိလာသည်။ ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာ ၁၅၄၅၄၂ ဦးအား ထပ်မံ 

ေတွရှိခဲ့သြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာ 

၁၂၇၂၀၇၃ ဦး ရိှလာသည်။ ပီးခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

၁၀၉၃၄၅ ဦးမှာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာပီး ေဆးုမှံဆင်းသွားခဲသ့ြဖင့ ်ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသူေပါင်း ၃၄၈၂၄၇၀၆ ဦး ရိှလာသည်။ ုိင်ငံအတွင်း 

လက်ရိှအချန်ိ၌ အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက် 

သ ူ၅၇၅၃ ဦးရိှပီး ၎င်းဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်သ ူ

များအား မဟာရက်ရ ထရာ၊ ရာဂျက်စ်သန်ှင့ ်ေဒလ ီ

ေဒသများ၌ အများဆုံးေတွရှိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

တိုကျိ ဇန်နဝါရီ ၁၄

အေမရကိန်ေဆးဝါးကမု ဏြီဖစ်ေသာ Pfizer က  
၎င်းမှထတ်ုလပ်ုေသာ ေသာက်ေဆးအမျိးအစားြဖစ် 
သည့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး Paxlovid 
အား ဂျပန်ုိင်ငံ၌ အသံုးြပခွင့်ရရိှေရးအတွက် ဂျပန် 
တာဝန်ရှိသူများထံ   တင်ြပေတာင်းဆိုခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။ 

အဆိုပါ   ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 
Paxlovid အား ဂျပန်ိင်ုငတွံင် အသုံးြပခွင့ြ်ပခဲပ့ါက 
ဂျပန်ိုင်ငံအတွင်း ဒုတိယေြမာက်  ခွင့်ြပခဲ့သည့် 
ေသာက်ေဆးအမျိးအစား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးြဖစ်လာမည ်ြဖစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာလေှာင်းပိုင်းက အေမရိကန်ေဆးဝါး 

ကုမ ဏီ Merck မှထုတ်လုပ်ေသာ Molnupiravir 
အမည်ရိှ ေသာက်ေဆးအမျိးအစား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအား ဂျပန်ိုင်ငံ၌ စတင်သုံးစွဲခွင့်ြပ 
ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 
Paxlovidသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 
များအား အဆိပုါေရာဂါေကာင့ ်ေဆးုတံက်ေရာက် 
ရမ  န်းှင့် ေသဆုံးမ  န်းကို  ၈၉  ရာခိုင် န်းအထိ 
ေလ ာခ့ျေပးိင်ုေကာင်း လက်ေတွေဆးဝါးစမ်းသပ် 
မ များကို ကိုးကား၍ Pfizer ကေြပာကားသည်။ 
ဂျပန်ိုင်ငံသည် လက်ရှိအချနိ်၌ အဆိုပါ ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကာကွယ်ေဆး Paxlovid အလုံးေရ ှစ်သန်း 
အား မှာယရူန်သေဘာတညူခီျက်ရရိှထားပီး အဆိပုါ 
ကာကွယ်ေဆး၏   အစွမ်းထက်ထိေရာက်မ ကို 

ြပန်လည်သုံးသပ်ကာ ိုင်ငံအတွင်း ေဖေဖာ်ဝါရီ 
အေစာပိုင်း၌ ြဖန် ြဖးသွားရန်စီစ်ထားသည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက
ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဆိုးလ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၄

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌  အိုမီခရန ်

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်  ကူးစက်မ များြပား 

လာြခင်းကိ ုထန်ိးချပ်ရန်အတွက် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်း 

များကိ ု  လာမည့သ်တီင်းပတ်သုံးပတ်အထ ိ

အချန်ိတိုးြမင့်ပီး  တင်းကျပ်စွာချမှတ်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါ  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါဆိုင်ရာ 

စည်းမျ်းများ တင်းကျပ်စွာထပ်မံချမှတ် 

မည့်ကာလသည ်ေဖေဖာ်ဝါရီ  ၆  ရက် 

အထိ       အကျံးဝင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေတာင်ကိရုီးယား ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ေြပာကားသည်။ 

ပီးခဲ့သည့ ်         တစ်ရက်အတွင်း 

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၄၅၄၂ ဦးကို ထပ်မံ 

ေတွရှိရသြဖင့်    ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၆၈၃၅၆၆ ဦး ရိှလာသည်။ 

ထိုြပင် ိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိအချနိ်၌ 

အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်မ  

များလည်းြမင့်တက်လာခ့ဲေကာင်း ကုိဗစ်- 

၁၉    ေရာဂါဆိင်ုရာ  တုံြပန်ေဆာင်ရက်ေရး          

အစည်းအေဝး၌    ေတာင်ကိုရီးယား 

ဝန်ကီးချပ်  ကင်ဘိုကျန်က   ေြပာကား 

သည်။   

ယခုချမှတ်မည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများ၌ လစူ ု

လူေဝးများြပလုပ်ရာ၌   ေြခာက်ဦးအထ ိ

ခွင့်ြပထားေသာ်လည်း စားေသာက်ဆိုင ်

များ၊ ေကာ်ဖဆီိင်ုများ၊ အားကစားေလက့ျင့ ်

ေရးခန်းမများ၊ ဘားဆုိင်များှင့် ညကလပ် 

များကို ည ၉  နာရီအထိသာ ဖွင့်လှစ်ခွင့ ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၆၄၂၀၂ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ Paxlovid ကာကွယ်ေဆးအသုံးြပခွင့်ရရှိေရး Pfizer ေတာင်းဆို

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာစည်းမျ်းများ တင်းကျပ် ြပမည်ြဖစ်ပီး ပ်ုရှင်ုမံျား၊ ကပဲွခန်းမများ၊ 

အင်တာနက်ကေဖးများကိ ုည ၁၀ နာရီ 

အထ ိ   ဖွင့လှ်စ်ခွင့ြ်ပသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ိင်ုငအံတွင်းရိှ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆး    ှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးစီးသူများအား  

စားေသာက်ဆိုင်များ၊   ေကာ်ဖီဆိုင်များ၊ 

အားကစားေလက့ျင့ေ်ရး            ခန်းမများ၊ 

အင်တာနက်ကေဖးများ၊ စာကည့်တိုက ်

များ၊ စတုိးဆုိင်များ၊ ြပခန်းများှင့ ်ပ်ုရှင် 

ုံများကဲ့သိုေသာ လူအများအြပားစုေဝး

သည့ေ်နရာများသို သွားေရာက်ခွင့ြ်ပသွား 

မည် ြဖစ်သည်။               ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ကမ  ာတစ်ဝန်း
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၃၂၁၁၈၄၂၇၈ ဦး

ေသဆုံးသူ

၅၅၄၁၀၀၉  ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ

၂၆၄၃၃၃၀၆၀ ဦး



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

(၁၄-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန

၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်“ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုးဗီဇ 

ေြပာင်းေရာဂါပိုး ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းလုပ်ငန်း” များကိ ုစ်ဆက် 

မြပတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ    ြမန်မာိုင်ငံသို   ြပည်ပိုင်ငံများမ ှ

ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ် (Relief Flight) များြဖင့ ်ြပန်လည်ဝင်ေရာက် 

လာသမူျားတွင် SARS-CoV-2 Variant Omicron (အိမုခီရန်) ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိမ များှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီသတင်းထုတ်ြပန်ေပးလျက်ရှိပါသည်။  

၂။ ထိသုိုေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ြပည်ပိင်ုငမံျားမှ ြပန်လည်ေရာက် 

ရိှလာ၍ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရိှသမူျား၏ ဓာတ်ခဲွနမနူာများအနက် 

ကိဗုစ်-၁၉ မျိးိုးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး ေတွရိှိင်ုသည့ ်သသံယြဖစ်ဖွယ် 

ဓာတ်ခွဲနမူနာများအား  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုးဗီဇစစ်ေဆးြခင်းကိ ု          

တပ်မေတာ်ေဆးသေုတသနတပ်၌ (၁၃-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေဆာင် 

ရက်ခဲ့ရာ SARS-CoV-2 Variant Omicron (အိုမီခရန်) ေရာဂါပိုးကိ ု

ဓာတ်ခွဲနမူနာ(၃)ခုတွင် အတည်ြပေတွရှိခဲ့ရပါသည်။

၃။ အဆိုပါ အိုမီခရန်ေရာဂါပိုးေတွရှိသူ ိုင်ငံြခားသား(၃)ဦးမှာ 

Relief  Flight  များြဖင့ ် ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံမ ှဝင်ေရာက်လာသ(ူ၂)ဦးှင့် 

မေလးရှားိုင်ငံမ ှဝင်ေရာက်လာသ(ူ၁)ဦးတို ြဖစ်ကပါသည်။ 

၄။ အိမုခီရန်ေရာဂါပိုးေတွရိှသမူျားအား သီးသန်ထားရိှကာ ကသု 

ေစာင့ေ်ရှာက်မ များ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ၎င်းတိုှင့ ်ေလေကာင်းခရီး 

စ်တွင်  အတူလိုက်ပါလာသည့် ခရီးသည်များအားလည်း  အသွား 

အလာကန်သတ်ြခင်း(Strict Quarantine)ှင့်     ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ် 

စစ်ေဆးမ များအား အထူးအားြဖည့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

၅။ သိုြဖစ်ပါ၍   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ မျိးုိးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပုိး ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းလုပ်ငန်းစ ်

များှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုြခင်းလပ်ုငန်းများ 

အား ပိုမိုအရှိန်ြမင့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း သတင်းထုတ်ြပန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

SARS-CoV-2 Variant Omicron (အုိမီခရန်)ေရာဂါပိုး ထပ်မံေတွရှိရမ ှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ ်(ေနြပည်ေတာ်)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယ ူ

ရရှိေရးရန်ပုံေငွ (COVID-19 Vaccination Fund) ြမန်မာကျပ်ေငွစာရင်း OA 013733 သို ၁၀-၁-၂၀၂၂ 

ရက်ေနမှ ၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ အလှရှင်များမ ှထည့်ဝင်လှဒါန်းေင ွစုစုေပါင်းမှာ 

ကျပ် သုည ဒသမ ၄၇၀ သန်းြဖစ်ပါသည်။ ၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ ရန်ပုံေငွစာရင်း၏ အေြခအေနမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည ်-   

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေင ွOA-013733 စာရင်း 

  ကျပ်

၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနရှ ိစာရင်းဖွင့်လက်ကျန ် ၁၆၆,၁၁၇,၄၁၀,၁၄၂.၅၃

(+) ၁၀-၁-၂၀၂၂ မှ ၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနထိ ရရှိေင ွ ၄၇၀,၀၀၀.၀၀

(-) EDC-600012 သို USD ၂ သန်း လ ဲေြပာင်းေင ွ(၁၀-၁-၂၀၂၂) ၃,၅၆၂,၀၀၀,၀၀၀.၀၀

၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနရှ ိစာရင်းပိတ်လက်ကျန ် ၁၆၂,၅၅၅,၈၈၀,၁၄၂.၅၃

 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေင ွEDC 600012 စာရင်း

  အေမရိကန်ေဒ လာ

၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနရှ ိစာရင်းဖွင့်လက်ကျန ် ၂၄,၁၃၇,၃၄၉.၅၃

(+) ၁၀-၁-၂၀၂၂ မှ ၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနထိ ရရှိေင ွ −

(+) OA-013733 မှ လ ဲေြပာင်းြခင်း (၁၀-၁-၂၀၂၂) ၂,၀၀၀,၀၀၀.၀၀

၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနရှ ိစာရင်းပိတ်လက်ကျန ် ၂၆,၁၃၇,၃၄၉.၅၃

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေင ွစီမံခန်ခွဲမ ဆပ်ေကာ်မတီ၏ အသိေပးေကညာချက်

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေငွ (COVID-19 Vaccination Fund) OA 013733 သို 

အများြပည်သူများမှ လှဒါန်းေငွစာရင်း

(၁၀-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနမ ှ၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနထ)ိ

မှတ်ချက်။ (က)  အလှရှင်များက ေပးပိုထားသည့ ်အချက်အလက်များှင့ ်ဘဏ်သိုထည့သွ်င်းထားသည့ ်

အချက်အလက်များအရ ေနရပ်လိပ်စာေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

 ( ခ )  ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်ရိှ ြမန်မာကျပ်ေငစွာရင်းှင့ ်ိင်ုငြံခားေငစွာရင်းများသို ဝင်ေရာက် 

ပီးသည့ ်လှဒါန်းေငွများြဖစ်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပုံေင ွစီမံခန်ခွဲမ ဆပ်ေကာ်မတီ

အမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များ အကျ်းေထာင်၊ ကုန်ထုတ်စခန်းှင့် အချပ်ခန်းတိုကို ကည့် စစ်ေဆး
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၄

ြမန်မာုိင်ငံ အမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင် 

မှ ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် ဦးေကျာ်စိုးှင့ ်ဦး ေပ လွင်စန်ိတို 

ဦးေဆာင်ေသာ   ကည့် စစ်ေဆးေရးအဖွဲသည ်

ဇန်နဝါရ ီ၁၂ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထ ိတနသ  ာရတီိင်ုးေဒသ 

ကီးရှိ     မိတ်အကျ်းေထာင်၊  ေကျာက်ြဖေတာင ်

ကုန်ထုတ်စခန်း၊ ဆင်ြဖရှင ်စိုက်ပျိးေမွးြမေရးှင့ ်

အသက်ေမွးမ အတတ်သင်စခန်း၊    မိတ်မိေပ ရှိ 

မိမရစဲခန်း အချပ်ခန်းှင့ ်  တရားုံးအချပ်ခန်းတိုကိ ု 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ကည့် စစ်ေဆးရာတွင် ေကာ်မရှင်ဥပေဒြပ  ာန်း 

ချက်များှင့်အည ီအကျ်းသား၊ အချပ်သားများကို 

အုပ်စုလိုက်ခွဲ၍ ေတွဆုံကာ အကျ်းသားတစ်ဦး၏ 

အနိမ့်ဆုံးရရှိမည့ ်  အခွင့်အေရးြဖစ်ေသာ   ေနထိုင် 

စားေသာက်မ ၊  ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ရှိ မရှိ၊ 

ေထာင်ဝင်စာပစ ည်းများ   စုံလင်စွာရရှိြခင်း ရှိ မရှိ၊ 

အသံုးအေဆာင်ပစ ည်းများရရိှြခင်း ရိှ မရိှ၊ ည်းပန်း 

ှိပ်စက်မ  ရှိ မရှိ စသည်တိုကို ေမးြမန်းမှတ်တမ်း 

တင်ြခင်း၊  တစ်ဦးချင်း  ေတွဆုံလိုသူ အကျ်းသား၊ 

အချပ်သားများကိ ုသီးြခားေတွဆုံကာ ယင်းတို၏ 

တင်ြပချက်များကိ ုမှတ်တမ်းတင်ြခင်းှင့ ်ယခင်က 

ကည့် စစ်ေဆးသည့်     အကံြပချက်များအေပ  

အေကာင်အထည်ေဖာ ်    ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ တိုကို 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

အကျ်းေထာင်ှင့်    ကုန်ထုတ်စခန်းများကို 

ဝင်ေရာက်ကည့် စစ်ေဆးစ် အကျ်းသား၊ အချပ် 

သားများ၏    အိပ်ေဆာင်များ၊     တိုက်ခန်းများ၊ 

ေဆးုေံဆာင်၊ စာကည့တ်ိက်ု၊ စားဖိုကီး၊ ရကိ ာစတိ၊ု 

ေသာက်ေရသန်စက်ှင့ ်သုံးေရကန်များ၊ မလိ ာများကိ ု

လည်းေကာင်း၊ ရဲစခန်းအချပ်ခန်းများကို ကည့်  

စစ်ေဆးစ် အချပ်ခန်းအတွင်း သန်ရှင်းေရး၊ မိလ ာ 

များသန်ရှင်းေရးှင့ ်ေသာက်သံုးေရသံုးစဲွရမ ၊ လိအုပ် 

သည့ေ်ဆးဝါးများှင့ ်ထားရိှသင့သ်ည့ေ်ဆးကရိယိာ

ပစ ည်းများလုေံလာက်စွာရရိှမ ှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးှင့စ်ပ်လျ်း၍ ေဆာင်ရက်ထားရိှမ ှင့် 

ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ တိုကို 

ကည့် စစ် ေဆးသည်။ 

ယင်းအဖွဲ၏ ခရီးစ်အတွင်း စစ်ေဆးေတွရှိ 

ချက်အေပ  အေြခခ၍ံ လိအုပ်သလိ ုစစိစ်ေဆာင်ရက် 

ေပးိင်ုေရးအတွက် အကြံပချက်များကိ ုသက်ဆိင်ုရာ 

ဌာနများသို ေပးပိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ခရမ်းလွန်ေရာင်ြခည်အ ရာယ်ကာကွယ်ေရး အိုဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းေပး



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

အထူးေဈး န်းြဖင့် ဒီဇယ်ဆီြဖန် ြဖးေရာင်းချမည်
ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၄

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ြမန်မာုိင်ငံစက်သံုးဆီ တင်သွင်းြဖန်ြဖးေရာင်းချေရး 

အသင်းတုိ ပူးေပါင်းစီစ်မ ြဖင့် ြပည်သူများ သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့် ဝယ်ယူရရိှုိင်ရန်ရည်ရယ်၍ ဗဟုိဘဏ် 

မှ ရည် န်းေငွလဲ န်းြဖင့် တိုက်ိုက်ေရာင်းချေပးသည့ ်ိုင်ငံြခားေငွ အေမရိကန်ေဒ လာ ၃၄ သန်းြဖင့ ်

စက်သံုးဆီမှာယူတင်သွင်းခ့ဲသည့် ကုမ ဏ ီ၂၆ ခုမှ ဒီဇယ်ဆီဂါလန် ၁၂ ဒသမ ၅၄ သန်းခန်ကုိ အထူးေဈး န်း 

ြဖင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်မှစတင်၍ ကုမ ဏီ  ၁၇ ခုမှ တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်များရှ ိ  စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်စုစုေပါင်း  ၁၈၆ ဆိုင်တွင် စတင်ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးသွားမည ်

ြဖစ်သည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်အထူးေဈး န်းြဖင့ ်ေရာင်းချေပးမည့ ်စက်သုံးဆအီေရာင်းဆိုင်များတွင် ဒဇီယ်ဆ ီ

များကို ေဖာ်ြပပါ ြမန်မာ့ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစ ည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

ရည် န်းေဈး န်းအတိင်ုး ဝယ်ယရူရိှိင်ုမည်ြဖစ်ပီး  ေနစ် ဒဇီယ်ဆေီဈး န်းများအား ြမန်မာိင်ုငစံက်သုံးဆ ီ

တင်သွင်းေရာင်းချ ြဖန် ြဖးေရးအသင်း၏ www.mpta.org.mmတွင် ေနစ်ထုတ်ြပန်ေပးလျက်ရှိသည်။

စားသုံးသူြပည်သူများအေနြဖင့ ်  ဒီဇယ်ဆီများကို  တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အလိုက်  သတ်မှတ် 

စက်သုံးဆီအေရာင်းဆုိင်များတွင် သတ်မှတ်ေဈး န်းများအတုိင်း ဝယ်ယူရရိှြခင်းမရိှပါက ကုန်သွယ်မ ှင့် ကုန်စည် 

စီးဆင်းမ များ မှန်ကန်ြမန်ဆန်ေစေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတ ီဖုန်း ၀၉-၆၆၄၀၇၅၆၈၊ ၀၉-၆၆၄၅၉၆၃၂၇၊ ၀၉-

၆၈၇၆၃၅၉၄၃၊ ၀၉-၆၇၆၃၂၀၈၂၆ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  ဖုန်း ၀၁-၂၅၀၂၇၀၊ 

ြမန်မာိုင်ငံစက်သုံးဆ ီ   တင်သွင်းြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးအသင်းဖုန်း ၀၉-၄၂၁၀၀၆၇၉၄တိုကိ ုဆက်သွယ် 

တိုင်ကားိုင်ေကာင်း သိရသည်။                                                                                   သတင်းစ်

စ် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်
ေရာင်းချသည် ့

ဆိုင်အေရအတွက်

၁ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၅၄

၂ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ၄၃

၃ ေနြပည်ေတာ် ၅

၄ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ၂၂

၅ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ၅

၆ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ၃

၇ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ၂

၈ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ၁၄

၉ ကချင်ြပည်နယ် ၂

၁၀ မွန်ြပည်နယ် ၁၁

၁၁ ရခိုင်ြပည်နယ် ၆

၁၂ ရှမ်းြပည်နယ် ၁၉

စုစုေပါင်း ၁၈၆

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ 

စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်များ၏ ေ ဈး န်းစာရင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင် အထူးေ ဈး န်းြဖင့် 

ေရာင်းချေပးမည့် ဒီဇယ်ဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

စ် ကုမ ဏီအမည် အေရာင်းဆိုင်အမည် အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ

1 ြမတ်ေမတ ာမွန် MMTM - Tamwe အေရှမျ်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်

MMTM - Ywama ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ လ  င်မိနယ်

MMTM - North 

Dagon

ပင်လုံလမ်း၊ ေြမာက်ဒဂုံ

MMTM - 

Thingankyun

သံသုမာလမ်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်

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

SBP(Htan Ta Pin) တူးေချာင်းရာ၊ ထန်းတပင်မိနယ်

SBP(Innsein) အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

SBP 

(No-3 Mingalardon)

ပုလဲမိသစ်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်

SBP(No-4 Mhaw Bi) ေမှာ်ဘီမိနယ်

SBP (Tar Kay Ta)  ခင်းသာလမ်း၊ သာေကတမိနယ်

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

ေဒသကီး။

၄ Moon Sun Energy Moon Sun Energy 

(Hlaing Thar Yar)

အမှတ်(၁၅) ၊ ရန်ကုန် - ပုသိမ်လမ်းမကီး၊ ြမစိမ်းေရာင ်

အိမ်ရာ၊ ဒဂုံဧရာအေဝးေြပးေရှ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊  

၅ Anawar Hlwam 

Co.,Ltd

Yadana Petrol 

Station (ဒလ)

ဒလ-တွံေတးကားလမ်း၊ စာပါေချာင်ရပ်ကွက်၊ ဒလမိ၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၆ Farmer Petroleum 

Co., Ltd

Farmer Fuel Station 

- DGSK

ရတနာလမ်းှင့်    ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်းေထာင့်၊ 

ကလုားဝတဲတံားအနီး၊ ဒဂုဆံပ်ိကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။

၇ Max Energy Co., 

Ltd.

