
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    ကဆုန်လဆန်း  ၁  ရက်၊   စေနေန။                                                                                                                                             Saturday,       30     April    2022          ၁၀၇၂၀

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ယေန ဖတ် စ ရာ

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်   ငယ်စ်က  ကုသိုလ် 

ေကာင်းမ ြပရန်  ေမ့ေလျာ့ေနခဲ့ေသာ်လည်း ေနာင် 

ကီးြပင်းလာေသာအခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရိှတုိ၏ 

အဆုံးအမကိုရ၍ မေမ့မေလျာ့ဘ ဲ ေကာင်းမ ကုသိုလ် 

ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ်အကျိးကို ရိုင်၏။ 

ထိုသို ြပုိင်ြခင်းကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ချးီမွမ်းေတာ် 

မူ၏။ ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၉

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌  ကျင်းပမည် ့ (၃၁)ကိမ် 

ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပဲွသို 

ဝင်ေရာက်ယှည်ပိင်မည့ ်ြမန်မာအားကစားအဖဲွ 

များအား    ေအာင်ိုင်ေရးအလံအပ်ှင်းြခင်း 

အခမ်းအနားကို    ယေနနံနက်  ၉  နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရှိ    ဝဏ သိဒ ိအားကစားုံ(B) 

ေဆာင်၌ ကျင်းပရာ   ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက           ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် တက်ေရာက ်

အမှာစကားေြပာကားသည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသုိ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အတ ူ

ေကာင်စီဒုတိယဥက       ဒုတိယဝန်ကီးချပ် 

ဒတုယိ ဗိလ်ုချပ်မှးကီး စိုးဝင်း၊ ေကာင်စအီဖဲွဝင် 

များြဖစ်ကသည့ ် ဗိလ်ုချပ်ကီး တင်ေအာင်စန်း၊ 

မန်းငိမ်းေမာင်၊ ေဒ ေအးုစိန်၊  Jeng Phang 

ေနာ်ေတာင်၊   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး  စိုးထွဋ်၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊    ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီဥက   ၊   ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်

ဥက   ၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှတပ်မေတာ် 

အရာရိှကီးများ၊ ေနြပည်ေတာ်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် 

တိုင်းမှး၊  ဒုတိယဝန်ကီးများ၊   ြမန်မာိုင်ငံ 

အားကစားအဖွဲချပ်များမ ှ ဥက   များ၊ တာဝန် 

ရှိသူများှင့် ပိင်ပွဲဝင် အားကစားသမားများ၊ 

အပ်ုချပ်သမူျားှင့ ်နည်းြပများ တက်ေရာက်က 

သည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

အားကစားေအာင်ြမင်မ ြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏ဂုဏ်သိက ာ ြမင့်တင်ိုင်ေရးအတွက် 

ပိင်ပွဲတိုင်း အိုင်ရရှိေရးကို  အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အြဖစ် 

ြမန်မာအားကစားအဖွဲဝင်အားလုံး၏ ပခုံးထက်တွင်ရှိေနသည်ကို သတိြပရမည်

ိုင ်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က   အားကစားှင့ ် လူငယ် 

ေရးရာဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးမင်းသိန်းဇံထံ    ေအာင်ိုင်ေရးအလံကို 

အပ်ှင်းစ်။

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) 

သီေပါမိနယ် နမ တူြမစ်ေပ ၌ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

မည့် နမ တူ(သီေပါ) ေရအား 

လ ပ်စစ်စမီကံန်ိးဆိင်ုရာ ပဋညိာ် 

စာချပ် လက်မှတ်ေရးထိုး

ဘဝရာသီ

ေလ့လာစရာ အဂ  လိပ်စာ

အစုိးရနည်းပညာေကာလိပ်ှင့် 

အစုိးရစက်မ လက်မ သိပ ံများ၏ 

A.G.T.I သင်တန်းများ စတင် 

ဖွင့်လှစ်မည့် ေကညာချက်

ြပည်ပိုင်ငံများမှ ဝင်ေရာက် 

လာသည့် ခရီးသွားများအတွက် 

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက် 

မည့ ်အစီအစ်များှင့စ်ပ်လျ်း၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

စာမျက်ှာ » ၅

ေဆာင်းပါး  စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၂၀၊ ၂၁

စာမျက်ှာ » ၉

စာမျက်ှာ » ၈



ဧပီ   ၃၀၊   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

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံတွင ် ကုန်စည်စီးဆင်းမ   စနစ်တကျ ခိုင်မာအားေကာင်းပါမ ှ
ထိုိင်ုငှံင့်ိင်ုငသံားများ၏ လမူ စီးပွားဘဝများ ြမင့မ်ားတိုးတက်လာမည်ြဖစ်သည်။ 
ကုန်စည်စီးဆင်းမ    မှန်ကန်ေချာေမွေစေရးအတွက ်   ခိုင်မာအားေကာင်းသည့ ်
ကုန်သွယ်မ ဆိုင်ရာ   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပေဒများြဖင့ ်  အေကာက်အထည်ေဖာ ်
ေဆာင်ရက်ပီး    တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များမရှိေစရန် ထိထိေရာက်ေရာက ်
တိုက်ဖျက်သွားရမည်ြဖစ်သည်။

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ သက်ဆုိင်ရာအဖဲွအစည်း 
များက ထိထိေရာက်ေရာက ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသြဖင့ ်တရားမဝင်ကုန်ပစ ည်းများ 
ဖမ်းဆီးရမိမ  တိုးတက်လာသည်ကိ ုေတွရသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ် တစ်ှစ်တာကာလ 
အတွင်း ဖမ်းဆီးရမိမ မှာ ေငွကျပ ်၈ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိခဲ့ပီး ၂၀၂၂ ခုှစ် 
ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ သံုးလစာဖမ်းဆီးရမိမ မှာ တန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၂ ဒသမ ၉၀၄ 
ဘီလီယံရှိသြဖင့ ်  ယခုှစ်တွင်  ဖမ်းဆီးရမိမ များ သိသာစွာတိုးတက်ေနသည်ကိ ု
ေတွရသည်။

တရားမဝင်ကုန်ပစ ည်းများ     ဖမ်းဆီးရမိမ ှင့်ပတ်သက်၍     တရားမဝင ် 
ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ    လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး  
(၂/၂၀၂၂) တွင် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဒီတုယိဥက    ဒတုယိဝန်ကီးချပ် 
ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီးစုိးဝင်းက   “ဖမ်းဆီးရမိမ    တုိးတက်လာြခင်းကုိ   ေကျနပ် 
မေနဘ ဲိင်ုငေံတာ်ှင့ ်စီးပွားေရးမ  ိင်ကိ ုထိုးှက်မ ရိှေနေသာ တရားမဝင်ကန်ုသွယ် 
မ များ    ရှိေနဆဲြဖစ်၍   တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု
အရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း” မှာကားခဲ့သည်။

ြမန်မာိုင်ငံ၌    တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ လုပ်ငန်းများကိ ု   တိုက်ဖျက်ရာတွင ်
ကန်သတ်ကုန်ပစ ည်းများ၊   အေကာက်ခွန်မဲ့ကုန်ပစ ည်းများအြပင ်    ေပါက်ကွဲ 
ေစတတ်ေသာ ကန်သတ်ပစ ည်းများသာမက ဓာတုကုန်ကမ်းပစ ည်းများ၊ မူးယစ် 
ေဆးဝါးများှင့် လုိင်စင်မ့ဲေမာ်ေတာ်ယာ်များကုိပါ  ဖမ်းဆီးရမိေနသည်ကုိ ေတွရ 
သည်။ ယခအုခါ တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ ကိ ုထထိေိရာက်ေရာက် တိက်ုဖျက်လာေသာ 
ေကာင့် ယခင်က တရားမဝင်ကုန်ပစ ည်းများ ဖမ်းဆီးရမိမ မရိှခ့ဲသည့် ကချင်ြပည်နယ် 
ှင့် မေကွးတိုင်းေဒသကီးတွင်ပါ ဖမ်းဆီးရမိမ များ ရှိလာသည်ကိ ုေတွရသည်။

ယခင်က   တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ    တိုက်ဖျက်ေရးကိ ု နယ်စပ်ေဒသများ၊ 
ေလဆိပ်များ၊ ဆိပ်ကမ်းများှင့ ်ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင ်ပုံမှန်ဖမ်းဆီးမ များရှိခဲ့ေသာ ်
လည်း ကမ်းိုးတန်းေဒသများ၌ ဖမ်းဆီးရမိမ အားနည်းေနသည်ကို ေတွရသည်။ 
ထိုေကာင့ ်တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ ကို စ်ဆက်မြပတ် တိုက်ဖျက်ေနေသာ်လည်း 
ဖမ်းဆီးရမမိ များ ဆက်လက်တိုးတက်များြပားေနသည်ကိ ုေတွရသည်။ တရားမဝင် 
ကုန်သွယ်မ သည် မုိးမသားေဆာင်ရက်သူများ၊ ဝိသမေလာဘသားများက ဥပေဒ 
ြပင်ပမှေန၍  ၎င်းတိုအကျိးစီးပွားအတွက ်   ကံစည်ကိးပမ်းလုပ်ကိုင်ေနြခင်း 
ြဖစ်သည်။ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ြခင်းေကာင့်  ိုင်ငံေတာ်အတွက် 
အကျိးြဖစ်ေစေသာ်လည်း   တရားမဝင်လုပ်ကိုင်သူများအတွက ်  ထိခိုက်မ များ 
ရှိလာသည်။ ထိုအခါ ိုင်ငံေတာ်အတွက် ေဆာင်ရက်ေနသူများအေပ  တိုက်ိုက ်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိက်ု၍ေသာ်လည်းေကာင်း ထခိိက်ုေအာင် နည်းမျိးစုသံုံး 
ကိးပမ်းေနကသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်ကိ ုကျင့သ်ုံးအေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ိုင်ငံသူ ိုင်ငံသားများအေနြဖင့ ်စီးပွားေရးကိ ု  လုပ်ကိုင ်
ေဆာင်ရက်ရာ၌ သတ်မှတ်ြပ  ာန်းထားေသာ ဥပေဒ၊ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအတိင်ုး 
တရားဝင်လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ အတိတ်တစ်ချန်ိက တံခါးပိတ် 
စနစ်ကျင့်သံုးခ့ဲသြဖင့် တရားမဝင်ေမှာင်ခုိလမ်းေကာင်းကုိ အသံုးြပြခင်းရိှခ့ဲေသာ် 
လည်း မျက်ေမှာက်ကာလတွင ်လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ကူးသန်းိုင်ပီြဖစ်ေသာ 
ေကာင့ ်   တရားဝင်ကုန်သွယ်မ ကိုသာ   ြပလုပ်ကရမည်ြဖစ်သည်။   သိုေသာ် 
တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များ ဆက်လက်လပ်ုကိင်ုေနဆြဲဖစ်၍ ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သ ူ
များအတွက် ထိခိုက်နစ်နာမ များ အမျိးမျိးအဖုံဖု ံကံေတွေနေပသည်။

အထူးသြဖင့် ဖမ်းဆီးရမိကုန်ပစ ည်းများတွင် ကန်သတ်ထားသည့် ေပါက်ကဲွ 
ေစတတ်ေသာပစ ည်းများ၊  ဓာတုကုန်ကမ်းပစ ည်းများှင့်  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် 
ပတ်သက်သည့်ပစ ည်းများပါ သယ်ေဆာင်လာကသြဖင့် တိုင်းရင်းသားြပည်သူ 
လူထုတစ်ရပ်လံုးအတွက် အ ရာယ်ြဖစ်ေစသက့ဲသုိ အြခားုိင်ငမံျားသုိ တရားမဝင် 
လမ်းေကာင်းများမှတစ်ဆင့ ်ေရာက်ရှိသွားမည်ဆိုပါက ိုင်ငံ၏ဂုဏ်သိက ာကိုပါ 
ထိခိုက်နစ်နာမည်ြဖစ်၍      တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကို    ယခုထက်ပိုမို 
ထိထိေရာက်ေရာက်တိုက်ဖျက်ကရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ရာ  တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ သည်  မသမာသူတို၏  အကျိးစီးပွား 
သက်သက်အတွက ်    လုပ်ကိုင်ကြခင်းြဖစ်ပီး   တရားမဝင်လုပ်ကိုင်မ ေကာင့ ်
ိုင်ငံေတာ်ှင့်    တိုင်းြပည်၏စီးပွားေရးမ  ိင်ကို   ထိခိုက်နစ်နာမ ကီးမားစွာ 
ြဖစ်ေပ ိုင်သြဖင့ ်     တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ      တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု 
သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများအားလုံးက ြပည်သူများှင့်ပူးေပါင်းပီး ဆက်လက် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

ိုင်ငံစီးပွားတိုးတက်ေရး 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၈၀၀ ၇,၆၀၀ ၉၀ ၆၈၄,၆၀၀

MTSH ၂,၇၀၀ ၂,၇၀၀ ၇၀၇ ၁,၉၀၈,၉၀၀

MCB ၇,၉၀၀ ၇,၉၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၉ - ၄ -၂၀၂၂)

FPB ၁၈,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၁၁၁ ၂၈၈,၆၀၀

EFR ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၁၀၇ ၂၈၃,၅၅၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၂ ၁၀,၀၀၀

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၂၂.၉

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၄၀.၆

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၄၂၀.၇

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၇.၀၀

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၅၅.၄

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၈၀.၇ 

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၄.၀၄၆

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၅.၂၉

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၄.၂၂၃

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၉

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၉

ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန  တပ်ဖဲွဝင်/

ဝန်ထမ်း အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းမိသားစု 

များက မိနယ်အသီးသီးရိှ ဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများသို      ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းကို  ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထိသုို ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယေန  

တွင်    ကရင်ြပည်နယ ်  ဘားအံမိနယ ်

ရှိ        ေဆးဝက  ဘာေကျာင်းတိုက်သို 

လည်းေကာင်း၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး 

ေကာေ့သာင်းမိနယ်ရိှ နိဗ ာန်ေအးပရယိတ ိ 

စာသင်တုိက်သုိလည်းေကာင်း၊ ပခဲူးတိင်ုး 

ေဒသကီး  ပဲခူးမိနယ်ရှ ိ ဝင်းနိမ ိတာုံ 

စာသင်တုိက်သုိလည်းေကာင်း၊ ရှမ်းြပည် 

နယ်   ေတာင်ကီးမိနယ်ရှ ိ ရပ်ေတာ်မူ 

ေကျာင်းတိုက်ှင့ ်        ဟိုပန်မိနယ်ရှ ိ

သာသနာေ့ရာင်ြခည် (မိမ) ေကျာင်းတိက်ု 

ရန်ကုန်    ဧပီ    ၂၉

ေွရာသီပညာဒါန အေြခခံပန်းချေီရးဆွဲနည်း သင်တန်း 

ကို     ယ ေနနံနက် ၁၁ နာရီတွင်    ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင ်

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန လူထုအေြခြပ 

ဗဟိုဌာန(ဗဟန်း)တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

သင်တန်းတွင် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီး 

ဌာန လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ေဒ လှလှေဌးက သင်တန်း 

ဖွင့်လှစ်ရြခင်းရည်ရယ်ချက်ကိုလည်း ေကာင်း၊ သင်တန်းဆရာ 

အိင်ုကားဂျာနယ် အယ်ဒီတာချပ်စာေရးဆရာ ဝင်းွယ်(ပုသိမ်)က    

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ် လှဒါန်း 

တိုသိုလည်းေကာင်း၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသ 

ကီး ေဒးဒရဲမိနယ်ရိှ စမ်းေမတ ာေကျာင်း 

တိုက်သိုလည်းေကာင်း        ဆရာေတာ်၊ 

သဃံာေတာ်များအတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ် 

များကို တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်

ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း     သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ပန်းချပီညာအေကာင်းှင့ ်    သင်တန်းစည်းကမ်းများအေကာင်း 

ကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

သင်တန်းကိ ုအပတ်စ် တနလ  ာ၊ အဂ   ါ၊ ဗဒု ဟူးေနများတွင် 

နနံက် ၁၁ နာရခဲွီမှ မွန်းလဲွ တစ်နာရအီထ ိှစ်ပတ်သင်ကားေပး 

မည်ြဖစ်ပီး  သင်တန်းသို  အေြခခံပညာအလယ်တန်းအဆင့် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၁၀ ဦး တက်ေရာက ်ေကာင်း   သိရ 

သည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ဗဟန်းမိနယ်၌ ေွရာသီပညာဒါန အေြခခံပန်းချေီရးဆွဲနည်း သင်တန်းဖွင့်လှစ်



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမ ှ

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်အား      (၃၁)ကိမ်ေြမာက ်

အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲသို ဝင်ေရာက ်

ယှ်ပိင်ကမည် ့    ြမန်မာအားကစားအဖွဲများက 

မိတ်ဆက်ဂါရဝြပကသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက       ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က   အမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင ်(၃၁)ကိမ်ေြမာက ်အေရှေတာင ်

အာရှ အားကစားပိင်ပွဲ ကျင်းပရန် ၁၄ ရက်သာ 

လိေုတာသ့ည့အ်တွက် အားကစားသမား ေမာင်၊ မယ် 

အားလုံးသည ်       နည်းစနစ်ပိုင်ိုင်က မ်းကျင်မ ၊ 

အားကစားစွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားမ ၊  စံချနိ်စံ န်း 

ေကာင်းမွန်မ စသည့အ်ချက်များ ြပည့ြ်ပည့ဝ်ဝ ခိင်ုခိင်ု 

မာမာြဖင့ ်    ပိင်ပွဲဝင်ရန ်   အသင့်ြဖစ်ေနကပီဟ ု

ယုံကည်ပါေကာင်း၊ အားကစားအဖဲွများက အဆိြုပ 

သည့်အတိုင်း သတ်မှတ်စံချနိ်များအတွင်း ကိုက်ည ီ

သည့် အားကစားသမားများ၊ အစ်အလာရှိသည့် 

အားကစားများကို   ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်ြပခဲ့ပါ 

ေကာင်း၊  သွားလာေရးကအစ   အဆင်ေြပေအာင ်

လည်း ေဆာင်ရက်ေပးထားပါေကာင်း။

ေရ တံဆိပ်များ ပိုမိုရရှိေအာင်စွမ်းေဆာင်

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသည့ ်    ြပည်သူများ 

အားလုံးက အားကစားေမာင်၊ မယ်တို၏ ဇွဲ၊ သတ ိ 

အြပည့်ှင့ ်ပွဲမဝင်ခင်အြပင်ကကျင်းပ   ဆိုသကဲ့သို 

ြပင်းြပင်းထန်ထန်  ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်ေနမ များကို 

လည်း ကားသြိမင်ေတွခစံားခဲရ့ပီး ြဖစ်သည့အ်တွက် 

မမိတိို၏ အားကစားသမိင်ုးတွင် မှတ်တမ်းတင်ိင်ုေရး 

တက်ညီလက်ညီှင့ ်အစွမ်းကုန် ကိးပမ်းယှ်ပိင်

သွားကရန်မှာကားလိေုကာင်း၊  သွားေရာက်ယှ်ပိင် 

မည့် အားကစားအဖွဲများအေနြဖင့ ်ယခင်က ပါဝင် 

ယှ်ပိင်ခဲ့သည့ ် အကိမ်များထက ် ဆုတံဆိပ်များ 

ပိုမိုရရှိေအာင် စွမ်းေဆာင်ေပးိုင်ကမည်ဆိုပါက 

ြမန်မာအားကစားအဖွဲ၏   ေအာင်ြမင်မ သမိုင်းကို 

ပုိမုိေြပာင်းလဲမှတ်တမ်းတင်ုိင်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

အမိိင်ုင၏ံအလေံတာ် လ င့ထ်ဂူဏ်ုြပခရံြခင်းမျိးကိ ု

ိုင်ငံသားတိုင်းက    လိုလားကသည်ြဖစ်သြဖင့ ်

အားသွန်ခွန်စိုက်   ကိးစားကရန ် တိုက်တွန်းလိုပါ 

ေကာင်း၊ ပိင်ပဲွတွင် ေအာင်ိင်ုေရးအတွက် ယှ်ပိင် 

ြခင်းသည် ပိင်ပဲွများအတွက် ေနာက်ဆံုးအဆင့်ြဖစ် 

သည်ကို သတိြပေစလိုေကာင်း။

အားကစားေအာင်ြမင်မ ြဖင့်    ိုင်ငံေတာ်၏ 

ဂုဏ်သိက ာ   ြမင့်တင်ိုင်ေရးအတွက ် ပိင်ပွဲတိုင်း 

အိင်ုရရိှေရးကိ ု အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အြဖစ် 

ြမန်မာအားကစားအဖဲွဝင်အားလုံး၏   ပခုံးထက်တွင် 

ရိှေနသည်ကုိလည်း သတိြပကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ိင်ုငေံတာ်ကီးကိ ု ိင်ုငတံကာှင့ ်အဘက်ဘက် 

တွင်   ရင်ေပါင်တန်းိုင်ေရးအတွက်  နယ်ပယ်စုံ၊ 

က  စုံ အားထုတ်ကိးပမး်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ

တွင် အားကစားက  ကိလုည်း  တစ်ခန်းတစ်က   

ထည့်သွင်းပီး  ိုင်ငံတကာအဆင့်မ ီဖွံဖိးတိုးတက ်

ေစရန် စနစ်တကျအစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရက ်

ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း။ 

လစ်ချးီြမင့်ေထာက်ပံ့ေငွများ ချးီြမင့်

ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့ ်     ေခတ်အဆက်ဆက် 

ဂဏ်ုြပချးီြမင့ေ်ပးခဲသ့ည့ ်အာရှအားကစားပိင်ပဲွှင့ ်

အေရှေတာင်အာရ ှ      အားကစားပိင်ပွဲများတွင ်

ဆုတံဆိပ်များရယူေပးခ့ဲကသည့်  ုိင်င့ံဂုဏ်ေဆာင် 

အားကစားသမားများကိုလည်း     အသက်(၆၀) 

