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အချင်းချင်း ခိက်ုရန်ြဖစ်ပွားြခင်းသည် မေကာင်း။ ရန်ြပ  

တတ်သူတိုအလယ်တွင်   ရန်မြပဘဲေနြခင်းသည ် 

လည်းေကာင်း၊ ကေိလသာအိှပ်စက်ခရံသတူိုအလယ် 

၌   ကိေလသာ  အှိပ်အစက်မခံရဘဲေနြခင်းသည ်

လည်းေကာင်း၊ ကာမဂဏ်ုကိ ုေကာင့်ကစိက်ုကန်ုေသာ 

သတူိုအလယ်၌ ေကာင့်ကမစိက်ုကန်ုဘေဲနြခင်းသည် 

လည်းေကာင်း ချမ်းသာ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၃)

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၈

စာမျက်ှာ » ၁၂ စာမျက်ှာ » ၁၃ စာမျက်ှာ » ၁၆

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး 

မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် လုပ်ေဆာင်သင့်၊ 

လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက် 

လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆြဲဖစ်သည့ ် COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု  အရှိန်အဟုန်မပျက်   ထိထိ 

ေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့ ် ထိခိုက်ခဲ့သည့်   စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ိုင်သမ  နည်းလမ်းများြဖင့ ်အြမန်ဆုံး 

ကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိင်ုငလံုံး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက် တစ်ိင်ုငလံုံး  

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး  သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  

သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ    အေလးထား 

လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိင်ုရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့အ်ည ီေဆာင်ရက် 

ပီးစီးပါက   ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  

လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတစီုဒံမီိကုေရစအီေထေွထ ွ

ေရးေကာက်ပဲွအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိင်ုရသည့ပ်ါတအီား  

ဒမီိကုေရစစီံ န်းများှင့အ်ည ီိင်ုငေံတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ် 

ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 

ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅)ရပ်

ိုင်ငံ ေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

Republic of  the Tatarstan သမ တ Mr. Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov အား ရင်းရင်းှီးှီး 

 တ်ဆက်စ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၈

ုိင်ငံေတာ်      စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက         ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်     ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်သည်  ြမန်မာိင်ုင ံ

သုိ အလုပ်သေဘာခရီးစ် ေရာက်ရိှ 

ေနသည့်    Republic  of   the 

Tatarstan  သမ တ  Mr. Rustam 

Nurgaliyevich      Minnikhanov 

ကို       ယေန     နံနက်ပိုင်းတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ   ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ုံး 

သံတမန်ေဆာင်     ဧည့်ခန်းမ၌ 

လက်ခံေတွဆုံသည်။

တက်ေရာက်

ေတွဆုံပွဲသို    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ     ဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်   အတူ 

ေကာင်စီတွဲဖက်အတွင်းေရးမှး 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး   ရဲဝင်းဦး၊ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်      ိုင်ငံြခား 

စီးပွားဆက်သွယ်ေရး   ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဦးေအာင် 

ိင်ုဦး၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရး    ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးကုိကုိလ  င်၊ 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီး    ဦးေကျာ်မျိးထွဋ်ှင့ ်

တာဝန်ရိှသမူျား  တက်ေရာက်က 

ပီး Republic of the Tatarstan 

သမ တှင့်အတူ     ြမန်မာိုင်ငံ 

ဆုိင်ရာ   ုရှားုိင်ငံသံအမတ်ကီး 

H.E. Dr. Nikolay Listopadov ၊ 

တာတာစတန်ြပည်နယ်  ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်စက်မ ှင့က်န်ုသွယ် 

ေရးဝန်ကီး Mr. KARIMOV Albert 

Anvarovich  ှင့်  အဖွဲဝင်များ 

တက်ေရာက်ကသည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ  ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် Republic of  the Tatarstan သမ တ

Mr. Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov အား လက်ခံေတွဆုံ

(၅၇)ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာ

ြပပွဲ ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပပီးစီး

အေရှေတာငအ်ာရှိင်ုငအံချိ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစကမ်  

ဆိုင်ရာ စည်းမျ်းများ 

ြပန်လည်ေြဖေလ ာ့

လျက်ရှိ

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတခဲွ်အတညြ်ပ

လူနာသစ် ၄၁ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုး

ေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ 

၃၇ ရာခိုင် န်းရှိ

ပခုက စာေပဆုများ ထုတ်ြပန်ေကညာ

တစ်သက်တာစာေပဆုကို ဆရာကီး 

ေဒါက်တာမျိးသန်တင်၊ ဆရာကီး ဦးွန်ေဆွ 

(ေမာင်ေဆွသက်)တို ရရှိ



ဧပီ   ၂၉၊   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 အိအိမွန်

စာြပင ် - ေဒ ှင်းယုလ  င်ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ေဒ မျိးမျိးဝင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစည်သူလွငှ်င့်အဖွဲ

ြမန်မာုိင်ငံသည် စုိက်ပျိးေရးကုိ အေြခခံေသာုိင်ငံြဖစ်သည်။ ုိင်ငံအတွင်းရိှ 

လူဦးေရအားလံုး၏ ၇၀ ရာခုိင် န်းသည် စုိက်ပျိးေမွးြမေရးကုိ အေြခခံပီး အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပ လုပ်ကုိင်လျက်ရိှသည်။ စုိက်ပျိးေမွးြမေရးကုိ အေြခခံသည့်ုိင်ငံ 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက ုိင်ငံေတာ်သာယာဝေြပာ 

ေရးှင့် တုိင်းြပည်စားနပ်ရိက ာေပါများေရး အမျိးသားေရးရည်မှန်းချက်ှစ်ရပ် ချမှတ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ   ဒုတိယဥက      ဒုတိယဝန်ကီးချပ်က 

အမျိးသားအဆင့် အစားအေသာက် ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးမူဝါဒ မိတ်ဆက်ြခင်း 

ှင့် ြဖန်ေဝြခင်းအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် “အစားအေသာက် ကနဦးထုတ်လုပ် 

သူများြဖစ်သည့် စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးက  မှစတင်၍ အရည်အေသွး စံချန်ိစံ န်း 

ြပည့်မီသည့် အေြခခံအစားအေသာက်များကုိ ထုတ်လုပ်ုိင်ရန်လုိအပ်ပီး တန်ဖုိးြမင့် 

စားေသာက်ကုန်များအြဖစ် ထပ်ဆင့်ထုတ်လုပ်ရာတွင်လည်း အေသးစား၊ အလတ်စား 

မှစ၍ စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်းကီးများအထိ အရည်အေသွး စံချန်ိစံ န်းများှင့်အညီ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မ  တုိးြမင့်ေဆာင်ရက်ရန် အေရးကီးေကာင်း” မှာကားခ့ဲသည်။

ြမန်မာုိင်ငံတွင် စုိက်ပျိးေမွးြမေရးကုိ အေြခခံ၍ ုိင်င့ံစီးပွားေရး ဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရာတွင် စုိက်ပျိးေမွးြမေရး ထုတ်ကုန်များအား စံချန်ိ 

စံ န်း အရည်အေသွးသတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီကုိက်ညီေအာင် ကိးပမ်းထုတ်လုပ် 

ကရန် လုိအပ်ေပသည်။   ထုတ်ကုန်ပစ ည်းများအား    ေဈးကွက်ဝင်ေရးေဆာင်ရက်ရာ၌ 

အရည်အေသွးှင့် စံချန်ိစံ န်းကုိက်ညီေရးသည် အေရးကီးသည်။ အထူးသြဖင့် 

ုိင်ငံတကာေဈးကွက်တွင် ကုန်ပစ ည်းများ၏ အရည်အေသွးှင့် စံချန်ိစံ န်းများကုိ 

ဦးစားေပး၍ အတိအကျစစ်ေဆးေလ့ရိှပီး အရည်အေသွး စံချန်ိစံ န်းှင့်ကုိက်ညီ 

ေသာကုန်ပစ ည်းများကုိသာ လက်ခံဝယ်ယူေလ့ရိှသည်။

ကမ ာေပ တွင် ေရာဂါအမျိးမျိးထူေြပာလာသြဖင့် ြပည်သူများအေနြဖင့် ကျန်းမာ 

ေရးှင့် ညီွတ်သည့် သန်ရှင်းလတ်ဆတ်ပီး အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ စားေသာက် 

ကုန်များကုိ ေရးချယ်စားေသာက်လာတတ်သည့် လူေနမ ပံုစံသစ် ေြပာင်းလဲလာသည်ကုိ 

ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ စားေသာက်မ ပံုစံများ ေြပာင်းလဲလာမ အရ လတ်ဆတ်သည့် 

အသီးအံှ၊ သားငါးထုတ်ကုန်များကုိ ဝယ်ယူစားေသာက်ကသည့်အြပင် စနစ်တကျ 

ထုပ်ပုိးပီး ကာရှည်ခံအစားအေသာက်များကုိ ဝယ်ယူစားသံုးေနကသည်ကုိ ေတွရ 

မည်ြဖစ်သည်။ ထုိေကာင့် ြမန်မာုိင်ငံတွင် စုိက်ပျိးေမွးြမထုတ်လုပ်ေနေသာ အေြခခံ 

စားေသာက်ကုန်များကုိ စတင်ထုတ်သည့်အချန်ိမှစ၍ တန်ဖုိးြမင့်စားေသာက်ကုန် 

များအြဖစ် ဆက်လက်ထုပ်ပုိးပီးသည်အထိ ုိင်ငံတကာ စံချန်ိစံ န်းများှင့်အညီ 

အစ်အမဲ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ုိင်ရန် ကိးပမ်းလျက်ရိှသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်  အေသးစားထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း ၁၇၂၃၄ ခု ရှိသည့်အနက် 

အသင့်ထုပ်ပုိးပီး ထုတ်လုပ်သည့် စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်း ၄၂၆၅ ခ ုရိှေနသည်ဟု 

သရိသည်။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန အစားအေသာက်ှင့ ်ေဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဦးစီး 

ဌာနအေနြဖင့် ြပည်တွင်းစားေသာက်ကုန်များသာမက ြပည်ပမှတင်သွင်းလာသည့် 

စားေသာက်ကုန်များကုိလည်း ေဈးကွက်မတင်မီကတည်းက စစ်ေဆးေပးလျက်ရိှသည်။ 

ကုန်ပစ ည်းများကုိ စားသံုးသူများအား ေရာင်းချရာတွင် အရည်အေသွးစစ်ေဆးပီးေကာင်း 

အသိအမှတ်ြပပီးမှသာ  ြပည်သူများအား  ေရာင်းချခွင့်ရိှသည်။   ြမန်မာုိင်ငံတွင် 

အစားအေသာက်ထတ်ုလပ်ုြဖန်ြဖးရန် ေထာက်ခခံျက်ရရိှပီးသည့ ်အစားအေသာက် 

လုပ်ငန်း ၁၀၅၆ ခုှင့် ေသာက်ေရသန်လုပ်ငန်း ၂၃၆၈ ခုရိှေကာင်း သိရသည်။

ယခုအခါ ုိင်င့ံစီးပွားေရး ြမင့်မားတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရာ၌ ြမန်မာုိင်ငံမှ 

ထုတ်ကုန်ပစ ည်းများကုိ ြပည်တွင်းအတွက်သာမက ြပည်ပသုိပါ တင်ပုိုိင်ေရးအတွက် 

ကုန်ပစ ညး်များ၏ အရည်အေသွးှင့် စံချနိ်စံ နး်များကုိ စတင်ထုတ်လုပ်သည့် 

အချန်ိမှစ၍ ြဖန်ချခိျန်ိအထိ စနစ်တကျ ေဆာင်ရက်သွားုိင်ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင် 

ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ ယခုအခါ ြမန်မာ့စားေသာက်ကုန်အချိကုိ ုိင်ငံတကာသုိ 

တင်ပုိုိင်ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ုိင်ငံေတာ်အေနြဖင့် စားေသာက် 

ကုန်ဆုိင်ရာဝန်ထမ်းများအား   ေခတ်ကာလှင့်အညီ   စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေပးြခင်း၊ 

ြပည်တွင်းစားေသာက်ကုန်များ၏ စံချန်ိစံ န်းများကုိ ေရးဆဲွအတည်ြပေပးြခင်း၊ 

အစားအေသာက်ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆုိင်ရာ ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 

လမ်း န်ချက်များအား ြပင်ဆင်ေရးဆဲွေရးကုိ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။

သုိြဖစ်ရာ စားေသာက်ကုန်များအား အရည်အေသွး စံချန်ိစံ န်းမီ ထုတ်လုပ် 

ုိင်ြခင်းသည် ုိင်ငံေတာ်ှင့် ြပည်သူအားလံုးအတွက် ေကာင်းကျိးများကုိ ေဆာင်က်း 

ုိင်သည်။ စံချန်ိစံ န်းမီကုန်ပစ ည်းများ ထုတ်လုပ်ုိင်ြခင်းြဖင့် ြပည်သူများ ကျန်းမာ 

က့ံခုိင်ပီး အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ များြပားလာကာ ုိင်ငံသူ ုိင်ငံသားများ၏ 

လူမ စီးပာွးဘဝများ ြမင့်မားတုိးတက်လာမည့်အြပင် ုိင်ငံတကာေဈးကွက်ကုိပါ 

ထုိးေဖာက်ုိင်မည်ြဖစ်၍ ြပည်ေထာင်စုအကျိးစီးပွား ြမင့်မားတုိးတက်ေစမည့် စီးပွားေရး 

နည်းလမ်းများကုိ ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ကပါရန် တုိက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။ ။

စားနပ်ရိက ာအရည်အေသွး 

စံချနိ်မီထုတ်လုပ်ိုင်ေရးကိးပမ်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၈၀၀ ၇,၆၀၀ ၂,၅၂၉ ၁၉,၂၂၀,၆၀၀

MTSH ၂,၇၀၀ ၂,၇၀၀ ၃၇၆ ၁,၀၁၅,၂၀၀

MCB ၇,၉၀၀ ၇,၉၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၈ - ၄ -၂၀၂၂)

FPB ၁၈,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၁၇၉ ၄၆၅,၄၀၀

EFR ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၀ ၀

AMATA ၄,၉၀၀ ၄,၉၀၀ ၅၀ ၂၄၅,၀၀၀

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၂၀.၀

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၄.၆

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၄၁၂.၉

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၅.၂၇

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၄၆.၇

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၉.၇၂ 

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၃.၆၆၂

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၃.၅၃

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၄.၁၆၈

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၈

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ပုိှံပ်ြခင်းှင့ထ်တ်ုေဝ 

ြခင်းလပ်ုငန်းနည်းဥပေဒ ထွက်ရိှသည့ ်၁၀-၁၀-၂၀၁၄ ရက်ေန  

မှစ၍ ပုံှိပ်ြခင်း၊ ထုတ်ေဝြခင်းှင့ ်သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်း 

အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်များအား ၅ ှစ်သက်တမ်းခွင့်ြပ 

ေပးခဲ့ပါသည်။ 

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်   သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက 

နည်းဥပေဒ ၂၁ အရ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်  ရက်မှစ၍ 

ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း သတ်မှတ်ပုံစံှင့်အတူ အခေကးေင ွ

ကျပ် ၁၀၀၀၀ ေပးသွင်း၍  ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသို 

အသိအမှတ်ြပ  လက်မှတ်အသစ်လဲလှယ်ရန်  လာေရာက ်

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သက်တမ်းကန်ုလွန်ေသာ အသအိမှတ်ြပလက်မှတ်များ 

ြဖင့်  လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့ ်  မရှိေကာင်းှင့ ်

သက်တမ်းကန်ုဆုံးပီး လပ်ုငန်းဆက်လက်လပ်ုကိင်ုပါက ပုိှံပ် 

ြခင်းှင့် ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ဖုန်း ၀၁-

၅၄၁၄၁၃ ၊  ၀၁-၅၄၄၅၈၂ ၊ ၀၁-၅၄၄၅၈၃ ၊ iprd.crd.ygn@

gmail.com သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

၂၀၁၄ ခုှစ် ပုံှိပ်ြခင်းှင့ ်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများအရ ပုံှိပ်သူ၊ထုတ်ေဝသူများသည် မိမိတို 

ထုတ်ေဝသည့် စာအုပ်စာေစာင် ၆ အုပ် သုိမဟုတ် ၆ ေစာင်ကုိ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသို အဖိုးအခလွတ် ေပးအပ်ရမည်ြဖစ် 

ပါသည်။ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသည်   အဆိုပါစာအုပ် 

စာေစာင်များကိ ုအမျိးသားစာကည့တ်ိက်ု၊ အမျိးသားမှတ်တမ်း 

များ ေမာ်ကွန်းတိက်ုဦးစီးဌာနှင့ ်အမျိးသားစာေပဆေုရးချယ် 

ေရးေကာ်မတီများသို ခွဲေဝေပးပိုလျက်ရှိပါသည်။ ထိုအြပင် 

ေပးပိုလာေသာ    ထုတ်ေဝစာများကိ ု  ြပက ဒိန်ှစ်အလိုက် 

ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်အတွင်း ထတ်ုေဝေသာ 

စာအပ်ုစာတမ်းများ စာရင်းတွင်လည်း ေရးသွင်းထားပီး ှစ်စ် 

ထုတ်ြပန်လျက်ရှိပါသည်။

သိုပါ၍ ပုံှိပ်ြခင်းှင့ ်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒ 

၁၅၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က)ပါ ြပ  ာန်းချက်များအရ ထတ်ုေဝသသူည် 

မိမိထုတ်ေဝေသာ ထုတ်ေဝစာ ၆ အုပ် သိုမဟုတ် ၆ ေစာင်ကို 

ြဖန်ချသိည့ ်  ေနရက်မှစ၍ ၇ ရက်အတွင်း ပုိှံပ်သထူေံပးအပ်ပီး 

ပုံှိပ်သူသည် ၁၄ ရက်အတွင်း ပုံစံ ၁၁ ြဖင့် ြပန်ကားေရး  

ဝန်ကီးဌာန   မူပိုင်ခွင့်ှင့ ်မှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲသို မပျက်မကွက ်

ေပးအပ်ကပါရန ်အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းှင့် သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ 

လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပလက်မှတ် အသစ်လဲလှယ်ရန် အသိေပးေကညာြခင်း

ပုံှိပ်ြခင်းှင့် ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အညီ 

စာအုပ်စာေစာင်များ ေပးအပ်ရန် အသိေပးေကညာြခင်း

သင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို။



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖံုးမှ

ေတွဆုံပွဲတွင်     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က  တ်ခွန်းဆက် 

စကားေြပာကားရာ၌ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇွန်လအတွင်း 

လာေရာက်ခဲ့သည့် မိမိ၏ တာတာစတန်ြပည်နယ် 

ခရီးစ်အတွင်း   အဆင်ေြပေချာေမွေစေရး  စီမံ 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့မ များအတွက်   ေကျးဇူးတင်ရှိပါ 

ေကာင်း ေြပာကားပီး Republic of the Tatarstan 

သမ တက ယခခုရီးစ်အတွင်း မာရဝဇိယဗဒု ဥယျာ် 

ေတာ်သို      သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ပါေကာင်း၊  

မာရဝိဇယ ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီးသည် ကမ ာ 

ေပ ရိှ ေကျာက်ဆစ်ပ်ုပွားေတာ်များတွင် အကီးဆုံး 

ုပ်ပွားေတာ် တစ်ဆူြဖစ်လာမည်ဟု သိရိှရေကာင်း၊ 

ေကျာက်ဆစ်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေခတ်မီ 

စက်ကရိယိာများအသုံးြပ၍  ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည် 

ကိ ုေတွရှိရေကာင်း၊ အလားတ ူဗုဒ ဥယျာ်အတွင်း 

တွင်  ပိဋကတ်သံုးပံု  ေကျာက်စာချပ်များကုိ စုိက်ထူ 

ေဆာင်ရက်ေနသည်ကိုလည်း  ေတွရှိရေကာင်း၊ 

ယခုမာရဝိဇယ ဗုဒ ဥယျာ်တည်ေဆာက်ေရးတွင ်   

အေဆေွတာ် ဝန်ကီးချပ်ကိယ်ုတိင်ု   စမီေံဆာင်ရက် 

ေနသည်ကို သိရှိရသည့်အတွက် အထူးပင်ဂုဏ်ယူ 

ဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း၊ မမိ၏ိ ယခခုရီးစ် အဆင်ေြပ 

ေချာေမွေစေရး   စီမံေဆာင်ရက်ေပးမ များအတွက် 

လည်း အထူးပင်ေကျးဇူတင်ရိှပါေကာင်း  ြပန်လည် 

ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် ုရှား-ြမန်မာ သံတမန်ဆက်ဆံေရး 

ှင့် ချစ်ကည်ရင်းှီးမ  ပိုမိုတိုးြမင့်ေရးဆိုင်ရာများ၊ 

သံမဏိှင့် စက်မ ဓာတုလုပ်ငန်း၊ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများ ထတ်ုလပ်ုမ ှင့ ်ခရီးသွားလပ်ုငန်းများတွင် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး၊  စစ်ဘက်၊ အရပ်ဘက် 

ပညာေတာ်သင်များ  ေစလ တ်ေရး၊ ုရှား-ြမန်မာ 

ှစ်ိုင်ငံ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ ပိုမိုတိုးြမင့်ေရး

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့်  ချစ်ကည်ေရးခရီးစ်များ 

အြပန်အလှန် လည်ပတ်ေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကိ ု

ရင်းီှးပွင့်လင်းစွာ အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးကသည်။

ေတွဆုံေဆွးေွးမ အပီးတွင်  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီဥက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

Republic of the Tatarstan သမ တှင့ ်အဖဲွဝင်များ 

ကို ဂုဏ်ြပေနလယ်စာြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။

တက်ေရာက်

ေနလယ်စာစားပဲွသို ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အတူ 

ေကာင်စီဒုတိယဥက      ဒုတိယဝန်ကီးချပ်  ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး     စိုးဝင်းှင့ ်    တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကပီး ဧည့်သည်ေတာ် Republic of 

the Tatarstan  သမ တှင့်အတူ ကိုယ်စားလှယ ်

အဖွဲဝင်များ တက်ေရာက်ကသည်။

ေနလယ်စာ        သုံးေဆာင်ေနစ်အတွင်း 

သာသနာေရးှင့ ်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန အပုညာ 

ဦးစီးဌာနမှ အပုညာရှင်များက  ေတးသသံာများြဖင့ ်

သီဆိုတီးမ တ် ကြပေဖျာ်ေြဖကသည်။ ေနလယ်စာ 

စားပဲွအပီးတွင် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် Republic of the 

Tatarstan သမ တတိုသည် အမှတ်တရလက်ေဆာင် 

ပစ ည်းများ     အြပန်အလှန်ေပးအပ်ကသည်။ 

ယင်းေနာက်   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် Republic of the 

Tatarstan  သမ တတိုသည်   သီဆိုတီးမ တ်ကြပ 

ေဖျာ်ေြဖခဲ့ကသည့ ်ယ်ေကျးမ အဖဲွများအား ချးီြမင့် 

ေငွများ ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  သတင်းစ်

ိုင်ငံ ေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် Republic of  the Tatarstan သမ တ Mr. Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov အား လက်ခံေတွဆုံစ်။

ိုင်ငံ ေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ Republic of  the Tatarstan 

သမ တ Mr. Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov ှင့် အဖွဲဝင်များှင့်အတ ူ စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင ်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။

ိုင်ငံ ေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်  Republic of  the Tatarstan သမ တ Mr. Rustam 

Nurgaliyevich Minnikhanov ှင့် အဖွဲဝင်များကိ ုဂုဏ်ြပေနလယ်စာြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့်ခံစ်။



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

အမတဲမ်းအတွင်းဝန်များ၊  န်ကားေရးမှးချပ်များ 

ှင့် တာဝန်ရိှသူများ တက်ေရာက်ကပီး  တုိင်းေဒသကီး 

ှင့် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများမ ှတာဝန်ရှိသူများက 

ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်တက်ေရာက်ကသည်။ 

ဦးစွာ    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒုတိယဥက     ဒုတိယဝန်ကီးချပ်က   ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတအီစည်းအေဝး၏ တတယိအကမ်ိေြမာက် 

အစည်းအေဝးြဖစ်ေကာင်း၊  တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ  

တိုက်ဖျက် ေရးလုပ်ငန်းများတွင်  ပိုမိုထိေရာက်စွာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လာကသြဖင့ ်ေကာ်မတဝီင်များ၊ 

သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့်    အဖွဲအစည်းများကို 

ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း။

တရားမဝင်ကုန်စည်များ  ဖမ်းဆီးရမိမ အေြခ 

အေနကို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီုံးသို 

တင်ြပလျက်ရှိရာ  ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏(၁/၂၀၂၂ )

အစည်းအေဝးကျင်းပခဲ့ြခင်းှင့်     ၂၀၂၂   ခုှစ်  

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ဖမ်းဆီးရမိမ  လချပ်တင်ြပခ့ဲမ အေပ  

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   က  “တရား 

မဝင်ကုန်သွယ်မ များ ရိှေနဆဲြဖစ်၍ ထိထိေရာက်ေရာက် 

အရိှန်ြမင့ေ်ဆာင်ရက်ဖို” ှင့ ်ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး) 

ကျိင်းတုံခရီးစ်၌လည်း   “နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

လပ်ုငန်းေတေွဆာင်ရက်ရာမှာ တရားမဝင် ကန်ုသွယ် 

မ များ မရိှေစေရး အေလးထားကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ဖို” 

လမ်း န်မှာကားခဲ့ေကာင်း။

အရှိန်ြမင့်ေဆာင်ရက်သွားကရမည်

ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲကိုယ်တိုင ်  တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးကို  အေလးထားသည့ ်

အတွက်  မိမိတိုအားလုံး လမ်း န်ချက်အတိုင်း          

အရှိန်ြမင့်ေဆာင်ရက်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ဖမ်းဆီးရမိမ အေနြဖင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ 

တွင် ဖမ်းဆီးရမိအမ တွဲ(၂၉၈)မ ၊  ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ်(၆ ဒသမ ၃၂၄)ဘီလီယံှင့် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

တွင်ဖမ်းဆီးရမ ိ   အမ တွဲ(၂၄၇)မ ၊  ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ်(၃ ဒသမ ၁၅၀) ဘီလီယံ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး 

၂၀၂၂ ခုှစ်  မတ်လတွင်  ဖမ်းဆီးရမိအမ တဲွ (၃၀၁)မ ၊ 

ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ(်၃ ဒသမ ၄၃၀)     ဘီလီယံ 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း။ 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီအစည်းအေဝး(၁/၂၀၂၁) 

ကျင်းပခဲ့ပီးေနာက်ပိုင်း   ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလမှ 

မတ်လအထိ သံုးလအတွင်း  ဖမ်းဆီးရမိမ  စုစုေပါင်း 

အမ တွဲ(၈၄၆)မ ၊ ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်(၁၂ ဒသမ 

၉၀၄)ဘလီယီြံဖစ်ပီး ယခင်ှစ်ကာလတ ူ၂၀၂၁ ခှုစ် 

ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ သုံးလအတွင်း  ဖမ်းဆီး 

ရမမိ  စစုေုပါင်းအမ တဲွ(၅၀၁)မ ၊ ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် 

(၁ ဒသမ ၈၁၅)ဘလီယီြံဖစ်သည့အ်တွက် ကာလတ ူ

တွင် အမ တွဲ(၃၄၅)မ ၊  ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ်(၁၁ 

ဒသမ ၀၈၉) ဘီလီယံ ပိုမိုဖမ်းဆီးိုင်ခဲ့ေကာင်း။

ယခင်ှစ်  တစ်ှစ်လုံးှင့်    င်းယှ်ကည့်မည ်

ဆိလု င် ၂၀၂၁ ခှုစ်  ဇန်နဝါရလီမှ  ဒဇီင်ဘာလအထ ိ

ဖမ်းဆီးရမိတန်ဖိုးေငွကျပ(်၈ ဒသမ ၄၅၉)ဘီလီယံ 

သာ ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲသည့်အတွက် သံုးလအတွင်း ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်(၄ ဒသမ ၄၄၅)ဘီလီယံ ပိုမိုဖမ်းဆီး 

ိုင်ခဲ့သည်ကိုေတွရမည ်ြဖစ်ေကာင်း။

ထိသုို ဖမ်းဆီးရမမိ တိုးတက်လာြခင်းကိ ုေကျနပ် 

မေနဘ ဲိင်ုငေံတာ်ှင့ ်စီးပွားေရးမ  ိင်ကိ ုထိုးှက်မ  

ရိှေနေသာ တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များရိှေနဆြဲဖစ်၍ 

တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများ

ကို အရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်သွားကရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း။

ဖမ်းဆီးရမပိစ ည်းများတွင် ကန်သတ်ကန်ုပစ ည်း 

များ၊ အေကာက်ခွန်မဲ ့ကန်ုပစ ည်းများှင့ ်ေပါက်ကဲွေစ 

တတ်သည့်  ကန်သတ်ပစ ည်းများသာမက  ဓာတု 

ကုန်ကမ်းပစ ည်းများ၊   မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့ ်              

လုိင်စင်မ့ဲေမာ်ေတာ်ယာ်များကုိပါ ဖမ်းဆီးရမိသည် 

ကိုေတွရေကာင်း။

အဆိပုါ ဖမ်းဆီးရမကိန်ုပစ ည်းများမှ ကန်သတ် 

ထားသည့ ်ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာပစ ည်းများ၊ ဓာတ ု

ကုန်ကမ်းပစ ည်းများှင့ ် မူးယစ်ေဆးဝါးများသည ်

ြပည်တွင်း၌  အသုံးချရန်ရည်ရယ်ခဲ့ပါက   မိမိတို          

တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုးအတွက် အ ရာယ် 

ကီးမားသကဲ့သို အြခားိုင်ငံများသို တရားမဝင် 

လမ်းေကာင်းများမှတစ်ဆင့်   ေရာက်ရှိသွားမည ်

ဆိုပါက   ိုင်ငံ၏ဂုဏ်သိက ာထိခိုက်ေစမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအေန 

ြဖင့် တားဆီးစစ်ေဆးအေရးယူမ များှင့် စပ်လျ်း၍ 

သစ ာရိှရိှ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ေဆာင်ရက်သွားကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

တိုးတက်မ တစ်ခအုေနြဖင့ ် ယခင်က တရားမဝင် 

ကန်ုသွယ်မ  ဖမ်းဆီးရမမိ မရိှခဲသ့ည့ ်ကချင်ြပည်နယ် 

ှင့် မေကွးတိုင်းေဒသကီးတိုတွင ်ဖမ်းဆီးရမိမ များ 

ရှိလာသည်ကို ေတွရေကာင်း၊ နယ်စပ်ေဒသများ၊ 

ေလဆပ်ိများ၊ ဆပ်ိကမ်းများှင့ ်ကန်ုးတွင်းပိင်ုးတိုတွင် 

ပုမှံန်ဖမ်းဆီးရမမိ များ ရိှေနေသာ်လည်း ကမ်းိုးတန်း 

ေဒသများ၌ ဖမ်းဆီးရမမိ  အားနည်းေနသည်ကိေုတွရ 

ေကာင်း။

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်    တရားမဝင ်        

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲများှင့ ် OSS 

ဌာနဆိုင်ရာပူးေပါင်းအဖွဲများအေနြဖင့် တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးတွင်  အခက်အခဲများ 

ေကာင်း၊ တရားမဝင်ကန်ုပစ ည်းများ တင်ေဆာင်လာ 

ေသာ ယာ်များကိ ု မည်သိုေသာအေြခအေနမျိးတွင် 

သမ်ိးဆည်းမည်၊ မည်သည့ဥ်ပေဒြဖင့ ်အေရးယမူည်၊  

မည်သည့်ဌာန အဖွဲအစည်းသို အပ်ှံရမည်စသည့်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ    များစွာကွာြခားမေနရန ်             

လိုေကာင်း၊        ပိတ်ပင်တားြမစ်ကုန်ပစ ည်း         

သယ်ေဆာင်ြခင်း၊  ကန်သတ်ကုန်ပစ ည်းများှင့ ်

အေကာက်ခွန်မဲ့  ကုန်ပစ ည်းသယ်ေဆာင်ြခင်းဟူ၍ 

သတ်မှတ်ထတ်ုြပန်ထားသည့ ်အမန်ိေကာ်ြငာစာများ၊ 

အေရးယူရမည့ ်   ဥပေဒပုဒ်မများကိ ု  တိတိကျကျ    

လိုက်နာေဆာင်ရက်သွားကရန်လိုအပ်ေကာင်း။

သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ေလ့ကျင့်ေပးရမည်

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရးတွင် ပါဝင် 

ေသာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့ ်ဝန်ကီးဌာနများ၊ အဖွဲ 

အစည်းများမ ှဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် ဌာနတစ်ခုှင့် 

တစ်ခုရှိ  ဥပေဒများှင့်  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိ ု

အြပန်အလှန် သရိှိနားလည်ထားရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ 

အထူးသြဖင့ ်တရားမဝင်ကန်ုပစ ည်း တားဆီးဖမ်းဆီး 

ရာတွင် ပါဝင်ေသာ  ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ချနိ်တွင်   မှန်မှန်ကန်ကန်   ဆုံးြဖတ် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ထုတ်ြပန်ထားသည့်  န်ကား 

ချက်များ၊ SOP များ၊ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လပ်ုထုံးလပ်ု 

နည်းများကိ ုပိုမိုေကျညက်စွာနားလည်ရန ်လိုအပ် 

စစ်ေဆး အေရးယူြခင်းများရှိသကဲ့သို  တာဝန်သိ 

ြပည်သူများ၏ သတင်းေပးတုိင်ကားမ များမှတစ်ဆင့် 

ေဖာ်ထုတ် ဖမ်းဆီးအေရးယူိုင်ခဲ့သည်များလည်း 

ရှိေကာင်း။

၂၀၂၂ ခုှစ်   ဇန်နဝါရီလမှ   ဧပီလအတွင်း 

သတင်းေပးတိုင်ကားမ    စုစုေပါင်း(၂၉)မ ရှိခဲ့ပီး 

ဖမ်းဆီးရမိမ (၂၂)မ ၊ သတင်းမှား ငါးမ ၊ ေနာက်ကျ 

သတင်းေပး တစ်မ ှင့ ် ေဆာင်ရက်ဆ ဲတစ်မ တိုြဖစ်ပီး 

သတင်းေပးတိင်ုကားမ ၏ (၇၆) ရာခိင်ု န်းခန် အမှန် 

တကယ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ကိ ုေတွရေကာင်း။ 

ယခုအချနိ်အထိ  သတင်းေပးတိုင်ကားမ များ 

ဆက်လက်ရရှိေနပီး သတင်းချြပ ဖမ်းဆီးရမိမ များ 

လည်းရိှေနေကာင်း၊ သိုေသာ် တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  

အေြခအေနှင့်    တိုင်ကားမ အေရအတွက်ကို 

  င်းယှ်ကည့်လ င် နည်းပါးေနေသးသည့်အတွက ်

တရားမဝင ်  ကုန်သွယ်မ ှင့်ပတ်သက်၍တိုင်ကား 

ိင်ုေကာင်းကိ ု  အများြပည်သ ူကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်   

သိရိှုိင်ရန် စီမံေဆာင်ရက်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ ေလျာန့ည်းပေပျာက်ေရး

အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကိ ုအရိှန်ြမင့တ်င် 

ေဆာင်ရက်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ထိုအတူ 

လိုအပ်သည့်     လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိ ု   ညိ  င်း           

ြပင်ဆင်ြပ  ာန်းလိုက်နာေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊    အေရးယူြခင်းများေဆာင်ရက်သကဲ့သို 

အသိပညာေပးြခင်းလုပ်ငန်းများကုိလည်း  ေဆာင်ရက် 

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  ဦးေဆာင်ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး 

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး   ဦးွန်ေအာင်က   တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး   ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝး(၁/၂၀၂၂) အစည်းအေဝး ဆုံးြဖတ်ချက် 

များအေပ  ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ များှင့်  ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတီ၏  လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ အေြခအေန 

များကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ယင်းေနာက်  ဦးေဆာင်ေကာ်မတီုံးလုပ်ငန်း 

အဖွဲေခါင်းေဆာင ်    ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးေအာင်သွင်ဦး၊  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန  န်ကား 

ေရးမှးချပ်  ဦးြမင့်သူရ၊  အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးသန်ိးေဆ၊ွ စားသုံးသေူရးရာ 

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ ်ဦးြမင့်ချိှင့ ်အစား 

အေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန  န်ကား 

ေရးမှးချပ်   ပါေမာက    ေဒါက်တာခင်ေဇာ်တိုက 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး   ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတီအစည်းအေဝး (၂/၂၀၂၂)သို  တင်ြပသည့ ်

အမှာစာများကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ထိုေနာက် တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  တိက်ုဖျက်ေရး 

ဒတုယိဥက   များြဖစ်ကသည့ ်ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး စိုးထွဋ်ှင့ ်ဦးဝင်းရိှန်၊ ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတီအဖဲွဝင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

ပွင့်ဆန်း၊ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်လင်းထွန်းှင့်   အစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်လာကသူများက တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တုိက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် စပ်လျ်း၍  သက်ဆုိင်ရာ 

က  များအလိုက ်ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။ 

ယင်းေနာက်      ဦးေဆာင်ေကာ်မတီံုးလုပ်ငန်း 

အဖွဲေခါင်းေဆာင်က      တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီ အစည်းအေဝး 

(၂/၂၀၂၂)ဆုံးြဖတ်ချက်(မူကမ်း)များကို  ဖတ်ကား 

တင်ြပသည်။

ထိုေနာက် တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  တိက်ုဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတဦက    ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီဒုတိယဥက          ဒုတိယဝန်ကီးချပ်က 

ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များအေပ     ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေပးပီး  နဂိုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားကာ  အစည်း 

အေဝးကို ုပ်သိမ်းလိုက်ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ေတွကံရပါက ဦးေဆာင်ေကာ်မတီသုိတင်ြပကရန် 

ှင့်  လိုအပ်ေသာေပါင်းစပ်ညိ  င်းမ များေဆာင်ရက ်

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ဖမ်းဆီးရမိမ များှင့်စပ်လျ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနများအေနြဖင့် သတ်မှတ်ဆုေကးများ ြမန်ြမန် 

ဆန်ဆန်ခွဲေဝထုတ်ေပးိုင်ေရး  ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေနကေကာင်း၊   သတ်မှတ်ထားသည့ ်

ဆေုကး ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ခဲွေဝချးီြမင့မ် သည် တာဝန် 

ကျဝန်ထမ်းများကိ ုတရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက် 

ေရးတွင် စတ်ိအားထက်သန်မ  ပိမုိြုဖစ်ေပ ေစေကာင်း။

များစွာဆုံး ံးနစ်နာ

တရားမဝင်ကန်ုပစ ည်းများကိ ုတားဆီးစစ်ေဆး 

အေရးယရူာတွင်  လိင်ုစင်မဲ ့ေမာ်ေတာ်ယာ်များအြပင် 

တရားမဝင ်ကုန်ပစ ည်းတင်ေဆာင်လာသည့်ယာ်

များကိလုည်း ဥပေဒ၊ အမန်ိ၊  န်ကားချက်၊  လပ်ုထုံး 

လုပ်နည်းှင့်အညီ အေရးယူပီး ိုင်ငံ့ဘ  ာအြဖစ် 

သိမ်းဆည်းရြခင်းများလည်းရှိေကာင်း၊   သိုေသာ်          

စနစ်တကျထိန်းသိမ်းြခင်းမရိှသည့်အတွက် ဖမ်းဆီး 

ရမိေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်အများစုသည်  သုံးစွဲ၍မရ 

ေအာင် ပျက်စီးေနသည့အ်တွက် များစွာဆုံး ံးနစ်နာ 

ေကာင်း။

ထိုအတူ  ဖမ်းဆီးရမိေမာ်ေတာ်ယာ်များကို 

စစိစ်ရာတွင် ေမာ်ေတာ်ယာ် ၂၅၇ စီးတွင် ခနုစ်စီးသာ 

အမှန်တကယ်အသုံးြပ၍ရသည့်အတွက ် (၂ ဒသမ 

၄) ရာခိုင် န်းသာ    အသုံးြပိုင်သည်ကိုေတွရှိရ 

ေကာင်း၊ နည်းလမ်းများ ရှာေဖေွြဖရှင်းသွားကရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊  လုိအပ်ပါက သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာန 

များအေနြဖင့် က မ်းကျင်ပညာရှင်များကုိဖိတ်ေခ ၍ 

အစည်းအေဝးများှင့ ်အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွများကျင်းပ 

အေြဖရှာသွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ ကို  တိုက်ဖျက်ရာတွင ်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတစ်ေြပးညီြဖစ်ရန ်   လိုအပ် 

သည့် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ေလ့ကျင့်ေပးရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း။

ြပည်သူလူထုကို   အ ရာယ်ြဖစ်ေစိုင်သည့ ်

အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးများ၊ အလှကုန်ပစ ည်း 

များှင့်ပတ်သက်၍  ယမန်ေနက MICC-II ၌ကျင်းပ 

ခဲ့သည့်   အမျိးသားအဆင့်   အစားအေသာက် 

ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးမဝူါဒ မတ်ိဆက်ြခင်းှင့ ်

ြဖန်ေဝြခင်းအခမ်းအနားတွင်  FDA ှင့် ဆက်စပ် 

ဝန်ကီးဌာနအလိုက်  ဌာနဆိုင်ရာများ   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ရမည့ ်    မူဝါဒလုပ်ငန်းစ်များအတိုင်း 

အရှိန်အဟုန်ြမင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

တရားမဝင်    ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့် ုိင်ငံေတာ်အတွက် အကျိး 

ရှိေစေသာ်လည်း  တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ လုပ်ကိုင်

သည့်သူများတွင် ထိခိုက်ဆုံး ံးမ များ ြဖစ်ေပ လာ 

ေကာင်း၊  ထိုသိုေသာ  ထိခိုက်ဆုံး ံးမ များအတွက် 

ဖမ်းဆီးမ တွင်ပါဝင်သည့်     တာဝန်ရှိသူများှင့ ်

ဝန်ထမ်းများကိ ုမေကျနပ်ေသာစိတ်၊ လက်စားေချ 

လိုေသာစိတ်ြဖင့်  တိုက်ိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

သွယ်ဝိက်ု၍ေသာ်လည်းေကာင်း ထခိိက်ုနစ်နာေအာင် 

နည်းမျိးစုသံုံး ကိးပမ်းေနကသည်ကိလုည်း ေတွရိှရ 

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်  ဝန်ထမ်းများ၏လုံ ခံေရးကိ ု

ဂုစိုက်ရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့် OSS 

အဖွဲဝင်ဌာနများသို   န်ကားခဲ့ပီး   လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များကိုလည်း  လ ပ်ရှားေဆာင်ရက်ေစခဲ့ 

ေကာင်း၊ ဌာနအကီးအကမဲျားအေနြဖင့ ်ိင်ုငံတ့ာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဝန်ထမ်းများကိ ု မိသားစုဝင ်

ကဲသ့ို  သေဘာထား၍ ၎င်းတို၏ လုံ ခံေရးှင့ ်ေနထိင်ု 

မ အဆင်ေြပေရးကို    ေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း။

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ရာတွင် တားဆီး 

 ဖမ်းဆီးရမကိန်ုပစ ည်းများမှ ကနသ်တ်ထားသည့ ်ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာပစ ည်းများ၊ 

ဓာတကုန်ုကမ်းပစ ည်းများှင့ ်  မူးယစ်ေဆးဝါးများသည ် ြပည်တွင်း၌  အသံုးချရန် 

ရည်ရယ်ခဲ့ပါက မိမိတို တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံးအတွက်  အ ရာယ်ကီးမား 

သကဲ့သို အြခားိုင်ငံများသို တရားမဝင် လမ်းေကာင်းများမှတစ်ဆင့် ေရာက်ရှိသွား 

မည်ဆိုပါက ိုင်ငံ၏ဂုဏ်သိက ာထိခိုက်ေစမည်

 တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်  တားဆီးစစ်ေဆးအေရးယူမ များှင့်စပ်လျ်း၍ 

သစ ာရှိရှိ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ေဆာင်ရက်သွားကရမည်

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ အေြခအေနှင့် တိုင်ကားမ အေရအတွက်ကို   င်းယှ်ကည့်လ င် နည်းပါးေနေသးသည့်အတွက် 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ ှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကားိုင်ေကာင်းကို အများြပည်သူ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်သိရှိိုင်ရန် စီမံေဆာင်ရက်သွားကရမည်



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲ ကမ်းလှမ်းဖိတ်ေခ မ ှင့်စပ်လျ်း၍ 

ြမန်မာိုင်ငံ အမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အမှတ် (၂ /၂၀၂၂)

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၏ 

ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်၍ ေြပာကားသည့် မိန်ခွန်းကို ကိဆိုေထာက်ခံသည့် သေဘာထားထုတ်ြပန်ချက်များ ထုတ်ြပန် 

ြမန်မာိုင်ငံက   ပါဝင်ေထာက်ခံမဲေပးခဲ့ပီး  ၁၉၄၈  ခုှစ်တွင် 

အတည်ြပချမှတ်ခဲ့ေသာ ကမ ာ့လူအခွင့်အေရးေကညာစာတမ်း၏ 

အပုိဒ် ၃ ၌ “လူတုိင်းတွင် အသက်ရှင်သန်ခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်ှင့် လူပုဂ ိလ် 

လုံ ခံခွင့် ရခွင့်ရှိသည်။” ဟု အသိအမှတ်ြပ ေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။

 အလားတူ  ြမန်မာိုင်ငံက  အဖွဲဝင်အြဖစ ် ပါဝင်ထားေသာ 

အာဆီယံလူအခွင့်အေရး ေကညာစာတမ်း၏ အပုိဒ် ၃၈ တွင်လည်း 

“အာဆီယံိုင်ငံများရှ ိ ြပည်သူအားလုံးှင့ ်  လူတိုင်းတွင ် ငိမ်းချမ်း 

ေရးကိ ုရရိှခစံားခွင့ရိှ်ကသည်။” ဟ ုအသအိမှတ်ြပ ေဖာ်ြပပါရိှပါသည်။

 ယင်းအခွင့အ်ေရးများကိ ုအြပည့အ်ဝရရိှခစံားိင်ုေရးအတွက် 

ငမ်ိးချမ်းေရးသည် မရိှမြဖစ် လိအုပ်ေသာ ဦးစားေပးအေြခအေနတစ်ရပ် 

ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ငမ်ိးချမ်းေရးမရရိှခဲသ့ြဖင့ ်လွန်ခဲေ့သာ 

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၈

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် တပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်သည် 

၂ဝ၂၂  ခုှစ်   ဧပီ  ၂၂  ရက်တွင်   ငိမ်းချမ်းေရး 

ှင့်ပတ်သက်သည့် မိန်ခွန်းတစ်ရပ်ကုိ ေြပာကား 

ပါသည်။

အဆိပုါ မန်ိခွန်းတွင် ြမန်မာိင်ုငလွံတ်လပ်ေရး 

ဆယ်စုှစ်များစွာအတွင်း ိုင်ငံသားများအတွက ်ဆိုးရားေသာ ဆုံး ံး 

နစ်နာမ များှင့ ်အခက်အခမဲျားစွာ ြဖစ်ေပ ေစခဲသ့ည်ကိ ုအလွန်အမင်း 

အေလးထားေဖာ်ြပရန ်  မလိုအပ်ေတာ့ပါ။  ြမန်မာိုင်ငံရှ ိပစ ပ န်ှင့် 

အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်များ၏    အကျိးစီးပွားအတွက ်  ယင်းကဲ့သို 

ကံအေကာင်းမလှသည့် အေြခအေနများကို အပီးအြပတ်ှင့် ထိထိ 

ေရာက်ေရာက ်ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်သွားရန ်အချနိ်တန်ပီြဖစ်ပါသည်။

 ထိုေကာင့ ်ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက     ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်   တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏    တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိင်ုအဖဲွအစည်းများှင့ ်လကူိယ်ုတိင်ုေတွဆု၍ံ ငမ်ိးချမ်းေရး 

ေဆွးေွးရန် ကမ်းလှမ်းဖိတ်ေခ မ သည် လမ်းေကာင်းမှန်ကိ ုေရှး ၍ 

ကီးမားေသာ ေြခလှမ်းလပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ရပ်ြဖစ်ပီး ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ု

ချစ်ြမတ်ုိးကသူအားလံုးက  အမိအရ ရယူအသံုးချရမည့် အခွင့် 

အခါေကာင်းတစ်ရပ်လည်း ြဖစ်ပါသည်။

 ြမန်မာိုင်ငံ  အမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်

ိင်ုငသံားများ၏ အကျိးစီးပွားအတွက် တစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုးအတာြဖင့ ်

ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုေဖာ်ေဆာင်ိင်ုရန် အလိုငှာ ေမ ာ်မှန်းထားသည့ ်

ယင်းငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးပဲွများ အလုံးစုံြဖစ်ေပ လာေရး ြဖစ်ိင်ုသမ  

အေြခအေနများကို  ကိးပမ်းအားထုတ်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်

သက်ဆိုင်သူအားလုံးကိ ုတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၂၈  ရက်

ရရိှပီး (၇၅)ှစ်တာကာလအတွင်း လွတ်လပ်ေရး၏ 

အှစ်သာရများကို  တိုင်းရင်းသားများ  အြပည့်အဝ 

မခံစားရေသးေသာေကာင့်   ၂ဝ၂၂ ခုှစ်အတွင်း 

တစ်ုိင်ငံလံုးတွင် ငိမ်းချမ်းေရးရရိှေစရန်ှင့် လက်နက် 

ကုိင်ပဋိပက များ ချပ်ငိမ်းေစရန် ရည်ရယ်ပီး  တုိင်းရင်း 

သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများြဖင့ ် ေတွဆုံေဆွးေွး 

မ များ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ်တိင်ုးရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲအသီးသီးမှ  ေခါင်းေဆာင်များ

ကိယ်ုတိင်ုှင့ ်    အဖဲွဝင်(၂)ဦးစ ီတက်ေရာက်ေပးကရန် 

တိုက်တွန်းေြပာကားခဲ့သည်။ 

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်     ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၏ 

တိုက်တွန်းေြပာကားချက်သည်    တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သူများအားလံုး လိလုားေတာင့တ်လျက်ရိှသည့ ်

စစ်မှန်၍ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ ငိမ်းချမ်းေရး 

ရရိှေစရန် ကမ်းလှမ်း  းေဆာ်ချက်ြဖစ်သြဖင့် ကိဆိ ု

ေထာက်ခံေကာင်း  သေဘာထားထုတ်ြပန်ချက ်

များကိ ုိင်ုငေံရးပါတ ီ ၂၃ ပါတ ီအပါအဝင် အသင်း 

အဖွဲအသီးသီးက ထုတ်ြပန်ခဲ့ကသည်။ 

အလားတူ  ယေနတွင်လည်း   ြမန်မာိုင်ငံ 

အမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်က  ကိဆို 

ေထာက်ခေံကာင်း သေဘာထားထတ်ုြပန်ချက်ကိ ု

ထုတ်ြပန်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။            သတင်းစ်

ြမန်မာ - Republic of the Tatarstan စီးပွားေရးဆိုင်ရာ စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၈ 

ြမန်မာိုင်ငံှင့် Republic  of the 

Tatarstan    တိုအကား     ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ြမင့်တင်ရန ်ြမန်မာိုင်ငံသို

ေရာက်ရှိေနသည့်  Republic of the 

Tatarstan သမ တ  H.E. Mr. Rustam 

Nurgaliyevich Minnikhanov ှင့ ် 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား  ရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ှင့် ုိင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေအာင်ိင်ုဦး 

က ယေန  နနံက်ပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

PARKROYAL Hotel ၌ ေတွဆုံသည်။ 

ေတွဆံုစ် ှစ်ဖက်စီးပွားေရး ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ြမင့တ်င်ေရးှင့ ်ကန်ုသွယ်မ  

ှင့်  ရင်းှီးြမပ်ှံမ   အလားအလာများ 

အေပ   ဆက်လက်အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေရးဆုိင်ရာကိစ ရပ်များကုိ ေဆွးေွး 

ခဲ့ကသည်။

ထုိေနာက် ြမန်မာုိင်ငံှင့် Republic 

of the Tatarstan  တိုအကား ှစ်ဖက် 

အစိုးရ/ပုဂ လိက အဖွဲအစည်းများပါဝင ်

ေသာ စကားဝိင်ုးေဆွးေွးပဲွ (Roundtable 

Talks between Myanmar and 

Tatarstan  Business    Circles)ကို 

ဆက်လက်ကျင်းပရာ Republic of the 

Tatarstan သမ တှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် 

ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးတို ဦးေဆာင် 

တက်ေရာက်ကသည်။    စကားဝိုင်း 

ေဆွးေွးပဲွတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် ုိင်ငံြခား 

စီးပွားဆက်သွယ်ေရး      ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ကိုဗစ်အလွန်ကာလ  ဦးစားေပးရင်းှီး 

ြမပ်ံှမ လပ်ုငန်းများှင့ ်မဝူါဒများ၊ ရင်းီှး 

ြမပ်ှံမ         လွယ်ကူေချာေမွေစေရး 

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ များ၊ ြမန်မာ-တာတာ 

စတန်အကား      ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် 

ကန်ုသွယ်မ တိုးြမင့်ိင်ုမည့ ်အလားအလာ 

များှင့်စပ်လျ်းပီး အေလးထားေြပာကား 

ခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ Republic of the 

Tatarstan သမ တ H.E. Mr. Rustam 

Nurgaliyevich   Minnikhanov  က              

ှစ်ဖက်စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ိုင်ေသာ နယ်ပယ်အသစ်များမှတစ်ဆင့် 

အကျိးတဖူက်စပ်စမီကံန်ိးများ လက်ေတွ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်  ထုတ်လုပ်မ အပါအဝင် 

ြပန်လည်ြပြပင်ေရးလုပ်ငန်းများတွင ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး၊ ှစ်ဖက်အြပန် 

အလှန်    အလုပ်သေဘာခရီးစ်များ 

ေဆာင်ရက်ေရး၊   ြမန်မာိုင်ငံမ ှ  ပညာ 

သင်များအား  တာတာစတန်၏မိေတာ် 

ကာဇန်ရိှ အဆင့်ြမင့်တက သုိလ်များတွင် 

ပညာသင်ကားိုင်ေရးကိစ ရပ်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ေြပာကားခဲ့သည်။  ြမန်မာ 

ိုင်ငံဆိုင်ရာ     ုရှားဖက်ဒေရးရှင်း 

သံအမတ်ကီး    H.E. Dr.   Nikolay 

LISTOPADOV က  ေဆွးေွးပဲွမှတစ်ဆင့် 

ှစ်ဖက်  ချစ်ကည်ရင်းှီးမ ှင့ ်အတူ 

စီးပ ွားေရးနယ်ပယ်အသီးအသီးတွင  ်

ပိုမိုကျယ်ြပန်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

သွားိုင်ေရးအတွက်  သံုံးအေနြဖင့ ် 

လိုအပ်သည့်ကိစ ရပ်များကိ ု    ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ေြပာ 

ကားသည်။ 

ယင်းေနာက်    Republic  of  the 

Tatarstan ၏  ဒုတိယဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

စက်မ ှင့် ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီး ြဖစ်သူ 

H.E. Mr. Karimov Albert Anvarovich 

က  ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်   တာတာစတန်တို 

အကား အလားအလာရှိေသာ  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ  နယ်ပယ်များကုိ  ေဆွးေွး 

တင်ြပခဲ့ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခား

စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒတုယိ  

ဝန်ကီး ဦးသန်းေအာင်ေကျာ်က ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၏   ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆိုင်ရာအေြခ 

အေနများှင့ ် ှစ်ဖက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ိုင်မည့်  ကုန်းတွင်းေရနံှင့်  သဘာဝ 

ဓာတ်ေငွတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရး၊ ေမာ်ေတာ် 

ယာ်ထုတ်လုပ်ေရး၊   ဓာတ်ေြမဩဇာ 

ထတ်ုလပ်ုေရး၊ ဆန်ှင့ ်ပမဲျိးစုအံဆင့ြ်မင့ ်

တင်ပိုထတ်ုလပ်ုေရးှင့ ် ခရီးသွားလပ်ုငန်း 

တိုတွင်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်

အခွင့အ်လမ်းများှင့စ်ပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်း 

တင်ြပသည်။ 

ှစ်ဖက်ရှင်းလင်းတင်ြပမ အပီးတွင ်

ြမန်မာ့ဆန်ှင့်   လယ်ယာထွက်ကုန်များ 

တင်ပိုမ ှင့်     စိုက်ပျိးေရးသုံးဓာတ်ေြမ 

ဩဇာှင့ ်ဓာတပုစ ည်းများတင်သွင်းမ တို

အတွက်   ရည်ရယ်သည့်စာလ ာ  (Letter 

of Intent-LOI) ှစ်ေစာင်ကုိ ြမန်မာုိင်ငံ 

ဆန်စပါးလပ်ုငန်းရှင်များ အသင်းချပ်ှင့် 

Republic of the Tatarstan ဘက်မှ JSC 

“RATSIN” တိုက    လက်မှတ်ေရးထိုး 

လဲလှယ်သည်။ အဆုိပါ LOI ှစ်ေစာင်ကို 

လက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ြခင်းြဖင့်  ြမန်မာ 

ုိင်ငံမှ ဆန်ှင့် ဆန်ထွက်ပစ ည်းများ တင်ပုိ 

ိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းှင့ ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

လယ်ယာက   အတွက်   လိုအပ်ေသာ 

အရည်အေသွးမ ီ ဓာတ်ေြမသဇာများကို    

တင်သွင်းရာတွင ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

များကို  တိုးြမင့်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ဆက်လက်ပီး Republic of the 

Tatarstan ဘက်မှ  စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင် 

များှင့ ်ြမန်မာစ့ီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်များ

အကား    ေတွဆုံေဆွးေွးမ အစီအစ် 

(Networking Session) ကို ြပလုပ်ခဲ့ပီး 

ှစ်ဖက်စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်များအကား 

ဆက်လက်   ပူး ေပါင်းေဆာင်ရက်မည့ ်

ကိစ ရပ်များကို     ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ            

အြမင်ချင်းဖလှယ ်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

ြမန်မာ - Republic of the Tatarstan 

စီးပွားေရးဆိင်ုရာ စကားဝိင်ုးေဆွးေွးပဲွသို 

Republic of the Tatarstan စက်မ ှင့် 

ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ အဆင့်ြမင့ ်

အရာရှိများ၊  ကုမ ဏီလုပ်ငန်းရှင်များ၊ 

ြမန်မာဘက်မှ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရ ဝန်ကီး 

ဌာန/အဖွဲအစည်းများမှ    အဆင့်ြမင့ ်

အရာရှိကီးများ၊  ြပည်ေထာင်စုသမ တ 

ြမန်မာိုင်ငံ  ကုန်သည်များှင့်  စက်မ  

လက်မ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်ှင့ ်

ညီေနာင်အသင်းများမှ  ကိုယ်စားလှယ ်

များ၊ ြမန်မာ-ုရှား ချစ်ကည်ေရးအသင်း 

ှင့ ်ြမန်မာ-ရှုား စီးပွားေရးဖံွဖိးမ အသင်း 

တိုမှ တာဝန်ရှိပုဂ ိလ်များ စုစုေပါင်း ၇၀ 

ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

Republic of the Tatarstan သမ တ Mr. Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov 

ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ  ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ြမတ်ကီးအား သွားေရာက်ဖူးေြမာ်ပီး 

မာရဝိဇယဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး ထုဆစ်ြခင်းှင့် တည်ထားကိုးကွယ်ရန်ေဆာင်ရက်ေနမ အား ကည့် ေလ့လာ

ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ   ၂၈

ြမန်မာုိင်ငံ၌ အလုပ်သေဘာခရီးစ် ေရာက်ရိှ 

ေနသည့် Republic of the Tatarstan သမ တ Mr. 

Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov ဦးေဆာင် 

ေသာ ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွသည် ယေန နနံက်ပိင်ုးတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရိှ ဥပ ါတသ ိေစတေီတာ်ြမတ်ကီးအား 

သွားေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိကသည်။

ဦးစွာ Republic of the Tatarstan သမ တ 

ဦးေဆာင်သည့်  အဖွဲအား  ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ် 

ေဂါပကအဖွဲဝင် ဦးကည်ဝင်းက   ေစတီေတာ်၏ 

သမိုင်းေကာင်းကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထိုေနာက် Republic of the Tatarstan သမ တ 

ှင့်အဖွဲသည်   ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 

လိဏ်ုေတာ်အတွင်းရိှ ေကျာက်စမ်ိးပ်ုပွားေတာ်များ 

အား ဖူးေြမာ်ကည်ညိပီး သစ်သီး၊ ပန်း၊ ေရချမ်းတို 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

ယင်းေနာက် Republic of the Tatarstan 

သမ တသည်   ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၏ 

ဧည့်သည်ေတာ်မှတ်တမ်း၌ လက်မှတ်ေရးထိုးပီး 

အလှေငွများ ေပးအပ်လှဒါန်းရာ ေဂါပကအဖွဲက 

လက်ခံရယူပီး   ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ   ြပန်လည် 

ေပးအပ်သည်။

ဆက်လက်၍ Republic of the Tatarstan 

သမ တှင့အ်ဖဲွသည် ဥပ ါတသ ိေစတေီတာ်ြမတ်ကီး 

၏   ရင်ြပင်ေပ တွင်  မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ပီး 

ေစတီေတာ်အေရှဘက်မုခ်ရှ ိ  ရတနာဆင်ြဖေတာ် 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးဥယျာ်သို သွားေရာက ်

ကာ ဆင်ြဖေတာ်များကိ ုအစားအစာများ ေက းေမွး 

ကသည်။

ထိုေနာက် Republic of the Tatarstan သမ တ 

ဦးေဆာင်သည့် ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွသည် ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီနယ်ေြမ ဒက ိဏသီရိမိနယ်ရှ ိဗုဒ ဥယျာ် 

ေတာ်အတွင်း တည်ထားကိုးကွယ်မည့ ်မာရဝိဇယ

ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး      ရှင်းလင်းေဆာင်သို 

ေရာက်ရှိကရာ   ဗိုလ်ချပ်ကိုကိုလွင်၊  ဗိုလ်မှးချပ် 

ေဇာ်ိုင်ဦးှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကိဆို တ်ဆက် 

ကသည်။

ယင်းေနာက် ဗိလ်ုချပ်ကိကုိလွုင်က  မာရဝဇိယ 

ဗဒု ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး တည်ထားကိုးကွယ်ရြခင်း 

၏   ရည်ရယ်ချက်၊  စကျင်ေကျာက်ေတာ်ကီးအား 

အဆင့်ဆင့်တူးေဖာ်ြခင်းှင့် အပုိင်းလုိက် သယ်ယူုိင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ခဲမ့ ၊   ဗဒု ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီးကိ ုေခတ်မ ီ

CNC   စက်ကီးများြဖင့ ်   အပိုင်းများခွဲ၍  ထုဆစ် 

ေနမ ၊ ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး တည်ထားကုိးကွယ် 

ရန်အတွက်     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက       ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်    ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယ ဆရာ 

ေတာ်ကီးများထံမှ ဩဝါဒခံယူ၍ တည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ဆက်လက်၍     ဗိုလ်မှးချပ်ေဇာ်ိုင်ဦးက 

မာရဝဇိယပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး တည်ထားကိုးကွယ် 

မည့်    ဗုဒ ဥယျာ်ေတာ်အတွင်း  ပိဋကတ်သုံးပုံ  

ပါဠိေတာ် အ  ကထာဋီကာကျမ်းစာများကိ ုစကျင် 

ေကျာက်ေတာ်များ၌       ေခတ်မီစက်ကိရိယာများ 

အသုံးြပ၍ ပါဠိအက ရာ၊ Romanize Language 

တိုြဖင့်    ေရးထိုးပူေဇာ်မည့ ်  အေြခအေနများှင့် 

ဂ ကုဋိတိုက်များ၊ သာသနာ့ဗိမာန်အဂ ါဓိပတိဝိသုံ

ဂါမသိမ်ေတာ်၊  ေမာ်ကွန်းတိုက်များ၊   သုဓမ ာဇရပ်၊ 

ပဋိကတ်သုံးပု ံေကျာက်စာုမံျား၊ ေဂါပကုံး၊ မစုလိ  

အိုင်၊ မဂ  လာတံတားှင့် ေရပန်းများကို ရတနာပုံ 

ေခတ်လက်ရာများအတိင်ုး ထည့်သွင်းတည်ေဆာက် 

၍ ြမန်မာ့အုပညာလက်ရာ စုံလင်စွာြဖင့ ်ဗိသုကာ 

လက်ရာေြမာက်ေအာင် ထည့သွ်င်းတည်ေဆာက်သွား 

မည့် အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ထုိေနာက် ဗုိလ်ချပ်ကုိကုိလွင်ှင့် Republic of 

the Tatarstan   သမ တတိုသည်    အမှတ်တရ 

လက်ေဆာင်ပစ ည်များ  အြပန်အလှန်ေပးအပ်က 

သည်။

လှည့်လည်ကည့် 

ယင်းေနာက် Republic of the Tatarstan 

သမ တ ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည ်

မာရဝဇိယေကျာက်ဆစ် ဗဒု ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး၏ 

ပလ င်ေတာ် ထုဆစ်ေနမ ၊ မာရဝိဇယေကျာက်ဆစ ်

ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး၏  အပိုင်းများအား CNC 

Machine များြဖင့ ် ထုဆစ်ေနမ ှင့် ထုဆစ်ပီးစီးမ  

အေြခအေနများကို လှည့်လည်ကည့် ကသည်။ 

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ဧည့်သည်ေတာ ်Republic of 

the Tatarstan သမ တှင့ ်ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွသည် 

ြမန်မာေ့ကျာက်မျက်ရတနာြပတိက်ု (ေနြပည်ေတာ်) 

သိုေရာက်ရှိကပီး      ြပခန်းမေဆာင်အတွင်း 

ေကျာက်စမ်ိး၊ ေကျာက်မျက်၊ ပလု၊ဲ ေရ ထည်၊ ေငထွည် 

ှင့်  သယံဇာတပစ ည်းများကို  ြပကွက်အလိုက ်

ခင်းကျင်းြပသထားမ ကိ ုလှည့လ်ည်ကည့် ေလလ့ာ 

ကရာ   တာဝန်ရှိသူများက  လိုက်လံရှင်းလင်းြပသ 

ကသည်။ 

သတင်းစ်

Republic of the Tatarstan သမ တ Mr. Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ ဒက ိဏသီရိမိနယ်ရှ ိဗုဒ ဥယျာ်ေတာ်အတွင်း 

တည်ထားကိုးကွယ်မည့ ်မာရဝိဇယဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး ရှင်းလင်းေဆာင်၌ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

Republic of the Tatarstan သမ တ Mr. Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov ဥပ ါတသ ိေစတီ 

ေတာ်ြမတ်ကီး၏ လိုဏ်ေတာ်အတွင်းရှ ိေကျာက်စိမ်းုပ်ပွားေတာ်များအား ဖူးေြမာ်ကည်ညိစ်။

Republic of the Tatarstan သမ တ Mr. Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov ြမန်မာေ့ကျာက်မျက် 

ရတနာြပတိုက(်ေနြပည်ေတာ်) ြပခန်းမေဆာင်အတွင်း   ေကျာက်စိမ်း၊  ေကျာက်မျက်၊  ပုလဲ၊ ေရ ထည်၊ 

ေငွထည်ှင့် သယံဇာတပစ ည်းများကိ ု ြပကွက်အလိုက ်ခင်းကျင်းြပသထားမ ကို ကည့် ေလ့လာစ်။



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများေကာင်စီအစည်းအေဝး အမှတ်စ် ၂/၂၀၂၂  ကျင်းပ 
ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၈

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ 

ေကာင်စအီစည်းအေဝးအမှတ်စ် 

၂/၂၀၂၂ ကိ ုေနြပည်ေတာ် ဇဗ သရီ ိ

မိနယ်     ဝဏ သိဒ ိရပ်ကွက် 

ေနြပည်ေတာ်  အားကစားေလက့ျင့် 

ေရးစခန်း၊  Cluster–1,  တိုက် 

အမှတ်(၆)ရှိ  တရားလ တ်ေတာ် 

ေရှေနများ       ေကာင်စီုံးတွင ်

ကျင်းပသည်။

လ ဲေြပာင်းေပးခဲ့

အစည်းအေဝးတွင်   ဥပေဒ 

ေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးှင့်   ြပည်ေထာင်စုေရှေန 

ချပ်၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ 

ေကာင်စီဥက        ေဒါက်တာ 

သတီာဦးက  ယေနအစည်းအေဝး 

တွင် ေရှေနကျင့ဝ်တ်ေဖာက်ဖျက် 

သည့ ်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ 

အေပ  အေရးယမူ ြပလပ်ုရန် သင့၊် 

မသင့ှ်င့ ်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

အြဖစ်   စာရင်းတင်သွင်းခွင့ြ်ပရန် 

ေလ ာက်ထားသည့ ် အထက်တန်း 

ေရှေန ၁၂၁ ဦးတိုကို Enrol စိစစ် 

ပီးြဖစ်၍    အစည်းအေဝးတွင ်

ေဆွးေွးညိ  င်း     ဆုံးြဖတ်ပီး  

တရားလ တ်ေတာ်    ေရှေနများ 

ေကာင်စီအေနြဖင့်  ကန်ကွက်ရန် 

ရှိ၊  မရှိကို   ြပည်ေထာင်စုတရား 

လ တ်ေတာ်ချပ်သုိ   သေဘာထား 

ြပန်ကားေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေကာင်စီဝင်များက   သုေတသန 

စာတမ်းများ     တင်ြပရန်ရှိက 

တင်ြပိုင်ပါေကာင်း၊   တရား 

လ တ်ေတာ်ေရှေနများ၏   ေရှေန 

ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာများ၊    ဥပေဒ 

လက်ေတွ         အသုံးချမ များ၊ 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲဝန်ကီး

ဌာနများ၏     ဥပေဒအေကာင် 

အထည်ေဖာ ်ေဆာင ်ခဲ့ မ  များ ၊ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးှင့ ်တရား 

မ တမ ဆိုင်ရာ  ကိစ များအတွက် 

သင်တန်းများ      ပိုချေပးရန် 

ေကာင်စီ၌     စီစ်သင့်ေကာင်း၊ 

တရားလ တ်ေတာ်    ေရှေနများ 

ေကာင်စီ၏    Logo   တံဆိပ် 

သတ်မှတ်ိင်ုေရးကစိ ၊ ြပက ဒန်ိှင့် 

DIARY စာအုပ်  ထုတ်ေဝိုင်ေရး 

ကိစ  များကို  ေဆွးေွးေပး က 

ေစလိေုကာင်း၊  တရားလ တ်ေတာ် 

ေရှေန    ဟုတ်၊ မဟုတ်   စိစစ် 

ြပန်ကားေပးရန်   ကစိ များလည်း 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲက     အခါ 

အားေလျာ်စွာ ေမးြမန်းစုစံမ်းမ များ 

ရိှ၍ စစိစ်ြပန်ကားေပးခဲရ့ြခင်းများ 

လည်းရိှေကာင်း၊  ေနာက်တစ်ချက် 

အေနြဖင့်   အေကာင်းအမျိးမျိး 

ေကာင့ ်     အထက်တန်းေရှေန 

လိုင်စင်      သက်တမ်းတိုးရန ်

ပျက်ကွက်ခဲ့ပီး(ှစ်လွန်) အထက် 

တန်းေရှေနလိုင်စင ်  သက်တမ်း 

တိုးခွင့ြ်ပရန် အသနားခစံာများကိ ု

တရားလ တ်ေတာ်   ေရှေနများ 

ေကာင်စီက     လက်ခံရရှိခဲ့၍ 

ြပည်ေထာင်စု  တရားလ တ်ေတာ် 

ချပ်သို လ ဲေြပာင်းေပးခဲ့ေကာင်း၊ 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန မှတ်ပုံ 

တင်ကတ်(Smart Card)များကို 

တစ်ကတ်လ င် ေငွကျပ် ၁၅၀၀ 

 န်းြဖင့်  ေဈး န်းသက်သာစွာ 

ြပလုပ ်ေပးလျက ်ရ ှိ ေ ကာင ်း  

ေြပာကားပီး   အစည်းအေဝးကိ ု

အစည်းအေဝး     အစီအစ်များ 

အတိုင်း ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ    အစည်းအေဝးသို 

တရားလ တ်ေတာ်  ေရှေနများ 

ေကာင်စီဥက       ဦးေဆာင်၍ 

ေကာင်စအီဖဲွဝင်များ ြဖစ်ကသည့ ်

ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီးှင့်   ဒုတိယေရှေနချပ် 

ဦးစန်းလွင်၊    တရားလ တ်ေတာ် 

ေရှေနများြဖစ်ကေသာ ဦးြမသန်ိး၊ 

ေဒ ခင်သုာ၊  ဦးလှဟန်၊  ဦးစိုးြမင့၊် 

ဦးစိုးသိန်း၊           ဦးဝင်းေဖ၊ 

ြပည်ေထာင်စု  တရားလ တ်ေတာ် 

ချပ်၊ ြပည်ေထာင်စတုရားစရီင်ေရး 

ကီးကပ်မ ုံး၊    န်ကားေရးမှး 

ချပ်   ေဒ တင်ွယ်စိုး၊   တရား 

လ တ်ေတာ်   ေရှေနများေကာင်စီ 

အတွင်းေရးမှး     ဥပေဒေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန၊  န်ကားေရးမှးချပ် 

ေဒါက်တာသီသီြမင့်ှင့်  ဒုတိယ 

အမတဲမ်းအတွင်းဝန် ေဒ တင့တ်င့် 

ဟန်တို တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။               သတင်းစ် 

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများ အတည်ြပခန်ထားြခင်း

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများကို အစမ်းခန်ကာလ (၁)ှစ် 

ြပည့်ေြမာက်သည့်ေနမှစ၍ အတည်ြပခန်ထားလိုက်သည-်

 အမည် ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး

           ရာထူး၊ ဌာန 

 (၁) ဦးေကျာ်ထွန်းေအး  န်ကားေရးမှးချပ ်

   စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန 

   စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

   ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

 (၂) ေဒါက်တာ မိုးမိုးသွယ ်  န်ကားေရးမှးချပ ်

   မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန 

   စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်း 

   ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

 (၃) ေဒါက်တာ ေဌးေအာင် ပါေမာက ချပ် 

   လား  းတက သိုလ် 

   အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

   ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 (၄) ေဒါက်တာ ထွန်းေအာင်  ပါေမာက ချပ် 

   မိတ ီလာစီးပွားေရးတက သိုလ် 

   အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

   ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

 (၅) ေဒါက်တာ ြမတ်ဝဏ စိုး  န်ကားေရးမှးချပ ်

   ကုသေရးဦးစီးဌာန 

   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချပ်ုံး(တာဝန်ခံ)

  န်ကားေရးမှးများ၏ ညိ  င်းေဆွးေွးပွဲ (၁/၂၀၂၂) ေဆွးေွးပွဲကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၈

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ှင့် တိုင်းေဒသ 

ကီး/ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချပ်ုံး(တာဝန်ခ)ံ  န်ကား 

ေရးမှးများ၏ ညိ  င်းေဆွးေွးပဲွ(၁/၂၀၂၂)ကိ ုယေန  

နံနက် ၉ နာရီတွင် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး 

(ေနြပည်ေတာ်) စေုပါင်းခန်းမ၌ ကိဗုစ်-၁၉ စည်းမျ်း၊ 

စည်းကမ်းများှင့်အညီ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်

ကျင်းပသည်။

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်သွားမည်

ေဆွးေွးပွဲတွင် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ ်

ေဒါက်တာကံေဇာ်က  ယခုကာလသည် ိုင်ငံေတာ် 

အစိုးရအေနြဖင့ ်     ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ု   ဦးစားေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ံုးအေနြဖင့် ုိင်ငံေတာ် 

ဘ  ာေငစွမီခံန်ခဲွေရးှင့ ်အသုံးစရတ်ိများမှန်ကန်စွာ 

ေဆာင်ရက်ုိင်ေစေရးအတွက်  စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း 

ှင့ ်ကီးကပ်ြခင်းလပ်ုငန်းစ်များ လိအုပ်ပါေကာင်း၊ 

ြပည်သူဘ  ာေရးဆိုင်ရာ စစ်ေဆးြခင်း၊ ကီးကပ ်

ြခင်းှင့ ်အစရီင်ခြံခင်းလပ်ုငန်းများကိ ုအရည်အေသွး 

ြပည့မ်စွီာြဖင့ ်အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီအစရီင်ခ ံတင်ြပ 

ိင်ုရန်အတွက် အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးညစီစ်ေဆးမ  (Real 

Time Audit)ကို   ယခုဘ  ာှစ်မှစ၍  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချပ်ံုးများ 

အေနြဖင့လ်ည်း မမိိုံးဝန်ထမ်းအင်အားေပ  အေြခခ ံ

၍ ပုံမှန်စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းှင့ ်Real Time Audit 

လုပ်ငန်းများကိုေဆာင်ရက်ရန ်    ထိေရာက်ေသာ 

ဘ  ာေငွကီးကပ်စစ်ေဆးေရး အစီအစ်များကို 

ေရးဆွဲထားရန ်   လိုအပ်ပါေကာင်း၊  စစ်ေဆးေရး 

လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာ 

တွင်  တိကျလျင်ြမန ်    ပီးေြမာက်ေစရန်အတွက ်

စစ်ေဆးရမည့ ်အဖဲွအစည်းများှင့ ်ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ပါေကာင်း၊ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

ြခင်းသည်  စစ်ေဆးေတွရိှချက်များ  ခုိင်လံုေသချာမ  

အတွက်     အလွန်အေရးပါသြဖင့ ်   အေလးထား 

ေဆာင်ရက်ရန်လိအုပ်ပါေကာင်း၊ ချက်ချင်း အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်ရန်လိုအပ်သည့ ်   အေရးကီး စစ်ေဆး 

ေတွရှိချက်များကိ ုအချနိ်ှင့် တစ်ေြပးည ီအစီရင်ခံ 

တင်ြပရန်ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက ်

မှန်ကန်ြမန်ဆန်စွာ ေဆာင်ရက်ကရန်လိအုပ်ေကာင်း 

မှာကားသည်။

ယင်းေနာက် ေဆွးေွးပဲွသို တက်ေရာက်လာက 

ေသာ ကချင်ြပည်နယ်၊  ကယားြပည်နယ်၊  ကရင် 

ြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊   ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီးှင့ ်

မွန်ြပည်နယ်တို၏   စာရင်းစစ်ချပ်ုံး(တာဝန်ခံ)

 န်ကားေရးမှးများက စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရန ်

ကျန်ရိှသည့လ်ပ်ုငန်းများ၊ ုံးဖွင့လှ်စ်ိင်ုမ ှင့ ်ဝန်ထမ်း 

အင်အားအေြခအေနများ၊ ဝန်ထမ်းများ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ     အေြခအေန၊ 

ကံေတွေနရသည့် အခက်အခဲများှင့် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်မည့ ်အစအီစ်များကိ ုတင်ြပေဆွးေွးပီး 

အစည်းအေဝးနံနက်ပိုင်းကိ ုရပ်နားခဲ့သည်။  

ေဆွးေွးတင်ြပ

မွန်းလွဲပိုင်း   ေဆွးေွးပွဲတွင်  ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ဧရာဝတတီိင်ုး 

ေဒသကီး၊ ေနြပည်ေတာ်စာရင်းစစ်ုံးှင့ ်ြမန်မာိင်ုင ံ

စာရင်းေကာင်စီံုးတုိမှ(တာဝန်ခံ)  န်ကားေရးမှး 

များက ဆက်လက်ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။

ဆက်လက်၍  န်ကားေရးမှးချပ်(စစ်ေဆး 

ေရး)ှင့ ်အမဲတမ်းအတွင်းဝန်တုိက စစ်ေဆးေရးှင့ ်

ံုးလုပ်ငန်းဆုိင်ရာကိစ ရပ်များကိ ုရှင်းလင်းေဆွးေွး 

မှာကားသည်။

ထိုေနာက်   ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်က 

လိုအပ်သည်များကိ ု      ြဖည့်ဆည်းညိ  င်းေပးပီး 

နဂိုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ 

  သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၈

ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအထက်ပိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ကချင် 

ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုးှင့ ်အေရှပိင်ုး)၊ ကယားြပည်နယ်၊ 

ကရင်ြပည်နယ်ှင့ ်မွန်ြပည်နယ်တိုတွင်  ေနရာကွက်ကျားမ ှေနရာ 

ကျဲကျဲ မိုးထစ်ချန်းရာိုင်သည်။                                       မိုး/ဇလ

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက ်ခန်မှန်းချက်



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်ြမင်ပီး ၂၀၂၂-

၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်တွင ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ တက သိုလ်၊ ဒီဂရီ 
ေကာလပ်ိ၊ ေကာလပ်ိများရိှ အထူးြပဘာသာရပ်အသီးသီး၌ ဝင်ခွင့် 
ရရိှပီး ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာနရိှ ပညာေရးဒဂီရေီကာလပ်ိများ 
သို ေြပာင်းေရ တက်ေရာက်လိသုမူျားသည် ေမ ၁၆ ရက် ေနာက်ဆုံး 
ထား၍     န်ကားေရးမှးချပ်၊   ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန၊ 
ေနြပည်ေတာ်သို လိပ်မူ၍ ေလ ာက်ထားိုင်သည်။

ြမန်မာ-တုတ် ှစ်ိုင်ငံ ဗဟိုအစိုးရများအကား ေတာမီးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ 

ပူးတွဲကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ ပထမအကိမ် ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ 
ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၈

ြမန်မာ-တုတ်ှစ်ိုင်ငံ  ဗဟို 

အစုိးရများအကား    ေတာမီး 

အ ရာယ်ဆိုင်ရာ ပူးတွဲကာကွယ ်

ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ   ပထမ 

အကိမ် ညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ု

ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသမ်ိးေရးဦးစီးဌာန  ုံးအမှတ် 

(၅၈) ၌  ကျင်းပရာ သယဇံာတှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း 

ေရးဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ရ၊ီ စိက်ုပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့ ်      ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊     လူမ ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်သက်ခိင်ု၊ 

ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်တိုမ ှ  လုံ ခံေရးှင့် 

နယ်စပ်ေရးရာ   ဝန်ကီးများှင့် 

လုပ်ငနး်    ေကာ်မတီဝင်များ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ညိ  င်းေဆွးေွး

ေရှးဦးစွာ   လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ

ဥက   ၊   ဒုတိယဥက   (၁)ှင့ ် 

ဒတုယိဥက   (၂)တိုက အဖွင့အ်မှာ 

စကား      ေြပာကားကသည်။ 

ထိုေနာက်    ေကာ်မတီအတွင်း 

ေရးမှး  ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း

ေရးဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှးချပ် 

က ေတာမီးကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ 

ေဆာင်ရက်မ ှင့်       ေရှဆက် 

ေဆာင်ရက်မည့ ်     အစီအစ်ကို 

လည်းေကာင်း၊   သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာန      န်ကားေရးမှးချပ်က 

သဘာဝေတာှင့်       သစ်ေတာ 

စိုက်ခင်းများ ေတာမီးအ ရာယ် 

ေလျာန့ည်းေရး    ေဆာင်ရက်မ ကိ ု

လည်းေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပပီး 

တက်ေရာက်လာသမူျားက က   

အလိက်ု လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ထား 

ရှိမ ှင့် ေရှဆက်ေဆာင်ရက်မည့ ်

အစီအမံများကုိ   ညိ  င်းေဆွးေွး 

ကသည်။

အဆိုပါ  အစည်းအေဝးသည ်

ြမန်မာ-တုတ်ှစ်ိုင်ငံ    ဗဟို 

အစိုးရများအကား     ေတာမီး 

အ ရာယ်ဆုိင်ရာ ပူးတဲွကာကွယ် 

ေရးယ ရားတစ်ရပ် ထေူထာင်ိင်ု 

ရန်ှင့်   ှစ်ိုင်ငံ  နယ်စပ်ေဒသ 

ေတာမီးအ ရာယ်     တားဆီး 

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်း   နယ်ပယ် 

တွင် ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်တုတ်ိုင်ငံ 

တိုအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

ကိ ုြမင့်တင်ြခင်းြဖင့် ေတာမီးများ 

ေလာင်က မ်းမ ေကာင့ ်ြဖစ်ေပ ိင်ု 

သည့ဆ်ုံး ံးမ များကိ ုထေိရာက်စွာ 

ကာကွယ်ိင်ုရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်

ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။

အစည်းအေဝးတွင်   ြမန်မာှင့် 

တုတ် ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်အကား 

မီးေလာင်ကွက်များပျံံှမ ၊ နယ်စပ် 

ြဖတ်ေကျာ် မီးခိုးြမေငွညစ်ညမ်းမ  

ဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်းစီမံချက်ေရးဆွ ဲ

ေဆာင်ရက်မ ၊ ဘက်စုံပါဝင်ေသာ 

အမျိးသားအဆင့ ်မီးစမီအံပ်ုချပ်မ  

ဆိင်ုရာ မဟာဗျဟာလပ်ုငန်းအစ ီ

အစ်      ေရးဆွဲေဆာင်ရက်မ ၊ 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ ်  မီးခိုးြမေငွ 

ဆိုင်ရာ   အာဆီယံသေဘာတူညီ 

ချက်အေပ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၊ 

ေရ ေြပာင်းေတာင်ယာ   စိုက်ပျိး 

ြခင်းေကာင့ ်ေတာမီးေလာင်က မ်း 

ြခင်းကိ ုကာကွယ်ိင်ုေရးအတွက် 

ကုန်းြမင့်လယ်ယာစိုက်ပျိးြခင်း 

စနစ်     တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်မ ၊ 

ေတာမီးေလာင်က မ်းမ အ ရာယ် 

ေလ ာ့ချေရးှင့်စပ်လျ်း၍ ိုင်ငံ 

တကာှင့်   ေဒသတွင်းပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရး   တိုးြမင့်မ တိုကို 

ေဆွးေွးကပီး နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် 

မီးခုိးြမေငွညစ်ညမ်းမ    ေလ့လာ 

ဆန်းစစ်ြခင်းှင့် ထိန်းချပ်ြခင်း 

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ    တိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်ေရး၊ ေတာမီးကိတင် 

ကာကွယ်ေရးှင့် ကိတင်သတိေပး 

ေရး၊    ေတာမီးေလာင်က မ်းမ  

ေလ ာခ့ျေရး၊ ေတာမီးေလာင်က မ်းမ  

ေကာင့ ်ြဖစ်ေပ လာေသာ ပျက်စီး 

ဆုံး ံးမ များကိ ုြပန်လည်ထေူထာင် 

ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေရး 

ှင့်  ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်ေဒသ အပါ 

အဝင်    ိုင်ငံအတွင်း   ေတာမီး 

ကာကွယ်ေရးဆိင်ုရာ ဘက်စုပံါဝင် 

ေသာ အမျိးသားအဆင့် လုပ်ငန်း 

အစီအစ်ကို ဆက်လက်ေရးဆွဲ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

ေရးှင့်ပတ်သက်၍    ေရှဆက် 

ေဆာင်ရက်မည့ ်  လပ်ုငန်းစ်များ 

ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

(၅၇)ကိမ်ေြမာက ်ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာြပပွ ဲေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပပီးစီး
ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ    ၂၈

 (၅၇)ကိမ်ေြမာက ်  ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာြပပွ ဲ  ပိတ်ပွဲကို 
ယေန  မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ မဏရိတနာေကျာက်စမ်ိးခန်းမ၌ 
ကျင်းပသည်။

နနံက်ပိင်ုးမှစတင်၍ ြပည်တွင်း ြပည်ပရတနာကန်ုသည်များသည် 
မဏရိတနာခန်းမ အြပင်ဘက်တွင် သတ်မှတ်ေနရာများအလုိက် ခင်းကျင်း 
ြပသထားသည့် ေကျာက်စိမ်းအတဲွများကုိ စိတ်ကိက်ေလ့လာကည့်  
ကသည်။

ယေနတွင် ေကျာက်စိမ်းအတွဲအမှတ် (၁၄၀၁)မှ (၂၀၀၀)အထိ 
ေကျာက်စိမ်း အတဲွေပါင်း ၆၀၀ အတွက်  တင်သွင်းထားေသာ ေဈး န်း 
တင်သွင်းလ ာများကုိ   တာဝန်ရိှသူများက   ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးခ့ဲရာ 

ေကျာက်စိမ်းအတဲွေပါင်း ၃၅၅ တဲွကိ ုေရာင်းချရေကာင်း ေကညာသည်။
ြပပဲွတွင် ြပည်တွင်း ြပည်ပရတနာကန်ုသည်များကိ ုအတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ 

စနစ်ြဖင့ ် ပလုအဲတဲွေပါင်း ၃၃၀ ကိ ုဧပ ီ၂၃ ရက်မှ ၂၄ ရက်အထ ိေရာင်းချ 
ေပးခဲ့ရာ ပုလဲအတဲွေပါင်း ၃၃၀ ကိ ုလည်းေကာင်း၊ ေကျာက်မျက်အတဲွ 
ေပါင်း ၁၂၀ ကိ ုဧပီ ၂၅ ရက်တွင် ေရာင်းချေပးခ့ဲရာ ေကျာက်မျက်အတဲွ 
ေပါင်း ၅၄ တွဲကို လည်းေကာင်း၊ ေကျာက်စိမ်းအတွဲေပါင်း ၂၀၀၀ ကို 
ဧပ ီ၂၆ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထ ိေရာင်းချေပးခဲရ့ာ ေကျာက်စမ်ိးအတဲွေပါင်း 
၁၃၃၅ တွဲကို လည်းေကာင်း ေရာင်းချေပးိုင်ခဲ့သည်။

ထိုအြပင်  ယခကုျင်းပသည့ ် (၅၇)ကမ်ိေြမာက်  ြမန်မာေ့ကျာက်မျက် 
ရတနာြပပဲွကုိ ုိင်ငံေတာ်အတွက် ုိင်ငံြခားဝင်ေငွရရိှရန်ှင့် ုိင်ငံသား 
များအတွက်  စီးပွားေရးအကျိးြဖစ်ထွန်းမ များ  ရရှိေစိုင်ရန်အတွက ်

ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာြပပွဲဗဟိုေကာ်မတီ၏  စီစ်မ ြဖင့်  ဧပီ ၂၂ 
ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ မဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမ၌ ေအာင်ြမင်စွာ 
ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                        သတင်းစ်

ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာနရှိ ပညာေရးဒီဂရီ 

ေကာလိပ်များသို ေြပာင်းေရ တက်ေရာက်လိုသူများ 

ေမ ၁၆ ရက် ေနာက်ဆုံးထား ေလ ာက်ထားိုင်

အနာဂတ် ပိ၍ုလှပဖို အတူတကွ ေရးဆဲွစို ေခါင်းစ်ြဖင့် 

ဒုတိယအကိမ် တုတ် - အာဆီယံ 

လူငယ်ပန်းချ ြီပပွဲ (၂၀၂၂) ကျင်းပမည်
ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ    ၂၈

 တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင ံကွမ်ရီှးက မ့ ်ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ် 
ေဒသ၊ ြပည်ပိင်ုငမံျားှင့ ်ချစ်ကည်ေရးအသင်း (ကွမ်ရီှးိင်ုငြံခားေရး 
ုံး)သည် ေကွကျိးြပည်နယ် ြပည်ပုိင်ငံများှင့် ချစ်ကည်ေရးအသင်း၊ 
တုတ်-အာဆီယံပညာေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ရက်သတ ပတ် 
အတွင်းေရးမှးုံးတို ပူးေပါင်း၍ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် Online 
မှတစ်ဆင့် “We together paint a better future” “အနာဂတ်ပုိ၍ 
လှပဖို အတူတကွေရးဆွဲစို” ေခါင်းစ်ြဖင့် ဒုတိယအကိမ် တုတ်- 
အာဆီယံလူငယ်ပန်းချြီပပွ ဲ(၂၀၂၂)ကို ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။

တုတ် - အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများရှ ိ  လူငယ်များအကား 
အြပန်အလှန်နားလည်မ ှင့ ်ချစ်ကည်ရင်းီှးမ ကိ ုြမင့တ်င်ိင်ုရန်ှင့် 
ြပည်သူချင်း ချတ်ိဆက်မ ကိ ုတုိးြမင့်ရန် ရည်ရယ်၍ ဒုတိယအကိမ် 
တုတ်- အာဆီယံလူငယ်ပန်းချြီပပွ ဲ(၂၀၂၂)ကို အေကာင်းမွန်ဆုံး 
ေသာ ပန်းချလီက်ရာများြဖင့် အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများမှ အသက် 
(၃)ှစ်မှ (၁၂)ှစ် အတွင်းရှိ ကေလးအုပ်စုှင့ ်အသက် (၁၃)ှစ်မှ 
(၂၂)ှစ်အတွင်းရိှ လငူယ်အပ်ုစဟု၍ူ အပ်ုစ ုှစ်စခဲွု၍ ကျင်းပသွားမည် 
ြဖစ်ရာ ပါဝင်ယှ်ပိင်လုိသည့် လူငယ်ကုိယ်စားလှယ်များအေနြဖင့် 
ပိင်ပွဲှင့်ပတ်သက်၍    အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက   Ms. Zhao, 
Tel:5645989, 15878805008, Fax:5626203 သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 
ိုင်ပီး ပိင်ပွဲဝင ် အီး- ပန်းချကီားများကိ ုscan ဖတ်၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ေမ ၁ ရက် ေနာက်ဆုံးထားကာ gxpaffc@wsb.gxzf.gov.cn မှ 
တစ်ဆင့် ေပးပိုယှ်ပိင်သွားရမည်ြဖစ်သည်။

အဆိုပါ  ပိင်ပွဲှင့်ပတ်သက်၍  ဆက်သွယ်ေမးြမန်းလိုပါက 
အားကစားှင့် လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ လူငယ်ေရးရာဦးစီးဌာန၊ 
တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၃၄၁၃၉၄၇၊ ၀၉-၇၇၇၃၃၃၅၄၅၊ ၀၉-
၄၂၅၃၂၅၁၃၃ တိုသို ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းုိင်ေကာင်း 
သိရသည်။                                                               သတင်းစ်

မနက်ြဖန်

မွန်းတည့်ချနိ်အထိ

ခန်မှန်းချက်

ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ    ၂၈
  တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးတွင် ေနရာအံှအြပား၊ ေနြပည်ေတာ်၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်းှင့ ်အေရှပိုင်း)၊ ကယားြပည်နယ်၊ ကရင် 
ြပည်နယ်ှင့် မွန်ြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာကျဲကျဲှင့် ကျန်တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာကွက်ကျား 
မုိးထစ်ချန်းရာပီး စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးေအာက်ပုိင်း၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ကရင် 
ြပည်နယ်ှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာကွက်၍ မိုးကီးိုင်သည်။ ရာရန်ရာ န်း ၈၀ ြဖစ်သည်။        မိုး/ဇလ



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စစ်ကိုင်း  ဧပီ   ၂၈

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း  PDF အကမ်း 

ဖက်အဖဲွများ၏ မီး  မ များေကာင့ ်ပျက်စီးသွားသည့ ်

ေနအိမ်များ      ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရးှင့ ်

ထူေထာင်ေရး  ဒုတိယအကိမ်    လုပ်ငန်းညိ  င်း 

အစည်းအေဝးကိ ု  ဧပီ  ၂၈ ရက်  နံနက်ပိုင်းတွင် 

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး အစည်းအေဝးခန်းမ 

၌   ကျင်းပသည်။

ေြပာကား

ေရှးဦးစွာ     တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ  ်

ဦးြမတ်ေကျာ်က  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

PDF အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏ မီး  မ များေကာင့ ်

ပျက်စီးဆုံး ံးသွားေသာ  ေနအိမ်များအပါအဝင် 

ြပည်သူများ၏ လူမူစီးပွားဘဝ ြပန်လည်ေကာင်းမွန် 

လာေစေရး၊ လ ပ်စစ်မီး၊ ေသာက်သံုးေရှင့် လမ်းများ 

ေကာင်းမွန်ေစေရးကိ ုအချန်ိမီပီးစီးေအာင် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်သွားကရန်    လုိအပ်ေကာင်း၊    

ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရးအတွက်  တာဝန်ရှိသူ 

များက  ေြမြပင်သုိ သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးကာ 

ေကျးရာြပည်သူများ၏   ဆ များရယူ၍  ညိ  င်း

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်သွားကရန ်   လိုအပ်ေကာင်း၊ 

ြပည်သူများ၏ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လုံ ခံေရး၊  

စားဝတ်ေနေရးများ အဆင်ေြပေစေရးအတွက ်မိမိ

တိုတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲမှ    အေလးထား 

ပဲခူး   ဧပီ  ၂၈

လွတ်လပ်၍တရားမ တေသာ ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီ

အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကျင်းပိုင်ေရး အေြခခံ 

ြဖစ်သည့်    ိုင်ငံသားကတ်ြပားထုတ်ေပးြခင်း 

မှတ်ပုတံင်စာအပ်ု(ိင်ု-၄) ၌ ပါရိှသည့ ်စာရင်းအချက် 

အလက်များ ြဖည့်သွင်းြခင်းကို  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အစိုးရအဖဲွအေနြဖင့ ် အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ် 

အြဖစ် ခံယူေဆာင်ရက်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း ပဲခူးတုိင်း 

ေဒသကီးဝန်ကီချပ် ဦးမျိးေဆွဝင်းက ေြပာကား 

သည်။

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး  ေတာ်ဝင် 

ဟသံာ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ယမန်ေနမွန်းလဲွပိင်ုးက 

ကျင်းပသည့ ်    တိုင်းေဒသကီးအတွင်း   (ိုင်-၄)

မှတ်တမ်းများ  Excel Format ြဖင့်  ရာ န်းြပည့်

ြဖည့်သွင်းပီးစီးြခင်းအခမ်းအနားတွင်    ထိုသို 

လွိင်လင်    ဧပီ    ၂၈

 ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) လွိင်လင်ခိုင်၌ 

ယေနနံနက် ၉ နာရီခွဲက   မိ၊  ရာ သန်ရှင်း 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်း PDF အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏ မီး  မ များေကာင့် ပျက်စီးသွားသည့်ေနအိမ်များ 

 ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရးှင့် ထူေထာင်ေရး ဒုတိယအကိမ် လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ ဦးစီးေကာ်မတီများမ ှ

တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့ ်လည်း     ြပန်လည် 

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများအား  သက်ဆိုင်ရာ 

က  များအလိုက ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားကရန ်

လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက ်ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရးဦးစီး 

ေကာ်မတီဥက     တုိင်းေဒသကီးလူမ ေရးရာဝန်ကီး 

ဦးေအးလ  င်က    ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရးှင့ ်

ထေူထာင်ေရးလပ်ုငန်းများှင့ပ်တ်သက်၍ ရှင်းလင်း 

တင်ြပပီး အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာကေသာ 

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝင်များ၊  တိုင်းေဒသကီး 

ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရး  ဦးစီးေကာ်မတီများမ ှ

တာဝန်ရှိသူများက  တိုင်းေဒသကီးအတွင်း PDF 

အကမ်းဖက်အဖဲွများ၏ မီး  မ များေကာင့် ပျက်စီး 

သွားသည့ေ်နအမ်ိများ ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရးှင့ ်

ထေူထာင်ေရးလပ်ုငန်းများှင့ပ်တ်သက်၍ ရှင်းလင်း 

တင်ြပကသည်။

ထိုေနာက်    တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ  ်

ဦးြမတ်ေကျာ်က   တိုင်းေဒသကီးအတွင်း PDF 

အကမ်းဖက်အဖဲွများ၏ မီး  မ များေကာင့် ပျက်စီး 

သွားသည့်ေနအိမ်များ   ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရး 

ှင့်   ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များအေပ   လိအုပ်သည်များကိ ု

တာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်ြဖည့ဆ်ည်းေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက် 

ေပးကာ အစည်းအေဝးကိ ုုပ်သိမ်းသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ   ခိုင် 

ေြခာက်ခိင်ုတွင် PDF အကမ်းဖက်အဖဲွများ၏ မီး   

ဖျက်ဆီးမ ေကာင့် မီးေလာင်မ  ၅၁ ကိမ်ြဖစ်ပွားခ့ဲပီး 

အမ်ိေထာင်စ ု၇၅၅ စ၊ု  လဦူးေရ ၄၆၁၇ ဦးတိုအတွက် 

ေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ စမီခံန်ခဲွမ ဦးစီးဌာနမှ ေငကွျပ် 

၁၅၇ ဒသမ ၉၆၄ သန်းှင့်  တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 

အဖွဲမှ  ေငွကျပ် ၁၉၀  ဒသမ ၉၆၄ သန်း  စုစုေပါင်း 

ေငကွျပ်  ၃၄၈ ဒသမ  ၉၂၈ သန်းအား  ေထာက်ပ့ံေပးအပ် 

ခဲ့ပီး ယင်းမာပင်ခိင်ု  ပလုဲမိနယ်  အင်မထီးေကျးရာ 

တွင်  ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင်  PDF 

အကမ်းဖက်အဖဲွက  ဝင်ေရာက်တုိက်ခုိက်ပီး ေနအိမ် 

များ မီး  ဖျက်ဆီးခ့ဲသြဖင့်  စုစုေပါင်းအိမ်ေြခ ၂၂၆ လံုး 

မီးေလာင်ဆုံး ံးပျက်စီးခဲ့ရာ  အမျိးသားသဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခွဲမ ရန်ပုံေငွမှ ေနအိမ် 

တစ်လုံးလ င် ေပ ၂၀ ပတ်လည်၊ ကမ်းခင်းဧရိယာ  

၄၀၀ စတုရန်းေပ  တန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၀ သန်းြဖင့ ်

အေဆာက်အအု ံ ၂၂၆ လုံးအတွက် စစုေုပါင်းေငကွျပ်   

သန်း ၂၂၆၀ အား    ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။        တိုင်းေဒသကီး (ြပန်/ဆက်)

လွတ်လပ်၍တရားမ တေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲ 

ကျင်းပိုင်ေရး အေြခခံြဖစ်သည့် (ိုင်-၄)မှတ်တမ်းများ 

Excel Format ြဖင့် ရာ န်းြပည့်ြဖည့်သွင်းပီးစီး
ေြပာကားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ဆက်လက်၍  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

တိင်ုးေဒသကီးအတွင်း (ိင်ု-၄)စာရင်းအရ လဦူးေရ 

၅၄ သိန်းေကျာ်ကို Excel Format ြဖင့် ဧပီ ၄ ရက် 

မှစ၍ ြဖည့်သွင်းခဲ့ရာ ဧပီ ၂၇  ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် 

ရာ န်းြပည့်ပီးစီးသွားခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း၊  ပန်းခင်း 

စမီခံျက်အတိင်ုး ပထမဆုံး (ိင်ု-၄)စာရင်း ြဖည့သွ်င်း 

မ   ရာ န်းြပည့်  ပီးေြမာက်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် တိင်ုးေဒသကီးလမူ ေရးရာဝန်ကီးက 

(ိင်ု-၄)စာရင်းမှတ်တမ်း ၅၄ သန်ိးေကျာ်ကိ ု ၂၄ ရက် 

အတွင်း ရာ န်းြပည့်ပီးစီးေအာင် Excel Format 

ြဖင့် ိုက်သွင်းခဲ့မ ကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ 

ယင်းေနာက်  တိင်ုးေဒသကီးအတွင်းေရးမှးက 

(ိုင်-၄)စာရင်းမှတ်တမ်းများ   အချနိ်မီပီးစီးေရး

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကသည့ ်ခိင်ုှင့ ်မိနယ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွများ၊  ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက် 

ခ့ဲကသည့် ဌာနဆုိင်ရာများှင့် တာဝန်ရိှသူများအား 

ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

(ုိင်-၄)စာရင်းမှတ်တမ်းများကုိ Excel Format ြဖင့် 

Server အတွင်းသို    ထည့်သွင်းပီးစီးသွားပါက 

e-Government ၏   အေြခခံတစ်ခုြဖစ်သည့် 

လူဦးေရှင့်  လုံ ခံေရးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို 

အချနိ်တိုအတွင်း ရှာေဖွြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပး 

ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်(ိုင်-၄) စာရင်းသို ထပ်တိုး 

လာမည့် လူဦးေရစာရင်းကုိလည်း ေနစ်ြဖည့်သွင်း 

သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

သတင်းစ်

လွိင်လင်မိ သန်ရှင်းသာယာလှပေရးအတွက ်သန်ရှင်းေရးေဆာင်ရက်ေနမ  ကည့် အားေပး
သာယာလှေရးအတွက ်လွိင်လင်ြမကန်သာပန်း ခံ၊

နည်းပညာတက သိုလ်(ပင်လုံ)  ေကျာင်းတို၌  ဌာန 

ဆိင်ုရာများ၊   ဆရာ  ဆရာမများ၊ တပ်မေတာ်သားများ၊ 

မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊  ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များ 

ေဒသခံြပည်သူများက    အမ  က်များခုတ်ထွင  ်

ရှင်းလင်းြခင်း၊ ေရများြဖင် ့ပန်း ခံကွန်ကရစ်များကိ ု 

ေဆးေကာသန်ရှင်းြခင်း       ေဆာင်ရက်ေနမ ကို 

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်  ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း၊

 အေရှအလယ်ပိင်ုးတိင်ုးစစ်ဌာနချပ် ဒတုယိတိင်ုးမှး၊ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊ ြပည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ 

များှင့် တာဝန်ရှိသူများက  ကွင်းဆင်းကည့် ၍ 

အားေပးစကားေြပာကားပီး အဆိပုါမိ၊ ရာသန်ရှင်း 

သာယာလှပေရးလ ပ်ရှားေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ုစ်ဆက် 

မြပတ် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ဆက်လက်၍ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ ဒုတိယ 

တိုင်းမှး၊   ြပည်နယ်ဝန်ကီးများှင့်   တာဝန်ရှိ 

သူများသည် နမ့်စန်မိနယ်  တွံတီးေကျးရာအပါ  

ေကျးရာသုံးရာ  စေုပါင်းေရရိှေရးအတွက် ကွင်းဆင်း 

ကည့် ရာ  ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၁- ၂၀၂၂  ဘ  ာှစ် စိမ့်စမ်းေရ 

သွယ်ယြူခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ကုိ ြပည်နယ် 

ေကျးလက်ေဒသ   ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန  

 န်ကားေရးမှး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းက     ရှင်းလင်း 

တင်ြပသည်။ 

ဂုဏ်ြပဆုေငွချးီြမင့်

ထိုေနာက်       ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က  

ေရတိုင်ေရစက်ခလုတ်ကို        ဖွင့်လှစ်ေပးပီး 

တုိင်းရင်းသားယ်ေကျးမ တီးဝုိင်းအဖဲွကုိ     ဂုဏ်ြပ 

ဆုေငွချးီြမင့်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။        

                                    ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

၂၇-၄-၂၀၂၂ ရက်ေန  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့ ်

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့ ်(၁၃)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲမှတ်တမ်း

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၃)ကိမ်ေြမာက ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲကျင်းပစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   သတင်း 

ထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၃)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပွဲကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ်  ဧပီ ၂၇ ရက် မွန်းလွဲ ၁ 

နာရီတွင်    ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန   ဝန်ကီးုံး 

စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

အဆုိပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတွင် ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖဲွ 

အဖဲွေခါင်းေဆာင် ဗုိလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်း ၊ ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်ဦးခင်ေမာင်ဦးှင့ ်

ဌာနဆိင်ုရာမှ တာဝန်ရိှသမူျားက သတင်းမဒီယီာများ 

၏ သရိှိလိသုည့ ်ေမးြမန်းမ များကိ ုြပန်လည်ေြဖကား 

သည်။

ဦးစွာ ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ယေနကျင်းပ 

ြပလပ်ုသည့်  သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွကုိ  ယခင်သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပဲွများှင့မ်တဘူ ဲအေြပာင်းအလြဲဖင့ ်စတင် 

လိုပါေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက      ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် အေနြဖင့် 

မီဒီယာများကိ ုတိုင်းြပည်၏  စတုတ မ  ိင်အြဖစ် 

အေလးထားပီး တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ်ကတည်းက တပ်မေတာ်ှင့် 

မီဒီယာများအကား     ဆက်သွယ်ဆက်ဆံမ ကို 

ေဆာင်ရက်ေစခဲ့ပါေကာင်း၊ ထိုအချနိ်ကတည်းက 

မမိတိိုအေနြဖင့ ်မဒီယီာများက ေမးြမန်းသည့ေ်မးခွန်း 

များကိ ုေြဖခဲရ့သည်မှာ အချန်ိကာလအားြဖင့၊် အေရ 

အတွက်ပမာဏအားြဖင့ ်များခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း။

သတင်းစီးဆင်းမ  မှန်ကန်ြမန်ဆန်ေရး

တပ်မေတာ် သတင်းမှန်ြပန်ကားေရးအဖွဲကို 

ဖွဲစည်းပီး    သတင်းမီဒီယာေကာင်စီှင့ ်   စတင် 

ဆက်သွယ်ဆက်စပ်မ ြပလုပ်ခ့ဲပါေကာင်း၊ တပ်မေတာ် 

ှင့် သတင်းမီဒီယာများအကား သတင်းစီးဆင်းမ  

မှန်ကန်ြမန်ဆန်ေရးအတွက် အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွများ 

ြဖင့်    စတင်ခဲ့ပါေကာင်း၊   အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများ 

ကို သတင်းမှန်ြပန်ကားေရးေကာ်မတီဥက   အြဖစ် 

ဗုိလ်ချပ်စုိးုိင်ဦး ဦးစီးပီး ြပလုပ်ခ့ဲပါေကာင်း၊ ထုိအချန်ိ 

က မမိသိည် ဒတုယိဗိလ်ု မှးကီးအဆင့သ်ာရိှေကာင်း။

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများတွင ်မီဒီယာများကိုပါ 

ဖိတ်ေခ ပီး သိလုိသည်များ၊ ေမးြမန်းသည်များ၊ ရှင်းြပ 

ြခင်းများ စတင်ေဆာင်ရက်ခဲပ့ါေကာင်း၊ တတိကိျကျ 

အချနိ်ြဖင့်   ေြပာရမည်ဆိုပါက  ပထမဆုံး အလုပ်ုံ 

ေဆွးေွးပွဲကို ၂၀၁၄ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင်  

စတင်ခဲ့ပါေကာင်း၊  ၆ ကိမ်ြပလုပ်ခဲ့ပါေကာင်း၊ 

ရန်ကန်ုတွင် ြပလပ်ုခဲပ့ါေကာင်း၊ အချိသတင်းမဒီယီာ 

များအေနြဖင့ ်  ထိုပွဲများကိ ု တက်ြဖစ်ခဲ့မည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊     ထိုေနာက်     တပ်မေတာ်သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပဲွများကိ ု၂၀၁၉ ခှုစ် ဇန်နဝါရ ီ၁၈ ရက်တွင် 

စပီးြပလုပ်ခဲ့ပါေကာင်း။

တပ်မေတာ်က ိင်ုငေံတာ်တာဝန်ယူပီးေနာက် 

ပထမဆုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို  ၂၀၂၁  ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် စတင်ြပလုပ်ခ့ဲပါေကာင်း၊ 

၂၀၁၄ ခှုစ် ှစ်ကန်ုပိင်ုးမှစပီး ေရတွက်မည်ဆိပုါက 

ခုနစ်ှစ်ေကျာ်ကာလရှိပီြဖစ်ပါေကာင်း၊   အလုပ်ုံ 

ေဆွးေွးပဲွေပါင်း ၆ ကမ်ိ၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွေပါင်း 

၃၈ ကိမ်ရှိခဲ့ပါေကာင်း၊   ထိုကားကာလများတွင ်

မီဒီယာများ ေမးြမန်းမ ှင့် မိမိတိုေြဖကားမ  မည်မ  

ရှိမည်ကိ ုတွက်ဆ၍  ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  ယေန  

တွင် မဒီယီာများ၊ မဒီယီာများဟ ုေြပာရာတွင်  ယေန  

ပွဲကို   တက်ေရာက်လာသည့ ်  မီဒီယာများကိုသာ 

ရည် န်းြခင်းမဟတ်ုပါေကာင်း၊ မဒီယီာအားလုံးကိ ု

ရည် န်းြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊   မိမိကစပီး  ေမးခွန်း 

အနည်းငယ်ေမးခွင့ြ်ပပါဟ ုေတာင်းဆိလုိပုါေကာင်း၊ 

ထိုေမးခွန်းများကိ ု   ချက်ချင်းေြဖိုင်ပါက  ေြဖိုင် 

ေကာင်း၊ မေြဖိုင်ပါက အချနိ်ယူပီး ေြဖဆိုလိုပါက 

ေြဖိုင်ပါေကာင်း။

ပထမဆံုး  ေမးခွန်းအေနြဖင့်  ၂၀၂၀  ြပည့်ှစ် 

ုိဝင်ဘာလ အေထေွထေွရးေကာက်ပဲွတွင် မမဲသမာမ  

များရှိခဲ့ပါေကာင်း၊ ဥပေဒ၊ စည်းကမ်းများှင့်အည ီ

ေြဖရှင်းေပးရန် ေကညာချက် ၆ ခုကို လူသိရှင်ကား 

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါေကာင်း၊  ပထမဆံုး ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့် 

ေကညာချက်အေနြဖင့ ်ေရးေကာက်ပဲွှင့ ်ဆက်လျက် 

UEC အဖဲွှင့ပ်တ်သက်ေသာ သေဘာထားေကညာ 

ချက်ဟု ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါေကာင်း၊ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ 

မီဒီယာများေရှတွင ်  သက်ေသအေထာက်အထား 

စံုစံုလင်လင်ြဖင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွများ   ြပလုပ် 

ခဲ့ပါေကာင်း၊ ေနာက်ပိုင်း  ြပန်လည်ဖွဲစည်းခဲ့သည့ ်

UEC အသစ်ကလည်း ေတွရှိချက်များကိ ုသံတမန် 

များ၊ မဒီယီာများကိ ုထတ်ုြပန်ခဲပ့ါေကာင်း၊ ထိကုစိ ှင့် 

ပတ်သက်ပီး မိမိေမးလိုသည့် ေမးခွန်းအေနြဖင့ ် 

“ထိအုချန်ိက မဲမသမာမ များကုိ ေြဖရှင်းေပးရန်အတွက် 

တပ်မေတာ်ှင့ ်  ိင်ုငေံရးပါတအီချိက  ေတာင်းဆိခုဲ ့

သည်ကုိ ဘာေကာင့်မရှင်းတာလဲ။  ရှင်းဖုိမလုိဘူးဆုိရင် 

ဘာေကာင့် ရှင်းဖိုမလိုတာလဲ။ ဒါဆို မဲမသမာမ မရှိ 

ဘူးဆိုတာ ဘာေကာင့ ်သက်ေသမြပတာလဲဆိုတဲ ့

ေမးခွန်းကို မီဒီယာအများစုက သက်ဆိုင်သူေတွကိ ု

ဘာေကာင့ ်မေမးခဲ့တာလဲ။  ဟုတ်ပီ။ ဒါဆို ဒီေန  

က န်ေတာ်ေမးပီ။ မဲမသမာမ ေတွလုပ်ပီး ထွက်ေြပး 

ေနကတဲသ့ေူတ၊ွ ထွက်ေြပးပီး ေရာက်တဲေ့နရာကေန 

လူငယ်ေတွ၊ ြပည်သူေတွကိ ုေြမာက်ပင့်ပီး ပဋိပက  

ြဖစ်ေအာင ်လုပ်ေနတဲ့သူေတွကို ဒီေမးခွန်းကို ဒီေန  

တက်ေရာက်လာသည့် မီဒီယာများသာမဟုတ်ဘဲ 

ဒါနဲပတ်သက်ပီး အထူးြပပီးေရးသားေနသည့် မီဒီယာ 

များ ေမးေပးကဖို ေမတ ာရပ်ခံလိုပါတယ်။ မှန်ရင်၊ 

သတ ိရှိရင ်မဲမသမာမ  မရှိပါဘူးဆိုတာ သက်ေသနဲ  

အခိုင်အလုံြပေပးပါ”ဟု မိမိေြပာလိုပါေကာင်း။

ြပည်သူကိ ုေရှး သလား

ေနာက်ေမးခွန်းတစ်ခုအေနြဖင့် NUG ဆိုတဲ့ 

အကမ်းဖက်အဖဲွသည် ေငတွိက်ုစာချပ်ဆိသုည်များ၊ 

ဘွန်းဆိသုည်များ ေရာင်းပါေကာင်း၊ Ticket ဆိသုည် 

များလည်း   ေရာင်းပါေကာင်း၊   ဘာပေရာဂျက်၊ 

ညာပေရာဂျက်ဆိုပီးလည်း       အလှခံပါေကာင်း၊ 

ဟိအုထိမ်းအမှတ်၊ ဒီအထိမ်းအမှတ်ဆုိပီး ေရာင်းသည် 

ေရာင်း၊ အလှခံသည်ခံ လုပ်ပါေကာင်း၊ သက်ေသ 

အေထာက်အထားများရှိေကာင်း၊  ဒလက်များ၏ 

သတင်းများတွင် ေဝေဝဆာဆာြဖင့ ် ေဖာ်ြပေနသည် 

လည်း ြမင်ေတွရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဘယ်ပွဲတွင ်

ဘယ်ေလာက်ေရာင်းရသည်၊ အလှေင ွဘယ်ေလာက် 

ရသည်ဆိုသည်များလည်း ြမင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အချိမီဒီယာများ၏ ေဖာ်ြပေနသည့ ်  သူတိုအေရး၊ 