Tar Kay Ta မင်းန ာှင့် ဧရာဝတီလမ်းအနီး၊ သာေကတမိနယ်

Tharkata(Kamarkyi) သန်လျင်တတံားချည်းကပ်လမ်း၊ (၁၀/ေတာင်ရပ်ကွက်) 

သာေကတမိနယ်

North Dagon

(Bo Ba Htoo Road)

ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်

8 Aye Nyein Thar ထက်ဧကရ-ီ

အမှတ်(၂)လမ်းမကီး

အမှတ်(၂)လမ်းမကီး၊ ရှမ်းတဲကီးစြံပေကျးရာ၊ လှည်းကူး 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

သရဖူ-အင်းစိန် ဒညင်းကန်ုးဘတူာစရုပ်ကွက်၊ ဒညင်းကန်ုးဘတူာုလံမ်း၊ 

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Petro K Bahan အေနာက်မျ်းပိင်ကွင်းလမ်းှင့် ဆရာစံလမ်းေထာင့်၊ 

ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

Petro K Shan Su ရှမ်းစုေကျးရာ၊ ပျ်းမပင်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-ြပည်လမ်းမ 

ကီး၊ ေထာက်ကံ့မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး။

Petro K Hmaw Bi အမှတ်(၄)လမ်းမကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ယင်းတိုက်ပင ်

ေကျးရာအပ်ုစ၊ု သြဲဖေကျးရာကွင်းအမှတ် (၅၆၇/A က)။

9 360 Degree 

Energy Co., Ltd

360 ႚ Petro 

(Bayintnaung)

ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး

360 ႚ Petro (Satsan) စက်ဆန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်

360 ႚ Petro 

(Danyingone)

ဒညင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်

360 ႚ Petro 

(Thingankyun, 

Laydaungkan)

ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်

360 ႚ Petro 

(Ayarwon, 

Tharkayta)

သာေကတမိနယ်

360 ႚ Petro 

(Bomhuebahtoo, 

North Dagon)

ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်

10 Aye Nyein Thar ထက်ဧကရ-ီ

အမှတ်(၂)လမ်းမကီး

အမှတ်(၂)လမ်းမကီး၊ ရှမ်းတဲကီးစြံပေကျးရာ၊ လှည်းကူး 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ထက်ဧကရ-ီ

အင်းတေကာ်

ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းမကီး၊ (၁၀၅)တပ်ေရှ၊ အင်းတေကာ် 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သရဖူ-အင်းစိန် ဒညင်းကန်ုးဘတူာစရုပ်ကွက်၊ ဒညင်းကန်ုးဘတူာုလံမ်း၊ 

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Petro K Bahan အေနာက်မျ်းပိင်ကွင်းလမ်းှင့် ဆရာစံလမ်းေထာင့်၊ 

ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

Petro K Shan Su ရှမ်းစုေကျးရာ၊ ပျ်းမပင်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-ြပည်လမ်းမ 

ကီး၊ ေထာက်ကံ့မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊

Petro K Hmaw Bi အမှတ်(၄)လမ်းမကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ယင်းတိုက်ပင ်

ေကျးရာအပ်ုစ၊ု သြဲဖေကျးရာကွင်းအမှတ် (၅၆၇/A က)။

11 Best Oil Co; Ltd PT Power 

(သာေကတ)

အမှတ်(၂၃၅/ခ)၊  ခင်းသာလမ်း၊ ၁၀ ေတာင်ရပ်ကွက်

PT Power (ဧရာဝဏ်) အမှတ်(၆၂)ရပ်ကွက်၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမကီး

PT Power (ြမယမု)ံ အမှတ်(၂၆)ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်းမကီး

PT Power 

(အမှတ် ၂ )

ေြမကွက်အမှတ်၊  (၁၄၃/၃)၊(၁၄၃/၂)၊  အမှတ်(၁၄၁)

ရပ်ကွက်

PT Power 

(ေကျာက်တန်း)

အမှတ်(၄၉၂/၆)၊ မိင်သာယာရပ်ကွက်

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၂၆ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင် န်းရှိ

(၁၄-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁၃-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၄-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၉,၇၀၈) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၂၆) ဦးေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၃) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၁၈၅,၂၁၀) ခုအား  စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၅၃၂,၈၅၁) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၁၀၃) ဦးြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၁၀,၉၈၆) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၁) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း (၁၉,၂၉၉) ဦးရှိပါသည်။

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

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကိ ုမျက်ြခည်မြပတ်ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရိှကာ ေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ် 

ေရးလုပ်ငန်းများကို အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်၍ သီးသန်  

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

ှင့ ်ေအာက်ဆဂီျင်အပါအဝင် ေဆးှင့ေ်ဆးပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ီှး ယ်ဝန်ကီးဌာန 

များ၊ ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၊ အလှရှင်များ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းစသည့ ် လပ်ုငန်းများကိ ုဘက်ေပါင်းစုမှံ အရိှန်အဟန်ုြမင့တ်င် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။ 

 •  သိုြဖစ်ပါ၍ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းကိုဗစ-်၁၉ေရာဂါပိုးှင့ ်ပတ်သက်၍ မိဘြပည်သူများအေနြဖင့ ်

 အလွန်အမင်းစုိးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းမြပဘဲ တစ်ဦးချင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး  အေြခခ ံ

 စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကုိ  တိကျစွာလုိက်နာြခင်း၊  သံသယေရာဂါလက ဏာရိှသူများအေနြဖင့်  

  နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်းသတင်းေပးပိုြခင်း၊ အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

 ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  မပျက်မကွက ်အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်

  ကျန်ရိှသမူျားကိ ုကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးိင်ုရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင် 

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၁၄-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၉၇၄၀ ၄၁၁၇၇၀၀ ၁၄၄၁၆၃

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၁၂၉၅၁၂ ၂၈၁၁၁၈၈ ၅၂၈၁၅

၃။ မေလးရှား ၂၇၉၈၉၁၇ ၂၇၂၆၈၉၁ ၃၁၇၅၀

၄။ ထိုင်း ၂၃၀၈၆၁၅ ၂၂၁၁၉၂၂ ၂၁၉၀၁

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၉၇၅၄၄၄ ၁၆၆၁၉၃၀ ၃၅၁၇၀

၆။ ြမန်မာ ၅၃၂၈၅၁ ၅၁၀၉၈၆ ၁၉၂၉၉

၇။ စင်ကာပူ ၂၈၉၀၈၅ ၂၈၁၄၀၉ ၈၃၉

၈။ လာအို ၁၂၃၂၉၃ ၁၁၅၃၈၁ ၄၇၆

၉။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၇၂၈ ၁၁၇၀၇၂ ၃၀၁၅

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၇၅၀ ၁၅၃၈၁ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၆၅၂၃၆၄၇၅ ၄၂၉၁၁၄၉၀ ၈၆၉၂၁၂

၂။ အိ ိယ ၃၆၅၈၂၁၂၉ ၃၄၈၂၄၇၀၆ ၄၈၅၃၅၀

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၈၁၅၈၂၇ ၂၁၆၅၀၁၅၁ ၆၂၀၈၂၁

၄။ ဗိတိန် ၁၄၉၆၇၈၁၇ ၁၁၁၂၆၉၅၃ ၁၅၁၃၄၂

၅။ ြပင်သစ် ၁၃၂၄၀၃၀၄ ၈၉၆၁၈၄၁ ၁၂၆၅၃၀

၆။ ုရှား ၁၀၇၄၇၁၂၅ ၉၈၀၉၃၀၀ ၃၁၉၉၁၁

၇။ တူရကီ ၁၀၂၇၁၂၄၀ ၉၄၈၈၃၃၇ ၈၄၂၇၈

၈။ အီတလီ ၈၁၅၅၆၄၅ ၅၆၉၁၉၃၉ ၁၄၀၁၈၈

၉။ စပိန် ၇၉၃၀၅၂၈ ၅၂၃၂၈၈၄ ၉၀၆၂၀

၁၀။ ဂျာမနီ ၇၈၀၅၁၄၉ ၆၉၁၄၇၀၀ ၁၁၅၈၆၆

ိကိဗ ်စ် ၁၉ ေရာဂါါ ေရာဂါါပိိး ိပိးေတ

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

 ေပးြခင်းစသည်တိုကိ ု မေမမ့ေလျာ ့သတြိပ၍  ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

 အားသွန်ခွန်စိုက်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်  လုပ်ငန်းများကိ ုကျရာက  မှ တက်က စွာ  

  ပူးေပါင်းပါဝင ်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း   းေဆာ်အပ်ပါသည်။

• ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၄

စီးပွားေရးှင့ ်   ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရး ဝန်ကီးဌာနအေန 

ြဖင့ ် ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်၊  

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်း 

များကိ ုေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရ 

ေကာင်းှင့် နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရး 

စခန်းများမ ှ ေှာင့်ေှးကန် ကာ 

မ မရှိ   တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ         စီစ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ
ြပည်ပမှအဆင်ေြပေချာေမွစွာတင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၄

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးပစ ည်းများ 

အား ေရေကာင်း၊ ဆပ်ိကမ်း၊ နယ်စပ်ဂတ်ိအသီးသီးမှ 

ေနစ်လွယ်က ူေချာေမွစွာ စစ်ေဆးထတ်ုေပးလျက် 

ရိှရာ ယေနတွင် ရန်ကန်ုဆပ်ိကမ်းများမှ IV Cannula 

With Injection Valve အခု ၂၆၀၅၀၊ Hemodialysis 

Blood Tubing Set  အခု ၃၈၀၊  Arterial - Venoud 

Fistula Set ၃၆ ခု၊ Dialyzer ၆၃ ခု၊ ေဆးဝါး မျိးစံု ၄၉ 

မျိး စုစုေပါင်း ၁၉၁၂၀၄ ဒသမ ၉၂ ကီလုိဂရမ် နယ်စပ် 

(ချငး်ေရ ေဟာ်) တွင် ကုမ ဏီေလးခုမှ Glucose  

Injection ၄၅၃၆ ခ၊ု Sai B6 Injection  အခ ု၁၆၄၄၀၊ 

Vitamin Tablets အခု ၈၀၀၊ Paracetamol Tablets 

အခု ၁၀၀၈၀၊ Sai Ibufen. 200 Tablets အခု ၂၂၄၀၊ 

ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်စက် ၁၀၀၆ ခု၊  Disposable 

Face Mask ၁၈၄၆၇ ကီလိုဂရမ်တိုကို ထုတ်ေပး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                      

                                           သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ
ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယေန  

တွင် ချင်းေရ ေဟာ ်ကုန်သွယ်ေရး 

စခန်းမှ   ကုမ ဏီတစ်ခု၊ ယာ်စီး 

ေရှစ်စီးြဖင့် ှာေခါင်းစည်း ၁၂ တန် 

ကုိ တင်သွင်းခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊     ကုသေရးဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများကိ ု သက်ဆိုင်ရာဌာန 

များှင့်    ညိ  င်းထားသည် ့SOP 

များှင့်အည ီဦးစားေပးတင်သွင်း 

ခွင့် ြပေပးလျက်ရှိေကာငး်ှင့ ်

ေဆးဝါးှင့်   ဆက်စပ်ပစ ည်းများ 

တင်သွင်းြခင်းှင့်ဆက်စပ်သည့ ်

အသိေပးေကညာချက်များကို 

လည်း   အများြပည်သူသိရိှေစရန်   

ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်သည့် 

www.commerce.gov.mm        

တွင်  ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး           

စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း 

သိရသည်။                 သတင်းစ်
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Grade 10 (စနစ်သစ်)

ယခင်အပတ်က Active Voice to Passive Voice ေြပာင်းေရးနည်း 
အေကာင်းကို ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာေတာ့ Unit 8 FOOD 
CHAIN သင်ခန်းစာပါ Grammar များကိ ုေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

Phrasal verbs with “up” and “behind” 
  1. bring up = look after a child until maturity 
 (အရယ်ေရာက်သည်အထ ိြပစုေစာင့်ေရှာက်သည်။) 
  2. grow up = develop into an adult (ကီးြပင်းလာသည်။) 
  3. stay up = go to bed later than usual
 (ပုံမှန်ထက် ေနာက်ကျမှ အိပ်ရာဝင်သည်။) 
  4. take up = begin doing something as a hobby 
 (ဝါသနာတစ်ခုစတင်လုပ်ေဆာင်သည်။) 
  5. use up = use something until none is left 
 (ကုန်ခန်းသည်အထိ အသုံးြပသည်။) 
  6. make up = invent false stories
 (အတုအေယာင် ဇာတ်လမ်းများကိ ုေြပာသည်။) 
  7.  fall behind = fail to keep pace with others 
 (တိုးတက်မ မရှိ။)
  8. lag behind = be late (ေနာက်ကျသည်။) 
  9. leave behind = leave something, especially something 
 you possess (ပိုင်ဆိုင်မ ပစ ည်းများ ကျန်သည်။) 
10. stay behind = remain where one is while others leave 
 (ေနရစ်ခဲ့သည်။) 

Complete the sentences with the correct forms of the phrasal 
verbs given above. 

  1. The teacher told him to _____ after class. 
  2. I accidentally _____ my phone on the counter of the 
 store. 
  3. Grandma always _____ when we go for a walk. 
  4. He didn’t want to _____ in his studies. 
  5. They _____ a little poem and wrote it in the card. 

  6. Don’t _____ all the milk; we need some for breakfast. 
  7. Some people _____ yoga to aid relaxation. 
  8. You must not _____ late, or you will hurt your health. 
  9. She was born in Yangon and _____ in Mandalay. 
10. She is very kind. She _____ five children. 

Ans:
  1. stay behind; 
  2. leave behind; 
  3. lag behind; 
  4. fall behind; 
  5. make up; 
  6. use up; 
  7. take up; 
  8. stay up; 
  9. grow up; 
10. bring up; 

Omission of verbs (ကိယာများကိ ုချန်လှပ်ထားြခင်း) 
ဝါကျများတွင် အဓပိ ာယ်တသူည့် ကယိာများကိ ုအကမ်ိကမ်ိထပ် 

တလဲလဲမသုံးဘဲ တစ်ကိမ်သာအသုံးြပြခင်းကိ ုOmission of verbs 
(ကိယာများကိ ုချန်လှပ်ထားြခင်း)ဟု ေခ သည်။ 
ဥပမာ။  Grass is eaten by grasshoppers, and grasshoppers are 

eaten by frogs; and frogs are eaten by snakes and snakes 
are eaten by hawks. 

ဒီဝါကျတွင် eaten သည် အကိမ်ကိမ်ထပ်တလဲလဲ ပါေနသည့် 
အတွက် ၎င်းကိ ုတစ်ကမ်ိတည်းသာအသုံးြပပီး ဝါကျအဓပိ ာယ်မေြပာင်း 
လဲေစဘဲ Omission of verbs ပုံစံြဖင် ့ြပန်လည်ေရးဖွဲိုင်သည်။ 

Grass is eaten by grasshoppers, grasshoppers by frogs, 
frogs by snakes and snakes by hawks. 

Shorten the following sentences by omitting the repeated 
verbs. 

1.  My mother bought me a white shirt; my father gave 
me a handset and my brother gave me a watch on 
my birthday. 

2.  When the accident occurred, U Ba was in the garage 
and his son was under the tree. 

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းရှ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အဂ  လိပ်စာအရည်အေသွး တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန ်ရည်ရယ်ပီး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်အတွက ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ြပ  ာန်းထားေသာ အေြခခံပညာသင်ိုး န်းတမ်းအေပ  အေြခခံေရးသားထားသည့် အဂ  လိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာအေထာက်အကူြပေလ့ကျင့်ခန်းများကို အလယ်တန်းှင့် 

အထက်တန်းေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေလ့လာမှတ်သား ေလ့ကျင့်ိုင်ရန ်အပတ်စ် စေနေနတိုင်း ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိပါသည်။                                                                     

  ေကးမုံစာတည်းအဖွဲ

3. Ko Gyi likes bananas but Nyi Lay likes durians. 
4.  Some animals live on land; some live in water and 

some live both on land and in water. 
5.  I was reading the newspaper; my brother was reading 

the magazine and my sister was reading the journal. 
6.  Zaw Lay is interested in science; Ko Lay is interested 

in music and May Lay is interested in drawing. 
Ans:

 1.  My mother bought me a white shirt, my father a 
handset and my brother a watch on my birthday. 

2.  When the accident occurred, U Ba was in the garage 
and his son under the tree. 

3.  Ko Gyi likes bananas and Nyi Lay durians. 
4.  Some animals live on land, some in water and some 

both on land and in water. 
5.  I was reading the newspaper, my brother the magazine 

and my sister the journal. 
6.  Zaw Lay is interested in science, Ko Lay music and 

May Lay drawing. 

Future Tense (will V1) 
•  အနာဂတ်တွင် ြဖစ်ပျက်မည်ဟ ုယုံကည်သည့် ကစိ ရပ်တစ်ခ ု

ှင့်ပတ်သက်ပီး ေြပာဆိသုည့်အခါတွင် will V1 ကိ ုသုံးသည်။ 
ဥပမာ။ You will fail if you do not study. 
 He will tell you when he gets here.

 What will happen when it is too hot? 

•  ယခုစကားေြပာသည် ့  အချနိ်တွင်ရရှိသည့်  သတင်းအချက် 
အလက်ေပ မူတည်၍    အေကာင်းအရာ    ကိစ တစ်ခုှင့် 

ပတ်သက်ပီး ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့်အခါတွင ်will V1 ကို 
သုံးသည်။ 

ဥပမာ။ The room is stuffy. I will turn on the fan. 
 I’m hungry. I will make myself a sandwich or two. 
 I don’t want to see him. So I won’t come to the party 

 tomorrow. 

Complete each sentence. 
  1. There is someone at the door. I ___ (get) it. 
  2. I ___ (help) you with your homework. 
  3. She ___ (be) here very soon. 
  4. They ___ (come) at 8 o’clock. 
  5. I ___ (use) the money wisely. 
  6. It ___ (rain) tomorrow. 
  7. Ko Ko ___ (pay) for it. 
  8. We ___ (return) as soon as possible. 
  9. She ___ (win) the game. 
10. It ___ (be) very hot this summer. 

Ans:
1. will get; 
2. will help; 
3. will be; 
4. will come; 
5. will use; 
6. will rain; 
7. will pay; 
8. will return; 
9. will win; 
10. will be; 

Conditional Clauses 

Conditional Type 1 -  If Sub V1.., will V1 

Conditional Type 2  -  If Sub V2.., would V1 
Conditional Type 3  -  If Sub had V3.., would have V3 

Conditional Type 1 (If Sub V1.., will V1)
ယခုြဖစ်ပျက်သည် ့    အေကာင်းကိစ တစ်ခုအေပ     မူတည်ပီး 

အနာဂတ်တွင် ဘာြဖစ်ပျက်မည်လဲ၊ ဘာြဖစ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူးလဲဆို
သည်ကို ေြပာဆိုရာတွင ်Conditional Type 1 ကို သုံးသည်။ 

ဥပမာ။ If you try hard, you will be successful. 
  If you do not study, you will fail the exam. 
Ex: 1. If I ___ (go) out tonight, I ___ (go) to the cinema. 

2. If you ___ (get) back late, I ___ (be) angry. 
3.  If we ___ (not/ see) each other tomorrow, we ___ 

(see) each other next week. 

4.  I ___ (buy) a new dress if I ___ (have) enough money. 
5. They ___ (go) on holiday if they ___ (have) time. 
6. She ___ (take) a taxi if it ___ (rain). 
7. I ___ (not/ go) if you ___ (not/ come) with me. 

Ans: 
1. go, will go; 
2. get, will be; 
3. do not see, will see; 
4. will buy, have; 
5. will go, have; 
6. will take, rains; 
7. will not go, do not come; 

Conditional Type 2 (If Sub V2 , would V1)

•  မြဖစ်ိုင်သည့် ကိစ ရပ်များကို စိတ်ကူးယ်ပီး ေြပာဆိုသည့် 
အခါတွင် Conditional Type 2 ကိ ုသုံးသည်။ မဟတ်ုမမှန်သည့် 
ဝါကျဟု မှတ်ထားပါ။ 

ဥပမာ။ If I were you, I would accept that job.
 (ငါသာ မင်းဆိုရင ်အဲဒီအလုပ်ကို လက်ခံမှာ။) 

(I ှင့် Subject အနည်းကိန်းတိုကို Verb to be ှင့်ေရးသည့်အခါ 
မဟုတ်မမှန်သည့်ဝါကျမှန်း ေပ လွင်ေစရန် were ကိုသာသုံးရသည်။) 

If he were a tiger, he would kill you at first.
(သူသာ ကျားတစ်ေကာင်ဆိုရင ်မင်းကိ ုအရင်ဆုံးသတ်မှာေပါ့။) 
If we had a yacht, we would sail in the sea.
 (ငါတိုမှာသာ ရက်ေလှတစ်စင်းရှိမယ်ဆိုရင ်ပင်လယ်ထဲရက်လ င့် 
သွားမှာေပါ့။ တကယ်ေတာ့ မရှိလို မသွားရဘူး။) 

Ex: 1. If he had more time, he ___ (learn) Japanese. 
2. If they told their father, he ___ (be) very angry. 
3. We ___ (help) you if we knew how. 
4. My brother ___ (buy) a new car if he had enough money. 
5. If I ___ (feel) better, I would go to the cinema with you. 

Ans:
1. would learn; 
2. would be; 
3. would help; 
4. would buy; 
5. felt; 

Conditional Type 3 (If Sub had V3 , would have V3)

အတတ်ိကာလတွင် မလပ်ုေဆာင်ခဲ၊့ မြဖစ်ပျက်ခဲသ့ည့်ကစိ တစ်ခကုိ ု
လပ်ုေဆာင်ခဲ၊့ ြဖစ်ပျက်ခဲသ့ည့် သေဘာအတိင်ုး ေနာင်တရသည့်အေနြဖင့ ်
ေြပာဆုိသည့်အခါတွင် Conditional Type 3 (If Sub had V3 , would 
have V3) ကိုသုံးသည်။ 
ဥပမာ။ If it had rained, they would have got wet. 
 (မိုးရာပီးြဖစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင ်သူတိုေရစိုကုန်မှာေပါ့။) 

 If you had worked harder, you would have passed the 
exam. (မင်းကိးစားထားခ့ဲမယ်ဆုိရင် စာေမးပဲွေအာင်ပီးြဖစ်ေနမှာေပါ့။) 
Ex: 1.   If he ___ (talk) to me, I ___ (listen) to him. 

2. If my daughter ___ (see) this doll, she ___ (want) me 
 to buy it. 
3. If I ___ (wait) for you more, I ___ (miss) the plane. 
4. If she ___ (go) on a picnic, she ___ (have) a lot of fun. 
5. If he ___ (marry) me, I ___ (be) the luckiest woman in 
 the world. 

Ans:

1. had talked, would have listened; 

2. had seen, would have wanted; 
3. had waited, would have missed; 
4. had gone, would have had; 
5. had married, would have been; 

+++++++++++++++++++++++++++++++++



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

အဂ  လပ်ိဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ ရှင်းလင်းချက်များှင့် ေလက့ျင့်ခန်းများအေပ  နားလည်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက သိုမဟတ်ု ယခထုက်ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစရန် အကြံပလိပုါက ဆရာဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

(ဝ၉-၄၃၁၅၇၀၇၁)ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းအကံြပိုင်ပါသည်။                                                                                                                               

Grade 11 (စနစ်ေဟာင်း)

ယခင်အပတ်က Unit 9 SLEEP and DREAMS သင်ခန်းစာအေကာင်း 

ကို ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာေတာ့ Unit 11 Mosquito: Getting 

To Know the Enemy သင်ခန်းစာပါ ေမးခွန်းများကိ ုဆက်လက်ေဖာ်ြပ 

သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

Unit 11 : MOSQUITO: GETTNIG TO KNOW THE ENEMY

I. Read the passage.

“Nearly two million species of insects……. pesticide found in 

nature.” 

(A)  Write the correct word or words to complete each 

sentence. 

 1. Mosquitoes are ____ of several serious diseases. 

 2. Mosquitoes inflict itchy ____. 

 3. Insects are very important because they ____ flowers. 

 4. Malaria is a disease caused by ____ parasites. 

 5. A ____ sucks blood to develop each batch of fertile eggs. 

 6.  Insects that feed on blood can ____ diseases between 

humans and between animals and human beings. 

 7.  Malaria deaths are most common among children and 

____. 

 8.  Symptoms of malaria are occurring fevers with chills, 

nausea, and ____. 

 9.  ____ is the food source of both male and female 

mosquitoes. 

 10. Some mosquitoes ____ the juices of plants. 

 11. Larvae of mosquitoes are called ____. 

 12.  Nearly two million species of insects live in many different 

____ throughout the world. 

 13. ____ are grouped into about 30 orders. 

 14. ____ are food for birds and other animals. 

 15. ____ are insects that feed on crops or spread diseases. 

 16. Mosquitoes are one type of ____. 

 17. There are about 3,000 species of ____. 

 18.  The larvae live in ____, feeding on plants, algae, and 

microscopic animal life. 

 19.  Female mosquitoes ____ her human targets by following 

the carbon dioxide that we exhale. 

 20. ____ is a disease that causes inflammation of the brain. 

Ans: I. (A)    1. carriers;   2. bites;   3. pollinate;   4. protozoal; 

5. female mosquito; 6. transmit; 7. pregnant women; 8. muscle 

pains;   9. Nectar;   10. feed on;   11. wigglers;    12. habitats; 

13. Nearly two million species of insects;            14. Insects; 

15. Pests;  16. pests;  17. mosquitoes;  18. water;   19. locates; 

20. Encephalitis; 

(B) Answer each question in one sentence. 

 1. What do the larvae of mosquitoes feed on? 

 2. How does the saliva of a female mosquito help her? 

 3. Why are insects important? 

 4.  How many species of mosquitoes are there and how 

are they distinguished? 

 5. What are symptoms of malaria? 

 6.  Why does a female mosquito inject saliva into the skin 

before drawing blood? 

 7. What are pests? 

 8.  What are the larvae called and where do they live and 

feed on? 

 9.  What is the food source for the male mosquito and 

females? 

 10. How does the female mosquito locate her human targets? 

 11.  Why do we experience the welts and itching after being 

bitten by mosquitoes? 

 12. What are the serious diseases carried by mosquitoes? 

 13. What kinds of mosquitoes carry Dengue fever? 

 14. What are the symptoms of Dengue hemorrhagic fever? 

 15. How many people suffer from Malaria annually? 

Ans: (B) 1.  The larvae of mosquitoes feed on plants, algae, 

and microscopic animal life.

 2.  The saliva of a female mosquito helps her to penetrating 

the skin and prevents blood clots from developing in 

her food canal. 

 3.  Insects are important because they are food for birds 

and other animals and pollinate flowers. 

 4.  There are about 3,000 species of mosquitoes and they 

are distinguished by their antennae of 14 or 15 segments 

and by the presence of scales on the veins of their wings. 

 5.  The symptoms of malaria are fevers with chills, nausea, 

and muscle pain. 

 6.  A female mosquito injects saliva into the skin before 

drawing blood because the saliva helps her to penetrate 

the skin and prevents blood clots from developing in 

her food canal. 

 7.  Pests are insects that feed on crops or spread diseases. 

 8.  The larvae are called wigglers and they live in water, 

feeding on plants, algae, and microscopic animal life. 

 9.  Nectar is the food source for the male mosquito and 

females. 

 10.  The female mosquito locates her human targets by 

following the carbon dioxide that we exhale. 

 11.  After being bitten by mosquitoes, we experience the 

welts and itching because of an allergic reaction to their 

saliva. 

 12.  The serious diseases carried by mosquitoes are yellow 

fever, encephalitis, dengue fever, and malaria. 

 13.  The Aedes mosquitoes carry Dengue fever. 

 14.  The symptoms of Dengue hemorrhagic fever are loss of 

appetite, vomiting, intense abdominal pain, shock and 

bleeding from the nose or under the skin. 

 15.  From 300 to 500 million people worldwide suffer from 

Malaria annually. 