ြပည့ေ်ြမာက်သည့အ်ချန်ိမှစပီး သက်ရိှထင်ရှားရိှသမ  

ကာလပတ်လံုး လစ်ချးီြမင့်ေထာက်ပ့ံေငွများ ချးီြမင့် 

ေပးအပ်လျက်ရိှသကဲ့သို ၂၀၂၂ ခှုစ် မတ်လ ၂၇ ရက် 

ေနတွင် ကျေရာက်သည့ ်(၇၇)ှစ်ေြမာက် တပ်မေတာ် 

ေနအခမ်းအနားတွင်လည်း အာရှအားကစားပိင်ပွ ဲ

များတွင်    ေရ တံဆိပ်ရရှိခဲ့ကသ ူ ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်

အားကစားသမား ၁၂ ဦးှင့်  အေရှေတာင်အာရ ှ

အားကစားပိင်ပဲွများတွင် ေရ တဆံပ်ိ ငါးခှုင့အ်ထက် 

ရရှိခဲ့ကသ ူိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်အားကစားသမားများ 

အနက်မှ ၂၄ ဦးကို လူမ ထူးခ န် ပထမအဆင့် ချးီြမင့် 

ေပးအပ်ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ကျန်အားကစားသမားများ 

ကိုလည်း ဆက်လက်ပီး စိစစ်ခွင့်ြပသွားမည်ြဖစ ်

သကဲ့သို ယခုပိင်ပွဲတွင်လည်း ိုင်ငံေတာ်အတွက ်

ဆုတံဆိပ်များရယူေပးကမည့ ်  အားကစားေမာင်၊ 

မယ်များအေနြဖင့လ်ည်း အလားတ ူအခွင့အ်ေရးများ 

ရရှိကလာမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ထိုအြပင်    ယခုှစ်    အေရှေတာင်အာရ ှ

အားကစားပိင်ပဲွတွင် ိင်ုင၏ံကိယ်ုစား သွားေရာက် 

ယှ်ပိင်မည့ ်အားကစား ေမာင်၊  မယ်တိုကိုလည်း 

ကိးစားမ ရလဒ်များ  အေပ မူတည်ပီး ိုင်ငံေတာ် 

အေနြဖင့်     ဆုရအားကစားသမားများအတွက ်

ေရ တစ်ဦးချင်း ေငွကျပ် သိန်း ၃၀၀၊ ေငွတစ်ဦးချင်း 

ေငွကျပ် သိန်း ၂၀၀၊ ေကးတစ်ဦးချင်း ေငွကျပ် သိန်း 

၁၀၀၊ ေရ အသင်းလုိက် တစ်ဦးချင်းေငွကျပ် သိန်း ၁၀၀၊ 

ေငွအသင်းလိုက် တစ်ဦးချင်း ေငွကျပ် သိန်း ၇၀၊ 

ေကးအသင်းလိုက ်တစ်ဦးချင်း ေငွကျပ် ၃၅ သိန်း၊ 

နည်းြပများအတွက် ေရ တဆံပ်ိဆရုအားကစားနည်းမှ 

နည်းြပတစ်ဦးလ င် ေငွကျပ် သိန်း ၁၀၀၊ ေငွတံဆိပ် 

ဆုရ အားကစားနည်းမှ နည်းြပတစ်ဦးလ င် ေငွကျပ် 

သိန်း ၅၀၊                             စာမျက်ှာ ၄ သို »»

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် (၃၁)ကိမ်ေြမာက ်အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲသို ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကမည် ့ြမန်မာအားကစားအဖွဲ 

များအား ေအာင်ိုင်ေရးအလံအပ်ှင်းြခင်း အခမ်းအနားတွင် အမှာစကားေြပာကားစ်။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် အားကစားနည်းများအလုိက် အားကစားပိင်ပဲွများတွင် 

အသုံးြပမည့ ်ပိင်ပွဲဝင်ပစ ည်းများ ခင်းကျင်းြပသထားရှိမ ကို လှည့်လည်ကည့် စ်။

  ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသည့် ြပည်သူများအားလုံးက အားကစား ေမာင်၊ မယ်တို၏ ဇွဲ၊ သတ ိအြပည့်ှင့်  ပွဲမဝင်ခင် အြပင်က 

ကျင်းပ ဆိုသကဲ့သို ြပင်းြပင်းထန်ထန် ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်ေနမ များကိုလည်း ကားသိြမင်ေတွ ခံစားခဲ့ရပီးြဖစ်သည့်အတွက် 

မိမိတို၏အားကစားသမိုင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ိုင်ေရး တက်ညီလက်ညီှင့် အစွမ်းကုန် ကိးပမ်းယှ်ပိင်

  သွားေရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်အားကစားအဖဲွများအေနြဖင့ ်ယခင်ကပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲသ့ည့ ်အကမ်ိများထက် ဆတုဆံပ်ိများ ပိမုိရုရိှ 

ေအာင် စွမ်းေဆာင်ေပးုိင်ကမည်ဆုိပါက ြမန်မာအားကစားအဖဲွ၏ ေအာင်ြမင်မ သမုိင်းကုိ ပုိမုိေြပာင်းလဲမှတ်တမ်းတင်ုိင်မည်



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက     ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် (၃၁)ကိမ်ေြမာက်  အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွသုိ ၀င်ေရာက် 

ယှ်ပိင်မည့် လက်ေရးစင်အားကစားသမားများှင့ ်နည်းြပများအတွက် ဂဏ်ုြပချးီြမင့ ်

ေထာက်ပံ့ေငွများကိ ုေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

»» စာမျက်ှာ ၃ မှ 

ေကးတံဆိပ်ဆုရ အားကစားနည်းမှ နည်းြပတစ်ဦး 

လ င် ေငွကျပ်သိန်း ၃၀၊  အုပ်ချပ်မ အဖဲွများအတွက် 

ေရ တံဆိပ်ဆုရ  အားကစားနည်းမ ှ အုပ်ချပ်မ အဖွဲ 

တစ်ဖွဲလ င်    ေငွကျပ်သိန်း ၁၀၀၊ ေငွတံဆိပ်ဆုရ 

အားကစားနည်းမှ    အုပ်ချပ်မ အဖွဲတစ်ဖွဲလ င်  

ေငကွျပ် သန်ိး ၅၀၊ ေကးတဆံပ်ိဆရု အားကစားနည်း 

မှ အပ်ုချပ်မ အဖဲွတစ်ဖဲွလ င် ေငကွျပ် သန်ိး ၃၀ တိုကိ ု

ေပးအပ်ချးီြမင့်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

အစွမ်းကုန်ကိးပမ်းယှ်ပိင်

ထိုေကာင့် (၃၁)ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ 

အားကစားပိင်ပဲွသုိ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့် ြမန်မာ 

အားကစားအဖဲွကိ ုအပ်ှင်းလိက်ုမည့ ်ြပည်ေထာင်စ ု

သမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ အလံေတာ်ဂုဏ်ြဒပ်ှင့ ်   

အမျိးသားေရးတာဝန်ကိုပါ  ကိုယ်စားြပေနသည ်

ဟူသည့် ခံယူချက်ြဖင့ ် ပိင်ပွဲတိုင်းတွင ်ိုင်ငံေတာ် 

ေအာင်လ ံတလလူလွူင့ပ်ျေံနရေစေရး ေရကန်ုေရခမ်း 

အစွမ်းကုန်  ကိးပမ်းယှ်ပိင်သွားကရန ်အေလး 

အနက် တိုက်တွန်းလိုပါေကာင်း။

ပိင်ပဲွတွင် ေအာင်ိင်ုေရးှင့ ်အမိိင်ုငေံတာ်၏ 

ဂုဏ်ကို   ြမင့်တင်ေရးတာဝန်ကီးကုိ   ုိင်ငံေတာ်က 

ေပးအပ်လိက်ုပီးြဖစ်သည့အ်တွက် ြမန်မာအ့ားကစား 

အဖွဲဝင်များအားလုံး ိုင်ငံချစ်စိတ်၊ မျိးချစ်စိတ်ကို 

အရင်းတည်ပီး ဇဲွ၊ လုံလ၊ ဝရီယိစိက်ုထတ်ုကာ အစွမ်း 

ကုန်ကိးပမ်းသွားကရန ်    ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုပါ 

ေကာင်း။

(၃၁)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစား 

ပိင်ပဲွကီးကိ ုယခကုဲသ့ို သွားေရာက်ယှ်ပိင်ိင်ုေရး 

အတွက်    အဘက်ဘက်မှ    ကညူအီားေပးခဲ့ကသည့ ်

အဖွဲချပ်များအပါအဝင ်   အားလုံးကိ ု   ိုင်ငံေတာ် 

ကိုယ်စား ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း။

ြမန်မာအားကစားအဖဲွဝင်များအားလုံး ိင်ုငှံင့် 

လမူျိး၏ဂဏ်ုကိ ုြမင့တ်င်ိင်ုေရးဟသူည့ ်အမျိးသား 

ေရးသ ိ  ာန်ြဖင့် ေရကုန်ေရခမ်း ကိးပမ်းယှ်ပိင ်

သွားကေစလုိေကာင်း၊ ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ ၊ ြမန်မာ့ဓေလ ့

စိုက် အစ်အလာေကာင်းများှင့်အည ီယ်ေကျး 

ပျငှာစွာ    ြပမူကျင့် ကံေနထိုင်သွားကရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ အိင်ုမခ ံအ ံးမေပးသည့ ်ကံခ့ိင်ုစတ်ိဓာတ်၊ 

မေလ ာ့ေသာဇွဲ၊    လုံလြဖင့ ်   ရင်ဆိုင်ယှ်ပိင်ပီး 

ဆုတံဆိပ်များရရိှေအာင် စွမ်းေဆာင်ခ့ဲကရမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ အားကစားှင့် တုိင်းြပည်ဂုဏ်ကုိ ြမင့်တင် 

ေပးုိင်မည့် အားကစားသူရဲေကာင်း ေမာင်၊ မယ်တို 

အေနြဖင့် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်၏ 

ေအာင်လံလွင့်ပျေံနေစေရး စွမ်းေဆာင်သွားကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်းြဖင့ ်  အေလးအနက်   တိုက်တွန်း 

မှာကားသည်။ 

ေအာင်ိုင်ေရးအလ ံအပ်ှင်း

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက       ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်    ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က အားကစားှင့် လူငယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံထ ံ

ေအာင်ိုင်ေရးအလံကိ ုအပ်ှင်းသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇ ံ

က (၃၁)ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ အားကစား 

ပိင်ပဲွသုိ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့် အားကစားအဖဲွ၏ 

ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရိှမ  အေြခအေနများ 

ကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က (၃၁)ကိမ်ေြမာက ် 

အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲသို ဝင်ေရာက ်

ယှ်ပိင်မည့် လက်ေရးစင်အားကစားသမားများှင့ ်

နည်းြပများအတွက် ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေထာက်ပ့ံေငွများ 

ကို ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ရင်းရင်းှီးှီး လိုက်လံ တ်ဆက်အားေပး

ယင်းေနာက်       ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်သည ် (၃၁)

ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲ

သို ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကမည့် ပိင်ပဲွဝင်လက်ေရးစင် 

အားကစားသမားများ၊ အုပ်ချပ်သူများှင့် နည်းြပ 

များကိ ု ရင်းရင်းီှးီှး လိက်ုလံ တ်ဆက်အားေပးပီး 

အားကစားနည်းများအလိုက ်အားကစားပိင်ပွဲများ 

တွင်အသုံးြပမည့် ပိင်ပဲွဝင်ပစ ည်းများ ခင်းကျင်းြပသ 

ထားရှိမ ကို လှည့်လည်ကည့် သည်။

(၃၁)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစား 

ပိင်ပွဲကိ ုဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ေမ ၁၂ ရက်မှ ၂၃ ရက် 

အထိ   ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပီး အဆိုပါ   ပိင်ပွဲတွင ်   

ြမန်မာိုင်ငံကိုယ်စားြပ  ပိင်ပွဲဝင်မည့ ်အားကစား 

သမား   ၂၉၃    ဦးသည်   အားကစားနည်း   ၂၀   ၌ 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း       သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက     ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် အားကစားနည်းများ 

အလိုက် အားကစားပိင်ပွဲများတွင ်အသုံးြပမည့ ်ပိင်ပွဲဝင်ပစ ည်းများ ခင်းကျင်းြပသထားရှိမ ကို လှည့်လည်ကည့် စ်။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် (၃၁)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲ

သို ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကမည် ့ပိင်ပွဲဝင်လက်ေရးစင်အားကစားသမားများ၊ အုပ်ချပ်သူများှင့ ်နည်းြပများကိ ုရင်းရင်းှီးှီး  တ်ဆက်အားေပးစ်။

 (၃၁)ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွသို ဝင်ေရာက် 

ယှ်ပိင်မည့ ်ြမန်မာအားကစားအဖဲွကိ ုအပ်ှင်းလိက်ုမည့ ်ြပည်ေထာင်စ ု

သမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏  အလံေတာ်ဂုဏ်ြဒပ်ှင့်  အမျိးသားေရး 

တာဝန်ကိပုါ ကိယ်ုစားြပေနသည်ဟသူည့ ်ခယံခူျက်ြဖင့ ်ပိင်ပဲွတိင်ုးတွင် 

ိုင်ငံေတာ်ေအာင်လံ   တလူလူလွင့်ပျေံနရေစေရး  ေရကုန်ေရခမ်း 

အစွမ်းကန်ုကိးပမ်းယှ်ပိင်သွားကရန ်အေလးအနကတ်ိက်ုတွန်းလို

 ပိင်ပွဲတွင်  ေအာင်ိုင်ေရးှင့် အမိိုင်ငံေတာ်၏ဂုဏ်ကို ြမင့်တင်ေရး 

တာဝန်ကီးကိ ုိင်ုငေံတာ်က ေပးအပ်လိက်ုပီးြဖစ်သည့အ်တွက် ြမန်မာ ့

အားကစားအဖွဲဝင်များအားလုံး      ိုင်ငံချစ်စိတ်၊   မျိးချစ်စိတ်ကို 

အရင်းတည်ပီး ဇွဲ၊ လုံလ၊ ဝီရိယစိုက်ထုတ်ကာ အစွမ်းကုန်ကိးပမ်း



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

တိုင်းရင်းသားေရးရာ၊ ြပည်သူေရးရာစီမံခန်ခွဲမ ှင့် ဝန်ေဆာင်မ ေရးရာေကာ်မတီ  အစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၅/၂၀၂၂)ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ် ဧပီ ၂၉

တိင်ုးရင်းသားေရးရာ၊ ြပည်သူေရးရာ 

စီမံခန်ခွဲမ ှင့်     ဝန်ေဆာင်မ ေရးရာ 

ေကာ်မတီ   အစည်းအေဝးအမှတ်စ် 

(၅/၂၀၂၂) ကို ယေနမွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရိှ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

အစည်းအေဝးသို   တိုင်းရင်းသား 

ေရးရာ၊ ြပည်သူေရးရာ  စီမံခန်ခွဲမ ှင့် 

ဝန်ေဆာင်မ ေရးရာ      ေကာ်မတီဥက    

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင ်

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦး၊ ိုင်ငံ

ေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင်များ 

ြဖစ်ကသည့် ေစာဒန်နီယယ်ှင့် ေဒါက်တာ 

ဗညားေအာင်မိုး၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

များြဖစ်ကသည့် ဦးချစ်ိုင်၊ ဦးကိုကို၊ 

ေဒါက်တာသက်သက်ခိင်ုှင့ ်ဦးေစာထွန်း 

ေအာင်ြမင့၊် ဒတုယိဝန်ကီးများ၊ အမတဲမ်း 

အတွင်းဝန်များ၊  န်ကားေရးမှးချပ ်

များှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက ်

ကသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင် တိုင်းရင်းသား 

ေရးရာ၊     ြပည်သူေရးရာစီမံခန်ခွဲမ ှင့် 

ဝန်ေဆာင်မ ေရးရာေကာ်မတအီတွင်းေရး 

မှး ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေဇာ်ေအးေမာင်က 

ယခင်အပတ် အစည်းအေဝးအမှတ်စ် 

(၄/၂၀၂၂) အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက် 

များှင့် ေဆာင်ရက်ထားရိှမ  အေြခအေန 

များကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ 

ယင်းေနာက်   အစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်လာကသည့ ်ဒတုယိဝန်ကီး 

ဦးရတဲင့၊် ဦးမျိးလ  င်၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန် 

များ၊  န်ကားေရးမှးချပ်များှင့ ်တာဝန် 

ရှိသူများက ေကာ်မတီသို ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးဌာနများမှ ေပးပုိတင်ြပလာေသာ 

အမှာစာကိစ ရပ်များကို   သက်ဆိုင်ရာ 

က  များအလုိက် ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။ 

ဆက်လက်၍   ေကာ်မတီဥက   က 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများမှ တင်ြပ 

လာေသာ   အမှာစာကိစ ရပ်များှင့  ်

စပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ 

အစည်းအေဝးသို ဆက်လက်တင်ြပရန ်

သိုမဟတ်ု တိင်ုးရင်းသားေရးရာ၊ ြပည်သူ  

ေရးရာစီမံခန်ခွဲမ ှင့် ဝန်ေဆာင်မ ေရးရာ 

ေကာ်မတီ၏ အဆံုးအြဖတ်ြဖင့် ေဆာင်ရက် 

ရန်တိုကို အတည်ြပသည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန 

ှင့် သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရး 

ဝန်ကီးဌာနတုိမှ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်တုိ 

က ေကာ်မတ၏ီ (၄/၂၀၂၂) အစည်းအေဝး 

တွင် ေကာ်မတဝီင်များ၏ တင်ြပေဆွးေွး 

ချက်များအေပ  အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ ်

ချက်ပါ ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ  အေြခအေန 

များကို      ြပန်လည်ရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။

ယင်းေနာက်     အစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်လာကသည့် ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ဦးကိကုိ၊ု ေဒါက်တာသက်သက်ခိင်ု၊ 

ဒုတိယဝန်ကီး  ေဒါက်တာေအာင်ကီး၊ 

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန  န်ကားေရး 

မှးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများက တိုင်းရင်း 

သားေရးရာကိစ ရပ်များ၊ ြပည်သူေရးရာ 

စီမံခန် ခွဲမ ှင့ ်    ဝန်ေဆာင်မ ေရးရာ 

ကိစ ရပ်များကိ ု  သက်ဆိုင်ရာက  များ 

အလိက်ု ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ ေကာ်မတ ီ

ဥက   က ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးသည်။

ထိုေနာက်   တိုင်းရင်းသားေရးရာ၊ 

ြပည်သူေရးရာစီမံခန်ခွဲမ ှင့် ဝန်ေဆာင် 

မ ေရးရာေကာ်မတီဥက    ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင် ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦးက နိဂုံး 

ချပ်အမှာစကားေြပာကားပီး အစည်း 

အေဝးကို ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

သတင်းစ်

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) သီေပါမိနယ် နမ တူြမစ်ေပ ၌ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်မည့် 

နမ တူ(သီေပါ)  ေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ပဋိညာ်စာချပ် လက်မှတ်ေရးထိုး
ေနြပည်ေတာ်  ဧပီ  ၂၉

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန လ ပ်စစ်ဓာတ် 

အားစီမံေရးဦးစီးဌာနှင့် Natural Current Energy 

Hydropower Co., Ltd. တိုအကား ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိုင်း) ေကျာက်မဲခိုင ်သီေပါမိနယ ်နမ တ ူ

ြမစ်ေပ ၌  အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်မည့ ်

နမ တူ(သီေပါ) ေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်း အေကာင် 

အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ  

ပဋိညာ်စာချပ်   လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း အခမ်း 

အနားကိ ု ယေန  မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင်  လ ပ်စစ်ှင့် 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသို   လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီး 

ဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဦးေအာင်သန်းဦး၊ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေအာင်ိုင်ဦး၊ 

ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်   ေဒါက်တာသီတာဦး၊ 

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာပွင့ဆ်န်း၊ လ ပ်စစ်ှင့် 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ဦးသန်စင်၊ ြပည် 

ေထာင်စုဝန်ကီးံုး၊ ဦးစီးဌာနများှင့် လုပ်ငန်းများမှ 

 န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဦးေဆာင် န်ကားေရး

မှးများှင့် ဌာနအကီးအကဲများ၊ Natural Current 

Energy Hydropower Co., Ltd. မှ   မန်ေနဂျင်း 

ဒါိုက်တာ  ဦးစိုင်းထွန်းထွန်းဦးှင့ ်   အဖွဲဝင်များ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေအာင်သန်းဦး 

က လ ပ်စစ်ှင့်      စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

ိုင ်ငံေတာ်စီမံအုပ ်ခ ျပ ်ေရးေကာင်စီဥက    ၏ 

လမ်း န်ချက်ှင့အ်ည ီေရအားလ ပ်စစ်စမီကံန်ိးများ၊ 

ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်ှင့ ်ေလစွမ်းအင်သံုး လ ပ်စစ် 

စီမံကိန်းများ စသည်တိုကို သန်ရှင်းေသာစွမ်းအင ်

မူဝါဒများ ချမှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ 

နမ တူ(သီေပါ)     ေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်းသည ်

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း)တွင်တည်ရိှ၍ စက်တပ်ဆင် 

အင်အား ၂၁၀ မဂ ါဝပ်မှ တစ်ှစ်လ င်ဓာတ်အား 

ယူနစ်ကီလိုဝပ်နာရီသန်းေပါင်း     ၁၀၀၆ သန်း 

ထတ်ုလပ်ုိင်ုမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  အဆိပုါစမီကံန်ိးမှ 

ထွက်ရှိလာမည့် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဓာတ်အား 

ပိုလ တ်ေရးလိုင်းများမှတစ်ဆင့ ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသ ူ

များထံ ပိုေဆာင်ေပးမည်ြဖစ်သြဖင့် အိမ်ေထာင်စု 

များစွာကို လ ပ်စစ်ဓာတ်အား တုိးချဲြဖန် ြဖးေပးုိင် 

မည်ြဖစ်၍ National Electrification Plan အရ 

ိုင်ငံအတွက် ဓာတ်အားလုံေလာက်စွာထုတ်လုပ်မ 

ကို အေထာက်အကူရရှိေစမည့်အြပင်  စက်မ  

လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်မ ကိုလည်း အေထာက် 

အကူြပေစမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ထိုေကာင့ ်  Natural   Current Energy 