သူတိုအေြပာအရ ေငွပမာဏသည ်မနည်းသည်ကိ ု

လည်း   မိမိတို သိရပါေကာင်း၊ ထိုကိစ များအြပင ်

အြခားြပည်ပိုင်ငံက       ေထာက်ပံ့သည်ဆိုသည့ ်

ပမာဏပါထည့်ေပါင်းလ င် အေတာ်ေလးများသည့ ်

ပမာဏဆိသုည်ကိ ုသတြိပမမိည်ဟ ုထင်ပါေကာင်း၊ 

ဘယ်ေလာက်ရသလ၊ဲ ဘယ်ေနရာတွင် သုံးေနသလ၊ဲ 

မီဒီယာများ ေမးဖူးပါသလား၊ ဒလက်များက ေမးဖူး 

ပါသလား၊   ထွက်လာသည့်အေြဖသည ်ြပည်သူကိ ု

ေရှး သလား၊ မျက်ှာမူသလား၊ အကမ်းဖက်အဖွဲ 

သည် ြပည်သူအတွက် လုပ်ေနပါသလားဆိုသည့် 

အေြဖပဲ ြဖစ်ပါေကာင်း။

အားေပးအားေြမာက်လုပ်ေန

ေမးခွန်းတစ်ခုထုတ်လုိပါေကာင်း၊ နာမည်ကီး 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်းက   ြဖစ်စ်တစ်ခု 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြဖစ်စ်ဆိရုာတွင် သာမန်အဆင့ထ်က် 

အများကီးပိသုည့ ်လအူေြမာက်အြမားကိ ုသတ်ြဖတ် 

ကျးလွန်ခဲ့သည့် ြဖစ်စ်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထုတ်ေဖာ် 

ေြပာကားချက်များအရ လူ ၁၀ ဦးကို  ဗိုလ်သံမဏိ 

ဆိုသည့် အကမ်းဖက်သမား ဦးေဆာင်သည့်အဖဲွက 

သတ်ြဖတ်ခဲ့ပီး ထတ်ုမေြပာသာြခင်း၊ ထတ်ုမေြပာရ၍ဲ 

ငိမ်ေနလိုက်ရသည့ ်  စာရင်းများ  ထပ်ေပါင်းလ င် 

မနည်းလှသည့လ်မူျားကိ ု  သတ်ခဲသ့ည်ဟ ု  သရိှိထား 

ရပါေကာင်း၊  ၎င်းတို  ထုတ်ေြပာသည့်စာရင်းအရ 

အသတ်ခရံသည့ ်   လ ူ၁၀ ဦးထတွဲင်  ယခင်သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပဲွတွင်ေြပာခဲသ့ည့ ်ထာဝရထက်တစ်ရက်ပိပုါ 

သည်ဆိသုည့ ်လ ူေြခာက်ဦး ပါပါေကာင်း၊  ငါတိုသည် 

ေတာ်လှန်ေရးသူရဲေကာင်းြဖစ်သည်ဟု ေက းေကာ် 

ထားပီး လက်နက်ကိုင်ထားသူများ၊ လက်နက်ကိုင ်
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သည့် အကမ်းဖက်များက ြပည်သူများ၏ ေနအိမ် 

များကို မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့ပါေကာင်း၊ ဘယ်မီဒီယာက 

ထိုသတင်းကိ ု   ေရးခဲ့ပါသလဲ၊    ြပည်သူလူထုကိ ု

ေရှး ပီး  ေဆာင်းပါးအေနြဖင့်၊    ုပ်သံအေနြဖင့ ်

ထုတ်လ င့်ခဲ့ြခင်းရှိပါသလား။     ြပည်သူအတွက ်

ေရှေဆာင်လမ်းြပအေနြဖင့် Follow Up ေမးခွန်း 

အေနြဖင့် မည်သည့်မီဒီယာများက ရပ်တည်ေမးခဲ့ 

ပါသလဲဟု ေမးခွန်းထုတ်လိုပါေကာင်း။

အကမ်းဖက ်NUG ၏ မူဝါဒလား

ေနာက်ေမးခွန်းေမးလုိပါေကာင်း၊ အနီးစပ်ဆံုး 

ကံေတွခဲရ့သည့ ်ြဖစ်စ်အရ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး 

ဆားေတာင်မိ   ြမင်းက ရပ်ကွက်ေန    ကိုရင်ငယ ်

သုံးပါး မိုင်းထိပီး ှစ်ပါး ပျလံွန်ေတာ်မူခဲ့ပါေကာင်း၊ 

တစ်ပါးက  ြပင်းြပင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရပါေကာင်း၊  

ထိုကိစ ှင့်ပတ်သက်ပီး အချိမီဒီယာများကလည်း 

မည်သူမည်ဝါက   မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲေနသည်ကိ ု

သိေသာ်လည်း အချိမီဒီယာများကလည်း ထင်ေယာင် 

ထင်မှားြဖစ်ေအာင် ေရးေနသည်ကိ ုေတွရပါေကာင်း၊ 

မိမိတို၏ ကိုးကွယ်ရာ ရဟန်း၊ သံဃာ ၃၀ ေကျာ်ထိ 
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ခခံဲရ့ပါေကာင်း၊  ရှည်ရှည်ေဝးေဝး မေမးလိပုါေကာင်း၊ 

ဗုဒ ဘာသာ ရဟန်း၊ သံဃာကုိ ဘာေကာင့် ဒလန်လုိ 

စွပ်စဲွသတ်ြဖတ်ပါသလ။ဲ အကမ်းဖက် NUG ၏မဝူါဒ 

တွင် အြမင်မတူရင် ရဟန်း၊ သံဃာကုိလည်း သတ်ရ 

မည်ဟ ုအကမ်းဖက် မဝူါဒချထားသလားဟ ုမဒီယီာ 

များက ေမးဖူးပါသလား။ အလားတူ ကိုယ်ှင့် မတူ၊ 

ကိယု့ရ်န်သဟူ ုသေဘာထားပီး ဒလန်စွပ်စဲွပီးသတ်ခဲ ့

သည့် ေထာင်ှင့်ချသီည့် ြပည်သူများ ေသခဲ့ြခင်း၊ 

CDM မလုပ်၍ဆိုသည့် စွပ်စွဲချက်ြဖင့ ်ကျန်းမာေရး၊ 

ပညာေရးဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် ဝန်ထမ်းများကိ ု

သတ်ြဖတ်ခဲ့ြခင်းသည ်အကမ်းဖက ်NUG ၏ မူဝါဒ 

လားဟု ေမးခဲ့ဖူးပါသလား။

ေနာက်ေမးလိုသည်က ပညာေရးကိစ ြဖစ်ပါ 
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ပါေကာင်း၊   အကမ်းဖက ်  NUG  ၏ စီစ်မ ြဖင့် 

ေကျာင်းဖွင့်သည်ဟု ဆုိပါေကာင်း၊ ၎င်းတုိထုတ်ြပန် 

ချက်အရ သင်မည့်စာအုပ်များ၊ သင်ိုး န်းတမ်း 
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ေကာင်း။

ဒီမိုကေရစီဆိုသည်မှာ
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ဆုံးေမးခွန်းအေနြဖင့ေ်မးလိပုါေကာင်း၊ ဒမီိကုေရစဆီိ ု
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တက်ေရာက်ေနသည့် မီဒီယာသမားများှင့် မတက် 
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ေြပာလိုပါေကာင်း၊ ြပည်သူလူထုကိ ုအမှန်တကယ် 

မျက်ှာမူပါသလား၊ ေရှး ပါသလား၊ မီဒီယာများထ ဲ

တွင်  အားလုံးကို  အြပစ်တင်ေနြခင်း  မဟုတ်ပါ 

ေကာင်း၊ အချိ ြပည်တွင်း   ြပည်ပ မီဒီယာများက 

ြဖစ်စ်အမှန်များ၊ မ တသည့် သုံးသပ်ချက်များကို 

ှစ်ဖက်အသံများြဖင့်  တင်ြပသည်ကို  ေတွရပါ 

ေကာင်း၊ မိမိဒီေနရာမ ှထိုမီဒီယာအားလုံးကို အထူး 

ေကျးဇူးတင်ပါေကာင်း။

ပကတိအေြခအေနကို မျက်ကွယ်ြပ
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၎င်းတိုစကားြဖင့ ်ေြပာရလ င် “အဘေဘာမ မဒီယီာ”၊ 

“အဘေဘာမ မီဒီယာသမား” ဆိုပီး တံဆိပ်ကပ် 

ပါေကာင်း၊ ထိုမီဒီယာများသည် တပ်မေတာ်ှင့် 

အစိုးရတိုှင့လ်ည်း ဆက်စပ်မ မရိှဘ ဲ အစိုးရ အဆက် 

ဆက်ေဝဖန်ေရးသားပီး အမှန်အတိုင်းေရးေနသူ 

များသာြဖစ်ေကာင်း၊  သိုေသာ် နည်းနည်းေရးမိ 

သည်ှင့် “အဘေဘာမ မီဒီယာ” ၊ “အဘေဘာမ 

မီဒီယာသမား” ဆိုပီး  တံဆိပ်ကပ်ပါေကာင်း၊ 

ထိုသိုေြပာေနသည့်   ြပည်ဖျက်မီဒီယာများကို 

မိမိေြပာလိုပါေကာင်း၊   ပကတိအေြခအေနကို 

မျက်ကွယ်ြပပီးလုပ်ေနသည့် လုပ်ရပ်များ၊ ေသွးထုိး 

လ ံေဆာ်ေနသည်များလည်း ဒဘီက်ကေြပာသလိမုျိး၊ 

အကမ်းဖက်အဖဲွ NUG ကိ ုေြပာေန သည်ရိှပါေကာင်း၊ 

NUG အူဂျးီဟု   ေြပာေနသည်များရှိေကာင်း၊ 

ကိယု့က်ိယ်ုကိ ုြပန်သုံးသပ်ပါ၊ လူကီးမင်းတိုကလည်း 

အကမ်းဖက် “NUG ေဘာမမဒီယီာ” ြဖစ်ေနပါသလား၊ 

တစ်နည်းအားြဖင့ ်  “အူကီး ေဘာမမီဒီယာ” 

တစ်နည်းအားြဖင့် “အူေဘာမမီဒီယာ” ြဖစ်ေနပီ 

လား။ ြဖစ်ေနလ င်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် 

တားဆီးေရးသီချင်းထဲက စာသားလို “လက်ကို 

ခဏခဏေဆးပါ၊ လူစုလူေဝးေရှာင်ရှားပါ” “အူ 

ေဘာမမီဒီယာ” လည်း “လက်ကိုခဏခဏေဆးပါ၊ 

လူစုလူေဝး ေရှာင်ရှားပါ”  ဟု ေမတ ာေရှထား 

သတင်းစကား ပါးလိုပါေကာင်း။ 

ယေနသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်  ေြပာမည့ ်

အေကာင်းအရာများအေနြဖင့ ်နပံါတ်တစ်အေနြဖင့် 

ြမန်မာ့ိုးရာမဟာသ  ကန်ပွဲေတာ် ကျင်းပခဲ့မ အေြခ 

အေန၊ နပံါတ်ှစ် အေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်၏ 

ှစ်သစ်ကူး တ်ခွန်းဆက်စကားှင့် EAO ေခါင်း 

ေဆာင်များအား    ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခ ြခင်း 

ေြပာကားမ ၊ နံပါတ်သုံးအေနြဖင့် ကေမ ာဒီးယား 

ိုင်ငံ ိုင်ငံြခားေရးှင့်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန     ဒုတိယဝန်ကီး 

အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ၏ အထူးကုိယ်စားလှယ် 

ုံးအဖွဲအကီးအကဲ  H.E.Dr.KUNG Phoak  

ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ြမန်မာိုင်ငံသို 

လာေရာက်ခဲ့သည့ ်ခရီးစ်အေကာင်း၊ နံပါတ်ေလး 

အေနြဖင့်  ပညာေရးဆိုင်ရာေဆာင်ရက်ချက်များ၊ 

နံပါတ်ငါးအေနြဖင့် တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာှင့ ်

ကိုဗစ်-၁၉  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အေြခအေန၊ 

နံပါတ်ေြခာက်အေနြဖင့် စက်သုံးဆီကိစ ရပ်များ၊ 

နံပါတ်ခုနစ်အေနြဖင့်   အားကစားကိစ ၊ နံပါတ်ရှစ် 

အေနြဖင့်   ြပည်သူလုံ ခံေရးစနစ်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

နံပါတ်တစ်မှ ရှစ်အထိ မိမိအေနြဖင့် ရှင်းလင်း   

ေြပာသွားမည်ြဖစ်ပီး ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အပိင်ုး 

ကို ဦးခင်ေမာင်ဦးက ရှင်းလင်းေြပာကားသွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုေနာက်ေမး/ေြဖ က   ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ ေမးခွန်းများေမးသည့အ်ခါတွင် စနစ်တကျ 

ြဖစ်ေစေရး အခမ်းအနားမှးက မဒီယီာအမည်အလိက်ု 

ဖိတ်ေခ သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဖိတ်ေခ  ခံရသည့် 

မဒီယီာများ အေနြဖင့ ်ေမးခွန်းှစ်ခစု ီေမးြမန်းေပးရန် 

ေမတ ာရပ်ခံပါေကာင်း။

အားလုံးှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်ပွဲေတာ်

တစ်အချက်အေနြဖင့ ်ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၃၈၃-

၁၃၈၄ ခုှစ် ခရစ်ှစ် ၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီ ၁၃ ရက်မှ ၁၆ 

ရက်အထ ိြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်ြမန်မာ့ိုးရာမဟာသ  ကန်ှင့် 

ပတ်သက်ပီး တင်ြပလိုပါေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံတွင ်

မဟာသ  ကန်ကာလ၊   သီတင်းက တ်ကာလှင့် 

တန်ေဆာင်တိုင်ကာလများသည်   ြမန်မာတို၏ 

အေလးအြမတ်ထားသည့ ်ကာလများ ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

သ  ကန်ဆိသုည်မှာ ုိင်ငံအဝန်းလံုးရိှသည့် တိင်ုးရင်း 

သားြပည်သူမ ျားအားလုံး ှင့ ်သက်ဆိုင ်သည့  ်

ြပည်ေထာင်စု  ုိးရာယ်ေကျးမ ပဲွေတာ်တစ်ခုြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊  အများြပည်သအူားလုံး သက်ဆိင်ုပါေကာင်း၊ 

ယခင်ှစ်က ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ှင့်  ိုင်ငံ

ေရးအေြပာင်းအလဲများေကာင့် အကန်အသတ် 

ြဖင့သ်ာ ခွင့ြ်ပခဲရ့ြခင်းရိှေကာင်း၊ ယခှုစ်တွင် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ  န်းေလျာ့နည်းလာမ ှင့်အညီ 

ိုင်ငံ၏တည်ငိမ်မ  အေြခအေနအရ မဟာသ  ကန် 

ပွဲေတာ်ကျင်းပိုင်ရန်အတွက ်အတိုင်းအတာတစ်ခု 

အထိ ြပလုပ်ရန် ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲက စီမံခဲ့ပါ 

ေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ်ေကာင်စီဝင်များကလည်း ုိင်ငံ 

ေတာ်အဆင့်အစည်းအေဝးများတွင် အကံြပေဆွး 

ေွးခဲ့ြခင်းများ ရှိခဲ့ပါေကာင်း။

လုံ ခံေရး စနစ်တကျေဆာင်ရက်ပီး ြပည်သူ 

အများ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ေပျာ်ရ င်ိုင်ေရး စီမံ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း၊ သ  ကန်ကာလမတိုင်မီ 

ြပည်တွင်း ြပည်ပ မဒီယီာ၊ ြပည်ဖျက် သတင်းမဒီယီာ 

၁၀ ခ ုမဟာ  ကန်ပဲွေတာ်ကိ ုဖျက်လိဖုျက်ဆီးြဖစ်ေအာင် 

လ ံေဆာ်မ သတင်း ၅၅ ပဒ်ုေကျာ် ေရးသားခဲပ့ါေကာင်း၊ 

ေဖာက်ခွဲရန်၊ တိုက်ခိုက်ရန်၊ ြပည်သူများ မပါဝင်ရန်၊ 

ေတာ်လှန်သ  ကန်ဆင် ဲရန်၊ ေတာ်လှန်သ  ကန်ကို 

မိမိေြပာလိုေကာင်း၊ ယခင်လက်ထက်တွင ် ြမန်မာ့

ိုးရာသ  ကန်မျိးစုံလုပ်ေကာင်း၊ ေတာ်လှန်သ  ကန် 

ဆင် ဲရန် ဆိုသည့်သူများက ယခင်က ၎င်းတိုပ ဲဖင် 

ေပ သ  ကန်ဆင် ဲခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုမှသာ 

ေတာ်လှန်သ  ကန် ဆင် ဲရန်ဆိုပီး လာပါေကာင်း၊ 

အချိသတင်းများတွင် သ  ကန်ကာလ မေရာက်ေသး 

သည့် ဧပီ ၈ ၊ ၉ ၊ ၁၀ ရက်များတွင ်မ  ပ်များ၌ 

ဗုံးေဖာက်ခဲွခရံ၊ တိက်ုခိက်ုခရံ၊ ဖျက်ဆီးခခံဲရ့သည်များ 

Online Media ေပ က လ ံေဆာ်ေရးသားခဲ့ေကာင်း၊  

အထူးသြဖင့ ်ြပည်သမူျား သ  ကန်ပဲွေတာ်တွင် မပါဝင် 

မေပျာ်ရ င်ေရးအတွက် စိတ်အေှာင့်အယှက်ြဖစ် 

ေအာင် ခမ်ိးေြခာက်ခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ သ  ကန်အကိ 

ေနမှ ှစ်ဆန်း ၁ ရက်ေနအထိ ြပည်ဖျက် မီဒီယာ ခုနစ်  

ခမှု လ ံေဆာ်သတင်း ၈၁ ခေုကျာ်ကိ ုေရးသား ြဖန်ေဝ 

ခဲ့သည်ကို ေတွရေကာင်း၊    မိမိဆိုလိုသည်မှာ 

လက်ချိးေရလ င် လက်ှစ်ဖက်မြပည့်သည့် မီဒီယာ 

များက တိုင်းြပည်ကို အဓိကဖျက်ဆီးေနြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ၎င်းတို၏ လပ်ုေဆာင်မ ေကာင့ ်နားေယာင် 

ပီး ဘဝပျက်သွားသည့် အနာဂတ် ိုင်ငံေတာ်၏ 

အားထားရသည့်လူငယ်များလည်း မနည်းမေနာ 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ သူများ ေပးစာကမ်းစာစားရပီး 

ဝမ်းြပည့်သွားြခင်း၊ နားေယာင်သည့် လူငယ်များ 

ဘဝပျက်ရြခင်းသည် ိုင်ငံအတွက် ဝမ်းနည်းစရာ 

ေကာင်းပါေကာင်း။ 

ေနြပည်ေတာ်    ေကာင်စီနယ်ေြမအပါအဝင ်

ြပည်နယ်ှင့ ်တိုင်းေဒသကီးများတွင် ေအးချမ်း 

ေပျာ်ရ င်စည်ကားစွာ မဟာသ  ကန်ပဲွေတာ်ကုိ ဆင် ဲ 

ိုင်ခဲ့သည်ကို ေတွရေကာင်း၊ Video မှတ်တမ်းှင့် 

ဓာတ်ပုံများကို ကည့်လ င်သိိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

မိမိတိုတိုင်းရင်းသား လူမျိးများသာ သ  ကန်တွင် 

ေပျာ်ရ င်ြခင်းမဟုတ်ပါဘဲ ိုင်ငံအတွင်းရှိ ြပည်ပ 

ိုင်ငံများမှ လာေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့ ်

သံုံးဝန်ထမ်းများပါ ပါဝင်ဆင် ဲေပျာ်ရ င်ေနြခင်းကိ ု

ပုမံျားကည့လ် င်သိိင်ုပါေကာင်း၊  ြပည်ဖျက်များ၏ 

လ ံေဆာ်မ  ေအာင်ြမင်/မေအာင်ြမင်ကိ ု Power Point 

ပါပံုစာကုိ ကည့်လ င် သိုိင်ပါေကာင်း၊ ယ်ေကျးမ ၊ 

ဓေလ့ထံုးတမ်းှင့် ုိးရာများသည် သမုိင်းများြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ သမိင်ုးကိသုသိမူျားသာ ယ်ေကျးမ ၊ ဓေလ ့

ထံုးတမ်းှင့် ုိးရာကုိသိုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတို 

ိုင်ငံအတွင်း       အစ်အဆက်ေနထိုင်ခဲ့ကသည့ ်

ြပည်ေထာင်စုသားတိုင်းရင်းသားများသည် အစ် 

အဆက်ခိုင်မဲပီးြဖစ်သည့ ်ယ်ေကျးမ ၊ ဓေလ့ထုံးစ ံ

အေလ့အထကို ပစ်ပယ်ေရှာင်ဖယ်သွားမည်မဟုတ ်

ေကာင်း ေြပာလိုပါေကာင်း။

အပိုင်း ေလးပိုင်း ေတွရမည်ြဖစ်

ှစ်အချက်အေနြဖင့် ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၃၈၄ 

ခုှစ် ှစ်သစ်ကူးအခါသမယတွင် ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ေြပာကားသည့ ်

ြမန်မာှစ်သစ်ကူး တ်ခွန်းဆက် မဂ  လာစကားှင့ ်

ပတ်သက်ပီး တင်ြပလိုပါေကာင်း၊  တ်ခွန်းဆက် 

စကားမှာ  “ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ နဲ  

ပတ်သက်၍ အခက်အခမဲျိးစုြံဖင့ ်ေကျာ်လ ားခဲရ့သည့ ်

အေြခအေန၊ ကမ ာမှာ အဆိပုါေရာဂါ လုံးဝမကင်းစင် 

ေသးတဲ့အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး 

အတွက် လိုက်နာရမယ့်စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းေတွ 

အြပည့အ်ဝလိက်ုနာရန်လိအုပ်မ ၊ လက်ရိှကာလဟာ 

စိန်ရတုလွတ်လပ်ေရးရဲ အကိှစ်ြဖစ်ပီးလွတ်လပ် 

ေရးရဲ အသီးအပွင့်ေတွ၊ ဒီမိုကေရစီအုပ်ချပ်ေရးရဲ 

အှစ်သာရေတ ွအြပည့်အဝခံစားခွင့်ရေစဖုိ အားလုံး 

ရှိသမ  ခွန်အားနဲ  အစွမ်းကုန်ကိးစားကဖို၊ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်ကုိ ငိမ်းချမ်းေရးှစ်သတ်မှတ်ပီး တစ်ုိင်ငံလံုး 

ငမ်ိးချမ်းသာယာမ ရိှေစေရး အစွမ်းကန်ုကိးစားဖိုနဲ” 

အမျိးသားေရး ရည်မှန်းချက် ှစ်ခုြဖစ်သည့် “ိုင်ငံ 

ေတာ်ကီးသာယာဝေြပာေရးနဲ  တိုင်းြပည် စားေရ 

ရိက ာေပါများေရး”တိုကို ေဆာင်ရက်ရန်၊ မိမိတို 

တိုင်းြပည်အတွင်းရှိ လူတိုင်းကိုယ်စီေအးချမ်း 

သာယာစွာြဖင့ ်လုပ်ကိုင်စားေသာက်ိုင်ေရး တိုက်

တွန်းခ့ဲြခင်းများရိှေကာင်း၊ အဓိက အပိုင်း ေလးပိုင်း 

ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း- 

(၁)  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါသည် တစ်ကမ ာလုံး 

ကင်းစင်ေရာဂါှင့်ပတ်သက်ပီး စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများ ဆက်လက်လိုက်နာရန်၊

(၂) လွတ်လပ်ေရး၏ အရသာ၊ ဒီမိုကေရစီ 

အပ်ုချပ်ေရးစနစ်၏ အှစ်သာရ ငမ်ိးချမ်းမ  

ြဖင့ ်သာယာဝေြပာေသာအေြခအေနဖန်တီး

ေပးိုင်ေရး၊

(၃) အမျိးသားေရးရည်မှန်းချက ်ှစ်ရပ်၊

(၄) တုိင်းြပည်၏အား ြပည်တွင်းမှာသာရိှသည် 

ဟူသည့်ခံယူချက်များ     ေတွရမည  ်

ြဖစ်ေကာင်း၊

ြပည်ေထာင်စုုိင်ငံေတာ်ကီး၏အကျိးကုိအား

လုံးလက်တွဲေဆာင်ရက်ိုင်မည်ဟု ေမ ာ်လင့်ပါ 

ေကာင်း။

 ဆက်လက်ပီး ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဧပီ ၂၂ ရက်၌ 

ေြပာကားခဲ့သည့ ်ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်ပတ်သက်သည့် 

မိန်ခွန်းတွင် “ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ တပ်မေတာ်ှင့် 

တိင်ုးရင်းသား လက်နက် ကိင်ုအဖဲွများ အစ်အဆက် 

ေတာင်းဆိလုာခဲသ့ည့ ်ဒမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ် 

ကို အေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံတည်ေထာင်

ေရးကို ခိုင်ခိုင်မာမာအာမခံထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိထိေရာက်ေရာက်  ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်

၂၀၂၂ ခုှစ်သည ်ငိမ်းချမ်းေရးှစ်ြဖစ်ပီး လက်ေတွ 

ကျကျ ထိထိေရာက်ေရာက ်အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ိုင်ရန်အတွက်                     စာမျက်ှာ ၁၂ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၃)ကိမ်ေြမာက ်   သတင်းစာ  

ရှင်းလင်းပွဲတွင ်ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ။

ဧပီ    ၂၉၊   ၂၀၂၂



 စာမျက်ှာ ၁၁ မှ

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ   အားလုံးကို 

မိမိကိုယ်တိုင် ေတွဆုံေဆွးေွးမ များ ြပလုပ်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေဆွးေွးပဲွကိ ုတက်ေရာက်မည့သ် ူ

ပုဂ ိလ်များ၏ အမည်ကို ၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလ ၉ ရက် 

ေနာက်ဆုံးထားပီး ြပန်ကားေပးရန်ှင့် တိုင်းရင်း 

သားြပည်သူအားလုံး ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ဖွံဖိးတိုး 

တက်မ အရသာကိ ုခစံားိင်ုေရး အားလုံးလက်တဲွပီး 

ိုးသားပွင့လ်င်းစွာ ေဆွးေွးသွားကရန်” တိက်ုတွန်း 

ထားသည်ကိ ုေတွရပါေကာင်း။

ြပည်ေထာင်စုသားအားလံုး၏အကျိးကုိ ေရှး  

ပီး အားလုံးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိင်ုမည်ဟ ုေမ ာ်လင့် 

ပါေကာင်း၊  ထိကုစိ ှင့ပ်တ်သက်ပီး NCA လက်မှတ် 

ေရးထိုးထားသည့ ်EAO အဖွဲများ၊ NCA လက်မှတ် 

မေရးထိုးထားသည့်    EAO အဖွဲများြဖင့် မိမိတို 

ဆက်သွယ်မ များ ေဆာင်ရက်ခ့ဲပါေကာင်း၊ ဆက်သွယ်မ  

များ ေဆာင်ရက်သည့ေ်နရာတွင် NCA လက်မှတ်ေရး 

ထိုးထားသည့်အဖဲွ ၁၀ ဖဲွရိှပါေကာင်း၊ KNU ၊ (RCSS/

SSA) ၊ PNLO ၊ CNF ၊ KNLA ၊ DKBA ၊ ABSDF ၊ ALP၊ 

NMSP ၊ LDU ၁၀ ဖဲွရိှေကာင်း၊  ထုိ ၁၀ ဖဲွထဲမှ ကုိးဖဲွြဖင့် 

အဆက်အသွယ်ရရိှပီး ြဖစ်ေကာင်း၊ တက်ေရာက်ိင်ု 

သည့် အေြခအေနေကာင်းများရှိသည်ဟ ုေြပာလိုပါ 

ေကာင်း၊ NCA လက်မှတ်မေရးထိုးထားသည့ ်အဖွဲ 

၁၁ ဖွဲ UWSA ၊ NDAA ၊ NSCNK ၊ KIO ၊ KIA ၊ KNPP၊ 

ANC ၊ SSPP ၊ TNLA ၊ MNDAA ၊ WNO ၊ AA ထို ၁၁ 

ဖွဲ ထဲက ရှစ်ဖဲွြဖင့် ဆက်သွယ်မ ရရှိပီး ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တက်ေရာက်ိုင်သည့်   အေြခအေနေကာင်းများ 

ရှိိုင်လိမ့်မည်ဟု ကိတင်သတင်းေကာင်းပါးလိုပါ 

ေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်သည ်တိုင်းြပည ်

အတွက်အေရးကီးသည့်လုပ်ငန်းစ်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်း 

စ် (၅) ရပ်တွင် ေနာက်ဆုံးအချက်က “အေရးေပ  

ကာလဆိုင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များနဲအည ီေဆာင်ရက် 

ပီးစီးပါက ပါတစီုဒံမီိကုေရစအီေထေွထ ွေရးေကာက် 

ပွဲကျင်းပေပးေရး” ြဖစ်ပါေကာင်း၊  မိမိတိုအစိုးရ 

အေနြဖင့် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို  ခိုင်ခိုင်မာမာ 

အာမခံထားပီး ြဖစ်ပါေကာင်း။

 ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်သည် တစ်ိုင်ငံလုံး 

ကျင့်သုံးရမည့်စနစ်ြဖစ်ေကာင်း၊   ထိုစနစ်သည် 

ြပည်သူလူထုအားလုံးက ေထာက်ခံထားသည့်စနစ ်

ြဖစ်ေကာင်း၊   အေထွေထွေရးေကာက်ပွ(ဲGeneral 

Election) ဆုိသည့် စကားရပ်ှင့်အညီ တစ်ုိင်ငံလံုး 

အကားအလပ်မရှိ ကျင်းပိုင်ရန် မိမိတိုကိးစား

ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊ လက်နက်ကုိင်ပဋိပက များ 

ချပ်ငိမ်းရန်၊  ြပည်သူလူထုအားလုံး မည်သည့် 

ခိမ်းေြခာက်မ ၊ မတရားလ မ်းမိုးမ မ မရှိဘဲ မဲေပးပီး 

မိမိဆ မိမိေဖာ်ြပိုင်ရန် ကိးစားေဆာင်ရက်ေန 

ေကာင်း၊     ထိုအတွက်လည်း    မိမိတိုိုင်ငံတွင ်

ှစ်ကာလကာရှည်ေနပီြဖစ်သည့်    လက်နက်ကုိင် 

ပဋိပက များချပ်ငိမ်းေရးအတွက ်    ၂၀၂၂ ခုှစ်ကို  

ငိမ်းချမ်းေရးှစ်အြဖစ်သတ်မှတ်ပီး တစ်ိုင်ငံလုံး 

ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမသဲည့ ်    ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေအာင် 

နည်းလမ်းေပါင်းစုံှင့ ်  ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက ၊ လက်နက်ကိုင် 

လ မ်းမိုးမ ၊ ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုမ ၊ မတရားလ မ်းမိုး 

မ များ ကင်းေဝးမှသာ လွတ်လပ်တရားမ တသည့် 

ေရးေကာက်ပွဲဆိုတာ ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  

ထိုအေြခအေနကိုြဖစ်ေအာင်     မိမိတိုအေနြဖင့ ်

အတတ်ိုင်ဆုံးကိးစားေဆာင်ရက်ေနပါေကာင်း၊ 

ြပည်သူလူထုအားလုံးှင့် သက်ဆိုင်သူအားလုံးက 

ဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန်     ေမတ ာရပ်ခလံိ ု

ေကာင်း။

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးရန်   ဖိတ်ေခ ြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်ပီး ေဝဖန်ချက်အမျိးမျိး ရှိပါေကာင်း၊  

EAO များှင့် အကမ်းဖက ်NUG၊ PDF တိုအကား 

ဖိခွဲတာဆိုတာမျိးြဖစ်ေကာင်း၊  EAO ၊ PDF ၊ NUG 

တိုအကားဖိခဲွပီး အကမ်းဖက်မ များကိ ုပိမုိိှုမ်နင်း၍ 

ရေအာင် လုပ်သည်ဆိုသည်မျိးလည်း ေြပာက 

ေကာင်း၊ မိမိတို ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခ သည့်အထဲ 

တွင် အကမ်းဖက်အဖဲွများမပါဝင်ေကာင်း၊ မည်သည့် 

အတွက်ေကာင့် မပါဝင်သည်ကုိ ေြပာရမည်ဆုိပါက 

EAO အဖဲွများှင့ ်PDF ၊ NUG အမည်ခ ံအကမ်းဖက် 

အဖဲွများသည် ြဖစ်တည်မ ေရာ၊ သမုိင်းေကာင်းေရာ 

မတူညီပါေကာင်း၊  EAO များသည ်တိုင်းရင်းသား 

များ၏ အခွင့်အေရး၊ တိုင်းရင်းသားနယ်ေြမများ၏ 

အခွင့်အေရးကိ ု    ေတာင်းဆိုေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

PDF ၊ NUG ဆိုသည့် အကမ်းဖက်အဖွဲများ ြဖစ်ေပ  

လာသည့်  အေကာင်းအရင်းမှာ    ိုဝင်ဘာလ 

ေရးေကာက်ပွဲမဲမသမာမ များကို ေတွဆုံေဆွးေွး 

ညိ  င်းေရးလမ်းေကာင်းအရ  သွားိုင်ရန်အတွက် 

ေြဖရှင်းေပးရန် ေတာင်းဆိခုဲြ့ခင်းကိ ုေြဖရှင်းေပးြခင်း 

မရှိဘဲ လ တ်ေတာ်ကိုအတင်းေခ ယူရန် ကိးစား 

သည့်အတွက် ိုင်ငံေရးအရ အေရးေပ အေြခအေန 

ေကညာပီး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်တွင် ိုင်ငံေတာ် 

တာဝန်ရယူခဲ့ရြခင်းကို လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းဆိုသူများက ြပည်သူလူထုကိ ုထင်ေယာင ်

ထင်မှား စည်းုံး၍ အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို 

လုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  အကမ်းဖက်နည်းလမ်းကို 

၎င်းတုိကုိယ်တုိင် ေရးချယ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  PDF၊ 

NUG အကမ်းဖက်အဖွဲများအေနြဖင့် “ငါနဲမတူ 

ငါ့ရန်သူ” ဆုိသည့်မူကုိကုိင်စဲွပီး EAO များပင် မလုပ် 

သည့်လုပ်ရပ်ြဖစ်ပီး  လုပ်ခဲ့လ င်ပင် ေတာ်ေတာ် 

ရှားရှားပါးပါးြဖစ်စ်ြဖစ်သည့ ်စာသင်ေကျာင်းများ၊ 

ကျန်းမာေရးဌာနများ၊ သာသနာေရးအေဆာက်အအု ံ

များကို ဖျက်ဆီးြခင်း၊ သံဃာေတာ်များ၊  ဆရာ/ 

ဆရာမများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်အြပစ်မဲ့ 

ြပည်သူများကုိ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ လုယက်ဓားြပတုိက် 

ြခင်းများကို  ေနစ်ရက်ဆက်  မိင်မိင်ဆိုင်ဆိုင ်

လုပ်ေနသည်ကို ေတွေနရေကာင်း။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ြပည်မိနယ်၌  အေြခခမံဆဲ ရှင်စာရင်းများ 

ြပည့်စုံမှန်ကန်ေရး ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်

များ       ကွင်းဆင်းကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ခဲ့မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး လပ တ ာမိနယ်၌ အေြခခံမဲဆ ရှင် 

စာရင်းများ   ြပည့စ်ုမှံန်ကန်ေရး ြပည်ေထာင်စ ုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

အဖဲွဝင်များ ကွင်းဆင်းကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ခ့ဲမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပံု။

ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်    ဧပီ  ၂၈

ပခုက ဦးအုံးေဖတည်ေထာင်ေသာ ပခုက စာေပဆုကို ှစ်စ် 

ချးီြမင့်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက ်ပခုက စာေပဆုရရှိသူများ 

၏ အမည်စာရင်းကိ ုပခကု စာေပဆရုန်ပုေံင ွကီးကပ်ေရးေကာ်မတကီ 

ယေနထုတ်ြပန်ေကညာသည်။

ကဗျာေပါင်းချပ်ဆုတွင ်ပထမဆုကို ကိုေလးြပည့ ်ေရးဖွဲသည့ ်

“အေမကဗျာဆရာမှင့ ်အြခားကဗျာများ” ၊ ဒုတိယဆုကို သမီးပျိ 

ေရးဖွဲသည့် “မုဒိတာရနံှင့် အြခားကဗျာများ”၊  တတိယဆုကို 

ကည်သိန်းေဇာ်ေရးဖွဲသည့်  “ေခတ်ဆန်းချနိ် ကဗျာေပါင်းချပ်” 

စာမူတိုက လည်းေကာင်း၊ ဝတ ရှည်ဆုတွင်  ပထမဆုကို တင်ေတာ် 

ေရးသားသည့် “အလင်းမီးတိုင ်ေနလပိင်၍ ထွန်းလင်းြပလိုက်ချင”်၊ 

ဒုတိယဆုကို မ ေဝ(ဥက ံ) ေရးသားသည့် “ကုသိုလ်တစ်ပဲအတွက ်

အရင်းအီှး”၊ တတယိဆကုိ ုေမသနပ်ခါး ေရးသားသည့ ်“ေပျာ်ရ င်မ ဆိ ု

တဲ ့ပေူဖာင်းေလးေတ”ွ စာမတူိုကလည်းေကာင်း၊ ဝတ တိေုပါင်းချပ်ဆ ု

တွင် ပထမဆကုိ ုေရ ေညာင်ေြမေမာင်စန်းြမင့ ်ေရးသားသည့ ်“ဥယျာ် 

မှးှင့ ်ပန်းပွင့မ်ျား”၊ ဒတုယိဆကုိ ုစဝံင်းေအာင် (ြမန်ေအာင်) ေရးသား 

သည့် “ယူဇနာှင့်  သိန်းေလးေသာင်းှင့်  အြခားဝတ တိုများ”၊ 

တတိယဆုကို ထက်ေဝေအာင ် (စစ်ကိုင်း) ေရးသားသည့ ် “ေမတ ာ 

မုိးေရှင့် အြခားဝတ တုိများ” စာမူတုိက လည်းေကာင်း၊ ကျမ်းစာေပ 

ဆတွုင် ဒတုယိဆကုိ ုေမာင်ေအာင် ေရးသားသည့ ်“ေကျးဇူးရှင်အေဖှင့ ်

ပတ်သက်သည့် စာစုများ”၊ သုေတသနစာေပဆုတွင် ပထမဆုကို 

ေဆွဇင်ွန်(ACPE) ေရးသားသည့ ် “တစ်ပိုင်တစ်ိုင် ဝမ်းစာကိတ ်

ဆန်စက်ငယ်အေြခခံ”၊  ဒုတိယဆုကို  ဘိုးရာဇာ ေရးသားသည့ ်

“စိက်ုပျိးေရးရာြပဿနာ အေြဖရှာ”၊ တတယိဆကုိ ုေကျာ်ဝင်း(စက်မ  

အင်ဂျင်နီယာ) ေရးသားသည့ ်“ သံှင့်သတ များ ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့ ်

သံမဏိအမျိးမျိးြဖင့်  ေြပာင်းလဲအသုံးြပြခင်း  အတတ်ပညာ” 

စာမူတိုကလည်းေကာင်း အသီးသီးရရှိကသည်။ 

၂ဝ၂ဝ ြပည့်ှစ်အတွက်  ပခုက ဦးအုံးေဖတည်ေထာင်ေသာ 

ပခုက စာေပဆု၊ တစ်သက်တာစာေပဆုကို ဆရာကီး ေဒါက်တာ 

မျိးသန်တင်ှင့် ဆရာကီး ဦးွန်ေဆ ွ(ေမာင်ေဆသွက်)တို ရရိှသည်။

ပခုက ဦးအုံးေဖတည်ေထာင်ေသာ ပခုက စာေပဆု ပညာ 

သင်ဆုကုိ အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာတက သုိလ် (ရန်ကုန်)

မှ မသဇင်ထက် ဒုတိယှစ် (သဘင်ပညာဌာန)ှင့် အမျိးသားယ်ေကျးမ  

ှင့် အုပညာတက သိုလ် (မ ေလး)မှ ေမာင်ထင်ရှားေအာင ်ဘွဲကိ 

တန်း(ဒုတိယှစ်)အုပညာဌာနခွဲ (ပန်းချ )ီတိုက ရရှိကသည်။

၂ဝ၂ဝ ြပည့်ှစ်အတွက် ပခကု ဦးအုံးေဖ စာကည့်တိက်ုစာအပ်ုဆ ု

ကို ကည်ထွန်းေမာ် ေရးသားသည့် “ေရ ဝယ်သူေတွ မသိေသးတဲ့ 

ေရ ေလာက မသမာမ များ” စာအပ်ု၊ ေဒါက်တာညိေအာင် ေရးသားသည့် 

“သမိုင်းြမစ်ဖျား” စာအုပ်တိုက ရရှိကသည်။

ပခကု ဦးအုံးေဖတစ်သက်တာဆကုိ ုယခင် ေြခာက်သန်ိးချးီြမင့ရ်ာ 

မှ ယခုှစ်တွင် ၁၀ သိန်းချးီြမင့်မည်ြဖစ်ပီး ပခုက ဦးအုံးေဖစာမူဆု 

ပထမဆုကုိ ယခင် ေလးသိန်းမှ ယခု ခုနစ်သိန်း၊ ဒုတိယဆုကုိ  ယခင် 

သံုးသိန်းမှ    ယခု ငါးသိန်း၊ တတိယဆုကို ယခင် ှစ်သိန်းမှ ယခု 

ေလးသိန်းချးီြမင့်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 ပခုက စာေပဆု ဆုရရှိသူများသည်   စာတည်းမှးချပ  ်

စာေပဗိမာန် အမှတ် (၅၂၉-၅၃၁) ကုန်သည်လမ်း ရန်ကုန်မိ စာတည်း 

မှးချပ် ဖုန်း- ၀၁-၂၄၀၀၄၈ ှင့် စီမံေရးရာဌာန ဖုန်း- ၀၁-၃၈၁၄၄၉ သုိ 

ဆက်သွယ်ကရန်ှင့ ်ပခကု ဦးအံုးေဖတည်ေထာင်ေသာ ပခကု စာေပ 

ဆု ချးီြမင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင ်  ပညာရည်ခ န်ဆုှင့် စာကည့်တိုက ်

စာအုပ်ဆုပါ ချးီြမင့်သွားမည်ြဖစ်ပီး  ကျင်းပမည့်အချနိ်၊ ေနရာ၊ ရက် 

တိုကို ထပ်မံေကညာသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။     သတင်းစ်

ပခုက စာေပဆုများ ထုတ်ြပန်ေကညာ

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ြပည်မိနယ်၌ အေြခခံမဲဆ ရှင် 

စာရင်းများ ြပည့်စံုမှန်ကန်ေရး ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

အဖဲွဝင်များ       ကွင်းဆင်းကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ခဲမ့  မှတ်တမ်းဓာတ်ပု။ံ

တစ်သက်တာစာေပဆုကို ဆရာကီး ေဒါက်တာမျိးသန်တင်၊ ဆရာကီး ဦးွန်ေဆွ(ေမာင်ေဆွသက်)တို ရရှိ

ညအချနိ်အိပ်ေနချနိ်တွင် လ ပ်စစ်မီးများ ပိတ်ထားြခင်းြဖင့ ်လ ပ်စစ်ကို ေနစ် ေခ တာသင့်ပါသည်



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၃၀၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
နယူးေဒလီ    ဧပီ   ၂၈

အိ ိယိုင်ငံ၌   ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၃၀၃ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိခဲ့သြဖင့် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၄၃၀၆၈၇၉၉ဦး  ရှိလာေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ရရိှသည့အ်ချက်အလက် 

များအရ သိရသည်။ 

ိုင ်ငံအတွင်း    ေနစ်ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ 

ကူးစက်သူအေရအတွက် ၃၀၀၀ေကျာ်ရှိသည်မှာ 

ယခုအကိမ်သည်  ပထမဆုံးအကိမ်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ထိုြပင် ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်မ  

များ၏ ၄၁ရာခိုင် န်းေကျာ်မှာ နယူးေဒလီမှ ြဖစ် 

ေကာင်း သရိသည်။ ိင်ုငအံတွင်း လက်ရိှအချန်ိတွင် 

ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါေကာင့ေ်သဆုံးသ ူ၅၂၃၆၉၃ဦးရိှပီး 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာ   ၁၆၉၈၀ 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ၄၂၅၂၈၁၂၆ ဦး 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံအချိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ဆိုင်ရာ 

စည်းမျ်းများ ြပန်လည်ေြဖေလ ာ့လျက်ရှိ

ကွာလာလမ်ပ ူ   ဧပီ   ၂၈ 

အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများ၌   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ များ  ေလျာ့ကျလာသည့်အတွက ်

ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများကို ေြဖေလ ာ့လျက်ရှိ 

ေကာင်း ယေနသတင်းများအရ သိရသည်။ 

မေလးရှားိုင်ငံ၌ အများြပည်သူဆိုင်ရာေနရာ 

များတွင်   ှာေခါင်းစည်းများဝတ်ဆင်ြခင်းှင့် 

လူစုလူေဝးဆိုင်ရာ လူဦးေရကန်သတ်ချက်များ 

အပါအဝင် ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများကိ ုလာမည့် 

ရက်သတ ပတ်အတွင်း  ေြဖေလ ာ့သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။   သိုေသာ်  ခန်းမများှင့် 

စားေသာက်ဆိုင်များအပါအဝင် အများြပည်သူ 

ပိုေဆာင်ေရးယာ်များေပ ၌  ှာေခါင်းစည်းများ 

ဝတ်ဆင်ရန် လိုအပ်ေနေသးေကာင်း သိရသည်။ 

လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း မေလးရှားိုင်ငံ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကူးစက်ခံရသ ူ၃၄၀၀   ထပ်မံ 

ေတွရှိသည်။    ယခုလအတွင်း    ေနစ်ကူးစက်မ  

အေရအတွက်သည် လွန်ခဲေ့သာလကအေရအတွက် 

ထက် များစွာေလျာ့ကျလာေကာင်း သိရသည်။ 

လွန်ခဲေ့သာလအတွင်း ေနစ်ကူးစက်မ အေရအတွက် 

၃၀၀၀၀ ေကျာ်ေတွရှိရသည်။ 

သွားလာခွင့်ြပမည်

လက်ရိှတွင် နယ်စပ်ေဒသများ၌ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံမ ခံယူပီးသည့် ခရီးသွားများအား ေရာဂါရှိ၊မရှိ 

ထပ်မံစစ်ေဆးြခင်းမြပေတာ့ဘဲ ြဖတ်သန်းသွားလာ

ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

အလားတူ စင်ကာပူိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများကို   လွန်ခဲ့ 

ေသာလမှစပီး ြပန်လည်ေြဖေလ ာေ့ပးလျက်ရိှသည်။ 

ဧပ ီ၂၆ ရက်တွင် လပ်ုငန်းခွင်ေနရာများှင့် လမူ ေရး 

ဆိုင်ရာပွဲေတာ်၊ အခမ်းအနားများတွင် လူဦးေရ 

ကန်သတ်ထားရှိမ ကို    ြပန်လည်ေြဖေလ ာ့ေပးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုြပင်  ထိုင်းိုင်ငံ၌    လာမည့်လအတွင်း 

ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ခယံူပီးသည့် ခရီးသွားများအား 

ေရာဂါရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆးမ မြပေတာဘ့ ဲိင်ုငအံတွင်းသို 

ဝင်ေရာက်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း  ထိုင်းအစိုးရက 

လွန်ခဲ့ေသာ   ရက်သတ ပတ်က     ေကညာခဲ့သည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက 

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

တုတ်ိုင်ငံ၌ ြပည်သ ူ၁ ဒသမ ၂၅ ဘီလီယံအား 

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးပီး

ေပကျင်း   ဧပီ   ၂၈ 

တုတ်ိုင်ငံ၌    အသက် ၆၀ ှင့်အထက်     

ြပည်သ ူ၂၁၅ သန်းအား ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးထိုးံှေပးပီးြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးတာဝန်ရိှ 

သူတစ်ဦးက ယေနေြပာသည်။ 

ယင်းတုိအနက် ြပည်သူသန်း ၁၆၀ သည် ကာကွယ် 

ေဆး  ထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

အမျိးသားကျန်းမာေရးေကာ်မရှင်၏ ေရာဂါကာကွယ် 

ထန်ိးချပ်ေရးဌာနမှ ဒတုယိအကီးအက ဲဝလုကီျန်က 

ဆိုသည်။

ထိုြပင် အဆိုပါအသက်အရယ်အုပ်စုများအား 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ လုပ်ငန်းစ်ကို အရှိန်အဟုန် 

ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်းလည်း    ၎င်းက 

ဆက်လက်ေြပာသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ တုတ်ိုင်ငံ၌ ြပည်သူ ၁ 

ဒသမ ၂၅ ဘီလီယံ  (၈၈ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင် န်း)အား 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးပီးြဖစ်ေကာင်း     သိရ 

သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ိုင်ိုဘီ     ဧပီ    ၂၈

ကင်ညာိင်ုငတွံင် ပီးခဲသ့ည့လ်များအတွင်းက 

မိုးေခါင်ေရရှားမ များြဖစ်ပွားခဲ့သြဖင့ ်    တိရစ ာန်  

ေကာင်ေရ   တစ်သန်းေကျာ်ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း 

အမျိးသားမုိးေခါင်မ  ဆုိင်ရာစီမံခန် ခဲွေရး အာဏာ 

ပိုင်အဖွဲက ယမန်ေနတွင် ေြပာကားသည်။ 

ကင်ညာိုင်ငံ က ဲ၊ ွားေကာင်ေရ ၂၂၄၃၉၀၊ 

ဆိတ်ှင့် သိုးေကာင်ေရ ၇၇၄၀၉၇ ေကာင်ှင့် 

ကုလားအုတ်ေကာင်ေရ ၄၅၁၅၂ ေကာင်တိုသည ်

မိုးေခါင်ေရရှားမ မှ တစ်ဆင့ြ်ဖစ်ပွားလာသည့ ် အစာ 

ေရစာရှားပါးမ ှင့်  ကူးစက်ေရာဂါများေကာင့ ် 

ရက်ဖ်ေတာင်ကားေဒသှင့ ်  ိုင်ငံအေရှေြမာက်

ပိင်ုးရိှေဒသများတွင် ေသဆုံးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

ိုင်ငံအတွင်း  ယမန်ှစ်က  မိုးရာသွန်းမ  

နည်းပါးပီး ယခုှစ်တွင်လည်း    မိုးရာသီကာလ 

ေရာက်ရိှမ ေနာက်ကျခဲြ့ခင်းေကာင့ ် မိုးေခါင်ေရရှား 

မ များြဖစ်ခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။ 

ကင်ညာိုင်ငံသည ်    အာဖရိကအငူေဒသ၌ 

မိုးေခါင်ေရရှားမ ကို ဆယ်စုှစ်ေပါင်းများစွာခံစား

ခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ကင်ညာိုင်ငံ၌ မိုးေခါင်ေရရှားမ ေကာင့်

တိရစ ာန်ေကာင်ေရ တစ်သန်းေကျာ် ေသဆုံး

ဗီယက်နမ်    ဧပီ   ၂၈

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသို လာေရာက်လည်ပတ်မည့ ်

ိုင်ငံတကာခရီးသည်များသည် ဧပီ ၂၇ ရက်မှ 

စတင်၍   ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးချက်မှတ်တမ်း  

ြပသရန် မလိုေတာ့ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏ ေြပာကားချက်ကို ကိုးကား၍ ဗီယက်နမ် 

နယူးစ်သတင်းစာကေရးသားသည်။ 

ယခုကဲ့သို      ိုင်ငံတကာခရီးသည်များအား 

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးချက ်  မှတ်တမ်းစစ်ေဆးမ ကို  

ယာယီပယ်ဖျက်သည့် န်ကားချက်ကို    ိုင်ငံ 

အတွင်းရှိ    ေဒသ ရတာဝန်ရှိသူများထံေပးပို 

ထားေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကေြပာကား 

သည်။ ယခု န်ကားချက်ကို  ထုတ်ြပန်ရြခင်းမှာ 

ိုင်ငံအတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းြပန်လည်ဖွင့်လှစ ်

ြခင်းှင့်အတူ  ဟိုချမီင်းမိေတာ်ရှိ တန်ဆွန်နက် 

ိုင်ငံတကာေလဆိပ်၌   ြပည်ပမှခရီးသည်များ 

ေရာက်ရှိလာမ များြပားြခင်းှင့် ိုင်ငံအတွင်း ဧပီ 

၃၀ ရက်မှ စတင်သည့် အများြပည်သူဆုိင်ရာံုးပိတ်ရက် 

များအတွင်း   ခရီးသွားလာမ များြပားိုင်ြခင်းတို 

ေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင် ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါဆိုင်ရာေနာက်ဆုံးရ 

သတင်းအချက်အလက်များကုိ အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ 

ထုတ်ြပန်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။   မတ်လလယ်မှစတင်၍ 

ဗယီက်နမ်ုိင်ငံအတွင်းသုိ လာေရာက်လည်ပတ်သည့် 

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကင်းစင်သ ူိုင်ငံတကာခရီးသည ်

များအား ိုင်ငံအတွင်းသိုေရာက်ရှိချနိ်တွင ်ကိုဗစ်-

၁၉ေရာဂါဆိင်ုရာသီးြခားေစာင့်ကည့ြ်ခင်းှင့ ်ကိဗုစ်-

၁၉ေရာဂါကင်းရှင်းေကာင်းလက်မှတ်ြပသရသည့်

စနစ်ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအချနိ်တွင်ိုင်ငံ 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၀ဒသမ 

၆ သန်းေကျာ်ရိှပီး အဆုိပါေရာဂါေကာင့်ေသဆံုးသူ 

၄၃၀၀၀ ေကျာ်ရှိကာ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသ ူ၉ ဒသမ ၁ သန်းေကျာ်( ၈၆ရာခိင်ု န်း) 

ရှိသည်။ ိုင်ငံအတွင်းလက်ရှိအချနိ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၂၁၃သန်းေကျာ ်

ထိုးှံပီး ြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသိုလာေရာက်မည့ ်ိုင်ငံတကာခရီးသည်များ

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးချက်မှတ်တမ်းြပသရန ်မလို

ယူဂန်ဒါိုင်ငံ၌ ကေလးငယ်များအား ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ် ေမ ၉ ရက်တွင် စတင်မည်

ကမ်ပါလာ   ဧပီ   ၂၈ 

ယဂူန်ဒါိင်ုင၌ံ ကေလးငယ်များအား ကိဗုစ်- ၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးမ    လုပ်ငန်းစ် 

လာမည့်လအတွင်း စတင်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီး အုာဆန်က ယေနေြပာသည်။ 

အဆိုပါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်ကို ေမ 

၉ ရက်တွင်စတင်မည်ြဖစ်ပီး မလူတန်းေကျာင်းသား

ေကျာင်းသမူျားအား စတင်ထိုးံှေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

အဆိပုါကေလးငယ်များအတွက် Pfizer ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ုအသုံးြပမည်ြဖစ်သည်။ 

Pfizer  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးသည်  ရက် 

သတ ေလးပတ်ြခားပီးထိုးံှေပးရသည့်   ှစ်ကမ်ိထိုး 

ကာကွယ်ေဆးြဖစ်သည်။ 

လက်ရှိတွင ်ကေလးငယ ်၁၄၀၀၀ ေကျာ်သည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံေနရေကာင်း  ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။ 

ကေလးငယ်များအား ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပး 

ြခင်းသည ်စာသင်ေကျာင်းများအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ  န်းကို ေလ ာ့ချရာေရာက်ပီး မိဘ 

များှင့်  အုပ်ထိန်းသူများအား ေရာဂါကူးစက်မ ကို 

လည်း တားဆီးေပးရာေရာက်ေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီး ုအာဆန်က ဆိုသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ    ၂၈

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး       လူမ ေရး 

ဝန်ကီးေဟာင်း ဦးိင်ုငလံင်းအေပ  တိင်ုကား 

ြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍  စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ 

ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

စစ်ေဆးေတွရိှချက်များအရ  ဦးုိင်ငံလင်း 

သည်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၏ 

ဘတ်ဂျက်ြဖင့်တည်ေဆာက်သည့် ပညာေရး 

ဆိင်ုရာအေဆာက်အဦများ ေဆာက်လပ်ုေရး 

တင်ဒါေကာ်မတဦက   အြဖစ် ေဆာင်ရက်စ် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်တွင်  သဃ  န်းက န်း 