Grammar patterns 

So … that – Too .. to 

 • ဝါကျတွင်ပါရှိသည် ့Subject Verb တိုကို ြပန်ေရးပါ။ 

 •  ဝါကျပိုင်းှစ်ခုရဲ   Subject ေတွတူလ င်   too… to ြဖင့် ေရးပါ။ 

Subject မတူလ င် too.. for … to ြဖင့်ေရးပါ။ 

 •  So… that အေနာက်က ဝါကျပိင်ုးကိ ုVerb ကယိာေရာက်တဲအ့ထ ိ

ြဖတ်ပါ။ Verb ကိယာအေရှမှာ to ခံေရးပီး ဝါကျကို ြပန်ကူးပါ။ 

e.g.  Grandpa is so tired that he cannot walk. (အဘိုးက ေမာပန်း 

လွန်းလို လမ်းမေလ ာက်ိုင်ဘူး။) 

  Grandpa is too tired to walk. (အဘိုးက လမ်းေလ ာက်ဖို 

ေမာပန်းလွန်းတယ်။) 

ရှင်းချက်။ ေပးထားတဲ့ဝါကျပိုင်းှစ်ခုရဲ Subject ေတွ တူတယ်။  ဒါဆို 

too…to နဲ   ေြဖေပးရမယ်။  Subject Verb ကို  ြပန်ကူးလိုက်ေတာ ့

Grandpa is ြဖစ်ပါတယ်။ so ေနရာမှာ too ထည့်လိုက်တယ်။ that 

ရဲ အေနာက်ကဟာေတွကိ ုြဖတ်လိုက်တယ်။ ပီးေတာ ့Verb ကိယာ 

အေရှမှာ to ခံေပးလိုက်တယ်။ ဒါေကာင့် အေြဖက Grandpa is too 

tired to walk. ဆိုပီး ြဖစ်သွားပါတယ်။ 

e.g.  My brother is so young that he cannot understand what 

I say. (ညီေလးက အသက်ငယ်လွန်းလို က န်ေတာ်ေြပာတာကို 

နားမလည်ိုင်ဘူး။) 

  My brother is too young to understand what I say. (ညေီလး 

က က န်ေတာ်ေြပာတာကုိ နားလည်ဖုိ အသက်ငယ်လွန်းတယ်။) 

ရှင်းချက်။   ေပးထားတဲ့ဝါကျှစ်ခုရဲ  Subject ေတွတူတယ်။   ဒါဆို 

too…to နဲ  ေြဖေပးရမယ်။ Subject Verb ကို ြပန်ကူးလိုက်ေတာ ့My 

brother is ြဖစ်ပါတယ်။ so ေနရာမှာ too ထည့်လိုက်တယ်။ that ရဲ 

အေနာက်ကဟာေတွကို ြဖတ်လိုက်တယ်။ ပီးေတာ့ Verb ကိယာ 

အေရှမှာ to ခံေပးလိုက်တယ်။  ဒါေကာင့်  အေြဖက My brother is 

too young to understand what I say. ဆိုပီး ြဖစ်သွားပါတယ်။ 

e.g.  The handset is so expensive that I cannot buy it. (Subject 

မတူ) 

 (ဟန်းဆက်က ေဈးကီးလွန်းလို က န်ေတာ် ၎င်းကိ ုမဝယ်ိင်ုဘူး။) 

  The handset is too expensive for me to buy. (ဟန်းဆက်က 

က န်ေတာ့်အတွက်ဝယ်ဖို ေဈးကီးလွန်းတယ်။) 

ရှင်းချက်။  ေပးထားတဲ့ဝါကျမှာ  Subject ေတွက The handset နဲ  I 

ြဖစ်တဲ့အတွက် မတူပါဘူး။ ဒါဆို too…for …to ပုံစံနဲေြဖရပါမယ်။ 

Subject verb ကိ ုြပန်ေရးလုိက်ေတာ့ The handset is ြဖစ်သွားတယ်။ 

I ကိ ုfor me ဆိုပီးပုစံေံြပာင်းေရးရပါတယ်။ ပီးမှ Verb ကယိာအေရှမှာ 

to ခံေပးလိုက်ေတာ ့အေြဖက The handset is too expensive for 

me to buy. ဆိုပီးြဖစ်သွားပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ မှတ်သားစရာက buy 

အေနာက်က it ကို ြပန်မထည့်ရပါဘူး။ ဘာလိုဆိုရင် it က ဝါကျ 

အေရှဆုံးက the handset နဲအတူတူပဲြဖစ်လိုပါပဲ။ it ကို ြပန်ထည့် 

လိက်ုရင် အဓပိ ာယ်က ဟန်းဆက်က က န်ေတာ့်အတွက် ၎င်းကိ ုဝယ်ဖို 

ေဈးကီးလွန်းတယ်ဆိုပီး ြဖစ်သွားပါလမ့်ိမယ်။ ဒါေကာင့ ်၎င်းကိဆုိတုာ 

ကို ြပန်ထည့်စရာမလိုပါဘူး။ 

e.g. Coffee is so hot that we cannot drink it. (Subject မတူ) 

 Coffee is too hot for us to drink. 

ရှင်းချက်။ ေပးထားတဲ့ဝါကျမှာ Subject ေတွက Coffee နဲ  we ြဖစ်တဲ့ 

အတွက် မတူပါဘူး။ ဒါဆို too…for …to ပုံစံနဲေြဖရပါမယ်။ Subject 

verb ကို ြပန်ေရးလိုက်ေတာ ့Coffee is ြဖစ်သွားတယ်။ We ကို for us 

ဆိုပီးပုံစံေြပာင်းေရးရပါတယ်။ ပီးမ ှVerb ကိယာအေရှမှာ to ခံေပး 

လိုက်ေတာ့ အေြဖက Coffee is too hot for us to drink. ဆိုပီး 

ြဖစ်သွားပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ မှတ်သားစရာက drink အေနာက်က it 

ကို ြပန်မထည့်ရပါဘူး။ ဘာလိုဆိုရင် it က ဝါကျအေရှဆုံးက Coffee 

နဲအတတူပူြဲဖစ်လိုပါပ။ဲ it ကိ ုြပန်ထည့်လိက်ုရင် အဓပိ ာယ်က ေကာ်ဖကီ 

က န်ေတာ်တုိအတွက် ၎င်းကုိ ေသာက်ဖုိ ပူလွန်းတယ်ဆုိပီးြဖစ်သွားပါ 

လိမ့်မယ်။ ဒါေကာင့် ၎င်းကိ ုဆိုတာကို ြပန်ထည့်စရာမလိုပါဘူး။

ေလ့ကျင့်ခန်းများေြဖဆိုပါ။ 

So…that – too…to 

 1. Teacher is so busy that he cannot teach us. 

  Teacher is too _________________________________. 

 2. The books are so heavy that the boys cannot carry them. 

  The books are too _____________________________. 

 3. The curry is so salty that they cannot eat it. 

  The curry is too _______________________________. 

 4. It is so cold that we cannot go outside. 

  It is too ______________________________________. 

 5.  The question was so difficult that we could not answer it. 

  The question was too ____________________________. 

 6. The rice is so hard that the old man cannot eat it. 

  The rice is too _________________________________. 

 7. The boys are too noisy for him to sleep well. 

  The boys are so _______________________________. 

 8. The box is too heavy for the boy to carry. 

  The box is so __________________________________. 

 9.  Khin Khin is too stupid to understand what the teacher 

says. 

  Khin Khin is so ________________________________. 

 10. Min Min is too weak to walk again. 

  Min Min is so __________________________________. 

Ans: 1. Teacher is too busy to teach us. 

 2. The books are too heavy for the boys to carry. 

 3. The curry is too salty for them to eat. 

 4.  It is too cold for us to go outside. 

 5.  The question was too difficult for us to answer. 

 6.  The rice is too hard for the old man to eat. 

 7.  The boys are so noisy that he cannot sleep well. 

 8.  The box is so heavy that the boy cannot carry it. 

 9.   Khin Khin is so stupid that she cannot understand what 

the teacher says. 

 10.  Min Min is so weak that he cannot walk again. 

+++++++++++++++ 



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ေကးမုံသတင်းစာ စာဖတ်ပရိသတ်များ စာေပရသစု ံခံစားဖတ် ိုင်ရန်အတွက် ဝတ တိုက  ကို ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိရာ စာေရးဆရာ သိပ ံေမာင်ဝှင့် စာေရးဆရာ ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်းတို၏ ဝတ တိုကို 

အပတ်စ်စေနေနတိုင်းတွင် တစ်လှည့်စီေဖာ်ြပေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

စပါးေဈးသာ ငါးရာဆိုရင် 

ကျပ်လည်း စပါးေြခာက်ဆယ်ေလာက်ေတာ့ 

ထုတ်ေရာင်းရဲတာေပါ့ဗျ။ လယ်စရိတ်အြပင် 

ွားကေလးတစ်ေကာင်လည်း ေရှှစ်ဖို ဝယ်ထားိုင်ုံမကဘူး၊ 

ထယ်တစ်စုံေတာ့ ေကာင်းေကာင်းကီး     

ဝယ်ဆင်ိုင်ေသးတယ်။ ဒီအတုိင်းဆိုရင်ေတာ့ ဒီှစ်လည်း 

သူများထယ်ကိုပဲ ငှားသုံးရဦးမှာပဲ

 ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်းေမ ာ်ဆဲ ေမ ာ်ခါ
(၈-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနမှအဆက)်

သိုေသာ် ထိုတစ်ရာကျပ်မ ေသာ ေငွကေလးပင ်
မတတ်ုိင်ပါဟုဆုိေသာအခါ ကုိကွန်းထိန် ဘာေြပာ 
ရမည်နည်း။ ထိုေကာင့လ်ည်း ပင်ပန်းစွာညည်းည 
လျက် “က ဲက ဲေနမပခူင်   ေမာင်းလိက်ုဦးမှပဗဲျိ”ဟ ု
ဆိကုာ ကိကွုန်းထန်ိက ေလးလစွံာထသွားေလ၏။ 

ကိေုဆးုိးမှာ သူဘာသာသူ ေဟးလားဝါးလား 
လပ်ုေနသည်မှာ   အေကာင်းသား။   ကိကွုန်းထန်ိက 
အိမ်မုိးရန် ထန်းရက်အလကားရမည်ဟု ေစတနာ 
ြဖင့ ်လာေြပာခါမှ ထန်းရက်မှဆက်၍ အမ်ိေဆာက်ဖို 
သို ဆက်သွားသည့အ်တွက် ကိေုဆးိုးမှာ  ရင်တွင်း 
ပူေလာင်၍ကျန်ခဲ့သည်။ 

“ဟယ် မတတ်သာတဲအ့ဆုံး အိုးေဖာက်သည် 
ဆီက ယူရမှာပ”ဲ 

ေကာင်းေသာနည်းမဟတ်ု။ မမှူန်ေဈးအားြဖင့ ်
ဆအီိုးအနက်တစ်ရာကိ ုငါးဆယ် န်းရိှသည်ဆိလု င် 
ေငွကိ၍ ယူထားပါက သုံးဆယ်ေဈး အစိတ်ေဈး 
ြဖင့်အပ်ရ၏။ ထုိေကာင့် နစ်နာလှသည်။ နစ်နာခါ 
မှ နစ်နာေပေရာ။့  ှမ်းမေပ မချင်း၊   စပါးမေပ မချင်း 
ကိုေဆးိုးတိုလက်ထဲသို ဝင်လာမည့်ေငွမရှိေပ။ 
ရိှသည့ေ်ငမှွာလည်း အဆမတန်နစ်နာပီးမှ  ရမည့် 
ေငြွဖစ်သည်။    မနစ်နာရိင်ုသည့ ်   ေငေွတာရိှ့၏။ 
ယင်းသည်ကိ ုေမ ာ်ကိုး၍ “ဘယ့်ှယ်လေဲဟ၊့ စပါး 
ေဈးကေလးများ” ဟု ကိုေဆးိုးက စလိုက်ကာရှ ိ
ေသး၊ ကိကွုန်းထန်ိက ထန်းရက်ဘက်သို     ဦးလှည့် 
လိုက်သြဖင့ ်အစေပျာက်သွားခဲ့ေလ၏။ 

“ကဲ ကဲ သွားကစမ်း သားတိုရယ”် 
ကိုေဆးိုး၏    ွားေမာင်းသံမှာ     မာေကျာ 

ခက်ထန်ြခင်းမရိှေတာ့ေချ။     ညိးငယ်အားေလျာ့ 
သံြဖင့် ြပည့်ေနသည်။ ေကွရမည့်ေနရာသုိေရာက် 
လ င် လက်က  အတိုင်ကိးကိုဆွဲေပး၍ ထွန်သွား 
ကား၌ အမ  က်များ  ငိကပ်ပါလာလ င် ထွန်တံုးကုိ 
စီးလျက ်         တစ်ဖက်က ေပးလိုက်ရေပမယ့ ်
ကိေုဆးိုးမျက်စထိ၌ဲ အိမုင်းလှပြီဖစ်ေသာ တကဲပ်ု 
ကီးကိုသာ ြမင်ေနေပ၏။  ေလြပင်းြပင်းလာလ င် 
ဘုရားတလျက် ေြပးေပါက်ကုိရှာေနရေသာ တဲအို 
ကီး။ အဒဲါကီးကိ ုဘယ်လိလုပ်ု၍ ြပင်ရပါမည်နည်း။ 

“တယ်၊ ဒီွားကီး အိုက်ခံရေတာ့မှာပ”ဲ 
ေနက    ပူလာေပပီ။     ေနပူသည်ှင့်အမ  

ွားများမှာလည်း   ပင်ပန်းလှေပပီ။     အလုပ်ကို 
ရပ်နားချင်ပီမုိ  ထွန်ေပ ကလူ တဟင်းဟင်းအသံ 
မေပးဘဲေနသည်ကိုပင ်   အရပ်ခိုင်းသည်ထင်ပီး 
တုံဆိင်ုးလိုက်သည့အ်တွက် ကိေုဆးိုးမှာ ှင်တကံိ ု
ေြမာက်၍ ေငါက်လိက်ုရသည်။ ထွန်ေကာင်းအသစ် 
ေပ လာတိုင်း   ေပ လာတိုင်း   ဆက်ရက်ြဖှင့ ်
ဆက်ရက်ညိများသည်     ထွန်ေကာင်းထဲသို 
ေြပးဆင်းလာက၏။ ပွလန်သွားေသာ ေြမစာထမှဲ 
အချန်ိမီမပုန်းေအာင်းုိင်ေသာ  ပုိးေကာင်ကေလး 
များကို လုယက်စားေသာက်က၏။ တစ်ေကာင ်
ှင့်တစ်ေကာင်   ေသာေသာညံေအာင်ရန်ြဖစ်က 
သည်။ ကိေုဆးိုးက ေနာက်မှတေကာက်ေကာက် 
လိက်ုပါလာရင်း  ဆပွူက်ေနသည့ဆ်က်ရက်သမံျား 
ကိ ု  မကားိုင်ေပမယ့်    နားထဲတွင ်  တဲအိုကီးမှ 
ေလြပင်းြပင်းလာတိုင်း       တေြဖာင်းေြဖာင်း 
တဖျစ်ဖျစ်ြမည်သမံျားကိကုား ကားေယာင်ေန၏။ 

“ဒါကီးကို ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ။ တဲကီးကို 
ဘယ်လိုအစားထိုးရပါ့မလ”ဲ 

ေအာက်ဆုံးလယ်ကွက်၏ေဘးမှ လယ်ကွက် 

ကို  ေလးစပ်ေမ ပီးသွား၍ လက်ကျန်လယ်ကွက ်

ေလးထဲသုိ ထွန်ကုိ ‘မ’ေရ လာရင်းလည်း တဲအုိကီး 

ြပဿနာက  ေခါင်းထမှဲာ  ေြပးလ ားလ ပ်ရှားေန၏။ 

ေမးခွန်းသည်     ထပ်ကာထပ်ကာေပ လာသလို 

တစ်ခုတည်းသာရိှသည့်အေြဖကလည်း ထပ်တလလဲ ဲ

သာ ေပ လာေချသည်။ 
“စပါးေဈးတိုးေပးရင”် 
ဒါပဲရှိသည်။  ကိုေဆးိုးအတွက ်ဒီလမ်းသာ 

လ င် အေကာင်းဆုံးလမ်းြဖစ်သလို အြခားသူများ 
အတွက်လည်း အေကာင်းဆံုးနည်းမှာ ဒီနည်းပဲရိှေချ၏။ 
လက်ရိှစပါးေဈးြဖင့်ဆုိလ င် ကုိေဆးုိးမှာ ပုတ်ထဲတွင်  

ချန်ထားေသာ စပါးတစ်ရာ့ငါးဆယ်ကိ ုအချနိ်မကျ 
မချင်း မတိုဝံေ့ပ။ လယ်စိက်ုခါနီးမှသာ စပါးခနုစ်ဆယ့် 
ငါးတင်းခန်  ထုတ်ေရာင်းဝံ့ပီး သုံးစွဲဝံ့ေပမည်။ 

“ကဲကွ ကဲကွ   တစ်စပ်တည်းပ ဲ   ကျန်ေတာ့ 
တယ်ကွ၊ ကိတ်လိုက်စမ်း သားေလးေရ” 

ေနာက်ဆုံးေတာ့ ကိုေဆးိုးမှာ ကိုယ့်ဘာသာ 
ကိုယ်ပဲ    အားတင်းလိုက်ကာ   လူကို   ြပန်ကည့ ်
ြပန်ကည့လ်ပ်ုေနေသာွားှစ်ေကာင်အား ေချာေ့မာ ့
လိုက်ပီး ြငာသံေပးလိုက်ရေလ၏။ 

“ဗျိ ကိုေဆးိုး” 

“ေဟလကွာ”
မကာပါေချ။  ေလးစပ်ြပည့်ရန ်  ှစ်တုံးစာမ  

အလိတွုင် ေတာင်ဘက်မှ ွားလှည်းတစ်စီးေမာင်းလာ 

သံကားရပီး ထွန်းသာ၏အသံ ထွက်ေပ လာ၏။ 
“မသိမ်းေသးဘူးလားဗျ” 
“သိမ်းေတာ့မှာပါကွာ၊ ခဏေနပါဦး” 
ကိုေဆးိုးက  ြပန်ေြဖရင်း ွားှစ်ေကာင်ကို 

ှင်တံတဝဲဝဲြဖင့ ်   အေသာ့ှင်ေလ၏။    သူသည် 
လှည်းအမ်ိချပီး ြပင်ဆင်ေနေသးေသာေကာင့ ်လှည်း 
မယူခဲ့ေပ။ ွားှစ်ေကာင်ှင့်ထွန်ကိ ု ေရှက လ တ် 
လိုက်ပီး ထွန်းသာ၏လှည်းကိ ု  စီးလိုက်ချင်သြဖင့ ် 
ခဏအဆိုင်းခိုင်းြခင်းြဖစ်ေပ၏။  ွားှစ်ေကာင်မှာ 
လည်း ထွန်ကို ထမ်းပိုးေပ သို ေြပာင်းြပန်တင်ေပး 
လိုက်သည်ှင့်တစ်ပိင်နက ်      လာလမ်းအတိုင်း 
သုတ်ေြခတင်ေတာ့သည်။ 

“ခင်ဗျာ့ွားေတွက  လူမပါဘဲ   ြပန်လ တ်လိုရ 
တယ်။ ကျပ်ွားေတွက မရဘူးဗျ။ ဟိုဝင်ဒီထွက်နဲ” 

လှည်းေပ သို         ကိုေဆးိုးတက်မိလ င် 
ထွန်းသာက စကားစလိုက်ပီးေနာက် “ခင်ဗျာ့အိမ ်
ေကာြပင်မယ်ဆိုဗျ” ဟု ေမးလိုက်ေလ၏။ 

“ေအးကွာ၊ ဝမ်းစာေရာ မျိးစပါးေရာ ေပါင်းပါ 
မှ တစ်ရာ့ငါးဆယ်ေလာက်ပဲရှိေတာ ့ဘာလုပ်ရမှန်း 
မသိေတာ့ဘူးကွာ” 

အိမ်အေကာင်း အစေဖာ်သူရှိလာေသာအခါ 
ကိုေဆးိုးမှာ ညိးငယ်သွားေလသည်။ 

“ေအးဗျ၊ ကျပ်လည်း ဒီလိုပဲ၊ စပါးေဈးကေလး 
များ တိုးေပးလိုက်ရင”် 

“ဟုတ်လိုက်ေလ ထွန်းသာရာ” 
ကုိေဆးုိးသည် မျက်လံုးကီးဖဲကာ  ထွန်းသာ 

၏ေပါင်ကိုပုတ်၍ အားရပါးရေအာ်လိုက်၏။ 

“ငါလည်း   ဒါေြပာမလိုပဲ။    ဒါနဲပတ်သက်လို 
မင်းေကာ ဘာများကားမိသလဲေဟ”့ 

ကိုေဆးိုးသည် ထွန်းသာ၏ေဘးသို လူချင်း 
ကပ်မိေအာင ်ေရ လိုက်သည်။ 

“စပါးေဈးငါးရာကိ ုတိုးေပးမလိုလိ ုကားေနရ 
ြပန်ပီဗျ” 

“ေအးေပါ ့ေအးေပါ၊့ ဒအီစိုးရလက်ထက်မှာေတာ ့
ဘာပြဲဖစ်ြဖစ် စပါးေဈးကိ ုမခုျ ငါးရာအထတိိုးေပးမှာ 
ေသချာတယ်ကွ” 

“ဪ ကိုေဆးိုး” 
ေကျနပ်လွန်း   ေြပာချင်လွန်းသြဖင့ ်  ပလုတ် 

ပေလာင်းကီး   ေြပာချလိက်ုရာ ထွန်းသာ၏ပါးေပ သို 
တံေတွးေတွပင် စ်ကုန်ေတာ့သည်။ ထွန်းသာမှာ 
လည်း ပါးေပ သိုကျလာသည့ ်တေံတွးအြမပ်များကိ ု
သတိမထားအားေပ။    အိမ်ြပန်ေြခသွက်ေနေသာ 
ွားများကိ ုကိးကိုင်ုံသာကိုင်ပီး ကိုေဆးိုးဘက ်
သိုသာ အေလာတကီးလှည့်၍ေြပာေန၏။ 

“စပါးေဈးသာ   ငါးရာေပးစမ်းဗျာ၊    ကျပ်ေလ 
ေဟာဒီလို ေဟာဒီလို” 

ထွန်းသာသည်        လှည်းကမ်းေပ တွင် 
ေဆာင့်ေကာင့်ထိုင်၍ လက်အုပ်ချလီိုက်စ် လှည်း 
သည် ကန်သင်းတစ်ခုကုိ ခပ်ကမ်းကမ်းြဖတ်ေကျာ် 

လိုက်သည့်အတွက ် ထွန်းသာမှာ   ပက်လက်လန် 
လကဲျသွားသြဖင့ ်ကိေုဆးိုးက ဖက်ထားလိက်ုရ၏။ 
သိုေသာ် တစ်ကိယ်ုလုံး ပက်လက်လန်သွားသည့တ်ိင်ု 
ေအာင် ပါးစပ်ကေတာ့ အေြပာမပျက်ေပ။ 

“ေဟာဒလီိ ု  ထိင်ုထိင်ုပီး   တစ်ေနကိ ု သုံးကမ်ိ 
ရှိခိုးမယ်ဗျာ” 

“အခေုတာ ့ငါမှ့ာ စပါးတစ်ရာင့ါးဆယ်ေလာက် 
ရှိေသးတယ်ကွ။  ဝမ်းစာက   ေြခာက်ဆယ်၊   မျိးက 
ဆယ့်ငါးေတာင်းထား၊        ခုနစ်ဆယ့်ငါးေတာင်း 
ေလာက်ပဲ ကျန်ေတာ့မယ်ကွ” 

“ကျပ်လည်း  တစ်ရာ့သုံးေလးဆယ်ေလာက ်
ကုပ်ထားတာရှိေသးတယ”် 

“ေအး၊ ကေနစပါးေဈးနဲဆိုရင ်ငါ့လေခွးတယ် 
မှပဲ၊     လယ်စိုက်ချနိ်    ခါးြပတ်ေနမှာစိုးတာနဲ  
မေရာင်းဘ ဲအငတ်ခံတန်ခံရလိမ့်မယ်” 

လှည်းက   ဖုန်ချိင့်တစ်ခုထဲသုိ   ကျသွားသြဖင့ ်
ကိုေဆးိုးမှာ    လှည်းရံတိုင်ှင့ ်     ေနာက်ေစ့ှင့် 
ေဆာင့်မိသွားသည်။    သိုရာတွင်    ကိုေဆးိုးက 
ေနာက်ေစ့ကို ေယာင်၍ေသာ်မ မပွတ်။ 

“တကယ်လိုများ စပါးေဈးသာ ငါးရာြဖစ်လာ 
ရင် စပါးခုနစ်ဆယ့်ငါးေတာင်းကို ေငွသုံးရာေကျာ ်
ကွ၊ ငါ့တဲအိုကီးလည်း ြပင်ိုင်မယ်။   လယ်စရိတ် 
လည်း လုံလုံေလာက်ေလာက်ရှိမယ်က”ွ 

“ဟာ ကျပ်လည်း နားရက်မလ ပ်ဝ့ံဘူး၊ မိသဲက 
မမာလုိက်၊ ကေလးေတွက မမာလုိက်နဲ ရတ့ဲအမေတာ် 
ေကးကိ ုနတ်ကုိးသလုိကုိးထားတာေတာင်  ကုန်ပါေရာ 
လားဗျ။ အခေုတာ ့ေရှှစ်အဖို ွားကေလးတစ်ေကာင်   

အေချာင်ရတာေတာင ်ရဲရဲမကည့်ဝံ့ဘူး” 
“ေအးေပါ့ကွာ စုိက်ချန်ိက အေရးကီးတာကိုး” 
“စပါးေဈးသာ ငါးရာဆိုရင ်ကျပ်လည်း စပါး 

ေြခာက်ဆယ်ေလာက်ေတာ့ ထုတ်ေရာင်းရဲတာေပါ့ 
ဗျ။ လယ်စရတ်ိအြပင် ွားကေလးတစ်ေကာင်လည်း 
ေရှ ှစ်ဖို ဝယ်ထားိုင်ုံမကဘူး၊ ထယ်တစ်စုံေတာ့ 