Hydropower Co., Ltd. အေနြဖင့်    စီမံကိန်းကို 

သတ်မှတ်အချနိ်ကာလအတိုင်း    ပီးစီးိုင်ေရး 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရန်   တိုက်တွန်းလိုပါ 

ေကာင်း၊ လမူ ပတ်ဝန်းကျင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 

သဟဇာတြဖစ်ေသာစီမံကိန်းများကို   အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်အစိုးရ-ပုဂ လိက 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးကိုလည်း ြမင့်တင်သွားရန ်

ဆ ရှိပါေကာင်းှင့ ်ကုမ ဏီများအေနြဖင် ့ေဒသခံ 

များ၏ ယ်ေကျးမ ၊ ဓေလထ့ုံးစမံျားကိ ုေလးစားလိက်ု 

နာပီး ဥပေဒ၊     လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင် ့အညီ 

ေဆာင်ရက်ေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထုိေနာက် Natural Current Energy Hydropower 

Co., Ltd. မှ မန်ေနဂျင်းဒါုိက်တာ ဦးစုိင်းထွန်းထွန်းဦးက 

စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်မည့ ်

အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက် လ ပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားစမီေံရးဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှး 

ချပ် ေဒ မိမိခိုင်ှင့ ် Natural Current Energy 

Hydropower Co., Ltd. မှ မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ 

ဦးစိုင်းထွန်းထွန်းဦးတိုက  နမ တူ (သီေပါ) ေရအား 

လ ပ်စစ်စီမံကိန်းဆုိင်ရာ ပဋိညာ်စာချပ်ကုိ လက်မှတ် 

ေရးထိုးကကာ အြပန်အလှန်လဲလှယ်ကသည်။ 

ယေန   လက်မှတ်ေရးထိုးေသာ နမ တူ(သီေပါ)

ေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်းသည်   ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး) ေကျာက်မခဲိင်ု သေီပါမိနယ်အတွင်း 

ရိှ    နမ တူြမစ်ေပ ၌    အေကာင်အထည်ေဖာ  ်

တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ပီး   စက်တပ်ဆင်အင်အား 

၂၁၀ မဂ ါဝပ်မှ    တစ်ှစ်လ င် ဓာတ်အားယူနစ် 

ကီလိုဝပ်နာရီသန်းေပါင်း ၁၀၀၆ သန်း ထုတ်လုပ် 

ေပးိုင်မည့်  ေဒသအကျိးြပစီမံကိန်းတစ်ခုြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။                          သတင်းစ်

ရန်ကုန်  ဧပီ   ၂၉

 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်(ဗဟန်း)  လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန၌ 

အဂ  လိပ်စာစွမ်းရည်ပိင်ပွဲှင့်   လူငယ်ှင့်မူးယစ်ေဆး စာစီစာကုံး 

ပိင်ပွဲကို  ယေန  မွန်းလွဲ   ၁ နာရီက ကျင်းပရာ ဗဟန်းမိနယ် 

အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်းမ ှ  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၂၀ 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ကသည်။

 ေရှးဦးစွာ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင ်  ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန  လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ေဒ လှလှေဌး 

က အဂ  လိပ်စာစွမ်းရည်ပိင်ပွဲ၊     လူငယ်ှင့်မူးယစ်ေဆး စာစီစာကုံး 

ပိင်ပဲွှင့်ပတ်သက်သည့် သေိကာင်းစရာအသပိညာများကိ ုေြပာကား 

သည်။

 ဆက်လက်၍  ဆုရရှိေသာေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများကို 

တာဝန်ရှိသူများက ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်(ဗဟန်း)၌ အဂ  လိပ်စာစွမ်းရည်ပိင်ပွဲှင့် စာစီစာကုံးပိင်ပွဲ ကျင်းပ



ဧပီ    ၃၀၊   ၂၀၂၂

ဘဝရာသီ

အပူအေအး၊ အလင်းအေမှာင်၊ အစိုအေြခာက်၊ အတက်အကျ၊ အေကာင်းအဆိုးေတွဟာ  

တစ်လှည့စ်လီည်း  ကံဆုေံနတတ်တယ်။ အတတူကွ အေကာင်းေရာ၊ အဆိုးေရာ တဲွပီးေတွရတာလည်း 

ရှိမှာပဲ။ ကံဆိုးရင်  တစ်ခုပီးတစ်ခု။   “ကံဆိုးမ သွားေလရာ မိုးလိုက်လိုရာ” ဆိုတာ ြဖစ်ေလ့ရှိရဲ။ 

“Misfortune never comes alone” တဲ။့ အေဖာ်ေတတွသီကီး  ေခ လာတတ်တာက ဘာေကာင့်  

လဲ။ အဲဒီ ဆိုးတဲ့ကံကို မှန်မှန်ကန်ကန် တုံြပန်မကိုင်တွယ်တတ်လို  ေနာက်ဆက်တွဲ အဆိုးကံေတွ 

ထပ်ကာထပ်ကာ ေတွရြခင်းပဲ။  ကံဆိုးရင်  သတိထား။ ေကာင်းမ အြမန်လုပ်။ ေကာင်းမ လုပ်၊ 

ြဖစ်ေအာင်လုပ်။ အဆိုးဘက်က ရပ်တန်ပီး ေကာင်းတဲ့ဘက် ြပန်ေြပာင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။

ယ်ပါေလ၊ မိုင်းေစရ

ဆယ်ှစ်ဆိုတာ  ဘာမ မကာလိုက်ဘူးလိုလို  ထင်ရေပမယ့ ်

ြပန်ေတွးကည့ေ်တာ့ တချိအရာေတကွ အစရှာမရေအာင် ေမေ့တာင် 

ေနပီေကာ။ ဒါေပမဲ့   လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ ှစ်ဆီက ဝတ တိုတစ်ပုဒ်ထဲမှာ 

ဖတ်လုိက်မိတ့ဲ  စာတစ်ေကာင်းကုိေတာ့  အခုအချန်ိအထိ  မှတ်မိေန 

ေသးတာအံ့သစရာပဲ။

ဘာတဲ့လဲ။

“ြဖစ်ချင်တာေတ ွ ြဖစ်ပေလ့ေစ၊ ရာသီေတာ့ မမှားေစနဲ” တဲ့။ 

အေဝးြပန် ငှက်တစ်ေကာင်က ေြပာသွားတာတဲ။့ ပေဟဠဆိန်ေပမယ့် 

ဘဝရာသီဆုိတာက ကုိယ်လက်သီး လက်ေမာင်းတန်းပီး ေြပာင်းရင် 

ရမယ်လိုထင်ေတာ ့စိတ်ကူးယ်လွန်းတာပဲြဖစ်မယ်။ လွဲခဲ့ပီ။ 

စိတ်ကူးယ်ချင်ယ်ပါေစ။ “ယ်ပါေလ- စိတ်ကူးမိုင်းဖိုသာ 

အေရးကီးတယ်” လို ဆရာကီး ေရ ဥေဒါင်း တစ်ခါက ေြပာခဲဖ့ူးတယ်။ 

ထိေုခတ်ကာလဆကီ သပူန်ုထ၊ လသူတ်၊ မီး  လပ်ုကတဲ ့လတူစ်စကုိ ု

ဆိုလိုေလသလားေတာ့မသိ။ လူကီးသူမစကားဆိုတာ တန်ဖိုးရှိ 

လှတယ်။

အခေုခတ်လငူယ်ေတကွေတာ ့အရပ်ိြပရင် အေကာင်ထင်ပါတယ်။ 

အေသွးြမင်ရင် အသွင်သိတယ်။ အေပွးြမင်တာနဲ  အပင်သိတယ်။ 

ေကာင်းမွန်တ့ဲ၊ လှပခမ်းနားတ့ဲ အနာဂတ်ကုိ သူတုိတည်ေဆာက်ုိင် 

ကဖိုရာ လငူယ်ေတမှွာ စွမ်းအားစွမ်းရည် အြပည့အ်ဝရိှေနကတယ်လို 

အြပည့်အဝယုံကည်ပါတယ်။

သမိုင်းကိုမသိလို မျက်စိလည်ပီး အင်းစိန်ထဲ ဘယ်လိုေရာက ်

သွားမိမှန်းေယာင်လည်လည် ေရာက်ခ့ဲသူ သံုးေလးငါးေယာက်ေတာ့ 

ရှိေကာင်းရှိေပမှာေပါ့။ 

လ  င်းသဘာဝ

ကိုယ့်ဘဝကိ ုမေြပာင်းလဲဘ ဲပိုမိုေကာင်းမွန်သာယာတဲ ့အေြခ 

အေနကို မေရာက်ိုင်ဘူး။ ဘဝတစ်ခုဟာ လူတိုင်းအတွက ်ကီးမား 

တဲစ့န်ိေခ ြခင်းပါ။ ကိယ်ုကိယ်ုတိင်ုက  ေြပာင်းလရဲမှာ  ေလာကဓမ တာ။ 

ဘဝဆုိတာ ရာသီစက်ဝန်းနဲ  ေရလျားေနတာြဖစ်ပါတယ်။ Personal 

Develop ကို စက်ဝန်းတစ်ခုပီးတစ်ခ ု ြဖတ်သန်းရမယ်။  ေပျာ်ရ င်မ ၊ 

ေအာင်ြမင်မ ၊ တိုးတက်မ ဆိုတာေတွဟာ ရာသီစက်ဝန်းအရ ရင်ဆိုင် 

ြဖတ်သန်းရင်း ရယူရတဲ့အရာမျိးေတွပဲ။ အြမင့်အနိမ့်လ  င်းရှိတာကိ ု

သေဘာေပါက်ရပါမယ်။

အပူအေအး၊ အလင်းအေမှာင်၊ အစိုအေြခာက်၊ အတက်အကျ၊ 

အေကာင်းအဆုိးေတွဟာ  တစ်လှည့်စီလည်း  ကံဆံုေနတတ်တယ်။ 

အတူတကွ အေကာင်းေရာ၊ အဆုိးေရာ တဲွပီးေတွရတာလည်း ရိှမှာပဲ။ 

ကံဆိုးရင ် တစ်ခုပီးတစ်ခု။   “ကံဆိုးမ သွားေလရာ မိုးလိုက်လိုရာ” 

ဆိုတာ ြဖစ်ေလ့ရှိရဲ။ “Misfortune never comes alone” တဲ့။ 

အေဖာ်ေတွတသီကီး  ေခ လာတတ်တာက ဘာေကာင့်လဲ။ အဲဒီ 

ဆိုးတဲက့ကံိ ုမှန်မှန်ကန်ကန် တုံြပန်မကိင်ုတွယ်တတ်လို ေနာက်ဆက် 

တွဲ  အဆိုးကံေတွ  ထပ်ကာထပ်ကာေတွရြခင်းပဲ။   ကံဆိုးရင ် 

သတိထား။  ေကာင်းမ အြမန်လုပ်။ ေကာင်းမ လုပ်၊ ြဖစ်ေအာင်လုပ်။ 

အဆိုးဘက်က ရပ်တန် ပီး ေကာင်းတဲ့ဘက် ြပန်ေြပာင်းလဲသွား 

လိမ့်မယ်။

အချန်ိကာလေရလျားေနတာမှာ ေနနဲညဆိတုာ ေရှာင်လ ဲလိုမရ။ 

တစ်လှည့စ် ီြဖတ်သန်းေနကရတာေနာ်။ ေနမှာေနအလပ်ုလပ်ု။ ညမှာ 

ညအလုပ် လုပ်စရာရှိတာလုပ်။  ဇာတ်သဘင်သမားဆိုရင်  ညမှာ 

ကြပေပါ့။ ကည့်ရမှာဆိုကည့်။  အိပ်ရမှာဆိုအိပ်။  ကိုယ့်အလုပ် 

ကိုယ်လုပ်။  ညအေြခအေနကို  သိရမယ်။  ေနရဲအခွင့်အေရးေတွကိ ု

ေြမာ်ေတွး။

ညအပ်ိရာဝင်ရင် မနက်ြဖန်မနက် ဘာလပ်ုမလဆဲိတုာေလးေတာ ့

ကိစ်းစား။ ဘရုားရိှခိုး။ ဝတ်ြပပီးတာနဲ   စ်းစား။  ကိတင်စ်းစား 

ထားတဲ့  မနက်ြဖန်ေတွဟာ  သာယာလှပတယ်။ ေချာေချာေမာေမာ 

အဆင်ေြပေြပ  ေြဖာင့ေ်ြဖာင့ြ်ဖးြဖး  ြဖစ်ကတာေတွရမယ်။ ကိတင် 

ေြမာ်ြမင်ေတွးဆပါ။

မနက်ြဖန်ဘာလုပ်မလဲ။  ဘာပီးရမလဲ။  လုံးဝမေတွးေတာဘ ဲ

အပ်ိရာဝင်တဲလ့ဟူာ ေနာက်ေနမနက် မိုးလင်းတာနဲ  အိုးနင်းခွက်နင်း 

ေတြွဖစ်ဖိုသာြပင်။  ဖန်ုးလာတယ်၊  သတင်းေရာက်လာတယ်၊ ဘာလပ်ု 

လို ဘာကိင်ုရမှန်းမသ။ိ အေြခအေနရဲ ထိုးှက်ဖစိီးမ ကိ ုခရံတတ်တယ်။ 

ဒုက ပါပဲ။

မနက်ြဖန်ေတွလှပေအာင ်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဘာြဖစ်ချင်တာလဲ။ 

တစ်ညကိပီး စ်းစားတွက်ချက်ထားပါ၊ ြပင်သင့တ်ာ ြပင်ဆင်ထားပါ။ 

ဒါဆို အငိုက်မမိေတာ့ဘူး။ အိုေက။

ေရ ချိးြဖ

“Learn to work harder. 

Learn to work smarter.”

ဘဝခရီးဆိုတာ  အချနိ်အမ င်တန်းေနတဲ့  လမ်းေကာင်းကီးပ ဲ

မဟုတ်လား။  ေနနဲညနဲ   တစ်လှည့်စီေတွရမယ်။ ေွရယ်၊ မိုးရယ်၊ 

ေဆာင်းရယ်။ (ဥေရာပမှာေတာ့) ေဆာင်းဦးေပါက်ရယ်။  မတူတဲ့ 

ရာသီဥတုေတွ ေတွရမယ်ေနာ်။

ဥတုနိယာမ

အချနိ်ကို မိမိက တိုချင်လိုလည်းမရ၊ ရှည်ချင်လိုလည်းမရ။ 

အချနိ်ကို ရပ်ချင်လိုလည်းမရ၊ ဆွဲထားချင်လိုလည်းမရ။

ပူချနိ်မှာ ပူမယ်၊ မိုးရာချနိ်မှာ မိုးရာမယ်။ ေအးချနိ်မှာ ေအးမယ်။ 

ကိုယ်ကဘာမ  ဆ ရှိလိုလည်းမရ၊ ြပြပင်ချင်လိုမရ။

ဒီေတာ့ ရာသီဥတုကို  ကိုယ်ကိုင်တွယ်ေြပာင်းလဲချင်လိုမရတာ 

သိထားပီပဲ။  ကိုယ့်ဘက်ကသာ  ရာသီဥတုအေြခအေနနဲ   အဆင် 

ေြပေအာင်၊  ဆီေလျာ်ေအာင်  ေြပာင်းလဲုံပါ။  အဲဒီလိုဘဝကို  ရှင်သန် 

တိုးတက်ေအာင်  စ်းစားိုင်တာကိ ုeာဏ်ရည်လိုေခ ပါတယ်။ အေြခ 

အေန အပါးအထူ၊  အပူအေအးနဲ   ဆီေလျာ်ေအာင်  ညိမယူတတ်ဘဲ 

ေခါင်းမာတာ၊ စိတ်ထင်ရာပ ဲစွဲစွဲမဲမ ဲစွတ်ရတ်လုပ်တတ်တာကိုေတာ ့

eာဏ်နည်းတယ်လိုပ ဲေြပာရမှာပ။ဲ စဲွမစဲွိရာ စဲွကပ်ေနတာဟာ eာဏ်တုဲ ့

အားထုတ်မှ ဘဝကုိ ရှင်သန်မယ်။ အ ရာယ်က လွတ်ေြမာက်မယ်လုိ 

ယုံကည်တယ်။  ဒါေကာင့်  ေလှထဲကေန  ေရထဲြပန်ေရာက်ေအာင ်

တဖျတ်ဖျတ်ခုန်တယ်။ အကိမ်ကိမ်ကိးစား။

ှစ်ခါ၊ သုံးခါ၊  ေလးခါခုန်ေနတာ  တံငါသည်က  ြမင်ေတာ ့“ဟ  

ဒီငါးက ခုန်လှတယ်၊ ငိမ်ေအာင်လုပ်မှပဲ” ဆုိပီး ဒီငါးကုိ ဆုပ်ကုိင်ကာ 

ေလှာ်တက်နဲ  ခွပ်ခနဲိက်ုသတ်ပစ်လိက်ုပါတယ်။ ေသပဆီရာ။ ဝရီယိ 

တစ်ခုတည်း eာဏ်ပညာမပါဘဲ  အတုံးလိုက်  အတစ်လိုက် ဒိုအေရး 

သမားေတွ၊ လက်နက်ကိုင် အကမ်းဖက်ပုန်ကန်ေရးလုပ်ကေတာ့ 

ဒီငါးေလးေတ ွဘဝကိုေပးဆပ်သွားရတယ်။ အချနိ်အခါ နားမလည်။

ဒုတိယငါးကေတာ့  ပါးနပ်တယ်။  ေလှဝမ်းထဲက  ေလှနံကို 

ေကျာ်ိင်ုေအာင် လူးလွန်ခန်ုဖိုဆိတုာ မလွယ်လှ။ ဒါေပမဲ ့ ေလအှေကွ၊  

လ  င်းအလူး   ေလှနံတစ်ဖက်  နိမ့်ေစာင်းသွားရင်ေတာ ့ေကျာ်ေအာင် 

ခန်ုိင်ုမယ်။ ကိယု့ရ်ဲခွန်အား အတိင်ုးအဆကိလုည်း သရိမယ်။  ေလနှ ံ

ေစာင်းပီး  နမိ့သွ်ားတဲဘ့က်ကိလုည်း  အမမဲြပတ် ေစာင့်ကည့ေ်နရမယ်။ 

အေြခအေနကို  တိတိကျကျ ချက်ချင်းသိေအာင် သတိနဲ  ိုးကားေန 

ရတယ်။

ေလှအေကွ၊ လ  င်းအလ ပ်မှာ ေလှကေစာင်းသွားတယ်၊ ေလှနံ 

တစ်ဖက်က  သိသိသာသာ  နိမ့်သွားတယ်ေလ။  eာဏ်ရှိတဲ့ငါးက 

သေဘာလက ဏာပါ။ အေြခအေန၊ ရာသီဥတု၊ မိုးေလဝသအရ ြပမူ၊ 

ေြပာဆို၊  ေနထိုင်၊  လုပ်ကိုင်တတ်သူများသာလ င်  ရှင်သန်တယ်၊ 

ေအာင်ြမင်တယ်၊ eာဏ်ပညာကိ ုဆည်းပူးပါ။

ဉာဏ်အဓိက

ပိမုိေုကာင်းမွန်တဲ ့အေြခအေန အဆင့အ်တန်းကိ ုေရာက်ဖိုဆိတုာ 

ေကာင်းမွန်တ့ဲကိးပမ်းမ ၊ ေကာင်းမွန်တဲဆ့င်ြခင်တုတံရားနဲ ၊ ထက်သန် 

တဲ့ လုံလ၊  အားထုတ်အားစိုက်မ ရှိရမှာေပါ့။  အဲဒါကို  ေရှးေရှးလူကီး 

မိဘေတွက ကံ၊ eာဏ်၊ ဝီရိယလို ေြပာခဲ့ကတာပါပဲ။

ကံရယ်၊ eာဏ်ရယ်၊ ဝီရိယရယ်။ အဓိကကျတယ်။

သုံးလွန်းတင်မှကိးဆိုတဲ့   ဆိုိုးစကားလိုပဲ။  ဒီသုံးခုလုံးဟာ 

ေအာင်ြမင်မ တစ်ဘဝအတွက်  မရှိမြဖစ်လိုအပ်တယ်ေလ။   တစ်ခုခု 

မပါလိုမရဘူး။  ဒါေပမဲ့  အထက်မှာေဖာ်ြပခဲ့သလို  အေြခအေန 

အချနိ်အခါ  (အခါရာသီသေဘာ)နဲ   ကိုက်ညီေအာင်လည်း  ချင့်ချနိ် 

လုပ်ေဆာင်ရပါတယ်။

အင်မတန်ထင်ရှားတဲ့  ပုံြပင်ေလးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ မိိုးဖလာ 

ေြပာေနကျမို သိကသူများပါတယ်။  ကံရယ်၊  eာဏ်ရယ်၊ ဝီရိယရယ်။ 

ဘယ်အရာက ဘဝမှာအေရးအကီးဆံုးလဲတ့ဲ။  ေမးကတယ်။ အမရပရူ 

မဟာဂ ာုံဆရာေတာ်ကီး အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (၁၉၀၀-၁၉၇၇)က 