ပညာေရးေကာလပ်ိှင့ ်ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုး 

နည်းပညာတက သိလ်ုတိုတွင် အေဆာက်အဦ 

ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရရှိသည့်   ကုမ ဏီပိုင်ရှင ်

တစ်ဦးထံမှ  ေငွကျပ်သိန်း ၁၈၀ ှင့်  တံစိုး 

လက်ေဆာင်များအပါအဝင ် အြခားကုမ ဏီ

ပိုင်ရှင်သုံးဦးှင့်    ကုမ ဏီတစ်ခုတိုထံမှ 

ေငွေကးတံစိုးလက်ေဆာင်များကိ ု  လက်ခံ 

ရယူခဲ့ြခင်းတိုေကာင့်    ဝန်ကီးေဟာင်း 

ဦးိုင်ငံလင်းအေပ    အဂတိလိုက်စားမ  

တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ  ၅၅ အရ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ်၌  ၂၀၂၁ 

ခုှစ် ဇူလုိင် ၁၂ ရက်တွင် တရားစဲွဆုိတင်ပုိခ့ဲရာ  

ရာဇဝတ်ကီးမ   အမှတ် ၂၆/၂၀၂၁ မှ ၃၀/ ၂၀၂၁ 

အထိ အမ ငါးမ ြဖင့် လက်ခံစစ်ေဆးခဲ့သည်။

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ် 

က ယေနရက်စဲွြဖင့် လူမ ေရးဝန်ကီးေဟာင်း 

ဦးိုင်ငံလင်းအေပ     အဂတိလိုက်စားမ 

တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၅၅ အရ အမ ငါးမ  

အတွက် ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ပီး တစ်မ လ င် 

သုံးှစ်စြီဖင့ ်စစုေုပါင်းအလပ်ုှင့ ်ေထာင်ဒဏ် 

၁၅ ှစ်  ကျခံေစရန်  အမိန်ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                 သတင်းစ်

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၅၅ အရ တရားစွဲဆိုခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

လူမ ေရးဝန်ကီးေဟာင်း ဦးိုင်ငံလင်းအေပ  အမိန်ချမှတ်

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ  ၂၈

တရားမဝင်  ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး     ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတီ၏  ကီးကပ်ကွပ်ကဲ 

မ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များ 

ကို ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ 

တားဆီး     အေရးယူိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ဧပီ ၂၆ 

ရက်တွင်  မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက် 

ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန   ဦးေဆာင် 

ေသာ      စစ်ေဆးေရးအဖွဲက 

စစ်ေဆးမ များ   ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

သရက်ခိုင်   ေအာင်လံမိနယ ်

အတွင်း တရားမဝင် ပျ်းကတိုး 

ခွဲသား  ၇ ဒသမ ၂၉၃၂ တန်၊ 

(ခန်မှန်း        တန်ဖိုးေငွကျပ ်

၃၆၄၆၆၀၀)ကို  သစ်ေတာဥပေဒ 

ှင့ ်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိပီး     မင်းဘူးမိနယ ်

ေထာက်ရှာပင်- ထန်းကုိင်း- ေရနံမ 

ေရနံေြမအတွင်း   တရားမဝင ်

ေရနံစိမ်း  ၁၀ ဂါလန်ခန်ပါ အိတ်  

၃၀   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၅၀၉၁၀၀) ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး  

မင်းဘူးမိမရဲစခန်းသုိ လ ဲေြပာင်း 

၍  အေရးယူေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည်။ 

အလားတူ    မွန်ြပည်နယ် 

တရားမဝင်      ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး     အထူးအဖွဲ၏ 

တရားမဝင်သစ်မျိးစု၊ံ လသူုံးကန်ု၊ စားေသာက်ကန်ုှင့ ်ခေနာက်စမ်ိးသတ ိင်ုးများ သမ်ိးဆည်းရမိ

စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  ပူးေပါင်းစစ်ေဆး 

ေရးအဖွဲများက  စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ    မုဒုံမိနယ ်

အတွင်း တရားမဝင် ခေနာက်စမ်ိး 

သတ ိုင်း ငါးတန်    (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၅၁၈၀၀၀၀) ကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး ြမန်မာ့သတ  

တွင်းဥပေဒှင့်အည ီ   အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအြပင ်  ဧပီ ၂၇ ရက်တွင် 

ချင်းြပည်နယ်    တရားမဝင  ်

ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး အထူး 

အဖဲွ၏ စမီခံန် ခဲွမ ြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုင ံ

ရဲတပ်ဖွဲဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆး 

ေရးအဖွဲက    စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ   တရားမဝင ်

ချက်အရက်များ (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ်      ၁၆၁၁၀၀၀)ကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး ချင်းဝိေသသ 

တိုင်းအက်ဥပေဒှင့်      အညီ 

အေရးယူ   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

သည်။

ယင်းအြပင်  အေကာက်ခွန ်

ဦးစီးဌာန၏    စီမံခန် ခွဲမ ြဖင့ ်

မွန် ြပည်နယ်   မရမ်းေချာင  ်

အမဲတမ်း   စစ်ေဆးေရးစခန်း၌ 

တာဝန်ကျ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး 

အဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရာ ြမဝတီမိမှ ရန်ကုန်မိသို 

ေမာင်းှင်လာေသာ   ခရီးသည ်

တင်ယာ်တစ်စီးေပ ၌   တရား 

မဝင် တင်သွင်းလာေသာ (M-150)

တံဆိပ်အချိရည်များ  (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ်  ၁၃၀၀၀၀၀)ကို 

လည်းေကာင်း၊   ြမန်မာစက်မ  

ဆိပ်ကမ်း ကုန်ေသတ ာ စစ်ေဆး 

ေရးစခန်း၌ တာဝန်ကျအေကာက် 

ခွန်အဖွဲက     စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ      သွင်းကုန ်

ေကညာလ ာ(ID)တွင်  ေကညာ 

ထားြခင်းမရှိေသာ  ဇာအထည် 

လိပ်များ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၇၁၂၀၀၀၀)ကို  လည်းေကာင်း 

စစုေုပါင်း (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၈၄၂၀၀၀၀)ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး 

အေကာက်ခွန်  လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

ှင့်အညီ  အေရးယူေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။

ထိုြပင်  ဧပီ ၂၈ ရက်တွင ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး အထူး 

အဖွဲ၏       စီမံခန် ခွဲမ ြဖင့ ် 

တိုင်းေဒသကီး  သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာန  ဦးေဆာင်ေသာ  ပူးေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးအဖွဲက   စစ်ေဆးမ  

များ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ  ြဖးမိနယ် 

ှင့ ်   ေရတာရှည်မိနယ်များ 

အတွင်း   တရားမဝင်သစ်မျိးစုံ  

၉ ဒသမ ၆၇၇၀ တန် (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၀၇၀၅၁၀)ကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး  သစ်ေတာ 

ဥပေဒှင့ ်အညီ     အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

သုိြဖစ်ပါ၍ ဧပီ ၂၆ ရက်၊၂၇ရက် 

ှင့် ၂၈ ရက်တိုတွင ်သိမ်းဆည်း 

ရမိမ စုစုေပါင်းမှာ အမ တွဲ  ၁၀  မ  

(ခန်မှန်း       တန်ဖိုးေငွကျပ် 

၂၀၄၃၇၂၁၀ )     ြဖစ်ေကာင်း 

တရားမဝင်       ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး       ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတီမှ သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၈ 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်များ  ပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ယမန်ေနနံနက် ၁၁ နာရီ မိနစ် ၄၀ တွင် မိုးညင်း 

မိုးညင်း၊ ဗန်းေမာ်ှင့် မိတ်မိနယ်တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ
မိနယ်  နန်စီးေအာင်ေကျးရာရှိ  ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင ် 

eာဏ်ဝင်းေမာင်းှင်လာသည့်  ယာ်ကို  ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ 

Ammonium  Nitrate ၃၂၀၀ ကီလုိကုိလည်းေကာင်း၊ ထုိြပင် ယင်းေန  

ညေန ၅ နာရီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး ရဲတပ်ဖွဲဝင ်

များပါဝင်ေသာ   ပူးေပါင်း အဖဲွသည် ဗန်းေမာ်မိနယ် မရံတ်ေကျးရာအပ်ုစ ု 

ဗန်းေမာ်-မံစီသွားကားလမ်းတွင ်မသင်းသင်းလဲ ့ေမာင်းှင်လာသည့ ်

ဆိင်ုကယ်ကိ ု ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖရွာ ၎င်းထမှံ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

၁၂၉၀ ကိုလည်းေကာင်း။

ထိုအတူ ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး

ိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် မိတ်မိနယ် 

မတ်ိေတာင်ေကျးရာတွင် တင့ေ်ဆ(ွခ)ဘိဘုိကုိ ု မသက  ာဖွယ်ေတွရိှသြဖင့ ် 

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၈၀၀၀ ကိုလည်းေကာင်း 

သမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ် ၎င်းတိုကိ ု မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ် စတ်ိကိေုြပာင်းလ ဲ

ေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ   အေရးယူထားေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ် 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း၌ သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်တရားမဝင ်

သစ်များအား ေတွရစ်။

ဉာဏ်ဝင်းအား သိမ်းဆည်းရမိသည့် Ammonium Nitrate 

များှင့်အတူ ေတွရစ်။



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၈

အကမ်းဖက်အပ်ုစအုြဖစ် ေကညာထားေသာ CRPH ၊ NUG ှင့် 

ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့ဆ်က် ယ်ေန 

ေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များသည် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကို ပျက်ြပားေစရန်ှင့် ြပည်သူလူထုကို အေကာက ်

တရားများြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ် 

လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းတိုကို လူမ  

ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့ ်နည်းမျိးစုံြဖင့ ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များအေပ  

မသနိားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ 

အသံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  တစ်နည်းနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ 

အများြပည်သအူေှာင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်ြပလပ်ုမ များ ြပလပ်ုြခင်း၊ 

လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကိ ုထပ်ဆင့မ် ေဝြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့လ င် အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ 

ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊ အီလက်ထေရာနစ် 

ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့်    တည်ဆဲဥပေဒများအရ 

အေရးယခူရံမည့အ်ြပင် ြပစ်မ ှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့ ်ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာ 

ပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်းများကိ ုအကမ်းဖက်မ  တိက်ုဖျက် 

ပုသိမ်   ဧပီ   ၂၈

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ပုသိမ်မိနယ ်အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်တွင ်

မိနယ်စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင်ကျင်းပသည့် သစ်စိမ်းေြမဩဇာ 

ပိုက်ဆံေလ ာ် မျိးေစ့ေပးအပ်ပွဲှင် ့ ကဲပက်ပွ ဲအခမ်းအနားကို ယေန  

နံနက်ပိုင်းက ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစီးမှး ဦးစိန်ေမာင်ြမင့်က လယ်ယာစိုက်ပျိးေြမများတွင ်သစ်စိမ်း 

ေြမဩဇာ ပုိက်ဆံေလ ာ်စုိက်ပျိးြခင်းြဖင့် အချန်ိတုိကာလအတွင်း သစ်စိမ်း 

ေြမဩဇာ၊ ဇီဝေြမဩဇာှင့် သစ်ေဆွးဓာတ်များရရှိိုင်၍ လယ်ယာ 

ေြမအတွင်းရိှ ေပါင်းပင်များကိ ုိှမ်နင်းိင်ုပီး အကျိးြပအဏဇုဝီပိုးများ 

ေြမဆလီ ာအတွင်းရိှ အကျိးြပသက်ရိှများကိလုည်း အသက်ရှင်တုိးပွား 

ေကျာက်ကီး   ဧပီ    ၂၈
 ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ေတာင်ငူခိုင်   ေကျာက်ကီးမိနယ်၌ 

သစ်စမ်ိးေြမသဇာ(ပိက်ုဆေံလ ာ်) မျိးေစ ့အခမဲ ့ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ပဲွှင့် 
လက်ေတွသပ်ုြပပဲွကိ ုယမန်ေနနနံက် ၈ နာရခဲွီက ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။

 ဦးစွာ   မအူပင်ဆိပ်ေကျးရာအုပ်စ ု  ေတာင်သူ  ဦးေအာင်ြမင် ့
လယ်ကွက်တွင် မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန ကွင်းဝန်ထမ်းများှင့် 
ေဒသခေံတာင်သမူျားက လက်ေတွသပ်ုြပ ကပဲက်စိက်ုပျိးြပသသည်။ 
ဆက်လက်၍  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန   မိနယ်ုံးအစည်းေဝးခန်းမ၌ 
ေဒသခံေတာင်သူများအား သစ်စိမ်းေြမသဇာ(ပိုက်ဆံေလ ာ်) မျိးေစ့ 
ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပွ ဲကျင်းပရာ  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   က 
တက်ေရာက်အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး    စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 
မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေမာင်ေမာင်က သစ်စိမ်းေြမသဇာ(ပိုက်ဆံေလ ာ်) 
မျိးေစ့ စိုက်ပျိးြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ေဒသခေံတာင်သမူျားအား သက်ဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျား 
က သစ်စိမ်းေြမသဇာ(ပိုက်ဆံေလ ာ်)မျိးေစ့များကိ ုအခမဲ့ ေထာက်ပံ့ 
ေပးအပ်ကပီး မိနယ်စိုက်ပျိးေရးုံး  ဝန်ထမ်းများက စိုက်ပျိးေရး 
ဦးစီးဌာန ထုတ်“ေြမဆီတုိးတက်၊ အထွက်ေသချာ သစ်စိမ်းေြမသဇာ” 
လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝေပးအပ်ခဲ့သည်။   

 မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေကျာက်ကီးမိနယ်၌ သစ်စိမ်းေြမသဇာ 
(ပိုက်ဆံေလ ာ်)မျိးေစ့ အခမ့ဲ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပွဲှင့် 

လက်ေတွသုပ်ြပပွဲ ေဆာင်ရက်

အုတ်တွင်း   ဧပီ   ၂၈
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး အတ်ုတွင်းမိနယ်အတွင်း စိက်ုပျိး 

ေရး၊ ေမွးြမေရးထုတ်ကုန်များ တုိးတက်ထုတ်လုပ်ုိင်ေရး

ပညာေပးေဆွးေွးပဲွကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးက ေတာပေုကျးရာ 
အပ်ုစ ုကန်ုးသာေကျးရာ အေြခခပံညာမလူတန်းလွန်ေကျာင်း 

၌ ကျင်းပသည်။
ေဆွးေွးပွဲတွင်    မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးညီညီက အမှာစကား ေြပာကားသည်။ ဆက်လက်၍ 
စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန  မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေအာင်ဆန်းဦးက 
စိုက်ပျိးေရးကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍  လည်းေကာင်း၊ 

ေမွးြမေရးှင့်ကုသ ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမှး ေဒါက်တာ 
သင်းသ ာက တရိစ ာန်များ အစာအြဖစ် ေနဗယီာြမက်များ 
စိက်ုပျိးိင်ုေရးအေကာင်းအရာများှင့် ေမွးြမေရးကစိ ရပ် 

များကိ ုလည်းေကာင်း၊ လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွေရးှင့ ်စာရင်း 
အင်းဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးဆန်းငိမ်းေဇာ်က လယ်ယာ 

ေြမအသုံးချမ ှင့် လယ်ယာေြမဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့် 
ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊  ဆည် ေြမာင်ဦးစီးဌာန ဦးစီး 
အရာရှိ ဦးေအာင်ြမချိက စိုက်ပျိးေရေပး ေဝမ အ ေြခအ ေန 
များကိုလည်း ေကာင်း၊ စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန မိနယ် 
ဦးစီးမှး   ဦးေအာင်ဆန်းိုင်က  စက်မ လယ်ယာက   

အသီးသီးကိုလည်းေကာင်း၊ မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနမ ှ
ေတာအုပ်ကီး  ဦးခင်ေမာင်သန်းက  သဘာပတ်ဝန်းကျင ်
စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးအတွက ်မိုးရာသီကာလ  သစ်ပင်များ 

စိုကပ်ျိးုိင်ေရး    အေကာင်းအရာများကုိ   လည်းေကာင်း 
ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။ 

ထိုေနာက် ေဒသခံေတာင်သူများက သိရှိလိုသည်များ 

ေမးြမန်းရာ တာဝန်ရိှသမူျားက ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေွး 
ခဲ့ ေကာင်းှင် ့  အသိပညာ ေပး  လက်ကမ်းစာ ေစာင်များ 
ြဖန်ေဝေပးခဲ ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ခင်ခင်မာ(ြပန်/ဆက်)

ေရး ဥပေဒအရ သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပါက 

ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ် သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုေကာင်း ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရ ီ

၂၅ ရက်တွင် ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့ ် အသိေပးသတင်း 

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ထိကုဲသ့ို အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး မဂ  လာဒုံမိနယ ်(၂/က)ရပ်ကွက်ေနသူများြဖစ်သည့ ်

ကည်ဝင်း(၆၁)ှစ်ှင့ ်ြမင့ေ်ကျာ် (၅၃)ှစ်တုိသည် ၎င်းတိုအသုံးြပသည့ ်

“Kyi Win” Facebook အေကာင့်ှင့် “Myint Kyaw” Facebook 

အေကာင့်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၌ မရမ်းကုန်းမိနယ် (၂)ရပ်ကွက် 

ေနသူများြဖစ်သည့် eာဏ်စိန်(ခ)eာဏ်ထွန်း (၄၃)ှစ်ှင့် အိြဖြမင့်(ခ) 

သသဲ ဲ(၂၁)ှစ်တုိသည် ၎င်းတိုအသုံးြပသည့ ်“Nyan Htun” Facebook 

အေကာင့်ှင့် “သဲသဲ” Facebook အေကာင့်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ် 

ေလးေထာင့က်န်ရပ်ကွက်ေန ခိင်ုသ ာေအး (၂၉)ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပ 

သည့ ်“Khaing Thin Zar Aye” Facebook အေကာင့၊် ေတာင်ဥက လာပ 

မိနယ် အမှတ်(၁၁)ရပ်ကွက်ေန  မ ဝင်း(ခ)ခိင်ုဇာသင်း (၃၆)ှစ်သည် 

၎င်းအသုံးြပသည့် “Khaing Zar Thin” Facebook အေကာင့်၊ 

သာေကတမိနယ ်  (၈)ရပ်ကွက်ေန    ေကျာ်ဝဏ (ခ)ေကာင်းေကျာ ်

(လူရ င်ေတာ်) (၅၁)ှစ်သည်   ၎င်းအသုံးြပသည့ ်  “ေကာင်းေကျာ”် 

Facebook အေကာင့်၊ ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း) ေနာင်ချိမိနယ် 

နမ့်ေဆာင်ဟူးေကျးရာေန သက်မာလ  င်(ခ)အိတုံ (၃၄)ှစ်သည် 

၎င်းအသုံးြပသည့ ်“အိတုံ” Facebook အေကာင့်ှင့ ်ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး ဓုြဖမိနယ် ကျံးတံုးေကျးရာေန ေအးေသာင်း (၅၉)ှစ် 

သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Aye Thaung” Facebook အေကာင့တ်ိုသည် 

အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ ိုင်ငံေတာ်

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ် 

ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းတို  ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက် တရားဥပေဒ 

ှင့အ်ည ီဖမ်းဆီးထန်ိးသမ်ိးအမ ဖွင့လှ်စ်အေရးယြူခင်းများ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရသည်။

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်း 

များ၊ ယင်းတိုှင့ ်ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များ 

သည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်အစိုးရ 

ယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်  

ြခင်းတို   ြပလုပ်ခဲ့မ အေပ   အားေပးကူညီြခင်း ြပလုပ်ခဲ့သူများကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ထုိသုိလ ံေဆာ်သူ၊ ဝါဒြဖန်သူများကုိ ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ် အေရးယူ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                              သတင်းစ်

ရှမ်းြပည်နယ ်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနက 

ယခုဘ  ာှစ်အတွင်း ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းများ တင်ဒါရှင်းလင်းပွ ဲကျင်းပ
ေတာင်ကီး   ဧပီ   ၂၈

သမဝါယမှင့်   ေကျးလက်ဖွံဖိးေရး 

ဝန်ကီးဌာန ရှမ်းြပည်နယ ်ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနက ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘ  ာှစ်အတွင်း ေဆာင်ရက်မည့် ေဒသဖံွဖိး 

ေရးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါရှင်းလင်းပွဲ 

အခမ်းအနားကိ ုဧပ ီ၂၈ ရက်တွင် ရှမ်းြပည်နယ် 

(ေတာင်ပိင်ုး) ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာနုံး၌ ကျင်းပသည်။ 

ေရှးဦးစွာ        ရှမ်းြပည်နယ ်  လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး  ရမှဲးချပ် တင်ကိကုိကု 

အမှာစကားေြပာကားသည်။     ထိုေနာက ်

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်နယ်ဦးစီးမှး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းက တင်ဒါ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင် ့     ပတ်သက်၍ 

ကုမ ဏီများမှ ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းစ ်

များကို ရှင်းလင်းေြပာကားပီး တက်ေရာက ်

လာကသူများက      သိရှိလုိသည်များကုိ 

ေမးြမန်းေဆွးေွးကသည်။

၂၀၂၂-၂၀၂၃     ဘ  ာှစ်အတွင်း 

ြပည်ေထာင်စု၊    ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရခွင့်ြပ 

ရန်ပုံေငွကျပ်သန်းေပါင်း ၁၄၀၀၀ ေကျာ်ြဖင့် 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး၊  ေြမာက်ပိင်ုး၊ အေရှ 

ပိင်ုး)ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီး

ဌာန ကွပ်ကဲမ ေအာက်ရှိ မိနယ် ၅၁ မိနယ် 

တွင် ေကျးလက်ကုန်ထုတ်လမ်း ၁၀၄ လမ်း၊ 

ေကျးလက်ကုန်ထုတ်တံတား အစင်း ၂၁၀၊ 

ေကျးလက်ေဒသ      ေသာက်သုံးေရရရှိေရး 

လုပ်ငန်း ၁၇၀ တိုကို   တင်ဒါေအာင်ြမင်ေသာ 

ကုမ ဏီများမှ ယခုှစ်ေမလအတွင်း စတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်ေပးမည် 

ြဖစ်ေကာင်း     ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) 

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်နယ်ဦးစီးမှး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းထမှံ သရိ 

သည်။                                               ၂၂၂

ေစိုင်ေကာင်း၊ ပိုက်ဆံေလ ာ်သီးှံစိုက်ပျိးရာတွင် ရာသီဥတုအေြခ 

အေနေပးပါက တစ်ဧကလ င် သစ်စိမ်းေြမဩဇာ ငါးတန်မှ ခုနစ်တန် 

အထိရရှိိုင်ပီး ပုလဲဓာတ်ေြမဩဇာ ှစ်အိတ်ှင့်ညီမ ေသာ ိုက်ထို 

ဂျင်ဓာတ်များ ရရိှိင်ုေကာင်း၊ ဓာတ်ေြမဩဇာသံုးစဲွမ ကိ ုေလ ာခ့ျိင်ုပီး 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေြမဆီလ ာှင့် ေရတိုကို ဓာတုအဆိပ်သင့်မ  

ေလျာန့ည်းေစကာ ေြမဆလီ ာ၏ ချ်ငန်ဓာတ်ကိလုည်း ထန်ိးညေိပးသည့် 

အကျိးေကျးဇူးများ ရရိှိင်ုေကာင်း ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် သစ်စမ်ိး 

ေြမဩဇာ ပိုက်ဆံေလ ာ်မျိးေစ့  ၄၅ ဧကစာအတွက် တစ်ဧကလ င် 

ေလးြပည် န်း ေပးအပ်ခဲ့ပီး ပိက်ုဆေံလ ာ်မျိးေစမ့ျား ကပဲက်စိက်ုပျိးခဲ ့

ကသည်။

 မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ပုသိမ်မိနယ်၌ သစ်စိမ်းေြမဩဇာ မျိးေစ့ေပးအပ်ပွဲှင့် စုေပါင်းကဲပက်ပွဲ ကျင်းပ

အုတ်တွင်းမိနယ်၌ 

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး

ထုတ်ကုန်များ တိုးတက်

ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး

ပညာေပးေဆွးေွး

ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ် ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေဝခံများ၏ 

လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းတို ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၈-၄-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂၇-၄-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၈-၄-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၁,၁၀၅) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၄၁) ဦးေတွရှိရပါသည်။  ထိုေကာင့ ် ယေနအတွက်  ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၃၇) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၇,၉၃၅,၈၂၆) ခအုားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၂,၈၄၃) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကသုမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ(၁၄) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသစူစုေုပါင်း (၅၉၁,၇၅၄) ဦးရိှပြီဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖင့်  ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦးရှိပါသည်။ 

• ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့်ထိုးှံထားရှိရန် လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိအစရှိသည့်   နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

• ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် မိဘြပည်သူအားလုံးှင့ ်အသက် ၁၂ 

ှစ်မှ အသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာေကျာင်းသ/ူ ေကျာင်းသားများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအခမ့ဲထုိးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့် အသက် ၄၀ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

 ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၂၈-၄-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၄၁ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၃၇ ရာခိုင် န်းရှိ

ြပည့်ထိုးှံပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရှိေသာ မိဘြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်း ကိုဗစ-်၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက ်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

• ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၆၃၈၆၃၂ ၉၂၄၂၃၀၃ ၄၃၀၃၇

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၄၆၀၇၂ ၅၈၈၁၄၉၀ ၁၅၆၂၁၇

၃။ မေလးရှား ၄၄၄၀၃၈၃ ၄၃၄၆၄၂၁ ၃၅၅၂၆

၄။ ထိုင်း ၄၂၂၄၀၀၈ ၄၀၃၆၉၆၉ ၂၈၂၇၄

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၈၅၂၂၂ ၃၆၁၅၃၇၀ ၆၀၂၆၇

၆။ စင်ကာပူ ၁၁၉၀၅၆၀ ၁၁၂၀၀၅၉ ၁၃၃၄

၇။ ြမန်မာ ၆၁၂၈၄၃ ၅၉၁၇၅၄ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၀၆၈၈၁ ၂၀၄၉၄၇ ၇၄၀

၉။ ဘူိုင်း ၁၄၁၆၂၉ ၁၄၀၅၇၅ ၂၁၈

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၄၀ ၁၃၃၀၂၃ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၂၈၈၈၂၄၇ ၈၀၅၈၅၉၁၉ ၁၀၁၉၇၇၄

၂။ အိ ိယ ၄၃၀၆၈၇၉၉ ၄၂၅၂၈၁၂၆ ၅၂၃၆၉၃

၃။ ဘရာဇီး ၃၀၃၉၉၀၀၄ ၂၉၄၈၀၉၉၈ ၆၆၃၁၆၅

၄။ ြပင်သစ် ၂၈၄၈၃၁၂၄ ၂၆၄၀၃၆၈၄ ၁၄၅၅၇၉

၅။ ဂျာမနီ ၂၄၄၈၈၂၄၂ ၂၂၀၈၈၃၀၀ ၁၃၅၃၆၉

၆။ ဗိတိန် ၂၂၀၁၁၉၂၀ ၂၁၀၈၃၃၉၈ ၁၇၄၄၄၈

၇။ ုရှား ၁၈၁၆၇၂၈၁ ၁၇၅၁၇၉၂၂ ၃၇၅၅၆၆

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၇၁၄၄၀၆၅ စိစစ်ဆဲ ၂၂၅၈၈

၉။ အီတလီ ၁၆၂၇၉၇၅၄ ၁၄၈၈၁၉၆၅ ၁၆၃၁၁၃

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၂၆၁၄၁ ၁၄၉၁၆၇၈၂ ၉၈၇၃၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ေလာက်ကုိင်    ဧပီ   ၂၈

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) ကုိးကန်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ေဒသ 

ေလာက်ကုိင်မိနယ် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ ယေနနံနက် ၉ နာရီက Booster Dose  ကာကွယ်ေဆး 

ထုိးံှပီးစီးမ  မှတ်တမ်းကတ်ြပားေပးအပ်ပဲွ ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားတွင်  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ   ဥက   ှင့် 

အဖဲွဝင်များ၊  ကုန်းကမ်းမိနယ်   စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဝင်များ၊ 

မိနယ်အဆင့်  ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများ  တက်ေရာက်က 

သည်။

ဆက်လက်၍   ေလာက်ကိုင်မိနယ်အတွင်း    တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနေသာ      ဝန်ထမ်းှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်များ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေဆးထုိးံှပီး ေြခာက်လြပည့်ပီးသူများအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆး (Booster Dose) 

အား  မတ်လှင့်  ဧပလီအတွင်း   ထိုးံှေပးခဲရ့ာ   မိနယ်အဆင့ ်

ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း  ၅၄၉ ဦး၊  ဝန်ထမ်းမိသားစုဝင် ၁၃၇ ဦး၊ 

စစ်မ ထမ်းေဟာင်း အဖဲွဝင် ၃၀၊ စစ်မ ထမ်းေဟာင်း မိသားစုဝင် 

၅၈ ဦး   စုစုေပါင်း ၇၇၄ ဦးအား   ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံပီးစီးမ  

မှတ်တမ်းကတ်ြပားများ ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ  ၂၈

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ပစ ည်းများအား ေရေကာင်း၊  ဆိပ်ကမ်းှင့်  နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမှ  ေနစ်လွယ်ကူ 

ေချာေမွစွာ စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရိှရာ ဧပီ ၂၈ ရက်၌ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမှ ေဆးဝါး 

မျိးစံု ၄၄ မျိး စုစုေပါင်း ၉၅၅၄၂ ဒသမ ၁၃ ကီလုိဂရမ်၊  နယ်စပ် (ချင်းေရ ေဟာ်)တွင် 

ကုမ ဏီသံုးခုမှ Glucose Injection ၂၃၂၈၀ ခု၊ Sai Bcom Injection ၄၈၅၆၀၊ Disposable 

Syringe အေချာင်း ၃၂၇၀၊ Scalp Vein Set အခု ၂၆၀၀၊ Glucose And Sodium Chloride 

Injection ၃၆၀၀၀၊ Sodium Chloride Injection  ၂၄၀၀၀၊  ှာေခါင်းစည်း ၇၁၄၅ ကီလုိ 

ဂရမ်တုိကုိ ထုတ်ေပးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။                                               သတင်းစ်

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ  မှတ်တမ်းကတ်ြပားေပးအပ်ပွ ဲကျင်းပ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 
ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရိှ



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ဗုဒ အေကာင်းသိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း ဆရာကည်

ဤ “ဗုဒ အေကာင်း သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း” စာအုပ်သည် ဗုဒ ဘာသာဝင်တုိင်း သိသင့်သိထုိက်ေသာ ဗုဒ အေကာင်း မှတ်တမ်းတင်ြခင်းကုိ ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အစမှအဆံုးအထိ ဖတ်ကည့်ေသာအခါ 

ဗုဒ ဝင် ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် ြမတ်ဗုဒ ၏ သေ ယူသည်မှ ပရိနိဗ ာန်စံသည်အထိ (ေတေဇာဓာတ် ေလာင်က မ်းြခင်း) စုေဆာင်းေဖာ်ြပေရးသားထားပါသည်။ မကျ်းမကျယ်ေသာ ဗုဒ အေကာင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

စာေရးသူက တိုတိုှင့်လိုရင်းသိုေရာက်ေအာင် ေရးြပထားပါသည်။                                                                                  (စာတည်း)

တစ်ေနေသာအခါ အရှင်မဟာကဿပမေထရ်သည် နေိရာဓသမာပတ်မှ 

ထေတာ်မူပီးလ င် ချးီေြမာက်ရမည့သ်မူျား ကည့ေ်သာအခါ ကာကဝလ ိယ 

ပုဏ ားလင်မယားကို  ြမင်ေလသည်။ ၎င်းတို ေရှကုသိုလ်ေကာင်းမ ကံ 

ရှိပါလျက်   ဆင်းရဲေနကသည်။ ယင်းသို ဆင်းရဲြခင်းမှာ မေကာင်းမ ကံ 

တစ်ခကု  ေှာင့ယှ်က်ိှပ်စက်ေသာေကာင့ြ်ဖစ်ေကာင်း သေိတာ်မသူည်။ 

၎င်းတို၏ကုသိုလ်ကံသည် မီးခဲြပာဖုံးြဖစ်ေနသည့်အတွက်  အရှင်မဟာ 

ကဿပက  သွားေရာက်ကညူေီြမာက်ပင့ခ်ျးီကျးရေသာ်   သတူိုလက်ငင်း 

အကျိးကို ခံစားရမည်ကိုသိ၍ ချးီေြမာက်ရန် သူတိုအိမ်သို ဆွမ်းခံရပ်

(၁၅-၄-၂၀၂၂)ရက်ေနမှအဆက်

ထုိအချန်ိ၌ ေမ  ကသူေဌးကီးသည် ခုနစ်ှစ် 

အရယ်ေြမး “ဝိသာခါ” အား အရန်သတိုသမီးငယ ်

တိုှင့်တကွ      ရထားငါးရာစီး၍    က န်မငါးရာ 

ခံရံလျက် ဘုရားရှင်ထံသို သွားကိရန် ေစလ တ် 

လိုက်ေလသည်။ “ဝိသာခါ’’သည် ဘုရားရှင်ထံသို 

ေရာက်ေသာအခါ သင့်ေတာ်ရာေနရာ၌ေနလျက ်

ဘုရားရှင်အား ဖူးေြမာ်ကန်ေတာ့ေလသည်။ ဘုရားရှင် 

သည်    ၎င်းတိုှင့်သင့်ေတာ်ေသာ   တရားေပး 

လိုက်ရာ “ဝိသာခါ”ှင့်    သူအေခ အရံငါးရာတို 

ေသာတာပန် ြဖစ်ေလသည်။ 

ေမ  ကသေူဌးကီးလည်း ဘရုားထသံိုသွား၍ 

ဖူးေြမာ်ကန်ေတာ့သည်။ သူတိုှင့် သင့်ေတာ်ရာ 

ေနရာ၌ေနေလသည်။ ဘရုားရှင်ကလည်း သူစိက်ု 

ှင့်   သင့်ေတာ်သည့်တရားေတာ်ကိ ု  ေဟာကား 

သည်။ ဘုရားရှင်ေဟာကားသည့်တရားကုိ သူေဌး 

ကီး  နာရပီးေနာက ် ေသာတာပန်  ြဖစ်သွားေလ 

သည်။   သူေဌးကီးသည ်   ဘုရားရှင်အမှးြပ၍ 

ရဟန်းသံဃာအေပါင်းတိုအား        ပင့်ဖိတ်ကာ 

၁၅ ရက်တိင်ုတိင်ု   ဆွမ်းကပ်လှဒါန်းေတာ်မသူည်။ 

ကီးကျယ်ေသာ အလှကီးကို လှဒါန်းေလသည်။ 

ဘဒ ိယမိ၌လည်း     က တ်သင့်က တ်ထိုက်သူ 

များကို ဘုရားရှင်က  တရားေဟာကားေတာ်မူခဲ ့

ပါသည်။  

သာဝတ ိြပည့်ရှင ်    ေကာသလမင်းကီးသည ်

သူိုင်ငံ၌    အတိုင်းမသိချမ်းသာေသာ    သူေဌး 

သူက ယ်တစ်ေယာက်မှမရှိသြဖင့ ်     ေမာင်လှယ ်

ှမလှယ် ေဆမွျိးေတာ်စပ်ေသာ ရာဇဂိဟ်ြပည့ရှ်င် 

ဗိမ ိသာရမငး်ထံသုိသာွး၍     အသင်မငး်ကီး၏ 

တိုင်းြပည်၌ရိှသည့် အတုိင်းမသိ ချမ်းသာက ယ်ဝ 

ေသာ သူေဌးကီးငါးဦးအနက် တစ်ဦးကုိ သူတုိင်းြပည် 

သိုေပးရန် ေတာင်းခံေလသည်။ 

ဗိမ ိသာရမင်းကီး၏ တုိင်းြပည်၌ရိှေသာသူေဌးကီး 

ငါးဦးမှာ (၁) ေဇာတိက၊ (၂) ဇဋိလ၊ (၃) ေမ  က၊ 

(၄) ပုဏ ၊ (၅) ကာကဝလ ိယ အမည်ရှိပုဂ ိလ်များ 

ြဖစ်ကပါသည်။ ၎င်းသူေဌးကီးငါးဦးအနက် ေမ  က 

သူေဌးကီးအား သူမိသားစုှင့ ်သူေကျးက န်များ 

ေခ ေဆာင်၍ ေကာသလမင်းကီးထသံို လိက်ုပါသွား 

ရန် ဗမိ ိသာရမင်းကီးက   ေစလ တ်လိက်ုေလသည်။ 

ေကာသလိုင်ငံှင့ ်  သာဝတ ိြပည်   ခုနစ်ယူဇနာ 

ကွာေဝးသည့်ေနရာသိုေရာက်ေသာ် သာယာဖွယ် 

ေကာင်းေသာေကာင့ ်   ေမ  ကသူေဌးကီးသည ်

မိတစ်မိ တည်ေထာင်ေနေလသည်။   ဤမိကိ ု

သာေကတမိဟ ုအမည်ေပးေလသည်။ 

ကာကဝလ ိယ သူဆင်းရဲလင်မယား 

သူေဌးကီးြဖစ်လာြခင်း

ရာဇဂိဟ်ြပည်တွင် အလွန်ဆင်းရသဲည့ ်ပဏု ား 

လင်မယား  ဇနီးေမာင်ံှ ှစ်ဦး ရိှကပါသည်။  သတူို 

ှစ်ဦးသည် အလွန်ဆင်းရဲကပါသည်။ ယင်းပုဏ ား 

သည် နံနက်ေစာေစာထပီး ေတာသုိ ေနစ် သွားကာ 

ထင်းေခွပါသည်။ ရလာေသာထင်းကို ေရာင်းချ၍ 

ဆန်တစ်ကွမ်းစား (တစ်စလယ်)မ ရသြဖင့ ်  အမ်ိသို 

ေနမွန်းတည့်မှ ြပန်ေရာက်ကပါသည်။  

အိမ်သိုေရာက်ေသာအခါ ယင်းရေသာဆန်ကို 

နနံက်စာတစ်ဝက်၊ ညစာတစ်ဝက်ထားကာ စားက 

ရပါသည်။ မယားြဖစ်သူ ပုဏ ားမသည် အြခားအိမ် 

များ၌ စပါးေထာင်း၊ ဆန်ဖွပ်၍  အငှားလုပ်ကိုင်ရ 

သည်။ ဤသိုရလာေသာဥစ ာတိုကို တန်ဖိုးထား၍ 

ဟင်းလျာဖိုးထားသည်။      ကျန်ေသာေငွကိုစု၍ 

အဝတ်အစား ဝယ်ရပါသည်။ အလွန်ဆင်းရဲကပါ 

သည်။ သူတုိအိမ်၌စားစရာများ ကျန်သည်မရိှ၊ အမ ဲ

ကုန်လျက်ရှိပါသည်။   ထိုေကာင့ ်   သူတိုအိမ်သို 

ကျးီငှက်မ မနားလိုက၍      ေကျးငှက်ကျးီတိုကိ ု

အေစာင့်ေစလ တ်ရပါသည်။     ထိုသိုြပလုပ်ေသာ 

ေကာင့ ်ကာကဝလ ိယပုဏ ားဟု ေခ ပါသည်။ 

တစ်ေနေသာအခါ         အရှင်မဟာကဿပ 

မေထရ်သည်  နေိရာဓသမာပတ်မှ   ထေတာ်မူပီးလ င် 

ချးီေြမာက်ရမည့်သူများ           ကည့်ေသာအခါ 

ကာကဝလ ိယပဏု ားလင်မယားကိ ု   ြမင်ေလသည်။     

၎င်းတုိ ေရှကုသုိလ်ေကာင်းမ ကံရိှပါလျက်   ဆင်းရဲ 

ေနကသည်။ ယင်းသို ဆင်းရြဲခင်းမှာ မေကာင်းမ က ံ

တစ်ခုက          ေှာင့်ယှက်ှိပ်စက်ေသာေကာင့ ် 

ြဖစ်ေကာင်း သေိတာ်မသူည်။ ၎င်းတို၏ကသုိလ်ုက ံ

သည် မီးခဲြပာဖုံးြဖစ်ေနသည့်အတွက ် အရှင်မဟာ 

ကဿပက  သွားေရာက်ကူညီေြမာက်ပင့်ချးီကျး 

ရေသာ်   သတူိုလက်ငင်း အကျိးကိ ု  ခစံားရမည်ကိ ု

သ၍ိ ချးီေြမာက်ရန် သတူိုအမ်ိသို ဆွမ်းခရံပ်ေနသည်။ 

ဤဆွမ်းခံရပ်သည့်     မေထရ်ကုိ     ပုဏ ားမ 

ြမင်ေလေသာ်  မေထရ်အား  ကည်ညိသဒ ါပွားများ 

ေသာေကာင့ ်       သူခင်ပွန်းပုဏ ားကီးအတွက ် 

ယာဂကုိ ုအရှင်မဟာကဿပအား   ေလာင်းလှလိက်ု 

ေလသည်။   ၎င်းသည ် ေလာင်းလှပီးေသာအခါ 

ယင်းပုဏ ားမသည် “ယခုလို ဆင်းရဲဒုက မှ ဒိ  ဓမ  

အကျိးခံစားရပါေစသား”ဟု    ဆုေတာင်းလိုက ်

ပါသည်။    ယင်းဆုေတာင်းချက်ကိ ု   အရှင်မဟာ 

ကဿပကလည်း ေတာင်းသည့အ်တိင်ုး ြပည့ပ်ါေစ 

ဟူ၍ ဆုေပးခဲ့ေလသည်။ ထိုအလှကို သူခင်ပွန်း 

ေယာက်ျားပုဏ ားကီးအား  ထင်းေခွမှြပန်လာရာ 

တွင်  ေြပာြပေလသည်။ ပဏု ားကီးကလည်း အလွန် 

ဝမ်းေြမာက်ကည်ူးေလသည်။ 

ထိုေန၌ ဗိမ ိသာရမင်းကီးသည ်  ရထားစီး၍ 

မိကို လှည့်လည်ရာတွင် သုသာန်၌ တံကျင်လ ိ 

ထားေသာ  ေယာက်ျားတစ်ဦးကိ ု  ြမင်ေလသည်။ 

မင်းကီးအား  တံကျင်လ ိထားေသာ  မေသးသည့ ်

ေယာက်ျားက သူမေသမီ  ထမင်းတစ်နပ်စာှင့ ်

ေရတစ်မ တ်မ   ေပးသနားရန်  ေတာင်းခံပါသည်။ 

ထိုအခါ  မင်းကီးက  ေပးလိုေသာဆ ရှိပါသည်။ 

ယခု၌   သူတွင်ထမင်းလည်း   မပါလာသြဖင့ ် သူ 

နန်းေတာ်ေရာက်မှ ပိုေစလ တ်လိုက်မည်ဟ ုကတိ 

ေပးခဲ့ေလသည်။ 

မင်းကီးသည် ထိုသုသာန်ြပင်၌ တံကျင်လ ိ 

ထားေသာ ေယာက်ျားအားသနား၍ သူေတာင်းခံ 

သည်ကို   ေပးပိုမည်ဟ ု    ကတိေပးခဲ့ေသာ်လည်း 

နန်းေတာ်ေရာက်ေသာ် ေမာင်းမမဿိမံျား ေဖျာ်ေြဖ 

မ ေကာင့ ် ေမ့သွားပါသည်။  ေနဝင်မှယင်းကိစ ကို 

မင်းကီးသတိရလာသည်။ သူကတိကို မပျက်လို 

ေသာေကာင့ ်မင်းချင်းတစ်ဦးအား ထမင်းှင့ေ်ရကိ ု

ထိုေယာက်ျားထံသို      ေပးပိုရန်ေစလ တ်သည်။ 

မင်းချင်းကလည်း မိတံခါးဝ၌ ထန်းှစ်ပင်တွင ်

ဒီဃတာလအမည်ရိှ     ဘီလူးသည်   ေနဝင်သည်မှ     

အုဏ်တက်သည့်အချနိ်အထိေစာင့်၍  ဝင်ထွက ်

သွားလာသတူိုကိ ု           ဖမ်းစားေလရိှ့ေသာေကာင့် 

မသွားဝ့ံေကာင်း      ေြပာပါသည်။      မင်းကီးက 

ဘီလူးအား အပုိင်စားေပးထားေသာေကာင့် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

မင်းကီးသည ်သူေြပာလာခဲ့ေသာကတ ိပျက် 

မည်စိုးေသာေကာင့ ်  ဤသုသာန်သို  ယခုအချနိ် 

သွားဝ့ံသူကုိ အသြပာတစ်ေထာင်ေပးမည်ဟု ေကညာ 

ေလသည်။ ဤသတင်းကိုကား၍ သူသွားေပးမည ်

ဟု ကာကဝလ ိယပုဏ ား၏ဇနီးက သွားေလ ာက် 

ထားပါသည်။ သိုေသာ် သူအား လင်ပန်းတွင် ထမင်း 

ထည့ေ်ပးလိက်ုပါဟ ုေြပာသည်။ ထိုေနာက် ပဏု ား 

သဆူင်းရမဲသည် လင်ပန်းကိရုက် ေရအိုးေရခွက်ဆဲွ၍ 

သွားေလသည်။ ဤသုိြဖင့် သူဆင်းရဲမလာသည်ကုိ 

ြမင်လ င် ဘလီူးက သင်သည် ငါ၏အစာသာြဖစ်သည် 

ဟ ုေြပာသည်။  ထိသုသူည်  ဘလီူးအား  သင်လည်း 

မင်းကီးအမ ထမ်း၊ ငါကလည်း မင်းကီး တမန်ေတာ် 

ဟ ုေြပာ၍ သူရက်လာေသာ လင်ပန်းကုိ သက်ေသ 

ထူလိုက်ပါသည်။    ဘီလူးလည်း   ဟုတ်ေပသည်။ 

သင်သွားိင်ုပါသည်။ သသုာန်ြပင်အနီးရိှ မန်ကျည်း 

ပင်ကီး ခနုစ်ပင်ေအာက်၌ ေစာင့ေ်နေသာ ဘလီူး၏ 

ေယာက မ   သုမနနတ်မင်းကီးအား   သူသမီး 

ဒီဃတာလ၏မယား        ကာဠိနတ်သမီးသည ်

သားရတနာ ယေနဖွားြမင်ေကာင်း အေကာင်းကား 

ေပးရန် မှာလိက်ုပါသည်။ သဆူင်းရမဲသည် တကံျင် 

လ ိထားေသာ ေယာက်ျားအား ထမင်းှင့် ေရေပး 

ပီးေနာက ်ဘီလူးမှာလိုက်ေသာသတင်းကိ ုသုမန 

နတ်မင်းကီးအား ေြပာြပေလသည်။ 

နတ်မင်းကီးသည်     အလွန်ဝမ်းေြမာက်၍ 

ှစ်သက်သည့် မဂ  လာစကားသံကိုကားရသြဖင့ ်

သင့်အား ဆုေပးမည်ဟုေြပာ၍ သူဆင်းရဲမအား 

ငါမ့န်ကျည်းပင်ခနုစ်ပင်၏ တစ်ပင်စအီရင်း၌ ေရ အိုး 

ခုနစ်အိုးကို  မနက်ြဖန်လာ၍ယူေလာ့ဟ ု မှာလိုက် 

ပါသည်။ သူဆင်းရဲမလည်း ဘီလူးဆီေရာက်ေသာ 

အခါ သူေပးပိုခဲ့သည့် သတင်းှင့်သူအားေပးလုိက် 

ေသာဆုများကိ ု   ေြပာြပသည်။   ဘီလူးကလည်း 

သူေယာက မ နတ်မင်းကီးကေတာင ်ဆုေပးလ င် 

ငါကပိုေပးမည်ဟုဆိုပီး     ငါ၏ထန်းပင်ရင်း၌ 

ေရ အိုးကီးေလးလုံးကိ ု  မနက်ြဖန်လာယူေလာ့ဟ ု

သူေပးေကာင်း ေြပာလိုက်ပါသည်။ 

နန်းေတာ်ေရာက်ေသာ် ဤအြဖစ်သနစ်များကိ ု

မင်းကီးအားေြပာေသာ ်မင်းကီးက သူေပးရမည့ ်

ေငတွစ်ေထာင်   ထတ်ုေပးသည်။   ေနာက်ေနနနံက်၌ 

နတ်မင်းကီးှင့ ်  ဘလီူးကေပးေသာ   ေရ အိုးတိုကိ ု

မင်းချင်းများှင့ ်   သွားယူေစပီး    မင်းရင်ြပင်၌ 

ကာကဝလ ိယအား သူေဌးများေဆာင်းရေသာထီး 

ကို ေဆာင်းေစလျက ်သူေဌးရာထူးကိ ုမင်းကီးက 

ေပးလုိက်ေလသည်။ ထုိေနာက် ၎င်းတုိက မင်းကီး 

ထမှံ သတူိုလင်မယားေနရန် ေြမေနရာြပေတာင်းခရံာ 

၎င်းေနရာမှ  ချံွယ်များကို   ရှင်းလင်းတူးဆွေသာ 

အခါ၌     တူးတုိင်းတူးတုိင်း     ေရ အုိးေငွအုိးများ 

ထွက်ေပ လာေလသည်။ ၎င်းတုိသည် အတုိင်းမသိ 

ချမ်းသာေလသည်။    အရှင်မဟာကဿပ၏ေကျးဇူး 

ေကာင့ ်ဤသို သူေဌးအြဖစ ် ချမ်းသာရြခင်းြဖစ်၍ 

ေနစ်  ရဟန်း ၅၀၀ တိုအား  ဆွမ်းလုပ်ေက းက 

ေလသည်။

  (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

   



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

ယခုတစ်ကိမ်တွင်လည်း    သူတို 

ေမးကြပန်သည်။ 

“ညည်းေမေမရဲပစ ည်းေတွ  အခုထိ 

မကုန်ိုင်ေသးဘူးလား”

အခါတိုင်း   တင်တင်ရီ   ဘာမ ြပန် 

မေြပာခဲေ့သာ်လည်း သည်တစ်ခါတွင်မ ူ

ြပန်ေြပာမိသည်။ 

“ဒါ ေနာက်ဆုံးပဲထင်ပါရဲ”

သည်တွင်    အပျိကီးမမများသည ်

သူမအား ကုဏာသက်စွာ ဝိုင်းဝန်း 

ကည့် လာကေလသည်။

“အင်း တစ်ေန  ဒီလိုပဲြဖစ်ရမှာေပါ့ 

ေလ။ ဒါနဲ    ညည်းနဲ  မေအးြမနဲေကာ 

သင့်သင့်ြမတ်ြမတ်ရှိကရဲလားဟင”်

“ေမေမနဲလား” 

“ ေဩာ်၊ မေအးြမကို ေမေမလိုေခ  

သလား”

“က န်ေတာ် သူကို ေမေမလို အရင် 

ကတည်းကေခ တာပဲ”

“ဟတ်ုလား၊ သပိါဘူးေအ၊ တိုများက 

မေခ ဘူးလားလို။ ဒါေပမဲ့ သတိထား 

တင်တင်။ သူဟာ ညည်းအေမအရင်း 

ေတာ့မဟုတ်ဘူးေနာ်”

တင်တင်ရီ၏စိတ်တွင်  ကျ်းကျပ ်

လာသည်။

စင်စစ် သည်အိမ်သို ေရာက်ရေလ 

တိုင်း သည်စကားကို ကားရမဲြဖစ ်

သည်။ သည်သို အေြပာခရံမြဲဖစ်သည်။

“ေဩာ်၊ တင်တင်၊ တင်တင်။ ညည်း 

ဟာ    အင်မတန်ကံေကာင်းလွန်းလို        

ဒီအသက်အရယ်အထိ လူြဖစ်ေနရရှာ 

တာပါကလား”

ေဒ မူယာက   ညည်းညသလိ ု  ဆို 

သည်။

တင်တင်ရ၏ီစတ်ိတွင်  သည်းမခံိင်ု 

ေလာက်ေအာင် ြဖစ်လာသည်။ မမိအိား 

ကဏုာသက်ေနကြခင်းများ၊ မေအးြမ 

မှာ   မိခင်မဟုတ်ဆိုြခင်းများအတွက ်

ခြံပင်းမိသလုိလည်း ရိှလာသည်။ ငယ်စ် 

ကဆိလု င်ေတာ ့သည်အေကာင်းေြပာ 

လ င်   ထြပန်မိခဲ့မဲြဖစ်သည်။  သည် 

ထက် ေကျာ်လွန်နားေထာင်မေနစဖူး။ 

ယခုေတာ့ သိလိုစိတ်ကလည်း ြပင်းြပ 

ေနသည်။ မေအးြမအေပ တွင် သသံယ 

စိတ်ဝင်ေနသည်။ ထိုေကာင့ ်ထမြပန် 

ြဖစ်။ 

“ညည်းေမေမရဲပစ ည်းေတွကုန်ရင ်

ဒီအိမ်မှာ ညည်း အေနရ အစားရကျပ်လာ 

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

တင်တင်ရီသည် ေဒ မူယာ၏မျက်ှာကို ေစ့ေစ့ကည့်လိုက်သည်။

“က န်ေတာ့်ေဖေဖမှာ မေအးြမအြပင် 

တြခားမိန်းမတစ်ေယာက်ရှိေသးလားဟင်၊ ဒါကို ကီးကီးတိုသိသလား”

“က န်ေတာ့်ေမေမ ဘယ်ကိုေရာက်သွားသလဲဟင်”

“သူလား၊ ညည်းငယ်ငယ်ကတည်းက ေပျာက်သွားရှာတာပဲ။   

အခုဆို  ဘယ်ေနရာဆီများေရာက်ေနမလဲမသိဘူး”

တင်တင်ရီသည်    က်ငိုြခင်းမြပမိေအာင် မနည်းထိန်းချပ်ထားရသည်။ 

အံကို တင်းတင်းကိတ်ရင်း . . .