ေကာင်းေကာင်းကီး     ဝယ်ဆင်ိုင်ေသးတယ်။ 
ဒအီတိင်ုးဆိရုင်ေတာ ့ဒှီစ်လည်း သမူျားထယ်ကိပု ဲ
ငှားသုံးရဦးမှာပ”ဲ 

ေြပာရင်းဆိရုင်း ထွန်းသာ၏ပါးစပ်မှသွားရည် 
ေပါက်ကီးများကျလာရာ ကိေုဆးိုး၏ ဒူးတစ်ဖက် 
ရ ဲသွားေလ၏။ စကားေြပာ ေလာကီးလွန်း၍လား၊ 
မမိေိဆွးေွးေနေသာကစိ ၌ လိလုားှစ်သက်၍လား 
ဆိုတာေတာ့ မသိိုင်ေပ။ 

“ဟာ ... ထွန်းသာှယ် ေြပာလိုေြပာသာ 
မဟတ်ုဘူး၊ ငါဆိရုင် ပဆုိုးဆိလုို ေဟာဒေီခါင်းေပါင်း 
ထားတဲပ့ဆုိုးနဲ အမ်ိကဖာထမှဲာ ထည့ထ်ားတဲပ့ဆုိုး 
ပါမှ သုံးထည်ပဲရှိတယ်။ ကဲ” 

“ကျပ်လည်း မဝယ်ဝံပ့ါဘူးဗျာ။ အ ဲစပါးေဈး 
ကေလးများ ငါးရာြဖစ်လာရင်ေတာ ့ချည်လုံချည် 
တစ်ထည် ရဲရဲကီးဝယ်ပစ်လိုက်မယ်ဗျ”

“ငါတင်လားကွ။   ကျးီဒန်ဆိရုင်      တစ်ေလွုံး 
တစ်ေဆာင်းလုံး အိုးလပ်ုလိက်ုရတာ ဖင်မှာ က ဲပခုံး 
ထေနပီ။   အဲဒါမှ   ဝတ်မြဖစ်ေတာ့တဲ့လုံချည ်
ှစ်ထည်နဲေပါင်းမှ ေလးထည်ပဲရိှတယ်။ ေတာက် 
စပါးေဈးများ ငါးရာြဖစ်ရင်ေတာကွ့ာ ေလးကျပ်တန် 
သရက်ထည်တစ်ထည ်ဝယ်ေပးပစ်လိုက်မယ”်  

ကိေုဆးိုးက အားရပါးရ ကံးဝါးပစ်လိက်ုေလ 
၏။ ထွန်းသာမှာ ကိေုဆးိုး၏မျက်ှာကိုကည့က်ာ 
အားတက်ေကျနပ်ဟန်ြဖင့ ်ကိုေဆးိုး၏ေပါင်ကိ ု
ပုတ်လိုက်ေလသည်။ 

“စပါးေဈးသာ ငါးရာ အခုြဖစ်၊ ကျပ်ေလ” 
“ေဟ့၊ ေဟ့” 
ုတ်တရက်        လှည်းှင့်မလှမ်းမကမ်းမ ှ

ထွက်ေပ လာေသာအသံေကာင့ ်    ထွန်းသာမှာ 
ေြပာလက်စစကားြပတ်သွား၏။ အသလံာရာဘက် 
သို ှစ်ေယာက်ပိင်တ ူကည့လ်ိက်ုကသည်။  အလိ ု

ေဘာင်းဘီတို၊     ရှပ်လက်တို၊    ေဖာ့ဦးထုပ်၊   
ေနာက်ပိတ်ဖိနပ်ြဖင့ ်လူတစ်ေယာက်ပါလား။ 

“မင်းတိုလှည်း ရပ်လိုက်စမ်း” 
ထွန်းသာမှာ ကိးကိုဆွဲ၍ထားမိေလရာက 

ကိေုဆးိုးအား ြပး၍ကည့၏်။ ကိေုဆးိုးကလည်း 
ထွန်းသာကို ြပး၍ကည့်သည်။ 

“ဒီေြမာင်းေပါင်ေပ မှာ    လှည်းမေမာင်းရ၊ 
ွားမသွားရဘူးဆိုတာ မသိဘူးလား။ မင်းတိုကို 
တရားစွဲရမယ်။ လှည်းသမားနာမည်ေြပာစမ်း” 

ေြမာင်းအင်စပက်ေတာ်ပါကလား။ ယခုမှပဲ 
သိရေတာ့သည်။ 

“သိပါတယ်ခင်ဗျာ။   က န်ေတာ်တိုလည်း 
စကားေကာင်းလာတာနဲ။ ွားေတလွည်း အမ်ိြပန် 
မှာေတာ့ ေြဖာင့်ေြဖာင့်ြပန်လိမ့်မယ်ထင်တာနဲ” 

အင်စပက်ေတာ်ှင့တ်သူ ူဖမ်း၍တားေတာမှ့ 
ကိေုဆးိုးှင့ ်ထွန်းသာတုိမှာ ွားှစ်ေကာင်သည် 
လာလမ်းအတိင်ုးမလာဘ ဲ လှည်းွားမေလ ာက်ရ 
ေသာ မန်ုးေြမာင်းေပါင်ေပ သို ဆဲွလာေကာင်း သရိ 
သည့်အတွက်   ကိုေဆးိုးက    ကုပ်ကုပ်ကေလး 
ေတာင်းပန်၏။ 

“ဘယ် ဒီလုိသာစည်းကမ်းမ့ဲေနကရင် ြပည်သ ူ
ပိင်ုေြမာင်းပျက်မှာေပါ့ဗျ။ ကဲ သူကီးအိမ်ေမာင်းစမ်း” 

ကိုေဆးိုး၏        ေတာင်းပန်စကားကိုပင ်
ဆက်လက်နားမေထာင်ေတာ့ဘဲ အင်စပက်ေတာ် 
က လှည်းေပ တက်ထိင်ုလိက်ုသည်တွင် ထွန်းသာ 
မှာ   ကိးကိုလ ပ်ေပးရင်း   ကိုေဆးိုးကိ ု ခပ်မဲ့မဲ့ 
ကေလးကည့်ေလသည်။       ကိုေဆးိုးမှာလည်း 
ဒဏ်ေငွငါးကျပ်ပဲလား၊ တစ်ဆယ်ပဲလား။ ငါ့ွား 
ေတွေကာ အိမ်မှတန်းတန်းြပန်ပါ့မလားဟုေတွး 

ရင်း ထွန်းသာကို ြပန်ကည့်ေနမိေတာ့၏။      ။

(ဆင်ြဖက န်းေအာင်သန်ိး၏    “ကိေုဆးိုး   

ဝတ တိေုပါင်းချပ်” စာအပ်ုမှ “ေမ ာ်ဆ ဲေမ ာ်ခါ”  

ဝတ တိုကို  စာေရးသူ၏မိသားစ ု ခွင့်ြပချက် 

ြဖင့် ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

စာတည်း)



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းလူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးစိုးမိုးိင်ု[၆/မမန(ိင်ု)၁၈၀၄၆၀]၏ လ ဲအပ်ချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးစိုးမိုးိုင်[၆/မမန(ိုင်)၁၈၀၄၆၀]၏ ဖခင်အမည်မှာ 

ဦးတန်တုံ ပ်(ခ)ဦးေကျာ်ွန်ဟု  အမည်ှစ်မျိးြဖစ်ေသာ်လည်း  လူပုဂ ိလ် 

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

ေဒ ယ်မင်းဝင်း(LL.B)ေဒ ယ်မင်းဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၄၁၈/၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၄၁၈/၁၃)

၅၅၊ ပထမထပ်၊ ဘားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph: 09-422489752၅၅၊ ပထမထပ်၊ ဘားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph: 09-422489752

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ရန်ကုန်မိ၊   ရန်ကင်းမိနယ်၊ 

ေလ့ကျင့ ်ေရးအလယ်တန်းေကျာင်း၊ 
တတိယတန်းတွင်  ပညာသင်ကားေန 
ေသာ ေမာင်တည်မဲိုင် (ဘ) ဦးေကျာ် 
သီဟ [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၆၉၃၆၃]အား 
ေမာင်တည်မေဲအာင်ဟ ု ေြပာင်းလေဲခ ပါ 
ရန်။                         ေမာင်တည်မဲေအာင်ေမာင်တည်မဲေအာင်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၉၊ ေအာင်ဆန်းသူရိယလှ ေသာင်းလမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၂၉၂၊ အကျယ်အဝန်း(၄၁ေပx၆၀ေပ)ရိှ ဦးစန်ိလင်း[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၂၂၀၈၇] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ေြမကွက်ေပ ရိှ တစ်ထပ်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိအား အမည်ေပါက် ဦးစိန်လင်းှင့် မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ ရင်ေသာင်းတုိ 
ကွယ်လွန်ပီးြဖစ်၍ သားသမီးများြဖစ်ေသာ ဦးမျိးမင်းပိုင ်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၀၄၄၉]ှင့် ေဒ စုစုရင်လင်း [၁၂/လမန(ိုင်) 
၁၄၀၄၄၈]တိုမှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်ရှိေကာင်း၊ အြခားအေမွ 
ဆက်ခမံည့သ် ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ မကျန်ရစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပလာသည့အ်တွက် ေဒ ေအးေအးသန်ိး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 
၁၀၁၂၄၂]က အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ် 
အား ကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်အတူ က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

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

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

“ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၁၃/က)၊ “ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၁၃/က)၊ 

ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ်(၂၀)၊ ရန်ေြပ(၁၂)လမ်း၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်ရှိ အကျယ်အဝန်း ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ(်၂၀)၊ ရန်ေြပ(၁၂)လမ်း၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်ရှ ိအကျယ်အဝန်း 
ေပ(၂၀x၆၀)၊ ဧရိယာ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ေပ(၂၀x၆၀)၊ ဧရိယာ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ 

ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
အထက်ရည် န်းလိပ်စာပါ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိှင့်ပတ်သက်၍ 

အပိင်ုေရာင်းချသ ူေဒ တင်တင်ြမ [၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၂၉၄၇၁]မှ အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလာေသာ 
ေဒ တင်တင်ွန်(CI-၀၂၈၈၃၁)၊ [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၅၃၄၀၁]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမ အမျိးအစားြဖစ်ပီး ယေနတိုင် 
၎င်းတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းှင့် အြခားအေမွစားအေမွခံ၊ အေပါင်အှံ အ ပ်အရှင်းမှစ၍ အာမခံအြဖစ် 
တင်သင်ွးထားြခင်းတုိမှ လံုးဝကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက် အထက်ရည် န်းလိပ်စာပါ အမှတ်(၂၀)၊ ရန်ေြပ(၁၂)လမ်း၊ ၃/ရန်ေြပ 
ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 
ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည့အ်ေပ  က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ငမ်ိးဆမွုန်[၁၂/ သကတ(ိင်ု)၁၆၂၆၈၀]မှ အပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 
ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက 
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းစာရက်စာတမ်းများြဖင့ ် (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်တုိင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ငိမ်းဆုမွန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ငိမ်းဆုမွန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)
အမှတ်(၁၀၁)၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-778434507, 09-772766716အမှတ်(၁၀၁)၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-778434507, 09-772766716

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစည်အိမ်ရာ၊ 

တိုက်အမှတ်(၁၀)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၄) ၊ ပထမထပ်ဟ ုေခ တွင်ေသာ ရန်ကုန် 
မိရာှင့ ်အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ေဒ ေဆွေဆွဝင်း [၁၂/ကမရ(ုိင်) ၀၃၆၄၄၀] 
အမည်ေပါက ် တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို အမည်ေပါက် 
ေဒ ေဆေွဆဝွင်း [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၃၆၄၄၀]ထမှံ စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယ ူ
လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု အဆုိြပသူ ဦးထွန်းတင် [၁၁/စတန 
(ိုင်)၀၀၆၇၄၈]၊ ေဒ တင်တင်ွဲ [၁၁/စတန(ိုင်) ၀၄၄၇၇၅]တိုထံမှ က ်ုပ်၏ 
မတ်ိေဆမွျားက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  အထက်ပါ တိုက်ခန်း 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်မည်သူမဆိ ုဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့် 

တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီးေနာက်ပိုင်း အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန်  ေကညာအပ ်

ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုစုခိုင် (LL.B,D.B.L,D.I.L)ေဒ စုစုခိုင် (LL.B,D.B.L,D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၅၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၅၃) 

တိုက်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (၁၀၄/H)၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ တိုက်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (၁၀၄/H)၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ 
ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉- ၇၃၀၂၆၁၉၉၊ ၀၉- ၄၄၃၀၂၆၁၉၉ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖန်ုး-၀၉- ၇၃၀၂၆၁၉၉၊ ၀၉- ၄၄၃၀၂၆၁၉၉

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ 
၈၇-လမ်း၊ အမှတ်(၂၉)ရိှ (၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်အနက် အခန်းအမှတ်(R)၊ ၆-လ ာ(ဘယ်)၊ 
အကျယ်အဝန်း(၁၅ x ၆၀)ေပရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်ေရ၊ 
မီး အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အား ေဒ ဥမ ာလ  င်မှ အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ု 
ပီး ေဒ ဥမ ာလ  င် ကွယ်လွန်သြဖင့် ၎င်း၏သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ဦးဝင်းထွဋ်လင်း  
[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၉၄၇၀၆]၊ ဦးြပည့စ်ုေံအာင်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၉၅၈၃၅]ှင့ ်ေဒ ှင်း 
ေဝေအာင်[၁၂/မဂတ(ုိင်)၁၀၈၇၇၉]တိုမ ှအေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင် အကျိးခံစားခွင့် 
ရိှေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိဝုန်ခသံြဖင့ ်က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆ ွ
ေဒ ှင်းထက်ထက်လ  င်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၉၄၄၆၂]က ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား မရူင်းများယေူဆာင်၍ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မာမာသိန်း (LL.B)  ေဒ နီနီဝင်း (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၇၁၈)

အမှတ် - ၈၈၊ ၃-လ ာ၊ ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ ကန်ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ဖုန်း-၀၉ ၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉ ၇၈၀၀၅၄၀၆၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၁၄

ြမန်မာ ယ-ူ၂၃ အသင်းသည် ေဖေဖာ်ဝါရီတွင် ယှ်ပိင် 

ရမည့ ်၂၀၂၂ အာဆယီ ံယ-ူ၂၃ ပိင်ပဲွအတွက် ေလက့ျင့ြ်ပင်ဆင် 

မ များ စတင်ြပလုပ်ေနပီြဖစ်သည်။

ြမန်မာ ယ-ူ၂၃ အသင်းသည် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်မှစတင် 

ကာ    စခန်းဝင်ေလ့ကျင့်ေနပီး   ပဏာမကစားသမား   ၃၀ 

ေရးချယ်ထားသည်။ ြမန်မာအသင်းသည ်ယင်းပိင်ပွ ဲအပါ 

အဝင် (၃၁)ကမ်ိေြမာက် ဗယီက်နမ် ဆီးဂမ်ိးစ်ပိင်ပဲွအတွက်ပါ  

တစ်ေပါင်းတည်း ြပင်ဆင်ေနြခင်းြဖစ်ပီး အာဆီယံ ယူ-၂၃ 

ပိင်ပွဲအတွက ်ြပင်ဆင်ချနိ် တစ်လေကျာ်ရရှိမည်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းအသင်းကိ ုနည်းြပချပ်အြဖစ ်  ပိုေပါ့ဗ်က ဆက်လက် 

ကိုင်တွယ်ေနပီး ၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းက 

ယှ်ပိင်ကစားသည့် ၂၀၂၂ အာရှဖလား ယူ-၂၃ ေြခစစ်ပွဲ 

အာဆီယံ ယူ-၂၃ ပိင်ပွဲအတွက ်ြမန်မာအသင်း စတင်ြပင်ဆင်

ေတာင်ကုိရီးယား သုပ်ေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်သူ အုိေယာင်ဆူး 

ဟာ   မကာေသးမီက  ြပလုပ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၂ ခုှစ် ေရ ကမ ာလုံး 

ုပ်ရှင်ထူးခ န်ဆုေပးပွဲမှာ     သူပါဝင်သုပ်ေဆာင်ထားတဲ ့

ဇာတ်လမ်းတွဲုပ်ရှင ်   Squid  Game  နဲ  အေကာင်းဆုံး 

အမျိးသားဇာတ်ပိုဆကုိ ုဆွတ်ခူးခဲပ့ါတယ်။ ဒလီိေုအာင်ြမင်မ  

အတွက် အမှတ်တရပွဲတစ်ခုကိ ုလတ်တေလာမှာ ြပလုပ်ခဲ့ 

ေကာင်း စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရ 

ပါတယ်။

အုိေယာင်ဆူး   ေရ ကမ ာလံုးထူးခ န်ဆု ဆွတ်ခူးုိင်ခ့ဲတ့ဲ 

အတွက် ဂုဏ်ြပပဲွကုိ လတ်တေလာမှာ ြပလုပ်ခဲ့ပီး သူရဲ  

လပ်ုေဖာ်ကိင်ုဖက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူ သပ်ုေဆာင် လဆီန်းယွန်းက   

အဆိုပါ အခမ်းအနားက ပုံရိပ်ေတွကိ ုလူမ ကွန်ရက်မီဒီယာ 

ေပ ကေနတစ်ဆင့် မ ေဝခဲ့ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်မှာ 

လဆီန်းယွန်းက သူနဲ အုိေယာင်ဆူးတုိရဲ ဓာတ်ပံုေတွကုိ သူရဲ 

အင်စတာဂရမ်စာမျက်ှာေပ မှာ ေဖာ်ြပခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

၂၀၂၂ ခုှစ် ေရ ကမ ာလုံး ုပ်ရှင်ထူးခ န်ဆုေပးပွဲကို  

ဇန်နဝါရ ီ ၉  ရက်မှာ ြပလပ်ုခဲတ့ာြဖစ်ပီး ယခှုစ်ဆေုပးပဲွအခမ်း 

အနားမှာ ကယ်ပွင့ေ်တ ွေကာ်ေဇာနေီပ     ေလ ာက်လှမ်းခဲြ့ခင်း 

မရှိသလို အခမ်းအနားကျင်းပပုံေတွကိုလည်း မီဒီယာေတွ 

ကေနတစ်ဆင့ ်တိက်ုိက်ုထတ်ုလ င့ခ်ဲြ့ခင်း မရိှပါဘူး။   ဆရုရိှ 

သေူတကွိေုတာ ့ အွန်လိင်ုးကေနတစ်ဆင့ ်  ထတ်ုြပန်ေကညာ 

ယခုှစ် ေရ ကမ  ာလုံးဆုေပးပွဲမှာ အေကာင်းဆုံးအမျိးသားဇာတ်ပိုဆုရရှိခဲ့တဲ့ အုိေယာင်ဆူး

ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏

အုပညာ ေအးြပည့် - ေရးသားသည်

ေပးခ့ဲတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ယခုှစ် ဆုေပးပဲွဟာ (၇၉)ကိမ်ေြမာက် 

ြပလပ်ုတဲ ့ဆေုပးပဲွြဖစ်ပီး အဆိပုါ ဆေုပးပဲွမှာ အိေုယာင်ဆူး 

ဟာ အေကာင်းဆံုး အမျိးသားဇာတ်ပုိဆု ဆွတ်ခူးခ့ဲကာ ဒါဟာ 

ေတာင်ကိုရီးယား အုပညာရှင်ေတွအနက် ေရ ကမ ာလုံး 

ဆေုပးပဲွကချးီြမင့တ်ဲ ့အေကာင်းဆုံး အမျိးသားဇာတ်ပိုဆကုိ ု

ပထမဆံုးအကိမ် ရရိှတာြဖစ်တယ်လုိ သိရပါတယ်။ 

အိေုယာင်ဆူး  ပါဝင်သပ်ုေဆာင်ထားတဲ ့ဇာတ်လမ်းတဲွ 

ပ်ုရှင်   Squid Game   ဟာ လတ်တေလာမှာ  ဒတုယိေြမာက် 

ရာသ ီိက်ုကူးထတ်ုလ င့ဖ်ိုအတွက် အရိှန်ြမင့လ်ပ်ုေဆာင်ေနပီး 

တတိယရာသီအတွက်လည်း အလားအလာရှိေနေကာင်း 

သိရပါတယ်။

ယှ်ပိင်ခဲသ့ည့အ်သင်းကိ ုအေြခခဖဲွံစည်းထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

ယခုဖဲွစည်းထားသည့် ြမန်မာ ယူ-၂၃ အသင်း ပဏာမလူစာရင်း 

တွင် စပိန်ဒုတိယတန်းကလပ် လီဟာနက်စ်လူငယ်အသင်း 

တွင် ကစားေနသည့် ေတာင်ပံတုိက်စစ်ကစားသမား အာသာဖ 

လည်း ပါဝင်ေနသည်။ 

၂၀၂၂ အာဆယီ ံယ-ူ၂၃ ပိင်ပဲွကိ ုေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၄ ရက်မှ 

၂၆ ရက်အထ ိကေမ ာဒီးယားိင်ုင၌ံကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာ 

အသင်းသည် အုပ်စု(ခ)တွင် လက်ရှိချန်ပီယံ အင်ဒိုနီးရှား၊ 

မေလးရှား၊   လာအိုအသင်းတိုှင့်  ကျေရာက်ေနသည်။ 

ယင်းပိင်ပွဲတွင ်အေရှေတာင်အာရ ှ၁၁ ိုင်ငံစလုံး ယှ်ပိင် 

မည်ြဖစ်ပီး အပ်ုစ(ုက)တွင် အမ်ိရှင်ကေမ ာဒီးယား၊ ဖလိစ်ပိင်ု၊ 

ဘူုိင်း၊ တီေမာ  အုပ်စု(ဂ)တွင် ထုိင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ စင်ကာပူ 

အသင်းတို ပါဝင်ေနသည်။                              ကိုညီေလး



ဇန်နဝါရီ  ၁၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀/ေတာင်၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၀၉၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၆၄)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၀၉)၊ (၇)ေဈးလမ်း၊ (၁၀/ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ေဒ ခင်ခင်ေဆွ[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၁၉၆၇၄]၊ ေဒ ဥမ ာေအာင် [၁၂/ကမတ 
(ုိင်)၀၂၆၄၀၄]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ေဒ ဥမ ာေအာင် 
(ဇနီး)ကွယ်လွန်သြဖင့် တစ်ဦးတည်းေသာခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးဟန်ဝင်းေအာင် [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၄၅၁၁၇]
မှ ကျန်အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ခင်ေဆွတို ပူးတွဲလျက ်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက် 
ထားလာသြဖင့ ်ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ် 
ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။   ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊    မဂ  လာဒုံမိနယ်၊    ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂/ 

ပိေတာက်ရိပ်သာ-၁၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၁၀၀ေပ x 
အန ံ၁၀၀ ေပ)၊ (၁၀၀၀၀)စတရုန်းေပ၊ ဧရယိာ(၀.၂၂၉)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် 
ဟေုခ တွင်ပီး၊ ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ သဃ  န်းက န်းကီးရပ်ကွက်၊ ပေိတာက် 
ရိပ်သာလမ်းှင့ ်ပိေတာက်ရိပ်သာလမ်းသွယ(်၁)ေထာင့်၊ အမှတ်(၉)ဟုေခ တွင် 
ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အဆက်အစပ်အေရာင်းအဝယ ်
ကတိစာချပ်ြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတိြပသူ ဦးရင်ြမင့ ်မျိး[၁၂/အလန(ိုင ်)၀၁၈၁၇၁]ကိုင်ေဆာင်သူထံမ  ှ
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 
စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်း 
အဝယ်ကစိ ကိ ုမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာ 
တမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 
ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B, LL.M, MRes(Law), D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B, LL.M, MRes(Law), D.B.L]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ 

ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ေဒ နီနီစိုး(PGU-272427)(ဘ)ဦးတင်စိုး အမှတ်(၁၁၂-ေအ)၊ ေဒ နီနီစိုး(PGU-272427)(ဘ)ဦးတင်စိုး အမှတ်(၁၁၂-ေအ)၊ 

ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းမ၊ (က န်းသာယာဝင်းေရှ)၊ ဥဿာမိသစ်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းမ၊ (က န်းသာယာဝင်းေရှ)၊ ဥဿာမိသစ်ရပ်ကွက်၊ 

ပဲခူးမိှင့် အများသိေစရန်ပဲခူးမိှင့ ်အများသိေစရန်

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုဆွန်ပက်လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၀၁)ေန ေဒ ဇာြခည်ဝင်း[၇/ပခန(ိင်ု) ၂၁၅၁၂၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ပဲခူးမိ၊ ေဈးပုိင်းလမ်း(၂၀)၊ အမှတ်(၈၄)၊ တုိက်၏ ေြမညီထပ်အခန်းများအနက် 

လမ်း(၂၀)ဘက်သုိ မျက်ှာမူထားသည့် မျက်ှာစာ အလျား(၈)ေပ၊ ေရှေနာက် အနံ(၁၇)ေပ 

အကျယ်အဝန်းရှိေသာ အခန်းအမှတ်(၈)ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအား လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချရန် ေဒ နီနီစိုးက စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်ဟ ုသိရှိရပါသည်။

အဆိပုါ အခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းများြဖစ်ေသာ တိက်ုခန်း 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း ကတိစာချပ် (မူရင်း)သည်လည်းေကာင်း၊ တိုက်ခန်းအေရာင်း 