ဒီပုံြပင်ေလးနဲ  သာဓကေဆာင်ပီး ေြဖကားေလ့ရှိတယ်။ 

ငါးသုံးေကာင်

တစ်ခါမှာ  တံငါသည်တစ်ေယာက်ဟာ  ြမစ်ထဲမှာ ငါးဖမ်းရာ 

ငါးသုံးေကာင ်(ပုိက်ကွန်နဲလား၊ ချတိ်နဲလားေတာ ့မသိပါ၊ ထားေတာ)့ 

မလိာခဲတ့ယ်။ ေလဝှမ်းထမှဲာ ပစ်ထည့ထ်ားတယ်။ ဘာငါး အမျိးအစား 

လဲ မေြပာတတ်ပါ။ ေသးေသးေကွးေကွးေလးေတွေတာ့ ဟုတ်ပုံမရ၊ 

တစ်ေတာင်ေလာက်ထက်  ပိုပီးကီးတဲ့  ငါးအမျိးအစား  ငါးကီး 

ကီးလည်းဟုတ်ပုံမရ။  ေလှဝမ်းထဲကို  ပစ်ထည့်ထားတာ  ဒီငါးရဲ 

အင်အားနဲ  ေလှနံကို ေကျာ်လွန်တဲ့အြမင့ ်မခုန်ိုင်၊ မလူးလွန်ိုင်ဘူး 

ဆိုတာသိလိုေပါ့။  မဟုတ်ဘူးလား။  ေလှကိုေလှာ်ပီး  ရာကိုြပန်လာ 

တာေပါ့။

ငါးသုံးေကာင်က ခံယူချက်မတူကဘူး။

တစ်ေကာင်က  ဝီရိယကိ ု အားသန်တယ်။ အစွမ်းကုန်ကိးစား 

ချက်ချင်းပ ဲတအားကန်ု ခန်ုထွက်လိက်ုတယ်။ ြမစ်ထေဲရာက်သွားေရာ။ 

လွတ်ပီ။ အေြခအေနကို ေသေသချာချာ ေရးတတ်တယ်။ အချနိ်ကို 

တွက်ဆတတ်တယ်။ ဒါဟာ ေသေရးရှင်ေရး အေရးကီးတာပါလား။ 

အခွင့်အေရးဆိုတာ အခါခါမရဘူး။

eာဏ်ပညာဟာ  အေြခအေနအချနိ်အခါကို  မှန်မှန်ကန်ကန် 

သိတတ်ြခင်းနဲ   အေြခအေနအချနိ်ကိုက်  စွန်စားလ ပ်ရှားတတ်ြခင်း 

ပါတကား။ သင်ခန်းစာဟာ ဘဝတစ်သက်တာ တစ်ခုလုံးအတွက ်

အေရးကီးတယ်၊ တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်ေနာ်။ 

ဆူးပုံမနင်းရ

ေနာက်ဆုံးငါးတစ်ေကာင်ကေတာ့   ကံကိုယုံတဲ့   ငါးေပါ့။  

ကတံရား အတိင်ုးပေဲပါကွ့ာဆိုပီး ေလဝှမ်းထမှဲာ ေအးေအးေဆးေဆး 

လိုက်ပါသွားတဲ့  ငါးခမျာေတာ့  တံငါသည်ဇနီးမယားရဲ ဟင်းအိုးထ ဲ

ေရာက်သွားရရှာသတဲကွ့ယ်။  ဘဝဆိတုာ အဒဲေီလာက် ေရစန်ုေမ ာပီး 

ေပါ့ေပါ့ဆဆ လိုက်ပါေနလိုလည်းမြဖစ်။

ေအာင်ြမင်မ ဆိုတာ ကံရယ်၊ eာဏ်ရယ်၊ ဝီရိယရယ ်ပါကိုပါရ 

တယ်။ ေနစ် မှန်မှန် အဆက်မြပတ် ကိးစားြခင်းေြခလှမ်းေတွဟာ 

ဟိုးအေဝးက ြပာညိညိ ေတာင်ထိပ်ကိုေရာက်ဖို တေရေရနီးသွား 

ေစတာ  အမှန်ပါပဲ။  မသွားဘဲနဲေတာ့  အလိုလို  ဘယ်ေရာက်မလဲ။ 

ေကာင်းကင်မှာ ပျသံန်းေနတဲ့ ေလယာ်ပျံကီးေတ ွတစ်ရက်တည်း 

အပီးေဆာက်ထားတာမဟုတ်ပါ။ အစိတ်အပိုင်းေပါင်း သိန်းသန်းနဲ  

ချီပီး၊ လနဲှစ်နဲချ ီအချနိ်ယူပီး တည်ေဆာက်ခဲ့ရတာ။

ပင်လယ်သမုဒ ရာေတွကို    ြဖတ်သန်းခုတ်ေမာင်းေနကတဲ့ 

ပင်လယ်ကူးသေ  ဘာကီးေတွ၊  ကုန်ပစ ည်းေသတ ာ  ေထာင်ေပါင်း 

များစွာကို  သယ်ေဆာင်ခုတ်ေမာင်းေနဖို  တည်ေဆာက်ရာမှာ 

သံတန်ချန်ိေပါင်းများစွာ ဆက်စပ်တည်ေဆာက်ခ့ဲရတာ။ တစ်ခုချင်း 

တစ်ခခုျင်းစကီိ ုအေရအတွက်များစွာ ပူးေပါင်းခဲရ့တာဆိတုာ ြမင်ပါပ။ီ 

ဘဝဆိုတာ ခရီးရှည်။ 

ဘဝခရီး

လီေပါင်း (မိုင်ေပါင်း) များစွာကွာေဝးတဲ ့ ခရီးတစ်ခု  သိုမဟုတ် 

ေတာင်ထိပ်သိုတက်ဖို ခရီးတစ်ခုဟာ ယေနကိုယ်စတင်တဲ့ ေြခတစ် 

လှမ်းက အစြပတာပါကလား။                       စာမျက်ှာ  ၇ သို 



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ  ၆ မှ

ပညာရိှများ ေြပာေလ့ရိှတယ်။ ေတာင်ကီးတစ်ခုကုိ ေရ ဖုိဆုိတာ 

ပါးစပ်ကပ ဲေြပာေနလိုမရဘူး။ ယေနလက်ေတွ ေရှကေကျာက်တုံး 

ေကျာက်ခဲေတွကိ ု စပီးသယ်ယူေနရင်းနဲ   ေအာင်ြမင်ရတာမျိးတဲ့။ 

ဆည်ေြမာင်းေတွ၊ တာတမံကီးေတွ၊ ေရအားလ ပ်စစ်စက်ံုကီးေတွ၊ 

အံဩ့ရတဲ ့သမိင်ုးဝင် အပုညာလက်ရာေြမာက်လှတဲ ့အေဆာက်အအု ံ

ကီးေတွ၊ နန်းေတာ်၊ တံတိုင်း၊ ေမ ာ်စင် စတာေတွဟာ လူသားရဲကံ၊ 

eာဏ်၊ ဝီရိယကီးမားကတဲ ့သက်ေသသာဓကေတွပဲေပါ့။ ေသေသ 

ချာချာကိးစားရင ်ြဖစ်ပါတယ်။

သင်မလုပ်ိုင်တာ ဘာမှမရှိဘူး။

လူေတွဟာ  စကဝဠာကိုြဖတ်ေကျာ်ေနကပီ။  မြဖစ်ေသးတာ 

ပဲရှိတာပါ။ မြဖစ်ိုင်ဘူးဆိုတာကိုေတာ ့  ယတိြပတ်ေြပာလို  မမှန် 

ေသးဘူး။ လက်ဝါးေလာက်ရိှတဲ ့လက်ကိင်ုဖန်ုးေလးထမှဲာ စကားေြပာ 

တဲ့ဖုန်းေရာ၊ အသံဖမ်းတာေရာ၊ ဓာတ်ပုံိုက်တဲ့ ကင်မရာေရာ၊ အုပ် 

ေတ ွအသေံတကွိ ုြပြပင်တည်းြဖတ်ပီး မိင်ုေပါင်းေထာင်နဲချ ီကွာေဝး 

ရာသို  ချက်ချင်းေရာက်သွားေအာင်ပို (မ ေဝ)ိုင်တာ  အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်ိုင်တဲ့   ပညာဘဏ်တိုက်ကီးြဖစ်ေနတာ  အံ့ဩစရာ 

မေကာင်းဘူးလား။ စာအုပ်ေတွ၊ ုပ်ရှင်ေတွ၊ ပိုချချက်ေတွ။

မှန်မှန်ကန်ကန်၊  အကျိးရိှရိှ တိုးတက်ေအာင်ြမင်ေအာင် ကိးစား 

မယ်ဆိရုင် ြဖစ်ိင်ုစွမ်းဟာ ခန်မှန်းတွက်ဆလိုမရေအာင် လက်ရိှအခွင့ ်

အေရးဟာ  သင်တုိ က ု်ပ်တိုကုိ ေပးေနပါတယ်။  အေြခအေနမှန်ကုိ 

သုံးသပ် ြမင်ရပါမယ်။

ရာသီကိုသိ

ေရွာသလီား။ ေနြပင်းြပင်းပူေတာ့ ပန်းေတလွည်း ဖူးပွင့ေ်ဝဆာ 

ေမ းြမကတာေပါ့။ ေလယူရာ ေမ းသင်းထုံ။ ကိင်လ  င်မိင်လုံးရယ်။ 

မိုးမရာတာ၊ ှင်းမကျတာ တမ်းတမေနနဲေလ။ သူအချန်ိအခါ မဟတ်ု 

ေတာ့တာကို လက်ခံပါ။ လွမ်းမေနနဲ  ေတာ့ေလ။

မိုးရာသီေရာက်ရင ်ေကာက်ပင်ေတ ွတေရးိုးေအာင ်ပျိးေထာင ်

ကရေအာင်။ တိုိုင်ငံက  စိုက်ပျိးေရးိုင်ငံ၊  မိုးေလဝသေကာင်းမ ှ

သီးှံအထွက်ေကာင်းရတာမို မိုးေကာင်းေလေကာင်း အမှီြပပီး 

ရာသအီလိက်ု စိက်ုက၊ ပျိးက၊ ထွန်ယက်ကရေပမယ်။ ေပျာ်စရာပါေလ။

မိုးေရစိုတာ ညည်းညေနစရာမဟုတ်။ 

ရ ံေတွေပတာ စိတ်ညစ်စရာမေြပာပါနဲ ။

မိုးရာသီရဲ ေကျးဇူးကိ ုတိမ်တမာန်သီချင်းေလးဆိုရင်း ထွန်ယက် 

ြပစုယုယ အမဲေန၊ မိုးှင့် အဆင်ေြပပါေစ။ ။

မိုးေှာင်းရင်  ေဆာင်းဦးနိဒါန်းစပီ။  သီတင်းက တ်ပွဲေတာ်၊ 

တန်ေဆာင်တိုင်ပွဲေတာ်ေတွနဲ   စုစုေဝးေဝး၊ ေပျာ်ေပျာ်ပါးပါး လှေရး 

တန်းေရးေတွ လုပ်ေဆာင်ကတာ ေပျာ်စရာကည်ူးစရာ။ တိမ်သား 

ကင်းစင်ကည်လင်တဲ ့ေကာင်းကင်ကီးရဲ ေအာက်မှာ။

ေဆာင်းညရဲ ညတာရှည်လျားတာကိ ုမငိြငင်ပါနဲ ။ 

ေအးြမတဲ့ ေြမာက်ြပန်ေလကိ ုအြပစ်တင်မေနပါနဲ ။

ညတာရှည်တာ၊ ေဆာင်းေလေအးတာ၊ သဘာဝ သူရာသီရဲ 

အလုပ်ကို သူကပုံမှန်လုပ်ေနတာပဲ။ မိမိတိုကသာ ှာမေစးေအာင်၊ 

အေအးမပတ်ေအာင်၊ မဖျားမနာေအာင် ြပမူေနထိုင်ရမှာပဲကွယ်။ 

ေဆာင်းရာသီလည်းေကာင်းပါတယ်။

ေဆာင်းေှာင်းနိဂုံးချပ်ရင်  ေွဦးရာသီလာပါပီ။ သာယာလှပ 

လွန်းတဲ့ ေွဦးရာသီကို စာပန်းချြီခယ်သခဲ့ကတဲ့ ေရှးကြမန်မာစာ 

ဆိုများရဲ  ပျိကဗျာအလက  ာေတွဟာ  ေရတွက်လိုပင်မကုန်ိုင်ပါ။ 

ေရေြမေတာေတာင်ရဲ  အလှအပသဘာဝဟာ စာဖွဲလိုပဲ မကုန်ိုင် 

ေအာင်ပါ။ ေတာေတာင်ေရေြမ။

ရာသီစက်ဝန်းေတွ ေြပာင်းလဲတာကုိ မိမိက ကုိက်ညီဆီေလျာ်ေအာင် 

ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနမှန်ကိ ုအမှန်အတိင်ုး ပကတ ိအေြခအေနအရ 

အကဲခတ်၊ တန်ဖိုးြဖတ်၊ ယှ်တွဲေနထိုင်၊ လက်တွဲိုင်ရေပမှာပဲ။ ဘဝ 

ရာသီကို ကန်လန်တိုက်ရင ်ငရဲသို ြဖတ်လမ်းနည်းနဲ  ပိုတာခံရမယ်။ 

ဘယ်သူမြပ မိမိမ ပဲ။ ကိုယ့်ကမ ာ ကိုယ်ဖန်တီးတာပဲ။ ကမ ာဆိုတာ 

မေကာင်းမ ဘက် ဆွဲေခ ြခင်းသေဘာ။ 

ရခဲလှတဲ့ဘဝ

မဿုတဘာေဝါ ဒလု ေဘာ။ လူဘဝဟာ ရခလှဲတယ်။ အဖိုးတန် 

တယ်။ တရိစ ာန်စတ်ိမထားနဲ။ ငရသဲားလိ ု မိင်ုးစိင်ုး  မခက်ထန်ပါနဲ ။ 

လူပီသေအာင်  ရာသီစက်ဝန်းနဲ    အလိုက်သင့်  အဆင်ေြပေအာင ်

စိတ်ေကာင်းှလုံးေကာင်းနဲ  ဘဝသစ်ကို တည်ေဆာက်ေြပာင်းလဲ 

ကရေအာင်။ စိတ်ေကာင်းရှိဖိုက ပထမပါ။ ေဒါသ၊ မာန၊ အာဃာတ 

ဆိတုဲ ့အသက်တိေုစတတ်တဲ ့ကံကမ ာ အလပ်ုမျိးေတ ွရပ်တန်ကပါစို။ 

ေကျးဇူးရှင် မိဘ၊ ေဆွမျိး၊ ဆရာသမားေတွကို ေကျးဇူးြပန်မဆပ ်

ိုင်ရင်ေနပါေလ။     ေကျးဇူးေတာ့မကန်းနဲေပါ့။   အကယ်၍များ 

ေကျးကွင်းစွပ်ရင် ဘဝများစွာ  ဆင်းရဒဲကု တွင်းထ ဲကျင်လည်ရမှာကိ ု

သတိြပမိေစချင်တယ်။ သတိရှိပါေလ။

နိဂုံး

စိတ်သာရှင်ေစာ ဘုရားေဟာလို ေြပာေနကတာ ကိုယ့်စိတ်ကိ ု

ြပြပင်ိင်ုရင် တိက်ုပဲွတစ်ရာ ေအာင်ပဲွတစ်ရာထက် သာလွန်ပါတယ်။  

ကိုယ့်စိတ်ကိ ုကိုယ်ေကာင်းေအာင်ေစာင့်ေရှာက်ရမှာ။ 

မေကာင်းမ များ၊ ေရှာင်ရှားပယ်ခွာ၊

ေကာင်းမ အေပါင်း၊ စုေဆာင်းကပါ။ 

မိမိစိတ်ရင်း၊ သန်ရှင်းေစရာ၊ 

ဤသုံးပါး၊ ဘုရားသာသနာ။ ။ 

လူကီးသမူ အဆုံးအမများေကာင့ ်လငူယ်လရူယ်များဘဝ ေရလိ ု

ေအးြမ၊ ပန်းလုိေမ းကပါေစ။ ေဘးရန်ခပ်သိမ်းမှ ကင်းငိမ်းကပါေစ။ 

ကပ်ေရာဂါေဘးဆိုးမ ှကင်းေဝးလွတ်ေြမာက်ကပါေစ။       ။

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၉

ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း၏  (၈)ကိမ် 

ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ ညိ  င်းအစည်း 

အေဝး (8th Partnership Meeting) ကိ ုယေနနံနက် 

၁၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ Wyndham Grand Hotel 

၌ hybrid system ြဖင့် ကျင်းပသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင ်  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ေဒါက်တာ  သက်ခိုင်ဝင်းက 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်   ြမန်မာိုင်ငံ 

ကက်ေြခနီအသင်းဥပေဒ (၂၀၁၅) အရ       Focal 

Ministry အြဖစ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်းှင့ ် မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်း 

များအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေပးသည့် 

လုပ်ငန်းများတွင ်  ဝန်ကီးဌာနှင့်     ပိုမိုပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေစလိုေကာင်း။

လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ  အကူအညီ 

များေပးအပ်ရာတွင်   လူမျိးဘာသာ၊   ိုင်ငံေရး 

ေနာက်ခံမခွဲြခားဘဲ  အခက်အခဲကံေတွေနရသည့် 

ရန်ကုန်   ဧပီ    ၂၉

ဘာသာေပါင်းစု ံ ချစ်ကည်ညီွတ ်

ေရးအဖွဲ(ဗဟို)မှ  ကီးမှးကျင်းပသည့ ်

အစ လာမ်ဘာသာဝင်များ၏ (ဝါေြဖပဲွ)ကိ ု

ယေနညေနပုိင်းက  ရန်ကုန်မိ   မဂ  လာ 

ေတာင် န်မိနယ်  Wyndham Grand 

Hotel ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသို  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 

ကီးဝန်ကီးချပ် ဦးစုိးသိန်း၊ ရန်ကုန်တုိင်း 

စစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး        ဗိုလ်ချပ် 

ွန်ဝင်းေဆွှင့် တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ

အဖွဲဝင်ဝန်ကီးများ၊           ြမန်မာိုင်ငံ 

ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း၏ (၈)ကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖဲွအစည်းများ ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ေဒသများှင့ ်ြပည်သူများထံသုိ လိအုပ်ချက်ှင့အ်ည ီ

ပံ့ပိုးေပးရန်    လိုအပ်ေကာင်း၊    မိမိတိုိုင်ငံ၏ 

အချပ်အြခာအာဏာှင့ ်စည်းလုံးညီွတ်မ  မထခိိက်ု 

ေစေရးကိ ုေလးစားလိုက်နာကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ြမန်မာိင်ုင ံ          ကက်ေြခနအီသင်းအေနြဖင့ ်

အာဆယီ ံAHA Center ှင့ ်ိင်ုငတံကာမှ ြမန်မာိင်ုင ံ

သုိေပးအပ်လျက်ရိှသည့် လူသားချင်းစာနာေထာက် 

ထားမ  အကူအညီများ၊ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးများကိ ုလိုအပ်သည့်ြပည်သူများထံသို ဝန်ကီး 

ဌာန၏ ဦးေဆာင်လမ်း န်မ ြဖင့် ေပးပိုေထာက်ပံ့ 

ိုင်ခဲ့ေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်းှင့ ်

မတ်ိဖက်အဖဲွအစည်းများအေနြဖင့ ်လက်ရိှပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေနေသာ လသူားချင်းစာနာေထာက်ထား 

မ  အကအူညေီပးေရးလပ်ုငန်းများ၏ အေြခအေနများ၊ 

ရလဒ်များ၊ အားသာချက်ှင့် အားနည်းချက်များကိ ု

ညိ  င်းေဆွးေွးပီး ေရှလုပ်ငန်းစ်များတွင် ပိုမို 

ေကာင်းမွန်သည့ ်စမီခံန်ခဲွမ များြဖင့ ်ေဆာင်ရက်သွား 

ပါက  ရလဒ်ေကာင်းများ   ရရှိလာမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

အစည်းအေဝးသို        ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခန ီ

အသင်းဥက   ှင့် အဖွဲဝင်များ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ကက်ေြခနီှင့် လြခမ်းနီအသင်းများ ဖက်ဒေရးရှင်း၊ 

ဂျာမန်ကက်ေြခနီအသင်းှင့် အြခားေသာမိတ်ဖက် 

အဖဲွအစည်းများမှ ကုိယ်စားလှယ်များှင့် တာဝန်ရိှ 

သူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

သတင်းစ်

အစ လာမ်ဘာသာဝင်များ၏ (ဝါေြဖပွဲ) ကျင်းပ
ဆိုင်ရာ  စင်ကာပူသံအမတ်ကီး  H.E.Ms 

Chan Yuen Ying Vanessa Ellsabeth ၊ 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ  ိုင်ငံြခားသံုံးများမ ှ

တာဝန်ရိှသမူျား၊ ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသ ူ

များ၊ ဗုဒ ဘာသာ ကလျာဏယုဝအသင်း 

(ဗဟို) ဥက   ှင့်    တာဝန်ရှိသူများ၊    

ဘာသာေပါင်းစုံချစ်ကည ်  ညီွတ်ေရး 

အဖွဲ(ဗဟို)  ဥက          ဦးစိန်သန်းှင့် 

ဘာသာေပါင်းစံုမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ ြမန်မာ 

ုိင်ငံသတင်းမီဒယီာေကာင်စီမှ တာဝန်ရိှ 

သမူျားှင့ ်ဖတ်ိကားထားေသာဧည့သ်ည် 

များ တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင်   ဘာသာေပါင်းစု ံ

ချစ်ကည်ညီွတ်ေရးအဖွဲ(ဗဟို) ဥက              

ဦးစိန်သန်းက  အဖွင့်အမှာစကားေြပာ 

ကားပီး     ဘာသာေပါင်းစုံချစ်ကည ်

ညွီတ်ေရးအဖဲွ(ဗဟိ)ု         ဒတုယိဥက    

ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်း     (အစ လာမ်ဘာသာ)

က  တ်ခွန်းဆက်စကား ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ဘာသာေပါင်းစု ံချစ်ကည် 

ညွီတ်ေရး အဖဲွ    ဂဏ်ုထူးေဆာင်နာယက   

ဦးေဌးေအာင်က        ေကျးဇူးတင်စကား 

ေြပာကားပီး အစ လာမ်ဘာသာဝင်များ 

၏  ဝါေြဖြခင်းှင့ ်  ဆေုတာင်းြခင်းများကိ ု

ေဆာင်ရက်ကာ တက်ေရာက်လာကသည့ ်

ဧည့်သည်များအား          ညေနစာြဖင့ ်

တည်ခင်းဧည့်ခံေက းေမွးခ့ဲေကာင်း သိရ 

သည်။                                  သတင်းစ်

ြပည့်ဝဆီများကို တတ်ိုင်သမ  ေလ ာ့စား၍ အသွင်ေြပာင်းဆီများ စားသုံးြခင်းကို လုံးဝေရှာင်က်ကပါစို