ေတာ့မှာပဲ တင်တင်”

တင်တင်ရသီည် ေဒ မယူာ၏မျက်ှာကိ ု

ေစ့ေစ့ကည့်လိုက်သည်။

“က န်ေတာ့်ေဖေဖမှာ မေအးြမအြပင ်

တြခား  မိန်းမတစ်ေယာက်ရှိေသးလား 

ဟင်၊ ဒါကို ကီးကီးတိုသိသလား”

သည်အေမးစကားကိ ုကားရေသာအခါ 

အမျိးသမီးကီးများ၏မျက်ှာတွင် ရ င်ပျ 

ြခင်းများေပ လာသည်။ မိမိတုိနားမလည် 

ိုင်သည့်အရာ ေလာကတွင ်မရှိဟူေသာ 

အမူအရာမျိး ေပ ေပါက်လာသည်။

“သိပ်သိတာေပါ့   တင်တင်ရဲ။    အမှန် 

ေတာ့ အြဖစ်အပျက်ေတွဟာ တိုမျက်စိ 

ေအာက်မှာတင်   ြဖစ်ပျက်သွားခဲ့တာက 

လား”

“ဒါြဖင့ ်က န်ေတာ်ဟာ ေဖေဖရဲ ပထမ 

မန်ိးမက ေမွးခဲတ့ာေပါေ့နာ်။ မေအးြမဟာ 

က န်ေတာ့်မိေထွးေပါ့ေနာ်”

“အစစ်ေပါ့”

သူငယ်ြပန်အ့ံဆဲဆဲြဖစ်ေသာ ေဒ ြဖြပာ 

က အားပါးတရ ဆိုလိုက်သည်။

“က န်ေတာ့ေ်မေမ ဘယ်ကိေုရာက်သွား 

သလဲဟင်”

“သူလား၊ ညည်းငယ်ငယ်ကတည်းက 

ေပျာက်သွားရှာတာပဲ။   အခုဆို  ဘယ် 

ေနရာဆီများေရာက်ေနမလဲမသိဘူး”

တင်တင်ရီသည ်     က်ငိုြခင်း   မြပမိ 

ေအာင်   မနည်းထိန်းချပ်ထားရသည်။ 

အံကို   တင်းတင်းကိတ်ရင်း ဝဲလာေသာ 

မျက်ရည်ကိ ုသိမ်းဆည်းရသည်။

“အခုပစ ည်းေတွဟာ   ညည်းေမေမရဲ 

ပစ ည်းေတွချည်းပဲေပါ့၊ ဒါေတွနဲ  ထုိင်စား 

ေနကတာ      ဘယ်ေလာက်ကာပီလဲ။ 

ဒါေတွရှိေနတုန်းေတာ့     မေအးြမက 

တင်တင်ကိ ု  ကည်ြဖေနဦးမှာပါ။ ဒါေတ ွ

ကုန်တဲ့ရက်ကျရင်ေတာ ့   သေဘာထား 

တစ်မျိးေြပာင်းလာမှာအမှန်ပ”ဲ 

“က န်ေတာ့်ေမေမကို     ကီးကီးတို 

ြမင်ဖူးသလား ဟင်” 

တင်တင်ရီ ေမးသည်။

“အို၊ မြမင်ဖူးပဲရှိပါ့မလား။ မိန်းမေချာ 

တစ်ေယာက်ပဲ။ အသက်ကလည်း ဘာမှ 

ကီးေသးတာမဟုတ်ဘူး။         ဒါေကာင့် 

သေူပျာက်ဆုံးသွားရတာကိ ုတိုများအခထု ိ

ယူကျံးမရ ြဖစ်ေနမိကတာေပါ”့

တင်တင်ရ ီဘာမ ဆက်မေြပာေတာ့ိင်ု။ 

ရင်ထဲတွင ်  ေကကွဲြခင်း၊  လ  က်လှဲြခင်း 

များက  အထုအထည်ခိုင်မာစွာ  ကီးစိုး 

ေနရာယူလာသည်။ သူသည်  ထိုင်ရာမ ှ

ထလိုက်သည်။ 

“ြပန်ေတာ့မလိုလား တင်တင်” 

အပျိကီးများ၏အေမးကိလုည်း   မေြဖ 

ိုင်။

“ေအး၊ ဒအီေကာင်းေတ ွခေရေစတွ့င်း 

ကျသိချင်တယ်ဆိုရင်    တိုများအိမ်ကို 

လာခဲ့ဦးေပါ့”

သည်စကားကိုလည်း တုံမြပန်ိုင်ခဲ့။

ထိအုမ်ိေပ မှ  ကေသာကေမျာ  ကမန်း 

ကတန်း ဆင်းခဲ့မိသည်။ အိမ်သို အေြပး 

တစ်ပိုင်းလာခဲ့သည်။

ရင်ထဲမှာ လ ပ်ရှားသည်။

ေတွးေတာ စ်းစားဖွယ်တိုသည်လည်း 

ရင်ှင့်တစ်လုံး ရိှေနရေပပ။ီ တစ်ခါတစ်ရ ံ

တွင် ထုိအိမ်သုိသွားမိြခင်းအတွက် ေနာင် 

တရသည်။   အပျိကီးမမများကိုလည်း 

စိတ်က နာကည်းချင်လာသည်။ 

သည်အေကာင်းများကို    အဘယ် 

ေကာင့ ်အစေဖာ်ချင်ကရပါလမိ့။် အဘယ် 

ေကာင့ ်  မိမိအား  အသိေပးချင်ကရပါ 

လိမ့်။    မစ်းစားတတ်ိုင်ေအာင်ြဖစ်ရ 

သည်။  မသိလက်စှင့်  မသိဘဲေနရြခင်း 

ကမှ ေတာ်ပါလိမ့်ဦးမည်။ သိလာရပီဆိ ု

ေတာ့လည်း ရင်မှာေမာရပီ မဟုတ်ပါလား။

တင်တင်ရီ      အိမ်သိုြပန်ေရာက်လာ 

သည်။

ေဖေဖက့ိ ု ေအာက်ထပ်မှာေတွရသည်။ 

ေဖေဖသည် လက်ေကာက်ေပါင်၍ရေသာ 

ေငွအနက်မှ   ေငွှစ်ဆယ်တန်တစ်ရက် 

တ်ုယသူည်။ ထုံးစအံတိင်ုး အရက်ဆိင်ုသို 

သွားမည်မှန်းသိလျက်က      တင်တင်ရီ    

ေမးသည်။

“ေဖေဖ ဆုိင်ကုိသွားဦးမလုိလားဟင်” 

ေဖေဖ ေခါင်းညိတ်ြပသည်။ 

“ေဖေဖအ့သက်အရယ်နဲဆိ ုေလ ာသ့င့် 

ပါပီ”

“ဟင်”

“အရက်ေတ ွသပ်ိေသာက်ေနရင် ေဖေဖ 

သက်ဆိုးရှည်မှာမဟုတ်ဘူး”

ေဖေဖသည်    တင်တင်ရီ၏စကားကိ ု

ရယ်ပစ်လိုက်သည်။

“ေဖေဖက့ျန်းမာေရးအတွက် ေြပာတာ 

ပါ။ က န်ေတာ်က ေဖေဖ့ကို စိုးရိမ်လိုပါ” 

“ကိစ မရှိပါဘူး   သမီးရဲ။   အရက်ဟာ 

လူကိုေတာ့    ကျန်းမာေစိုင်သလား။ 

မကျန်းမာေစိင်ုသလား မသဘိူး။ ေဖေဖ ့

ရဲစိတ်ကိုေတာ ့   ကျန်းမာေစိုင်တယ်။ 

စတ်ိရဲအာဟာရ  ဆိပုါေတာကွ့ယ်။ စတ်ိရဲ 

အာဟာရဆိပုါေတာ။့ သကူ ေဖေဖရ့ဲစတ်ိ 

ကို ငိမ်းချမ်းေစိုင်တယ်ေလ”

တင်တင်ရီသည် ေဖေဖ့၏မျက်ှာကို 

စူးစိုက်ကည့်ေနမိသည်။  သူ၏မျက်ှာ 

ကိ ုြပန်ကည့ေ်နေသာ ေဖေဖမ့ျက်လုံးများ 

ှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ 

“ဒီကေန  အရက်ဆုိင်ကုိမသွားပါနဲလား 

ေဖေဖ”

“ဟင်”

“ဒီကေန  တစ်ေနတည်းပါ။ ဒီကေန  

တစ်ေန  အိမ်မှာေနပါလားဟင”်

ေဖေဖ၏မျက်ှာတွင် ေတွေဝေသာ 

အရိပ်အသွင် လ မ်းလာသည်။

“က န်ေတာ်    ေတာင်းပန်ပါတယ် 

ေဖေဖ”

“သမီးကုိကည့်ရတာ မျက်စိမျက်ှာ 

လည်းမေကာင်းပါလား သမီး ဘာြဖစ် 

လာသလဲဟင”်

“က န်ေတာ် ဘာမှမြဖစ်ပါဘူး ေဖေဖ”

“မဟုတ်ေသးပါဘူး။ ေနပါဦး အပျိကီး 

ေတွက သမီးကို ဘာေြပာလိုက်လိုလ”ဲ

“ဘာမှမေြပာပါဘူး ေဖေဖ”

ယင်းအချနိ်တွင် အေပ ထပ်မှ အသံ 

တစ်သံကို ကားရသည်။ 

“တင်တင်ရီ”

အသမှံာ မေအးြမ၏အသ။ံ တင်တင်ရ ီ

ြပန်မထူး၊ ဖခင်ြဖစ်သကူိသုာ ေတာင်းပန် 

တိုးလ ိးေသာအမူအရာြဖင့် ကည့်ေန 

သည်။

“တင်တင်ရီ”

ေခ သံ    ထပ်မံထွက်ေပ လာသည်။ 

အသံမှာ ကျယ်ေလာင်လာသည်။

ေဖေဖသည်    သက်ြပင်း  က်လိုက် 

သည်။

“ေကာင်းပီေလ။  ဒီလိုလုပ်၊ ဒီကေန  

အေဖ အများကီးမေသာက်ဘူး။ ေနထိင်ု 

ေကာင်းံုေလာက်ကေလးပဲ    ေသာက် 

မယ်။ အိမ်ကို    ေစာေစာြပန်လာမယ်။ 

ေဖေဖ သိတယ်။ ေဖေဖ သိတယ်။ သမီး 

မှာ ေြပာစရာ တစ်စုတံစ်ခရိှုတယ်ဆိတုာ 

ေဖေဖ သိတယ်” 

“တင်တင်ရီ၊ တင်တင်ရီ” 

အိမ်ေပ ထပ်မှ ေဒါသတကီး ေခ သံ 

ကားရသည်။ 

“က ဲသွားလိက်ုဦး” ဆိကုာ ေဖေဖအမ်ိ 

မှ ထွက်သည်။ ေဖေဖ ခံဝသိုေရာက ်

သည်အထိ   ေစာင့်ကည့်ေနပီးေနာက ်

တင်တင်ရီ   အိမ်ေပ ထပ်သို   တက်ခဲ့ 

သည်။

မေအးြမသည ်   ေလှကားေပါက်ကိ ု

ေကျာေပးရင်း မှန်တင်ခုံတွင် ထိုင်ေန 

သည်။ ဆပံင်ကိ ုအတွန်အေကာက်များ 

ြဖစ်ေအာင ်ြပြပင်ေနသည်။ 

သူေနာက်ေကျာဘက်တွင် တင်တင် 

ရ ီလာရပ်သည်ကုိ မှန်ထဲမှေန၍ မေအးြမ 

ေတွရသည်။

“ဘယ်လိုတုံး မကီးစာ။ ေခ တဲ့လူ 

အသက်ထွက်ေတာ့မယ်။    ဘာြဖစ်လို 

မထူးတာလဲဟင်။     ညည်းပါးစပ်က 

ဘာြဖစ်ေနလိုလဲ”

တင်တင်ရီ မေအးြမကုိ အေြဖမေပး။ 

မှန်တွင်  အရပ်ိထင်ေနေသာ  မျက်ှာကိ ု

စူးစူးစိုက်စိုက်ကီး    ကည့်ေနသည်။ 

နားဝယ် အပျိကီးေြပာေသာစကားတို 

ဂယက်ထန်လာသည်။

“သူ ငါ့အေမမဟုတ်ပါလား။ သူနဲငါ 

ဘာမှမေတာ်ပါကလား”

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

‘

‘



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

လီဗာပူးအသင်း  ဗီလာရီးယဲလ်ကို ဂိုးြပတ်အိုင်ရရှိ

ေငွကယ် - ေရးသားသည်

ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပိင်ပဲွရဲ ပိင်ပဲွစီစ်သူေတွက ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးမထိုးှံရေသးတဲ့  ကစားသမားေတွကို 

လည်း  ပိင်ပွဲမှာ  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်ြပမှာြဖစ်တဲ့အတွက ်

ဆားဘီးယားတင်းနစ်အေကျာ်အေမာ် ဂျိကိဗုစ်ဟာ ဝင်ဘယ်ဒန် 

တင်းနစ်ချန်ပီယံဆုဖလားကိုကာကွယ်ိုင်ဖို   အခွင့်အေရးရရှ ိ

ေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

အသက်  ၃၄  ှစ်အရယ်ရိှ  ဆားဘီးယားုိင်ငံရဲ  နံပါတ်တစ် 

တင်းနစ်ကစားသမား  ဂျိကိုဗစ်ဟာ  ယခုှစ်  ဇန်နဝါရီလ 

အတွင်းက ကျင်းပခဲ့တဲ ့  ဩစေတးလျအိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွ ဲ

မှာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးမထုိးံှရေသးတာေကာင့် 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ကစားခွင့်နဲ  လွဲခဲ့ရတာြဖစ်ပါတယ်။

လက်ရိှမှာေတာ့ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးမထုိးံှ 

ရေသးတဲ ့တင်းနစ်ကစားသမားေတကွိပုါ  ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ် 

ပိင်ပဲွမှာ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်ြပေတာ့မှာြဖစ်တာမုိ ဂျိကုိဗစ် 

ဟာ ယခုှစ်အတွင်း ဂရန်းဆလမ်းဆုဖလားတစ်ကိမ် ရရိှမယ့် 

အခွင့်အေရးလည်း ရှိလာခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။ 

ဆားဘီးယားတင်းနစ်အေကျာ်အေမာ်ဂျိကိဗုစ်ဟာ လက်ရိှ 

မှာ ဂရန်းဆလမ်းချန်ပီယံဆုဖလားကုိ အကိမ် ၂၀ အထိ ရရိှထားသ ူ

ြဖစ်ပီး  ဂျိကိုဗစ ် ဝင်ေရာက်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တဲ ့   ဝင်ဘယ်ဒန် 

တင်းနစ်ပိင်ပွဲကိ ုယခုှစ် ဇွန် ၂၇ ရက်ကေန  ဇူလိုင် ၁၀ ရက် 

အထိ ကျင်းပမှာြဖစ်တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။

ကမ ာ့နံပါတ်တစ်  တင်းနစ်မယ်တစ်ဦးြဖစ်တဲ့   ပိုလန် 

တင်းနစ်မယ် ဆွီယာတက်ခ်ဟာ ပခုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာေကာင့ ်

မက်ဒရစ်အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲကေန ထွက်ခဲ့ရပီြဖစ်ပါတယ်။ 

အသက် ၂၀ အရယ်ရိှ ပိလုန်တင်းနစ်မယ် ဆီွယာတက်ခ်ဟာ 

ဧပီ ၂၃ ရက်က စတုဂတ်အိုးပင်းတင်းနစ်ဆုဖလားကိ ုရယူိုင် 

ခ့ဲသူြဖစ်ပီး အဲဒီတင်းနစ်ဆုဖလားဟာ ယခုှစ်အတွင်းရရိှခ့ဲတ့ဲ 

ေလးခုေြမာက်ဆုဖလားလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဆီွယာတက်ခ်ဟာ ယခှုစ်အတွင်းမှာ စတဂုတ်၊ မိင်ုယာမ၊ီ 

အင်ဒီယန်ဝဲလ်နဲ  ဒိုဟာမိမှာ  ကျင်းပခဲ့တဲ့   ဒဗလျတီေအ 

တင်းနစ်ပိင်ပဲွတိုမှာ ချန်ပယီဆံဖုလားေတကွိ ုသမ်ိးပိက်ုထားိင်ု 

ခဲသ့လူည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ပိလုန်တင်းနစ်မယ် ဆီွယာတက်ခ်ဟာ 

ြပင်သစ်အိုးပင်းနဲ   အီတာလီယန်အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲတိုမှာ

ေတာ့ ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိဖို ေမ ာ်လင့်ထားတာြဖစ်ပါတယ်။

ဆီယာတက်ခ်ဟာ  ၂၀၂၀  ြပည့်ှစ်အတွင်းက  ြပင်သစ ်

အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပဲွရဲ အမျိးသမီးတစ်ဦးချင်း ချန်ပယီဆံဖုလား 

ကို ရယူိုင်ခဲ့တာေကာင့ ်လက်ရှိမှာ ြပင်သစ်အိုးပင်းတင်းနစ ်

ဆုဖလားကို ှစ်ကိမ်ေြမာက်  ဆွတ်ခူးုိင်ဖုိ ေမ ာ်လင့်ထားတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ဧပီ ၂၈ ရက်နံနက်ပိုင်းက  လီဗာပူးအသင်းရဲ 

အမ်ိကွင်း အန်ဖီးလ်မှာ ယှ်ပိင်ကစားခဲတ့ဲ ့လဗီာပူး 

အသင်းနဲ  ဗီလာရီးယဲလ်အသင်းတိုရဲ  ချန်ပီယံလိဂ် 

ဆမီီးဖိင်ုနယ်အဆင့ ်ပထမအေကျာပဲွ့စ်မှာ ပရမီယီာ 

လဂ်ိကလပ် လဗီာပူးအသင်းက စပန်ိလာလဂီါကလပ် 

ဗီလာရီးယဲလ်အသင်းကုိ ှစ်ဂုိးြပတ်နဲ  အုိင်ရရိှခ့ဲပါ 

တယ်။

အဲဒီပွဲစ်မှာ လီဗာပူးအသင်းအတွက် သွင်းဂိုး 

ေတွကို  ပွဲကစားချနိ်  ၅၃ မိနစ်မှာ ဗီလာရီးယဲလ ်

ကစားသမား အက်တပူနီန်က  ကိယု့ဂ်ိုးကိုယ်ြပန်သွင်း 

မသိလိြုဖစ်ခဲရ့ာကေန တစ်ဂိုးနဲ  ၅၅ မနိစ်မှာ ဆာဒယီိ ု

မာေနးကတစ်ဂိုး အသီးသီးသွင်းယူေပးခဲ့တာြဖစ်ပါ

တယ်။

ဆာဒီယိုမာေနးဟာ  လီဗာပူးအသင်းနဲအတူ                 

သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းယူိင်ုခဲတ့ာေကာင့ ် ချန်ပယီလံဂ်ိ 

 းံထွက် အဆင့်ပဲွစ်ေတွမှာ သွင်းယူခ့ဲတ့ဲ ချန်ပီယံလဂ်ိ 

သွင်းဂိုး ၁၄ ဂိုးအထရိှိလာခဲ့ပီး အာဖရကိကစားသမား 

ေတွထဲမှာ ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုး ၁၄ ဂိုးသွင်းယူထား 

ိုင်ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှး  ဒီဒီယာဒေရာ့ဘာရဲ စံချနိ်ကို 

လည်း လိုက်မီခဲ့ပ ီြဖစ်ပါတယ်။

လီဗာပူးအသင်းဟာ ဗီလာရီးယဲလ်အသင်းကို 

ပထမအေကျာ့မှာ ှစ်ဂိုးြပတ်အိုင်ရရှိခဲ့ပီးေနာက ်

ဒုတိယအေကျာ့ကိ ု  ေမ ၃ ရက်မှာ  ဗီလာရီးယဲလ ်

အသင်းရဲအမ်ိကွင်း၌ သွားေရာက်ကစားရမှာြဖစ်ပီး 

အဲဒီပွဲစ်မှာ   အိုင်ရရှိခဲ့ပါက   ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လု 

ပွဲစ်မှာ    မန်စီးတီးအသင်းနဲ   ရီးယဲလ်မက်ဒရစ ်

အသင်းတုိထဲက အိင်ုရရိှခဲတ့ဲအ့သင်းနဲ  ေနာက်ဆုံး

ဗိုလ်လုပွဲယှ်ပိင်ကစားရမှာလည်းြဖစ်ပါတယ်။

မက်ဒရစ်အုိးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပဲွကေန ထွက်ခဲရ့ပြီဖစ်တဲ ့ပိလုန်တင်းနစ်မယ် ဆီွယာတက်ခ်

ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ချန်ပီယံဆုဖလားကိ ု ကာကွယ်ိုင်ဖို  အခွင့်အေရးရရှိေတာ့မယ့ ်ဂျိကိုဗစ်

ဗိတိန်ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်လက်ေဝှသမား တိုင်ဆန်ဖူရီ

လက်ေဝှသမားဘဝကေန အနားယူေတာ့မည်
ဒဗလျဘီစီ   ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ 

တိုင်ဆန်ဖူရီဟာ  လက်ေဝှကစားသမား 

ဘဝကေန အနားယေူတာမှ့ာြဖစ်တယ်လို 

အတည်ြပေြပာကားလုိက်ပီြဖစ်ပါတယ်။

အသက် ၃၃ ှစ်အရယ်ရှိ ဗိတိန် 

ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်လက်ေဝှသမား တုိင်ဆန် 

ဖရူဟီာ ဧပ ီ၂၃ ရက်က ပရသိတ် ၉၄၀၀၀ 

ဝင်ဆံ့တဲ့    ဝင်ဘေလလက်ေဝှကိးဝိုင်း 

အတွင်း ယှ်ပိင်ထုိးသတ်ခ့ဲတ့ဲ ဟဲဗီးဝိတ ်

တန်းပိင်ပွဲမှာ  ဒီလီယန်ဝ  က်ကို  အိုင် 

ရရှိခဲ့ကာ ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ြပန်လည် 

သိမ်းပိုက်ိုင်ခဲ့ပီးေနာက်     လက်ေဝှ 

ေလာကကေန  အနားယေူတာမှ့ာြဖစ်တယ် 

လို အတိအလင်းေြပာကားခဲ့တာြဖစ်ပါ 

တယ်။

ဗိတိန်ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ ်  လက်ေဝှ 

သမား    တိုင်ဆန်ဖူရီအေနနဲ   လက်ေဝှ 

ကိးဝိုငး်အတွင်းမှာ  အချနိ်အများစုကို 

ကုန်ဆံုးေစခ့ဲပီးြဖစ်တာေကာင့်  မသိားစ ု

အတွက်  အချနိ်ေပးဖို  လက်ေဝှကစား 

သမားဘဝကေန   အနားယူဖိုဆုံးြဖတ်ခဲ ့

တာြဖစ်တယ်လိုလည်း ပ်ုသတံစ်ခကုေန 

လူသိရှင်ကားေြပာကားခဲ့တာ     ြဖစ်ပါ 

တယ်။

ဗိတိန်လက်ေဝှေလာကရဲ နာမည်ကီး 

ကစားသမားတစ်ဦးြဖစ်တဲ့  တိုင်ဆန် 

ဖရူဟီာ ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်လက်ေဝှသမား

ဘဝတစ်ေလ ာက်မှာ ၃၃ ပွဲအထိ  ံးပွဲမရှ ိ

စံချနိ်တင်ထားိုင်ခဲ့တဲ့      ကစားသမား 

တစ်ဦးလည်းြဖစ်ပါတယ်။



ဧပီ  ၂၉၊   ၂၀၂၂

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ကိုဖိးကိုကို [၉/တကန 

(ုိင်)၂၂၀၈၃၈]၏ ပတ်စ်ပုိနံပါတ် (မမှတ်မိ) 
မှာ  ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိက 
အေကာင်းကားေပးပါရန် ေမတ ာရပ်ခံ 
အပ်ပါသည်။

ဖုန်း ၀၉- ၆၉၅၃၀၉၉၁၇ဖုန်း ၀၉- ၆၉၅၃၀၉၉၁၇

အမည်မှန်အမည်မှန်
တပ်ကုန်းမိနယ်၊    လက်ပံအုပ်စု၊ 

လက်ပံေကျးရာေန  ဦးေကျာ်ေရ ၏ သား 

ေမာင်မိုးေဆ၏ွ အမည်မှန်မှာ ေမာင်ေဇာ် 

မင်းဦး [၉/တကန(ိုင်)၁၆၇၄၆၂] ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။

ေမာင်ေဇာ်မင်းဦးေမာင်ေဇာ်မင်းဦး

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ် (၇)၊ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၈)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ ်(၇)၊

နန်းမိင်ပန်း ခံ(၄)လမ်း၊ အမှတ် (၃၈/ခ)၊ ေဒ ြမကည် အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ထွက်ရှိထားေသာ နန်းမိင်ပန်း ခံ(၄)လမ်း၊ အမှတ် (၃၈/ခ)၊ ေဒ ြမကည ်အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ထွက်ရှိထားေသာ 
ေြမကွက်အနက်မှ ေြခရင်းြခမ်း(၁၀x၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေြမကွက်အနက်မ ှေြခရင်းြခမ်း(၁၀x၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
လူေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း။လူေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အိမ်အား အမည်ေပါက် ပုိင်ရှင်ေဒ ြမကည်ထံမှ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ကည်ကည်ဝင်း [၁၂/ဗဟန 
(ိင်ု)၀၆၉၅၉၇] ထမှံ က ု်ပ်၏  မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးမျိးိင်ု [၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၆၄၁၅၇]မှ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ယင်းအိမ်ေြမှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသည့် မည်သူမဆုိ  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း 
တိကျခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံးသည်အထ ိ ဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

အထက်တန်းေရှေန  (စ်-၅၀၄၄၆)အထက်တန်းေရှေန  (စ်-၅၀၄၄၆)
အမှတ်(၁၈၇)၊ သံေတာင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ 09-963644517အမှတ်(၁၈၇)၊ သံေတာင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ 09-963644517

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၇၊ သမိုင်း၊ ေြမကွက်အမှတ် ၈/ 

c-၁-B၊ ဧရိယာ ၀.၁၁၉ ဧကေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၂၁/ဘီ၊ ြပည်လမ်း၊   ၇ မိုင်၊ 
၆ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း၊ ေဒ ြမင့်သန်း [၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၇၂၇၅] အမည်ေပါက် B ေြမ 
ပိုင်ေြမအား  အမည်ေပါက ်ေမွးစားမိခင်ေဒ ြမင့်သန်းသည ်၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ရက်ေနတွင် 
လည်းေကာင်း၊ ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေကျာ်ေသာင်းသည ်၆-၈-၂၀၂၁ရက်တွင်လည်းေကာင်း 
အသီးသီး ကွယ်လွန်သွားပါသည်။ ရန်ကန်ုမိစာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုတံင်ုံးတွင် ၎င်းအား 
ကတိ ိမသားအြဖစ် ေမွးစားြခင်းစာချပ်အမှတ်-၁၀၅၄/၂၀၀၂ (၂၂-၂-၂၀၀၂) အရ တရားဝင် 
ေမွးစားခဲ့ေကာင်း၊ တြခားေသာ ကိတ ိမသားသမီးတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ေမွးစားထား 
ခဲြ့ခင်း လုံးဝမရိှေကာင်း၊ ၎င်းတိုတွင် သားသမီးအရင်းများလည်း တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  
ေမွးဖွားထွန်းကားခဲ့ြခင်းမရှိေကာင်း၊ ကျန်ရစ်သူ ကိတ ိမေမွးစားသားြဖစ်သ ူဦးြမေဇာ် 
တစ်ဦးတည်းကသာလ င် ြမန်မာဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့် အေမွဆက်ခံြခင်းဆိုင်ရာ 
ဥပေဒတိုအရ တရားဝင် အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုပါေကာင်း၊ ၎င်းမှလဲွ၍ အြခားေသာ အေမ ွ
ဆက်ခခွံင့ရိှ်သ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှပါေကာင်း၊ ၂၂-၂-၂၀၂၂ ရက်စဲွပါ ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း(၂)ေစာင်၊ ေမွးစားစာချပ်၊ အမည်ေပါက်သည့် 
စွန်လ တ်စာအမှတ်-၁၀၅၃/၂၀၀၂ (၁၉-၃-၂၀၀၂) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားတိုကို 
တင်ြပ၍  ဦးြမေဇာ်[၉/မရမ(ိုင်)၀၅၇၇၇၀] မှ  ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ရန ်ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ် 
ပါသည်။   ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၅)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၇၈၁)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၇၈၁)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ (၆၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ 
မိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးေအာင် 
သိန်း [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၃၃၉၇]အမည် 
ေပါက်ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမအား ဂရန် 
ေြမအမည်ေပါက် ဦးေအာင်သိန်း(ဖခင်)
ှင့် (မိခင်)ြဖစ်သူတို ကွယ်လွန်၍ သား 
ြဖစ်သူ ဦးသန်ဇင်လ  င်[၁၂/ပဇတ(ိုင်) 
၀၀၀၃၄၇]၏ အေထွေထွကုိယ်စားလှယ် 
လ ဲစာအမှတ်-၈၇၃(၁၈-၁-၂၀၂၂) ရရှိသူ 
ဦးသူရိန်လင်း[၁/မကတ(ိုင်)၀၅၀၄၉၃]
မှ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း  
ှင့် တစ်ဦးတည်းေသာသားြဖစ်ေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ် - ၁/၂၈၂၉/၂၀၂၂ 
(၂၆-၁-၂၀၂၂)၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ 
(၂) ေစာင်၊ ဂရန်မူရင်း၊ မိခင်/ဖခင် ေသ 
စာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ ကုိယ်စားလှယ် 
လ ဲစာ၊  ကုိယ်စားလှယ်လ ဲအပ်သူ သက်ရိှ 
ထင်ရှားရိှေကာင်းှင့် ြပန်လည်ုပ်သိမ်း 
ြခင်းမရှိသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ကျမ်း 
ကျနိ်လ ာအမှတ-်၁/၂၈၂၈/၂၀၂၂ (၂၆-၁-
၂၀၂၂)တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်/အေရာင်းေြမပုံ
ကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ေြမြပင ်
ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ (၁)ထပ်၊ သွပ်မိုး 
အတ်ုညပ်(၁)လုံးရိှပီး ညမီြဖစ်သ ူေဒ ဝင်း 
ဝင်းြမတ်မသိားစ ုထားရိှပါသည်။ ေဒ ဝင်း 
ဝင်းြမတ်မှ G.P ဦးသရူန်ိလင်း၏ ပိင်ုဆိင်ု/
အေရာင်းအဝယ် ေြမပုံကူးယူြခင်းအား 
သရိှိသေဘာတညူေီကာင်း တင်ြပထား၍ 
ပိုင်ဆိုင်/အေရာင်း ေြမပုံေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမ းချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမ းချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂/ခကံဘဲ့)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၂၂/ 

ဇ-၂/ေအ၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၃)ဧက၊ ေြမပိင်ုေြမ လ/န(၃၉)၊ ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၂၂/
ဇ၂) (ေအ)၊ မ လမ်းသွယ်(၄)လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ အမည်ေပါက် ဦးထွန်း 
လှ[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၁၈၇၉၄]၊ ေဒ ခင်ကည်[၁၄/ဘကလ (ုိင်)၀၂၁၆၅၉]တုိကွယ်လွန် 
သြဖင့ ်သား၊ သမီးများြဖစ်သ ူဦးစိုးလ  င်[၁၄/ဘကလ (ိင်ု)၀၂၀၆၀၄] ေဒ စ ာထွန်းသန်း 
[၁၂/တမန(ိင်ု)၁၀၂၃၇၂]၊ ေဒ သတီာမိုး[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၁၈၇၉၅]၊ ေဒ ဥမ ာမျိးွယ်[၁၂/
ကမတ(ုိင်)၀၁၈၇၉၆] ၊  ဦးေနမျိးထွန်း [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၁၈၇၉၇]၊ ဦးေဇာ်လင်းထွန်း[၁၂/
တမန(ိုင်)၀၈၄၁၂၆]တိုမှ ေြမပိုင်ေြမအမည်ေပါက်စာချပ်၊ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံ 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသဆံုးမ လက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတုိ တင်ြပ၍ 
အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်းေကညာမှတ်ပုတံင်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှ 
ပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။                      ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)                      ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-(၉၃၂)၊   ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၉၃၂)၊   ဦးလင်းလမ်း၊  (၄၂)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ဦးစုိးလွင်(DNU-၀၁၉၆၄၀) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန်)ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးစုိးလွင်(DNU-၀၁၉၆၄၀)ထံမှ General Power 
အမှတ်-၇၁၅၅/၂၀၁၈(၆-၇-၂၀၁၈)ရသူ ေဒ သူဇာလ  င် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၅၄၀၄၀]မှ 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)မူရင်းမှာ မီးေလာင်ပျက်စီးသွားေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခခံျက်၊ ဒဂုေံြမာက်မိနယ်၊ အမှတ်(၄၂)ရပ်ကွက် အပ်ုချပ်ေရးမှးှင့ ်(၄၈)
ရပ်ကွက ်အုပ်ချပ်ေရးမှးတို၏ ေထာက်ခံချက်၊ ထားဝယ်ေချာင်နယ်ေြမရဲကင်းစခန်း
ေထာက်ခံချက်၊ GP မူရင်း၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ ဦးစုိးလွင် သက်ရိှထင်ရှားရိှပီး 
GP မုပ်သိမ်းေသးေကာင်း ေဒ သူဇာလ  င်၏ ကျမ်းကျနိ်လ ာတိုတင်ြပ၍ ဂရန်မိတ  
ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ဌာနမှ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့အ်ညီ ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 
ြခင်း၊ သတင်းစာေကာ်ြငာပီး ဦးစိုးလွင်၏ဂရန်မိတ ေလ ာက်ထားြခင်းကို ခွင့်ြပပီး 
ြဖစ်ပါသြဖင့ ်အမ တဲွအမှတ် ၃၃၇/ဒဂမ/အဆည/၉၄ ြဖင့ ်မလူထတ်ုေပးထားသည့မ်ရူင်း 
ဂရန်စာအုပ်အားုံးတွင်းအမိန်ထုတ်ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ဦးစိုးလွင်၏ ဂရန် 
မိတ ေလ ာက်ထားြခင်းအား ခွင့်ြပပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ဝမ်းတွင်းမိ၊ ဝမ်းတွင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်ှင့် အမည်(စမ-

စက်မ ကွက်သစ်)၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၁၉၈၊ ၁၉၉)၊ ေြမဧရိယာ ၀ ဒသမ ၃၆၆ ဧကရိှ ေြမကွက် 
(၂)ကွက်သည် မလူက ဦးေရ ေမာင်၊ ဦးေစာလွင်တို အမည်ေပါက် ေြမကွက်များြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါေြမကွက်(၂)ကွက်အား ေဒ ြမသတီာ[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၅၀၇၃၃]မှ (၁၅-၈-၂၀၁၇)
ရက်တွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်၍ အိမ်ဝိုင်းေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုဝယ်ယူခဲ့
ပါသည်။ အဆိုပါ အိမ်ဝိုင်းေြမ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်မူရင်းများမှာ ခရီးသွားလာရင်း 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ် မတိ မှန်ေလ ာက်ထားခဲရ့ာ ဝမ်းတွင်းမိနယ် စာချပ်စာတမ်း၊ 
မှတ်ပံုတင်ံုးမှ မိတ မှန်ထုတ်ေပးခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ အေထာက်အထားများြဖင့် ေဒ ြမ 
သတီာမှ ေြမငှားဂရန်အသစ်ေလ ာက်ထားြခင်းအေပ  ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလု ံ
ေသာ အေထာက်အထားများှင့်အတ ူေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ ဝမ်းတွင်းမိနယ် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသုိ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူရိှပါက ဥပေဒနည်းဥပေဒ လပ်ုထုံးလုပ်နည်း 
များှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
လိုက်သည်။     မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး

မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဝမ်းတွင်းမိမိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဝမ်းတွင်းမိ

ေစ့စပ်ေကာင်းလမ်းဖျက်သိမ်းြခင်းေစ့စပ်ေကာင်းလမ်းဖျက်သိမ်းြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊    ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊   ချယ်ရီဥယျာ်အိမ်ရာ၊ 

အမ်ိအမှတ် (၂၇)ေန မေကျာ့မာလာြမင့် [၈/မကန(ိင်ု)၁၆၉၆၆၀]၏ လ ဲအပ် 
 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

မေကျာမ့ာလာြမင့ှ်င့ ်ေမာင်ရထွဲဋ်ဝင်း [၁၄/ကကထ(ိင်ု)၁၃၄၁၁၁] 
တိုသည် (၂၅-၁-၂၀၂၀)ရက်တွင် ှစ်ဖက်မိဘများှင့ ် ဧည့်ပရိသတ ်
များေရှေမှာက်၌ ေစစ့ပ်ေကာင်းလမ်းခဲ့ကပါသည်။ ယခအုခါ မေကျာမ့ာလာ 
ြမင့ှ်င့ ်ေမာင်ရထွဲဋ်ဝင်းတိုသည် စတ်ိသေဘာထားချင်း မတိက်ုဆိင်ုေတာပ့ါ 
သြဖင့် ေစ့စပ်ေကာင်းလမ်းြခင်းအား မေကျာ့မာလာြမင့်ဘက်မှ ဖျက်သိမ်း 
ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ယ်မင်းြမင့်ေဆွ (LL.B.,C.B.L)ေဒ ယ်မင်းြမင့်ေဆ ွ(LL.B.,C.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၂၃/၂၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၂၃/၂၀၁၆)
၀၉-၄၂၀၇၂၈၇၁၃၀၉-၄၂၀၇၂၈၇၁၃

မီးေဘးေရှာင် မီးေဘးေရှာင ်

မေလာင်ခင်တားမေလာင်ခင်တား

 (၃၁)ကိမ်ေြမာက်မှ

Kurash အားကစားနည်းများ ထပ်တိုးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာအားကစားအဖဲွအများစုသည် လာမည့်ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွ 

အတွက်  ပီးခဲ့သည့်ှစ်ကတည်းက  ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်ခဲ့ပီး 

အားကစားအဖဲွ ေြခာက်ခမှုာမ ူပိင်ပဲွအကိြပင်ဆင်မ အြဖစ် 

တုတ်ိုင်ငံ၌ သွားေရာက်ေလ့ကျင့်ခဲ့သည်။

 ြမန်မာ့လက်ေရးစင်  အမျိးသမီးေဘာလုံးအသင်းမှာ 

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌လည်းေကာင်း၊  ြမန်မာအမျိးသား 

ေဘာလုံးအသင်းမှာ ယေူအအီးိင်ုင၌ံလည်းေကာင်း လက်ရိှ 

သွားေရာက်ေလက့ျင့်လျက်ရိှပီး ေြခစမ်းပဲွများ ယှ်ပိင်ကစား 

လျက်ရိှသည်။ ြမန်မာလ့က်ေရးစင် အမျိးသားဖဆူယ်အသင်း 

မှာမူ မတ် ၁၀ ရက်မ ှဧပီ ၁၂ ရက်အထိ ထိုင်းိုင်ငံ၌ ေနထိုင် 

ေလ့ကျင့်ပီး  ထိုင်းဖိတ်ေခ   ဖူဆယ်ပိင်ပွဲှင် ့  အာဆီယံ 

ဖူဆယ်ပိင်ပွဲများ   ယှ်ပိင်ခဲ့သလို      ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်

အမျိးသမီးဖူဆယ်အသင်းမှာမ ူဧပ ီ၂၀ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိ 

ကျင်းပသည့် ထုိင်းဖိတ်ေခ   ဖူဆယ်ပိင်ပဲွယှ်ပိင်ပီးေနာက် 

ထိုင်းိုင်ငံ၌ ဆက်လက်ေလ့ကျင့်လျက်ရှိသည်။

(၃၁) ကမ်ိေြမာက် ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွတွင် ေရ တဆံပ်ိစစုေုပါင်း 

၅၂၆ ခု ချးီြမင့်မည်ြဖစ်ပီး အားကစားနည်းအချိကိ ုေမ ၆ 

ရက်တွင် စတင်ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 

 ကိုညီေလး

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ  ၂၈

ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့ ်      ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ ်

ေတာင်ပိင်ုးတိုတွင်   တမ်ိအသင့အ်တင့မှ်   တမ်ိထထူပ်ေနပီး 

ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တွင်     တိမ်အနည်းငယ် 

ြဖစ်ထွန်းေနသည်။

မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ် အ ေြခအေန

ေရ ဘို  ဧပီ   ၂၈

ေွရာသီေရာက်ရှိလာပီြဖစ်၍ မီးေဘး 

အ ရာယ်ကိတင်ကာကွယ်ေရး  သုပ်ြပ 

ေလ့ကျင့်မ များကို ဧပ ီ၂၆ ရက်က  စစ်ကိုင်း 

တုိင်းေဒသကီး ေရ ဘုိခုိင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး 

ဌာနုံးတွင် ြပလပ်ုရာ  ခိင်ုငါးလပ်ုငန်းဦးစီး 

ဌာနမှး ဦးေအာင်သန်းဦး  ဦးေဆာင်သည့် 

ေရ ဘိုခိုင်  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊  ေရဦးမိ 

နယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန၊ ေရ ဘိငုါးလပ်ုငန်း 

စခန်း၊  ယင်းမာပင ် ငါးလုပ်ငန်းစခန်းတိုမှ 

ဝန်ထမ်းများက      သုပ်ြပေလ့ကျင့်မ များ 

ြပလုပ်ကသည်။ 

အဆိုပါ သုပ်ြပေလ့ကျင့်မ တွင် ေရ ဘို 

မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးဌာန 

မှး ဦးေအာင်ြမတ်တိုးှင် ့တပ်ဖွဲဝင ်ရှစ်ဦး 

တိုက       မီးသေဘာသဘာဝအေကာင်း၊ 

မီးေလာင်မ ြဖစ်ရန် လိအုပ်ေသာအချက်များ၊ 

မီးြငိမ်းသတ်နည်း စသည်တိုကို အသိပညာ 

ေပး ေဟာေြပာပီး ေလာင်စာဖယ်ရှားနည်းြဖင့် 

မီးြငိမ်းသတ်နည်းကို  လက်ေတွသုပ်ြပ 

ြခင်း၊ မီးသတ်ေဆးဘူး ထားသိုထိန်းသိမ်း 

နည်းှင့်   အသုံးြပပုံ၊  ေလြဖတ်ေတာက ်

ဖုံးအုပ်နည်းြဖင့်     မီးြငိမ်းသတ်နည်းကို 

လက်ေတွြပလုပ်ြခင်း၊   ဂက်စ်အုိး အသုံးြပ 

လ င် လိက်ုနာရမည့်အချက်များှင့် မီးေလာင် 

မီးလန်မ (Small Fire) ြဖစ်လ င်  မီးြငိမ်း 

သတ်နည်းတိုကို လက်ေတွသုပ်ြပကပီး 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ    ဝန်ထမ်းများက 

လက်ေတွသုပ်ြပ        ေလ့ကျင့်မ ြပလုပ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                   သတင်းစ်

ေရ ဘိုခိုင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှးုံး၌ မီးေဘးအ ရာယ် 
ကိတင်ကာကွယ်ေရး သုပ်ြပေလ့ကျင့်



ဧပီ  ၂၉၊   ၂၀၂၂

စီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်ေနြပည်ေတာ်

ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူး ေရးေြဖစာေမးပွဲကျင်းပမည့်ရက်ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူး ေရးေြဖစာေမးပွဲကျင်းပမည့်ရက်

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
၁။  ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ 

ဒတုယိဦးစီးမှး (လစာ န်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး(၃၀) ေနရာအတွက် 

ေရးေြဖစာေမးပွဲကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည-်

 (က) ရက်စွဲ - ၂၁-၅-၂၀၂၂ ရက်(စေနေန )

 (ခ)  အချနိ် - နံနက် ၉:၀၀နာရီမှ ၁၁:၀၀ နာရီထိ (အဂ  လိပ်စာ)

    မွန်းလွဲ ၁၃:၀၀ နာရီမှ ၁၅:၀၀ နာရီထိ

    (ြမန်မာစာှင့်အေထွေထွဗဟုသုတ)

 (ဂ)  ေနရာ - ုံးအမှတ်(၃၄)၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၊ ေနြပည်ေတာ်

၂။  ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကို ၁၈-၅-၂၀၂၂ ရက်မှ ၂၀-၅-၂၀၂၂ 

ရက်ထိ နံနက် ၉:၃၀ နာရီမှ ညေန ၁၆:၃၀ နာရီထိ ုံးချနိ်အတွင်း ေငွေရးေကးေရး 

ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၄)၊ အပ်ုချပ်ေရးှင့ ်လူအရင်းအြမစ်စမီခံန်ခဲွမ  

ဌာနခဲွသုိ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား(မူရင်း)ြပသ၍ ကာယကံရှင်ကုိယ်တုိင် လာေရာက် 

ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။

၃။  ေြဖဆုိခွင့်ရရိှသူများ၏ အမည်ှင့် ခံုအမှတ်အား ဝန်ကီးဌာန၏ website: www.

mopf.gov.mm ှင့် ဌာန၏ Facebook စာမျက်ှာြဖစ်ေသာ Financial Regulatory 

Department တိုတွင် ဝင်ေရာက ်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် - ၁၂၃၊ 

ေြမကွက်အမှတ် - ၁၂၈၊ ေြမကွက်အမှတ် - ၁၂၈၊ အလျား - ၄၀ေပ၊ အနံ - ၆၀ ေပရိှ ဦးေအာင်ြမင့် 

အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်မူရင်းှင့်တကွ ေြမကွက်အား လက်ဝယ်ထား ပုိင်ဆုိင်အကျိး 

ခံစားလျက်ရှိသူ ေဒ တင်ဆန်းြမင့် [၅/ကဘလ(ိုင်)၀၉၀၂၈၄]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ 

များြဖစ်ကေသာ ဦးဝင်းေမာင ် [၁၃/တကန(ိုင်)၀၇၄၀၆၁]ှင့် ေဒ ေအးေအးေအာင ်

[၁၃/တကန(ိင်ု)၁၄၅၅၄၁]တိုက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်

ဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းများမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ဤေကညာပါသည့ ်ေနရက်မှ 

(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးမင်းေဆွ (B.A, R.L)ဦးမင်းေဆွ (B.A, R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၀၂၁/၁၉၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၀၂၁/၁၉၈၁)

အမှတ်-၈၃၊ အခန်း (၁၄/ေအ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊အမှတ်-၈၃၊ အခန်း (၁၄/ေအ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၆၃၇၈ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၆၃၇၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သုမိတ ာ(၁၈)လမ်း၊ 

အမှတ်(၇၀၉)၊ အကျယ်(၃၇ ၁
၂ x ၅၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထား 

သည့် (၃)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်တွင် ကန်ထိုက်တာ ဦးလှဝင်း ရရှိသည့် (၂)ထပ် 

အကျယ်အဝန်း (၁၂ ၁
၂ x ၅၀)ေပရိှ B-3 အလယ်ခန်းကုိ ၎င်းထံမှ အေရာင်းအဝယ် 

စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူထားသည့ ်ဦးေစာေဝလင်းထူး[၁၂/အစန(ိုင်)၁၉၇၆၈၃]
မှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုလာသြဖင့ ်က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွတိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းြဖင့ ်က ်ုပ်ထံလာေရာက ်ကန်  
ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ယုယုွယ် (LL.B, D.B.L)ေဒ ယုယုွယ် (LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၅၈)
အမှတ်(၁၃၂၇/က)၊ ေအးရိပ်သာ(၇)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)အမှတ်(၁၃၂၇/က)၊ ေအးရိပ်သာ(၇)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09- 973050118မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09- 973050118

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်အများသေိစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်၂၅)၊ လူေနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၅/၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၈)ဟုေခ တွင်ေသာ (၄၀ေပ x ၆၀ေပ)ရိှ ဦးထွန်းသက် 
(TRY-၀၉၉၆၉၂) ၊ ေဒ မိမိခုိင်(TGK-၀၇၇၃၇၅) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် 
ေြမကွက်၏ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ လမ်းမျက်ှာမူ လက်ယာဘက ်
အြခမ်း(၂၀ေပ x၆၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိအရပ် 
ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍ တရားဝင်လက်ရိှြဖစ်ပီး ေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံလျက် ဦးခုိင်မင်းထွန်း[၁၄/မမက(ုိင်)၁၃၉၃၇၈]မှ ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှလည်း ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့် 
ပတ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းအြပည့် 
အစံုြဖင့် လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက် လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးခင်ေမာင်ြမင့်   ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င်(LL.B)ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ်  ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င်(LL.B)
LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနLL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    (စ်-၁၇၄၇၇) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    (စ်-၁၇၄၇၇) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)
(စ်-၅၆၈၃) (၂၈-၆-၁၉၉၁)  ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၈၆၁၆၀(စ်-၅၆၈၃) (၂၈-၆-၁၉၉၁)  ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၈၆၁၆၀
ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၃၂၁၈၁   ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၃၂၁၈၁   

အမှတ်(၉)၊ ဂ မာလမ်း၊ (၅/၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၉)၊ ဂ မာလမ်း၊ (၅/၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၃၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၈၂(က)၊ 

ဧရိယာ (၀.၀၂၇)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၂၈၂/က၊ သီရိမဂ  လာပတ်လမ်း၊ 

(၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ ေဒ သန်းေအာင်[၁၂/အစန(ုိင်)၁၅၇၅၄၄]အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀) 

ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ သန်းေအာင် [၁၂/အစန(ိင်ု)၁၅၇၅၄၄]ထမှံ အရပ်ကတ ိ

စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယခူဲသ့ ူေဒ ချိချိဦးမှ (တရားလိ)ု ြပလပ်ု၍ ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံး 

တရားမကီးမ အမှတ်- ၁၆/၂၀၂၁ (၁၁-၅-၂၀၂၁)ြဖင့် ပဋိညာ်အတုိင်း အေရာင်းအဝယ် 

စာချပ်မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ြဖင့် ေဒ သန်းေအာင်အား(တရားပိင)်ထားရှိပီး တရား 

စွဲဆိုခဲ့ရာ တရားလိုမ ှအိုင်ဒီကရီရရှိခဲ့ပါသည်။ တရားမဇာရီမ အမှတ်- ၇/၂၀၂၁(၂၉-

၁၀-၂၀၂၁) အရ တရား ံးကိယ်ုစား ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် တရားုံးမှ ခန်အပ်ြခင်းခရံသ ူ

ဘီလစ်ေဒ ငုဝါ [၁၂/လမန(ိုင်)၀၂၉၆၃၃]မှ တရားုံးဒီကရီ အေထာက်အထားများ၊  

တရားုံးမှ ခန်အပ်ြခင်းစာ၊ ေနစ်မှတ်တမ်း၊ ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ အေရာင်းေြမပုကံူး 

ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 

လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။                                                  ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                                          မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                          မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အစုရှယ်ယာေလ ာ့ချြခင်းအစုရှယ်ယာေလ ာ့ချြခင်း
 က န်ေတာ်များ AES ACCURATE ENGINEERING 

COMPANY LIMITED ၏ အစုရှယ်ယာတန်ဖိုးအား ကျပ်သိန်း 

(364,700,000)မှ ကျပ်သိန်း (177,100,000)သို ြပင်ဆင်ေလ ာ့ချ 

လိုက်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

                                        ဒါိုက်တာအဖွဲ                                        ဒါိုက်တာအဖွဲ

AES ACCURATE ENGINEERING CO.,Ltd.AES ACCURATE ENGINEERING CO.,Ltd.

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၆၇)ရပ်ကွက်၊ ရတနာ 

လမ်း၊ ရတနာှင်းဆီအဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(3-B)၊ အခန်းအမှတ် 

(1701)အား အမည်ေပါက် ေဒ ထက်ထက်ဇင်[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၆၇၅၀]

ထံမှ ဝယ်ယူထားသ ူေဒ စုစုငိမ်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၀၅၃၃]က တိုက်ခန်း

ပိင်ုဆိင်ုခွင့စ်ာအပ်ုတွင် အမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  

ကန်ကွက်လုိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက် 

အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန(ံုးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန(ံုးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ Yankin Palm Village 

အမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်(၂၄)၊ အခန်းအမှတ်(၁၁)အား အမည်ေပါက် ဦးသန်ိးေဇာ် 

[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၂၁၇၈၅]ထမှံ ဝယ်ယထူားသ ူေဒ သန်းသန်းဆင့[်၁၂/ကမရ 

(ိင်ု)၀၃၇၇၅၉]က တိက်ုခန်းပိင်ုဆိင်ုခွင့စ်ာအပ်ုတွင် အမည်ေြပာင်းလေဲပးပါ 

ရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့် တင်ြပကန်ကွက်ိုင ်

ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန(ံုးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန(ံုးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွကုမ ဏီြဖစ်သည့် MYA THIRI 

TRADING CO., LTD ၏ EXPORT DECLARATION စာရက် 

ြဖစ်သည့်  ED No.200001013450(23-12-2016)သည် 

ေပျာက်ဆံုးသွားသြဖင့် သက်ဆုိင်ရာဌာနတွင် မိတ မှန်ြပန်လည် 

ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

MYA THIRI TRADING CO., LTD ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-YA THIRI TRADING CO., LTD ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးခိုင်ဇင် (LL.B)               ေဒ သီတာေအးြမင့်(LL.B)ေဒ ေအးခိုင်ဇင် (LL.B)               ေဒ သီတာေအးြမင့(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၁၀၁၂၄)                                                    (စ်-၁၅၇၅၈) (စ်-၁၀၁၂၄)                                                    (စ်-၁၅၇၅၈)

အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၃၁၄၀၄ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၃၁၄၀၄

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်

လမ်းဦးစီးဌာန၊ ေြမာက်ဦးခိုင်လမ်းဦးစီးဌာန၊ ေြမာက်ဦးခိုင်

တင်ဒါအမှတ်-၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃တင်ဒါအမှတ်-၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ေြမာက်ဦးခိုင်မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘ  ာေရးှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု/ြပည်နယ်ဘ  ာရန်ပံုေငွြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့် လမ်း/တံတား 

လုပ်ငန်းများအတွက် အသံုးြပရန်လုိအပ်ေသာ လုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းများအား (ြမန်မာကျပ်ေငွ) 

ြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချမည့်ရက ် - ၉-၅-၂၀၂၂ရက်

တင်ဒါေလ ာက်လ ာအေရာင်း - ၁၈-၅-၂၀၂၂ရက ်(၁၄:၀၀)နာရီ

ပိတ်မည့်ရက/်အချနိ်

တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက/်အချနိ် - ၁၉-၅-၂၀၂၂ရက ်(၁၃:၀၀)နာရီ

တင်ဒါဖွင့်ပွဲြပလုပ်မည့်ေနရာ - ခိင်ုလက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

  (မိြပ)ုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ 

  ထမ ရာဇ်ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဦးခုိင်၊ 

  ေြမာက်ဦးမိ။

တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက ်

များကို ေြမာက်ဦးခိုင်၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ခိုင်လက်ေထာက် န်ကားေရးမှးုံး၊ ဖုန်း-

၀၉-၄၂၁၇၆၈၂၇၀ တွင် ုံးချနိ်တွင်း စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ က န်းကေလးေကျးရာ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ က န်းကေလးေကျးရာ 

အုပ်စု၊ အမှတ်(၃)လမ်းမ၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်-၉၈၆အုပ်စု၊ အမှတ်(၃)လမ်းမ၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်-၉၈၆A၊ ကွင်း/အကွက် ၊ ကွင်း/အကွက် 

အမည်-က န်းကေလး၊ ဦးပိင်ုလပ်ုကွက် အမှတ်-၁၆၊ ဧရယိာ(၆.၅၃)အမည်-က န်းကေလး၊ ဦးပိင်ုလပ်ုကွက် အမှတ်-၁၆၊ ဧရယိာ(၆.၅၃)

ဧက၊ ဦးပိုင်လုပ်ကွက်အမှတ်-၁၈၊ ဧရိယာ(၃.၁၆)ဧက၊ ဦးပိုင် ဧက၊ ဦးပိုင်လုပ်ကွက်အမှတ်-၁၈၊ ဧရိယာ(၃.၁၆)ဧက၊ ဦးပိုင် 

လုပ်ကွက်အမှတ်-၁၉/က၊ ဧရိယာ(၄.၇၃)ဧက၊ ဦးပိုင်လုပ်ကွက် လုပ်ကွက်အမှတ်-၁၉/က၊ ဧရိယာ(၄.၇၃)ဧက၊ ဦးပိုင်လုပ်ကွက ်

အမှတ်-၂၅၊ ဧရိယာ(၂.၁၆)ဧက၊ စုစုေပါငး်ဧရိယာ(၁၆.၅၈)အမှတ်-၂၅၊ ဧရိယာ(၂.၁၆)ဧက၊ စုစုေပါငး်ဧရိယာ(၁၆.၅၈)

ဧကအကျယ်ရိှ ေြမကွက်(၄)ကွက် အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ဧကအကျယ်ရိှ ေြမကွက်(၄)ကွက် အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက် ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက် 
အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာရှိ လယ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်(၄)ကွက်ှင့်တကွ 

ယင်းေြမကွက်ေပ ၌ စိုက်ပျိးထားသည့်စားပင်သီးပင်များအားလုံးအပါအဝင် ယင်းေြမ

ကွက်များှင့်ပတ်သက်ဆက် ယ်လျက်ရှိသည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို 

တရားဝင်အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးမင်းသရူယိ[၁၀/ကမရ(ိင်ု)၀၀၀၄၀၈]ထမှံ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွတစ်ဦးက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွများ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်သည့် 

စရန်ေငွကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထုိေကာင့် ယင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လိုသူများရှိပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားခုိင်လံုစွာ 

ြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။  အကယ်၍  သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။  

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ေစာဦးေဒ ခင်ေစာဦး

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)စ်-၆၇၀၂(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)စ်-၆၇၀၂

United Condo၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့် နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ United Condo၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့ ်နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ 

ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။



ဧပီ  ၂၉၊   ၂၀၂၂

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲတနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ၊ ထားဝယ်မိတနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ၊ ထားဝယ်မိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းှင့် တင်ဒါေရာင်းချြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းှင့ ်တင်ဒါေရာင်းချြခင်း

၁။    ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ စည်ပင်သာယာေရး 
အဖဲွကွပ်ကမဲ ေအာက်ရိှ မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွများအတွက် လိအုပ် 
သည့် ကတ ရာ(၁၀၉.၃၄)တန်၊ တစ်ပါအမ  က်သိမ်းယာ်(၃)စီး၊ ေရပုပ်စုပ ်
ယာ်(၁)စီးတိုအား ြမန်မာ(ကျပ်)ေငွြဖင့်ဝယ်ယူ၍ ကျပ်သန်း(၁၀၀)ှင့် 
အထက် လုပ်ငန်း(၉)ခုအား(Lot) အလုိက် ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့် 
စတ်ိပါဝင်စားသည့လ်ပ်ုငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်ေလ ာက်လ ာများ တင်သွင်းိင်ု 
ပါေကာင်း အသိေပးဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

(က)တင်ဒါေလ ာက်လ ာ စတင် - (၂၉-၄-၂၀၂၂)
      ေရာင်းချမည့်ေနရက်
(ခ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်မည့် - (၁၂-၅-၂၀၂၂)(၁၆:၀၀)နာရီ
     ေနရက်/အချနိ်
(ဂ) တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့်ေနရက ် - (၁၉-၅-၂၀၂၂)
(ဃ)တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့်ေနရာ - တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊
  စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲုံး၊
  အစည်းအေဝးခန်းမ၊ထားဝယ်မိ။
(င) ဆက်သွယ်စုစံမ်းိင်ုသည့ဖ်န်ုးနပံါတ်-၀၅၉-၂၀၂၃၄၈၁၊ ၀၅၉-၂၀၂၃၄၈၂

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံများကို အထက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာတွင် ုံးချနိ် 
အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ုံးချနိ်အတွင်း 
ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၂၀၂၂-၂၀၂၃ခု ဘ  ာေရးှစ်၊   တိုင်းေဒသကီးရန်ပုံေငွြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်မည့် တနသ  ာရီမိ ေရကီးနစ်ြမပ်မ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း 
လုပ်ငန်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း (၂၅၅ကျင်း)ေဆာင်ရက် 
လိပုါ၍ ြမန်မာိင်ုငသံားလပ်ုငန်းရှင်များထမှံ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါတင်သွင်းရန် 
ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

(က)တင်ဒါေလ ာက်လ ာ -၂၉-၄-၂၀၂၂ ရက်မှ
      ေရာင်းချမည့်ရက ်  ၁၂-၅-၂၀၂၂ ရက်အထိ
(ခ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ၁၃-၅-၂၀၂၂ ရက်
      တင်သွင်းရက ်  (၁၆:၀၀)နာရီအထိ
(ဂ)  တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက/်ေနရာ - ထပ်မံအေကာင်းကား
  ပါမည်။
(ဃ)တင်ဒါတင်သွင်းရန်လိပ်စာ - ဒုတိယ န်ကားေရးမှး
  ုံး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့်
  ေရအသံုးချမ စီမံခန်ခဲွေရး 

ဦးစီးဌာန၊ မဂ  လာသီတာ 
လမ်း၊  ဝဲက န်းထိန်လယ်ရပ်၊ 

  ထားဝယ်မိ။
  ဖုန်း-၀၅၉-၂၀၂၁၇၁၃၊ 
         ၀၅၉-၂၀၂၁၇၁၄

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်ဖိးေဇဦး[၁၂/တမန(ိင်ု) 

၁၂၉၁၅၃]၏ ိုင်ငံကူးလက်မှတ ်All in 

One  စာအုပ်မူရင်းမှာ  ခရီးသွားရင်း 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်     ေတွရိှပါက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-09-940355525ဖုန်း-09-940355525

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိငး်)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၈၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-(၂၈၅)၊ အုတ်လှငယ်လမ်း၊ ဧရိယာ-(၄၅x ၆၀)ေပ အကျယ်ရှိ 

ေြမကွက်ှင့် ထုိေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ 
တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ ေအးြမင့်[၁၂/လမန(ုိင်)၀၃၂၆၀၁] ထံမှ 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်ေြမအေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍ 

ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့၊် ရပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားအြပင် အြခားမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ် 

ထံသို ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်မာသည့်မူရင်း စာရက် 
စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ 

အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ 

ေရာင်းဝယ်မ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သိဂ   ေအာင် LL.B,Dip in Business Lawေဒ သိဂ   ေအာင် LL.B,Dip in Business Law

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၄၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၄၀၄)

အမှတ်(၁၉၉)၊ ဗိုလ်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၉၉)၊ ဗိုလ်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲတနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

သယံဇာတေရးရာဝန်ကီးဌာနသယံဇာတေရးရာဝန်ကီးဌာန

Swiss Challenge တင်ဒါေခ ယူြခင်းSwiss Challenge တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ေကာ့ေသာင်းခိုင်၊ ေကာ့ေသာင်း 

မိနယ်၊ ဆယ်မုိင်ေကျးရာတွင် Solar နည်းပညာြဖင့် (၁၀) မဂ ါဝပ် 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ေရးစီမံကိန်းေဆာင်ရက်ရန ်Swiss 