အဝယ် စရန်ေပးသေဘာတူကတိစာချပ်(မူရင်း)သည်လည်းေကာင်း၊ ယခင်က အဆုိပါ 

တုိက်ခန်းအား ငှားရမ်းခ့ဲေသာ အိမ်ရှင်/အိမ်ငှား ှစ်ဦးသေဘာတူ အိမ်ခန်းငှားရမ်းသည့် 

ကတိစာချပ်သည်လည်းေကာင်း ေဒ ဇာြခည်ဝင်း၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိေနပါသည်။

အဆုိပါ ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းများသည် ေဒ နီနီစုိးှင့်(ကွယ်လွန်သူ) ဦးေကာင်း 

ြမတ်စတံိုဇနီးေမာင်ံှက ေဒ ဇာြခည်ဝင်း၏ တရားဝင်ေမွးစားဖခင်(ကွယ်လွန်သ)ူ ဦးသန်း 

က ယ်ထံမ ှေရ ဆိုင်လုပ်ငန်းတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံရန်ဟုဆိုကာ ေငွများရယူစ်က ယုံကည ်

ေစရန်အတွက် အာမခံအြဖစ် ေပးအပ်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေငွေကးများှင့ ်

တုိက်ခန်းကိစ ှင့် စပ်လျ်း၍ ေဒ ဇာြခည်ဝင်းက ေတွဆံုညိ  င်းေဆာင်ရက်ရန် အကိမ် 

ကိမ်ကိးစားဆက်သွယ်ခ့ဲေသာ်လည်း ေဒ နီနီစိုးက အေကာင်းအမျိးမျိးြပ၍ ြငင်းဆန် 

ေနသည်ဟု သိရှိရပါသည်။

ထိုေကာင့ ်အထက်ပါတိက်ုခန်းအား ေဒ ဇာြခည်ဝင်းှင့ ်ညိ  င်းသေဘာတညူမီ  

မြပဘဲ၊ ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းများ မပါဘဲ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချမည်ဆုိပါက ဥပေဒှင့် 

အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်ရလိမ့်မည်ြဖစ်ပီး ြဖစ်ေပ လာေသာ အကျိးဆက်များသည ်

ေရာင်းသ၊ူ ဝယ်သတူိုအေပ  တာဝန်ကျေရာက်ေစလမိ့မ်ည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

   ေဒ ထက်ထက်ေအာင်(LL.B)               ဦးတင်ထွဋ် H.G.P,LL.B(Advocate)   ေဒ ထက်ထက်ေအာင(်LL.B)               ဦးတင်ထွဋ် H.G.P,LL.B(Advocate)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၂၈၈/၂၀)       တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၇၆၀/၉၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၂၈၈/၂၀)       တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၇၆၀/၉၁)

  ဖုန်း-၀၉-၇၆၉၄၅၁၃၆၂ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၉၂၅၆  ဖုန်း-၀၉-၇၆၉၄၅၁၃၆၂ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၉၂၅၆

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

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်   ကိုေကျာ ်မျိးဦး၏ 

သေ  ဘာသားလုပ်သက်စာအုပ ်  (CDC- 

99401)မှာ ခရီး သွားရင်း ေပျာက်ဆုံးသွား 

ပါသြဖင့်  ေတွရှိပါက  အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။

Ph:09-699302602Ph:09-699302602

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ဦးေဇာ်မင်းထွန်း[၁၂/ရပသ 

(ိုင်)၀၃၈၉၇၃]ကိုင်ေဆာင် 

ထားေသာ သေ  ဘာသားလုပ ်

သက်မှတ်တမ်းစာအုပ ်CDC-

69910 ှင့်  All in one စာအုပ် 

သည်  ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်း 

ကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၇၀၅၀၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၇၀၅၀၇

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးေဇေဇဟန်[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၄၇ 

၉၄၅]ကိုင်ေဆာင်ေသာ CDC-80345၏ 

PSC&RB လက်မှတ ်ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၂၈၇၈၅၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၂၈၇၈၅၇

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်မိနယ်၊ ေအးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ 

တိုက်အမှတ်(၄၀)၊ အခန်းအမှတ် 

(၄၀၃)ကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ 

ဦးလှမွန်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၀၉၄၁၂]

ထံမှ အဆင့်ဆင့် ဆက်စပ်စာချပ် 

များြဖင့ ် ြပန်လည်ဝယ်ယူထားသူ 

ေဒ ကွန်ချင်း[၁၀/သဖရ(ိုင်)၀၆၄ 

၂၂၂]မှ တုိက်ခန်းအမည် ေြပာင်းလဲေပး 

ပါရန်    ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ 

ထုတ်ေပးရန်မသင့်ေကာင်း ကန်  

ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 

(၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထား ြပည့ ်စုံစ ွာြဖင့  ်

တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတ ရသီရိမိ၊ ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်၊ ၂/ဥတ ရသီရိအလယ်ရပ်၊ ေြမကွက်အမှတ ်(ဥ-၇၂၇၉၊ ၇၂၈၁)၊ ေြမ 
ဧရိယာ(၀.၁၃၃)ဧက၊ ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်၏ အမည်ေပါက် 
ဦးေအာင်ေသာင်း၊ အဖအမည် ဦးဖုိးစံ[၁၃/ကလန(ုိင်)၀၁၁၈၄၉]ှင့် တရားဝင် 
ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်ခင်ရီ၊ အဖအမည်၊ ဦးeာဏ်[၁၃/ကလန(ိုင်)၀၁၁၈၅၀]
တို ကွယ်လွန်သွားသြဖင့ ်သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ဦးမိုးေအာင်၊ အဖအမည် 
ဦးေအာင်ေသာင်း [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၀၇၃၇၀]၊ ဦးေနေအာင်၊ အဖအမည် 
ဦးေအာင်ေသာင်း [၉/မနမ(ိုင်)၁၂၂၈၄၀]၊ ဦးြပည့်ေအာင်၊ အဖအမည် 
ဦးေအာင်ေသာင်း [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၅၃၂၅၀]ှင့ ်ေဒ ခင်ငရုည်ဖိး၊ အဖအမည် 
ဦးေအာင်ေသာင်း [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၅၇၂၃၄]တိုမှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း 
ေကညာစာချပ်ချပ်ဆိုရန်အတွက် ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့်ေလ ာက်
ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ် 
စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမန်ိဒကီရမီျား အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ  
ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမပု/ံေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက် 
ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
လိုက်သည်။           မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”

ရန်ကန်ုမိ၊ ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဘိကုေလးေဈးလမ်း၊ 

အမှတ်(၄၇)၊ အခန်းအမှတ်(၆)ဟုေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတဲွ (၄)ထပ်တုိက်၏ 

ပထမထပ်(ယာ)တိုက်ခန်းြဖစ်သည့ ်    အကျယ်အဝန်း(၂၅ေပ x ၆၀ေပ)ရှိ 

တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၌ တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ 

ကိုယ်ပိုင်မီတာ(၂)လုံး၊ ေရေမာ်တာအပါအဝင် ေရ၊ မီးအစုံ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တုိကုိ တုိက်ခန်း အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ြမြမဝင်း[၁၂/လသန 

(ိင်ု)၀၀၀၇၂၀]ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယ ူ

ရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တန်ဖိုးေငွအနက် တစ်စိတ်တစ် 

ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိပါတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင် 

ခံစားခွင့်ရှိပါက မည်သူမဆို အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤ 

ေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိသုတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)

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

အမှတ်(၃၇)၊ အိုးကုန်းလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်(၃၇)၊ အိုးကုန်းလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-5064959ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-5064959

မီး သတိြပ



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၉)ရပ်ကွက်၊ ဆင်ေြခရာကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်(၄၄၇-ဘီ)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၉)ရပ်ကွက်၊ ဆင်ေြခရာကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်(၄၄၇-ဘီ)၊ 

ဦးပိုင်အမှတ်(၃/၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ဓနိေြမအမျိးအစား၊ ဧရိယာ(၃၂.၉၇)ဧကှင့်ပတ်သက်၍ ဦးပိုင်အမှတ်(၃/၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ဓနိေြမအမျိးအစား၊ ဧရိယာ(၃၂.၉၇)ဧကှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ပါေြမ (၃၂.၉၇)ဧကမှာ   က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ   ဦးစိုးေကျာ်ိုင်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၆၄၇၅၉]မှ 

လက်ရိှလက်ေရာက် တရားဝင် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားေသာ ေြမများြဖစ်ပီး၊ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှလဲွ၍ အြခားမည်သူမ    

ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ အာမခံအြဖစ်တင်သွင်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့်လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေြမကွက်ခဲွစိတ်ြခင်း၊ 

ေြမငှားစာချပ်ဂရန်ေလ ာက်ထားြခင်းများ ြပလုပ်ခွင့်မရှိေကာင်းှင့ ်ြပလုပ်ပါက ြပလုပ်သူအား တည်ဆဲဥပေဒ 

များှင့်အညီ တရားစွဲအေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးစိုးေကျာ်ိုင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးစိုးေကျာ်ိုင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ သစ်သစ်ြမင့်ေအာင်   ဦးြမတ်သူ ေဒ သစ်သစ်ြမင့်ေအာင ်   ဦးြမတ်သူ

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၇၈)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၁၅၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၇၈)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၁၅၃) 

ုံး-အမှတ်(၂၂၅)(ပထ)၊ ၃၅-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၃၉၉၄ုံး-အမှတ်(၂၂၅)(ပထ)၊ ၃၅-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၃၉၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၄၀)၊ ပထမထပ်အခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးကိ ု

ပိုင်ဆိုင်၍ ဝန်ခံကတိြပသူ ေြမပိုင်ရှင် (တိုက်ပိုင်ရှင်)ဦးြမင့်သိန်း[၁၂/သကတ(ိုင်) 

၀၅၇၇၅၂]ှင့ ်ေဒ စန်းစန်းရ[ီ၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၄၀၀၄၀]တို၏ထမှံ က န်ေတာ် ဦးငမ်ိးချမ်း 

ြပည့်ဖိး[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၂၈၈၂၆] ကိင်ုေဆာင်သသူည် အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 

(၁၁-၁-၂၀၂၂)ရက်တွင် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို 

ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဦးငိမ်းချမ်းြပည့်ဖိးဦးငိမ်းချမ်းြပည့်ဖိး

အမှတ်(၄၈၂)၊ ဒု-ထပ်၊ (၅၂)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၈၂)၊ ဒု-ထပ်၊ (၅၂)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-797278877Ph:09-797278877

ချန်းဂျိးပရင့်ပက် ြမန်မာကုမ ဏီလီမိတက်ချန်းဂျိးပရင့်ပက ်ြမန်မာကုမ ဏီလီမိတက်
(CHANGJO PRINTPACK MYANMAR COMPANY LIMITED)(CHANGJO PRINTPACK MYANMAR COMPANY LIMITED)
အစုရှင်များ၏ ဆ အရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းအား အစုရှင်များ၏ ဆ အရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းအား 

လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၃၉(ဂ)အရ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၃၉(ဂ)အရ 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ (၁၃)ရက်တွင် ကမု ဏီုံးခန်းတွင် ကျင်းပြပ 
လုပ်ေသာ အစုရှင်များ၏ အထူးအစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ ချန်းဂျိး 
ပရင့်ပက် ြမန်မာကုမ ဏီလီမိတက်(Changjo Printpack Myanmar 
Co.,Ltd.)အား အဆိုပါ ၂၀၂၂ခုှစ ် ၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၃)ရက်မှစ၍ 
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရန ်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသို စာရင်း 
ရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးရာတွင် ေဒ ဆြုပည့စ်ုအံား စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရး 
အရာရှိအြဖစ ်ခန်အပ်ပါသည်။ 

ကုမ ဏီမှရရန်ှင့်   ေပးရန်ရှိသည်များကို  (၃၁-၁-၂၀၂၂)ရက် 
ေနာက်ဆုံးထား၍ ေဖာ်ြပပါ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး အရာရှိထံ 
ေတာင်းခံြခင်းများှင့် ေပးသွင်းြခင်းများ ြပလုပ်ိုင်ေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 

                                                      ေဒ ဆုြပည့်စုံေဒ ဆုြပည့်စုံ
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

ချန်းဂျိးပရင့်ပက် ြမန်မာကုမ ဏီလီမိတက်ချန်းဂျိးပရင့်ပက ်ြမန်မာကုမ ဏီလီမိတက်

မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးရန်မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးရန်

ဦးစိန်(AD-022676)ကို အသိေပးအေကာင်းကားြခင်းဦးစိန်(AD-022676)ကို အသိေပးအေကာင်းကားြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ွယ်နီ(၆)လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၆၄)ေန ဦးလွင်ဦးြမင့်(PDE ၁၁၁၈၃၃)၊ [၇/ပတတ(ိုင်)၀၅၂၄၂၇]၊ ေဒ စ ာမိုး[၇/

ပတတ(ိုင်)၀၅၂၃၉၀]တို၏ လ ဲအပ်ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ွယ်နီ(၆)လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၆၄)၊ ေြမအကျယ် ဧရိယာ(၄၀x၆၀)ေပ၊ ၂၄၀၀စတုရန်းေပ၊ ဦးစိန်  အမည်ေပါက ်

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား က ်ုပ်၏ေဖာ်ြပပါ မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးလွင်ဦးြမင့်၊ ဇနီး 

ေဒ စ ာမိုးတိုမှ ၁၉၉၇ ခုှစ်တွင် ေြမှင့်အိမ်ကိ ုလက်ေရာက်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်ေနထိုင် 

ခ့ဲသည်မှာ ယေနတုိင်ြဖစ်ပါသည်။ ယခုအခါ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများမှ အေရာင်းအဝယ် 

မှတ်ပံုတင်စာချပ်ချပ်ဆုိ၍ အမည်ေပါက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ဦးစိန်ယခု 

ေနရပ်လပ်ိစာမသအိား တရားဝင်အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုတံင်စာချပ်ကိ(ု၂၁)ရက်အတွင်း 

ချပ်ဆုိေပးရန် အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါသတ်မှတ်ရက်အတွင်း တစ်စံုတစ်ရာ 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်မ မရိှဘ ဲပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဥဲပေဒများအတိင်ုး ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အေကာင်းကားသိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မိုမိုေကျာ်(LL.B)ေဒ မိုမိုေကျာ်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၁၁၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၁၁၉)

ဖုန်း-09-450009527ဖုန်း-09-450009527

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ အာဇာနည်လမ်း၊ အမှတ-်၁၂၄၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၆၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၂၄ ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်အဝန်း 

(၆၆ေပx၆၀ေပ)၊ (၀.၀၉၀)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမှင့ ်ေြမေပ ရိှ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ 

ဦးရဲထွဋ်ဝင်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၄၁၃၃]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီး 

အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသို အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ(ှ၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် 

အထား၊ စာရက်စာတမ်းခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို   ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒါက်တာေမစန်းပွင့်                       ေဒ ကာြဖဝတ်ရည် ေဒါက်တာေမစန်းပွင့ ်                      ေဒ ကာြဖဝတ်ရည်

 LL.B, LL.M, MRes,PhD                         LL.B, LL.M LL.B, LL.M, MRes,PhD                         LL.B, LL.M

     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၄၄)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၈၉)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၄၄)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၈၉)

Legal Steps Legal Consulting LimitedLegal Steps Legal Consulting Limited

တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၁၂၊ ၁၁၃)၊ ဟိုတယ်ရန်ကုန်၊ ြပည်လမ်း၊ (၈)မိုင်၊ တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၁၂၊ ၁၁၃)၊ ဟိုတယ်ရန်ကုန်၊ ြပည်လမ်း၊ (၈)မိုင်၊ 

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၁ မှ ၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၅ ထိဖုန်း-၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၁ မှ ၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၅ ထိ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ကိကုန်းအေရှရပ်ကွက်၊ (၆) လမ်းေြမာက်၊ 

အမှတ်(၅၄၇/ခ) ဟ ုေခ တွင်ေသာ  (၂၅x၇၀)ေပေပ ရိှ RC ှစ်ထပ်ခဲွတိက်ုှင့ ်အမ်ိခေံြမ 
ကိ ုေဒ တင်တင်ယ ု[၁၂/အစန(ိင်ု) ၁၃၂၉၀၈] မှ ပိင်ုဆိင်ုပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာြဖင့ ်
တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ု ဝန်ခံသြဖင့်  က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ အဆိုပါ 
အိမ် ခံေြမအား အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွအချိ ေပးေချပီး၍ 
ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်းများြဖင့်  ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း  
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
                                      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ                                       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေဒ ြပည့်ြပည့်စ ရှင် ေဒ ြပည့်ြပည့်စ ရှင် 
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၅၆၈၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၅၆၈၉)

အမှတ် ၁၆၉၊ မိတ်လမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ အမှတ် ၁၆၉၊ မိတ်လမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 
ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၅၇၁၁၅ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၅၇၁၁၅

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ သတုလမ်း၊ အမှတ် 

(၇၉၀/၇၉၁)ေန ေဒ ိုင်ိုင်ေမာ် [၉/မကန(ိုင်)၀၉၉၄၇၆] သည်  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားကို မိမိတစ်ဦးတည်း  မူပိုင်အမှတ်တံဆိပ ်

အမည်အြဖစ် ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၌ မှတ်ပံုတင်အမှတ် (၄/၄၈၇၆/ 

၂၀၂၁) ြဖင့် (၁၆-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနက တရားဝင် မှတ်ပံုတင်သွင်းထားပီးြဖစ်ပါသည်-

အထက်ေဖာ်ြပပါ “မိုးကုတ်တိုင်းရင်းသ”ူ ဟူေသာ  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် 

အမှတ်အသားကိ ု အသုံးြပ၍ တိင်ုးရင်းသားိုးရာ အစားအစာအမျိးမျိးတိုကိ ုထတ်ုလပ်ု 

ပီး ထည့်သွင်းထပ်ုပုိးကုန်ပစ ည်းများေပ တွင် တဆံပ်ိိက်ုိှပ်ကာ ရန်ကုန်မိှင့် ြမန်မာ 

ုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးတွင် လူမ ကွန်ရက်ဆက်သွယ်ေရးစနစ်မှ လက်လီလက်ကား ြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချလျက်ရိှပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍  ေဖာ်ြပပါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည် အမှတ်အသား 

ကို အားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ြဖစ်ေစ၊ တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ 

ြဖစ်ေစ ဆင်တယူိုးမှား တပုြပလပ်ုသုံးစဲွြခင်း မြပလပ်ုရန် သတ ိေပးတားြမစ်အပ်ပါသည်။ 

လုိက်နာြခင်းမရိှပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ှင်းယုေဝေအးေဒ ှင်းယုေဝေအး

LL.B.,LL.M, D.I.L,DL-101 WIPO (Switzerland)LL.B.,LL.M, D.I.L,DL-101 WIPO (Switzerland)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၁၅၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၁၅၂)

အမှတ်(၉၉၁)၊ (၅-လ ာ)၊ ေမတ ာလမ်း၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉၉၁)၊ (၅-လ ာ)၊ ေမတ ာလမ်း၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၇၈၈၀၃၁၇၁၃ဖုန်း-၀၉- ၇၈၈၀၃၁၇၁၃

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်(၄၂)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၁၆၆)၊ ကင်းဝန်လမ်း၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၄၁x၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၆)ဧက၊ 

စတုရန်းေပ(၂၄၆၀)ရှိသည့် ှစ်(၆၀)ဂရန် တစ်ထပ်ပျ်ေထာင်အိမ်ေြမအား အကျိးခံ

စားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ လှကိင် 

(DKU-023188)[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၃၂၅၇၀]က ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

မှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ် စရန် ေငွ  တချိတစ်ဝက်ကိ ု ေပးေချပီး 

ြဖစ်ပါသြဖင့ ်အထက်ပါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများှင့် 

တကွ က ု်ပ်ထသံို  လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုလုပ်ထံုးလုပ်နည်းဥပေဒှင့်အညီ အပီးအပိင်ု လက်ေရာက် 

လ ဲေြပာင်းပီး ဝယ်ယူသူ၏အမည်ေပါက်ရရှိသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမျိးေကျာ်သူဦးမျိးေကျာ်သူ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၄၃)(၁၅-၆-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၄၃)(၁၅-၆-၂၀၁၇)

၄၁/၉၄၃၊ သဇင်မိင်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၄၁/၉၄၃၊ သဇင်မိင်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

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

ှစ်ဦးသေဘာတူကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ှစ်ဦးသေဘာတူကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်
ပစ ည်းခန်းခွဲေဝပီးစီးပီးြဖစ်ပါေကာင်း ပစ ည်းခန်းခွဲေဝပီးစီးပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေဇာ်လင်းိင်ု[၁၂/တတန(ိင်ု)၁၇၉၃၅၆]၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ တံွေတးမိနယ်၊ တာဝေကျးရာ ေန ဦးေဇာ်လင်းုိင် 

[၁၂/တတန(ုိင်)၁၇၉၃၅၆]ှင့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ တံွေတးမိနယ်၊ အိုးဘို 
ရပ်ကွက်ေန ေဒ ေအးုုခုိင်[၁၂/တတန(ုိင်)၀၅၈၉၅၇]တုိသည် (၁၁-၁-၂၀၂၂)
ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတကွူာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးခဲ့ပီး ပစ ည်းခန်းလည်းခဲွေဝပီးစီးခဲ ့
ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေနာက်ေနာင်တွင် ေဒ ေအးုုခုိင်ှင့် ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝတုိသည် 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေဇာ်လင်းုိင်ှင့် လံုးဝပတ်သက်၊ သက်ဆုိင်ြခင်း မရိှေတာ့ 
ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဇလပ်ြဖ(စ်-၁၁၇၃၈)ေဒ ဇလပ်ြဖ(စ်-၁၁၇၃၈)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၈၈၈၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၈၈၈၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ည၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၁၈၇)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၁၁၈၇)၊ ဧရာ(၂၂)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ေဒ နန်း 
ချိချိ ပံး[၁၃/မတန(ုိင်)၀၀၁၀၁၁]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
(ဇနီး) ေဒ နန်းချိချိ ပံးသည် (၈-၈-၂၀၂၁)ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သြဖင့ ်ဦးစိုးစိုးေဇာ ်
(ခ)ေဇာ်ထွဋ်[၁၃/မတန(ိုင်)၀၀၁၀၁၀]မှ တရားဝင်အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိေသာ ခင်ပွန်း 
ေတာ်စပ်ေကာင်း၊ ဒဂုံမိနယ်တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ် ၁/၁၅/၂၀၂၂၊ သခ   ျိင်း 
လက်မှတ်၊ ေဒ နန်းချိချိ ပံးေသဆုံးေကာင်း ရပ်ကွက်၊ မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး 
ေထာက်ခစံာ၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်း၊ အမည်ေပါက် ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 
စာချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာမ အေပ  တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။         ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ခံေရာင်းမည် ခံေရာင်းမည ်

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်
ေပ(၄၀x၆၀)ေပ(၄၀x၆၀)

လှည်းကူးမိ၊ ရန်ကုန်-ပဲခူးလမ်းမအနီးလှည်းကူးမိ၊ ရန်ကုန်-ပဲခူးလမ်းမအနီး

၅၈ သိန်း(ညိ  င်း)၅၈ သိန်း(ညိ  င်း)

ဖုန်း-09-795481505ဖုန်း-09-795481505



ဇန်နဝါရီ  ၁၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကန်ုေတာင်ပိင်ုးခိင်ု၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေညာင် 

သုံးပင်ေကျးရာအုပ်စု၊ သန်လျင်ေြမာက်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ(်၆၈၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ် 
(၃၆/ခ)၊ အစိုးရေြမ၊ ေြမမျိးှင့ ်အတန်းအစား (R1 R2)၊ ေြမဧရိယာ(၈.၆၁) ဧကရှိ 
ေြမကွက်ကီးအနက်မ ှတရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေြမစာရင်း၊ စာရက်ေပ  
တွင် (C-6,C-7) ဟု မှတ်သားေဖာ်ြပထားေသာ ဧရိယာ(၆၀ေပx၆၀ေပ) အကျယ် 
အဝန်းရှိ ေြမကွက်တစ်ကွက်ှင့ ် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလံုးသည် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး 
ဦးစီးဌာန၊ လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေဒ သင်းသင်းစိုးလွင် အမည်ြဖင့ ်
တည်ရှိေသာ  ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက် ေဒ သင်းသင်းစိုးလွင်ထံမ ှ
ဦးလှြမင့ ် (ခ) ဦးကချင်ဒရမ်း [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၄၁၄၉၉]က အရပ်ကတိ စာချပ် 
ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ  ဦးလှြမင့(်ခ) ဦးကချင်ဒရမ်းထံမ ှ
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကို စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် 
ပတ်သက်၍ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကညာ 
ချက်ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ ်
ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သက်သက် (LL.B.,LL.M)ေဒ သက်သက် (LL.B.,LL.M)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၈၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၈၆)

အမှတ်(၃၁)၊ ဇဋိလလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၄၄၈၀၀၁၅၉၇အမှတ်(၃၁)၊ ဇဋိလလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၄၄၈၀၀၁၅၉၇

အိမ် ခံေြမေရာင်းမည်အိမ် ခံေြမေရာင်းမည်

အင်းစိန်မိနယ်ရှ ိ(100'x300') ေဆးုံ၊ 

ေဆးခန်း၊ ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်း 

ဖွင့်ရန် သင့်ေလျာ်သည်။

ဆက်သွယ်ရန်- 09-799743803ဆက်သွယ်ရန်- 09-799743803

"ုံးခန်းသစ်လိပ်စာေြပာင်းေရ ြခင်း""ုံးခန်းသစ်လိပ်စာေြပာင်းေရ ြခင်း"
T.K.O Construction Co.,Ltd & Amazing Jupiter Trading Co.,Ltdတို၏ လပ်ိစာကိ ုယခင်လပ်ိစာအမှတ်(၃၃၄၊ 