Challenge တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ       - ၂၈-၄-၂၀၂၂ရက်

        စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်

  (ခ)    တင်ဒါေလ ာက်လ ာ              -  သယဇံာတေရးရာဝန်ကီးဌာန

            ေရာင်းချ/တင်သွင်းမည် ့ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

            ေနရာ  အစိုးရအဖွဲုံး၊ ထားဝယ်မိ။

      (ဂ) တင်ဒါပိတ်ရက်ှင့်အချနိ် - ၂၇-၅-၂၀၂၂ ရက်

    (၁၆:ဝဝ) နာရီ

၂။ ေဒသခတံိင်ုးရင်းသားလပ်ုငန်းရှင်များအား ဦးစားေပးမည်ြဖစ်ပီး၊ 

အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက ဖုန်းအမှတ်-၀၅၉-၂၃၅၆၄ သုိ တုိက်ုိက် 

ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီတင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီ

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ထက်ေဝယံလင်း 

[၁၀/ကထန(ိုင်)၁၀၆၂၇၇]၏ ိုင်ငံကူး 
လက်မှတ်(Passport No-MB067582)
သည် ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် ေတွရိှပါက 
ေအာက်ပါ ဖန်ုးနပံါတ်သို အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်-

 ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၅၄၂၃၆၆ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၅၄၂၃၆၆

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ -၆၆)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ -၆၆)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၅၃၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၅၃
ေဒ ကည်ကည်ေမ  ှင့် ၁။ ေဒ ေမေမသန်         ၈။ ေမာင်မျိးေဇာ်ကို
                                 ၂။ ဦးသန်ထက်            (အရယ်မေရာက်ေသးသ)ူ
                                 ၃။ ဦးမင်းလွင ်             (အုပ်ထိန်းသူ ေဒ ယုယုမာ)
                                 ၄။ ဦးမင်းသန်ေနာင ်     ၉။ မေရ ရီဝင်း
                                 ၅။ ဦးေဇာ်မျိးထွန်း        (အရယ်မေရာက်ေသးသ)ူ
                                 ၆။ ေမာင်စုိးဘုိဘုိထွန်း    (အုပ်ထိန်းသူေဒ ေမေမသန် )
                                 (အရယ်မေရာက်ေသးသူ)
                                 ၇။ ေမာင်ဝိုင်းဘိုဘိုထွန်း
                                 (အရယ်မေရာက်ေသးသ)ူ
                                 (၎င်းတို၏အုပ်ထိန်းသူ
                                  ေဒ ခင်သ ာေဇာ်)
(တရားိုင်)                                           (တရား ံးများ)(တရားိုင်)                                           (တရား ံးများ)
  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ ၂၀၁၃ခုှစ်၊ တရားမ 
ကီးမ  အမှတ်-၇၉ အမ တွင် အိုင်ဒီကရီကိ ုအတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်
ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာပစ ည်းကို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ေမလ(၁၈)ရက်ေန၊ နံနက် 
(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ၎င်းပစ ည်းတည်ရှိရာအရပ်၌ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ 
ကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဝင် လ အဲပ်သည့်ကုိယ်စားလှယ်ြဖင့်ေသာ် 
လည်းေကာင်း ေလလံဆွဲဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည-်

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ
၁။  ပစ ည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှာ တရားုိင်က 
တရားုံးသို တင်ြပချက်အရ သိရသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန်ြခင်း
တစ်ခခုေုပ ေပါက်ပါက တရားုံးက တာဝန်ယမူည်မဟတ်ုပါ။ တရား ံး၏ အကျိး 
သက်ဆိင်ုသမ ကိသုာ ေရာင်းချလမိ့မ်ည့်အေကာင်း၊  ေလလဆဲွံဝယ်မည့သ်တူိုအား 
အထူးသတိြပရန်   းေဆာ်လိုက်သည်။
၂။  ေလလံတင်ေရာင်းချသည့်နည်းစနစ်ကိ ုေရာင်းချသူအရာရှိက သတ်မှတ် 
သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။
၃။  ေဈး န်းအြမင့်ဆုံးဝယ်ယူသူအား ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူအြဖစ ်သတ်မှတ် 
မည်။ သိုေသာ် အြမင့်ဆုံးေပးသည့် ေဈး န်းမှာ ေရာင်းချသည့်ပစ ည်းအတွက် 
လက်ခရံန်မသင့ေ်ကာင်း ေရာင်းချသအူရာရိှက ထင်ြမင်လ င် လက်မခဘံ ဲြငင်းပယ် 
ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၄။  ေလလတံင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းိင်ုေသာ ပစ ည်းအတွက် ေလလဆဲွံ 
ဝယ်သူက ေငွကျပ ်၁၀၀လ င် ၂၅ကျပ်ကို ေလလံဆွဲဝယ်ယူပီးသည်ှင့် တစ်ပိင ်
နက် ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထိုသို ေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် တစ်ဖန်ြပန်လည ်
ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။
၅။  ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူများသည် ေရာင်းချသည့်အရာရှိက သတ်မှတ်ထား 
သည့်စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲ ဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။
၆။  ေလလံဆွဲဝယ်ယူရရှိသူသည ် ၂၅ရာခိုင် န်း ေနချင်းေပးသွင်းပီးေနာက ်
ကျန်ေငမွျားကိ ုေလလတံင်ေရာင်းချသည့ေ်နကိပုယ်၍ ၁၅ရက်ေြမာက်ေန ုံးဆင်း 
ချန်ိမတိင်ုမ ီေပးေဆာင်ရမည်။ ၁၅ရက်ေြမာက်သည့ေ်နသည် ံုးပိတ်ရက်ြဖစ်လ င်  
ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင ်အေြပအေကျေပးသွင်းရမည်။
၇။  ေလလံကျန်ေငွများကို အထက်ပါေနရက်များကို ေပးေဆာင်ရန် ပျက် 
ကွက်ပါက ပစ ည်းကုိ တစ်ဖန်ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ေပးသွင်းထားသည့် 
ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ်သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

၂၀၂၂ခုှစ်၊ မတ်လ(၁၈)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ ေလလံတင် 
ေရာင်းချရန် ေကာ်ြငာစာထုတ်ေပးလိုက်သည်။

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

      ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး      ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး
ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်းေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်း

(က) အမှတ်(၉၄)၊ ကာယသုခ(၃)လမ်း၊ အင်းစိန်  ကမ်းခင်းေဈးကမ်းခင်းေဈး
 မိနယ်အတွင်းရိှ အလျား (၃၄)ေပxအနံ  သိန်း(၂၅၀၀)သိန်း(၂၅၀၀)
 (၈၆)ေပ ှစ်ထပ်တိုက် ေရ၊ မီးအစုံ။
(ခ) အမှတ်(၉၄)၊ ကာယသုခ(၃)လမ်း၊ အင်းစိန်  ကမ်းခင်းေဈးကမ်းခင်းေဈး
 မိနယ်အတွင်းရှ ိအလျား (၃၃)ေပxအနံ   သိန်း(၂၅၀၀)သိန်း(၂၅၀၀)
 (၈၆)ေပ သွပ်မိုး၊ အုတ်ညပ် ေရ၊ မီးအစုံ။
(ဂ)  အမှတ်(၉၄)၊ ကာယသုခ(၃)လမ်း၊   ကမ်းခင်းေဈးကမ်းခင်းေဈး
       အင်းစိန်မိနယ်အတွင်းရှ ိအလျား(၂၇)ေပx  သိန်း(၂၀၀၀)သိန်း(၂၀၀၀)
       အနံ (၃၆)ေပ ဂိုေဒါင်ပါ ေရ၊ မီးအစုံ။
(ဃ) အမှတ်(၉၄/ဂ)၊ ကာယသုခ(၃)လမ်း၊အင်းစိန်  ကမ်းခင်းေဈးကမ်းခင်းေဈး
       မိနယ်အတွင်းရှ ိအလျား(၁၀)ေပxအနံ(၅၁)ေပ သိန်း(၁၃၀၀)သိန်း(၁၃၀၀)
       ှစ်ထပ်အုတ်ညပ် ေရ၊ မီးအစုံ။
(င)  အမှတ်(၉)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ အင်းစိန်  ကမ်းခင်းေဈးကမ်းခင်းေဈး
      မိနယ်အတွင်းရှ ိအလျား(၄၀)ေပxအနံ(၂၀)ေပ    သိန်း(၆၀၀၀)သိန်း(၆၀၀၀)
      ှစ်ထပ်တိုက်(၁)လုံး ေရ၊ မီးအစုံ။
(စ) အမှတ်(၈၃၂)၊ ကာယသုခ(၃)လမ်း၊ အင်းစိန်  ကမ်းခင်းေဈးကမ်းခင်းေဈး
      မိနယ်အတွင်းရှ ိအလျား (၃၈)ေပxအနံ  သိန်း(၆၀၀၀)သိန်း(၆၀၀၀)
      (၈၅)ေပ ဂိုေဒါင်ပါ။

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

“အများသိေစရန် သတိေပးတားြမစ်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် သတိေပးတားြမစ်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃စီ၁)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(V၁၅၂)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၆)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၉၀)ဂရန်(သက်ကုန်)ေြမကွက်၏ 
အေနာက်ဘက်ြခမ်း အလျား(၂၀)ေပxအနံ(၆၀)ေပ အကျယ်အဝန်းခန်ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်
၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှ (၂)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အအုတံိုကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ စ ာ 
[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၁၄၆၄၄]၊ ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းအထက်ရပ်ကွက်၊ 
ဩဘာလမ်း၊ အမှတ်(၂၉)တွင်ေနထိုင်သူှင့် ၎င်း၏ညီမ/အစ်မတိုက  တရားဝင်ပိုင်ဆိုင ်
ေနထိုင်ကေသာ ပစ ည်းများြဖစ်ပါသည်။

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆလွက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်သံုးစဲွေနေသာ အထက်အပိဒ်ုပါ ေြမှင့အ်မ်ိ 
တိုအေပ  က ်ုပ်မိတ်ေဆွထိခိုက်နစ်နာိုင်သည့် မည်သည့်ကိစ ကိုမ  ေဆာင်ရက်ြခင်း 
မြပပါရန် အသိေပးတားြမစ်အပ်ပါသည်။ ဤတားြမစ်ချက်အား  လိုက်နာြခင်းမရှိဘ ဲ
ကျးလွန်ေဆာင်ရက်ခဲပ့ါက ဥပေဒှင့အ်ည ီထေိရာက်စွာ တရားစဲွဆိ ုအေရးယေူဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် သတိေပးတားြမစ်ေကညာအပ်ပါသည်။
   လ ဲအပ် န်ကားသူ        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ   လ ဲအပ် န်ကားသူ        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
   ေဒ စ ာ[၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၄၆၄၄]      ေဒ ဟိန်းထိုက်စိုး(LL.B)   ေဒ စ ာ[၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၄၆၄၄]      ေဒ ဟိန်းထိုက်စိုး(LL.B)
           အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၀၃၃)           အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၀၃၃)
        အမှတ်-၆၅၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်း၊         အမှတ်-၆၅၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်း၊ 
      ေကျာက်ေြမာင်းအထက်ရပ်ကွက်၊       ေကျာက်ေြမာင်းအထက်ရပ်ကွက်၊ 
                   တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။                    တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
             ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၀၆၃၅၂             ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၀၆၃၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမ ံ

ခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေဒ ခိုင်ခိုင်သိန်း(HLG 010538) အမည်ေပါက်သည့ ်ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ရှိ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၆)၊ ြမဝတီလမ်း၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၉၅၁)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအမျိးအစား 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်ကိ ုတရားုံးအိင်ုဒကီရအီရ လက်ေရာက်ရယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ေဒ ြမစမ်ိးရည်[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၀၅၅၅၅]က ဝန်ခကံတြိပလျက် 
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က န်ေတာ် ဦးေကျာ်ခိုင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၀၇၂၈]မှ 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန် သေဘာတူသြဖင့် ေရာင်းချသည့်ပစ ည်း၏ တန်ဖုိးေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်မ ကို ကန်ကွက်လိုပါက ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေရာင်းဝယ်မ ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်ခိုင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၀၇၂၈]ဦးေကျာ်ခိုင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၀၇၂၈]
အမှတ်(၅၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးလမ်း၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)အမှတ်(၅၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးလမ်း၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၂၁၂၁၂၆၊ ၀၉-၉၇၄၇၄၇၀၃၀မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၂၁၂၁၂၆၊ ၀၉-၉၇၄၇၄၇၀၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၄)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၈၄)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၅၈၄)၊ 

ြမရတနာ(၂)လမ်း၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေဒ လ  င်လ  င်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၁၇၄၅] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) 
ေြမငှားဂရန်ေြမအား  ဂရန်ေြမ အမည်ေပါက် ေဒ လ  င်လ  င်ထံမှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်-၄၅၂ (၃၁-၁-၂၀၀၂)ြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ 
ေဒ သိန်းတင်[၁၂/မဂတ(ုိင်) ၀၁၉၁၄၁] (မိခင်/ေယာက မ)ှင့် (ဖခင်/ေယာက ထီး)တုိကွယ်လွန်၍ သားသမီးှင့် ေခ းမြဖစ်ေသာ ဦးေဌး 
လွင် [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၁၈၃၄၄]၊ ဦးေဇာ်လွင် [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၁၉၁၁၄]၊ ေဒ စန်းစန်းဝင်း[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၁၉၁၀၆]၊  သားတစ်ဦးြဖစ်သူ 
ဦးတင့်လွင် (ကွယ်လွန်)၍ ၎င်းဇနီးြဖစ်သူ  ေဒ ခင်သန်းေအး [၁၁/သတန(ုိင်)၀၀၁၂၀၈] တိုမှ ဂရန်မူရင်း၊ (မိခင်/ေယာက မ)ှင့် (ဖခင်/
ေယာက ထီး)တို၏ ေသစာရင်း၊ သားတစ်ဦးြဖစ်သူ  ဦးတင့်လွင်၏ေသစာရင်း၊ သားတစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးေအးလွင်(လူပျိကီး)ဘဝြဖင့ ်
ကွယ်လွန်၍ ၎င်း၏ေသစာရင်း၊ သား/သမီးှင့်ေခ းမတိုမှာ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း  ကျမ်းကျနိ်လ ာ- ၁၂/၃၂၉၅/၂၀၂၁ 
(၂၉-၁၂-၂၀၂၁)၊ အသိသက်ေသ(၂)ဦး၏ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊  အိမ်ေထာင်စုစာရင်းတို တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်/အေရာင်းေြမပုံ
ကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ (၂)ထပ်အုတ်ညပ်(၁)လုံး၊ (၁)ထပ်ပျ်ကာ(၁)လုံးရှိပီး အရပ်ကတိြဖင့ ်
ဝယ်ယူထားသ(ူ၁)ဦးှင့် ဤအရပ်ကတိဝယ်ယူသူထံမ ှငှားရမ်းထားေသာအိမ်ငှားများေနထိုင်ပါသည်။ ေြမြပင်တွင ်ေနထိုင်သူများှင့် 
ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်/အေရာင်းေြမပံုေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ စ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။     ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနအဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်ပညာေရးတက သိုလ်ရန်ကုန်ပညာေရးတက သိုလ်

ပါရဂူ(PhD)သင်တန်းသားများေခ ယူြခင်းပါရဂူ(PhD)သင်တန်းသားများေခ ယူြခင်း
၁။ ရန်ကုန်ပညာေရးတက သုိလ်တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် ပါရဂူ 
ဘွဲ(PhD) သင်တန်းကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အထူးြပဘာသာရပ်များြဖင့ ်ဖွင့်လှစ် 
သင်ကားမည်ြဖစ်ပါသည-်
 (က) ပညာေရးသေဘာတရားှင့်ပညာေရးစီမံခန်ခွဲမ  
 (ခ) ပညာေရးစိတ်ပညာ 
 (ဂ) သင်ိုး န်းတမ်းှင့်သင်ြပနည်း
၂။ ပါရဂဘဲွူ (PhD) သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များှင့ ်
ြပည့်စုံသူများေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်
 (က) ပါရဂူဘွဲသင်တန်း   တက်ေရာက်ခွင့်   ေလ ာက်ထားသူသည ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 (ခ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၁)ရက်ေနတွင် အသက်(၃၀)ှစ်ထက် မေကျာ် 

လွန်သူြဖစ်ရမည်။ (လုပ်ငန်းခွင်အေတွအကံရှိသူများကို အသက် 
ကန်သတ်ချက် ေလ ာ့ေပါ့စ်းစားမည်။)

 (ဂ) ပါရဂူဘဲွအကိသင်တန်းကုိ အချန်ိြပည့် တစ်ှစ် တက်ေရာက်ုိင်သူ 
ြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူ၏   အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များမှာ 
ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည-်

  ပညာေရးဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက် ပညာေရးဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက ်
  (၁) အသအိမှတ်ြပထားေသာ တက သိလ်ုတစ်ခခုမှု မမိေိလ ာက်ထား 

လိေုသာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်၌ အနမိ့ဆ်ုံး မဟာဘဲွေအာင်ြမင်သ ူမဟာဘဲွေအာင်ြမင်သ ူ
ြဖစ်ရမည်။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ၃ နာရီေမးခွန်းှင့် အဂ  လိပ်စာ 
၃ နာရ ီေမးခွန်း ဝင်ခွင့စ်ာေမးပဲွ ေြဖဆိေုအာင်ြမင်ပီး လေူတွစစ် 
ေဆးြခင်းကိ ုေအာင်ြမင်သူများကိုသာ လက်ခံမည်။

  (၂) အသအိမှတ်ြပ တက သိလ်ုတစ်ခခုမှု မဟာသေုတသနဘဲွရရိှထား 
သူများသည် (ဝင်ခွင့်စာေမးပဲွေြဖဆုိရန်မလုိပါ) လူေတွစစ်ေဆး 
ြခင်းကိ ုေြဖဆိုေအာင်ြမင်ရမည်။

  (၃) တက သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များမှ နည်းြပ၊ သုပ်ြပြဖစ်ပါက 
နည်းြပ၊ သပ်ုြပရာထူးတွင် လပ်ုသက်(၁)ှစ် အနည်းဆုံးရိှရမည်။

  (၄) တက သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များမ ှဆရာ၊ ဆရာမ မဟုတ်ေသာ 
ပညာေရးဝန်ထမ်းများြဖစ်လ င် နည်းြပ၊ သုပ်ြပှင့ ်အဆင့်တူ 
ရာထူးတွင်လုပ်သက်(၂)ှစ် အနည်းဆုံးရှိသူြဖစ်ရမည့်အြပင ်
ေလ ာက်ထားသူသည် သုေတသနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်
ေနသူြဖစ်ပီး ပါရဂူဘွဲသင်တန်း တက်ေရာက်ခွင့်ြပြခင်းြဖင့ ်
ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင် တိုက်ိုက်အကျိးြပိုင်ေကာင်း 
သက်ဆိင်ုရာ ဌာနဆိင်ုရာအကီးအကကဲ ေထာက်ခသံြူဖစ်ရမည်။

  (၅) ပါရဂူအကိသင်တန်း တက်ေရာက်ခွင့်ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ 
ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်(သိုမဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ 
တက သိလ်ု၊ ဒဂီရေီကာလပ်ိ ပါေမာက ချပ်၊ ေကျာင်းအပ်ုကီးထမှံ 
အချန်ိြပည့်(၁)ှစ် တက်ေရာက်ခွင့်ြပုိင်ေကာင်း ေထာက်ခံစာ 
တင်ြပရမည်။

  အြခားဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက်အြခားဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက်
    (၁) အသအိမှတ်ြပထားေသာ တက သိလ်ုတစ်ခခုမှု မမိေိလ ာက်ထား 

လိေုသာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်၌ အနမိ့ဆ်ုံး မဟာဘဲွေအာင်ြမင်သ ူမဟာဘဲွေအာင်ြမင်သ ူ
ြဖစ်ရမည်။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ (၃)နာရီေမးခွန်းှင့် အဂ  လိပ်စာ 
(၃)နာရီေမးခွန်း ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲေြဖဆိုေအာင်ြမင်ပီး လူေတွ 
စစ်ေဆးြခင်းကိ ုေအာင်ြမင်သူများကိုသာ လက်ခံမည်။

  (၂) အသိအမှတ်ြပ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ မဟာသုေတသနဘွဲရရှိ 
ထားသူများသည် (ဝင်ခွင့်စာေမးပဲွေြဖဆုိရန်မလုိပါ) လူေတွစစ်ေဆး 
ြခင်းကိ ုေြဖဆိုေအာင်ြမင်ရမည်။

  (၃) အနိမ့်ဆုံး နည်းြပ၊ သုပ်ြပ (သိုမဟုတ်) ယင်းှင့်အဆင့်တူ 
ရာထူးတွင ်လုပ်သက်(၂)ှစ် အနည်းဆုံးရှိရမည်။ 

  (၄) ပါရဂူအကိသင်တန်း တက်ေရာက်ခွင့်ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ 
 န်ကားေရးမှးချပ်ထမှံ အချန်ိြပည့(်၁)ှစ် တက်ေရာက်ခွင့ြ်ပ 
ေကာင်း ေထာက်ခံစာတင်ြပရမည်။

၃။ ရန်ကုန်ပညာေရးတက သုိလ်၊ ေကျာင်းသားေရးရာဌာနတွင် သတ်မှတ်ထား 
သည့် ေလ ာက်လ ာပုံစံြဖင့ ်၂၀-၅-၂၀၂၂ ရက် (ေသာကာေန )ေနာက်ဆုံးထား၍ 
ေလ ာက်ထားရမည်။
၄။ ေလ ာက်ထားသမူျားသည် ရန်ကန်ုပညာေရးတက သိလ်ုတွင် ပါရဂဘဲွူ(PhD)
သင်တန်းဝင်ခွင့်စာေမးပွဲကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုရမည-်
(က) ၂၃-၅-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) ၉:၀၀နာရီမှ ၁၂:၀၀နာရီ  သက်ဆုိင်ရာဘာသာရပ်
(ခ) ၂၄-၅-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန) ၉:၀၀နာရီမှ ၁၂:၀၀နာရီ  အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်
၅။ ေရးေြဖစာေမးပဲွ ေအာင်ြမင်သမူျားှင့ ်မဟာသေုတသနဘဲွရရိှထားသမူျားကိ ု
၃၀-၅-၂၀၂၂ ရက် (တနလ  ာေန )တွင် လူေတွစစ်ေဆးမည်။
၆။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ဘာသာရပ်ှင့်စပ်လျ်း၍ သက်ဆုိင်ရာ 
ဘာသာရပ်ပါေမာက (ဌာနမှး)များထံတွင်လည်းေကာင်း၊ သင်တန်းဝင်ခွင့်ှင့ ်
စပ်လျ်း၍ သက်ဆိင်ုရာ ေမာ်ကွန်းထန်ိး (ဖန်ုးနပံါတ်-၀၁-၅၃၄၂၇၃)ထတွံင်လည်း 
ေကာင်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

                   ေမာ်ကွန်းထိန်း     ေမာ်ကွန်းထိန်း     
ရန်ကုန်ပညာေရးတက သိုလ်ရန်ကုန်ပညာေရးတက သိုလ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၁၅၁ ရပ်ကွက်)ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၁၅၁ ရပ်ကွက)်

 ေမာရဝတီလမ်းှင့် ခတ ာလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်-၅၁၊ ၅၂ အလျား(၈၀)ေပ၊ အနံ(၆၀)ေပရှိ  ေမာရဝတီလမ်းှင့ ်ခတ ာလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်-၅၁၊ ၅၂ အလျား(၈၀)ေပ၊ အနံ(၆၀)ေပရှိ 

ပူးတွဲေြမကွက်ှင့်အေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ပူးတွဲေြမကွက်ှင့်အေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်

အထက်ပါလိပ်စာရှိ ေြမကွက်များသည ် မိရာှင့် အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ေြမှင့်အခွန်ဌာနခွဲတွင် ေြမကွက ်

အမှတ်-၅၁ သည် ဦးလှေဘာ်(ISN-၀၂၈၃၄၆)အမည်ြဖင့ ်ေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ ်၂၃၇၇/၂၀၀၀ ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၅၂ သည် ဦးသိန်းချစ[်၁၀/မလမ(ိုင်)၀၀၄၃၉၇]အမည်ြဖင့် ေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ ်၂၃၇၈/၂၀၀၀ ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 

မှတ်သားတည်ရိှလျက်ရိှပီး ၎င်းတိုထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်များြဖင့ ်(၄-၄-၂၀၂၀)ရက်ေနက ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု လက်ဝယ်ထားရိှ 

သည်ဟု အဆိုြပလာသူ ေြမကွက်အမှတ်-၅၁ ပိုင်ရှင် ေဒ မိုးသူဇာလ  င်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၂၈၅၅၃]၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၂)၊ 

ပိင်ုရှင် ေဒ ေအးေအးကည် [၁၂/လကန(ိင်ု)၀၃၇၅၈၅]တိုထမှံ က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ 

တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသု ူမည်သူမဆုိတုိက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထ ံယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ခပ်သိမ်းကုန်ေသာ ြပည်သူအေပါင်းတိုအား သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

              ဦးခင်ေဇာ်                                                                          ေဒ အိအိြဖ  ဦးခင်ေဇာ်                                                                          ေဒ အိအိြဖ

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၃၅)         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၈၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၃၅)         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၈၀)

B.Sc, PGDL, HGP, WIPO(Switzerland)           LL.B, DLP, WIPO(Switzerland)B.Sc, PGDL, HGP, WIPO(Switzerland)           LL.B, DLP, WIPO(Switzerland)

အမှတ်-၅၅၊ ဘားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၅၅၊ ဘားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၁၇၁၉၁၄၊ ၀၉-၇၈၇၁၉၂၂၃၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၁၇၁၉၁၄၊ ၀၉-၇၈၇၁၉၂၂၃၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလးေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာနည်းပညာတက သုိလ်-မ ေလးတွင် (၂၀၂၂-၂၀၂၃)
ဘ  ာေရးှစ ်ေငွလုံးေငွရင်း အသုံးစရိတ်ရန်ပုံေငွြဖင့် လ ပ်စစ်သုံးပစ ည်း 
များအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ တရားဝင် အသိအမှတ်ြပ 
လုိင်စင်ရအဖဲွအစည်းများ၊ ကုမ ဏီများ၊ အေရာင်းဆုိင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 
ေခ ယူအပ်ပါသည်။ အေသးစိတ်စာရင်းများကုိ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာနည်းပညာ 
တက သိုလ်-မ ေလးရှိ ေကာ်ြငာသင်ပုန်းများတွင ်ဖတ် ိုင်ပါသည်။
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကို ၂၉-၄-၂၀၂၂ ရက်မှစ၍ ုံးချနိ်အတွင်း ေဆးဘက် 
ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလးတွင် လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပီး 
တင်ဒါေလ ာက်လ ာများကုိ ၁၂-၅-၂၀၂၂ ရက် ညေန ၄:၃၀ နာရ ီေနာက်ဆုံး 
ထား၍ တင်သွင်းရမည်။
၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ုံးချနိ်အတွင်း ဖုန်း-
၀၂-၄၀၅၇၀၁၂၊ ၀၉-၄၄၄၀၃၄၆၇၈ သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

            တင်ဒါေခ ယူေရးအဖွဲတင်ဒါေခ ယူေရးအဖွဲ
ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလးေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၆၁)၊ ေြမအမျိးအစား - ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ၊ ငဝုါ(၃)လမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ 
အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ) ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ တစ်ထပ်တုိက်အပါအဝင် ေရ၊ မီးအစုံ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များ 
အားလုံးတိုအား လက်ရိှတရားဝင် ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူြဖစ်ေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသ ူဦးမင်းေအာင ်[၇/ပခန(ိုင်)၀၁၀၃၁၀]ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွဦးေကျာ် 
မင်းဦး[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၅၅၂၆၅]ှင့် ေဒ အိအိဖိး[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၃၀၃၈]တိုက 
အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိ 
ပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား 
များြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်မင်းဦးှင့် ေဒ အိအိဖိးတိုထံ တိုက်ိုက်ေသာ ်
လည်းေကာင်း၊ က ်ုပ်ထံသို လည်းေကာင်း လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက် 
ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်မင်းဦးှင့် ေဒ အိအိဖိးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရဦးေကျာ်မင်းဦးှင့ ်ေဒ အိအိဖိးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ
ေဒ ဇာနည်ေအာင်ေဒ ဇာနည်ေအာင်

LL.B, DBL, DIL, DMLLL.B, DBL, DIL, DML
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၁၈/၁၅-၆-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၁၈/၁၅-၆-၂၀၁၇)

၁၅၃၊ ၃၂-လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၁၅၃၊ ၃၂-လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ
Ph: 09- 5030919, 09- 78041106Ph: 09- 5030919, 09- 78041106

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ စက်မ ဇုန်(၄)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၂)၊ စက်ဆရာဦးထွန်းလမ်း၊ 

အကျယ်အဝန်း စတုရန်းေပ (၈၆၄၀၀)၊ ဧရိယာ(၁.၉၈၃)ဧကရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဂိုေဒါင်အေဆာက်အဦ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးသည ်  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင ်Royal Orbit 
Company Limited အမည်ေပါက်တည်ရှိပီး ကုမ ဏီ၏ကိုယ်စား ဒါိုက်တာတစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးစိုင်းပိုင်းမုန်(ခ) ဦးစိုင်းမျိးသန် [၁၃/
ကတန(ိင်ု)၀၀၁၂၁၂]မှ ပိင်ုဆိင်ုမ အ ပ်အရှင်း ကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာကားလာသြဖင့ ်
က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ)ု ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်တုိထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)    ေဒ စ ာဝင်း(LL.B) ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)    ေဒ စ ာဝင်း(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉)

အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀-၆၈၅-၇၁၇၊ ၀၉- ၇၉၇-၆၄၀-၆၁၆ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀-၆၈၅-၇၁၇၊ ၀၉- ၇၉၇-၆၄၀-၆၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၀၆)၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း 

(၄၀ေပ x၆၀ေပ)၊ ဧရယိာ (၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦ အပါအဝင် အကျိးခစံား 
ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိ/ေြမစာရင်းတွင် ေဒ ကည်ွန် [၁၃/လလန 

(ိုင်)၀၃၇၂၁၈]အမည်ြဖင့်တည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ကိုယ်တိုင်မ ှပိုင်ဆိုင်မ  အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာသြဖင့် က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ် (ေရာင်းဖုိးေငွ 

၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို) ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းအေထာက ်
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက 

ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

 ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)    ေဒ စ ာဝင်း(LL.B) ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)    ေဒ စ ာဝင်း(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉)

အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀-၆၈၅-၇၁၇၊ ၀၉- ၇၉၇-၆၄၀-၆၁၆ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀-၆၈၅-၇၁၇၊ ၀၉- ၇၉၇-၆၄၀-၆၁၆

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလးေဆးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။   ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလးတွင် (၂၀၂၂-၂၀၂၃) 

ဘ  ာေရးှစ် ေငွလုံးေငွရင်း အသုံးစရိတ်ရန်ပုံေငွြဖင့ ် တည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူအပ်ပါသည်။

(က) တက သုိလ်မုခ်ဦး ေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း RC(၂၇.၇၅'x၁၈.၅') 

       ေဆာက်လုပ်ြခင်း။

၂။   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကို ၂၉-၄-၂၀၂၂ ရက်မှစ၍ ုံးချနိ်အတွင်း ေဆးဘက် 

ဆိုင်ရာ နည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလးတွင် လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပီး 

တင်ဒါေလ ာက်လ ာများကိ ု ၁၂-၅-၂၀၂၂ ရက် ညေန (၄:၃၀) နာရ ီေနာက်ဆုံး 

ထား၍ တင်သွင်းရမည်။

၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ုံးချနိ်အတွင်း ဖုန်း-

၀၂-၄၀၅၇၀၁၂၊ ၀၉-၄၄၄၀၃၄၆၇၈ သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

   တင်ဒါေခ ယူေရးအဖွဲ   တင်ဒါေခ ယူေရးအဖွဲ

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလးေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလး



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနီကုန်း(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ သုခလမ်း၊ 

အမှတ်(၄၀)၊ ၄(က)ေန ေဒ စ ာမမိိငမ်ိး [၁၁/သတန(ိင်ု)၀၂၁၈၈၇] ၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ကန်ေလးစလုမ်း၊ အမှတ် ၁၅/၁၆၊ 

မိဘဂုဏ်အိမ်ရာဝင်းအတွင်း တုိက်အမှတ် (D)၊ အခန်းအမှတ်(၇)၊  (ဒု)လ ာ၊ (ေြခရင်း)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ ေရမီးအစုတံိက်ုခန်းှင့တ်ကွ တိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးကို လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိသူ ေဒ ေမာ်ေမာ်ဝင်း [၁၃/ပလတ 

(ြပ)၀၀၀၀၂၄] ထံမှ  က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင် လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် 

ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုြဖစ်ေစ၊ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံ 

သိုြဖစ်ေစ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ

အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်အား  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စ ာမိမိငိမ်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ စ ာမိမိငိမ်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်မျိးဦးေအာင်မျိး

LL.B,D.B.L,D.A.PsyLL.B,D.B.L,D.A.Psy

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၀၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၀၉)

အမှတ်(၅၈)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ အမှတ်(၅၈)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၉၄၂၉၀၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၉၇၁၀ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၉၄၂၉၀၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၉၇၁၀

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

(တင်ဒါအမှတ်-၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃)(တင်ဒါအမှတ်-၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃)
၁။ ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၀၂၂-

၂၀၂၃)ဘ  ာေရးှစ် ြပည်ေထာင်စေုငလွုံးေငရွင်း ခွင့ြ်ပရန်ပုေံငြွဖင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီးအတွင်း ေဆာင်ရက်မည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ၍ စိတ်ပါဝင်စားသူ  ြမန်မာုိင်ငံသား တုိင်းရင်းသား 

လုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 (က) တင်ဒါေခ ယူမည့်လုပ်ငန်းများတင်ဒါေခ ယူမည့်လုပ်ငန်းများ

  Lot(1) ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ် 

   စစ်ေတာင်းအမ်ိရာှင့ ်ယုဇနတန်ဖုိးနည်းအမ်ိရာစီမကိံန်း 

   အပိုင်း(၃)အကားရှ ိေဈးုံ(Cover Market)(၁)ုံ တည်

   ေဆာက်ြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်း

  Lot(2)  ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊  ကေနာင်တန်ဖိုးနည်အမ်ိရာ 

   စီမံကိန်းတွင် ေဈးံု(Cover Market)(၁)ံု တည်ေဆာက်ြခင်း 

   ှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်း၊ (Hawker Center) 

   စားေသာက်ဆိင်ုတန်း(၃)လုံးတည်ေဆာက်ြခင်း လပ်ုငန်း

  Lot(3)   ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊     ကေနာင်တန်ဖိုးနည်း 

   အမ်ိရာစမီကံန်ိးတွင် Mangement Office တည်ေဆာက် 

   ြခင်းလုပ်ငန်းှင့်    ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

   ခံစည်းုိးကာရံြခင်းလုပ်ငန်း၊ ေြမထန်ိးနရံတံည်ေဆာက် 

   ြခင်းလုပ်ငန်း

  Lot(4) သန်လျင်မိနယ်၊   သီလဝါတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာစီမံကိန်း

   တွင် ဓမ ာံုတည်ေဆာက်ြခင်းှင့် ဆက်စပ် Infrastructure 

   လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်း၊   (Cover Market)(၂)လုံး 

   တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် ဆက်စပ်Infrastructureလုပ်ငန်း 

   များေဆာင်ရက်ြခင်း

  Lot(5) လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊    ကျန်စစ်မင်းအိမ်ရာ 

   စီမံကိန်းအပိုင်း(၂)ရှိ   ေရေပးေရးလုပ်ငန်းများြဖစ်သည့ ်

   Ground Tank(Gal-100000)ဆံ့(၁)လုံးှင့်   ဆက်စပ် 

   လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်း

  Lot(6) ရန်ကုန်မိ၊  ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ကေနာင် 

   တန်ဖုိးနည်းအိမ်ရာစီမံကိန်းအပုိင်း(၂)တွင် တည်ေဆာက်ပီး 

   အေဆာက်အဦများတွင် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားရရိှေရးအတွက် 

   (၁၁/၀.၄)ေကဗီွ၊ (၃၁၅)ေကဗီွေအ  ထရန်စေဖာ်မာ(၅)လံုး 

   ှင့် ဓာတ်အားလိုင်းတည်ေဆာက်ြခင်း

  Lot(7) ရန်ကုန်မိ၊  လ  င်သာယာမိနယ်၊   ကျန်စစ်မင်းတန်ဖိုး 

   နည်းအိမ်ရာစီမံကိန်းအပိုင်း(၁)တွင်    တည်ေဆာက်ပီး 

   (၁၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်အေဆာက်အဦ(၂)လုံးတွင ်လ ပ်စစ် 

   ဓာတ်အားရရှိေရးအတွက ်(၁၁/၀.၄)ေကဗွီ၊          (၃၁၅)  

   ေကဗွီေအထရန်စေဖာ်မာ(၂)လုံးှင့်     ဓာတ်အားလိုင်း 

   တည်ေဆာက်ြခင်း

 (ခ) တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - (၂၉-၄-၂၀၂၂)ရက်

 (ဂ)  တင်ဒါပုံစံအေရာင်းပိတ်မည့်ရက ် - (၁၂-၅-၂၀၂၂)ရက်

 (ဃ) တင်ဒါအဆိုြပလ ာတင်သွင်းရမည့ ် - (၁၃-၅-၂၀၂၂)ရက်

  ေနရက်ှင့်အချနိ်  (၁၅:၀၀)နာရီ

 (င)  တင်ဒါဖွင့်ပွဲေဆာင်ရက်မည့ ် - ထပ်မံေကညာပါမည်။

  ေနရက်/အချနိ်/ေနရာ 

 (စ) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရး

    ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းုံး၊ 

    အမှတ်(၂၂၈/၂၃၄)၊ 

    ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ 

    ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ 

    ရန်ကုန်မိ။

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပံုစံ၊ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များှင့်ပတ်သက်၍ အေသး 

စတ်ိ အချက်အလက်များကိ ုတယ်လဖီန်ုးအမှတ် မိြပ(09-261306530, 09-4523 

35463)၊ လ ပ်စစ်(09-965690095)၊ ေရ/သန်(09-260217145, 09-43163532)

သို ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၇၂)ရပ်ကွက်၊ ခတ ာလမ်း၊ 

အမှတ် (၁၀၂၄/ခ)၊ ေဒ ဲွသန်း အမည်ေပါက် အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)
ရှိ ေြမချပါမစ် ေြမကွက်ှင့်တက ွအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု
ဆက်စပ်စာချပ်အရ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတ ိ
ြပသ ူဦးေကျာ်သရူေအာင် [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၄၁၁၈၉]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီပီးဆုံး 
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ မျိးမမခင် (LL.B)ေဒ မျိးမမခင ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၀၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၀၂၄)

အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၆၄၃၃၄၈ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၆၄၃၃၄၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ မိသစ် 

(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၄)၊ ပထမထပ်(ေခါင်းရင်းခန်း)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အလျား 
(၁၂ခဲွ)ေပ၊ အနံ(၅၅)ေပ တုိက်ခန်း၏ ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးကို တရားဝင်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်
ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသည့ ်ဦးချမ်းသာေအာင် [၁၂/ကတန(ိင်ု)၁၀၆၀၆၁] 
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသြဖင့် ယင်းတုိက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ရန်ရိှသူ မည်သူ 
မဆိ ုခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ပါ တိုက်ခန်းအား အေရာင်း 
အဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင် ဥပေဒ၊ ကတိကဝတ်တိုှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -
ဦးြမင့်ေမာင်ေမာင် (LL.B, PGDL, DBL, DIPL)ဦးြမင့်ေမာင်ေမာင ်(LL.B, PGDL, DBL, DIPL)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၀၄၄)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၀၄၄)
အခန်းအမှတ် (၄၀၈-ေအ)၊ Prime Hill Business Square၊အခန်းအမှတ် (၄၀၈-ေအ)၊ Prime Hill Business Square၊
အမှတ်(၆၀)၊ ေရ တိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၆၀)၊ ေရ တိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနအဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတက သိုလ်ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတက သိုလ်

ပါရဂူဘွဲ(Ph.D)သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာများေခ ယူြခင်းပါရဂူဘွဲ(Ph.D)သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာများေခ ယူြခင်း
၁။ ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတက သိုလ်တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက ်

ပါရဂူဘွဲ(Ph.D)သင်တန်းကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါအထူးြပဘာသာရပ်များြဖင့် ဖွင့်လှစ် 

သင်ကားမည်ြဖစ်ပါသည-်

 (က) တုတ်ဘာသာ

 (ခ)  ကိုရီးယားဘာသာ

၂။ ပါရဂူဘွဲ(Ph.D)သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်   ေအာက်ပါအရည်အချင်းှင့ ်

ြပည့်စုံသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

 (က)  ပါရဂူဘဲွသင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေလ ာက်ထားသူသည်   ြပည်ေထာင်စု 

  ြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ)  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁)ရက်ေနတွင် အသက်(၃၀)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူ 

  ြဖစ်ရမည်။

       (လုပ်ငန်းခွင် အေတွအကံရိှသူများကုိ အသက်ကန်သတ်ချက် ေလ ာ့ေပါ့ 

  စ်းစားမည်)

 (ဂ)  ပါရဂူဘဲွကိသင်တန်းကုိ အချန်ိြပည့်တစ်ှစ်တက်ေရာက်ုိင်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဃ)  ဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူများ၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များမှာ ေအာက် 

  ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည-်

  (၁)  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ထမ်းများအတွက် အသအိမှတ်ြပထားေသာ  

   တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ  တုတ်ဘာသာှင့်  ကိုရီးယားဘာသာရပ်၌ 

   အနိမ့်ဆံုးမဟာဘဲွရရိှပီးသူြဖစ်ရမည်။ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ (၃)နာရ ီ

   ေမးခွန်းှင့်    အဂ  လိပ်စာ(၃)နာရီေမးခွန်း    ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲေြဖဆိ ု

   ေအာင်ြမင်ပီး လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကိ ုေအာင်ြမင်ရမည်။

  (၂)  ပညာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှ ိတက သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များမ ှ

   နည်းြပ၊ သုပ်ြပများြဖစ်ပါက အဆိုပါနည်းြပ၊ သုပ်ြပရာထူးတွင ်

   လုပ်သက်(၁)ှစ် အနည်းဆုံးရှိရမည်။

 (င)  ပါရဂူဘဲွကိသင်တန်း    တက်ေရာက်ခွင့်ရိှပါက    သက်ဆုိင်ရာဦးစီးဌာန၊ 

   န်ကားေရးမှးချပ်(သိုမဟတ်ု) သက်ဆိင်ုရာတက သိလ်ု၊ ဒဂီရေီကာလပ်ိ၊ 

  ပါေမာက ချပ်၊ ေကျာင်းအုပ်ကီးထံမ ှအချနိ်ြပည့်တစ်ှစ်တက်ေရာက်ခွင့်

  ြပေကာင်း ေထာက်ခံစာတင်ြပကရမည်။

၃။ ရန်ကန်ုိင်ုငြံခားဘာသာတက သိလ်ု၊ ေကျာင်းသားေရးရာဌာနတွင် သတ်မှတ်ထား 

သည့်ေလ ာက်လ ာပံုစံြဖင့် (၂၀-၅-၂၀၂၂)ရက်(ေသာကာေန ) ေနာက်ဆံုးထား ေလ ာက် 

ထားကရမည်။

၄။ ေလ ာက်ထားသူများသည် ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတက သိုလ်တွင် ပါရဂူဘွဲ 

(Ph.D)သင်တန်းဝင်ခွင့်စာေမးပွဲကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း ေြဖဆိုကရမည-်

 (က) (၂၃-၅-၂၀၂၂)ရက်(တနလ  ာေန ) ၉:၀၀နာရီမှ ၁၂:၀၀နာရီ

  (တုတ်ဘာသာ၊ ကိုရီးယားဘာသာ)

 (ခ)  (၂၄-၅-၂၀၂၂)ရက် (အဂ   ါေန)     ၉:၀၀နာရီမှ ၁၂:၀၀နာရီ  အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်

၅။ ေရးေြဖစာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူများကို (၃၀-၅-၂၀၂၂)ရက်(တနလ  ာေန )တွင် 

လူေတွစစ်ေဆးမည်။

၆။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ဘာသာရပ်ှင့်စပ်လျ်း၍ တုတ်ဘာသာ 

ဌာနမှး(ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၅၀၅၆၂၅၄)ှင့် ကိုရီးယားဘာသာဌာနမှး(ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-

၇၆၅၀၆၂၀၀၆)ထံလည်းေကာင်း၊  သင်တန်းဝင်ခွင့်ှင့်စပ်လျ်း၍  ေမာ်ကွန်းထိန်း 

(ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၀၀၂၇၂၆၃၊ ၀၉-၄၄၂၂၅၃၈၁၂)ထံလည်းေကာင်း စံုစမ်းုိင်ပါသည်။

                   ေမာ်ကွန်းထိန်း                   ေမာ်ကွန်းထိန်း

ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတက သိုလ်ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတက သိုလ်

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတရိှီဌာနများတွင် အသုံးြပရန်အတွက် လိအုပ်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

လပ်ုငန်းသုံးပစ ည်းများကိ ုသတ်မှတ်ေနရာအေရာက် ကျပ်ေငြွဖင့ ်ဝယ်ယလူိပုါသြဖင့ ်စတ်ိပါဝင်စားသည့ ်လပ်ုငန်းရှင် 

များအေနြဖင့ ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ေပးသွင်းိုင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 စ် ပစ ည်းအမျိးအမည် အေရ စ် ပစ ည်းအမျိးအမည် အေရ တင်ဒါပတ်ိရက်/အချန်ိစ် ပစ ည်းအမျိးအမည ် အေရ စ် ပစ ည်းအမျိးအမည ် အေရ တင်ဒါပတ်ိရက်/အချန်ိ

   အတွက်   အတွက်   အတွက်   အတွက်

 (က)  Flat Bed  ၁စီ  (ဆ) Amphibious  ၂စီး 

 (ခ)  Vacuum Truck  ၂စီး  (ဇ)  Transporter Lowbed  ၁စီး

 (ဂ)  Dump Truck  ၃စီး  (ဈ)   Tricycle Garbage Carrier  ၄၂စီး  (၂၅-၅-၂၀၂၂)

 (ဃ)  Light Duty Truck  ၂စီး  (ည)  Sewer Cleaning Truck  ၁စီး  ၁၂:၀၀ နာရီ

 (င)  Excavator  ၁၇ စီး  (ဋ)  30 Tons Truck Crane  ၁စီး

 (စ)  Tipper (2/3 Tons)  ၃၀/၁၀ စီး  (ဌ)  (၂)ေယာက်စီးဘာဂီယာ ် ၃၀စီး

၂။ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါပုစံှံင့ ်စည်းကမ်းချက်များကိ ု၂၈-၄-၂၀၂၂ ရက်ေနမှစ၍ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများကိ ု

၂၅-၅-၂၀၂၂ ရက်ေန  (၁၂:၀၀)နာရီေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်မည့်ရက်အား 

ထပ်မံအေကာင်းကားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုစံအံား မိေတာ်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘ  ာေရးှင့ေ်ငစွာရင်းဌာန၊ ပစ ည်းဝယ်ယေူရးဌာနစတွုင် ဝယ်ယူိင်ု 

ပါသည်။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်-၀၁-၃၈၈၇၃၂ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 

ိုင်ပါသည်။

ပစ ည်းဝယ်ယူေရးတင်ဒါေကာ်မတီပစ ည်းဝယ်ယူေရးတင်ဒါေကာ်မတီ

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ဂျိးြဖ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ဂျိးြဖ 
လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၆၁/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ ေပ(၂၀ x ၆၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့် လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၆၁/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ ေပ(၂၀ x ၆၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်
အမ်ိကိ ုအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းအမ်ိကိ ုအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း

 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၁၀၆၁)ဟုေခ တွင်ေသာ 
ေပ(၄၀ x ၆၀)ရှိေြမကွက်ကိ ုဦးဝင်းေအာင[်၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၄၄၅၄၂]က ေြမချပါမစ်ြဖင့့် ်
ပိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ်ထားရိှပီး အဆင့ဆ်င့အ်ေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုခဲ့ကရာ ဦးဟာုေံရာ်ရိှတ် 
[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၁၁၃၉၀၅]က    ေြမကွက်ကီးထမှဲ ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ (၁၀၆၁-က)ေြမကွက်ကိ ု
(၂၂-၃-၂၀၁၈)ရက်က ေရာင်းချခ့ဲပီး ကျန်ရိှသည့် အမှတ်(၁၀၆၁-ခ)တွင်ရိှသည့် ေပ(၂၀ x၆၀) 
ရှိ ေြမကွက်ကို ဦးဟာုံေရာ်ရှိတ်က ေရာင်းချြခင်း၊ လ ေဲြပာင်းေပးြခင်းကုိ ြပလုပ်ုိင်သူ 
ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံလျက် က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆ ွေဒ ခိင်ုသင်းသင်းဦး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၁၃၁၅၆]
ကိ ုေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုရန် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးအပ်ပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့် ယေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံတွင် ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက ဥပေဒ 
ှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစ 
အပ်ပါသည်။                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးထွန်းေကျာ်ခိုင် LL.B (Advocate) ဦးထွန်းေကျာ်ခိုင ်LL.B (Advocate) 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၇၅၄၆/၂၀၀၈)၊ ၂၀-၂-၂၀၀၈ (စ်-၇၅၄၆/၂၀၀၈)၊ ၂၀-၂-၂၀၀၈ 
အမှတ်(၂၄၁)၊ အင်းဝ(၃)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ အမှတ်(၂၄၁)၊ အင်းဝ(၃)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၆၆၀၉ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၆၆၀၉

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရိှဌာနများတွင် အသံုးြပရန်အတွက်လုိအပ်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လပ်ုငန်းသုံး 

ပစ ည်းများကို သတ်မှတ်ေနရာအေရာက် ကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့ ်စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါများ ေပးသွင်းိုင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

စ်  ပစ ည်းအမျိးအမည် အေရ စ် ပစ ည်းအမျိးအမည် အေရ  တင်ဒါစ်  ပစ ည်းအမျိးအမည ် အေရ စ် ပစ ည်းအမျိးအမည ် အေရ  တင်ဒါ

  အတွက်   အတွက် ပတ်ိရက်/အချန်ိ  အတွက်   အတွက် ပတ်ိရက်/အချန်ိ

(က)  /(၁) ဒီဇယ်ဆီ/ပရီမီယံ  ၄၀၀၀၀၀/၁၆၀၀၀၀  (၅)  Transformer/ ၇/၁ လုံး

  ဂါလန်  Gantry

  (၂) ဓာတ်ဆ ီ(92 Ron)  ၂၀၀၀၀ ဂါလန်  (၆)  OCB Breaker  ၁လုံး  (၁၁-၅-၂၀၂၂)

  (၃) ြမစ်ေကျာက်စရစ ် ၃၀၀၀၀ ကျင်း  (၇)  Butterfly Valve  ၁၅လုံး   ၁၂:၀၀ နာရီ

 (၄) ၆၀/500 KVA Generator  ၂/၃လုံး  (၈)  12" 0 Check/ Gate Valve  ၁/၁လုံး

(ခ)  /(၁) Passenger Lift  ၈/၂ စင်း  (၅)  ဓာတ်ခဲွခန်းသံုးပစ ည်း/  2 Lot

       (15/8 Person)    တုိင်းတာေရးပစ ည်း

  (၂) Centrifugal/ Submersible  ၂၈/၄၉ စုံ  (၆)  Orbital Shaker/  ၁/၁ လုံး

       Motor & Pump     Centrifuge  (၁၈-၅-၂၀၂၂)

  (၃) Submersible Aerator  ၈ စုံ  (၇)  Underground Water Detector  ၁စုံ  ၁၂:၀၀နာရီ

  (၄) 50 HP Gearmotor  ၂စုံ  (၈)  HDPE Hand Welding Machine  ၂လုံး 

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပံုစံှင့် စည်းကမ်းချက်များကုိ ၂၈-၄-၂၀၂၂ ရက်ေနမှစ၍ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကုိ (၁၁-၅-၂၀၂၂) 

ှင့် (၁၈-၅-၂၀၂၂)  ရက်ေနတုိတွင် (၁၂:၀၀)နာရီေနာက်ဆံုးထား၍ တင်သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံ 

အေကာင်းကားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မိေတာ်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘ  ာေရးှင့်ေငွစာရင်းဌာန၊ ပစ ည်းဝယ်ယူေရးဌာနစုတွင် ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ 

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုဖုန်းအမှတ်-၀၁-၃၈၈၇၃၂ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

ပစ ည်းဝယ်ယူေရးတင်ဒါေကာ်မတီပစ ည်းဝယ်ယူေရးတင်ဒါေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၁၊  ေြမကွက ်
အမှတ်-၁၄၇၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၁၄၇)၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ သိမ်ေကျာင်းရှမ်း 
လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)၊ ဦးသိန်း 
ထွန်း(KMYT-၀၀၁၇၇၁)အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမအား ဂရန် 
ေြမအမည်ေပါက် ဦးသိန်းထွန်းမှ ဂရန်မူရင်း 
တင်ြပ၍ အေရာင်းေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
ရာ မိေြမစာရင်းရိှ ဘဏ်ှင့ ်ေဆာင်ရက် 
ဆမှဲတ်ချက်အား ေချးေငအွေကျေပးဆပ် 
ပီးေကာင်းှင့ ်ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်း ၎င်း 
လက်ဝယ်ြပန်လည်ရရိှခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 
ေငသွွင်းချလန်မရူင်းမှာ အထားအသိမှုား 
ယွင်းကာ ေပျာက်ဆုံးသွားသည်မှာ မှန် 
ကန်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်- 
၂/၄၅၆/၂၀၂၂(၄-၂-၂၀၂၂)ြဖင့် ဝန်ခံကတိ 
ြပတင်ြပ၍ အေရာင်း ေြမပုံကူးေလ ာက် 
ထားလာရာ   တရားဝင်ခိုင ်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်  
ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိ 
ပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက် 
လက် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမ းချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမ းချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဧပီ  ၂၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရခိုင်ြပည်နယ်၊ သံတွဲခိုင်၊ ဂွမိနယ်၊ ေက ချိင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်-

၂၇၃(ဃ)၊ အကွက်အမှတ်ှင့် အမည်-ေက ချိင်ေတာင်ကွင်း၊ (၁)ဦးပိုင်လုပကွ်က်အမတ်ှ 
N-၁၉မှ ေြမဧရိယာ ၆.၄၀ ဧက၊ (၂) ဦးပိုင်လုပ်ကွက်အမှတ ်N-၁၇မှ ေြမဧရိယာ ၁၀.၉၆ 
ဧကရိှ ဥယျာ်ေြမကွက်ှစ်ကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ  ေြမေအာက်ရိှ သီးပင်စားပင် အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး၊

 ရခုိင်ြပည်နယ်၊ သံတဲွခုိင်၊ ဂွမိနယ်၊ ေက ချိင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ် ၂၇၃ 
(ဃ)၊ အကွက်အမှတ်ှင့်အမည် - ေက ချိင်ေတာင်ကွင်း၊ (၁)ဦးပုိင်လုပ်ကွက်အမှတ် ၉/၂ 
ေြမဧရိယာ ၄.၂၇ ဧကရှိ လယ်ယာေြမှင့ ်ယင်းလယ်ယာေြမေပ  ေြမေအာက်ရှ ိသီးပင် 
စားပင်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတိုအား အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်များြဖစ် 
ေသာ ဦးဝင်းေဌးပါ(၄)ဦးထံမှ က န်မ၏မိတ်ေဆွများက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားမူရင်းခိုင်လုံစွာြဖင့် က န်မထံလာ
ေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးေအာင ်
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၉၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၉၄၂)
တိုက်အမှတ်(C)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences၊တိုက်အမှတ်(C)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences၊
 ခင်းသာလမ်းသွယ်၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ခင်းသာလမ်းသွယ်၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၀၈၅၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၀၈၅၈

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၆၉)ရပ်ကွက်၊ အရိ မာလမ်း၊ 

အမှတ်(၄၉၁)ေန (ဘ) ဦးသန်းေရ ၏သားြဖစ်သ ူဦးေကျာ်သ[ူ၈/စလန(ိင်ု)၁၃၆၂၆၂]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေကျာ်သူှင့် ေဒ မိုးမိုးေထွး[၁၂/ဒဂဆ(ိုင်) 

၀၂၀၂၀၂]တိုသည် (၂၀၀၆)ခုှစ်မှစတင်၍ အကင်လင်မယားအြဖစ ်ေပါင်းသင်းခဲ့ 

သည်ကုိ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွေြပာြပချက်အရ သိရိှခ့ဲရပီး ၎င်းသည် (၁၃-၄-၂၀၂၂)ရက် 

တွင် ေနအမ်ိမှ ၎င်း၏ သေဘာဆ အေလျာက် ဆင်းသွားခဲပ့ါသည်။ က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ 

ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ မိုးမိုးေထွးေနအိမ်မှဆင်းသွားသည့်အခါ လင်မယားှစ်ဦးပိုင်ပစ ည်း 

ြဖစ်သည့ ် “ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ (၆၉)ရပ်ကွက်၊ အရိ မာလမ်း၊ 

အမှတ်(၄၉၁)” ေပ(၁၀x၆၀)ရိှ အမ်ိခေံြမ၏ စာချပ်စာရက်စာတမ်းမရူင်း/မတိ များကိ ု

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမသိဘဲ ယူေဆာင်သွားခဲ့ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ လင်မယား 

ှစ်ဦးပိင်ု အမ်ိခေံြမကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွသရိှိဘေဲရာင်းချေပါင်ံှ၊ ေပးကမ်းလှဒါန်း 

ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းြခင်းများ၊ မြပလုပ်ရန်ှင့် ထိုသိုြပလုပ်ပါက 

ြပလပ်ုသှူင့ ်ြပလပ်ုမ ကိ ုလက်ခံသူတုိ၏ တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်း က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မျိးမမခင်(LL.B)ေဒ မျိးမမခင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၂၄)(၂၉-၁၂-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၂၄)(၂၉-၁၂-၂၀၁၇)

အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

Ph: 09-975643348Ph: 09-975643348

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ၁၆/၁ ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ 

အမှတ်-၇၆၈၊ အခန်းအမှတ်-A-2 ပထမထပ်၊ အကျယ်အဝန်း-(၁၉x၇၀)ေပ 

ရိှ တိက်ုခန်းကိယ်ုပိင်ုမတီာ၊ ကိယ်ုပိင်ုေရေမာ်တာအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို “၂၃-၁၁-၂၀၁၀ ရက်ှစ်ဦးသေဘာတူအေဆာက်

အအုံသစ်ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ အခန်းခွဲေဝြခင်းကတိစာချပ”်အရ ေြမရှင်များ

အကျိးခံစားလက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည့်အခန်းြဖစ်ေကာင်းှင့် ဖခင် 

ဦးေအာင်တင် ကွယ်လွန်သွားသည့အ်တွက်ေကာင့ ်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုခွင့ ်

သားသမီးများြဖစ်ေသာ ဦးသန်ိးလွင်၊ ဦးသန်းလွင်၊ ဦးေအးလွင်၊ ကွယ်လွန်သ ူ

ဦးစိုးလွင်၏ဇနီး ေဒ နန်းေဌးေအာင် ေြမရှင်များထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ေရး

ခွင့ှ်င့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက် 

အထားများြဖင့် ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနအဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

မိတ်တက သိုလ်မိတ်တက သိုလ်

ပါရဂူ(PhD) သင်တန်းသားများေခ ယူြခင်းပါရဂူ(PhD) သင်တန်းသားများေခ ယူြခင်း
၁။     မတ်ိတက သိလ်ုတွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် ပါရဂဘဲွူ (PhD) သင်တန်းကိ ု

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အထူးြပဘာသာရပ်များြဖင့ ် ဖွင့်လှစ်သင်ကားမည်ြဖစ်ပါသည-်

 (က) ြမန်မာစာ

 (ခ) ပထဝီဝင်

 (ဂ) သမိုင်း

၂။ ပါရဂူဘွဲ (PhD) သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များှင့် 

ြပည့်စုံသူများ ေလ ာက်ထားိုင်သည-်

 (က) ပါရဂူဘွဲသင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူသည် ြပည်ေထာင်စု 

သမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

  (ခ) ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန်လ(၁)ရက်ေနတွင် အသက်(၃၀)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူ 

ြဖစ်ရမည်။ (လုပ်ငန်းခွင်အေတွအကံရှိသူများကို အသက်ကန်သတ်ချက ်

ေလ ာ့ေပါ့စ်းစားမည်။)

  (ဂ) ပါရဂူဘဲွအကိသင်တန်းကုိ အချန်ိြပည့် (၁)ှစ်တက်ေရာက်ုိင်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူ၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်းြဖစ်ပါသည-်

  ပညာေရးဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက်-ပညာေရးဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက-်

  (၁) အသိအမှတ်ြပထားေသာ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ မိမိေလ ာက်ထားလိုေသာ 

ဘာသာရပ်နယ်ပယ်၌ အနမိ့ဆ်ုံးမဟာဘဲွေအာင်ြမင်သြူဖစ်ရမည်။ ဘာသာရပ် 

ဆုိင်ရာ (၃)နာရီ ေမးခွန်းှင့် အဂ  လိပ်စာ (၃)နာရီေမးခွန်းဝင်ခွင့်စာေမးပဲွေြဖဆုိ 

ေအာင်ြမင်ပီး လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကိုေအာင်ြမင်သူများကိုသာ လက်ခံမည်။

 (၂) အသအိမှတ်ြပတက သိလ်ုတစ်ခခုမှု မဟာသေုတသနဘဲွရရိှထားသမူျားသည်  

(ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲေြဖဆိုရန်မလိုပါ) လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကိုေြဖဆိုေအာင်ြမင်

ရမည်။

 (၃)  တက သုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များမှ နည်းြပ၊ သုပ်ြပြဖစ်ပါက နည်းြပ၊သုပ်ြပ 

ရာထူးတွင ်လုပ်သက်(၁)ှစ် အနည်းဆုံးရှိရမည်။

 (၄)  တက သိလ်ု၊ ဒဂီရေီကာလပ်ိများမှ ဆရာ၊ဆရာမ မဟတ်ုေသာပညာေရးဝန်ထမ်း 

များြဖစ်လ င်နည်းြပ၊ သုပ်ြပှင့်အဆင့်တူရာထူးတွင် လုပ်သက် (၂)ှစ် 

အနည်းဆုံးရှိသူြဖစ်ရမည့်အြပင ်ေလ ာက်ထားသူသည် သုေတသနဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနသူြဖစ်ပီး ပါရဂူဘွဲသင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့်ြပြခင်း

ြဖင့် ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင ်တိုက်ိုက်အကျိးြပိုင်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနအကီးအကဲက ေထာက်ခံသူြဖစ်ရမည်။

 (၅) ပါရဂအူကိသင်တန်း တက်ေရာက်ခွင့ရ်ရိှပါက သက်ဆိင်ုရာဦးစီးဌာန  န်ကား 

ေရးမှးချပ်(သိုမဟတ်ု)သက်ဆိင်ုရာတက သိလ်ု၊ ဒဂီရေီကာလပ်ိ၊ ပါေမာက ချပ်၊ 

ေကျာင်းအုပ်ကီးထံမှ  အချနိ်ြပည့်(၁)ှစ် တက်ေရာက်ခွင့်ြပိုင်ေကာင်း 

ေထာက်ခံစာတင်ြပရမည်။

 အြခားဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက်အြခားဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက်

  (၁) အသိအမှတ်ြပထားေသာ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ မိမိေလ ာက်ထားလိုေသာ 

ဘာသာရပ်နယ်ပယ်၌ အနမိ့ဆ်ုံးမဟာ ဘဲွေအာင်ြမင်သြူဖစ်ရမည်။  ဘာသာရပ် 

ဆုိင်ရာ (၃)နာရီ ေမးခွန်းှင့် အဂ  လိပ်စာ(၃)နာရီေမးခွန်းဝင်ခွင့်စာေမးပဲွေြဖဆုိ 

ေအာင်ြမင်ပီး လေူတွစစ်ေဆးြခင်းကိ ု ေအာင်ြမင်သမူျားကိသုာ လက်ခမံည်။

 (၂) အသိအမှတ်ြပ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ မဟာသုေတသနဘွဲရရှိထားသူများ 

သည် (ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲေြဖဆိုရန်မလိုပါ) လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကို ေြဖဆို 

ေအာင်ြမင်ရမည်။

 (၃) အနိမ့်ဆုံး နည်းြပ၊  သုပ်ြပ( သိုမဟုတ်)  ယင်းှင့် အဆင့်တူရာထူးတွင ်

လုပ်သက်(၂)ှစ် အနည်းဆုံးရှိရမည်။

 (၄) ပါရဂူအကိသင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့်ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ  န်ကားေရး 

မှးချပ်ထံမှ အချနိ်ြပည့် (၁)ှစ်တက်ေရာက်ခွင့်ြပေကာင်း ေထာက်ခံစာ 

တင်ြပရမည်။

 ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက်ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက်

  အသအိမှတ်ြပထားေသာ တက သိလ်ုတစ်ခခုမှု မမိေိလ ာက်ထားလိေုသာ  ဘာသာရပ် 

နယ်ပယ်၌ အနမိ့ဆ်ုံးမဟာသေုတသနဘဲွ ရရိှပီးသြူဖစ်ရမည်။  မဟာသေုတသနဘဲွ 

အတွက် ြပလုပ်ခဲ့ေသာ သုေတသနအကျ်းချပ်ှင့်ပါရဂူဘွဲသင်တန်းတွင ်ေဆာင် 

ရက်လိုေသာ သုေတသနနယ်ပယ် အဆိုြပချက် (ကွန်ပျတာစာစီ၍  စာမျက်ှာ 

(၃) မျက်ှာထက်မပိုေသာ)ကို ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။ လူေတွ 

စစ်ေဆးြခင်းကိ ုေြဖဆိုေအာင်ြမင်ရမည်။

၃။ မိတ်တက သိုလ်၊ ေကျာင်းသားေရးရာဌာနတွင ်သတ်မှတ်ထားသည့်ေလ ာက်လ ာ

ပုံစံြဖင့ ်(၂၀-၅-၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန ) ေနာက်ဆုံးထား၍ ေလ ာက်ထားရမည်။

၄။ ေလ ာက်ထားသူများသည ်မိတ်တက သိုလ်တွင် ပါရဂူဘွဲ (Ph.D) သင်တန်း ဝင်ခွင့် 

စာေမးပွဲကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုရမည-်

 (က) ၂၃-၅-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန)    ၉:၀၀ နာရမှီ ၁၂:၀၀ နာရ ီ   သက်ဆိင်ုရာဘာသာရပ်

 (ခ)၂၄-၅-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန )            ၉:၀၀ နာရ ီမှ ၁၂:၀၀ နာရ ီ အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်

၅။  ေရးေြဖစာေမးပွဲ ေအာင်ြမင်သူများှင့် မဟာသုေတသနဘွဲရရှိထားသူများကို  

၃၀-၅-၂၀၂၂ရက်ေန(တနလ  ာေန ) တွင် လူေတွစစ်ေဆးမည်။

၆။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို  ဘာသာရပ်ှင့်စပ်လျ်း၍  သက်ဆိုင်ရာ 

ဘာသာရပ် ပါေမာက (ဌာနမှး)များထတွံင်လည်းေကာင်း၊ သင်တန်းဝင်ခွင့ ်ှင့စ်ပ်လျ်း၍ 

သက်ဆုိင်ရာေမာ်ကွန်းထိန်း (ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၂၂၁၉၅၃၃၉၊ ၀၉-၄၂၁၁၄၈၁၇၇)ထံတွင်  

လည်းေကာင်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ဌာနမှး၊ သင်တန်းေရးရာဌာနမှး၊ သင်တန်းေရးရာ

မိတ်တက သိုလ်မိတ်တက သိုလ်

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
 ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂/ယမုံနာ-၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ခ/၁၉၁)၊ 

ဧရိယာ(၂၅'x၅၀')=၁၂၅၀ စတုရန်းေပ= (၀.၀၂၈)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၃၄၇)၊ (၁၅)
လမ်းအထက်၊ ၁၂/ယမံုနာ-၁ရပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ ဦးတင်နီ [၁၂/လမတ(ုိင်)၀၀၉၉၄၁]၊ ဦးခင် 
ေမာင်ကည် [၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၀၄၀၉၉]အမည်ေပါက် ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်များထံမှ ၂၀၁၇ 
ခုှစ် ေဒါပုံမိနယ်တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၀၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ေဒါပုံမိနယ်တရားုံး၊ 
တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂ ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ-်၄၁၁၁/၂၀၂၀(၁-၉-၂၀၂၀)တိုအရ 
ပိုင်ဆိုင်လာသူ ဦးစံေမာင်ေရ  [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၀၃၄၄၀]၊ ေဒ ထက်ထက်လင်း [၁၂/ဒပန(ိုင်) 
၀၅၅၄၆၂]မှ ှစ်(၆၀) ဂရန် မရူင်း ေပျာက်ဆုံးသွားခဲသ့ည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း သက်ဆိင်ုရာရပ်ကွက်/ 
ရဲစခန်းေထာက်ခံစာ၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်၊ ကျမ်းကျနိ်လ ာတိုတင်ြပ၍ ဂရန်မိတ ေလ ာက်ထား 
ြခင်းအား ဌာနမှ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ပီး ကန်ကွက်သမူရိှသြဖင့ ်ဂရန်မတိ မှန် 
ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်၍ မူလထုတ်ေပးထားသည့ ်ေြမငှားစာချပ်အမှတ်-ဒပ/၁၂/၀၂၈၀/၉၃ (၂၄-
၉-၁၉၉၃)ြဖင့် ဦးတင်နီ၊ ဦးခင်ေမာင်ကည် အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)မူရင်းအား 
ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ ေတာင်သူကုန်းလမ်း၊ အမှတ်(မ/၆၅)၊ (၄၀ေပ၂လက်မx၃၆ေပ)ရှိ           

ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု မူလပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ဖွားစိန် (ဘ) ဦးသာေမာင ်(ISN-၁၂၄၈၄၃]က 
သမီး အရင်းေတာ်စပ်သ ူ ေဒ ခင်စန်း(ဘ)ဦးသက်တင် (BQ-၀၀၅၉၃၆) [၁၂/အစန(ိင်ု)၀၀၄၈၄၉]ထသံို (၃-၁၂-၁၉၇၇)ေနစဲွပါ ေမတ ာြဖင့ ်
လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ေသာ စာချပ်ချပ်ဆိုကာ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲ့ပီး ေဒ ခင်စန်းထံမှ ေဒ ဇင်မိုးသူ[၁၂/အစန(ိုင်)၁၇၂၇၂၁]က (၁-၁၁-
၂၀၁၃) ေနတွင်  တရားဝင်ဝယ်ယ၍ူ  လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေနထိင်ုလျက်ရိှပါသည်။ အဆိပုါ ေနအမ်ိအပါအဝင်ေြမကွက်ကိ ုတရားဝင် လက်ဝယ် 
ထားပိင်ုဆိင်ုပီးလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ ဇင်မိုးသထူမှံ ေဒ ခွန်ပါရ် [၅/ထတလ(ိင်ု)၀၀၄၇၅၆]က အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် 
စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ရာ ယင်းေနအမ်ိအပါ ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားမရူင်းများ 
ခုိင်လံုစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက  ေနအိမ်အပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ေဒ ခွန်ပါရ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ခွန်ပါရ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်မာလာ (LL.B)ေဒ ခင်မာလာ (LL.B)

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေတာတိုက်ရပ်ကွက်၊ ဓမ ဒီပလမ်း၊ အမှတ်(၆/၈၄)၊ (၂၀ေပx၆၃ေပ)ရှိ ေြမကွက်ှင့် (R-C)(၂)ထပ် 

တိုက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို  ကွယ်လွန်သူမိဘ(၂)ပါးြဖစ်ေသာ ဦးနီနီဝင်းှင့် ေဒ ြမြမဝင်းတို၏ သားသမီးများ 

ြဖစ်သ(ူ၁) ေဒ ဝင်းအြိဖ[၁၀/မလမ(ိင်ု)၂၀၈၄၇၂]၊ (၂) ဦးေကျာ်ဝင်းိင်ု[၁၀/မဒန(ိင်ု)၂၀၃၈၈၂]၊ (၃) ေဒ ခင်ချိဦး[၁၀/မလမ(ိင်ု)၂၃၃၈၀၉]၊ 

(၄) ေဒ ေကသေီကျာ်[၁၀/မဒန(ိင်ု)၂၀၃၈၈၃] တို ေမာင်ှမ(၄)ဦးတိုက တရားဝင် လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှပါသည်။  ယင်းေနအမ်ိအပါအဝင် 

ေြမကွက်ကိ ုတရားဝင်လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုပီးလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားြဖစ်ေသာ အထက်ပါေမာင်ှမ(၄)ဦးတိုထမှံ ဦးေအာင် 

ေကျာ်[၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၄၅၀၇]က အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ၊ ယင်းေနအိမ်ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားမရူင်းများ ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ(၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံ

သို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက  ေနအမ်ိအပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ေကျာ်လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေအာင်ေကျာ်လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်မာလာ (LL.B)ေဒ ခင်မာလာ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)

(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ အမှတ်(၁၂)ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၀၄)

ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့အ်ေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် ယခင်လ  င်မိနယ်အမှတ်(၁)၊(၆)၊(၉)ရပ်ကွက် 
များ မီးေလာင်ေြမ၌ ေနရာြပန်လည်ချထားြခင်းခံရေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ေဒ ကျင်စိန်(ISN-110726) အမည်ြဖင့်ရရှိထားပါသည်။ 
ထိုစ်က အိမ်အမှတ်မှာ(၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်မှာ(၂၃၉)ြဖစ်ပါသည်။ ေဒ ကျင်စိန်ထံမှ  ဦးသန်းလ  င်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၉၆၈၉၇]က  
(၃၀-၆-၁၉၉၉)ရက်တွင် ဝယ်ယူခဲ့ပီး ဦးသန်းလ  င်ထံမှ ေဒ စ ာလ  င်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၄၃၁၃]က(၂၁-၄-၂၀၀၉)ရက်တွင် တရားဝင ်
ဝယ်ယူပီး လက်ရှိပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန် ခွဲမ ဌာနတွင် 
ေဒ စ ာလ  င်အမည်ြဖင့် (၁၁-၈-၂၀၂၀)ေနစွဲပါ အမ တွဲအမှတ် (လ/ဂရသ-၃၉၃/၂၀၂၀)ြဖင့်ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားဆဲြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါေြမကွက်ကို ေဒ ြမင့်သန်းချိ[၁၁/ကဖန(ိုင်)၀၀၂၆၅၃]ကအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချပီးြဖစ်ရာ ယင်းအေဆာက်အဦပါေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားမူရင်းများ 
ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၇၇၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၃၉၅၊ အကျယ်(၄၀ေပx၆၀ေပ)၊ ရှိ ဦးလှဦးအမည်ေပါက်ှစ(်၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
တရားဝင်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း အမည် 
ေပါက်ပုိင်ရှင်ဦးလှဦးထံမှလည်း အထူးကုိယ်စားလှယ်လ စဲာရယူထားသူြဖစ်ေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးကည်ွန်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၆၈၃၁၈]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှ(၇)ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံသည့်ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်တိုထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ (၇)ရက်ြပည့်ေြမာက်သည့်တိုင ်ကန်ကွက်သူမရှ ိ
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

LL.B,D.I.R,D.I.L,D.M.L,DL-101(WIPO)LL.B,D.I.R,D.I.L,D.M.L,DL-101(WIPO)
ေဒ ခိုင်ဇင်ဝင်း၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၈၈) (LL.B.D.B.L)ေဒ ခိုင်ဇင်ဝင်း၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၈၈) (LL.B.D.B.L)

အမှတ်-၆၅၃၊ ဇာနည်(၁၄)လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်-၆၅၃၊ ဇာနည်(၁၄)လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၇၉၃၂၊ E-mail-htarnwekhin92@gmail.comဖုန်း-၀၉-၅၁၉၇၉၃၂၊ E-mail-htarnwekhin92@gmail.com

''အများသိေစရန် ေကညာချက်''''အများသိေစရန် ေကညာချက'်'
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၅၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၃)၊ (အလျား၄၀ေပxအန၆ံ၀ေပ) 

အကျယ်ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်အမျိးအစားရိှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြမကွက်ကီးကိ ုမျက်ှာမ၍ူကည့ေ်သာ် (ဘယ်ြခမ်း)၊ (အလျား 
၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ) အကျယ်ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ 
ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ အမှတ်(၁၄၃)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိရာှင့် 
အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင ်ေဒ သင်းမိင(်ISN-၃၁၄၄၉၀) အမည်ေပါက်ပီး၊ ၎င်းထံမှေရာင်းသ ူေဒ ခိုင်ယ်ေကျာ် [၁၂/ဒဂရ(ိုင်) 
၀၁၆၉၃၅]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ေကာင်း ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန် ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွေဒ ုုဝင်း [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၀၀၃၇]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ ်
ပါသည်။ ဤပါမစ်ေြမှင့် အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  
စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ြမန်မာိုင်ငံ၏တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက်ြမန်မာိုင်ငံ၏တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ အမှတ်(၃၆/ဘီ)တွင်     

တည်ရှိေသာ PK MYANMAR TRADING COMPANY LIMITED ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်(116505541)၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည ်-

KNACKKNACK အမည်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားပါရှိေသာ Manhole Cover, Roof Drain, Floor Drain, 

Floor Cleanout, Cast Iron Pipe & Fittings ှင့ ်Hanger Support ထတ်ုကန်ုများကိ ုKNACK S. CHAREONKNJ 

Co., Ltd. 16/21, 16/4 Moo 4 Ekachal Rd., Kokkrobue, Muang, Samutsakom 74000, Thailand တွင် 

ထုတ်လုပ်ပီး PK MYANMAR TRADING COMPANY LIMITED မှ ြမန်မာိုင်ငံ၏တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ ်

အြဖစ် တင်သွင်းခွင့်၊ ေရာင်းချြဖန် ြဖးခွင့ ်တရားဝင်ရရှိပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ KNACK KNACK အမှတ်တံဆိပ် ထုတ်ကုန်များကို တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊  သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊       

တုပဆင်တူယိုးမှားြပလုပ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊  တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းများြဖင့်  တင်သွင်းြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချေနလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနသည်ကုိ  ေတွြမင်ကားသိရပါက အကျိးစီးပွား 

ထခိိက်ုနစ်နာေစမ များအတွက် တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

   ဦးသဲေမာင်ကည် (LL.B, H.G.P)                ဦးေဇယျာပိုင်ဖိး (LL.B)   ဦးသဲေမာင်ကည ်(LL.B, H.G.P)                ဦးေဇယျာပိုင်ဖိး (LL.B)

   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၂၇၈)                              အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၂၈၃)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၂၇၈)                              အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၂၈၃)

   အိမ်- အမှတ် - ၂၆၁၊ စပယ်လမ်း၊ ၃/က ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   အိမ်- အမှတ် - ၂၆၁၊ စပယ်လမ်း၊ ၃/က ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

   ုံး - အင်းစိန်မိနယ်ေရှေနများ အသင်းုံးခန်း၊ စုေပါင်းုံးဝင်းအတွင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။    ုံး - အင်းစိန်မိနယ်ေရှေနများ အသင်းုံးခန်း၊ စုေပါင်းုံးဝင်းအတွင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

   ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၂၆၇၉၈၁၊ ၀၉-၇၉၅၇၆၈၉၄၄   ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၂၆၇၉၈၁၊ ၀၉-၇၉၅၇၆၈၉၄၄

ကီး  ြမန် သစ် ပင်    စိုက် ပျိး လ င်      စွမ်း အင် လည်း ရ   ြပည် လည်း လှကီး  ြမန် သစ် ပင်    စိုက် ပျိး လ င်      စွမ်း အင် လည်း ရ   ြပည် လည်း လှ



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနအဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

ေတာင်ကီးတက သိုလ်ေတာင်ကီးတက သိုလ်

ပါရဂူ(PhD) သင်တန်းသားများေခ ယူြခင်းပါရဂူ(PhD) သင်တန်းသားများေခ ယူြခင်း
၁။ ေတာင်ကီးတက သိုလ်တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် ပါရဂူဘွဲ 

(PhD) သင်တန်းကို  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  အထူးြပဘာသာရပ်များြဖင့ ် ဖွင့်လှစ် 

သင်ကားမည်ြဖစ်ပါသည-်

(က) ြမန်မာစာ(က) ြမန်မာစာ

(ခ) ပထဝီဝင်(ခ) ပထဝီဝင်

(ဂ) သတ ေဗဒ(ဂ) သတ ေဗဒ

၂။  ပါရဂဘဲွူ (PhD) သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များှင့ ်

ြပည့်စုံသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

 (က) ပါရဂဘဲွူသင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့ေ်လ ာက်ထားသသူည် ြပည်ေထာင်စ ု

  သမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

  (ခ) ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန်လ(၁)ရက်ေနတွင ်   အသက(်၃၀)ှစ်ထက ်   မေကျာ် 

  လွန်သူြဖစ်ရမည်။

   (လုပ်ငန်းခွင်အေတွအကံရှိသူများကိ ု       အသက်ကန်သတ်ချက ်

  ေလ ာ့ေပါ့စ်းစားမည်။)

  (ဂ) ပါရဂူဘွဲအကိသင်တန်းကိ ုအချနိ်ြပည့် တစ်ှစ်တက်ေရာက်ိုင်သ ူ

  ြဖစ်ရမည်။

  (ဃ)  ဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူ၏  အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များမှာ 

  ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-်

   ပညာေရးဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက်-ပညာေရးဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက-်

   (၁) အသအိမှတ်ြပထားေသာ တက သိလ်ုတစ်ခခုမှု မမိေိလ ာက်ထား 

   လိေုသာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်၌ အနမိ့ဆ်ုံးမဟာဘဲွေအာင်ြမင်သ ူ

   ြဖစ်ရမည်။ ဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ (၃)နာရ ီေမးခွန်းှင့ ်အဂ  လပ်ိစာ 

   (၃)နာရီေမးခွန်း ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲေြဖဆိုေအာင်ြမင်ပီး   လူေတွ 

   စစ်ေဆးြခင်းကိ ုေအာင်ြမင့်သူများကိုသာလက်ခံမည်။

   (၂)  အသိအမှတ်ြပ  တက သုိလ်တစ်ခုခုမှ  မဟာသုေတသနဘွဲရရှိ 

   ထားသူများသည ် (ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲေြဖဆိုရန်မလိုပါ)   လူေတွ 

   စစ်ေဆးြခင်းကိ ုေြဖဆိုေအာင်ြမင်ရမည်။

   (၃) တက သုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များမှ နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ြဖစ်ပါက နည်းြပ၊ 

   သုပ်ြပရာထူးတွင ်လုပ်သက်(၁)ှစ် အနည်းဆုံးရှိရမည်။

   (၄)  တက သိလ်ု၊ ဒကီရေီကာလပ်ိများမှ ဆရာ၊ ဆရာမ မဟတ်ုေသာ 

   ပညာေရးဝန်ထမ်းများြဖစ်လ င် နည်းြပ၊ သုပ်ြပှင့် အဆင့်တူ 

   ရာထူးတွင ်လုပ်သက(်၂)ှစ်   အနည်းဆုံးရှိသူြဖစ်ရမည့်အြပင ်

   ေလ ာက်ထားသူသည် သုေတသနဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက် 

   ေနသူြဖစ်ပီး     ပါရဂူဘွဲသင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့်ြပြခင်းြဖင့ ်

   ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင ်   တိုက်ိုက်   အကျိးြပိုင်ေကာင်း 

   သက်ဆိင်ုရာ ဌာနဆိင်ုရာ အကီးအကကဲ ေထာက်ခသံြူဖစ်ရမည်။

  (၅)  ပါရဂအူကိသင်တန်း တက်ေရာက်ခွင့ရ်ရိှပါက သက်ဆိင်ုရာဦးစီး 

   ဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်(သိုမဟတ်ု)သက်ဆိင်ုရာတက သိလ်ု၊ 

   ဒဂီရေီကာလပ်ိ၊ ပါေမာက ချပ်၊ ေကျာင်းအပ်ုကီးထမှံ အချန်ိြပည့် 

   (၁)ှစ် တက်ေရာက်ခွင့ြ်ပိင်ုေကာင်း ေထာက်ခစံာတင်ြပရမည်။

  အြခားဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက်-အြခားဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက-်

   (၁) အသအိမှတ်ြပထားေသာ တက သိလ်ုတစ်ခခုမှု မမိေိလ ာက်ထား 

   လိေုသာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်၌ အနမိ့ဆ်ုံးမဟာဘဲွေအာင်ြမင်သ ူ

   ြဖစ်ရမည်။ ဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ (၃)နာရ ီေမးခွန်းှင့ ်အဂ  လပ်ိစာ 

   (၃) နာရီေမးခွန်းဝင်ခွင့ ်စာေမးပွဲေြဖဆိုေအာင်ြမင်ပီး  လူေတွ 

   စစ်ေဆးြခင်းကိ ုေအာင်ြမင်သူများကိုသာ လက်ခံမည်။

   (၂)  အသိအမှတ်ြပ  တက သုိလ်တစ်ခုခုမှ  မဟာသုေတသနဘွဲရရှိ 

   ထားသူများသည ် (ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲေြဖဆိုရန်မလိုပါ)    လူေတွ 

   စစ်ေဆးြခင်းကိ ုေြဖဆိုေအာင်ြမင်ရမည်။

   (၃)  အနမိ့ဆ်ုံး နည်းြပ၊ သပ်ုြပ( သိုမဟတ်ု) ယင်းှင့ ်အဆင့တ်ရူာထူး 

   တွင် လုပ်သက်(၂)ှစ် အနည်းဆုံးရှိရမည်။

   (၄)  ပါရဂူအကိသင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့်ရရှိပါက    သက်ဆိုင်ရာ 

    န်ကားေရးမှးချပ်ထမှံ အချန်ိြပည့ ်(၁)ှစ် တက်ေရာက်ခွင့ြ်ပ 

   ေကာင်းေထာက်ခံစာတင်ြပရမည်။

  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက်-ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက-်

  အသိအမှတ်ြပထားေသာ  တက သုိလ်တစ်ခုခုမှ  မိမိေလ ာက်ထားလုိ 

ေသာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်၌   အနိမ့်ဆုံးမဟာသုေတသနဘွဲရရှိပီသ ူ

ြဖစ်ရမည်။ မဟာသုေတသနဘဲွအတွက်  ြပလုပ်ခ့ဲေသာ  သုေတသန 

အကျ်းချပ်ှင့် ပါရဂူဘွဲသင်တန်းတွင ်ေဆာင်ရက်လိုေသာ သုေတ 

သန နယ်ပယ်အဆိြုပချက် (ကွန်ပျတာစာစ၍ီ စာမျက်ှာ (၃) မျက်ှာ 

ထက် မပိေုသာ)ကိ ုေလ ာက်လ ာှင့အ်တ ူပူးတဲွတင်ြပရမည်။ လေူတွ 

စစ်ေဆးြခင်းကိ ုေြဖဆိုေအာင်ြမင်ရမည်။

၃။  ေတာင်ကီးတက သုိလ်၊ ေကျာင်းသားေရးရာဌာနတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် 

 ေလ ာက်လ ာပုံစံြဖင့ ်(၂၀-၅-၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန ) ေနာက်ဆုံးထား၍ 

 ေလ ာက်ထားရမည်။

၄။  ေလ ာက်ထားသူများသည ် ေတာင်ကီးတက သိုလ်တွင်  ပါရဂူဘွဲ (PhD) 

 သင်တန်းဝင်ခွင့်စာေမးပွဲကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုရမည-်

  (က) ၂၃-၅-၂၀၂၂(တနလ  ာေန) ၉:၀၀နာရီမှ  ၁၂:၀၀နာရီ သက်ဆုိင်ရာဘာသာရပ်

  (ခ)  ၂၄-၅-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန)  ၉:၀၀ နာရမှီ  ၁၂:၀၀ နာရ ီအဂ  လပ်ိစာဘာသာရပ်

၅။  ေရးေြဖစာေမးပဲွ ေအာင်ြမင်သမူျားှင့ ်မဟာသေုတသနဘဲွရရိှထားသမူျားကိ ု

 ၃၀-၅-၂၀၂၂ရက်ေန(တနလ  ာေန ) တွင် လူေတွစစ်ေဆးမည်။

၆။  အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ဘာသာရပ်ှင့်စပ်လျ်း၍ သက်ဆုိင်ရာ 

 ဘာသာရပ် ပါေမာက (ဌာနမှး)များ ထတွံင်လည်းေကာင်း၊ သင်တန်းဝင်ခွင့ှ်င့ ်

 စပ်လျ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ေမာ်ကွန်းထိန်း (ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၀၀၄၆၁၁၁၂၊ 

 ၀၉-၇၇၀၁၈၃၉၅၂)ထံတွင်လည်းေကာင်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ေမာ်ကွန်းထိန်း/ဌာနမှး(သင်တန်းေရးရာ)ေမာ်ကွန်းထိန်း/ဌာနမှး(သင်တန်းေရးရာ)

ေတာင်ကီးတက သိုလ်ေတာင်ကီးတက သိုလ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ ဗုိလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ အမှတ်(၅၀/ခ)၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂ ၁
၂

x ၅၀)ရှိ ဦးတင်လှ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံး 
အား လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချခွင့်ရိှသည်ဟုဝန်ခံသူ ဦးတင်ြမ[၁၄/ဖပန(ုိင်)၀၉၄၈၈၉]ထံမှ 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေကျာ်သလီတ်[၁၂/သခန(ိင်ု) 
၀၅၃၀၀၅]မှစရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်  
ကွက်လုိသည်များရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ 
အေထာက်အထားြဖင့်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်      ကန်ကွက်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
          ဦးေဇာ်ဝင်းလ  င်(LL.B)                              ေဒ စ ာလ  င်(LL.B)          ဦးေဇာ်ဝင်းလ  င်(LL.B)                              ေဒ စ ာလ  င်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၇)        အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၇၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၇)        အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၇၄)

အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၃၆၁၉၊ ၀၉-၇၇၆၃၈၈၇၉၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၃၆၁၉၊ ၀၉-၇၇၆၃၈၈၇၉၉

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊  ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

၉၃-လမ်း၊ အမှတ်(၅၉)၊ ၃-လ ာ၊ ေြခရင်းခန်း တုိက်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်တုိအား အပုိင်ေရာင်းချသူ ေဒ ေချာစုလ  င်[၈/မသန(ုိင်)၀၀၁၃၂၉]
မှ မိမိတစ်ဦးတည်း လက်ဝယ်ထားရှ ိပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်
ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန် 
ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းများြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 
ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 
ြပည့သ်ည့ေ်နအထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ တရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

          ေဒ ြဖြဖမင်း (LL.B, D.B.L)          ေဒ ြဖြဖမင်း (LL.B, D.B.L)
            အထက်တန်းေရှေန (စ်- ၂၈၁၈၈)            အထက်တန်းေရှေန (စ်- ၂၈၁၈၈)

        အမှတ်(၄၉)၊ အထက်မ ေလးလမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်        အမှတ်(၄၉)၊ အထက်မ ေလးလမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်
       မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။       မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

         ဖုန်း-၀၉ ၇၉၈၁၄၁၅၁၀၊ ၀၉ ၇၈၅၃၈၀၂၁၁         ဖုန်း-၀၉ ၇၉၈၁၄၁၅၁၀၊ ၀၉ ၇၈၅၃၈၀၂၁၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၁၂/ရပ်ကွက်၊ ဘရဏီ(၃)လမ်း၊ အမှတ် ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၁၂/ရပ်ကွက်၊ ဘရဏီ(၃)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၀၇/ခ)(၁၀၇/ခ)ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျား၆၀ေပxအန၂ံ၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ 
ဦးေကျာ်သန်း[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၁၂၇၆၂] အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက် 

လုပ်ထားေသာ (၁)ခန်းတည်း (၃ ၁
၂ ) တိက်ု၏ ဒတုယိထပ်တိက်ုခန်းကိ ုလက်ရိှေြမပိင်ုရှင် 

ဦးသန်းေဇာ်[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၄၆၇၄၇]ှင့် ကန်ထုိက်တာတုိ အကျ ိးတူပူးေပါင်းေဆာက်
လုပ်ရာတွင် ကန်ထိုက်တာမ ှတရားဝင ်ပိုင်ဆိုင်ေသာ အခန်းြဖစ်ပီး ကန်ထိုက်တာမ ှ
တစ်ဆင့် ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ ေဒ နီလာဝင်း [၁၄/ဒမန(ုိင်)၀၀၇၉၅၆] ထံမှ 
မိမိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ထားပပထုိက်[၂/ဖဆန(ုိင်)၀၀၇၁၃၀]က ဝယ်ယူရန်အတွက် 
ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ် 
ကို ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ကန်ုဆုံးသည့တ်ိင်ုေအာင် ကန်ကွက် 
မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ထားပပထိုက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ထားပပထိုက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးေအးမိုး (LL.B)ေဒ ေအးေအးမိုး (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၄၃၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၄၃၁)
အမှတ်-၆၆၉၊ ေဇာတုံလမ်း၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၆၉၊ ေဇာတုံလမ်း၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၇၂၉၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၇၂၉၀

(777)အေရှဒဂုံ အိမ် ခံေြမေရာင်းဝယ်ေရး(777)အေရှဒဂု ံအိမ် ခံေြမေရာင်းဝယ်ေရး
 ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)၊ (ေတာင်ပိင်ုး)၊ (ေြမာက်ပိင်ုး)၊ (ဆပ်ိကမ်း)

ရှိေြမကွက်များကို ေဈးမှန်ြဖင့် အြမန်ဝယ်လိုပါသည်။ အိမ်တိုင်ရာ 

ေရာက်ေငွေပးေချပါမည်။

ဖုန်း-၀၉- ၉၇၄၈၅၄၀၀၃၊ ၀၉- ၂၅၃၆၀၉၅၂၇ဖုန်း-၀၉- ၉၇၄၈၅၄၀၀၃၊ ၀၉- ၂၅၃၆၀၉၅၂၇

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာ
မရမ်းကုနး်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၆ သမိုင်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၄၇/ဆ)၊  ၀.၀၅၇ ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၈)၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ 
မရမ်းကုန်း၊ ေဒ ွယ်နီေဌး[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၁၀၃၅]၊ ေဒ ခင်သဇင်[၁၂/ကမရ(ိုင်) 
၀၀၁၂၀၂] အမည်ေပါက် ေြမပုိင်ေြမအား အမည်ေပါက် (၂)ဦးအနက် ေဒ ွယ်နီေဌး[၁၂/
ကမရ(ိုင်)၀၂၁၀၃၅] သည် ၂၂-၅-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် အပျိကီးဘဝြဖင့် ကွယ်လွန် 
သွားပါသည်။ ၎င်းတွင် ကတိ ိမသားသမီးလည်းေမွးစားခဲြ့ခင်းမရိှပါ။ ေဒ ွယ်နေီဌးတွင် 
ဦးမင်းိုင[်၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၁၇၂၇]၊ ဦးေအာင်ေကျာ်လင်း[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၁၀၃၄]
ှင့် ပူးတွဲပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ခင်သဇင်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၁၂၀၂]တို ေမာင်ှမ(၃)ဦးသာ 
ကျန်ရိှပါေကာင်း၊ အြခားအေမွဆက်ခံခွင့်ရိှသူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မကျန်ရိှေကာင်း၊ 
ကွယ်လွန်သူ အစ်မြဖစ်သူ ေဒ ွယ်နီေဌးပုိင်ဆုိင်ေသာအစုကုိ  ကျန်ရစ်သူ ေမာင်/ညီမများ 
ြဖစ်ကေသာ ဦးမင်းိုင်+၂ တိုကသာလ င် တရားဝင် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
၂၄-၁-၂၀၂၂ ရက်စဲွပါ ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်း 
အမည်ေပါက် သည့်   အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ-်၃၈၉၄/၂၀၁၀(၁၁-၁၀-၂၀၁၀)၊ 
ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားတိုကိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ရန်  ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိ
ေပးေကညာအပ်ပါသည်။                     ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                                        မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                        မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာ
မရမ်းကုနး်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၆ သမိုင်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၄၇/ဗ-၁၂)၊  ၀.၀၅ ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၇)၊ ဇာတမိာန်လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ 
မရမ်းကုန်း၊ ေဒ ွယ်နီေဌး[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၁၀၃၅]၊ ေဒ ခင်သဇင်[၁၂/ကမရ(ိုင်) 
၀၀၁၂၀၂] အမည်ေပါက် ေြမပုိင်ေြမအား အမည်ေပါက် (၂)ဦးအနက် ေဒ ွယ်နီေဌး[၁၂/
ကမရ(ိင်ု)၀၂၁၀၃၅] သည် ၂၂-၅-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် အပျိကီးဘဝြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွား 
ပါသည်။ ၎င်းတွင် ကိတ ိမသားသမီးလည်းေမွးစားခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ ေဒ ွယ်နီေဌးတွင် 
ဦးမင်းိုင[်၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၁၇၂၇]၊ ဦးေအာင်ေကျာ်လင်း[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၁၀၃၄]
ှင့် ပူးတွဲပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ခင်သဇင်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၁၂၀၂]တို ေမာင်ှမ(၃)ဦးသာ 
ကျန်ရိှပါေကာင်း၊ အြခားအေမွဆက်ခံခွင့်ရိှသူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မကျန်ရိှေကာင်း၊ 
ကွယ်လွန်သူ အစ်မြဖစ်သူ ေဒ ွယ်နီေဌးပုိင်ဆုိင်ေသာအစုကုိ  ကျန်ရစ်သူ ေမာင်/ညီမများ 
ြဖစ်ကေသာ ဦးမင်းုိင်+၂ တုိကသာလ င် တရားဝင် အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း ၂၄-၁-
၂၀၂၂ ရက်စဲွပါ ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်းအမည်ေပါက် 
သည့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်-၃၇၅၂/၂၀၁၀(၅-၁၀-၂၀၁၀)၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရး
ကတ်ြပားတိုကိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန်  ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                                         ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                                           မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                           မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂



ဧပီ  ၂၉၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁။ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ၊ ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

တွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာများအတွက် ယှ်တဲွေဖာ်ြပပါ 

သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ ်ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

 ခန်ထားမည့်ရာထူး ပညာအရည်အချင်း ခန်ထား

စ် (လစာ န်း)     မည့်

     ဦးေရ 

(က) ဒုဦးစီးမှး                       အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(အီလက်ထေရာနစ်/  (၁) ဦး

  (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) သုတနည်းပညာ)(သို)သိပ ံဘွဲတစ်ခုခု

  ရရှိပီး AGTI(EC) ေအာင်လက်မှတ ်

  ရရှိသူြဖစ်ရမည်။

(ခ) စာရင်းကိုင-်၂ စီးပွားေရးဘွဲတစ်ခုခုရရှိသူြဖစ်ရမည်။ (၃) ဦး

 (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)

(ဂ) ဒုတယိလကေ်ထာကဦ်းစီးမှး အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(အီလက်ထေရာနစ/် (၁၀)ဦး

 (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) သုတနည်းပညာ) (သို) သိပ ံဘွဲတစ်ခုခု

  ရရှိပီးAGTI(EC)ေအာင်လက်မှတ ်

  ရရှိသူြဖစ်ရမည်။ 

(ဃ) ဒုတိယလက်ေထာက်ကွန်ပျတာ ကွန်ပျတာဘွဲရရှိသူြဖစ်ရမည်။ (၁) ဦး

 လုပ်ေဆာင်ေရးမှး

 (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)

(င) ဒုတိယလက်ေထာက်ဦးစီးမှး ဥပေဒဘွဲရရှိပီးသူြဖစ်ရမည်။ (၁) ဦး

 (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)

(စ) စာရင်းကိုင-်၄ စီးပွားေရးဘွဲတစ်ခုခ ု(သို)တက သိုလ် (၃) ဦး

 (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) တစ်ခုခုမှဘွဲတစ်ခုခုရရှိပီး 

  အေြခခံစာရင်းကိုင်ပညာလက်မှတ်

  ရရှိသူြဖစ်ရမည်။ 

(ဆ) ယာ်ေမာင်း-၅ အေြခခံပညာအလယ်တန်းေအာင်ြမင ် (၃) ဦး

 (၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) ပီးသူြဖစ်ရမည်။ ယာ်ေမာင်းလုိင်စင်(ခ)

  ရှိရမည်။ အသက်(၄၀)ှစ်ေအာက်

  ြဖစ်ရမည်။ 

၂။ ေလ ာက်ထားလိုသူများသည ်လစာ န်းမတူသည့် ရာထူး(၁)ေနရာစီြဖင့် (၂)ေနရာ 

ေလ ာက်ထားိုင်ပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်များ တင်ြပေဆာင်ရက်ိုင်သူ 

ြဖစ်ရမည-်

(က) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင် အသက်(၃၀) ှစ်၊ ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် 

(၃၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

(ခ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ပီး ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆး  အြပည့်ထိုးှံပီးသူ 

ြဖစ်ရမည်။ (အေထာက်အထား တင်ြပိုင်ရမည)်

(ဂ) မဟာဘွဲ/ပါရဂူဘွဲရရှိသူများလည်း ေလ ာက်ထားိုင်သည်။ ( အဆိုပါ ဘွဲရရှိသ ူ

များအား အသက်သတ်မှတ်ချက် ေလ ာ့ေပါ့စ်းစားေပးမည်ြဖစ်သည်။ )

(ဃ) အပိုဒ်(၁) (က) (ခ) (ဂ) (င) (စ) ပါရာထူးေနရာများအတွက ်ကွန်ပျတာအေြခခံ 

အသုံးြပိုင်သူြဖစ်ရမည်။ (ေအာင်လက်မှတ်တစ်ပါတည်းတင်ြပိုင်ရမည)်

(င) အနည်းဆုံး (၅)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရမည်။

(စ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ထားသ ူြဖစ်ရမည်။ (ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများ)

(ဆ) ေနရာေဒသမေရး (အထူးသြဖင့်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးုံးခွဲ၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီးုံးခွဲ၊ မွန်ြပည်နယ်ုံးခွဲ ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီးုံးခွဲ ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီးုံးခွဲများသို) တာဝန်ချထားပါက သွားေရာက ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင် 

ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာတွင်ပါရိှေသာ အချက်အလက်များ ြပည့စ်ုစွံာေဖာ်ြပရမည်။ ေလ ာက်လ ာ 

များကိ ုေအာက်ပါစာရက်စာတမ်းများ ပူးတဲွလျက် ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန 

(ံုးချပ်)၊ ံုးအမှတ်(၂) ေနြပည်ေတာ်ှင့် အမှတ်(၁၂၅)၊ ပန်းဆုိးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတား 

မိနယ် ၊ ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးုံးခွဲသို (၃၁-၅- 

၂၀၂၂) ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိုရမည-်

(က) တက သုိလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်မိတ (အသက်အေထာက်အထားအတွက်)

(ခ) ဘဲွလက်မှတ် ၊ AGTI(EC)ေအာင်လက်မှတ် မတိ (သိုမဟတ်ု) ေအာင်ြမင်ေကာင်း 

ေထာက်ခံချက်

 (ဂ) သက်ဆိင်ုရာမိနယ်ရစဲခန်းမှ ေလ ာက်လ ာပတ်ိရက်မတိင်ုမ ီ(၆)လအတွင်းရရိှသည့ ်

အကျင့စ်ာရတိ  ေကာင်းမွန်ေကာင်းှင့ ် ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း   ေထာက်ခစံာမရူင်း

(ဃ) ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မတိုင်မ ီ(၂)လအတွင်း ိုက်ကူးထားေသာ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ 

(၃)ပုံ

(င) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း ေထာက်ခံစာမူရင်း

(စ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ 

(ဆ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မိတ 

(ဇ) ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ခွင့်ြပချက်ှင့် ဌာနဆိုင်ရာြပစ်မ 

ကင်းရှင်း ေကာင်းေထာက်ခံချက ်မူရင်း

၄။ ေလ ာက်ထားသူများသည ်စာေမးပွဲေကးကျပ ်၁၀၀၀ ( ကျပ်တစ်ေထာင်တိတိ)ကိ ု

ေနြပည်ေတာ် ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်တွင် ဖွင့လှ်စ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ  

ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းအမှတM်D 011092သို လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ ် ၊ 

ဘဏ်ခဲွ(၅)၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ  

ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းအမှတ် MD 012978 သိုလည်းေကာင်း ေပးသွင်းိုင်သည်။ 

သတ်မှတ်ထားေသာ ေလ ာက်လ ာပုံစံကို ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၏ 

Website (www.ptd. gov.mm)တွင် download  ရယူိုင်ပါသည်။

၅။ အပိုဒ်(၁) အပိုဒ်ခွဲ(က)မှ (ခ)ထိ ရာထူးေနရာများအတွက် ေလ ာက်ထားသူများ 

သည် ြမန်မာစာ၊ အဂ  လပ်ိစာ၊ အေထေွထဗွဟသုတုဘာသာရပ်များအား ေရးေြဖစာေမးပဲွ 

ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပီး ေရးေြဖစာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူများကို လူေတွစစ်ေဆးေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေြဖစာေမးပွဲကိ ု၄-၆-၂၀၂၂ ရက် (စေနေန )ှင့် ၅-၆-၂၀၂၂ 

ရက်(တနဂ  ေွေန )တိုတွင် ေနြပည်ေတာ်ှင့် ရန်ကုန်မိများ၌ ကျင်းပြပလုပ်သွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့ ်ကတ်ြပားများအား၂-၆-၂၀၂၂ ရက်မ ှ၃-၆ -၂၀၂၂)

ရက်အထိ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ြပသ၍ ဆက်သွယ်

ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ုံးအမှတ်(၂) ေနြပည်ေတာ်ှင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

ုံးခွဲတိုတွင် ထုတ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၆။ အပိဒ်ု(၁) အပိဒ်ုခဲွ (ဂ) မှ (ဆ)အထ ိရာထူးေနရာများအတွက် ေလ ာက်ထားသမူျားသည် 

လူေတွစစ်ေဆးြခင်းှင့ ်က မ်းကျင်မ စစ်ေဆးြခင်းအား ၁၃-၆-၂၀၂၂ ရက်ှင့် ၁၄-၆-

၂၀၂၂ ရက်များတွင ်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၇။ ဝန်ထမ်းများသည် မိမိတုိ၏ေလ ာက်လ ာများကုိ  န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဆက်သွယ် 

ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂)ေနြပည်ေတာ်သိုလိပ်မူ၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ 

တစ်ဆင့် ၂-၆-၂၀၂၂ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိုရပါမည်။ (ေလ ာက်လ ာတစ်ေစာင် 

အား ကိတင်မိတ  ေပးပိုထားရမည)်

၈။ ေလ ာက်လ ာှင့်စပ်လျ်း၍ ေလ ာက်လ ာလက်ခံရန်  သတ်မှတ်ထားေသာရက ်

ထက်ေနာက်ကျေရာက်ရိှြခင်းှင့ ်စာရက်စာတမ်းြပည့စ်ုြံခင်းမရိှပါက အဆိပုါ ေလ ာက် 

လ ာများအား လက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ အေသးစိတ်သိရှိလိုေသာ အချက်အလက် 

များကို ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၃၄၀၇၂၅၀၊ ၀၉-၄၅၀၀၀၀၃၁၄၊ ၀၉-၅၄၂၁၁၀၆ သို ုံးချနိ် 

အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ (အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်ေနရက်၊ အချနိ် 

ေြပာင်းလဲမ ြဖစ်ေပ ပါက ထပ်မံအေကာင်းကားပါမည်။)

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနအဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်တက သိုလ်ရန်ကုန်တက သိုလ်

ပါရဂူ (Ph.D) သင်တန်းသားများေခ ယူြခင်းပါရဂူ (Ph.D) သင်တန်းသားများေခ ယူြခင်း
၁။     ရန်ကုန်တက သိုလ်တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် ပါရဂူဘွဲ (Ph.D) သင်တန်းကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အထူးြပဘာသာရပ်များြဖင့ ်ဖွင့်လှစ်သင်ကားမည်ြဖစ်ပါသည-်

(က) ြမန်မာစာ  (ဋ) ေရှးေဟာင်းသုေတသနပညာ

(ခ) အဂ  လိပ်စာ (ဌ) စာကည့်တိုက်ှင့ ်သုတပညာ

(ဂ) ပထဝီဝင်  (ဍ) ဓာတုေဗဒ

(ဃ) သမိုင်း  (ဎ) ူပေဗဒ

(င) ဒဿနိကေဗဒ  (ဏ) သခ  ျာ

(စ) စိတ်ပညာ  (တ)သတ ေဗဒ

(ဆ) ဥပေဒပညာ (ထ) ုက ေဗဒ

(ဇ) အေရှတိုင်းပညာ  (ဒ) ဘူမိေဗဒ

(ဈ) ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ  (ဓ) ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒ

(ည) မုဿေဗဒ  (န) ကွန်ပျတာသိပ ံပညာ

  (ပ) အဏုဇီဝေဗဒ

၂။        ပါရဂဘဲွူ (Ph.D) သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များှင့ ်ြပည့စ်ုသံမူျား ေလ ာက်ထားိင်ုပါသည်-

(က) ပါရဂူဘွဲသင်တန်း တက်ေရာက်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူသည ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

(ခ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁)ရက်ေနတွင် အသက်(၃၀)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (လုပ်ငန်းခွင်အေတွအကံရှိသူများသည ်အသက်ကန်သတ်ချက ်ေလ ာ့ေပါ့စ်းစားမည်။)

(ဂ) ပါရဂူဘွဲအကိသင်တန်းကိ ုအချနိ်ြပည့်တစ်ှစ် တက်ေရာက်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

(ဃ) ဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူ၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည-်

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက်ပညာေရးဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက်

 (၁) အသိအမှတ်ြပထားေသာ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ မိမိေလ ာက်ထားလိုေသာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်၌ အနိမ့်ဆုံး 

မဟာဘွဲေအာင်ြမင်သူမဟာဘဲွေအာင်ြမင်သူြဖစ်ရမည်။ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ (၃)နာရီေမးခွန်းှင့် အဂ  လိပ်စာ (၃)နာရီေမးခွန်းဝင်ခွင့် 

စာေမးပွဲေြဖဆိုေအာင်ြမင်ပီး လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကိ ုေအာင်ြမင်သူများကိုသာ လက်ခံမည်။

 (၂) အသိအမှတ်ြပ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ မဟာသုေတသနဘွဲ ရရှိထားသူများသည ် (ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲေြဖဆိုရန ်

မလိုပါ) လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကိ ုေြဖဆိုေအာင်ြမင်ရမည်။

 (၃) တက သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များမ ှနည်းြပ၊ သုပ်ြပ ြဖစ်ပါက နည်းြပ၊ သုပ်ြပ ရာထူးတွင ်လုပ်သက်(၁)ှစ် 

အနည်းဆုံးရှိရမည်။

 (၄) တက သိလ်ု၊ ဒဂီရေီကာလပ်ိများမှ ဆရာ၊ ဆရာမ မဟတ်ုေသာ ပညာေရးဝန်ထမ်းများြဖစ်လ င် နည်းြပ၊ သပ်ုြပ 

ှင့ ်အဆင့တ်ရူာထူးတွင် လပ်ုသက်(၂)ှစ် အနည်းဆံုးရိှသူြဖစ်ရမည့်အြပင် ေလ ာက်ထားသသူည် သေုတသန 

ဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနသြူဖစ်ပီး ပါရဂဘဲွူသင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့ြ်ပြခင်းြဖင့ ်ဌာနဆိင်ုရာလပ်ုငန်းတွင် 

တိုက်ိုက်အကျိးြပိုင်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာဌာန အကီးအကဲက ေထာက်ခံသူြဖစ်ရမည်။

(၅) ပါရဂူအကိသင်တန်း တက်ေရာက်ခွင့်ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်(သိုမဟုတ်)

သက်ဆိင်ုရာတက သိလ်ု၊ ဒဂီရေီကာလပ်ိ၊ ပါေမာက ချပ်၊ ေကျာင်းအပ်ုကီးထမှံ အချန်ိြပည့(်၁)ှစ် တက်ေရာက် 

ခွင့်ြပိုင်ေကာင်း ေထာက်ခံစာတင်ြပရမည်။

အြခားဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက်အြခားဝန်ကီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက်

 (၁) အသိအမှတ်ြပထားေသာ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ မိမိေလ ာက်ထားလိုေသာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်၌ အနိမ့်ဆုံး 

မဟာဘွဲေအာင်ြမင်သူမဟာဘွဲေအာင်ြမင်သူြဖစ်ရမည်။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ (၃)နာရ ီေမးခွန်းှင့် အဂ  လိပ်စာ(၃) နာရီေမးခွန်းဝင်ခွင့် 

စာေမးပွဲေြဖ ဆိုေအာင်ြမင်ပီး လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကိ ုေအာင်ြမင်သူများကိုသာ လက်ခံမည်။

 (၂) အသိအမှတ်ြပ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ မဟာသုေတသနဘွဲ ရရှိထားသူများသည် (ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲေြဖဆိုရန ်

မလိုပါ) လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကိ ုေြဖဆိုေအာင်ြမင်ရမည်။

 (၃) အနိမ့်ဆုံး နည်းြပ၊ သုပ်ြပ( သိုမဟုတ်) ယင်းှင့် အဆင့်တူရာထူးတွင ်လုပ်သက်(၂)ှစ် အနည်းဆုံး ရှိရမည်။

 (၄) ပါရဂူအကိသင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့်ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ  န်ကားေရးမှးချပ်ထံမှ အချနိ်ြပည့် (၁)ှစ် 

တက်ေရာက်ခွင့်ြပေကာင်း ေထာက်ခံစာတင်ြပရမည်။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက်ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက်

အသအိမှတ်ြပထားေသာ တက သိလ်ုတစ်ခခုမှု မမိေိလ ာက်ထားလိေုသာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်၌ အနမိ့ဆ်ုံးမဟာသေုတ 

သနဘဲွ ရရိှပီးသြူဖစ်ရမည်။ မဟာသေုတသနဘဲွအတွက် ြပလပ်ုခဲေ့သာ သေုတသနအကျ်းချပ်ှင့ ်ပါရဂဘဲွူသင်တန်း 

တွင် ေဆာင်ရက်လိုေသာ သုေတသနနယ်ပယ်အဆိုြပချက် (ကွန်ပျတာစာစီ၍ စာမျက်ှာ (၃) မျက်ှာထက်မပိ ု

ေသာ) ကို ေလ ာက်လ ာှင့် အတူ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။ လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကိ ုေြဖဆိုေအာင်ြမင်ရမည်။

၃။   ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ ေကျာင်းသားေရးရာဌာနတွင ်သတ်မှတ်ထားသည့ ်ေလ ာက်လ ာပုံစံြဖင့ ်၂၀-၅-၂၀၂၂ ရက် 

  (ေသာကာေန ) ေနာက်ဆုံးထား၍ ေလ ာက်ထားရမည်။

၄။     ေလ ာက်ထားသူများသည ်ရန်ကုန်တက သိုလ်တွင် ပါရဂူဘွဲ (Ph.D) သင်တန်းဝင်ခွင့်စာေမးပွဲကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း 

        ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုရမည-်

(က) ၂၃-၅-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန )  နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂:၀၀ နာရီ  သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်

(ခ)  ၂၄-၅-၂၀၂၂   (အဂ   ါေန )  နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂:၀၀ နာရီ  အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်

၅။      ေရးေြဖစာေမးပွ ဲေအာင်ြမင်သူများှင့ ်မဟာသုေတသနဘွဲရရှိထားသူများကိ ု၃၀-၅-၂၀၂၂ ရက် (တနလ  ာေန )တွင် 

လူေတွစစ်ေဆးမည်။

၆။     အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ဘာသာရပ်ှင့်စပ်လျ်း၍ သက်ဆုိင်ရာဘာသာရပ်ပါေမာက (ဌာနမှး)များ ထံတွင် 