က)၊ သစ ာလမ်း၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်မ ှအမှတ်(၂၇၅၊ က)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ အမှတ်(၆)အမှတ်(၂၇၅၊ က)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ အမှတ်(၆)

ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်သို ေြပာင်းေရ ဖွင့လှ်စ်ထားပါေကာင်းရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်သုိ ေြပာင်းေရ ဖွင့လှ်စ်ထားပါေကာင်း မတ်ိေဟာင်း၊ မတ်ိသစ်Customer များအား 

အသိေပးတင်ြပအပ်ပါသည်။    Managing Director ဦးမျိးဝင်းManaging Director ဦးမျိးဝင်း

      Ph:09-940178400      Ph:09-940178400

အိမ်သုံးကားသန်သန်ေရာင်းရန်အိမ်သုံးကားသန်သန်ေရာင်းရန်
၁။ TOYOTA Fielder, 1500 CC, 2011 Model, x Grade အညိေရာင်၊ 
သေ  ဘာချကတည်းက ရပ်ထားသည်။ ကီလိုမီတာ (၇)ေသာင်းေကျာ်၊ 7R, 
55 x X(YGN)။
၂။ SUZUKI P/UP, 660 CC, 2008 Model, 3R 50 x X(MDY) (အြဖ)၊ JPN 
ေမာ်တင်ဖန်(JPN မှာဆင်) (RPM)ပါ၊ A110Y, HID၊ မီး၊ ေရှအတွင်းခန်း ဘက်မှန် 
(အကီး)စတီးခွက်ပါ။ ကမ်းခင်း၊ အလူမီနီယံခင်း(ေအာ်) ေနာက်နံေထာင့် 
နီကယ်၊ ေဆးေဘာ်ဒီ (ေဘာင်ကုတ်နီကယ်ပါ၊ ဘယ်ညာနီကယ်ကာဘာပါ)။
၃။ TOYOTA Landcruiser, 4 x 4, 2005, 3J/25xxx(YGN) (ဆုိက်ကနက်)ေအာ် 
အမပဲတ်လည်၊ ပစ ည်းစု ံCCTVပါ၊ Km 10000x သန်ိးေကျာ်ပိင်ုရှင်အမည်ေပါက် 
တိုက်ိုက်သွင်းထား။
မှတ်ချက်။ ေငသွားတစ်ဝက်နဲ  CB Bank, AYA Bank တိုှင့ ်A/C ထထဲည့ေ်ပး မှတ်ချက်။ ေငသွားတစ်ဝက်နဲ  CB Bank, AYA Bank တိုှင့ ်A/C ထထဲည့ေ်ပး 
လိုရပါသည်။ လိုရပါသည်။ 
ဆက်သွယ်ရန်-Ph:09-254259505,09-260005252,09-5418818ဆက်သွယ်ရန်-Ph:09-254259505,09-260005252,09-5418818

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊ ဥက ံမိ၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ 

ရပ်ကွက်၊ ရန်ကန်ု-ြပည်လမ်းေန ဦးခင်ေမာင်ေထွး[၁၂/တကန(ိင်ု)၀၈၉၅၈၉]
ှင့ ်ေဒ သန်းသန်းဝင်း[၇/ဇကန(ိင်ု)၀၁၀၀၄၁]တို၏သား ေမာင်ေအာင်ရေဲဇာ် 
[၁၂/တကန(ိုင်)၁၈၆၄၆၁]သည်  မိဘများ၏ ဆိုဆုံးမမ ကိုနာခံမ မရှိဘဲ 
ေနအိမ်မှ မိမိသေဘာအေလျာက်ထွက်သွားေသာေကာင့် ယေနမှစ၍ သား 
အြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့်  ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ ်
ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝအား လုံးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ
ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုစံမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခပံါ၊)

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၇၄၁)(၁၆-၁၁-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၇၄၁)(၁၆-၁၁-၂၀၁၇)
ဗ လလမ်း၊ အေဖျာက်မိ၊ တိုက်ကီးမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၄၀၂၂၄ဗ လလမ်း၊ အေဖျာက်မိ၊ တိုက်ကီးမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၄၀၂၂၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-(၃၂)၊ 

ေရ ြပည်သာ(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၅၉၉) ြဖစ်သည့ ်ှစ် (၆၀) ေြမငှားဂရန ်
ေြမကွက်အနက်မှ မခွဲမစိတ်ရေသးသည့်ေြမကွက်ြဖစ်ေသာ  (ေခါင်းရင်းဘက ်
ြခမ်း)၊ ေပ(၂၀x၆၀) အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမှင့် ေနအိမ်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး 
ကိ ုဂရန်အမည်ေပါက် ဦးြမင့်သိန်းထံမှ တစ်ဆင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ဦးေဌးဦး 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၄၇၈၇၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များှင့တ်ကွ (၂၄-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား ပီး က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား ပီးြပတ်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ
ေဒ နန်းမိုခမ်းေအာင်ေဒ နန်းမိုခမ်းေအာင်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၂၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၂၇၃)
အမှတ်-၆၀၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊အမှတ်-၆၀၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၂၆၈၁ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၂၆၈၁

''ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်''''ကန်ကွက်ိုင်ပါသည'်'
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၁၅၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၂၂၆)၊ အကျယ်အဝန်းအလျား (၄၀)ေပ၊ အနံ (၆၀)
ေပရိှ (ပါမစ်ေြမ) ေြမကွက်ှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေသာ ဦးဝင်းေကျာ်ေကျာ်ဗုိလ် [၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၁၀၉၅၁] ထံမှ 
အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက် 
အထား(မရူင်း) စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
(၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ  လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်းကန်ကွက်ြခင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးဆုံး 
သည့်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ
ေဒ လင်းလက်ေလးေမာင်(LL.B)ေဒ လင်းလက်ေလးေမာင(်LL.B)

(အထက်တန်းေရှေန) (စ်-၃၈၉၀၄)(အထက်တန်းေရှေန) (စ်-၃၈၉၀၄)
အခန်း(ေအ-၁၁/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ အခန်း(ေအ-၁၁/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၄၄၄၂၅၂၂၀၀ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၄၄၄၂၅၂၂၀၀

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ပန်းတေနာ်မိနယ်တရားုံးေတာ်ပန်းတေနာ်မိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၈၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၈

ဦးေဇာ်ေဇာ်ေအာင်            ၁။ ဦးေကျာ်စွာေဌး(ခ)ဦးေကျာ်စွာေထွး

      ှင့်   ၂။ ဦးေကျာ်သူလင်း(ခ)သာရင်

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

ရခိင်ုြပည်နယ်၊ ေတာင်ကတ်ုမိ၊ သမ်ိေတာ်ရပ်ကွက်၊ းဥတ မလမ်းေန 

(၂) တရားပိင ်ဦးေကျာ်သူလင်း(ခ)သာရင်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစ 

ရမည်။ 

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိ ုဦးေဇာ်ေဇာ်ေအာင်က ေမာ်ေတာ်ယာ်ပျက်စီး 

ဆံုး းံမ ှင့်ကုန်ပစ ည်းများပျက်စီးဆံုး းံမ  နစ်နာမ များအတွက် ေလျာ်ေကးေငွ 

(၉၀၆၈၀၀၀/-)ကျပ်ရလိုမ  ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင ်

ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု  ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့အ်ချက်များကိ ုေချပေြပာ 

ဆိုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရလီ 

(၁၁)ရက်(၁၃၈၃ခှုစ်၊ တပိုတဲွလဆန်း ၁၁ရက်) မွန်းမတည့မ် ီနနံက်(၁၀:၀၀)

နာရတွီင် အထက်အမည်ေရးသားပါရိှေသာ စဲွချက်များကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် 

ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်သင်သိေစရမည်ဟ ု အထက်ကဆင့်ဆို 

သည့ရ်က်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာတွင် ြငင်းချက် 

များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိေုသာ စာရက် 

စာတမ်းများအတတူ ူေဆာင်ယလူာေစရမည်။ သိုတည်းမဟတ်ု သင်၏ကိယ်ု 

စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်က ထေုချတင်သွင်း 

လိုလ င် အမ မတိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ 

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၁)ရက်တွင် ုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

             (ေအာင်သူဟိန်း)             (ေအာင်သူဟိန်း)

            မိနယ်တရားသူကီး            မိနယ်တရားသူကီး

ပန်းတေနာ်မိနယ်တရားုံးပန်းတေနာ်မိနယ်တရားုံး

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ေပျာက်ဆုံးေကာင်း 
ေဒ ြမင့ြ်မင့ရ်[ီ၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၇၉၀၉၅]ကိင်ုေဆာင်ထားေသာ Royal 

moonStar Garment . M.F.G Co.,Ltd ၏ MICB ဘဏတွ်င် F.D.R 100088 
နပံါတ်ြဖင့ ်ဖွင့လှ်စ်ထားေသာ ဘဏ်စာအပ်ု ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှ 
ပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၂၅၇ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၂၅၇

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း
ဥတ ရသီရိမိ၊  ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်အမှတ်၊ ၁/ဥတ ရသီရိ 
ေြမာက်ရပ်၊  ေြမဧရိယာ(၀.၁၆၁)ဧက၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(ဥ-၆၀၃၉)၊ ေဒ ေကသွယ် 
ေှာင်း (ဘ) ဦးေအာင်သန်ိး အမည်ေပါက်  
ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်  ေြမကွက်ကို  
ဦးခန်ထူးေဇာ် [၁၂/စခန(ုိင်) ၀၈၁၅၁၇]
(ဘ) ဦးေကျာ်သူမှ      ေနြပည်ေတာ်၊ 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏  အထူး
ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၁၅၄၁/ 
၂၀၂၀  (၃၁-၈-၂၀၂၀) တင်ြပ၍  ေဒ ူပ 
(ခ) ခင်ပူ [၉/မမန(ိင်ု)၀၃၆၀၂၄]၊  (ဘ)  
ဦးသူရအမည်ြဖင့ ်မှတ်ပုံတင် အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံ/ေြမရာဇ 
ဝင် ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင် 
ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊  တရားုံး 
အမိန် ဒီကရီများ အေထာက်အထား 
ခုိင်လံုစွာ တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်
ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါ 
ရှိသည့်ရက်မှစ၍(၁၅)ရက်အတွင်း  လာ 
ေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ် 
မှတ် ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက  
ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ် အညီ 
ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက် 
ထားလာမ အားဆက်လက် ေဆာင်ရက ်
ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ေကညာလိက်ု 
သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၃၆/D၊ ေြမကွက်အမှတ်-၇၉/ေအ/၄၊ 
ဧရိယာ(၀.၂၅၀)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်-၄၈/ခ၊ အင်းယားလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ 
ဦးတင်ထွဋ်၊ (ေဒ ရီရီစံ) အမည်ေပါက် ေြမ 
ပိင်ုေြမ (မစိက်ုပျိးေြမ)ေြမအား အမည်ေပါက် 
များြဖစ်ကသည့် ဦးတင်ထွဋ်(ဖခင်)သည် 
(၉-၁-၁၉၉၅)ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ 
ေဒ ရ ီရစီ(ံမခိင်)သည် (၂၆-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန  
တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်ခဲ့က 
သြဖင့် သား/သမီးများြဖစ်ကသည့် ဦးမျိး 
ထွဋ်ဦး[၁၂/မရက(ိုင်)၁၅၁၀၁၃]၊ ဦးေကျာ် 
မျိးထွဋ်[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၈၉၂၁၄]၊ ဦးေအာင် 
မျိးထွဋ် [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၃၂၇၂၆]၊ ေဒ သက် 
မျိးထွဋ် [၁၂/မရက(ုိင်)၀၇၀၁၇၃]၊ ေဒ ွယ် 
မျိးထွဋ် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၈၉၂၇၈]တိုကမိမိ 
တိုသာလ င် တရားဝင ်အေမွဆက်ခံသူများ 
ြဖစ်ကပါေကာင်း၊ အေမွစားအေမွခ ံကိတ ိမ 
သား/သမီးများ လုံးဝမရှိပါေကာင်းှင့ ်မိဘ 
များ ကွယ်လွန်ချန်ိတွင် အထက်ပါ ေြမကွက် 
ှင့ပ်တ်သက်၍ ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်း ဥပေဒ 
ှင့်အညီ တရားဝင်အေမွဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ပါ 
ေကာင်း   (၂၅-၁၀-၂၀၂၁) ရက်စွဲြဖင့ ်ကျမ်း 
ကျနိ်ဆိုထားသည့ ်ကျမ်းကျနိ်လ ာ မူရင်း (၁)
ေစာင်၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ မူရင်း(၂)
ေစာင်၊ ဦးတင်ထွဋ်၊ ေဒ ရီရီစံတို၏ေသဆုံးမ  
လက်မှတ်(၂)ေစာင်၊ အမည်ေပါက်  စာချပ်၊ 
ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားများကိတုင်ြပ၍ 
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်း  
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက် 
ထားလာရာ တရားဝင် ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ သည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတုိင်း ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

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

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံေြမာက်မိနယ်၊ ကင်းဝန်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၃၃၄/က)ရှိ ေရ/မီးစုံ ေြမကွက်ကိ ုေဒ ြမြမဦး [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၁၅၉၄] 

J/RGN-010538  မှ လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်၍ က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 

အတွက်  စရန်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။  ကန်ကွက်လိုပါက  မည်သူမဆို 

အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)အေထာက်အထားှင့်တကွ တရားဝင် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်  ထိုရက်ေကျာ်လွန်ပါက  ဥပေဒှင့်အညီ 

အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ငိမ်းေဌး B.A LAW LL.Bေဒ ခင်ငိမ်းေဌး B.A LAW LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၁)

(၆၁/၆၃)၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၆၁/၆၃)၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၃၉၂၃၉၄၊ ၀၉-၅၁၆၈၈၉၅ဖုန်း-၀၁-၃၉၂၃၉၄၊ ၀၉-၅၁၆၈၈၉၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၇၉)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၉၂)၊ အကျယ်(၄၀'x၆၀')၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ် 
ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အမှတ်(၂၉၂)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ (၇၉)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်းတွင ် ေဒ သန်း [၁၂/လသန(ိုင်) 
၀၁၃၀၂၂]အမည်ြဖင့် ချထားေပးြခင်းခံရပီး ၎င်းထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူထားရှိသ ူဦးထွန်း[၁၂/ခရန(ိုင်) 
၀၂၉၇၂၄]က မမိတိစ်ဦးတည်း လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့ ်
ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ 
ှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလပ်ု 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

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။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်

၃၉/B၊ ေြမကွက်အမှတ-်၆၀၂၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား၊ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ အမှတ်-၆၀၂၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ၃၉/B-ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် မိေြမစာရင်းတွင် ဦးကည်စုိး(TKN-၀၂၇၂၂၂) အမည် 
ေပါက်လျက်ရှိပီး၊ ၎င်း၏ကိုယ်စား ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ 
အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၇၃၅၈/၂၀၁၀(၁၂-၇-၂၀၁၀)အရ ေဒ သန်း 
သန်းေထွး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၇၄၆၈] ၎င်းထံမ ှ(၃၀-၉-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ “ှစ်ဦး 
သေဘာတူ အိမ် ခံေြမအပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”အရ ဝယ်ယူ 
ထားရိှသ ူေဒ ချိင်ရှာ [၁/မကန(ြပ)၀၀၀၂၆၀]က မမိတိစ်ဦးတည်းလက်ဝယ်ထားရိှ 
ပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်တို 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက ်
အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိ 
ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက် 
ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

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။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊  ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ (၉၄)

ရပ်ကွက်၊ A(၇)လမ်း၊ တုိက်(၄)၊ အခန်း(၄၀၂)၊ အေပ ဆံုးထပ်ကုိ တရားဝင် 
ေရာင်းချ ပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ ှင်းွယ်လွင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၄၁၇၉၂]
ထံမှ က ်ုပ်က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း၊ အေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကို   ဥပေဒှင့်အညီ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးေပါင်ဒိုးေထာင်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၄၂၂၀၇] ဦးေပါင်ဒိုးေထာင်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၄၂၂၀၇]
 Ph: 09-969830849, 09-977298585 Ph: 09-969830849, 09-977298585

တိုက်ခန်းဝယ်ယူြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းတိုက်ခန်းဝယ်ယူြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ သေြပကန်ုးရပ်ကွက်၊ (၁၂၆)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂)၊ 

ေြမညထီပ်ေန ဦးေအာင်ဇင်လ  င် [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၁၄၇၄၀]မှတ်ပံုတင်ကုိင်ေဆာင်သူ 
ပိုင်ြဖစ်ေသာ အမှတ်(၂၀)၊ (၁၀)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
လမ်းမျက်ှာမ ူေပ(၁၂ ၁၂  x ၅၀)ခန်  (ယာဘက်)မှန်ခန်းကို ေဒ ြမင့်ြမင့်ဦး[၁၂/
မဂတ(ုိင်)၀၄၇၅၃၉]ကုိင်သူ အမှတ်(၁၁၃)၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ ကန်/ေတာင် 
ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်ေနသူသုိ အ ပ်အရှင်းကင်း  ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
ဖွင့်ဟလျက်ေရာင်းချလိုေကာင်းကမ်းလှမ်းရာ   ဝယ်ယူလိုသည့်သူမ ှ  စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုပိုင်ေရးပိုင်ခွင့်ရှိသူမ ှဤသတင်းစာေကာ်ြငာတွင ်
ပါဝင်သည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားမရူင်းှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ထိရုက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ြပလပ်ုသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

တိုက်ခန်းဝယ်ယူသူ၏လိပ်စာတိုက်ခန်းဝယ်ယူသူ၏လိပ်စာ
ေဒ ြမင့်ြမင့်ဦး မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ေဒ ြမင့်ြမင့်ဦး မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊
[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၇၅၃၉] ရန်ကုန်မိ[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၇၅၃၉] ရန်ကုန်မိ
အမှတ်(၁၁၃)၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း ဖုန်း-၀၁-၈၃၉၄၀၉၃အမှတ်(၁၁၃)၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း ဖုန်း-၀၁-၈၃၉၄၀၉၃
ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၉)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၃၆၄)၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၃)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား- ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အမှတ်(၃၆၄)၊ ေအာင်သစ ာလမ်း၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ 
မိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိဟေုခ တွင်ေသာ ေြမှင့အ်ကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုသည ် မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးဝင်းစိန် (AE-၂၃၆၅၇၁) အမည်ေပါက် 
လျက်ရှိပီး  ၎င်းှင့်၎င်း၏ဇနီးကွယ်လွန်သြဖင့်  တရားဝင်အေမွဆက်ခံသူ 
သားသမီးများြဖစ်ကသည် ့     (၁)  ဦးြမင့်စိုး [၁၂/သကတ (ိုင်) ၀၃၇၀၆၃]၊ 
(၂) ဦးြမင့်ေဇာ ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၄၇၂၁]၊ (၃) ဦးြမင့်ေကျာ[်၁၂/သကတ(ိုင်) 
၀၃၇၁၁၂]၊ (၄) ေဒ မိမိေလး [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၃၇၁၀၆]၊ (၅) ေဒ ဝင်းဝင်းရီ 
[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၃၇၁၀၈]တိုမှ    မိမိတို   တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယရူန်  စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ု 
ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း  အေထာက်အထားမူရင်းများ 
ှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို   (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလပ်ုသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

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။

“သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊   မရမ်းကုန်းမိနယ်၊  (၃)ရပ်ကွက်၊   မင်းဓမ လမ်း၊  ေရ ကမ ာအိမ်ရာ၊  အမှတ်-ေအ-၇/၂၀၁ေန 

က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကသည့ ်ဦးသန်ိးထွန်းေအာင်ှင့ေ်ဒ ခင်စန်းမတူို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးသိန်းထွန်းေအာင်ှင့် ေဒ ခင်စန်းမူတို၏ တတိယသမီးြဖစ်သ ူေဒ ေမဦးလွင်(ခ)သဇင်ှင်း (ဘ)ဦးသိန်း 

ထွန်းေအာင် [၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၅၃၄၆]သည် မိဘများ၏ဆိုဆုံးမမ ကို နာခံြခင်းမရှိဘဲ မိဘ၊ ညီအစ်မများ၏ 

စိတ်ေရာကိုယ်ပါ ဆင်းရဲေစသည့် ြပမူေဆာင်ရက်ချက်များ၊ ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေစသည့်ကိစ ရပ်များကို လုပ်ကိုင် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေသာေကာင့်   သမီးအြဖစ်မှ   အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။  ေနာက်ေနာင်တွင် 

ေဒ ေမဦးလွင(်ခ)သဇင်ှင်း ှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ကိစ ကိုမ  မိဘများအေနြဖင့် တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်

မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒါက်တာေမစန်းပွင့်(LL.B,LL.M,MRes,PhD) ေဒါက်တာဇာြခည်ေအာင်(LL.B,LL.M,MRes,PhD) ေဒါက်တာေမစန်းပွင့်(LL.B,LL.M,MRes,PhD) ေဒါက်တာဇာြခည်ေအာင်(LL.B,LL.M,MRes,PhD)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၀၄၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၀၄၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၃၃)

 ေဒ ကာြဖဝတ်ရည်(LL.B,LL.M,DBL) ေဒ သိမ့်သိမ့်စိုးဟန်(LL.B,DBL) ေဒ ကာြဖဝတ်ရည(်LL.B,LL.M,DBL) ေဒ သိမ့်သိမ့်စိုးဟန(်LL.B,DBL)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၈၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၆၉၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၈၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၆၉၈)

LEGAL STEPS LEGAL CONSULTING LIMITEDLEGAL STEPS LEGAL CONSULTING LIMITED

တိုက်-(၁)၊ အခန်း(၁၁၂၊ ၁၁၃)၊ ဟိုတယ်ရန်ကုန်၊ ြပည်လမ်း၊ (၈)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက်-(၁)၊ အခန်း(၁၁၂၊ ၁၁၃)၊ ဟိုတယ်ရန်ကုန်၊ ြပည်လမ်း၊ (၈)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၁ မှ ၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၅ ထိဖုန်း-၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၁ မှ ၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၅ ထိ

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခုိင်၊ ဓုြဖမိနယ်၊ ဓုြဖမိ၊  အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ အိမ်အမှတ်(၉၃/ခ)၊ ေအာင်မဂ  လာ 

လမ်းေန ဦးေအးြမင့ ်(ဘ) ဦးေမာင်သွင ်[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၁၀၂၃၀၄]ှင့် ေဒ သန်းရီ  (ဘ)ဦးေမာင် [၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၀၇၅၉၅၁]
တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာလိုက်သည်။ 

ဦးေအးြမင့ ်(ဘ)ဦးေမာင်သွင်[၁၄/ဓနဖ(ိင်ု)၁၀၂၃၀၄]ှင့ ်ေဒ သန်းရ ီ(ဘ)ဦးေမာင်[၁၄/ဓနဖ(ိင်ု)၀၇၅၉၅၁]တို၏သား 
ေမာင်ေကျာ်ဇင်သန်  (ဘ)ဦးေအးြမင့်[၁၄/ဓနဖ(ုိင်)၁၇၆၅၃၉] ကုိင်ေဆာင်သူသည် မိဘများ၏ဆံုးမသွန်သင်မ ကိ ုမနာခံဘဲ 
မဘိများစတ်ိဆင်းရေဲအာင် အမျိးမျိးအကမ်ိကမ်ိြပမေူနသြူဖစ်ပီး အမ်ိမှဆင်းသွားပါသြဖင့ ်ယေနထ ိြပန်လာြခင်းမရိှပါသြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ ဦးေအးြမင့်ှင့်ေဒ သန်းရီတို၏ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့ ်
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာမည်သည့က်စိ အဝဝကိမှု လုံးဝ(လုံးဝ) မဘိေမာင်ှမများက တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် 
မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၆၈၂)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၆၈၂)
အမှတ်(၄၉)၊ ခင်မကန်(၆)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဓုြဖမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၅၅၇၀၀၀၊ ၀၉-၇၉၃၉၂၆၆၉၀အမှတ်(၄၉)၊ ခင်မကန်(၆)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဓုြဖမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၅၅၇၀၀၀၊ ၀၉-၇၉၃၉၂၆၆၉၀



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဇီဇဝါ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၉)ေပ တွင် ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဇီဇဝါ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၉)ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၆)ထပ်တုိက်ရိှ ေြမညီထပ်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကာ်ြငာချက်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၆)ထပ်တုိက်ရိှ ေြမညီထပ်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကာ်ြငာချက်

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ သုမိတ ာ(၃)လမ်း၊ အမှတ်-ဘိုးဘွား(၇)ေန ေဒ လှလှဝင်း[၁၂/
မရက(ိုင်)၁၃၄၂၁၀](ဘ) ဦးတင်ဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

ေဒ လှလှဝင်းသည ်ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဇီဇဝါ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၉)ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 
ထားေသာ (၆)ထပ်တိုက်၏ေြမညီထပ ်(၁၈x၅၄)ေပ အခန်းကို (၃၀-၈-၂၀၁၈)ရက်တွင် ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင်ထံမ ှဝယ်ယူထားပီး အဆိုပါ 
တိုက်ခန်းကို လက်ေရာက်အပ်ှံရန ်ေရာင်းသူဘက်မ ှပျက်ကွက်ေနသြဖင့ ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်တွင ်တရားမကီး 
မ အမှတ်-၅၉၂/၂၀၂၀ြဖင့် ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ ထိုအချနိ်ကာလအတွင်း တရားပိင်တစ်ဦးအြဖစ် ပါဝင်ေြဖရှင်းေနသူ 
ေဒ တင်ဇာစုိးမင်းှင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်းမှ အချင်းြဖစ်တိက်ုခန်းအား အပီးအပိင်ုေရာင်းချရန် ကိးပမ်းအားထတ်ုလျက်ရိှပါသည်။ ထိုေကာင့ ်
ေဒ လှလှဝင်း ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး လက်ေရာက်ရရိှရန် အမ ရင်ဆုိင်ေနဆဲြဖစ်သည့် အထက်ပါတုိက်ခန်းကုိ မည်သူမဆုိ အေရာင်းအဝယ် 
ဆက်လက်မြပလုပ်ရန်ှင့ ်လက်ရှိအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေနမ အားလည်း ကန်ကွက်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ချိချိလွင်(LL.B,D.I.L)   ေဒ ေအးသူဇာေအာင်(LL.B)  ေဒ ြမမှးသွင်(LL.B)ေဒ ချိချိလွင်(LL.B,D.I.L)   ေဒ ေအးသူဇာေအာင်(LL.B)  ေဒ ြမမှးသွင(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၁၃)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၃၄၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၃၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၁၃)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၃၄၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၃၂၁)
ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၂၁၅၄၊ ၀၉-၄၅၈၆၉၁၅၅၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၂၁၅၄၊ ၀၉-၄၅၈၆၉၁၅၅၁
သဃ  န်းက န်းမိနယ်ေရှေနနားေနခန်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်တရားုံး။သဃ  န်းက န်းမိနယ်ေရှေနနားေနခန်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်တရားုံး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ ေရထွက်ေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ-်၅၀၂၊ 

ဦးပိုင်အမှတ်-၃၀/၃၊ ၃၃၊ ေြမချနိ်ဧရိယာ(၁.၁၀ဧက+၁.၁၄ဧက)၊ စုစုေပါင်း(၂.၂၄)ဧကရှိ 
ဥယျာ်ခေံြမအမျိးအစားေြမကွက်ကီးမှာ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ခင်သွယ်ြမင့[်၅/မရန(ိင်ု) 
၀၁၃၉၈၉]အမည်ေပါက်လျက ်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ယခုအခါ ယင်းေြမကွက်ကီးှင့ ်
အေဆာက်အဦကို တရားဝင်ေရာင်းချရန ်စီစ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ယင်းပစ ည်းှင့ပ်တ်သက်၍ ဆိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
(၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုသည့်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် က ု်ပ်ထံ တရားဝင်လာေရာက် ကန်ကွက် 
ိုင်ပီး  သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ခင်သွယ်ြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခင်သွယ်ြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးတင်ေမာင်ေဆွ B.A(Law),LL.B,D.B.L ဦးတင်ေမာင်ေဆ ွB.A(Law),LL.B,D.B.L 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၆၄၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၆၄၃) 

အမှတ်(၈၂)၊ ပထမထပ်၊ (၃၈)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၈၂)၊ ပထမထပ်၊ (၃၈)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၉၁၆၇၊ ၀၉-၇၉၅၀၀၉၁၆၇၊ ၀၉-၉၆၅၀၀၉၁၆၇ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၉၁၆၇၊ ၀၉-၇၉၅၀၀၉၁၆၇၊ ၀၉-၉၆၅၀၀၉၁၆၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ဖုိးဝင်း(၃)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၀၉)ဟေုခ တွင်ေသာ (၂၀x၆၀)ေပ ကျယ်ဝန်းေသာ ေြမကွက်ှင့အ်မ်ိအပါအဝင် 
တိုကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခေံသာ ဦးမျိးမင်းဦး[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၀၉၁၈၂]ထမှံ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှသူများက 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများ ယူေဆာင်လာပီး ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း (၇)ရက်ေကျာ်လွန်ပီး ကန်ကွက်သူ 
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုအပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သန်းသန်းငိမ်း(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၄၀၃)ေဒ သန်းသန်းငိမ်း(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၄၀၃)
တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း(၃၇)(ပ)ထပ်၊ တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း(၃၇)(ပ)ထပ်၊ 
မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၇၈၂၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၇၈၂၂

အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံ လက်မှတ်ရေစြခင်းငှာ အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံ လက်မှတ်ရေစြခင်းငှာ 

ေလ ာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာေလ ာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်စာအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)(အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်စာအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားမုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားမုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ ခုှစ်၊    တရားမအေသးအဖွဲမ အမှတ်-၇၂၀၂၂ ခုှစ်၊    တရားမအေသးအဖွဲမ အမှတ်-၇
ပျလံွန်ေတာ်မူပီးေသာ မဟာဂ ဝါစကဘဒ  ပ  ိတ၏ ကျန်ရှိေသာ ပစ ည်း 

များအေကာင်း-

ဥးပညာသာရ --------------------------------- ေလ ာက်ထားသူ

မဏရိတနာေကျာင်းတိက်ု ေြခာက်ထပ်ကီးဘရုားကီးတိက်ုအလယ် ေရ ဂုတံိင်ု 

ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်ေန ဥးပညာသာရက ပျလံွန်ေတာ်မူေသာ ဘဒ  ပ  ိတ၏ 

သာသနာအ့ေမအွား ဆက်ခပံိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်သည်ဟ၍ူ အထက်ပါလပ်ိစာေန ပျလွံန်ေတာ် 

မူေသာ ဘဒ  ပ  ိတမှာ ကျန်ရှိရစ်ေသာ ပစ ည်းပိုင်နက်ရရန်ရှိေသာေက းမီများကို 

ေကာက်ခံရန်အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံ လက်မှတ်စာအက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာ 

ရလိေုကာင်း ဤုံး၌ ေလ ာက်ထားချက်ရိှသည်ြဖစ်၍ ထိသုိုေသာေလ ာက်ထားေကာင်း 

ကိ ုအများလတူိုသိကားေစြခင်းငှာ   ေကာ်ြငာသည်မှာ ပျလွံန်ေတာ်မေူသာ ဘဒ  ပ  တိ 

မှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန်ရိှသူလူဟူသမ တုိသည် ဤံုးသုိ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက ်(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆုတ် ၁၂ ရက)်တွင ်လာေရာက်ကရမည်။ 

၎င်းေနရက်တွင ်ေလ ာက်သူ ဥးပညာသာရ၏ ေလ ာက်ချက်ကိုနာကား၍ လက်မှတ် 

ရသင့် မရသင့်သည်အေကာင်းကိ ုစီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။                                               (ြမတ်ခိုင်ဝင်း)(ြမတ်ခိုင်ဝင်း)

တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း
သစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာနသစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာန

၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆)လ ဘ  ာှစ် (၀၇/၂၀၂၁-၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက်၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆)လ ဘ  ာှစ် (၀၇/၂၀၂၁-၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက်
အိတ်ဖွင့်ေလလံေကာ်ြငာြခင်းအိတ်ဖွင့်ေလလံေကာ်ြငာြခင်း

၁။  ြမန်မာသ့စ်လပ်ုငန်း၊ သစ်အေြခခ ံစက်မ လပ်ုငန်းဌာနမှ သစ်မာသစ်ပါးလ ာ (၁၅၉၈. 
၇၂၅၉) ကုဗမီတာှင့် ပျ်းကတုိးခဲွ သား (၆၀.၀၇၉၀)တန်အား  အေမရိကန် ေဒ လာ (US$) 
ြဖင့ ်အတ်ိဖွင့ေ်လလစံနစ်ြဖင့ေ်ဆာင်ရက်ရာတွင် ကိဗုစ်-၁၉ှင့ ်ပတ်သက်၍  ကျန်းမာေရး 
ဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထားေသာ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ၊ လမ်း န်ချက်များှင့အ်ည ီ
အတိအကျ လိုက်နာေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေရာင်းချ 
သွားမည်ြဖစ်ပါသည-်
 (က) ေရာင်းချမည့်ရက်ှင့်အချနိ ် - ၂၄-၁-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန )
    မွန်းတည့် (၁၂:ဝဝ) နာရီ
 (ခ) ေရာင်းချမည့်ေနရာ -  သစ်အေြခခစံက်မ လပ်ုငန်းဌာန (ုံးချပ်)
    ေရ တိဂုံဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ။
၂။ အိတ်ဖွင့်ေလလံှင့် ပတ်သက်သည့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား ြမန်မာ့ 
သစ်လုပ်ငန်း၏ website ြဖစ်ေသာ www.mte.com.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ၍
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၃၇၂၄၄၅၊ ၀၁-၃၇၇၂၉၆၊ ၀၁-၃၇၇၈၈၅ များတွင် 
လည်းေကာင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်ေလလံကျင်းပေရးေကာ်မတီ   အိတ်ဖွင့်ေလလံကျင်းပေရးေကာ်မတ ီ  
သစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာန(ုံးချပ်)သစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာန(ုံးချပ်)

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၁၅၅)၊ 

သုခလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၂၂)၊ (အလျား၄၀'xအနံ၆၀') ၊ အကျယ်အဝန်းရိှ ဗုိလ်ေဒ ဝင်းြမင့် 
ေအာင် (S/OKA-108455)၊ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၇၇၆၇]အမည်ေပါက် အိုးအိမ်ပါမစ် 
ေြမကွက်ှင့်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ပါမစ် အမည်ေပါက် 
သူထံမ ှအရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူထားသ ူဦးမိုးမင်းေအာင ်[၈/နမန 
(ိင်ု)၁၄၃၈၇၂] မှ  တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းပါေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပလျက် ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇) ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  ခိုင်လုံေသာ  စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို 
ကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရလ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ
ေဒ ေဟမာန်စိုး (LL.B)ေဒ ေဟမာန်စိုး (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၈၁)
တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U10  ရပ်ကွက်တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U10  ရပ်ကွက်

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉- ၂၅၀၂၃၀၁၂၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉- ၂၅၀၂၃၀၁၂၅

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို
မှတ်ပုံတင်ပီးေကာင်းှင့်မှတ်ပုံတင်ပီးေကာင်းှင့်

မိမိတစ်ဦးတည်းသုံးစွဲသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း မိမိတစ်ဦးတည်းသုံးစွဲသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဆး/ငိမ်းရပ်ကွက်၊ ငိမ်းချမ်းေရးအလယ ်
လမ်း၊ အမှတ်(၁၁)ေန (ဘ) ဦးသန်းေအာင်၏သမီးြဖစ်သူ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား
အမှတ်[၁၄/ညတန(ိင်ု)၁၂၅၀၆၇]ကိင်ုေဆာင်သ ူေဒ နန်းေရ ဇင်ဦးသည် ေအာက်ေဖာ်ြပ 
ပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကိ ုရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံ
တင်ုံး၌ (၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် စာချပ်အမှတ်-၄/၄၇၉၉/၂၀၂၁ ြဖင့ ်မမိတိစ်ဦးတည်း 
မှတ်ပုံတင်ထားပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်တစ်ဦးတည်းပိုင်ြဖစ်ေကာင်း ေဒ နန်းေရ ဇင်ဦး၏ 
 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းအသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား”“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား”

၄/၄၇၉၉/၂၀၂၁၄/၄၇၉၉/၂၀၂၁
အထက်တွင် ကပ်ှိပ်ေဖာ်ြပထားေသာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ် 

အသားမှာ “White & Fair” Skincare Products“White & Fair” Skincare Products ဟေူသာစာတမ်းပါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ 
အမည်အမှတ်အသားြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားမှာ ယေနထက်တိုင်ေအာင ်
မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ြပလပ်ုသုံးစဲွေနသည်များကိ ုမေတွမြမင် မကားရေသးပါ။  
မိမိတစ်ဦးတည်းကိုယ်ပိုင်eာဏ်ြဖင့်တီထွင်အသုံးြပထားေသာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် 
အမည်အမှတ်အသားြဖစ်ပါသည်။

အထက်တွင်ကပ်ိှပ်ေဖာ်ြပထားေသာ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသား
မှာ  “White & Fair” Skincare Products“White & Fair” Skincare Products ဟူေသာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ် 
အသားြဖစ်ပီး ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖး 
ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ ကုန်ပစ ည်းများတွင်လည်း ကပ်ှိပ်၊ ိုက်ှိပ်၊ အသားတံဆိပ ်
ြပလုပ်၍ အသံုးြပလျက်ရိှသည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား ြဖစ်ပါသည်။

၎င်းကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ုအသားလှသဘာဝဆပ်ြပာများ၊ အသားလှသဘာဝဆပ်ြပာများ၊ 
အသားလှ Scrub မျက်ှာေပါင်းတင်၊  Body Lotion၊  9 Plus သဘာဝေခါင်းေလ ာ်ရည်၊   အသားလှ Scrub မျက်ှာေပါင်းတင်၊  Body Lotion၊  9 Plus သဘာဝေခါင်းေလ ာ်ရည်၊   
9 Plus ဆံပင်သန်အဆီ9 Plus ဆံပင်သန်အဆီအစရှိသည်တိုတွင်လည်း အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကုိ အေရာင်အမျိးမျိး၊ အရယ်အစားအမျိးမျိး 
တုိကုိလည်းြပလုပ်ပီးလ င် ဖိိှပ်၊ ကပ်ိှပ်၍ ုိက်ိှပ်၍အသားတံဆိပ်ြပလုပ်၍ ရန်ကုန်မိ 
ှင့်တကွ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံးတွင ်လက်လီလက်ကား 
ထုတ်လုပ် ြဖန်ချေိရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်အြဖစ် အသုံးြပလျက်ရှိေသာ အဆိုပါကုန် 
အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကုိ မိမိမှတစ်ပါးအြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက် 
မ လည်း အြခားအသင်းအဖွဲ၊ အဖွဲအစည်းများသည်လည်းေကာင်း၊ တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိက်ု၍ြဖစ်ေစ၊ ပုတံပူုမှံား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ ဆင်တ ူ
ယိုးမှားြဖစ်ေစ၊ တုပ၍ြဖစ်ေစ၊ အမည်နာမတစ်ခု၏ ေရှမှေန၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
ေနာက်မှ ေန၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလယ်မှေန၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စာလုံးများ 
ြဖည့စွ်က်၍ အသုံးြပေဆာင်ရက်ြခင်းများကိြုဖစ်ေစ၊ လုံးဝမြပလပ်ုကပါရန်ှင့ ်အကယ်၍ 
အသုံးြပေဆာင်ရက်ြခင်းများကိ ုေတွြမင်ကားသိရပါက မိမိ၏လုပ်ငန်းအကျိးစီးပွား
ထိခုိက်နစ်နာဆံုး ံးကန်ုကျသမ ေသာ အရပ်ရပ်စရတ်ိေကးေငမွျားအတွက် ေလျာ်ေကး 
ေငမွျားေတာင်းခသွံားိင်ုရန် ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်အတွင်းရိှ မည်သည့် 
တရားုံးတွင်မဆိ ုတရားမေကာင်း၊ ရာဇဝတ်ေကာင်းတိုအရြဖစ်ေစ စွဲဆိုမည့်အြပင ်
တပုြပလပ်ုထားသည့ ်ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားများကိလုည်း ပယ်ဖျက် 
သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အဆိပုါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ 
အမည်အမှတ်အသားှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ေကာ်ြငာပါရိှသည့ေ်နမှ 
(၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစိုးြမင့်(LL.B)ဦးစိုးြမင့(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၅၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၅၈၅)
တိုက်-၁၀/၁၂၊ အခန်း(၁၀၄/I)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ တိုက်-၁၀/၁၂၊ အခန်း(၁၀၄/I)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၄၁၃၂၈ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၄၁၃၂၈



ဇန်နဝါရီ  ၁၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၄၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၁၄)၊ ေြမအမျိးအစား (ပါမစ်)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း 
ေပ(၄၀x၆၀)ရိှသည့ ်ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ဦးထွန်း 
လင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၁၄) ဟုေခ တွင်ေသာ  ေြမှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ  စီမံခန်ခဲွေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးသန်းေအာင်[၁၃/လရန(ိုင်)၁၁၉၁၅၁]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက ်
လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့် ယေနမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသသိာေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးထွန်းိုင်ေအာင်(LL.B,C.B.L)ဦးထွန်းိုင်ေအာင်(LL.B,C.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၃၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၃၆)
အခန်း(၅၀၂)၊ တိုက်(၃)၊ ေရ ထီးအိမ်ရာ၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ အခန်း(၅၀၂)၊ တိုက်(၃)၊ ေရ ထီးအိမ်ရာ၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ 

(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၅၆၀၂(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၅၆၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၀-သုဝဏ လူသုံး 

ကုန်စက်ုံအနီး)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၀/က)၊ အကျယ်အဝန်း ဧရိယာ(၀.၀၆၇)ဧကရှိ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ ယခုအေခ  ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
၃၀/သဝုဏ ရပ်ကွက်၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ အမှတ်(၁၄၀/က)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုအား မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ မမူေူအးအမည်ြဖင့ ်
အမည်ေပါက်ထားပီးအမည်ေပါက်ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်ဝယ်ယလူက်ရိှ 
ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ မိုးမိုးေအာင[်၇/ပမန(ိုင်)၀၄၄၇၆၀]ှင့် ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း
မှတ်ပံုတင်ံုးတွင် အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၁၀၉၄၅/၂၀၂၀)ရရိှထားသ ူဦးဆေုဝ 
[၁၂/အလန(ိုင်)၀၀၀၄၁၇]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမကွက ်
တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမကွက ်
အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့သ် ူများရိှပါက ဤသတင်းစာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ မှတ်ပုတံင်စာချပ်မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံိုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၉၅၁)လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၉၅၁)
 အမှတ်(၈၃)၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊  အမှတ်(၈၃)၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဝင့ဝ်ါလ  င်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၉၀၄၃၇]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်-

ဦးေဇာ်ရဲေသွး(ဘ)ဦးမင်းသူ[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၆၉၉၇၄]ကုိင်ေဆာင်သူ 
ှင့ ်က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဝင့ဝ်ါလ  င်တိုသည် မဘိအသသိက်ေသလူကီး 
များေရှေမှာက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတလူက်မှတ်ေရးထိုးကာ တရားဝင်ကွာရှင်း 
ြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
တစ်ဦးှင့် တစ်ဦးမည်သိုမ  ပတ်သက်မ မရှိေတာ့သြဖင့ ်၎င်း၏ကိစ အဝဝကို 
တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B) ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B)  ဦးေနလင်း(LL.B)ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B) ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B)  ဦးေနလင်း(LL.B)
(စ်-၁၄၅၉၈)  (စ်-၁၄၅၉၂)  (စ်-၅၀၄၃၀)(စ်-၁၄၅၉၈)  (စ်-၁၄၅၉၂)  (စ်-၅၀၄၃၀)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန

Law Garden LawfirmLaw Garden Lawfirm
  အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊  အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊
 ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်(၇၆)၊ ပထမထပ်(အခန်းအမှတ်-01)ဟေုခ တွင်ေသာ 

တိက်ုခန်းအား ဦးဟတ်ုကျင်[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၄၈၁၅၁]မှ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ ေြပာကားလာေသာ 

ေကာင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကေသာ ေဒ ဇင်မာေဝှင်း[၁၃/တကန 

(ိုင်)၂၄၂၈၁၉]၊ ေဒ ဇင်မာေဌး[၁၃/တကန(ိုင်)၂၉၀၄၆၃]တိုက အပီး 

အပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအြဖစ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လိုသူရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများ 

ြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  က ု်ပ်ထလံာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤတိုက်ခန်းအေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

ဦးိုင်ဝင်း အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၉၈)ဦးိုင်ဝင်း အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၉၈)

အမှတ်(၂၄)၊ (၆-လ ာ)၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်း(ေြမာက်)အမှတ်(၂၄)၊ (၆-လ ာ)၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်း(ေြမာက)်

ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။  ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၆၁၀၁၃၃ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။  ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၆၁၀၁၃၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း   အများသိေစရန်ေကညာြခင်း   
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၀)၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(ေရ ေပါက်က)ံ၊ ေတာင်ငလူမ်းမကီး၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၆၂)၊ 
အကျယ်  ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၀.၀၅၅)ဧကရှိ  ေြမကွက်ှင့်  အေဆာက်အဦအား 
အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်ပီးေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ  ေဒ ထုိက်ထုိက် 
[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၅၅၀၉၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်းေမာင်က 
(၉-၆-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ “ှစ်ဦးသေဘာတူအိမ် ခံေြမ အေရာင်းအဝယ”် စာချပြ်ဖင့် 
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေမာင်ေမာင်မျိးလ  င်(LL.B)ဦးေမာင်ေမာင်မျိးလ  င်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၆၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၆၀၄)
အမှတ်(၂၂၆)(ဒုတိယထပ်)၊ ဝိဇယပလာဇာ၊အမှတ်(၂၂၆)(ဒုတိယထပ်)၊ ဝိဇယပလာဇာ၊
ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09-421041771, 09-783685966         Ph: 09-421041771, 09-783685966         

ပိုးသတ်ေဆးြဖန် ြဖးသူေြပာင်းလဲြခင်းပိုးသတ်ေဆးြဖန် ြဖးသူေြပာင်းလဲြခင်း
Anhui Jiuyi Agriculture Co., Ltd  မှ ထုတ်လုပ်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပိုးသတ်ေဆးများ၏ 

မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် ြဖန် ြဖးြခင်းလုပ်ငန်းများအား Seven Seven One Co.,Ltd မှ Myanmar Golden 
Sun Crop Science Co., Ltd  သို လ ဲေြပာင်းေပးြခင်းအေပ  ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုတံင် 
အဖဲွသို ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစပီး (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်လ ာတင်သွင်းိင်ုပါေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည-်

No  Trade NaNo  Trade Name me   Active Ingredient Name       Registration      Registration  Active Ingredient Name       Registration      Registration
                                                                        Type                Number                                                                        Type                Number
 1    Total Killing   Bispyribac-sodium 40% SC  Provisional      P2020-4896

Myanmar Golden Sun Crop Science Co., Ltd  
Tel: 09-784772103

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေရ လင်ပန်း(၂၃)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဂ မာ (၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၆၂၀)ဟု 

ေခ တွင်သည့်ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ေရ လင်ပန်း-၂၃)၊ အကျယ်(၄၀x၆၀)ေပရှိ ဦးချင်ကင်လွင် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား  ပါမစ်အမည်ေပါက်ထံမ ှအရပ်ကတိဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့်လက်ေရာက်ဝယ်ယ ူ

ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ဝါဝါတင် [၁၂/တမန(ိင်ု)၁၀၁၅၈၄] က လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားလျက်ရိှပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတ ိ

ြပ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန ်သေဘာတူညီသြဖင့ ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွ 

အြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုေရဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကညာ 

ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

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

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

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်(၁၇/

ေအ)၊ ေြမကွက် အမှတ်- (၃-အယ်လ်)ဟ ုေခ တွင်သည့ ်ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ 
မိရာှင့်အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနပုိင် ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ 
အမှတ်-(၁၇/ေအ)၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် ဗိုလ်မင်းေခါင်လမ်းေထာင့်၊     
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် (၁၃)ခန်းတဲွ၊ (၁၃)ထပ်၊ The Atrium 
Condo အေဆာက်အဦရှိ  အကျယ်အဝန်း(၂၀၇၈)  စတုရန်းေပခန်ရှိ (၆-လ ာ)၊ 
(၆)ထပ်၊ (ဒီ)ဘက်အြခမ်းရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းသည်ေရာင်းသ ူဦးေအာင်ြမင့ ် [၁၂/
ပဘတ(ိင်ု)၀၁၇ ၇၀၃]၊ (ရတနာမိင်ေဆာက်လပ်ုေရးကမု ဏလီမီတိက်)မှ ပိင်ုဆိင်ု 
ေရာင်းချခွင့်ရှိေသာ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖုိးေငွ 
အနက် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ် 
ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထား မရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၅)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆံုးတုိင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သင်းသင်းေမာ် (LL.B) (D.B.L)ေဒ သင်းသင်းေမာ ်(LL.B) (D.B.L)

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

ဖုန်း-၀၉- ၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉- ၄၅၀၀၃၁၂၉၂

''ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း''''ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၁၆၈)ရပ်ကွက်၊ အပိုင်း(၃)၊ 

ဦးတတ်ုကီးလမ်း၏ ေကျာကပ်လမ်း၊ အမှတ်(၈၆)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)
ရှိ ဦးေအာင်ေကျာ ်အမည်ေပါက်ြဖစ်ေသာ ပါမစ်ေြမကွက်အား လက်ဆင့်ကမ်း 
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဝ[၁၂/တမန(ိုင်)၀၅၀၇၁၈]မှ တရားဝင် 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိေုရာင်းချပါသြဖင့ ်၎င်းထမှံ အဆိပုါ အမ်ိခ ံ
ေြမအား က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ဤအေရာင်း အဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ နစ်နာစရာ 
ရှိသူ မည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား 
ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။

ေဒ သိမ့်သိမ့်သူ[၁၂/ခရန(ိုင်)၁၄၁၁၄၅]၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-ေဒ သိမ့်သိမ့်သူ[၁၂/ခရန(ိုင်)၁၄၁၁၄၅]၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-
ဦးြပည့်ခိုင်(LL.B)ဦးြပည့်ခိုင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၇၉၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၇၉၇)
အမှတ်(၁၁၈၂)၊ တိုက်ခန်းအမှတ်(2-A)၊ A.G.Dဘဏ်အေပ (ပထမထပ်)အမှတ်(၁၁၈၂)၊ တိုက်ခန်းအမှတ်(2-A)၊ A.G.Dဘဏ်အေပ (ပထမထပ်)

ဇဂ  မလမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဇဂ  မလမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၃၈၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၃၈၇

ဦးသန်းထွန်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းဦးသန်းထွန်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ကလုားကီးစကွုက်သစ်၊ အမှတ်(၆၄၃)ေန ေဒ ဝင်းက(ဘ)ဦးထွန်းချစ် 

[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၂၅၁၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(သကမ-၁)၊ ကုလားကီးစုကွက်သစ်၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၆၄၃)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ အလျားxအနံ ေပ(၄၀x၆၀) ဦးထွန်းချစ်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၄၆၇၈၂]
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ
ေဒ ဝင်းက[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၂၅၁၉]ကိုင်ေဆာင်သူသည ်တရားဝင်အခွင့်အေရးှင့်အတူ ပိုင်ဆိုင်မ မူရင်းစာမှတ်စာတမ်း 
များှင့်တကွ လက်ရိှထားေနထုိင်၍ ဥပေဒှင့်အညီ စီမံခန် ခဲွလျက်ရိှပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ ေနထိုင် 
စီမံခန်ခဲွသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်အား နစ်နာမ ြဖစ်ေစရန် ြပလုပ်ေဆာင်ရက်လာပါက လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးသန်းထွန်းှင့် အများသိေစရန် လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေကညာအပ်ပါသည်။  ေဒ ဝင်းက၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဝင်းက၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြဖြဖေအာင်(LL.B)ေဒ ြဖြဖေအာင(်LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၈၆၈၀/၂၀၁၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၈၆၈၀/၂၀၁၂)

အမှတ်(၃၃၆/ခ)၊ ေအာင်မင်းေခါင်(၁)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၃၃၆/ခ)၊ ေအာင်မင်းေခါင(်၁)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၇၅၈၄၄၅၄၉၀ဖုန်း-၀၉-၇၅၈၄၄၅၄၉၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ နတ် 

ေမာက်ရပ်ိသာလမ်း၊ အမှတ်(၃၂ေဂျ ၃)တည် 
ရှိရာ  ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်(၃၅/ဘ)ီ၊ ေြမကွက် အမှတ်(၃၂ေဂျ၃)၊  
ေြမအမည်ေပါက ်ေဒ တင်ကည ်ေြမအမျိး 
အစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ 
ေြမအမည်ေပါက် ေဒ တင်ကည်သည် (၁၃-
၁-၂၀၁၁) ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (ခင်ပွန်း)
ြဖစ်သူ ဦးဝင်းထိန်သည ်(၂၂-၉-၂၀၁၇)ရက် 
တွင်လည်းေကာင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ကပီး မိခင် 
(ေဒ တင်ကည)်ှင့် ဖခင် (ဦးဝင်းထိန်)တိုမှ 
သားသမီး(၆)ဦးြဖစ်ေသာ (၁)ေဒ ေအးဝင်း၊ 
(၂)ဦးလှမင်း၊ (၃)ေဒ ခင်ချိဝင်း၊ (၄)ေဒ ချိချိ 
ပံး၊ (၅)ေဒ မိုမိုသွင်၊ (၆)ဦးသာထွန်းေအာင် 
တိုကို ေမွးဖွားခဲ့ေကာင်း၊ ယင်း(၆)ဦးမှလွဲ၍ 
အြခားေသာ အေမွဆက်ခံမည့်သူကိတ ိမ 
ေမွးစားသားသမီး  တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  
မကျန်ရှိပါေကာင်း၊ အဆုိပါ ေြမကွက်အား 
သားသမီး(၆)ဦးြဖစ်သူ ေဒ ေအးဝင်း+၅မှ 
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်ဆို 
သည့် ေဒ ေအးဝင်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၃၃ 
၁၇၄]၊ ဦးလှမင်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၆၇၅၅]၊ 
ေဒ ခင်ချိဝင်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၃၁၉၉၃]၊ 
ေဒ ချိချိ ပံး[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၃၃၁၇၃]၊ ေဒ မို 
မိုသွင်[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၃၂၇၃၇]၊ ဦးသာထွန်း 
ေအာင်[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၀၀၀၅၀]တို၏ ၂၉-
၇-၂၀၂၀ရက် ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အိမ် 
ေထာင်စုစာရင်းတိုှင့်အတူ (၁၉၉၅)ခုှစ် 
တွင် ေဒ တင်ကည်မှ ဘဏ်ေချးေြမပုံကူး 
ယခူဲ့ပီး ယင်းဘဏ်ေချးေြမပုမံရူင်းမှာ ၎င်းတို 
ထံတွင် မရိှဘဲ ေပျာက်ဆံုးလျက်ရိှပီးဌာနသုိ 
ြပန်လည်အပ်ှံြခင်းမရှိ၍ ဘဏ်ေချး ေြမပုံ 
မူရင်းှင့်ပတ်သက်ပီး  ေနာက်ေနာင်ေပ  
ေပါက်လာမည့ ်  ကစိ အဝဝအား အြပည့အ်ဝ 
တာဝန်ယပူါေကာင်း ကျန်ိဆိသုည့ ်ေဒ ေအး 
ဝင်း+၅၏ ၁၄-၅-၂၀၂၁ ရက ်ကျမ်းကျနိ်လ ာ 
တိုတင်ြပ၍ ေဒ ေအးဝင်း +၅က အေမဆွက်ခ ံ
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် စွန်လ တ်စာချပ်ချပ် 
ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင် ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက   ဌာနမှလုပ်ထုံးလုပ ်
နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး ေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂု(ံဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၈၂)၊ ဂဏုာလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၅၁၅)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(၄၀’x၆၀’)ရိှ (တပ်ကပ်ကီး-
ကည်ဝင်း)၊ (ေကေကအိုင်-၀၀၂၂၄၈)အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ကီးအနက်မ ှ
တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း(၁၀'x၆၀')ရှိ (ေြမကွက်ကီး၏ အလယ် 
ြခမ်း)  (ေြမကွက်အမှတ်-၅၁၄ှင့ ်ကပ်ေသာအြခမ်း၏  အလယ်ဘက်ြခမ်း) ေြမကွက်ှင့ ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု ဦးေအာင်ေတဇ [၁၀/မလမ(ိုင်) ၁၈၄၅၄၂]ထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန် အဆိုပါေြမကွက်တန်ဖိုး တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ြဖစ်ေသာ စရန်ေငကွိေုပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ု 
ြခင်းကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိ ုယခု ေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တက ွလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်သည် 
အထိ လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ယခုေဖာ်ြပပါ ေြမကွက် အေရာင်းအဝယ ်
ြပလုပ်ြခင်းကို ဥပေဒှင့်အည ီပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ွန်ွန်သန်း(LLB,DBL)ေဒ ွန်ွန်သန်း(LLB,DBL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၁၉)
အမှတ်(၃၂၀)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၃၂၀)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Ph:09-401526880,09-260983331Ph:09-401526880,09-260983331

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၁/

ရတနာ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၂)၊ အကျယ်အဝန်း (၀.၃၁၄)ဧက၊ (၁၃၆၈၅)စတုရန်းေပရှိ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ 
စီမံကိန်းှင့်  ေြမစီမံခန် ခဲွမ ေြမယာဌာနတွင်  ယခုေရာင်းချသ ူဦးေအာင်မင်းမင်းဦး [၃/
ဘအန(ိုင်)၂၁၁၉၂၈] အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိပီး ၎င်းမှယင်းေြမကွက်ှင့် အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား မမိတိစ်ဦးတည်းအမည်ေပါက် လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုထားေကာင်း၊ 
ပိုင်ဆိုင်မ  အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတိြပ ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် အဆိုပါ 
ေြမကွက်၏ ေရာင်းဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ 
ေြမကွက်ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက မည်သမူဆိ ုပိင်ုဆိင်ုမ ခိင်ုလုေံသာ 
စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ယေနေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်း 
မြပပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကစိ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)
အမှတ်(၁၈)၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၈)၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၈)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၉)၊ ြမတ်ေလးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၁၆/က)ဟုေခ တွင် 
သည့ ်အလျား ေပ(၂၀)xအန ံေပ(၆၀)၊ ဧရယိာ(၀.၀၂၇)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှေသာ 
ေြမကွက်၏ေြမချပါမစ် အမည်ေပါက် ဦးစန်းေမာင်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၇၃၂၈၀]
ထမှံတစ်ဆင့ ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး လက်ရိှထားကာ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အပိင်ုေရာင်းချသ ူဦးေနတိုးလ  င်[၈/မမန(ိင်ု) 
၁၄၁၃၈၅]မှ ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆံုးသည့်တုိင် ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ဈာန်(LL.B)ဦးေအာင်ဈာန်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၈၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၈၂)
ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၄၂၁၅၄၄ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၄၂၁၅၄၄

အမှတ်(၁၆၉/က)၊ မေကွး(၅)လမ်း၊ (၆/၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၁၆၉/က)၊ မေကွး(၅)လမ်း၊ (၆/၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊      ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်စ၊    ေြမကွက်အမှတ ်

(၅၆၁၁
၂ )၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၅၆၁)၊ သ ာ(၂)လမ်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ ဦးစန်းေအာင် 

(N/OKA-၀၂၆၃၀၄)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်အမည်ေပါက်သ ူဦးစန်းေအာင်ထမှံ SP. 
No.၈၂၂/၂၁ (၁၉-၁-၂၀၂၁)ြဖင့်ရရှိသူ ေဒ ှင်းအ လီ [၉/မထလ(ိုင်)၃၂၂၄၁၀]မှ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန ်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားရာ  ေြမရာဇဝင်တွင ်(၂၀၀၃)ခုှစ် 
အေရာင်းေြမပံုကူးေလ ာက်ထားခ့ဲေသာ်လည်း ေြမပံုေြမရာဇဝင်မူရင်းမှာ အထားအသုိ 
မှားယွင်းကာ ေပျာက်ဆုံးသွားခဲေ့ကာင်း ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်တရားုံး ကျမ်းကျန်ိလ ာ 
အမှတ်-၁၉၇၀/၂၀၂၁(၈-၁၂-၂၀၂၁)ကိ ုတင်ြပလာသြဖင့ ်S.P ေဒ ှင်းအ လ၏ီ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ ်
ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၇ စီ၄)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၂၄၇)၊ ဧရယိာ(၀.၀၄၂)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ အမျိးအစား 

ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်းေတာင ်

ရပ်ကွက်၊ ြမင့်မုိရ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၆)၊ (၂)ခန်းတဲွ(၇)ထပ်တုိက်၏ စတုတ ထပ်၊ (၅-လ ာ)၊ 

အခန်းအမှတ်(၅ေအ)၊ (၁၅ေပx၅၅ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ေရ၊ မီးစုံ တိုက်ခန်းှင့် ယင်း 

တိုက်ခန်း၌ ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို အေရာင်း 

အဝယ်အဆက်အစပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ 

သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ငဝုါလ  င် [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၅၉၆၃၁]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သူ ေဒ စုြမတ်ေထွး [၈/ကမန(ုိင်)၀၅၇၈၆၄]ှင့် ေဒ ဖိးသူဇာထွန်း[၈/ကမန(ုိင်) 

၀၄၆၀၅၆]တိုက ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 

အတင်ွး က ု်ပ်တုိထံသုိ ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ကို  ဥပေဒှင့်အညီ   ပီးဆုံးသည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့် ဦးကိုကိုေဇာ် ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့ ် ဦးကိုကိုေဇာ်

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

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၂၉.သုဝဏ (တန်ဖိုးနည်း)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်၃၃+၃၃/ေအ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၃၃)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ (၂၉.
သဝုဏ )ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ် ေဒ ခင်ြမင့်ြမင့်[၇/ပခန(ုိင်)၀၀၆၉၄၀] အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်ထံမ ှပိုင်ဆိုင်စာချပ်အမှတ(်၆၂၁၀/၂၉-၉-၂၀၁၅)
ြဖင့် ဦးခင်ေမာင်သန်း[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၃၀၅၄၂]ကရရှိခဲ့ပီး အမည်ေပါက်(မိခင်)သည် 
(၂၇-၁-၂၀၁၅)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဦးခင်ေမာင်သန်း(ဖခင်)သည် (၈-၇-၂၀၂၁)ရက် 
တွင်လည်းေကာင်း ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဦးမိုးသူရေမာင ်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၅၄၆၄]က 
တရားဝင်အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသည့်  တစ်ဦးတညး်ေသာသားြဖစ်ေကာငး်၊  ၎ငး်မှလွဲ၍ 
အြခားေသာအေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှပါေကာင်း၊ အေမစွားအေမခွ ံ
ှင့် ကိတ ိမေမွးစားသားသမီးလည်းမရှိပါေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ် (၂၀၂၃/၂၀-
၉-၂၀၂၁)၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်း၊ ပိုင်ဆိုင်စာချပ်အမှတ် (၆၂၁၀/၂၉-၉-၂၀၁၅)၊ 
အမ်ိေထာင်စစုာရင်းတိုတင်ြပ၍ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နညး်အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ ်
ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

မာန်ေအာင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)မာန်ေအာင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ဦးချမ်းစိန်ေအာင်(ခ)ဦးချမ်းသာဦးချမ်းစိန်ေအာင်(ခ)ဦးချမ်းသာ
အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ သီလ(၁၁)လမ်း၊ 
အမှတ်(၉၁၁)ေန ဦးချမ်းစန်ိေအာင်(ခ)ဦးချမ်းသာ (မာန်ေအာင်မိနယ်အသင်းဝင်)
သည် ၁၃-၁-၂၀၂၂ရက်တွင ်(၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၅-၁-
၂၀၂၂ ရက် ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်
အသင်းသူ၊ အသင်းသားများလိုက်ပါပိုေဆာင်ကပါရန်   းေဆာ်အပ်ပါသည်။ 
(ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၁:၄၅ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

မာန်ေအာင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁)၊ 

စွယ်ေတာ်လမ်း၊  ေြမကွက်အမှတ(်၁၄၁၄)ဟုေခ တွင်ေသာ  (အလျား ၄၂ ေပx အနံ 

၆၀ ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ေဒ ခင်ှင်းေထွး [၁၂/မဘန(ိုင်)၀၀၅၂၀၈] အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၄၁၅) ကပ်လျက်ဘက်ြခမ်း (အလျား ၂၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ 

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်ကုိ  အရပ်အေရာင်းအဝယ် 

ကတစိာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်လက်ရိှဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးသန်းေဌး[၁၂/သလန(ိင်ု) 

၀၀၇၂၂၁] မှ ဥပေဒှင့်အညီ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုလာရာ 

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ  ေဒ ေဝေဝမွန် [၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၄၀၆၁] မှ အပီးအပိုင ်

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်း 

အဝယ်ကို  ကန်ကွက်လိုပါက  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 

များြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင ်

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း) LL.B ေဒ မိုးယုွယ်ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း) LL.B ေဒ မိုးယုွယ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၂၄)

Ph-09-954280932 LL.B,D.B.L, D.I.L, D.M.LPh-09-954280932 LL.B,D.B.L, D.I.L, D.M.L

အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO (Switzerland)အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO (Switzerland)

(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ Ph-09-420080932, 09-977402677(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ Ph-09-420080932, 09-977402677

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ 

ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း(အထက်)၊ အမှတ်(၃၂၇)၊ ေြမညီထပ်၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း(အထက်)၊ အမှတ်(၃၂၇)၊ ေြမညီထပ်၊ 
မျက်ှာမူလျက်(ညာ)ဟုေခ တွင်သည့် မျက်ှာမူလျက(်ညာ)ဟုေခ တွင်သည့် 

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အဆိုပါတိုက်ခန်းကို ကွယ်လွန်သူမိဘများထံမ ှအေမွဆက်ခံတရားဝင်

ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူသား ဦးြမင့ေ်ဆ ွ[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၀၈၄၈၂]ှင့ ်သမီး 
ေဒ သန်းသန်းေအး [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၆၅၂၄]တိုထံမှ  က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ 
တစ်ဦးမှ ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ(၁၀)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 
အြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို   အပီးအြပတ်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ
ေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

ဦးေကျာ်ေကျာ်ဆင့်  ဦးေကျာ်ေကျာ်ဆင့ ် 
အသက်(၅၃)ှစ်အသက်(၅၃)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ထူပါုံ (၁)လမ်းအေနာက်၊ 

အမှတ်(၂၃)ေန  (ဦးစိန်ေသာင်း-ေဒ တင်တင်ဦး)တို၏သား၊ ေဒ တင်တင်ချိ၊ 

(ဦးေကျာ်ဇင်ဦး)တို၏ ေမာင်/ညီ၊   ေဒါက်တာယ်မူယာ (ေရာဂါေဗဒအထူးက ု

ဆရာဝန်ကီး)တို၏အစ်ကိ၊ု ကိသုန်ဇင်-မခင်သတီာတို၏ ဦးေလး၊ မေမရှင်းသန်၏ 

ဘိုးေလးသည ်၁၃-၁-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) ည ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၁၅-၁-၂၀၂၂ (စေနေန )  မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ  

ပုိေဆာင်ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှကားများ နနံက် ၁၀:၃၀ နာရ ီ

တွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၉-၁-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် 

၇ နာရမှီာ ၁၁ နာရအီထ ိ အထက်ပါေနအမ်ိသို ရက်လည် ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ပါရန်   ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား  ဖိတ်ကားအပ ်

ပါသည်။]                                                                           ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဟန်းအမကီးရဟန်းအမကီး

ေဒ ကျင်စိန်(ေညာင်တုန်း)ေဒ ကျင်စိန်(ေညာင်တုန်း)
အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်

(ဦးစစ်ိုး-ေဒ ပန်းြမ)တို၏  သမီးေထွး၊ [ဦးေကျာ်သန် ၊ 
ဦးထန်ဟတ်ု၊ ဦးထန်စန်ိ၊ ဦးထန်ကျင်၊ ဦးေကျာ်ဒွန်း(ခ)ဦးထန်ဝှက်၊ 
ဦးေကျာ်ေဇာ(ခ)ဦးထန်မင်း၊ ဦးထန်ပုိ]တုိ၏ ညီမ၊ [ဦးေမာင်ေမာင်(ခ) 
ဦး L.K.Achary (သံအမ ထမ်း၊ အိ ိယသံုံး)]၏ဇနီး၊ ဦးေနဝင်း၊ 
ေဒ ြမင့်ြမင့်ခင်၊  (ဦးြမင့်ထွန်း)၊  ဦးမျိးသွင်တို၏ေမွးသမိခင်၊ 
ေြမးရှစ်ေယာက်၊ ြမစ်ငါးေယာက်တုိ၏ အဘွား သည် ၁၃-၁-၂၀၂၂ 
ရက်  ညေန ၆:၄၅ နာရတွီင် လူကီးေရာဂါြဖင့ ်ရန်ကန်ုြပည်သူေဆးု ံ
ကီး၌   ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ် ၁၅-၁-၂၀၂၂  (စေနေန )  ညေန 
၃ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။ (ေနအမ်ိမှကားများ 
မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေကာင်းစံ (စစ်ေတွ၊ ပုဏ ားက န်း)ဦးေကာင်းစ ံ(စစ်ေတွ၊ ပုဏ ားက န်း)
ဒု-တိုင်းတရားသူကီး(ငိမ်း)ဒု-တိုင်းတရားသူကီး(ငိမ်း)

အသက် (၈၈)ှစ်အသက် (၈၈)ှစ်
ကမာရတ်မိနယ်ေန   ေဒ မမီစီ(ံအလြပ-ငမ်ိး)-ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း 

(ဒု-ခုိင်တရားသူကီး၊  ြပင်ဦးလွင်ခုိင်တရားံုး)၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ 

မပန်းစု-ံေမာင်ေအာင်ြမင့ထွ်န်း၊ ေမာင်ေကာင်းခန်ဘိတုို၏ အဘိုးရှင်၊ 

ေမာင်ေဇာ်မျိးထွန်း၏ အဖီးရှင်သည် ၁၄-၁-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) 

နံနက် ၂:၀၄ နာရီတွင်  ကွယ်လွန်သွားပါ၍  ယင်းေနနံနက် ၁၁:၃၀ နာရီ 

တွင် သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း  ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား  ဝမ်းနည်း 

စွာြဖင့ ်အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ပဗု သရီိမိ၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၂/ချင်းတွင်းအေနာက်ရပ်၊ 
ဝဏ ဒီပရပ်ကွက်မှ  ေြမဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧကရှိ  ေြမကွက်အမှတ် (ပ-၂၃၃၃၀)၏ 
ေြမချပါမစ်(စလစ်)မရူင်း ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့ ်ေြမကွက်အမည်ေပါက် ေဒ ေဌးေဌးသန်း 
[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၈၇၈၅၂]၊ အဖအမည်၊ ဦးသန်းမှ ေြမချပါမစ်(စလစ်)မတိ မှန်ထတ်ုေပး 
ပါရန် ေြမချပါမစ်(စလစ်)မူရင်း  ေပျာက်ဆံုးေကာင်း  တရားံုးကျမ်းကျန်ိဆုိချက်မူရင်း၊ 
ကိယ်ုတုိင်ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း 
များတင်ြပပီး ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင ်
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 
တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ  
ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 
ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ 
ှင့်အညီ ေြမချပါမစ်(စလစ်)မိတ မှန် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးေဌးေအာင်(ေြမာင်းြမ)
မူအုပ်(ငိမ်း)

အသက်(၈၀)
    ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ 

အမှတ် ၂၄၅၅ေန ေဒ ခင်ေဆဦွး၏ခင်ပွန်း၊  (ဦးဘေကျာ်-ေဒ ပမု)တို၏သား၊ အဂ မဟာ 

သဒ မ  ေဇာတကိဓဇ ိင်ုငေံကျာ်ဓမ ကထကိ ကာနကီန် ဦးေရဝတ(ဝါးခယ်မ)၊ ေဒ စန်းြမင့၊် 

ဦးြမသန်ိး၊ ဦးထန်ိဝင်းတို၏အစ်ကိုကီး၊ (ဦးမင်းကိကုိေုအာင်)၊ဦးိင်ုဦး-ေဒ ခင်နလီာေအာင်၊ 

ဦးေကျာ်သန်ိးဦး-ေဒ ခင်သတီာေအာင်၊ ဦးိင်ုမိုးထွန်း-ေဒ ေကသွယ်ေအာင်၊ ဦးကိကုိဦုး-

ေဒ ခင်ွယ်နေီအာင်၊ ဦးချစ်ကိကုိေုအာင်-ေဒ ငဝုါခိင်ု၊ ေဒ ခင်စနု ာေအာင်၊ ဦးေအာင်ေကျာ် 

လ  င်-ေဒ ခင်ယမင်းန ာေအာင်တို၏ ဖခင်၊ ေြမး ခုနစ်ေယာက်တို၏ အဘိုးသည် 

၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်(ေသာကာေန )နံနက် ၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၆-၁-

၂၀၂၂ ရက(်တနဂ  ေွေန )   မွနး်လွဲ ၁ နာရီတွင် ဒလမိနယ်၊ သေြပကုနး်သုသာန်၌ 

မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

(ေနအိမ်မှကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထွက်ခွာပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ စုစုတင်
အထက်တန်းေကျာင်းအုပ်(ငိမ်း)အထက(၃) အလုံ

(အထက-၁၊ ဗဟန်း)၊(အထက-၁၊ ရန်ကင်း) (အလက-၄၊ ဗဟန်း)၊ 
(အလက-၆၊ သာေကတ)၊(အထက-၆၊ ဗိုလ်တေထာင်)

အသက်(၉၂)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊  ငါးထပ်ကီး ဘုရားလမ်း၊ အမှတ် ၃ ေန 
(ဦးတင်ေမာင်-ေဒ လှကည်)တို၏သမီး၊ (ဦးကျင်လွမ်-ေဒ စိမ်းရင်)တို၏ 
သမီးေခ းမ၊(ဦးကျင်ထွန်း)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးဝင်းကည်-ေဒ ကည ်
ကည်ထွန်း၊ ဦးစိုးေအာင်-ေဒ ေအးေအးထွန်း၊ ဦးဗိုလ်စီ-ေဒ ချိချိထွန်း၊
ေဒ ွယ်ွယ်ထွန်း(ကထကိ၊ ပထဝဝီင်ဌာန၊ ဒဂုတံက သိလ်ု)၊ ေဒ ခိင်ုခိင်ုထွန်း 
(ကထိက၊  ပထဝီဝင်ဌာန၊  ဒဂုံတက သိုလ်)တို၏   ေကျးဇူးရှင်ေမွးမိခင်၊ 
ေမာင်ကည်လင်းထွန်း၊ မစ ာမျိး၊ မဆုကည်၊ မေမသဇင်ခိုင်၊ ေမာင်ထွန်း 
ထွန်းဝင်း၊ ေမာင်ေအာင်ေကာင်းြမတ်၊ ေမာင်ေကျာ်မင်းခန်တို၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာ ဘွားဘွားကီးေဒ စုစုတင်သည် ၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်(ေသာကာေန ) 
ညေန ၃:၁၅ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ လူကီးေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၁၅-၁-၂၀၂၂ ရက်(စေနေန )နနံက် ၁၀နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင် 
မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။ ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၀-၁-၂၀၂၂ ရက် (ကာသပေတး 
ေန)တွင် အထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါ 
ရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့ ်

အသက်ကယ်ပါ

လူ

သား

တို

၏ 

ကျန်း

မာ

ေရး

အို

ဇုန်း

လ ာ

ကို

ထိန်း

သိမ်း

ေပး



ဇန်နဝါရီ   ၁၅၊   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   
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