လည်းေကာင်း၊ သင်တန်းဝင်ခွင့ှ်င့စ်ပ်လျ်း၍ သက်ဆိင်ုရာ ေမာ်ကွန်းထန်ိး ဖန်ုးနပံါတ်-၀၁၇-၅၃၄၃၉၀ ထတွံင် လည်းေကာင်း 

စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ဌာနမှး၊ သင်တန်းေရးရာဌာနမှး၊ သင်တန်းေရးရာ

ရန်ကုန်တက သိုလ်ရန်ကုန်တက သိုလ်

အများသိေစရန်အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၅၊ အီး-၁၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၆၂ဂျ/ီ၁-၂ေအ ၁.ေအ၊ ဧရယိာ(၀.၀၂၉ ဧက)အကျယ်အဝန်း 
အားြဖင့ ်(၃၀ေပx၄၃ေပေကျာ်ခန် )ရှိ ဂရန်ရှိ ေြမပိုင်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမ 
ကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၇၀ေအ/၁-ေအ)၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ 
ေရ ဂုတံိင်ုအလယ်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူများြဖစ်ေသာ 
ေဒ နန်စုစ ီလ  င်  [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၅၃၀၉၄]+(၄)ဦးတိုထံမှ  က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွကဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖုိးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်တန်ဖိုးေငွကိုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးတိုှင့် ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသည်ဆိုပါက စာချပ ်
စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)
တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ဒီကရီကိုအတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်းဒီကရီကိုအတည်ြပရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း

အေကာင်းြပရန်ေပးသည့်အေကာင်းကားစာအေကာင်းြပရန်ေပးသည့်အေကာင်းကားစာ

တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂

သာယာဝတီခိုင်တရားုံးေတာ်သာယာဝတီခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၆၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၆
ေဒ ဆုြမတ်ထူးိုင်             ှင့်   ေဒ ေဝေဝြမင့်
ေဒ ေနြခည်ထူးိုင်
(ကွယ်လွန်သူဦးထူးိုင်၏တရားဝင်
ကိုယ်စားလှယ်များ)
တရားိုင်    တရား ံးတရားိုင်    တရား ံး
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ သာယာဝတီခိုင်၊ ဇီးကုန်းမိနယ်၊ ၁ရပ်ကွက်၊ 

ရာမလမ်း၊ အမှတ်-၇၅ေန ေဒ ေဝေဝြမင့ ်(ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိ တိုသေိစရမည်။
၂၀၁၇ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၃တွင်ရရှိခဲ့သည့် အိုင်ဒီကရီကို 

အတည်ြပလုပ်ရန် ဤုံးေတာ်တွင ်တရားိုင် ေဒ ဆုြမတ်ထူးိုင်၊ ေဒ ေနြခည် 
ထူးိင်ု(ကွယ်လွန်သဦူးထူးိင်ု၏ တရားဝင်ကိယ်ုစားလှယ်များ)က ေလ ာက်ထား 
သည်ြဖစ်၍ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ေမလ၁၈ရက(်၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆုတ်၄ရက်)ေန  
မွန်းမတည့မ် ီ၁၀:၀၀နာရတွီင် သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သင့ေ်ရှေနြဖစ်ေစ ဤုံးသို 
လာေရာက်ရမည်။ မလာေရာက်ခဲ့လ င် အဆိုပါေလ ာက်ထားချက်ကိ ုသင့်မျက် 
ကွယ်တွင် တစ်ဖက်သတ်ကားနာစစ်ေဆးဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။ 

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဧပီလ၂၇ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

     (စန်းသိဂ   )     (စန်းသိဂ   )
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီးဒုတိယခိုင်တရားသူကီး
သာယာဝတီခိုင်တရားုံးသာယာဝတီခိုင်တရားုံး

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၅၆၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၅၆
ေဒ ထက်ခိုင်ခိုင်ေဇာ်         ှင့ ်        ၁။ ေဒ တင်လှ(ကွယ်လွန်သဦူးတင်ဦး၏ 
   တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ)်
                  ၂။ ေဒ ခင်မျိးေအး (ကွယ်လွန်သူ
                      ဦးေရ မျိးေအာင်၏ တရားဝင်
   ကိုယ်စားလှယ)်
(တရားလို)   (တရားပိင်များ)(တရားလို)   (တရားပိင်များ)

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊  (၄၉) ရပ်ကွက်၊ ဘရုင့ေ်နာင် 
လမ်း၊ အမှတ်-၂၇၂ ေန (၁)တရားပိင ်ေဒ တင်လှ(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသူ 
သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလုိ ေဒ ထက်ခုိင်ခုိင်ေဇာ်က ''ပဋိeာ်အတုိင်းမှတ်ပံုတင် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိေပးေစလုိမ '' ရလုိေကာင်းှင့် ေလ ာက်ထားစဲွဆုိ 
ချက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် 
စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ုံးအခွင့် 
အမန်ိအရေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ မတ်လ (၁၆) ရက်၊ (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ကဆန်ု 
လဆုတ် ၂ ရက်)မွန်းမတည့်မီ နံနက်(၁၀:ဝဝ)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ 
တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ 
၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာ 
ေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပး 
လိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုက ကည့် လုိသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က 
ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ 
ယေူဆာင်လာရမည်။ (သိုမဟတ်ု) သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ် 
လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (ေလး)ရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဧပီလ (၂၇) ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                    (ဝင်းြမင့်ထွန်း)                    (ဝင်းြမင့်ထွန်း)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး 



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ တိင်ုးေဒသ 

ကီးှင့ ် ြပည်နယ်အသီးသီးရိှ  ေကျးလက်လမ်းလပ်ုငန်းများတွင် အသုံးြပရန်လိအုပ် 

သည့ ်ေအာက်ပါစက်ယ ရား(၃)မျိးကိ ုြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်ဌာနအေရာက် အတ်ိဖွင့် 

တင်ဒါေခ ၍ ဝယ်ယူလိုပါသည-်

 စ် ပစ ည်းအမျိးအမည် အေရ  Country of Country of မှတ် စ် ပစ ည်းအမျိးအမည ် အေရ  Country of Country of မှတ်

  အတွက်  Origin  Assembly ချက်  အတွက်  Origin  Assembly ချက် 

 1 Motor Grader(14) Tons 3 Nos USA/Japan All Country 1 Lot

 2 Excavator(Crawler) (20 Tons) 2Nos USA/Japan All Country 1 Lot

 with Hydraulic Breaker Line 

 3 Mini Excavator(8) Tons 4Nos USA/UK/ All Country 1 Lot

   Japan/Korea

၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်  - ၂-၅-၂၀၂၂ရက်မှ

 ေရာင်းချမည့်ရက ်  ၁၁-၅-၂၀၂၂ရက်အထိ

၃။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာေနာက်ဆံုး - (၁၃-၅-၂၀၂၂)ရက်

 တင်သွင်းရမည့်ရက/်အချနိ်  (မွန်းလွဲ၂:၀၀နာရီ)

၄။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက/်အချနိ် - အေကာင်းကားဆက်သွယ်ပါမည်။

၅။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ - ုံးအမှတ်(၁၁)၊    ေဆာက်လုပ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊  ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိး

ေရးဦးစီးဌာနုံး၊    အစည်းအေဝး 

ခန်းမေဆာင်

၆။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုသိရှိလိုပါက ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို 

ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ 

စက်မ ဌာနခွဲ၊ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီစက်မ ဌာနခွဲ၊ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၈၃၁, ၀၉-၂၆၃၈၃၇၃၁၀, ၀၉-၇၇၄၇၆၁၂၃၂ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၈၃၁, ၀၉-၂၆၃၈၃၇၃၁၀, ၀၉-၇၇၄၇၆၁၂၃၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

တံတားဦးစီးဌာနတံတားဦးစီးဌာန
အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲအရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲ

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
တင်ဒါအမှတ်- DOB/အရည်အေသွး/၂၀၂၂-၂၀၂၃/၀၁တင်ဒါအမှတ်- DOB/အရည်အေသွး/၂၀၂၂-၂၀၂၃/၀၁
၁။ ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ တတံားဦးစီးဌာန၏ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘ  ာှစ် 
အတွင်း တံတားအရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရး ဓာတ်ခဲွခန်းများံုးအတွက် ဓာတ်ခဲွခန်း 
သုံးပစ ည်း(၃)မျိးအား စံချန်ိစံ န်းမီအရည်အေသွး မှန်ကန်စွာဝယ်ယူရန် ြမန်မာ 
ကျပ်ေငွြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေခ ယူရမည်ြဖစ်ပါ၍ တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင ်
ကုမ ဏီများအား တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့ ် - (၂-၅-၂၀၂၂)ရက်/အရည်အေသွး   
 ရက်/ေနရာ  ထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲ(ရန်ကုန်)၊   
   ကမာကည်လမ်း၊ သုဝဏ 
၃။ တင်ဒါပုံစံအေရာင်း - (၁၆-၅-၂၀၂၂)ရက်(ညေန ၄:၃၀)နာရီထိ
 ပိတ်ရက်/အချနိ်
၄။ Pre Bid Meeting ကျင်းပမည့ ်- (၁၇-၅-၂၀၂၂)ရက်/အရည်အေသွး
 ရက်/ေနရာ   ထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲ(ရန်ကုန်)၊ 
   ကမာကည်လမ်း၊ သုဝဏ 
၅။ ပစ ည်း၏ Specification - (၁၉-၅-၂၀၂၂)ရက်
 ေနာက်ဆုံးတင်ြပရမည့်ရက်၊  (ညေန ၄:၃၀)နာရီထိ
 (တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနာက ်  အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွ ဲ
 ဆုံးရက်) အချနိ်၊ ေနရာ  (ရန်ကုန်)၊ ကမာကည်လမ်း၊ သုဝဏ 
၆။ တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့ ် - (၂၅-၅-၂၀၂၂)ရက်
 ေနရက်၊ အချနိ်
၇။ တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့်ေနရာ - အစည်းအေဝးခန်းမ၊ ေဆာက်လုပ်ေရး  
   ဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၁၁)၊ 
   ေနြပည်ေတာ်
၈။      တင်ဒါှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုသိရှိလိုပါက 
ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ တတံားဦးစီးဌာန၊ အရည်အေသွးထန်ိးသမ်ိးေရးဌာနခဲွ၊ 
ဖုန်းနံပါတ်-09-785081506, 09-764252887  သို ုံးချနိ်အတွင်း ေမးြမန်းိုင်ပါ 
ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲအရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၁၂၁၂)၊ က/စိက်ုေမွး(၁)လမ်း၊ အလျားေပ(၂၀x၆၀)၊ ဂရန်အမည်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုေဒ ေမစမ်ိးသ[ူ၁၀/ဘလန(ိင်ု)၀၇၁၆၇၄]မှ ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချ 

ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံပီး အပီးအပိုင်ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက ်က ်ုပ် 

မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို 

ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာ 

စာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန် ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ သန်းသန်းဦး[၁၄/လမန(ိုင်)၀၀၅၃၈၉]ေဒ သန်းသန်းဦး[၁၄/လမန(ိုင်)၀၀၅၃၈၉]

Ph: 09-796449125Ph: 09-796449125

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အေြခခံပညာဦးစီးဌာနအေြခခံပညာဦးစီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်ေနြပည်ေတာ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခ၊ု ဘ  ာေရးှစ်တွင် အေြခခပံညာဦးစီးဌာနေအာက်ရိှ အေြခခပံညာ 

ေကျာင်းများအတွက ်ေကာ်ြငာသင်ပုန်း(Notice Board)များ ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်ညီွတ်ေသာ  ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်ကုမ ဏီများအား 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 တင်ဒါ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် (၂၈-၄-၂၀၂၂)ရက်မှ (၁၁-၅-၂၀၂၂)

  ရက်ထိ(ုံးချနိ်အတွင်း)

 တင်ဒါေနာက်ဆံုးတင်သွင်းရမည့်ရက် (၁၁-၅-၂၀၂၂)ရက်ေန၊ ညေန (၄:၀၀)နာရီ

 တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ ဘ  ာဌာန၊ အေြခခံပညာဦးစီးဌာန 

  (ုံးချပ်)၊ ုံးအမှတ်(၁၃)၊ ေနြပည်ေတာ်

၂။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်းနံပါတ် 

(၀၆၇-၃၄၀၇၆၉၄)သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီအိတ်ဖွင့်တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

အမည်မှန်အမည်မှန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ 

ဘုရှံည်ကန်ုးရပ်ကွက်ေန ဦးမျိးမင်းသန်ိး-
ေဒ ချိချိေအာင်တို၏    သမီးြဖစ်သူ  
ေအးြမတ်သဇင်၏ အမည်မှန်မှာ ေမွး 
စာရင်းအရ မပိုးသဂ   ေကျာ်ြဖစ်ပါသည်။ 

မပိုးသဂ   ေကျာ်မပိုးသဂ   ေကျာ်

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာ(ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ စိတ သုခလမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်28-E1၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၈၀-ေအ/၂၀)၊ အေဆာက်အအုံအမှတ်-၃၊ ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ(၁)ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်၏ (၆လ ာ)

အကျယ်အဝန်းေပ(၂၀x၅၀)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ကန်ထိုက်တာထံမှ ဝယ်ယူလက်ဝယ်ထားပီး 

လွတ်လပ်စွာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပကမ်းလှမ်းလာသူ ေဒ ညိသူဇာထွန်း[၉/မမန(ိုင်)၀၁၅၂၉၉]ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးစရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ကျန်ေငကွိ ုေပးေချပီး ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးေအာင်ြမင် 

သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ်(LL.B)ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၉၅/၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၉၅/၁၆)

ုံးခန်းအမှတ်(၇၃၇/၇၄၁)၊ အခန်း(၁၀၅)၊ မာလာွယ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ုံးခန်းအမှတ်(၇၃၇/၇၄၁)၊ အခန်း(၁၀၅)၊ မာလာွယ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၄၉၃၃၆၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၄၉၃၃၆၀

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အေြခခံပညာဦးစီးဌာနအေြခခံပညာဦးစီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်ေနြပည်ေတာ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။  ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဧပလီ(၁)ရက်ေနမှ ၂၀၂၃ခှုစ်၊ မတ်လ(၃၁)ရက်ေနအထ ိဘ  ာေရး 

ှစ်အတွင်း ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ အေြခခံပညာဦးစီးဌာန(ံုးချပ်)၊  ေနြပည်ေတာ်တွင် 

စက်ပစ ည်း/ပရိေဘာဂများ ဝယ်ယူရန်ရိှပါသြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင် ကုမ ဏ ီ

များအား သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) တင်သွင်းရန် 

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ စတင် - ၂၉-၄-၂၀၂၂ (၁၀:၀၀)နာရီ

 ေရာင်းချမည့်ရက်၊ အချနိ်

 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊  - ၁၂-၅-၂၀၂၂ (၁၆:၃၀)နာရီ

 အချနိ်

 တင်ဒါဝယ်ယူရမည့်ေနရာှင့ ် - ုံးအမှတ်(၁၃)၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊

 တင်သွင်းရမည့်ေနရာ   အေြခခံပညာဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)၊ 

   ေနြပည်ေတာ်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် အေသးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက 

လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် (၀၆၇-၃၄၀၇၆၈၇ှင့ ်၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၉)သို 

ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီအိတ်ဖွင့်တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၂)၊ ေရ ြပည်သာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၆၄၉)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်တိုက ်
အေဆာက်အဦမှ တတိယထပ် (၄) လ ာ၊  ေြခရင်းြခမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၉x ၅၄)၊ အြမင့် (၉)ေပရိှ တုိက်ခန်း(၁)ခန်း 
ှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ တွင် အခိင်ုအမာတွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ေရ၊ မီးအစုအံလင်ပါ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုလက်ရှိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူများြဖစ်ကေသာ ၁။ ဦးေဇယျာဝင်းလူ [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၁၅၃၀]၊ ၁။ ဦးေဇယျာဝင်းလ ူ[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၁၅၃၀]၊ 
၂။ ေဒ ထက်ထက်စိုး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၆၁၁၁၃]၂။ ေဒ ထက်ထက်စုိး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၆၁၁၁၃]တိုမှ   မမိတိိုသာလ င်  တရားဝင်လက်ရိှလက်ဝယ် ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 
ှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
သုိြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)
များြဖင့် က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL,B)   ေဒ ေကေကိုင် (LL.B)ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL,B)   ေဒ ေကေကိုင် (LL.B)
(စ်-၁၁၄၀၆)    (စ်-၅၃၃၄၄)(စ်-၁၁၄၀၆)    (စ်-၅၃၃၄၄)
တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ် ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ) သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ) သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ဝ၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ဝ၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၃၈)၊ ရာဇဓရိာဇ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၀၀၉/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်ှင့် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ  ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ေဒ တင်တင်ြမင့် [၁၂/လသန(ိုင်) ေဒ တင်တင်ြမင့ ်[၁၂/လသန(ိုင်) 
၀၁၁၂၃၃]၀၁၁၂၃၃]အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမှ “ှစ်ဦးသေဘာတူ အေရာင်းအဝယ ်
ကတိစာချပ်” ြဖင့်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ (အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိထားသူ) ေဒ သီရိသွင်ိုင် [၇/ညလပ ေဒ သီရိသွင်ိုင် [၇/ညလပ 
(ိုင်)၁၂၈၂၈၈](ိုင်)၁၂၈၂၈၈] သည် မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှ ိလက်ဝယ် ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ 
ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ထသံို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ 
တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား (မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL,B)   ေဒ ေကေကိုင် (LL.B)ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL,B)   ေဒ ေကေကိုင် (LL.B)
(စ်-၁၁၄၀၆)    (စ်-၅၃၃၄၄)(စ်-၁၁၄၀၆)    (စ်-၅၃၃၄၄)
တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ် ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ) သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ) သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ဝ၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ဝ၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၆)၊ ငုဝါမိင်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၅)၊ ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၆)ှင့် ကပ်လျက်ဘက်အြခမ်း၊ ေြမ 
အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေသာင်းစိန် (SRM-၀၁၄၇၇၄) ဦးေသာင်းစိန် (SRM-၀၁၄၇၇၄) အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် 
မှတ်သားတည်ရိှပီး “ှစ်ဦးသေဘာတအူဆင့ဆ်င့အ်ဆက်စပ် အေရာင်းအဝယ် ကတစိာချပ်” များြဖင့ ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ ေဟမာလွင် [၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၇၃၂၇]ေဒ ေဟမာလွင် [၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၇၃၂၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 
ေဒ လှလှွယ် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၂၆၃၀၀]ေဒ လှလှွယ် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၂၆၃၀၀]သည် (၂၇-၄-၂၀၂၂) ရက်တွင် “ှစ်ဦးသေဘာတ ူေြမကွက်ှင့ ်
ေနအိမ်အပီးအပိုင ်အေရာင်းအဝယ ်ကတိစာချပ”် ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL,B)   ေဒ ေကေကိုင် (LL.B)ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL,B)   ေဒ ေကေကိုင် (LL.B)
(စ်-၁၁၄၀၆)    (စ်-၅၃၃၄၄)(စ်-၁၁၄၀၆)    (စ်-၅၃၃၄၄)
တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ် ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၅၄၄/ခ) သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ) သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ဝ၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ဝ၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁၀/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက ်အမှတ်-၈၇၃ 

(ခ) ေြမကွက်အား ဂရန်အမည်ေပါက ်ေဒ ေအးေအးသွယ်[၈/ဆပဝ(ိုင်) ၀၀၅၉၉၇] 

ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ နီလာခိုင် [၈/ပမန(ိုင်)၁၀၈၅၈၃] က အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယရူန် ေရာင်းေကးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 

လုိပါက ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွငး် ခုိင်လံုေသာ  အေထာက် 

အထားများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်ေမစီ(စ်-၅၂၂၇) ေဒ ြမတ်ိုးေအး (စ်-၄၄၃၀၈)ေဒ ခင်ေမစီ(စ်-၅၂၂၇) ေဒ ြမတ်ိုးေအး (စ်-၄၄၃၀၈)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၀၃၇၁  ဖုန်း-၀၉-၇၅၇၅၄၁၃၀၄ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၀၃၇၁  ဖုန်း-၀၉-၇၅၇၅၄၁၃၀၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၀၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-အေနာ်ရထာစက်မ ဇုန်၊ ေြမကွက်အမှတ်-G/4၊ 

ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ် အမည်ေပါက် ေဒ မိုးသက်ခိင်ုထမှံ ဧရယိာ(၂.၅၄၈)

ဧကရှိ ေြမှင့်ေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ မည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 

အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ချက်မရိှလ င် ဆက်လက်ေငေွချအေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးသဲခိုင်ေဒ ေအးသဲခိုင်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၃၅၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၃၅၄)

“ဝင်းထက်” ဥပေဒလမ်း န်ှင့် အေထွေထွအကျိးေဆာင်လုပ်ငန်း“ဝင်းထက”် ဥပေဒလမ်း န်ှင့် အေထွေထွအကျိးေဆာင်လုပ်ငန်း

အမှတ်-၁၄၀၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၉-လမ်း၊ အမှတ်-၁၄၀၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၉-လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမကီး၊ အမှတ် 

(၇၁/က, ၇၂/ခ)၊ အိမ်အမှတ်(၆၄/၆၆)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမေပ တွင် ေြမရှင်ှင့ ်ှစ်ဦး 

သေဘာတူကန်ထုိက်စနစ်ြဖင့် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ှစ်ခန်းတဲွ ရှစ်ထပ်တုိက်၏ ကန်ထုိက် 

ရရိှေသာ အြခမ်းဘက်မှ သတ မထပ်၊ မျက်ှာမလူ င် ဘယ်ဘက် ေပ(၅၄x၁၉)ရိှ ေရမီးအစု ံ

ဓာတ်ေလှကားပါ တိုက်ခန်းအား လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 

ေဒ ဝတ်ရည်ေအာင်[၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၁၂၇၃၆]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးရမဲင်းေအာင် 

[၇/ပမန(ိင်ု)၁၄၀၉၇၉]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်တွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်

က ု်ပ်ှင့တ်ိက်ုခန်းပိင်ုရှင်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်တိုက်ခန်းကို ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သန်းြမင့်(LL.B, WIPO, Switzerland)ေဒ သန်းြမင့်(LL.B, WIPO, Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၄)

၄၃၊ သီတာလမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။၄၃၊ သီတာလမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၆၈၃၂၀၄၊  ၀၉-၄၅၀၂၇၉၄၆၈ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၆၈၃၂၀၄၊  ၀၉-၄၅၀၂၇၉၄၆၈

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အေြခခံပညာဦးစီးဌာနအေြခခံပညာဦးစီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်ေနြပည်ေတာ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခ၊ု ဘ  ာေရးှစ်တွင် အေြခခပံညာဦးစီးဌာနေအာက်ရိှ အေြခခပံညာ 

ေကျာင်းများမှ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအတွက် ခဲတံှင့် ေဘာလ်ပင်များ ဝယ်ယူမည် 

ြဖစ်ပါသြဖင့် သတ်မှတ်ချက်များှင့်ညီွတ်ေသာ ြမန်မာုိင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်ကုမ ဏီ

များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်  (၂၉-၄-၂၀၂၂)ရက်မှ(၁၂-၅-၂၀၂၂)ရက်ထ ိ

   (ုံးချနိ်အတွင်း)

 တင်ဒါေနာက်ဆံုးတင်သွင်းရမည့်ရက်  (၁၂-၅-၂၀၂၂)ရက်ေန၊ ညေန(၄:၀၀)နာရီ

 တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ  ဘ  ာဌာန၊ အေြခခံပညာဦးစီးဌာန 

   (ံုးချပ်)၊ ံုးအမှတ်(၁၃)၊ ေနြပည်ေတာ်

၂။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်းနံပါတ် 

(၀၆၇-၃၄၀၇၆၉၄)သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီအိတ်ဖွင့်တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မိမ(၁၅)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၃၂/ခ)တွင်ေနထိုင်သူ ဦးထင်လင်း[၁၂/အစန(ိုင်)၀၁၄၇၀၆]၏ လ ဲအပ် န်ကား 
ချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာသည်မှာ-

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဘုရားကုန်းကွက်သစ ်အဆင့်(၁)၊ 
ပိေတာက်ဝါလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၁၅)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပေြမကွက်သည် 
ရန်ကုန်မိ၊ မိရာှင့် အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ေဒ ုတင်/ဦးေဇာ်ေဇာ်ိုင်[၇/
ကတခ(ုိင်)၀၀၃၈၂၃]အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရိှပါသည်။ ယင်းေြမကွက်အား အရပ်ကတိ 
စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားသ ူ(၁) ေဒ မိခိုင် [၁၂/သခန(ိုင်)၀၇၈၇၈၂]၊ 
(၂) ဦးသိန်းဝင်း [၁၂/သလန(ိုင်)၁၃၀၈၅၂]တိုသည် မိမိတိုမှ အကျိးခံစားပိုင်ခွင့်ရှိ၍ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုဝန်ခံပီး ၎င်းတိုြပသေသာ စာရက်စာတမ်းများကို 
စစ်မှန်သည်ဟု ယံုကည်သြဖင့် က ု်ပ်မိတ်ေဆွသည် (၂၆-၄-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေြမကွက် 
အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်း 
ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်သမူျား၊ ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်
ဤေကညာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း၊ ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံး 
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ယုဇနခင် (LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၂၅၈)ေဒ ယုဇနခင် (LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၂၅၈)
အမှတ်(၄၀၂)၊ သုမန(၃)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။အမှတ်(၄၀၂)၊ သုမန(၃)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ တတံားေချာင်းေကျးရာအပ်ုစ-ု

ေကာက်ကွက်(၈)၊ ေရ ေညာင်ပင်လမ်း၊ အမှတ်(၉၉)ေန က န်မ၏သားအရင်း 

ြဖစ်သူ ေမာင်စသီးဘဲလား(ဘ) ဦးမာဒီရပါး (မိ)ေဒ ပွတ်စပါး[၁၂/ဒလန 

(ြပ)၀၀၀၅၈၅]အသက်(၃၅)ှစ်သည် မိဘများကိ ုအကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်း

ရေဲအာင်ြပလပ်ုေနပါ၍ သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

၎င်းှင့်ပတ်သက်၍ ေမးြမန်းြခင်း၊ စုံစမ်းြခင်း၊ မည်သည့်ကိစ  

အဝဝကိမှု မပတ်သက်၊ တာဝန်မယေူကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

မိခင်မိခင်

ေဒ ပွတ်စပါးေဒ ပွတ်စပါး

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
 Farmer Auto Trading Co., Ltd အေနြဖင့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်များကိ ုဘဏ်များှင့ ်ချတ်ိဆက်၍ အရစ်ကျ (အငှားဝယ်စနစ်) ြဖင့ ်ေရာင်းချထားရာတွင် 

ေအာက်အမည်ပါပုဂ ိလ်များမှ အရစ်ကျေပးသွင်းရန်အတွက် ကာလကာြမင့်စွာ ပျက်ကွက်လျက်ရှိပါေသာေကာင့် ယာ်အရစ်ကျ ဝယ်ယူသူများ 

အေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေအာက်ဇယားပါယာ်များအား လက်ဝယ်ရှိသူများအေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဤေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

ကုမ ဏီထံသိုြဖစ်ေစ က ်ုပ်ထံသိုဆက်သွယ်၍ြဖစ်ေစ အရစ်ကျေငွများေပးသွင်းြခင်း (သို) ယာ်များ လာေရာက်အပ်ှံြခင်းကိစ ရပ်များအား ြပလုပ် 

ေဆာင်ရက်ေပးပါရန်ှင့ ်ပျက်ကွက်ခဲပ့ါက ေအာက်ဇယားပါ အရစ်ကျဝယ်ယသူမူျားှင့ ်ယာ်လက်ဝယ်ရိှသမူျားအား ဥပေဒေကာင်းအရ ေဆာင်ရက်ြခင်း(သို) 

ယာ်ြပန်လည်သိမ်းဆည်းြခင်း စသည့်ကိစ ရပ်များကိ ုေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

စ် ယာ်အရစ်ကျ              မှတ်ပုံတင်                         ေနရပ် ယာ် ယာ်နံပါတ်စ် ယာ်အရစ်ကျ              မှတ်ပုံတင်                         ေနရပ် ယာ် ယာ်နံပါတ်

 ဝယ်ယူသူအမည်   အမျိးအစား ဝယ်ယူသူအမည ်   အမျိးအစား 

၁   ဦးယမုံဦး   [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၉၉၆၅]  အမှတ်(၃၄)၊ အေရှေဈးလမ်း၊ ဘုရားကီး  Hilux  1C/8291

   ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်။    (Toyota)

၂   ဦးမျိးေဇာ်  [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၃၀၅၈၃]  အမှတ်(၆-ဘီ)၊ ဗားကရာလမ်း၊ ေြမနီကုန်း  Toyota  1C/8197

   (၆)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်း။  Alphard

၃  ဦးဟိန်းြမတ်စိုး  [၆/ကသန(ိုင်)၀၃၈၉၂၆]  အမှတ်(၃၁)၊ ၇လ ာB၊ ကုစ ာသယလမ်း၊  Starex  1R/6182

    ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 

၄  ေဒ ေချာေကခိုင်  [၈/တတက(ိုင်)၁၀၂၈၉၉]  အမှတ်(၄၈၇)၊ ပီမိုးနင်းလမ်း၊ (၄၂)ရပ်ကွက ် Hyundai  9P/4799

   ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် Porter II

Farmer Auto Trading Co., Ltd ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-Farmer Auto Trading Co., Ltd ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူသူထွန်း (LL.B, D.B.L, WIPO -Switzerland) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)ေဒ သူသူထွန်း (LL.B, D.B.L, WIPO -Switzerland) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)

အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၅၃၂၇၂)အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၅၃၂၇၂)



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

ဗိုလ်မှး လှသိန်း(ငိမ်း) (BEME)ဗိုလ်မှး လှသိန်း(ငိမ်း) (BEME)

အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်
 ြပည်မိ၊ ကသည်းတန်းေန (ဦးပါ-ေဒ ေအးကည်)တို၏သား၊ 

ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ရပ်ကွက်ကီး(၅)၊ ဓူဝံလမ်း၊ အမှတ်(၃)ေန (ဦးလှေရ - 

ေဒ တင်ဦး)တို၏ သားသမက်၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ရပ်ကွက်ကီး(၁၀)၊ ခတ ာ 

လမ်း၊ အမှတ်(ဇ/၇၂)ေန ေဒ ကက၏ခင်ပွန်း၊ ဒုမှးကီး ြမတ်သိန်း 

(စ.အ.ရ-၉၀၅)- ေဒ ှင်းပံုပံု၊ ဒမှုးကီး ေကျာ်သိန်း (ခ.လ.ရ-၁၂၃)-ေဒ စ ု

မွန်မမ၊ ဗိလ်ုမှးလှမျိးေကျာ်(စစ်တက သိလ်ု၊ ကွန်ပျတာနည်းပညာဌာန)- 

ေဒ စုငိမ်းေအးတုိ၏ဖခင်၊ ေြမးငါးေယာက်တုိ၏အဘုိးသည် ၂၆-၄-၂၀၂၂ 

ရက် ညေန ၆:၁၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၃၀-၄-၂၀၂၂ ရက် ၃၀-၄-၂၀၂၂ ရက် 

မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သိုမွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပး အေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ အင်ကင်းကန်ုးေကျးရာအပ်ုစ၊ု ကွင်းအမှတ်-၅၉၉၊ ကွင်းအမည်-ေကျာက်ကာ 

ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၃၉/၃ဃ၊ G ေြမအမျိးအစား၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၉၀x၉၅)အနက်မှ (၆၀x၉၅)ေပရှိ ခံေြမကွက်ှင့ ်
ေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ဦးရဲ န်ေအာင်[၁၂/မဘန(ုိင်)၀၄၂၃၉၉]မှ ဥပေဒှင့်အညီ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့် 
ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ချယ်ရီထွန်း [၁၂/အစန(ိုင်)၁၉၃၅၆၃]မှ အပီးအပိုင ်
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်ေြမကွက်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်သူဇာဆက်ေဒ ခင်သူဇာဆက်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၇၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၇၂)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၆၅၅၀၈၂အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၆၅၅၀၈၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၆)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်၊ ေရ ေပါက်က-ံ၁၆၊ ဦးပညုလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၁၇)၊ အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ ဦးေအာင်ချင်း အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိေသာ 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ှစ်ထပ်တုိက်တစ်လံုး၊ ေရ၊ မီးစုံ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေြမဂရန်အမည်ေပါက်သူ ဦးေအာင်ချင်း 
[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၅၆၀၄၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ သန်ိးပိင်ု[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၅၁ 
၆၉၄]က အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါအိမ် ခံ 
ေြမကွက်၏ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိသူများ 
ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းအေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆုံးသည်အထိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝေဝခိုင်(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.P.L, D.M.L)ေဒ ေဝေဝခိုင်(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.P.L, D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၂၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၂၉)
အမှတ်(၃၅/ခ)၊ သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃၅/ခ)၊ သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၈၆၁၈၊ ၀၉-၇၈၉၄၈၇၃၂၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၈၆၁၈၊ ၀၉-၇၈၉၄၈၇၃၂၆

ဦးြမင့်ေသာင်းဦးြမင့်ေသာင်း
(လဝက ဦးစီးမှး-ငိမ်း)(လဝက ဦးစီးမှး-ငိမ်း)

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ စက ဝတ် 

(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၇၈)ေန ဦးေကာဝိဒ (ဦးေမာင်တင)် (ေဒ တင်ေမ)

တို၏သား၊ (ဦးဘေကျာ်-ေဒ မိင်)တို၏သားသမက်၊ ေဒ အုံးသန်း၏ 

ေမာင်၊ (ဦးေမာင်ေမာင်သန်း-ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည)်၊ ဦးမျိးြမင့-်ေဒ စန်း 

စန်းဝင်းတိုအစ်ကိ၊ု မခိင်ုခိင်ုငမ်ိး၊ မသသူဟူန်၊ မစေုဝေအာင်တို၏ဘကီး၊ 

ကိုေကျာ်လင်း-မရီရီမိင်(ရင်ငိမ်းအပ်ချပ်ဆိုင်)တို၏ဖခင်၊ မေအး 

ချမ်းမွန်၊ မယွန်းြမတ်မွန်တုိ၏အဘုိး၊ ေဒ ဝါဝါ၏ခင်ပွန်း သည် ၂၈-၄-

၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၁၀:၅၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်အနိစ  

ေရာက်သွားပါသြဖင့် ၃၀-၄-၂၀၂၂ (စေနေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင ်

ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမ်မှကားများ 

နံနက် ၁၀နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၄-၅-

၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန )တွင် ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ် နာယူက 

မည်ြဖစ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစုများ

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

ဦးေကျာ်တင်ဦးေကျာ်တင်
(အထက်တန်းြပဆရာ-ငိမ်း)(အထက်တန်းြပဆရာ-ငိမ်း)
အထက၊ ွားထိုးကီးမိအထက၊ ွားထိုးကီးမိ

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်
 သငူယ်ချင်း ပံးစ ာဝင်း(ပံး ပံး)၏ ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေကျာ်တင်သည် 

၂၄-၄-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

စစ်သူနာြပအရာရှိသင်တန်း အမှတ်စ် (၁၅) သူငယ်ချင်းများစစ်သူနာြပအရာရှိသင်တန်း အမှတ်စ် (၁၅) သူငယ်ချင်းများ

ဦးချစ်ကိုကို(ခ) ဦးဂျိကာဦးချစ်ကိုကိ(ုခ) ဦးဂျိကာ
စက်မ စားကုန် ဂျံလုပ်ငန်း(ငိမ်း)စက်မ စားကုန် ဂျံလုပ်ငန်း(ငိမ်း)

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
 ဦးဘေဆာင်း- ေဒ စမ်ိးရ ီတို၏သား၊ ဦးဘထွန်း - ေဒ လှေရ တို၏ 

သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သဝုဏ ၊ (၂၃)ရပ်ကွက်၊ 

က န်းေရ မိင်လမ်းသွယ်(၂)၊ (၉၆/၂) ေန ေဒ ေသာင်းြမင့်၏ခင်ပွန်း၊ 

(ေဒ ခိုင်သဇင်ကို)၊   ေမမီခိုင်ကို-Mr.Wayne Hunt၊  ခိုင်ဇီဇဝါကို- 

စိင်ုးေခးဖတို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ Stephen Chit Ko Hunt- Alexis 

Hunt ၊ Stephanie Hunt၊ Sebastian Hunt၊ စိုင်းပန်ဖ၊ နန်းယိင်း 

ဆီရိတို၏အဘိုး၊ baby Huxley Hunt ၏ဘိုးဘိုးကီး ဦးချစ်ကိုကို 

(Evansville, Indiana State, USA) ေနထိုင်သူသည် Deaconess 

Gateway Hospital in Newburgh, Indiana ၌ 3:05 PM Central 

Standard Time တွင် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

 ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၃)၊ 

ုံးေတာ်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၈/၁၇၃)၊ ေြမကွက်အမှတ(်D-82)၊ ေြမကွက်အကျယ်အဝန်းဧရိယာ(၀.၀၈၃) ဧကရှိ 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည် သန်လျင်မိနယ် လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့ ်
စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနတွင် ေဒ လ  င်ေမသက် (ဘ) ဦးွန်သမ်ိး [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၇၂၁၄၄] တစ်ဦးတည်း အမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိေကာင်း ဝန်ခံပီးေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်းရာ 
က ်ုပ်တိုမှဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူ 
များသည် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုမာေသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်း 
များြဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
 ဦးေမာင်ေမာင်ခင် ေဒ ဖိးြပည့်ေကျာ် ဦးေမာင်ေမာင်ခင ် ေဒ ဖိးြပည့်ေကျာ်
 [၁၂/သလန(ိုင်)၀၈၃၀၆၁] [၁၄/ပသန(ိုင်)၁၅၅၈၀၄] [၁၂/သလန(ိုင်)၀၈၃၀၆၁] [၁၄/ပသန(ိုင်)၁၅၅၈၀၄]
 ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၄၃၆၇၆၀ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၇၉၄၆ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၄၃၆၇၆၀ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၇၉၄၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊  ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၆)၊ 

ရဲရန်ိုင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၆)၊ ေြမအမျိးအစား-ဂရန်ေြမ၊ ေြမအကျယ်အဝန်း 
(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ အမည်ေပါက် ဦးြမင့်ေဆွ (BHO-၀၀၂၆၅၂)ထံမှ ပူးတဲွဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် 
ထားသည့ ်ဦးေကျာ်ရိှန် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၂၂၄၃၆]၊ ဦးမျိးေဆ ွ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၂၂၉၄၀]
တိုထံမှ ဆက်လက်၍ ဦးေကျာ်ရှိန် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့် အဆိုပါေြမကွက်ကီး၏ 
တရားဝင ်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း (၂၀ေပx၆၀ေပ)ရှိေြမကွက်ှင့်
အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 
ေဒ ေကခိင်ုလတ် [၁၀/ကထန(ိင်ု)၀၈၀၄၇၅]သည် အပီးအပိင်ု လက်ေရာက်ဝယ်ယရူန် 
စရန်ေင ွ(တန်ဖိုး၏တစ်စတ်ိတစ်ေဒသေင)ွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ(စာရက်စာတမ်းမူရင်းများ) အေထာက်အထားများြဖင့ ်
က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ထိုေနရက်ေကျာ်လွန်သည့်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်မ များ 
မရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၄၃၄/၂၀၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၄၃၄/၂၀၂၁)
အမှတ်(၈၅၈)၊ အင်းဝလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၈၅၈)၊ အင်းဝလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၁၉၉၂၈၈ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၁၉၉၂၈၈

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

ဦးေအာင်ခိုင် LL.B., Advocateship ဦးေအာင်ခိုင် LL.B., Advocateship 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနကီးတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနကီး

အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနကီး ဦးသန်းေမာင်-ေဒ ြမကည်)တို၏သား၊ (ဦးသန်းဝင်း)-

ေဒ ဝင်းကည်တုိ၏ညီ၊ ေဒ လဲလ့ဲရ့(ီတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၊ (ဦးစိုးေအာင်)၊ ဦးလှမိင်-ေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်း၊ ဦးကည်စုိး 
(2/0 LIZSTAR)-ေဒ ခင်ခင်သန်း၊ ဦးြမသန်း၊ ေဒါက်တာသိန်းထွန်း(ပါေမာက -ငိမ်း၊ ူပေဗဒ)-ေဒ သန်းသန်းေဌး၊ 
ဦးြမတ်ဆန်း-ေဒ အိေရ စင်၊ ေဒ ဥမ ာရီသန်ခင်သဲြဖတို၏အစ်ကို၊ တူ၊ တူမ (၁၂)ေယာက်တို၏ဘကီး၊ ေြမး 
သုံးေယာက်တို၏အဘိုး ဦးေအာင်ခိုင်သည ်၂၆-၄-၂၀၂၂ ရက် ည ၉ နာရီတွင် အာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်၃၀-၄-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
အပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင်ထွက်ပါမည)်

ကျန်ရစ်သူေမာင်ှမများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးညီဝင်းစိန်(စိန်မဟာသဘင် မင်းသားကီးဦးညီဝင်းစိန(်စိန်မဟာသဘင် မင်းသားကီး)

အသက် (၇၅)ှစ်အသက် (၇၅)ှစ်
ြမန်မာိင်ုငေံတာင်သလူယ်သမားဖံွဖိးတိုးတက်ေရး

ပါတ ီဗဟိအုလပ်ုအမ ေဆာင် ဦးညဝီင်းစန်ိ  (စန်ိမဟာသဘင် 

မင်းသားကီး)သည် ၂၆-၄-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန )တွင် ကွယ်လွန် 

သွားေကာင်း ကားသိရသည့်အတွက် မိသားစုှင့်အတူ 

ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးေကျာ်စွာစိုး-ေဒ ေမသက်ထွန်း ှင့်ဦးေကျာ်စွာစိုး-ေဒ ေမသက်ထွန်း ှင့်

ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

ြမန်မာိုင်ငံေတာင်သူလယ်သမားဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ြမန်မာိုင်ငံေတာင်သူလယ်သမားဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ပါတီဗဟိုုံးချပ်ပါတီဗဟိုုံးချပ်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်မှးလှသိန်း(ငိမ်း)ဗိုလ်မှးလှသိန်း(ငိမ်း)
ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ်(၄၄)-စည်သူတပ်ခွဲဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ်(၄၄)-စည်သူတပ်ခွဲ

သူငယ်ချင်း ဗုိလ်မှးလှသိန်း(ငိမ်း)သည် ၂၆-၄-၂၀၂၂ ရက် 

ညေန ၆ နာရတွီင် အမှတ်(၂) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး ရန်ကန်ု၌ 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သ ူမသိားစှုင့် 

ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၄၄)ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ(်၄၄)

ေကျာင်းဆင်းအရာရှိသူငယ်ချင်းများှင့် ေကျာင်းဆင်းအရာရှိသူငယ်ချင်းများှင့ ်

မိသားစုဝင်များမိသားစုဝင်များ

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

ဦးေအာင်ခိုင် LL.B., Advocateship ဦးေအာင်ခိုင် LL.B., Advocateship 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနကီးတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနကီး

အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်
ရန်ကန်ုမိေန (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနကီး ဦးသန်းေမာင်-ေဒ ြမကည်)တို၏သား၊ ဒိက်ုဦးမိေန (ဦးကင်စန်ိ- 

ေဒ အမာ)တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ဦးက ယ်ဟိုးလမ်း၊ အမှတ်(၉၄) (ပထမထပ်) 

ေခါင်းရင်းခန်းေန ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၏ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာေအာင်ခန်ကိုကို၊ ေမာင်ထက ်

ခန်လင်းတို၏ဖခင ်ဦးေအာင်ခိုင်သည ်၂၆-၄-၂၀၂၂ ရက် ည ၉ နာရီတွင် အာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံ၌ ှလုံးေရာဂါြဖင့ ်

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၃၀-၄-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင်ထွက်ပါမည)်

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မာန်ေအာင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)မာန်ေအာင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ဦးသန်းထွန်းေလး(မာန်ေအာင်)ဦးသန်းထွန်းေလး(မာန်ေအာင်)
(ြပန်ကားေရးမှး)(ြပန်ကားေရးမှး)
အသက်(၅၃)ှစ်အသက်(၅၃)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယ ာ 
အေနာက်(၁၃)လမ်း၊ အမှတ်(၆၁၉)ေန မာန်ေအာင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကန်ု) 
၏ ရာသက်ပန်အသင်းဝင်အမှတ(်သ/၂၄)၊ ေဒ ခင်မာမိုး၏ခင်ပွန်း ဦးသန်း 
ထွန်းေလးသည် ၂၇-၄-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၉-၄-၂၀၂၂ 
ရက် မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ကျစီသုသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ အသင်းသ/ူ
အသင်းသားများ လုိက်ပါပုိေဆာင်ကပါရန် အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။ 
(အထက်ပါေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ြပန်ကားေရးအဖွဲြပန်ကားေရးအဖွဲ
မာန်ေအာင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)မာန်ေအာင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ေဒ ဝါဝါဝင်းဟန်ေဒ ဝါဝါဝင်းဟန်
(ဒု-လဝကမှး) ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ လဝကုံး(ဒု-လဝကမှး) ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ လဝကုံး

အသက်(၅၂)ှစ်အသက်(၅၂)ှစ်
(ဦးေကျာ်ဝင်း-ေဒ ေအးစိန်)၊ (ဦးစံထူး)-ေဒ တင်ဥတုိ၏ေြမးဦး၊ 

ဦးသိန်းဟန်-ေဒ ခင်စန်းက ယ်တို၏သမီးကီး၊ ဦးအင်ဒွတ်တူး-

ေဒ ချစ်စိန်တုိ၏သမီးေခ းမ၊ ဦးေအာင်စိုးမိုး(ြပည့စ်ု-ံဝါးဓနေိရာင်းဝယ် 

ေရး)-ေဒ မာလာဝင်းဟန်၊ ကိေုမာင်ေမာင်ြမင့-်မနလီာဝင်းဟန်(ေခတ - 

USA)၊ မမိုးကည်ြပာဝင်းဟန်(G Bank)၏အစ်မ၊ မအိငုံဖူး (ေဆး 

တက သိုလ်-၂)တို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသမိခင်၊ ဗိုလ်ကီးေဇာ်ေအာင်၏ 

ချစ်လှစွာေသာဇနီးသည ် ၂၇-၄-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) ၆:၃၀ နာရီတွင် 

ေြမာက်ဥက လာပေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် 

၂၉-၄-၂၀၂၂(ေသာကာေန) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် လှည်းကူးမိနယ် 

အေရှမင်းလမ်းတာဆုေံနအမ်ိမှ လှည်းကူးသသုာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ် 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

[ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၃-၅-၂၀၂၂ရက် နံနက်ပုိငး်တွင် 

အထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် 

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အလ ာရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်းအလ ာရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်း

ေဒ ခင်သန်းဝင်းေဒ ခင်သန်းဝင်း
(ေဆာက်လုပ်ေရး-လ ပ်စစ်-ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ (ေဆာက်လုပ်ေရး-လ ပ်စစ်-ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ဖ-ဆ-ပ-လ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဝန်ထမ်းေဟာင်း)(ငိမ်း)ဖ-ဆ-ပ-လ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဝန်ထမ်းေဟာင်း)(ငိမ်း)
ကျိက်ထို/ရန်ကုန်ကျိက်ထို/ရန်ကုန်
အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်

ကျိက်ထိုမိ၊ ေတာင်ပိင်ုးရပ်၊ ကွယ်လွန်သ ူဆရာကီး(ဦးဘရီာမန်-ေဒ ဟာ 
လီမာ)တို၏သမီးကီး၊ မ ေလးမိေန (ဦးဝင်းသိန်း-ေဒ ခင်ေလး)၊ ရန်ကုန်မိ၊ 
လ  င်မိနယ်ေန (ဦးခင်ေမာင်ရင်-ေဒ မာမာေအး)၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ 
ေရ ဘံုသာလမ်း၊ အမှတ်(၂၃၁/၂၃၇)ေန ဟာဂျ ီဦးြမင့်သိန်း-ဟာဂျ ီေဒ ပုလဲ၊ ကျိက်ထုိ 
မိေန ေဒ ကည်ကည်ဝင်း-ဦးရဲဒင်တို၏အစ်မကီး၊ မင်းမင်းသိန်း၊ စုစုေအာင်၊ 
ေမသူခင်၊ ဘုန်းသက်ပိုင်၊ ဆုစ ီသိန်းတို၏ အေဒ ကီးသည် ၂၇-၄-၂၀၂၂ ရက် 
မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ှလုံးေရာဂါြဖင့် ေရ ဘုံသာလမ်းေနအိမ်၌ အလ ာရှင်
ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူသွားပါသြဖင့် ယင်းေနညေန ၅:၃၀ နာရီတွင် ေရေဝး 
မွတ်စလင်ဥယျာ်သုသာန်၌ ြမပ်ှံဒါဖနာပီးစီးပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး၊ 
ေဆွမျိးမိတ်ေဆွ သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အသိေပးအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း သတိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း သတိေပးေကညာြခင်း
ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ရပ်ကွက်ကီး(၅)၊ အကွက်အမှတ်(RA V/ ကွက်ြပင်-၅)၊ 

ဦးပုိင်အမှတ်(၁၉/၁+၁၉/၄)၊ ေြမဧရိယာ (၀.၁၄၀+ ၀.၁၂၇)ဧကရိှ ေြမကွက် 
အား   ဦးေကျာ်သူရေအာင်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၃၂၄၆]မှ   ေြမငှားဂရန ်
သက်တမ်းတိုး ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ြပင်ဦးလွင်ခိုင်/မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍  (၁၄)ရက်အတွင်း  ေြမပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား 
ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန
ြပင်ဦးလွင်မိြပင်ဦးလွင်မိ

သင့်သင့်
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်
အသက်အသက်
ကယ်ပါကယ်ပါ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယကာကီး 

ဦးတင့်လွင်(ခ)အေမာ ဦးတင့်လွင်(ခ)အေမာ 
အင်ဂျင်နီယာမှးကီး (ငိမ်း)အင်ဂျင်နီယာမှးကီး (ငိမ်း) 

အသက် (၇၆) ှစ်အသက် (၇၆) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ အင်းလျားရိပ်သာလမ်း၊ 

အမှတ် ၈(က) ေန(ဦးကျင်ေငါ-့ ေဒ ကျင်ု)တို၏  သားကီး၊ (ဦးစွန်လ ံတျန်(ခ) 

ဦးပု-ေဒ  )တို၏ သားသမက်၊ ေဒ ွန်ရီ၏   ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေကျာ် 

ဘုန်းလွင်-ေဒ ေချာအိမင်း၊    ေဒါက်တာညီညီလွင်-ေဒါက်တာလွင်မာသိန်း၊ 

ေဒါက်တာဇာြခည်လွင်တို၏    ချစ်လှစွာေသာ   ဖခင်ကီး၊ ေြမး(၄)ေယာက်၏ 

ချစ်လှစွာေသာ အဘိုးသည် ၂၈-၄-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန )  ညေန ၃:၃၇ နာရီ 

တွင်(၉၆ )ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနိစ  ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန် 

ရစ်ေသာ  ဥတဇုပ်ုကလာပ်ကိ ု၃၀-၄-၂၀၂၂ (စေနေန) နနံက် ၉ နာရတွီင် ေရေဝး 

သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

(ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ြမင့်ြမတ်ေသာဘုံဌာနသို ေရာက်ပါေစြခင်း 

အကျိးငှာ ဘုရားအမှးရှိေသာ  ပင့်သံဃာေတာ ်  အရှင်သူြမတ်တိုအား  ဆွမ်း 

အစရှိေသာ ဒါတဗ ဝတ အစုစုတိုြဖင့ ် ဆက်ကပ်လှဒါန်း အမ ေပးေဝမည်ြဖစ်ပါ 

သြဖင့ ်၄-၅-၂၀၂၂ (ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၉ နာရတွီင်  အထက်ပါေနအမ်ိသို  ရက်လည် 

ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ညိးငယ်ေသာစတ်ိထားြဖင့ ်ဖတ်ိကား 

အပ်ပါသည်။)                                                                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဧပီ   ၂၉၊   ၂၀၂၂

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ိုင်ငံလုံး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလုိက်ေသာ ုိင်ငံြခားေရးမူဝါဒကုိ ကျင့်သံုးပီး ုိင်ငံများအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ် 

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ ်  တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကိ ု 

ဖတ်ိေခ ၍ တိင်ုးရင်းသားြပည်သတူစ်ရပ်လုံး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတိးုတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို  အားေပးကူညီပီး  ိုင်ငံေတာ်၏  ထုတ်ကုန်များစွာ 

ထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စိုက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူမင်းေအာင်လ  င်၏ 

ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ှစ်သစ်ကူးအခါသမယတွင် ေြပာကားခဲသ့ည့ ်

ြမန်မာှစ်သစ်ကူး တ်ခွန်းဆက်မဂ  လာစကားမ ှေကာက်ုတ်ချက်)

က န်ေတာ့်ရဲ အမျိးသားေရးရည်မှန်းချက် ၂ ခုရှိပါတယ်။ 

၁။   ိုင်ငံေတာ်ကီး သာယာဝေြပာေရး

၂။   တိုင်းြပည် စားေရရိက ာေပါများေရးတို ြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်ေထာင်စုကီးတစ်ခုလုံး   ေအးချမ်းသာယာစွာနဲ   လူတိုင်းလူတိုင်း  ကိုယ်စိတ် 

ချမ်းသာစွာနဲ လုပ်ကိုင်စားေသာက်ိုင်ပီး  ိုင်ငံတကာနဲ ရင်ေပါင်တန်းိုင်ရပါမယ်။

ေြမေပ ေြမေအာက် သဘာဝအရင်းအြမစ်များ အသံုးချပီး တိင်ုးသြူပည်သားအားလုံး 

အတွက် စားေရရိက ာ မပူမပင်မေကာင့်မက  ြပည့်စုံေနေအာင် ေဆာင်ရက်ေရးပဲြဖစ်ပါ 

တယ်။

တိုင်းြပည်ရဲအားဟာ    ြပည်တွင်းမှာပဲရှိပါတယ်။   ြပည်သူလူထုရဲစွမ်းအားနဲ 

အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင်    က န်ေတာ်ကိးစားသွားပါမယ်။  ေအာင်ြမင်မယ်လိုလည်း 

အြပည့်အဝယံုကည်ပါတယ်။

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၁၉

စာမျက်ှာ » ၁၄

စာမျက်ှာ » ၁၅

ဗိတိန်ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်လက်ေဝှသမား တိုင်ဆန်ဖူရီ လက်ေဝှသမားဘဝကေန 

အနားယူေတာ့မည်

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၅၅ အရ တရားစွဲဆိုခဲ့သည့် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လူမ ေရးဝန်ကီးေဟာင်း ဦးိုင်ငံလင်းအေပ  အမိန်ချမှတ်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဒီတုယိဥက    ဒတုယိဝန်ကီးချပ် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီးစိုးဝင်း  တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီလပ်ုငန်းညိ  င်း 

အစည်းအေဝး(၂/၂၀၂၂)တွင် အမှာစကားေြပာကားစ်။

ုိင်ငံေတာ်ှင့် စီးပွားေရးမ  ိင်ကုိ ထုိးှက်မ ရိှေနေသာ တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ များရိှေနဆဲြဖစ်၍ 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ အရိှန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်သွားကရမည်
ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၈

တရားမဝင်     ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး  ဦးေဆာင်ေကာ ်

မတီ  လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်း 

အေဝး (၂/၂၀၂၂) ကိ ုယေန  မွန်းလဲွ 

၂ နာရတွီင်  ေနြပည်ေတာ်ရိှ စီးပွား 

ေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန    ညီလာခံခန်းမ၌ 

ကျင်းပရာ တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  

တုိက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ

ဥက    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ   ဒုတိယဥက     ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ်  ဒုတိယဗိုလ်ချပ် 

မှးကီးစုိးဝင်း တက်ေရာက်အမှာ 

စကားေြပာကားသည်။

အစည်းအေဝးသို ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးများ၊   ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ 

ေနြပည်ေတာ်      ေကာင်စီဝင်၊        

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ            ဥက   ၊    

 စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

(၃၁)ကိမ်ေြမာက ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတွင ်ြမန်မာိုင်ငံက 

အားကစားနည်း ၂၀ ြဖင့် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်

ရန်ကုန်   ဧပီ   ၂၈

ဗယီက်နမ်ိင်ုငကံ အမ်ိရှင်အြဖစ် လက်ခကံျင်းပ 

မည့် (၃၁)ကိမ်ေြမာက်    ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတွင  ်

အားကစားနည်း ၂၀ ြဖင့် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ် 

သည်။

အားကစားနည်း ၄၀ ထည့်သွင်းကျင်းပမည်

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင် ့ေရ ဆိုင်းထားရ 

သည့် (၃၁)ကိမ်ေြမာက် ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲကို ေမ ၁၂ 

ရက်မှ  ၂၃ ရက်အထိ  ြပန်လည်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

အားကစားနည်း ၄၀ ထည့်သွင်းကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ် အားကစားနည်း ၂၀ တွင် 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ရန်   စီစ်ထားြခင်းြဖစ်ပီး 

ေြပးခန်ုပစ်၊ ြမားပစ်၊ လက်ေဝှ၊ ဘလိယိက်၊ ေဘာလုံး/

ဖူဆယ်၊ ပိုက်ေကျာ်ြခင်း၊ ဝူ ှး၊ ေဘာ်လီေဘာ၊ ဂျဒို၊ 

တိက်ုကွမ်ဒုိ၊ ဗုိဗီနမ်၊ အေလးမ၊ ေသနတ်ပစ်၊ ေလှေလှာ် 

(အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလှ၊ ကူး/ကယက်)၊ ပီတန်း၊ 

ေဂါက်သီး၊  စစ်တုရင်၊   ကာယဗလ၊ Esports ှင့် 

Kurash အားကစားနည်းတိုတွင ် ယှ်ပိင်မည်ြဖစ ်

သည်။ 

ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်ယခင်က အားကစားနည်း 

၁၈ မျိးတွင်သာ ယှ်ပိင်ရန် စီစ်ထားေသာ်လည်း 

Esports ှင့်         စာမျက်ှာ ၂၀ ေကာ်လံ ၁ သို 

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ 

လက်ေဝခမံျား၏ လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းများ  လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းတို

ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ