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၉

ဟိုတယ်ှင့ ်    ခရီးသွားလာေရး 

ဝန်ကီးဌာန      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာေဌးေအာင်သည်  ယေနမွန်းလဲွ 

ပိုင်းတွင ်    ဝန်ကီးဌာန  နီလာခန်းမ၌ 

ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်   ကျင်းပေသာ 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်  ြပည်နယ်အသီးသီး 

တွင် လအလိုက်ရာသီပွဲေတာ်များ၊  ြပပွဲ/ 

ပိင်ပဲွများ၊ အခမ်းအနားများ ကျင်းပြခင်း 

ှင့်စပ်လျ်း၍  ှစ်ပတ်လည်အစီအစ် 

များေရးဆွဲေရးဆိုင်ရာ အစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်သည်။

 ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်

အစည်းအေဝးတွင ်   ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက   မိမိတို၏တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်များရှ ိပွဲေတာ်များ၊ ြပပွဲ၊ ပိင်ပွ ဲ

များကိ ုအစ်အမသဲက်ဝင်လ ပ်ရှားေနပီး 

ဆယ့်ှစ်လရာသီပဲွေတာ်များအြဖစ်  ခရီး 

သွားများအတွက် လည်ပတ်စရာ ခရီးသွား 

ဆွဲေဆာင်မ များြဖစ်ေနေစေရး  ြပင်ဆင ်

ကရန်လိုအပ်ေကာင်း၊   ရှိှင့်ပီးေသာ 

ပဲွေတာ်များသို လာေရာက်လည်ပတ်ြခင်း 

အေပ  အေြခခံကာ   အြခားခရီးသွား 

ငပုေတာ   ဧပီ   ၂၉

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  ငပေုတာမိနယ် 

၌ သီးံှစိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုေရး စမီကံန်ိးတာဝန် 

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပွ ဲအခမ်းအနားကို ယေန  

နနံက် ၁၀နာရီက ငပုေတာမိနယ် မုိးလံုေလလံု 

အားကစားခန်းမ၌ကျင်းပရာ     မိနယ် 

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ  ကီးကပ်ေရးအဖွဲ ဥက    

ဦးေကျာ်သူက    အဖွင့်အမှာစကားေြပာကား 

သည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ဆက်လက်ပီး မိနယ်စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုမ  

ကီးကပ်ေရးအဖဲွ အတွင်းေရးမှး စိက်ုပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရိှ ဦးစန်ိသန်းက ေနကာ 

မျိးေစ့ှင့်ပတ်သက်၍    ရှင်းလင်းေြပာကား

ပီး   မိနယ်စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုမ  ကီးကပ်ေရး 

အဖဲွဝင်  မိနယ်လယ်ယာေြမ စမီခံန်ခဲွေရးှင့်  

စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန       ဦးစီးအရာရှိ 

ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်းက   သီးံှစိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ု 

ေရးှင့် ေြမအသုံးချမ ဆိင်ုရာများကိ ုရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။ 

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်

အဆိပုါအခမ်းအနားသို  စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ု 

မ ှင့် ကီးကပ်ေရးအဖဲွများ စီမံကိန်းနယ်ေြမ 

များြဖစ်သည့်    ငပုေတာမိနယ်အတွင်းရှိ 

ဟိုင်းကီးက န်းမိ၊    ကျံကူးေကျးရာှင့် 

ငုတ်ေကာင်းမိ၊  ကမ်းနီးေကျးရာ၊ ေတာင် 

ကေလးေကျးရာ၊  ေြမေကျးရာ၊  ဆင်ကူးကီး 

ေကျးရာ၊ မန်ကျည်းေကျးရာှင့် သက  န်းကန်ုး 

ေကျးရာတိုမှ ေတာင်သူများ တက်ေရာက်ခဲ့ 

ကပီး စမီကံန်ိးတာဝန်များအား သက်ဆိင်ုရာ 

တာဝန်ရှိသူများထံသို   လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

 မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

အသက်(၁၆)ှစ်ှင့်အထက်     အကျံးဝင်သူများအား  ဥပေဒအရ    ကိုင်ေဆာင်သင့်သည့ ်

ကတ်တစ်မျိးမျိးထုတ်ေပးေရးအတွက ်“ပန်းခင်း”စီမံချက်ြဖင့ ်ုံးတွင်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ ကွင်းဆင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင် တစ်အိမ်တက်ဆင်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်းများအား  

(၃-၅-၂၀၂၁)မှ(၃-၁၁-၂၀၂၂) ေနအထိ ုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးတွင် ေနစ်ရက်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပါ

သည်။ 

ယခုအခါ  လိုအပ်ချက်အရြပည်သူများအေနြဖင့ ် ခရီးသွားလာရာတွင်လည်းေကာင်း၊ တည်းခိုေန

ထိုင်ရာေနရာများတွင်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံသားကတ် (မှတ်ပုံတင်)ြပသေဆာင်ရက်ရသည့် လုပ်ငန်း 

များတွင်လည်းေကာင်း တရားဝင်ထုတ်ေပးထားေသာ ိုင်ငံသားကတ(်မှတ်ပုံတင်)အား (၁-၄-၂၀၂၂) 

ေန  (၀၆:၀၀) နာရီမှစ၍ ြပသစစ်ေဆးခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေနစ်ရက်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးေနမ ေကာင့ ်ိင်ုငသံားကတ်(မှတ်ပုတံင်)အစား ေထာက်ခစံာများ 

အားြပသ၍ ခရီးသွားလာြခင်း၊ အစစ်ေဆးခံြခင်းများအား ခွင့်ြပေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။

ိုင်ငံသားကတ(်မှတ်ပုံတင်)အတုကိုင်ေဆာင်ြခင်းှင့် ကတ်အပိုထားရှိ ကိုင်ေဆာင်ြခင်းများသည ်

တည်ဆဲဥပေဒများအရ ြပစ်မ ေြမာက်ပါေကာင်းလည်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

မိဘြပည်သူများသို အသိေပးေကညာြခင်း

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ နည်းပညာ၊  သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနရှ ိအစိုးရ

နည်းပညာေကာလိပ်ှင့ ်အစိုးရစက်မ လက်မ သိပ ံများ၌ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ A.G.T.I သင်တန်းများကို 

(၁၂-၅-၂၀၂၂) ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည-်

(၁) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ် -  A.G.T.I ပထမှစ်သင်တန်းများ

(၂) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်  -  A.G.T.I တတိယှစ်သင်တန်းများ

 ေကျာင်းအပ်လက်ခံြခင်းကိ ု(၂-၅-၂၀၂၂) ရက်တွင် စတင်လက်ခံမည်ြဖစ်ပါသည်။

                                               နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

                                                  သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးတွင် လအလိုက်ရာသီပွဲေတာ်များ၊ ြပပွဲ/ ပိင်ပွဲများ၊ 

အခမ်းအနားများကျင်းပြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ ှစ်ပတ်လည် အစီအစ်များေရးဆွဲေရးဆိုင်ရာအစည်းအေဝး ကျင်းပ

လုပ်ငန်း    အမျိးအစားများကိုလည်း 

ဆက်စပ်ေဖာ်ထတ်ု ကရန်လိအုပ်ေကာင်း၊ 

ထိသုို ေဖာ်ထတ်ုကရာတွင်လည်း ေဒသရိှ 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ၏     ိုးရာ 

ယ်ေကျးမ များအလိုက်   ြပလုပ်ေလ့ 

ရှိေသာ  ိုးရာပွဲေတာ်များကို စုစည်း၍ 

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်ထည့်သွင်း  ကျင်းပ 

ိင်ုေရး ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ှစ်ပတ်လည်   အစအီစ်များ ေရးဆဲွ 

ကရာတွင ်     အစားအစာပွဲေတာ်များ၊ 

ေစျးေရာင်းပဲွေတာ်များ၊  အားကစားပိင်ပဲွ 

များကဲသ့ို  အမှန်တကယ် စ်ဆက်မြပတ် 

ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေသာ     ပွဲေတာ်များကိ ု

ထည့်သွင်း      စ်းစားကရမည့်အြပင ်

ကွယ်ေပျာက်လုနီးပါး      ြဖစ်ေနေသာ 

ပွဲေတာ်များ၊  ိုးရာဓေလ့များ၊  အေမွ 

အှစ်များကိလုည်း  ထန်ိးသမ်ိးေဖာ်ထတ်ု 

သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊       ထိုသို 

ေဆာင်ရက်ကရာတွင်      ခရီးသွား 

ဧည့်သည်များအတွက ်  အစားအစာများ 

မှအစ  သန်ရှင်းသပ်ရပ်ပီး  ေဘးကင်း 

စိတ်ချရေသာ   ပတ်ဝန်းကျင်များှင့ ်

မိမိတုိေဖာ်ေဆာင်မည့်  လ ပ်ရှားမ များမှာ 

စိတ်ဝင်စားဖွယ်ေကာင်းေအာင ်  ဖန်တီး 

ကရန်   လိုအပ်ေကာင်း၊   အလားတူ 

မိမိတုိ၏ခရီးစ်ေဒသများသုိ လာေရာက် 

လည်ပတ်ကမည့ ်ခရီးသွားဧည့သ်ည်များ 

ကိ ုေကာင်းမွန်ေသာဝန်ေဆာင်မ များေပး

စွမ်းိုင်ေရးကိုပါ   အေလးထားြပင်ဆင ်

ကရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်အသီးသီးတိုတွင်  လအလိုက ်

ကျင်းပေလရိှ့သည့ ်ရာသပဲွီေတာ်များ၊ ြပပဲွ၊ 

ပိင်ပွဲများှင့ ်အခမ်းအနားများ  ကျင်းပ 

ြခင်းကို အေကာင်းြပ၍ ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ခရီးသွားလပ်ုငန်း  ေရရှည်ဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးအတွက် ေဒသအလိက်ု ှစ်ပတ်လည် 

အစီအစ်များ  ေရးဆွဲေဆာင်ရက်ကရာ 

တွင်   သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲများ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကမဲ ြဖင့ ်ေဒသတွင်း အသင်း 

အဖဲွများြဖင့ ်ေဒသ ရအမန်ိှင့ ် န်ကား 

ချက်များကိုလိုက်နာပီး   အားလုံးပါဝင ်

ပူးေပါင်း        ေဆာင်ရက်သွားကေရး 

တွန်းအားေပး ေဆာင်ရက်သွားကရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

အမှာစကားေြပာကား

ယင်းေနာက်     အစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်လာကေသာ     နယ်ုံးခွဲ 

တာဝန်ခံများက  သက်ဆိုင်ရာ   တိုင်း 

ေဒသကီးှင့်   ြပည်နယ်အသီးသီးတွင ်

ကျင်းပေလ့ရှိေသာ   လအလိုက်  ရာသီ 

ပွဲေတာ်များ၊ ြပပွဲ၊ ပိင်ပွဲများှင့် အခမ်း 

အနားများကျင်းပြခင်း၊  ခရီးသွားလပ်ုငန်း 

အမျိးအစားများှင့ ် ဆက်စပ်ေဖာ်ထုတ် 

သွားိင်ုမည့ ်ပဲွေတာ်များ၊ ထပ်မေံဖာ်ထတ်ု 

သွားမည့်အစီအစ်များ၊     ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည့်  အစီအမံများကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

က    နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ်

အစုိးရနည်းပညာေကာလိပ်ှင့် အစုိးရစက်မ လက်မ သိပ ံများ၏ 

A.G.T.I သင်တန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ေကညာချက်

ငပုေတာမိနယ်၌ သီးှံစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရး စီမံကိန်းတာဝန်လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပွဲ ကျင်းပ

မိုင်းခတ်   ဧပီ    ၂၉

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)   မိုင်းခတ်မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန  လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန   ခန်းမ၌ 

ယေနနံနက်ပုိင်းက လူငယ်ေရးရာအသိပညာေပး ေဆွးေွးပဲွြပလုပ်ခ့ဲ 

သည်။

ေဆွးေွးပွဲတွင်   မိုင်းခတ်မိနယ်  ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ  

မိုင်းခတ်မိလူထုအေြခြပဗဟိုဌာန၌ လူငယ်ေရးရာ အသိပညာေပးေဆွးေွး
ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန   ဦးစီးမှး ေဒ နန်းွယ်နီ ေအာင်က   ေွရာသီ 

ေကျာင်းပိတ်ရက်ကာလတွင ်        အနာဂတ်လူငယ်များအေနြဖင့ ်

အချနိ်ကို အကျိးရှိစွာ   အသုံးချတတ်ေစရန်ရည်ရယ်၍ လူငယ်ေရးရာ 

အသိပညာေပးေဆွးေွးပွဲကျင်းပရြခင်းြဖစ်ေကာင်း   ေြပာကားပီး   

ြပန်ကားေရးှင့ ် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန   စာကည့်တိုက်မှး 

ေဒ နန်းခင်ွန်က    လူငယ်ှင့်ရည်မှန်းချက်၊  လူငယ်ှင့်ေပါင်းသင်း 

ဆက်ဆံေရးအေကာင်း ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ေဆွးေွးေြပာကား

ဆက်လက်၍ မိင်ုးခတ်မိနယ် ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရး 

ဦးစီးဌာန   ဦးစီးမှး က  လူငယ်ှင့်စာရိတ ၊ မျိးဆက်သစ်လူငယ်များ   

မျိးချစ်စိတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး      စသည့်အေကာင်းအရာများကုိ 

အသိပညာေပးေဆွးေွးေြပာကားခ့ဲေကာင်း သိရသည်။                                                  

  မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ေတာင်ေပ ေဒသများမှထွက်ရိှသည့် ပန်းှမ်းများ 

မ ေလးေဈးကွက်၌ ေဈးေကာင်းရရိှ

ြပည်ပုိင်ငံများမှ ဝင်ေရာက်လာသည့် ခရီးသွားများအတွက် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ေဆာင်ရက်မည့်အစီအစ်များှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
၁။ ယခုအခါ ြမန်မာုိင်ငံှင့် ကမ ာ့ုိင်ငံများတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ များ ကျဆင်းလာပါသြဖင့် ုိင်ငံတကာ ပံုမှန်ေလေကာင်းခရီး 

စ်(Commercial Flight)များြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံသုိ လာေရာက်မည့် 

ြမန်မာုိင်ငံသားများ၊ ုိင်ငံြခားသားများ ုိင်ငံအတွင်းသုိ ဝင်ေရာက် 

ရာတွင် ကုိဗစ်-၁၉ စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ စနစ်တကျေဆာင်ရက် 

ုိင်ေရးအတွက် စီစ်၍ (၁၇-၄-၂၀၂၂)ရက်ေန၊ (၀၀:၀၀)နာရီမှစ၍ 

ေြပးဆဲွေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ (၂၈-၄-၂၀၂၂)ရက်ေနအထိ ဝင်ေရာက်လာသူ 

ခရီးသည်များမှ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိး ေတွရိှမ ရာခုိင် န်း လွန်စွာနည်းပါး 

ေကာင်း စစ်ေဆးေတွရိှရပါသည်။

၂။ အဆုိပါေတွရှိချက်အရ ြပည်ပုိင်ငံများမှ  ြမန်မာုိင်ငံသုိ 

ုိင်ငံတကာ ပံုမှန်ေလေကာင်းခရီးစ်(Commercial Flight)များြဖင့် 

ြပန်လည်လုိက်ပါလာသူများအား ယခင်က သတ်မှတ်ဟုိတယ်တွင ်

(၂၄)နာရီေနထုိင်ေစ၍ RT-PCR နည်းြဖင့်   ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆး 

ခ့ဲြခင်းအစား (၁-၅-၂၀၂၂)ရက် ေန၊ (၀၀:၀၀)နာရီမှစတင်၍ ကုန်ကျ 

စရိတ်သက်သာပီး ဓာတ်ခွဲအေြဖ အချနိ်တုိအတွငး်  ချက်ချငး်ရရှိ 

ုိင်ေသာ RDT နညး်ြဖင့် ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်တွင ်

စစ်ေဆးေပးြခင်းကုိ ေြပာင်းလဲေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ ၎င်းအြပင် ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်ခရီးစ် (Relief Flight) 

များ၊ နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ဂိတ်များမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများအား 

ယခင်က ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထုိးံှပီးပါက အသွား 

အလာကန်သတ်ထားရှိမ  (၅)ရက်အစား (၃)ရက်သုိလညး်ေကာငး်၊ 

ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထုိးံှမ မရိှပါက အသွားအလာကန်သတ် 

ထားရိှမ  (၇)ရက်အစား (၅)ရက်သုိလည်းေကာင်း ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲ

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ သုိြဖစ်ပါ၍ ကျနး်မာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှထုတ်ြပန်ထားေသာ 

(က) ုိင်ငံတကာပံုမှန်ေလေကာင်း   ခရီးစ်(Commercial Flight)၊ 

(ခ) ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်(Relief Flight) ှင့် (ဂ) နယ်စပ်ဝင်/ထွက် 

ဂိတ်များမှ ဝင်ေရာက်လာမည့် ခရီးသွားများအတွက် အသွားအလာ 

ကန်သတ်မ ှင့် ဓာတ်ခွဲစမး်သပ်စစ်ေဆးြခငး်ေဆာင်ရက်မည့်အစီ 

အစ်များပါ လမ်း န်ချက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

စာမျက်ှာ www.moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ေလ့လာုိင်ေကာင်း 

သတင်းထုတ်ြပန်ေကညာအပ်ပါသည်။       ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

(၂၉-၄-၂၀၂၂)

မ ေလး ဧပီ ၂၉

ေတာင်ေပ ေဒသများမှ  စုိက်ပျိးထွက်ရိှလာသည့် 

ပန်းှမ်း(Nig er Seed)များ မ ေလးေဈးကွက်အတွင်း၌ 

ေဈးေကာင်းများရရိှေနေကာင်း မ ေလးပဲကုန်သည် 

များထံမှ သိရသည်။ 

အဆုိပါ ပန်းှမ်းကုိ အိ ယိုိင်ငံမှ အများဆံုး 

ဝယ်ယူလျက်ရိှပီး ဒုတိယအများဆံုးအြဖစ် တုတ် 

ုိင်ငံမှ ဝယ်ယူကေကာင်း၊  သ  ကန်မတုိင်မီကာလ 

အချန်ိက ၄၅ ပိဿာဝင် သံုးတင်းဝင်တစ်အိတ်လ င် 

ေငွကျပ် ၈၅၀၀၀  န်းြဖင့် အဖွင့်ေဈးစခ့ဲေသာ်လည်း 

ယခုလက်ရိှအချန်ိတွင် ၄၅ ပိဿာဝင် သံုးတင်းဝင် 

တစ်အိတ်လ င် ေငွကျပ် ၁၀၂၀၀၀  န်းအထိ ေဈးြမင့် 

တက်ကာ အေရာင်းအဝယ်ေကာင်းေနသည့် အြပင် 

ရာသီဥတုမ တသည့်အတွက်လည်း   အထွက် န်း 

အသင့်အတင့် ေကာင်းမွန်လျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။ 

“ပန်းှမ်းကုိ ြပည်တွင်း ြပည်ပ ဝယ်ယူကပီး 

ြပည်တွင်းမှာေတာ့ ဆီကိတ်ကာ တချိမုန်လုပ်ငန်း 

ေတွမှာ အေကာ်ဆီအေနနဲ အသံုးြပကတယ်။ ြပည်ပ 

ုိင်ငံေတွမှာေတာ့    ဆီအြဖစ် ထုတ်လုပ်ပီး စားသံုးံု 

သာမက အလှကုန် ပစ ည်းနဲ  ေဆးဝါးထုတ်လုပ်တ့ဲေနရာ 

ေတွမာှလညး်  အသံုးြပကတယ်လုိ သိရပါတယ်။ 

ဒါေကာင့် ေဒသခံရှမ်းတုိင်းရင်းသား ေတာင်သူေတွ 

အေနနဲ  သူတုိအတွက် အဓိကဝင်ေငွရရှိေစုိင်တ့ဲ 

သီးံှအြဖစ် ပုိမုိတုိးချဲစုိက်ပျိးလာကတယ်။ ဒီဇင်ဘာ 

လမှာ ရှမ်းြပည်နယ် ေဒသေတွမှာ  အဝါေရာင်ပန်း 

ှမး်ခငး်ေတွကုိ ပနး်ချကီားတစ်ချပ်လုိ  လှပစာွ 

ြမင်ေတွုိင်ပါတယ်” ဟု  မ ေလးမိမှ စုိးဝင်းြမင့် 

ပဲွံုပုိင်ရှင် ဦးစုိးဝင်းြမင့်က ေြပာသည်။ 

အဆုိပါ ပန်းှမ်းသည် တစ်ှစ်ကုိ တစ်ရာသီသာ   

ေဆာင်းသီးံှအြဖစ် စုိက်ပျိးုိင်ပီး ြပည်ပဝင်ေငွရှာ 

ေဖွေပးသည့် သီးံှြဖစ်သည့်အြပင် ေတာင်ေပ ေဒသ 

များ၌သာ စုိက်ပျိးြဖစ်ထွနး်     ထွက်ရှိေကာငး်၊ 

ဒီဇင်ဘာလတွင်   ရှမး်ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိငး်ှင့ ်

ေတာင်ပုိင်းတစ်ခွင်၌ အဝါေရာင်ပန်းှမ်းခင်းများအား   

ရှမ်းေတာင်တန်းကီးများှင့်    ယှ်တဲွ၍ ပန်းချ ီကား

တစ်ချပ်ပမာြမင်ေတွုိင်ေကာင်း သိရသည်။ 

ပနး်ှမး်ကုိ ှစ်စ် စက်တင်ဘာလအတွငး် 

စတင်စုိက်ပျိးကပီး ဒီဇင်ဘာ ေနာက်ဆံုးပတ်တွင် 

စတင်ထွက်ရိှေကာင်းှင့်  ၎င်းပန်းှမ်းကုိ    ရှမ်းြပည် 

နယ် ေြမာက်ပုိင်း၊  ေတာင်ပုိင်းေဒသများှင့် ကယား 

ြပည်နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်တုိတွင် အဓိကစုိက်ပျိးကပီး 

ထွက်ရှိသမ  ပနး်ှမး်များကုိ  မ ေလးေဈးကွက်မ ှ

တစ်ဆင့် ပုိေဆာင်ေရာင်းချေကာင်း သိရသည်။

မင်းထက်ေအာင်(မန်းကုိယ်ပွား)

ေကျးရာဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း ေကျးရာေရးချယ်ပဲွ ကျင်းပ
ပုသိမ် ဧပီ ၂၉

သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖံွဖိး 

ေရးဝန်ကီးဌာန  ေကျးလက်ေဒသ 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး      ဦးစီးဌာန 

ပုသိမ်မိနယ်   ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံ ဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနမ  ှ

၂၀၂၂-၂၀၂၃     ဘ  ာေရးှစ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

မည့် ေကျးရာဖွံဖိးတုိးတက်ေရး

လုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP) ေကျးရာ 

ေရးချယ်ပဲွအခမ်းအနားကုိ ယေန  

မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ကျင်းပခ့ဲသည်။ 

အခမး်အနားတွင် မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ ဥက    ဦးဖိးေဝ 

သနး်က     အဖွင့်အမာှစကား 

ေြပာကားပီး ပုသိမ်မိနယ် ေကျး 

လက်ေဒသ  ဖွံဖိးတုိးတက်ေရး 

ဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှးဦးေဌးုိင် 

က  ေကျးရာဖွံဖိးတုိးတက်ေရး 

လုပ်ငန်း    စီမံကိန်းေကျးရာများ 

ေရးချယ်ရာတွင်  အေြခခံမူများအား 

ချြပရှင်းလင်း   ေြပာကားသည်။

ေကျးရာတစ်ရာလ င် ုိင်ငံေတာ် 

ေထာက်ပ့ံေငွ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ှင့် 

ြပည်သူထည့်ဝင်ေငွ  ကျပ်သိန်း ၄၀ 

ြဖင့်     ေဆာင်ရက်ြခငး်ြဖစ်ပီး   

ယခုဘ  ာှစ်တွင် ေရးချယ်ရမည့် 

ေကျးရာစုစုေပါငး်   ၂၂ ရာအား   

စီမံကိနး်လက်စွဲ    စာေစာင်ပါ 

 န်ကားချက်များှင့်     အညီ 

ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ      ေရးချယ် 

ေပးခ့ဲသည်။ 

ေကျးရာများ၏ အမှန်လုိအပ် 

ချက် စီမံကိန်းများအား ေကျးရာသူ 

ေကျးရာသားများကုိယ်တုိင် ေရးဆဲွ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

သည့် ေကျးရာဖံွဖိးတုိးတက်ေရး

စီမံကိနး်အား    ှစ်အလုိက် 

ေဆာင်ရက်ေပးေနြခငး်အားြဖင့ ်

ေကျးရာများ မိှင့်မြခား ဧကန် 

မလဲွ အလျင်အြမန်ဖံွဖိးတုိးတက် 

လာမည်ြဖစ်ေကာင်း       သိရ 

သည်။ 

၂၂၂ 

ရာငံ     ဧပီ   ၂၉

ရှမး်ြပည်နယ် (ေတာင်ပုိငး်)  ဓုကုိယ်ပုိင ်

အုပ်ချပ်ခွင့်ရ  ေဒသ    ရာငံမိနယ်တွင်  စုိက်ပျိးေရးကုိ 

အဓိကအေြခခံလုပ်ငနး်အြဖစ် စ်ဆက်လုပ်ကုိင် 

လာကရာ ယခုှစ်တွင် ေဈးကွက်ခုိင်မာမ ရှိသည့် 

ဝဥပင်များကုိ ေတာင်သူများ  တုိးချဲစုိက်ပျိးလာက 

သည်။၊ 

ဝဥများကုိ ယခင်က  ရာငံမိ၏ အေရှဘက်ရိှ 

အေရှြမင် အေနာက်ြမင်ေတာင်၊ ယစကျေီတာင်တန်း 

တစ်ေလ ာက်၊ အေနာက်ဘက်ရှိ  ဂဏနး်ေတာင်၊ 

နတ်ထိပ်ေတာင်တန်းတစ်ေလ ာက်၊ ေြမာက်ဘက်တွင် 

သံဖုိေချာင်းေတာေတာင်တစ်ေလ ာက်၊ ေတာင်ဘက် 

တွင် ြပဒါးလငး်ဂူေတာေတာင်ှင့် ပနး်ေလာင်ြမစ ်

တစ်ေလ ာက်ရိှ သဘာဝ ေတာ ေတာင်များထဲမှ ထွက်ရိှ  

ေသာ ဝဥအတွငး်သား အဝါေရာင်ရှ ိကျးီဝမျိးများ၊ 

ေကျာက်ခွက်၊  ေကျာက်ေခါင်း ၊ ေကျာက်ဒယန်းတုိတွင် 

ေပါက်ေလ့ရှိေသာ ဝဥအတွငး်သားအြဖေရာင်ရှိ 

ေက းဝ (ေခ ) ေကျာက်ဝ (ေခ ) ဝသုိး    မျိးများကုိ 

ရှာေဖွတူးယူပီး ေရာင်းချကသည်။ စုိက်ပျိးေရးက   

များ တုိးတက်ေြပာင်းလဲလာသည်ှင့်အမ  ဝဥပင်များ 

ကုိလည်း စုိက်နည်းစနစ်အမှန်များြဖင့်   စီးပွားြဖစ် 

တုိးချဲစုိက်ပျိးလာကသည်။ 

ဝဥမျိးများတွင် အတွင်းသား အဝါေရာင် ကျးီဝ၊ 

အြဖေရာင် ေကျာက်ဝ(ေခ ) ဝသုိး မျိးများကုိ သဘာဝ 

ေတာေတာင်များတွင် ရာှေဖွကာ မျိးပာွးစနစ်ြဖင့ ်

ြပန်လည်ပျိးေထာင် စုိက်ပျိးကပီး အတွငး်သား 

ပနး်ေရာင်ရှိ ဝပနး်မျိးများကုိ မိတ်၊ ထားဝယ်ှင့် 

ချငး်ြပည်နယ်များမှ ဝယ်ယူ၍ စုိက်ပျိးကသည်။ 

အတွင်းသားပန်းေရာင်ရိှ ဝပန်းမျိးပွားရာတွင် ဝဥပင် 

အရက်မှသီးေသာ ရက်သီး၊ အဖူးတံမှထွက်ရိှေသာ 

ဖူးတံသီးမျိးှင့် ဥကီးမှပွားေသာ ဥသငယ်မျိးများကုိ 

ဝပန်းတစ်မျိးတည်းတွင်သာ မျိးပွားနည်းစနစ် သံုးမျိး 

ြဖင့်ရရှိသည်။  အဝါေရာင် ကျးီဝှင့် အြဖေရာင ်

ေကျာက်ဝ(ေခ ) ဝသုိးတုိမှာ ဥ ြပန်လည်စုိက်ပျိးရေသာ 

ရာငံေဒသထွက် သဘာဝမျိးရင်း ြဖစ်သည်။ ဝပန်း 

တွင်  ရက်သီးမျိးှင့်ဥမျိးများကုိ      ေြမချစုိက်ပျိး၍ 

ရေသာ်လညး် ဖူးတံသီးကုိ  ေဘာင်စနစ်ြဖင့်လညး် 

ေကာင်း၊ အိတ်ပျိးစနစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း တစ်ဆင့် 

ြပန်လည်ပျိးေထာင်စုိက်ပျိးကသည်။ 

ရာငံမိနယ်တွင် ယခင်က ေဒသမျိးရင်းများကုိ 

သာ စုိက်ပျိးကေသာ်လည်း ယခုအခါတွင် မျိးေကာင်း 

မျိးသန်  အထွက် နး်တုိး သံုးမျိးရဝပနး်များကုိ 

စီးပွားြဖစ် ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် စုိက်ပျိးလာကသည်။ 

တစ်ဧကတွင် ၁၀ ကျပ်သားခန်ဝဥမျိး ၂၂၅၀ ဥ 

ဝင်ဆ့ံပီး ဝပနး်မျိးဥတစ်ဥလ င်    ၂၀၀ ကျပ်ခန်  

ဝယ်ယူစုိက်ပျိးရသည်။  ေြမဆီလ ာသင့်တင့်ပီး 

ရာငံမိနယ်တွင် ေဈးကွက်ခုိင်မာသည့်ဝဥများကုိ ေတာင်သူများ တုိးချဲစုိက်ပျိးလာ

အပုပ်အားေကာငး်ပါက သံုးှစ်အတွငး် သံုးပိဿာ 

ခန်အထိ ကီးမားထွက်ရိှသည်။ယခင်ှစ်က ဝဥအစုိ 

တစ်ပိဿာလ င် ေငွကျပ် ၂၀၀၀ အထိ ၊ အေြခာက် 

တစ်ပိဿာလ င် ေငွကျပ် ၁၂၀၀၀ အထိေရာင်းချရ 

ေကာင်း ရာငံမိရိှ   ဝဥကုန်သည်တစ်ဦးထံမှသိရသည်။ 

ခရမ်းချ်၊ မံုလာ၊ မံုညင်းထုတ် စသည့်သီးံှများ ေဈး

ကွက်ထိခုိက်မ ကံေတွေနရေသာ်လည်း ယခုအခါတွင် 

ေဈးကွက်ခုိင်မာမ ရှိသည့်  ဝဥများကုိ စီးပာွးြဖစ ်

တုိးချဲစုိက်ပျိးလာေကာင်း ဝဥစုိက်ေတာင်သူများထံမှ 

သိရသည်။ ရာငံမိနယ်တွင်     ဝဥစုိက်ခင်းများကုိ 

သီးသန်စီးပွားြဖစ်စုိက်ခင်းများအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ 

ေကာ်ဖီ ခံအတွငး်    သီးညပ်အြဖစ်လညး်ေကာငး် 

အများအြပားစီးပွားြဖစ် တုိးချဲစုိက်ပျိးလာကေကာင်း 

သိရသည်။                                မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

၂၇-၄-၂၀၂၂ ရက်ေန  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့ ်

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့ ်(၁၃)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှတ်တမ်း

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၃)ကိမ်ေြမာက ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲကျင်းပစ်။

(ယမန်ေနမှအဆက်)

မိမိတိုအေနြဖင့ ်            ေတွဆုံေဆွးေွးေရး 

လမ်းေကာင်းကိ ု     ေရးေကာက်ပွဲပီးကတည်းက 

သွားခဲေ့ကာင်း၊  သိုေသာ် ၎င်းတို၏  မမဲသမာမ များကိ ု

ဖုံးကွယ်ိင်ုရန်အတွက်      ထိကုစိ များကိဆုန်ကျင်၍ 

ြပည်သူလူထုကိုအသုံးချပီး       ေဆာင်ရက်ေနြခင်း 

ြဖစ်ေသာေကာင့ ်      ထိုအဖွဲများှင့်ေဆွးေွးရန ် 
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မိမိတိုြမန်မာိုင်ငံ၏ ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်များ 

ှင့ပ်တ်သက်၍  ပါဝင်ကညူေီဆာင်ရက်မည်ဆိသုည့ ်

ကိစ ကိုလည်း   ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရှင့ ် ြမန်မာိုင်ငံ 

ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ဗဟိုေကာ်မတီ၏ မူဝါဒ 

များအတိုင်း     ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်ဟ ု

ေြပာလိုေကာင်း။

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ ချပ်ငိမ်းမှရမည်

၂၀၂၃ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၄  ရက်တွင်  မိမိတိုိုင်ငံ 

လွတ်လပ်ေရးရခဲ့သည်မှာ ၇၅ ှစ်  ြပည့်ေြမာက်ပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း၊ သိုေသာ် မိမိတုိုိင်ငံသား ြပည်သလူထူ ု

အေနြဖင့် လွတ်လပ်ေရး၏အရသာ၊  ဒီမိုကေရစီ၏ 

အရသာကုိ အြပည့်အဝခံစားရြခင်းမရိှေသးေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်ဒီမိုကေရစီကိ ု ြပည့်ဝစွာခံစားိုင်ေစရန ်

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ်လက်နက် 

ကိုင်ပဋိပက များ    ချပ်ငိမ်းမှရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  

မိမိတိုအစိုးရအေနြဖင့ ် ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်လက်နက် 

ကိုင်ပဋိပက များချပ်ငိမ်းေရးကိ ု         ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ထိသုိုေဆာင်ရက်ရာတွင် 

ြမန်မာုိင်ငံ၏ ငိမ်းချမ်းေရးှင့်  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

(Peace and Development)ကို  အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစမည့်  မည်သည့်မိတ်ေဆွိုင်ငံ၊  မည်သည့် 

မတ်ိဖက်အဖဲွအစည်းများ၏ ကညူမီ ၊ အကျိးေဆာင်မ  

ကိုမဆို  အမဲကိဆိုေကာင်းကိုလည်း  ထည့်သွင်း 

ေြပာကားလိုေကာင်း။

နပံါတ်ေလးအချက်အေနြဖင့ ်ပညာေရးဆိင်ုရာ 

ေဆာင်ရက်ချက်များကို     ေြပာကားသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊  ိင်ုငတံိင်ုး၏ အမျိးသားအကျိးစီးပွားကိ ု

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်  အားလုံးလက်ခထံား 

သည့်  အချက်တစ်ချက်ရှိေကာင်း၊  ထိုအချက်မှာ 

လူသားအရင်းအြမစ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုအချက်မှာလည်း “ပညာေရး” အေပ   အဓိက 

မတူည်ေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက        တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က 

“ေကျာင်းများပတ်ိထားရသည့အ်တွက် ေကျာင်းသား၊  

မိဘှင့်  ိုင်ငံေတာ်အတွက်  ဆုံး ံးမ များရှိသြဖင့ ်

ေကျာင်းများ အြမန်ဆုံးဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက ်

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက် ပညာတတ်များလိအုပ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ် 

ပညာေရးှင့ပ်တ်သက်၍   အားေပးေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပီး  ေကျာင်းသားများ  ပညာတတ်ေစရန်အတွက ်

က မ်းကျင်သည့် ဆရာ ဆရာမများက ေလ့ကျင့ ်

သင်ကားေပးရန်လုိေကာင်း၊ ယခုအခါ ေကျာင်းမတက် 

ရန်အတွက် အချိသမူျားက ခမ်ိးေြခာက်ေဆာင်ရက် 

ပီး    အဖျက်လုပ်ငန်းများ  လုပ်ေဆာင်ေနမ သည် 

ိုင်ငံအား ဖျက်ဆီးေနြခင်းပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတို 

ိုင်ငံတွင်    ပညာတတ်များ   ေပါများလာမည်ကိ ု

ိင်ုငေံရးလပ်ုစားသမူျားက မလိလုားဘ ဲြပည်သမူျား 

ဒုက ေရာက်ေအာင်  လုပ်ေဆာင်ေနြခင်းပင်ြဖစ်ပီး 

မိုက်မဲသည့ ်      လုပ်ေဆာင်ချက်ပင်ြဖစ်သည”်ဟု 

ေြပာကားခ့ဲေကာင်း၊ မိမိတုိုိင်ငံ၏ပညာေရးအေြခ 

အေနကို ေြပာလိုေကာင်း၊   ၂၀၁၉  ခုှစ် ကားြဖတ ်

သန်းေခါင်စာရင်းအရ   မိမိတုိုိင်ငံတွင် အသက် (၅) 

ှစ်ှင့်အထက်  လူဦးေရ၏ ၈ ဒသမ ၁  ရာခိုင် န်း 

(လဦူးေရ ေလးသန်းခန်)မှာ  ေကျာင်းမေနခဲဖ့ူးသည်ကိ ု

ေတွရေကာင်း၊ အသက် (၂၅) ှစ်အထက် ေကျာင်းမေန 

ဖူးသူ      ကိုးသိန်းေြခာက်ေသာင်းခန်ရှိေကာင်း၊   

မူလတန်းကိနဲ  မူလတန်းအဆင့်ရှိသူ  ၁၁ ဒသမ ၈ 

သန်းခန်ရှိေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ်   မိမိတိုိုင်ငံတွင ်

၂၀၁၉ ခုှစ် ကားြဖတ်သန်းေခါင်စာရင်းအရ မူလတန်း 

အဆင့် ပညာေရးသာရှိသ ူ၁၂ ဒသမ ၉၇  သန်းခန်  

ရှိသည်ကိ ု ေတွရေကာင်း၊    အလယ်တန်းအဆင့် 

ပညာေရးရှိသ ူ၅ ဒသမ ၄ သန်းခန်ရှိသည်ကိုလည်း 

ေတွရေကာင်း၊ အားလံုးေပါင်းမည်ဆုိပါက  အလယ် 

တန်းအဆင့ှ်င့ေ်အာက်ပညာေရးသာရိှသ ူ၁၈ ဒသမ   

၂ သန်းခန်ရှိေကာင်း၊  ိုင်ငံလူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ 

ြဖစ်ေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ် မိမိတို၏    အမျိးသား 

ပညာေရးကိ ုြမင့်တင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ိုင်ငံေရး 

လပ်ုစားသမူျားက စစ်က န်ပညာေရးဟ ုေခါင်းစ်ြပ၍  

ဝါဒမ  င်းတိက်ုခ့ဲေကာင်း၊           စာမျက်ှာ ၁၁ သုိ 



ဧပီ    ၃၀၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

အစုိးရအေနြဖင့်  ေကျာင်းသား၊ မိဘ၊ ဆရာတိုအေပ  

နည်းမျိးစုံြဖင့်   ခိမ်းေြခာက်မ ကားမှ   ြပည်သူ 

ပါဝင်သည့်      လုံ ခံေရးအာမခံချက်များရယူ၍ 

ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ေရး လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေကာင်း။

၂၀၂၁ ခှုစ်  ဇွန် ၁ ရက်တွင်  ုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးရိှ 

စာသင်ေကျာင်းများ    စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေကာင်း၊  

ေကျာင်းစတင်ဖွင့်လှစ်မ အေနြဖင့်   ြမန်မာိုင်ငံမှာ 

အေြခခံပညာ အထက်တန်းအဆင့်  ေကျာင်းေပါင်း  

၆၁၇၈ ေကျာင်းရှိသည့်အနက်  ၅၂၀၉  ေကျာင်း၊ 

အလယ်တန်းအဆင့ ်ေကျာင်းေပါင်း ၁၂၇၈၆ ေကျာင်း၊ 

မူလတန်းအဆင့်ေကျာင်းေပါင်း ၂၁၂၄၇ ေကျာင်း  

စစုေုပါင်း အေြခခံပညာအဆင့်ေကျာင်းေပါင်း ၄၇၇၆၀  

အနက် ၃၉၂၄၂  ေကျာင်း  ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ေကာင်း၊    

ေကျာင်းတက်ေရာက်မ အေနြဖင့် ၄၂  သိန်းေကျာ် 

တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း၊    ၈၁   ရာခိုင် န်းေကျာ် 

ေကျာင်းတက်ေရာက်ခ့ဲေကာင်း၊   ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

အေနြဖင့ ်အေြခခပံညာအဆင့ ်အတန်းတင်စာေမးပဲွ 

များကိ ုမတ်လေနာက်ဆံုးအပတ်ှင့်   ဧပလီ  ပထမ 

အပတ်တိုတွင် ယခင်လျာထားသည့အ်တိင်ုး စစ်ေဆး 

ေမးြမန်းမ များ    ေဆာင်ရက်ုိင်ခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း၊  

ေကျာင်းတက်ေရာက်သည့်အတိုင်း  ရာခိုင် န်းြပည့် 

တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွကိ ု တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ် 

အလိုက ်  စာရင်း ေပးသွင်းသူများအနက ်၉၀ ဒသမ 

၁၈ ရာခိင်ု န်း ဝင်ေရာက်ေြဖဆိခုဲေ့ကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ် 

၏ အနာဂတ်အတွက်  ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသမူျား   

စာေမးပဲွေအာင်ုသံာမက ရာ န်းြပည့ ်  အမှန်တကယ်  

တတ်ေြမာက်ေစရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်  

ရှိေကာင်း။

တိုင်းြပည်၏ပညာေရးကိ ုဟန်တားေှာင့်ယှက်

ပီးခဲ့သည့် ပညာသင်ှစ်တစ်ေလ ာက် မိနယ်  

ေပါင်း  ၁၇၇  မိနယ်၌  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 

ေကာင့ ်စာသင်ေကျာင်းှင့ ်ပညာေရးအေဆာက်အအု ံ 

ဖျက်ဆီးခံရမ  ၅၀၀ ေကျာ်ှင့် ပညာေရးဝန်ထမ်း ၃၇ 

ဦး ေသဆုံးခဲ့ပီး ၃၀ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း၊  ကေလး 

များ၏  အနာဂတ်ေပျာက်ေအာင ်ြပည်ဖျက်မီဒီယာ 

များကလည်း အားေပးအားေြမာက်  ြပခဲ့သည်ကို    

ေတွရေကာင်း၊ ထိသုိုလ ံေဆာ်ုသံာမက တက သိလ်ု 

ဝင်တန်းစာေမးပွဲေြဖဆိုရာတွင ် စာစစ်ဌာနများှင့် 

စာေြဖဌာနများကို   ဗုံးပစ်ြခင်း၊  မိုင်းခွဲြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊   ဥပမာေြပာရမည်ဆိုပါက  

ေရြဖမိ  ေကျာက်တိုင်လမ်းတွင်ရှိသည့ ်  အေြခခံ 

ပညာအထက်တန်းေကျာင်းအား     အဂ  လိပ်စာ 

ဘာသာရပ် စာေမးပဲွေြဖဆုိသည့်ေနတွင် လက်လုပ် 

အသံဗံုးြဖင့် လာေရာက်ပစ်ခတ်ခ့ဲသြဖင့်  ေပါက်ကဲွမ  

ြဖစ်ပွားသည့်ြဖစ်စ ်  ြဖစ်ခဲ့ေကာင်း၊  ေရစကိမိ  

အမှတ်(၈)ရပ်ကွက် အမှတ်(၁)အေြခခပံညာအထက်  

တန်းေကျာင်းဝင်းအတွင်း ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွားခဲသ့ည် 

ကိုလည်း  ေတွရေကာင်း၊  ထိုအတူ ချင်းြပည်နယ ်

မတူပီမိ အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်းအတွင်း 

ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွားခ့ဲသည်ကုိလည်း ေတွရေကာင်း၊  

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး ကလန်ိေအာင်မိ ကေံပါက် 

ေကျးရာ ကံေပါက်အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း 

တွင်လည်း    စာေမးပဲွေြဖဆိေုနစ်တွင်    လာေရာက် 

ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်    ြဖစ်စ်ြဖစ်ပွားခဲ့သည်ကိုလည်း 

ေတွရေကာင်း၊  နမနူာအချိကိသုာ  မမိထိတ်ုြပြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ အချိေသာလူငယ်များ၏အနာဂတ်ကုိ  

လမ်းေပျာက်ေစရန်ှင့် တုိင်းြပည်၏ဖံွဖိးတုိးတက် 

လာမ ကို   မနာလိုစိတ်ြပင်းထန်သည့ ်  ေအာက်လုံး 

မဒီယီာများှင့ ်ိင်ုငေံရးသမားများ၏လက်ချက်သာ  

အဓိကဟုေြပာလိုေကာင်း၊ တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲ

ေအာင်စာရင်းကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လအတွင်း ထတ်ုြပန် 

သွားမည်ြဖစ်ပီး ထတ်ုြပန်မည့ရ်က်ကိ ုထပ်မေံကညာ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တက သုိလ်ေကာလိပ်များကုိ  

၂၀၂၂ ခုှစ်   ေမ ၁၂ ရက်တွင်   ဖွင့်လှစ်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊  ေနစ်ထုတ်သတင်းစာများှင့ ်  TV 

သတင်းများတွင်လည်း ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ိုင်မ  

ှင့်  အေဝးသင်တက သိုလ်များ   ဖွင့်လှစ်ိုင်မ တိုကို 

ေနစ်ထတ်ုြပန်ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ တက သိလ်ုဝင် 

တန်းမပါ ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဧပီ ၂၄  ရက်က  စာေမးပွဲ 

ေအာင်စာရင်းများ  ထုတ်ြပန်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊  

ေမ ၂၅ ရက်မှ  ၃၁ ရက်အထ ိေကျာင်းအပ်လက်ခမံည် 

ြဖစ်ပီး  ဇွန်လ ၂ ရက်တွင်  ေကျာင်းများ  ြပန်လည် 

ဖွင့လှ်စ်ေပးိင်ုရန် လျာထားေကာင်း၊ ဒမီိကုေရစစီနစ် 

ကို   အြပည့်အဝ   အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန်ှင့ ် 

ခံစားိုင်ရန် ြပည်သူလူထု၏ ပညာရည်ြမင့်မားရန ်

လိအုပ်ေကာင်း၊ ထိကုစိ ှင့ပ်တ်သက်၍  ြမန်မာိင်ုင ံ

သား       ကုလသမဂ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး 

ချပ်ေဟာင်း  ဦးသန်က  “တိင်ုးြပည်အပ်ုချပ်ေရးစနစ် 

များအနက် ဒီမိုကေရစီစနစ်သည ် အခက်ခဲဆုံးြဖစ် 

သည်။  ဒီမိုကေရစီစနစ ်  ေအာင်ြမင်ရန ်   ြပည်သ ူ

ြပည်သားတုိသည် အသိဉာဏ်ပညာှင့်  ဆင်ြခင်တံု 

တရား လုံေလာက်ေအာင်ရှိကရမည်။  အသိဉာဏ် 

ကင်းမဲ့ေသာိုင်ငံတွင်     ဒီမိုကေရစီစနစ်သည ်

ဗုတ်သုတ်ခကိုသာြဖစ်ေစမည”်ဟု    ေြပာခဲ့သည ်

ကိုလည်း   ေလ့လာေတွရှိရေကာင်း၊    ထိုေကာင့ ်

တိုင်းြပည်၏ပညာေရးကို  ဟန်တားေှာင့်ယှက ်

ေနြခင်းသည်  ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ု  ဟန်တားြခင်း၊ 

ဖျက်ဆီးြခင်းပင ်ြဖစ်သည်ဟ ုေြပာလိုေကာင်း။   

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံပီးစီးမ အေြခအေန                                      

နံပါတ်ငါးအချက်အေနြဖင့်       တစ်ိုင်ငံလုံး 

အတိုင်းအတာြဖင့်   ကိုဗစ်-၁၉  ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံပီးစီးမ အေြခအေနကို   ေြပာကားသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊  ကျန်းမာေရးှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတို 

အစိုးရ၏မူဝါဒမှာ “ကျန်းမာမှ  အလုပ်လုပ်ိုင်မည်၊ 

ကျန်းမာမှ  ပညာသင်ကားိုင်မည”်၊  “လက်ေတွ 

ကျကျ၊   ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်လုပ်၊   လူအသက်ထက ် 

အေရးကီးတာဘာမှမရှိ”ဆိုသည့်        မူဝါဒကို 

ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲက    မူဝါဒချမှတ်ေပးထား 

ေကာင်း၊  ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံပီးစီးမ   

အေြခအေနများကို   တင်ြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီ ၂၄ ရက်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  

ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူမ ၊  လှဒါန်းမ ၊  လက်ခံရရှိမ  

Dose အေရအတွက် ၆၆ ဒသမ ၁၃ သန်းေကျာ် 

ရှိေကာင်း၊  ထိုးှံပီး Dose အေရအတွက်မှာ ၅၃ 

ဒသမ   ၇၅   သန်းေကျာ်ြဖစ်ေကာင်း၊   တစ်ကိမ် 

ထိုးှံပီးသူအေရအတွက ်၆ ဒသမ ၇၄ သန်းေကျာ် 

ြဖစ်ေကာင်း၊  အကိမ်ြပည့်ထိုးှံပီးသူအေနြဖင့ ်၂၂ 

ဒသမ ၈၆ သန်းေကျာ်ြဖစ်ေကာင်း၊  အသက် (၁၂)  

ှစ်မှ  (၁၈)  ှစ်အတွင်းရှိ  အေြခခံပညာဦးစီးဌာန 

အလယ်တန်း/အထက်တန်း ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များအား ၂၀၂၁ ခုှစ်  ေအာက်တိုဘာလမှစတင်၍ 

ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်း။

တစ်ုိင်ငံလံုးတွင် အသက် (၁၅) ှစ်ှင့် (၁၈) ှစ် 

အထိ  ရည်မှန်းလူဦးေရ  သုံးသန်းေကျာ်ရှိေကာင်း၊ 

ထိသုမူျားအနက် အသက် (၁၂) ှစ်ှင့် (၁၈) ှစ် အတွင်း 

ရှိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ ၁ ဒသမ 

၅ သန်းေကျာ် ထိုးှံပီးြဖစ်သည့်အတွက ်  အသက် 

(၁၅) ှစ်ှင့် (၁၈) ှစ်အတွင်းရိှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၇၉၁၄၅၄ ဦး ခုနစ်သိန်း ကိုးေသာင်းေကျာခ်န်  ထိုးှံ 

ပီးစီးပီဟ ုခန်မှန်းရေကာင်း၊ ြပည်သူလူထုအတွင်း  

အသက် (၁၅) ှစ်မှ (၁၈) ှစ်အတွင်း ၂၂၇၁၀၀၇ ဦး  

(၂ ဒသမ ၂)သန်းေကျာ်ခန်   ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရန ်

ကျန်ရှိေနေကာင်း၊    ေကျာင်းတက်ြခင်းမရှိသည့ ်

အသက် (၁၅) ှစ်မှ (၁၈) ှစ်အထက် လငူယ်များသည် 

ြပင်ပတွင်    အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသူများြပားသည့ ်

အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ြဖစ်ိုင်ေြခများသည့ ်

အသက်အုပ်စုလည်းြဖစ်ပါေကာင်း၊   တစ်ိုင်ငံလုံး 

အတိုင်းအတာြဖင့ ် ြပည်သူလူထုအတွင်း  အသက်  

(၁၅) ှစ်မှ  (၁၈)  ှစ်အတွင်း   လူဦးေရအားလုံးကိ ု

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရန်အတွက်  ပထမအကိမ်ကို 

၁၇-၄-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ ၂၃-၅-၂၀၂၂ ရက်အထ ိဒတုယိ 

အကိမ် ေဆးထိုးှံရန်အတွက် ၂၄-၅-၂၀၂၂ ရက်မှ 

၂၀-၆-၂၀၂၂   ရက်အထိ     ထိုးှံေပးရန်လျာထား 

ထားေကာင်း၊    ချံပီးေြပာရလ င်   ယခင်ကအသက် 

(၁၈)  ှစ်အထက်ကိ ု ကာကွယ်ေဆး  ထိုးံှခဲေ့ကာင်း၊ 

ယခုအချနိ်တွင် အသက ်(၁၅) ှစ်အထိ  ေလ ာ့ချပီး  

(၁၅) ှစ်ှင့အ်ထက် ြပည်သူလူထုအားလံုးကုိ ကိဗုစ် 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှပီး ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ   

လုပ်ငန်းများ ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ငါးိုင်ငံသာ ေဆာင်ရက်ိုင်

ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကလည်း   အားလုံး 

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းကူည ီေဆာင်ရက်ေပးရန ်ေမတ ာ 

ရပ်ခံလိုေကာင်း၊  လက်ရှိတွင်လည်း ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း၊   ကာကွယ်ေဆး   ထိုးှံလ မ်း ခံမ  

ြမင့်မားလာသည်ှင့်အမ  မိမိတို ြပည်သ ူြပည်သား 

များ ေရာဂါြဖစ်ပွားေသဆုံးမ ကို  တားဆီးကာကွယ ်

ိုင်သည့်    အကျိးရလဒ်များရရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တစ်ိုင်ငံလုံးတွင်  ကာကွယ်ေဆးအြပည့်ထိုးှံမ  

ကိးစားေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ်လည်း အကမ်းဖက်  

PDF  အမည်ခအံဖဲွများေကာင့ ်နယ်ေြမမငမ်ိမသက် 

ြဖစ်ေနသည့်   ချင်းြပည်နယ်ှင့်   စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီး၏  အချိေနရာများတွင ် ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံရန် ကျန်ရှိေနေကာင်း၊  ၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီလှင့ ်

ေမလတွင် ကာကွယ်ေဆးထိုးရမည့်သူများအားလုံး 

ကို  ၁၀၀  ရာခိုင် န်းြပည့်မီေအာင ်   ထိုးှံိုင်ေရး  

ကိးစားေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ကာကွယ်ေဆး 

စွမ်းအားြမင့ ်Booster Doses ထိုးှံိုင်ေရးအတွက ် 

ထိုးံှပီးသ ူ၁ ဒသမ ၂၈ သန်းေကျာ် ရိှပြီဖစ်ေကာင်း၊ 

ကာကွယ်ေဆးများ  ရရှိိုင်ရန်အတွက ် ိုင်ငံေတာ် 

အကီးအက၏ဲ လမ်း န်ချက်အရ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများကို   ေရတိုစီမံချက်အေနြဖင့ ်

Sinopharm China National Biotech Group မှ 

ထတ်ုလပ်ုသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု 

Ready to Fill Bulk အေနြဖင့ ်ဝယ်ယူပီး ပလုင်းသွင်း 

ြဖည့်တင်းြခင်းကိ ုေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိေကာင်း၊    အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများတွင ် 

အာဆီယံေဒသ၌    ြမန်မာိုင်ငံအပါအဝင ်  ထိုသို 

လပ်ုေဆာင်ြခင်းကိ ုငါးိင်ုငသံာ  ေဆာင်ရက်ိင်ုြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုက့ဲသုိ Myancopharm ကုိဗစ်-၁၉  

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး  ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းကို 

ြပည်တွင်းတွင်  ေအာင်ြမင်စွာ  ေဆာင်ရက်လျက ်

ရိှေကာင်း၊ ထုိသုိလုပ်ေဆာင်ြခင်းသည် ုိင်ငံြခားေငွ  

သုံးစွဲမ ကိုလည်း ေလ ာ့ချိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

Myancopharm ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆးအတွက်  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန   အစား 

အေသာက်ှင့်  ေဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာန(FDA)၏  

ကာကွယ်ေဆးမှတ်တမ်းတင်ြခင်း   ေထာက်ခံစာ 

(DrugNotificationCertificate)ကိ ု ၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီ  

၂၅ ရက်တွင် ရရှိပီးြဖစ်သည့်အတွက် ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဧပီ  ၂၉  ရက်မှစ၍   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသို 

Myancopharm ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး  

Doses    တစ်သန်း    စတင်ေပးပိုသွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊  ကာကွယ်ေဆးကုိ ြပည်တွင်းမှ ထုတ်လုပ် 

ိုင်ပီး     ြပည်သူများကိုလည်း     ေရာဂါကာကွယ ်

ထိန်းချပ်ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် ယခင်ကထက်  

ပိုမိုထိေရာက်စွာ   ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေတာ့မည်ဟ ု  

သတင်းေကာင်းပါးလိုေကာင်း။

စွမ်းအင်က  

နံပါတ်ေြခာက်အေနြဖင့်     စွမ်းအင်က   

ြဖစ်ေကာင်း၊ လက်ရိှကမ ာေပ တွင် ေရနစံမ်ိးေဈး န်း  

ြမင့်တက်လျက်ရှိေကာင်း၊   ုရှားှင့ ်   ယူကရိန်း 

ပဋိပက များေကာင့် ကမ ာ့ေရနံေဈးကွက် ြမင့်တက် 

ေနသည်ကို   ေတွရှိရေကာင်း၊   ထိုိုက်ခတ်မ သည်  

အစုိးရအေပ   ထုိးှက်ချင်သူများက  ကမ ာေပ တွင် 

ြဖစ်ပျက်ေနသည့ ် ကမ ာေ့ရနေံဈး န်း အေြပာင်းအလ ဲ 

ကိ ု  လျစ်လျ ပီး   မမိတိိုတစ်ိင်ုငတံည်း  ြပတ်လပ် 

ေနသလို၊ ေဈး န်းြမင့်ေနသလို လုပ်ေဆာင်ေနက 

သည်ကိေုတွရေကာင်း၊ မမိတိိုအမ်ိနီးချင်းေဒသတွင်း 

ိုင်ငံများှင့်ယှ်ပီး  ကည့်၍ရေကာင်း၊  အာဆီယံ 

တွင်  စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ အရှိဆုံးြဖစ်သည့ ်

စင်ကာပူုိင်ငံဆုိလ င် ၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီလ ၂၂ ရက်ေန  

ဓာတ်ဆီေဈး န်းအရ 95 တစ်လီတာကိ ုစင်ကာပ ူ 

ေဒ လာ ၂ ဒသမ ၉၃၁ ခန် (ြမန်မာေင ွ၃၉၆၇ ကျပ်ခန်)၊ 

တစ်ဂါလန်လ င်     စင်ကာပူေင ွ   ၁၃  ဒသမ   ၁၉ 

ေဒ လာခန်   (ြမန်မာေင ွ၁၇၈၅၂ ကျပ်ခန်)   ေဈး န်း 

ေပါက်သည်ကို  ေတွရေကာင်း၊   ထိုင်းိုင်ငံဆိုလ င်  

95 တစ်လတီာကိ ု၄၆ ဒသမ ၉၇ ဘတ်ခန် (ြမန်မာေင ွ

၂၅၅၉ ကျပ်)၊ တစ်ဂါလန်လ င် ထိုင်းေင ွ ၂၁၁  ဒသမ  

၃၇  ဘတ်ခန် (ြမန်မာေင ွ၁၁၅၁၆ ကျပ်ခန်) ေဈး န်း 

ရှိသည်ကိုေတွရေကာင်း၊      မိမိတိုိုင်ငံအတွင်းရှ ိ

ဓာတ်ဆ ီတစ်လတီာ ၂ဝ၀၀ ကျပ်ခန် ( တစ်ဂါလန်လ င် 

၉ဝဝ၀ ကျပ်ခန် )   ေဈး န်းဝန်းကျင်ှင့်       င်းယှ် 

ကည့လ် င် သိိင်ုပါေကာင်း၊  ၎င်းတိုှင့ပ်တ်သက်ပီး 

အများသုံးသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးစနစ်ကို     တွင်တွင် 

ကျယ်ကျယ်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်သလိ ု  စက်သုံးဆီ 

အသုံးြပမ ကို ခိး ခံေခ တာရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ြပည်တွင်းစက်သုံးဆီဖူလုံေရးှင့ ် စက်သုံးဆီ

ေဈး န်းတည်ငိမ်ေရးအတွက ်    အစိုးရအေနြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊   စွမ်းအင်က  ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ထားရိှမ အေနြဖင့် 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကုန်းတွင်းှင့်  ကမ်းလွန်ေရနံှင့် 

သဘာဝဓာတ်ေငွများထတ်ုလပ်ုိင်ုရန် အထူးသြဖင့ ်

ကန်ုးတွင်းေရနတွံင်းေဟာင်းများကိ ု စွမ်းရည်ြမင့တ်င် 

တိုးတက်ထတ်ုလပ်ုမည့ ်  လပ်ုငန်းများတွင်    ရင်းီှး 

ြမပ်ှံ၍  ေရနံထွက်ပစ ည်းများ  ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး 

အတွက် ကမ ာေပ တွင် ေရနှံင့ ်ေရနထွံက်ပစ ည်းများ  

အဓကိထတ်ုလပ်ုတင်ပိုေရာင်းချေနသည့်     ရှုားိင်ုင ံ

ှင့်လည်းေကာင်း၊         ုရှားိုင်ငံဦးေဆာင်ပီး  

ဘယ်လာုစ်၊  ကာဇက်စတန်၊  ကာဂျစ်စတန်ှင့ ်   

အာေမးနီးယားိင်ုငမံျားက အဖဲွဝင်အြဖစ်ပါဝင်သည့ ် 

ဥေရာပအာရှစီးပွားေရးသမဂ  (Euro-Asia Economic 

Union)  အဖွဲှင့်လည်းေကာင်း  စ်ဆက်မြပတ ်

ေဆွးေွးညိ  င်း၍  ရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို   ဖိတ်ေခ  

ေဆွးေွးလျက်ရှိေကာင်း၊  အထူးသြဖင့ ်     ုရှား 

ဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံမ ှကမ ာ့ထိပ်တန်း  ေရနံကုမ ဏီ 

များှင့်  လ ပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန် 

ရှိသူများ စ်ဆက်မြပတ်ေဆွးေွးလျက်ရှိေကာင်း၊   

၂၀၂၂ ခုှစ်   မတ် ၂၄ ရက်တွင်     ကျင်းပခဲ့သည့ ် 

ြမန်မာ-ဥေရာပ အာရှ စီးပွားေရးေကာ်မရှင်အကား  

ှစ်ဖက်အစိုးရ-ပဂု လကိ    စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်များ 

ပါဝင်သည့် ေဆွးေွးပွဲတွင် ဥေရာပအာရှစီးပွားေရး

သမဂ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများမ ှ  စွမ်းအင်ကုမ ဏီကီးများ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး  ေရနှံင့ ်သဘာဝဓာတ်ေငွ ရှာေဖ ွ

တူးေဖာ်ေရးက  တွင်လည်း  စာမျက်ှာ ၁၂ သို 



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၁ မှ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးှင့် လ ပ်စစ်က  ြဖန်ြဖးေရး 

ကိစ ရပ်များအေပ  ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း၊   မကာမ ီ

တွင်လည်း ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံ၏  ထိပ်တန်း 

ေရနံှင့်      စွမ်းအင်ကုမ ဏီများှင့်    ေဆွးေွးပွဲ 

တစ်ရပ်ကျင်းပပီး      ှစ်ဖက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

ကိစ ရပ်များကိ ုေဆွးေွးသွားရန်ရှိေကာင်း၊  ဒီဇယ် 

ှင့်ဓာတ်ဆီကို ြပည်ပကတင်သွင်းရန်လိုအပ်သည့ ်  

ုိင်ငံြခားသံုးေငွများ စနစ်တကျ ေရာင်းချေပးိင်ုရန်  

ိင်ုငြံခားသုံးေငွကီးကပ်မ  ေကာ်မတအီေနြဖင့လ်ည်း     

စိစစ်ခွင့်ြပေပးလျက်ရှိေကာင်း။ 

စွမ်းအင်ှင့်လ ပ်စစ်က  တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမ  

များ ြမင့်တင်ုိင်ေရး ေဆာင်ရက်မ ှင့် ပတ်သက်ပီး  

လပ်ုငန်းအေသးစတ်ိများကိ ုသတင်းမဒီယီာအေနြဖင့ ်

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းှင့ ်ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခား 

စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန       ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ဦးေအာင်ုိင်ဦးတုိက အေသးစိတ်ကိန်းဂဏန်း 

အချက်အလက်များှင့ ်     အေသးစိတ်ေြပာပီးြဖစ ်

ေကာင်း၊  တိင်ုးြပည်အတွင်းတွင်  အရန်စက်သုံးဆမီျား   

အလုအံေလာက်ရိှေကာင်း၊     ၎င်းတိုှင့ပ်တ်သက်ပီး       

ေဈးကစားချင်သည့ ်  ေကာလာဟလသတင်းမျိးစုံ

လ င့်ေနသည်ကို  ေတွရေကာင်း၊   မိမိတိုအေနြဖင့ ် 

အသေိပးသင့သ်ည်များ၊  သတေိပးသင့သ်ည်များကိ ု   

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  သက်ဆိင်ုရာဌာနအေန 

ြဖင့ ် သက်ဆိင်ုရာေကာ်မတ၊ီ  ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများ၊    

စက်သုံးဆီ  တင်သွင်းြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးအသင်း 

MPTA တိုှင့်  ပူးေပါင်းညိ  င်းေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း၊  ြပည်သူများ  ဝယ်ယူသံုးစဲွုိင်ေရးအတွက်    

ုိင်ငံေတာ်၏စွမ်းအင်လုိအပ်ချက်ှင့် စွမ်းအင်လံု ခံ 

ေရးအာမခံချက်ရှိေစရန ်စ်ဆက်မြပတ် ကပ်မတ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊  စက်သုံးဆီ၊  လ ပ်စစ် 

အပါအဝင်  စွမ်းအင်က  ှင့်ပတ်သက်ပီး    ယခု 

လက်ရိှ အေြခအေနထက် ပုိမုိေကာင်းမွန်ထိေရာက် 

သည့် အစီအမံများကိုလည်း  ေဆာင်ရက်ရန်  စီမံ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  ြပည်သူများအေနြဖင့်    

စိုးရိမ်စိတ်မလွန်ကဲရန ်   ထပ်မံအသိေပးေြပာကား 

လိုေကာင်း။                      

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ    ၂၉

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 

ဝန်ကီးဌာန လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည်  ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ ေမာ်လမိင်၊ 

ပုသိမ်၊ ေတာင်ငူ၊ ြမစ်ကီးနား၊ ဖျာပုံ၊ စစ်ေတွ၊ ရာငံှင့် ထားဝယ်မိ 

တိုတွင်  အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများအား 

ဖွင့်လှစ်ထားရှိကာ စက်ချပ်သင်တန်းများ(မိန်းမဝတ၊် ကေလးဝတ်၊ 

ကျားရှပ်၊ တိက်ုပု၊ံ ကတ်ုအက   ျ)ီ၊ လက်မ သင်တန်း၊ မန်ုမျိးစုြံပလပ်ုနည်း 

သင်တန်း၊  အစားအစာချက်ြပတ်နည်းသင်တန်းှင့ ်ပန်းအလှြပင ်

သင်တန်း စသည့် သင်တန်းများကုိ ဘ  ာေရးှစ်တစ်ှစ်လ င် သင်တန်း 

အပတ်စ် ရှစ်ခု၊ အပတ်စ်တစ်ခုလ င် ေြခာက်ပတ်ကာသင်ကား

ေပးလျက်ရိှသည့အ်ြပင် ရန်ကန်ု၊ မ ေလး၊ ေမာ်လမိင်၊ ပသုမ်ိေကျာင်း 

များ၌ စေန၊ တနဂ  ေွေနများတွင်လည်း အထူးသင်တန်းများအား  

ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးလျက်ရှိပါသည်။

 အဆိုပါ အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများ၌ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း သင်တန်းအပတ်စ်(၁/၂၀၂၂)

အား ၂-၅-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ ၁၀-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနထ ိဖွင့လှ်စ်သင်ကား 

ေပးမည်ြဖစ်ရာ တက်ေရာက်လိုေသာ သင်တန်းသား(အမျိးသမီး/ 

အမျိးသား)များအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

များရှိ    ေအာက်ပါအိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း 

များသို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်း၍ တက်ေရာက်ိုင်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-် 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း(ရန်ကုန်)

 အမှတ်-၁၃၅၊ ဓမ ေစတီလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 

 ဖုန်း-၀၁-၅၃၆၂၈၀

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း(မ ေလး)

 အမှတ်-၁၆၉၊ ၈၃ လမ်း၊ ၂၅ x၂၆ လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစ ံ

မိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတန်းရပ်၊ မ ေလးမိ၊ ဖုန်း-၀၂-၄၀၃၆၇၉၈

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ေမာ်လမိင)်

 ေရ ေတာင်ရပ်၊  အထက်လမ်းမကီးေဘး၊    ေမာ်လမိင်မိ၊ 

ဖုန်း-၀၅၇-၂၀၂၇၁၆၆

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ေတာင်ငူ)

 အမှတ် (၁၈)ရပ်ကွက်၊ စည်သူလမ်း၊ ဘူတာအနီး၊ ေတာင်ငူမိ၊ 

ဖုန်း-၀၅၄-၂၃၅၇၁

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ြမစ်ကီးနား)

 အမှတ်(၉၂)၊ ရှမ်းစုေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊ 

 ဖုန်း-၀၇၄-၂၅၂၂၅၅၈

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း(ဖျာပုံ)

 ကျံကူေကျးရာ၊ ဖျာပုံ-ဘိုကေလး ကားလမ်းေဘး၊ ဖျာပုံမိ၊ 

 ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၇၈၈၀၂၁ 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း(ပုသိမ်)

 အမှတ်-၂ ရပ်ကွက်၊ မင်းကီးလမ်း၊ ပုသိမ်မိ၊ 

 ဖုန်း - ၀၄၂- ၂၅၃၇၃၊ ၀၄၂-၂၁၀၇၃

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း(စစ်ေတွ)

 ေမယုလမ်း(ေလယာ်ကွင်းအနီး)၊ မန်ကျည်းမိင်ရပ်ကွက်၊

 စစ်ေတွမိ၊ ဖုန်း- ၀၄၃- ၂၂၀၆၇

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း(ရာငံ)

 အမှတ်-၈၂ ၊ အင်းကန်ုးငါးဆေူကျးရာအပ်ုစ၊ု အင်းကန်ုးေကျးရာ၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး)၊ ရာငံမိ၊ ဖန်ုး- ၀၉- ၇၈၁၁၁၆၂၇၂

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း(ထားဝယ်)

 အကွက်အမှတ်(၂၄)၊ ဆန်ချအီေနာက်ကွင်း၊ ထားဝယ်မိ

 တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ 

 ဖုန်း- ၀၅၉-၂၀၂၄၀၀၉

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများမှ ေကျာင်းအေြခြပသင်တန်း (၁/၂၀၂၂)ဖွင့်လှစ်ရန် သင်တန်းသားေခ ယူြခင်း

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
ဧပီ ၂၉ ရက်ထုတ် ေကးမံုသတင်းစာ စာမျက်ှာ 

၁၂ ေကာ်လ ံ၁ တွင် ေဖာ်ြပခဲသ့ည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပု ံ

ပံုစာတွင် တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး ြပည်မိနယ်၌ 

အေြခခံမဲဆ ရှင်စာရင်းများ    ြပည့်စုံမှန်ကန်ေရး 

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်များ 

ကွင်းဆင်းကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ခဲ့မ     မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပု ံအစား တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၌ အေြခခ ံ

မဆဲ ရှင်စာရင်းများ ြပည့်စံုမှန်ကန်ေရး ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များ    ကွင်းဆင်း 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ခဲ့မ       မှတ်တမ်းဓာတ်ပု ံဟု 

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။                       စာတည်းအဖွဲ

မိုင်းဆတ်   ဧပီ   ၂၉

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)ှင့် 

ရှမ်းြပည်နယ ်     (အေရှပိုင်း)ရှိ 

နမ်စန်-မိုးနဲ-မိုင်းတုံ-မိုင်းဆတ် 

လမ်းေပ ရှိ      သံလွင်တံတား 

(တာဆန်း) တည်ေဆာက်ေနမ ကိ ု

ယမန်ေန     ညေန ၃ နာရီခွဲက 

ရှမ်းြပည်နယ်      ဝန်ကီးချပ် 

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း၊   အေရှ 

အလယ်ပိုင်းတိုင်း     စစ်ဌာနချပ် 

ဒတုယိတိင်ုးမှး၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

များှင့်       တာဝန်ရှိသူတိုက 

ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးသည်။

ေရှးဦးစွာ တတံားအထူးအဖဲွ(၄)  

တံတားဦးစီးဌာန      ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှး    ဦးတင်ေမာင ်

ေထွးက တတံားတည်ေဆာက်ေန 

မ ှင့်ပတ်သက်၍  ရှင်းလင်းတင်ြပ 

ပီး    ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က 

လိုအပ်သည်များ    ြဖည့်စွက ်

မှာကား၍ တံတားတည်ေဆာက် 

မ အား      လှည့်လည်ကည့် က 

သည်။

အဆိုပါ     သံလွင်(တာဆန်း)

တံတားသည် အရှည် ၂၆၆ ဒသမ 

၈၆၁  မီတာ  (၈၇၅  ဒသမ ၇ ေပ)၊ 

ပင်မတတံား ၂၀၁ မတီာ၊ ချ်းကပ် 

တံတား ၁၁ မီတာ  (မုိင်းပန်ဘက် 

ကမ်း)၊   ၅၄ ဒသမ ၈၆၁ မီတာ 

(မိင်ုးတုဘံက်ကမ်း)၊ တတံားအမျိး 

အစားအုတ်ြမစR်.C Bored Pile၊ 

တံတားေအာက်ထည် R.C တတံား၊ 

အေပ ထည်    Steel   Truss+R.C၊ 

ယာ်သွားလမ်းအကျယ် ၈ ဒသမ 

၅ မီတာ၊     တံတားခံိုင်ဝန် ၇၅ 

တန်၊  လသွူားလမ်းအကျယ်   တစ် 

မီတာတစ်ဖက်လ င်    သုံးေပ၊ 

တံတားတစ်စင်းလုံး   ပီးစီးမ မှာ 

၁၉ ရာခိုင် န်း   ြဖစ်ေကာင်းှင် ့

တံတားပီးစီးသွားပါက ရှမ်းြပည ်

နယ်(ေတာင်ပိင်ုး)ှင့် (အေရှပိင်ုး)

ကုန်စည်စီးဆင်းမ      လွယ်ကူ 

ြမန်ဆန်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

လွိင်ေကာ်   ဧပီ   ၂၉

ကယားြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွက ြပည်ေထာင်စု 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ  ဖွံဖိးေရးတက သိုလ်ှင့်  

ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ    စွမ်းရည ်

ဖွံဖိးေရးဒီဂရီေကာလိပ်  (ရန်ကုန်/စစ်ကိုင်း)သို 

တက်ေရာက်မည့ ်သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ 

အား ေတွဆံုပဲွအခမ်းအနားကုိ ယမန်ေန  နံနက်ပုိင်း 

က လွိင်ေကာ်မိ မိနယ်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးေဇာ်မျိးတင် 

က   တိုင်းရင်းသားများ၏   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ု

အစ်ေရှး ပီး   မိမိေဒသဖွံဖိးေရးတာဝန်များကိ ု

အသိစိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်ထမ်းေဆာင်ိုင်ေစရန်အတွက ်

ေကာင်းြမတ်သည့ ်   ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်  ဖွံဖိးေရး 

တက သိုလ်ှင့် ဒီဂရီေကာလိပ်တိုကို တည်ေထာင ်

ဖွင့်လှစ်ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်နယ်ကုိယ်စားြပ 

တက်ေရာက်မည့ ်သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ 

တွင် တိင်ုးရင်းသားေပါင်းစုပံါဝင်ပီး  ေကျာင်းဆင်းပီး 

သွားပါက မမိေိဒသဖံွဖိးေရးလပ်ုငန်းများအား ကျရာ 

က  မှ    တက်က စွာ   ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်ေသာ 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေကာင်းများြဖစ်ေအာင် ကိးစားက 

ေစလိုေကာင်း အဖွင့်အမှာစကား ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍    သင်တန်းတက်ေရာက်မည့ ်

ြပည်နယ်အတွင်းရိှ မိနယ်အသီးသီးမှ သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများက    တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်ကပီး 

ကယားြပည်နယ ်  ဝန်ကီးချပ်က   သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူ စုစုေပါင်း ၄၇ ဦးအတွက် ခရီးစရိတ်ှင့် 

ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်၇၂၈၈၀၀၀ အား   ေပးအပ်ရာ   

သင်တန်းသား သင်တန်းသူများကုိယ်စား ကိုယ်စား 

လှယ်ှစ်ဦးက လက်ခံရယူသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

တိုင်းရင်းသားများ၏ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို အစ်ေရှး ပီး

ဖွံဖိးေရးတက သိုလ်ှင့် ဒီဂရီေကာလိပ်များ တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ေပးြခင်းြဖစ်

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် တာဆန်းတံတားတည်ေဆာက်ေနမ အား ကည့် စစ်ေဆး



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ဆိုးလ်     ဧပီ     ၂၉

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၅၀၅၆၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိခဲ့သြဖင့ ်ိုင်ငံအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၇၁၉၄၆၁၆ ဦးရှိလာေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနေြပာကားသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း   မတ်လလယ်က  အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်               

ကူးစက်မ များ ြမင့်တက်ခဲ့ေသာ်လည်း  ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး 

လပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုခဲသ့ြဖင့ ်ေရာဂါကူးစက်မ များ ြပန်လည် 

ကျဆင်းခဲ့သည်။ 

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်ခံရသ ူ၄၃ ဒသမ ၀၇ သန်း ရှိလာ

နယူးေဒလီ     ဧပီ     ၂၉
အိ ိယိုင်ငံ၌ ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 

၃၃၇၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိရသြဖင့ ်   ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ
၄၃၀၇၂၁၇၆ ဦးရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်သည့အ်ချက်အလက် 
များအရ သိရသည်။ 

ယေနသည် ုိင်ငံအတွင်း ေနစ်ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက် 
၃၀၀၀ ေကျာ် ရှိလာသည်မှာ  ဒုတိယေြမာက်ြဖစ်သည့ ်ေနြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ေဒလီေဒသ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၅၀၀ နီးပါးရှိလာခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။  ထုိြပင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ၆၀ ထပ်မံေသဆံုးခ့ဲသြဖင့် ုိင်ငံအတွင်း 
ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၅၂၃၇၅၃ ဦးရှိလာခဲ့သည်။ ိုင်ငံအတွင်းလက်ရှ ိ
အချနိ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ပိုးေတွရှိဆဲလူနာ ၁၇၈၀၁ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ပီးခဲသ့ည်လများအတွင်း အိ ိယိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ပိုးေတွရိှဆလဲနူာအေရ 
အတွက် ကျဆင်းသွားခဲေ့သာ်လည်း ပီးခဲသ့ည့သ်တီင်းှစ်ပတ်ခန်ကစတင်၍ ြပန်လည် 
ြမင့်တက်လာခဲ့သည်။ ိုင်ငံအတွင်းလက်ရှိအချနိ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 
ကျန်းမာလာသူ ၄၂၅၃၀၆၂၂ ဦးရှိသည်။  ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

နယူးေဒလီ     ဧပီ     ၂၉

အိ ိယိုင်ငံ၌ လက်ရှိအချနိ်တွင် အပူလ  င်းများဝင်ေရာက ်

တိုက်ခတ်မ ေကာင့ ်ေဒသခံသန်းေပါင်းများစွာ အပူဒဏ်ခံစား 

ေနရေကာင်း သိရသည်။ 

နယူးေဒလီမိ၌  လွန်ခဲ့သည့်  သုံးရက်အတွင်း အပူချနိ်   

၄၅ ဒဂီရ ီဆဆဲရီပ်စ်သို ြမင့တ်က်လာခဲ့ပီး ယခသုတီင်းပတ်အတွင်း 

အပူချနိ်များ ဆက်လက်ြမင့်တက်လာိုင်ေကာင်း မိုးေလဝသ 

ဆုိင်ရာပညာရှင်များက ေြပာကားသည်။ ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်မှစတင်၍ 

အိ ိယိင်ုငတွံင် အပလူ  င်းများ ဝင်ေရာက်တိက်ုခတ်မ များေကာင့ ်

ေဒသခံ ၆၅၀၀ ေကျာ် ေသဆုံးခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။

မိမိအေနြဖင့ ်  ယခုကဲ့သိုေသာ  ဧပီလတွင ်   ရာသီဥတု 

ဆိးုရားစွာပူြပင်းမ ကုိ  ပထမဆံုးအကိမ်အြဖစ် ကံေတွရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း နယူးေဒလီမိမှ ေဒသခတံစ်ဦးြဖစ်သည့ ်ဆိြုမာမရီာ 

က ေြပာကားသည်။ ရာဂျက်စသန်၊ ဂူဂျာရက်ှင့် အန်ဒရာ 

ပရာေဒရှ်ြပည်နယ်များ၌ ေနအိမ်များတွင် အဲယားကွန်းများှင့် 

ပန်ကာများ သုံးစဲွမ ြမင့တ်က်လာသည့အ်ြပင် ိင်ုငရိှံ ေဒသအများ 

အြပားတွင်လည်း ေရြပတ်လပ်မ များြဖစ်ပွားေနသြဖင့ ်ေတာင်သ ူ

လယ်သမားများ အခက်ကံ ေတွေနရေကာင်းသိရသည်။ 

ထိုြပင ်  ပါကစ တန်ိုင်ငံ၌လည်း      လက်ရှိအချနိ်တွင်         

အပူချနိ်များြမင့်တက်လာိုင်ေကာင်း    တာဝန်ရှိသူများက 

ေြပာကားသည်။                              ကိုးကား - စီဂျတီီအင်န်

 ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

တိုကျိ    ဧပီ    ၂၉ 

လွန်ခဲ့ေသာ ရက်သတ ပတ်အတွင်း ဂျပန် 

ိင်ုင ံေြမာက်ပိင်ုး ေဟာက့ိင်ုးဒိုးမိရိှ ရီှရတီိကုိ ု

က န်းဆွယ်တွင် နစ်ြမပ်သွားသည့် အေပျာ်စီး 

ခရီးသည်တင်သေ  ဘာအား  ဂျပန်ကမ်းိုးတန်း 

ေစာင့်အဖွဲက  ြပန်လည်ရှာေဖွေတွရှိပီြဖစ ်

ေကာင်း ယေန  သတင်းများအရ သိရသည်။ 

ဧပ ီ၂၃ ရက်တွင် KAZU I အမည်ရိှ အဆိပုါ 

သေ  ဘာသည် ခရီးသည် ၂၄ ဦးှင့် သေ  ဘာသား 

ှစ်ဦးအား တင်ေဆာင်ေမာင်းှင်လျက်ရှိစ ်

ေဟာ့ကိုင်းဒိုးကမ်းိုးတန်း၌     ေပျာက်ဆုံး 

သွားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

အဆိပုါတူးေဖာ်ေတွရိှသည့် သေ  ဘာသည် 

ေပျာက်ဆံုးသွားသည့်  ခရီးသည်တင်သေ  ဘာ 

ြဖစ်ေကာင်း သေ  ဘာကိယ်ုထည်တွင် ေရးသား 

ထားသည့် စာသားများက  သက်ေသထလူျက် 

ရှိသည်ဟ ုတာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။ 

အဆိပုါသေ  ဘာနစ်ြမပ်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး 

ဂျပန်ကမ်းုိးတန်းေစာင့်တပ်ဖဲွများက  စံုစမ်း 

စစ်ေဆးမ များ ြပလုပ်လျက်ရှိေကာင်း သိရ 

သည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အာဖရိကေဒသတစ်ဝန်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူ ၆၈၄၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

အဒစ်အဘာဘာ     ဧပီ     ၂၉ 

အာဖရကိေဒသတစ်ဝန်း၌ လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၆၈၄၃ ဦး ထပ်မစံစ်ေဆးေတွရိှေကာင်း အာဖရကိ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာက ယေန  ေြပာကားသည်။ 

လက်ရှိတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၁၄၂၈၈၃၂ 

ဦး ရိှပီး အဆုိပါေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၂၅၂၁၄၁ ဦးရိှေကာင်း 

သိရသည်။ သိုေသာ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၀၇၈၉၂၁၃ ဦး 

သည် ေရာဂါမှ ြပန်လည်သက်သာလာခဲ့ပီြဖစ်သည်။ 

ေတာင်အာဖရကိိင်ုငသံည် ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၃၇၇၆၂၉၈ ဦးြဖင့် 

ေရာဂါကူးစက်မ  အများဆုံးြဖစ်သည်။ ေမာ်ိကုိုိင်ုင၌ံ ၁၁၆၄၈၂၅ ဦးှင့် 

တူနီးရှားိုင်ငံ၌ ၁၀၄၀၁၉၃ ဦးတို အသီးသီးေတွရှိရသည်။ 

အာဖရိကေတာင်ပိုင်းသည် ေရာဂါကူးစက်မ  အများဆုံးြဖစ်ပီး 

ေြမာက်ပိုင်းှင် ့  အေရှပိုင်းေဒသများသည ်  ေရာဂါေတွရှိမ   ဒုတိယ 

အများဆုံးြဖစ်သည်။   ဗဟိုအာဖရိကေဒသသည ်   ေရာဂါကူးစက်မ  

အနည်းဆံုးြဖစ်ေကာင်း အာဖရိက ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာ၏ 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ရီယိုဒီဂျေနးိုး   ဧပီ   ၂၉ 

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီ 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ

၁၉၉၁၆ ဦး ထပ်မံစစ်ေဆးေတွရှိရပီး 

အဆုိပါေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူ ၁၁၄ ဦး 

ရှိေကာင်း ဘရာဇီးကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

လက်ရှိတွင်   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၃၀၄၁၈၉၂၀ ရှိပီး 

ေသဆုံးသူေပါင်း ၆၆၃၂၂၅ ဦးရှိေကာင်း 

သိရသည်။ 

ဝါရှင်တန်    ဧပီ    ၂၉ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး 

ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ ဏီြဖစ်သည့် Moderna 

က အသက် ေြခာက်လအရယ်မှ ေြခာက်ှစ် 

အရယ်ရှိ       ကေလးငယ်များအတွက ်

အဆိုပါကာကွယ်ေဆးကို  သုံးစွဲခွင့်ြပ 

ေပးရန် အေမရိကန် အစားအစာှင့် 

ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးအဖွဲသို  တင်ြပထား 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ှစ်ကမ်ိထိုးံှမ ခယံရူသည့် Moderna 

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆးသည်  ေြခာက်လ 

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၅၀၅၆၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိအချနိ်၌ ြပည်ပမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသ ူ

၃၁၉၂၈ ဦးတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရေကာင်း စစ်ေဆးေတွရိှခဲ ့

သည်။ ထုိြပင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ၁၃၆ ဦးထပ်မံေသဆံုးသြဖင့် 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူ ၂၂၇၂၄ ဦးရှိလာခဲ့သည်။ ိုင်ငံ 

အတွင်းလက်ရှ ိအချနိ်၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်  

ထိုးှံပီးစီးသ ူ၄၄၅၄၃၄၈၄ ဦး (လူဦးေရ၏ ၈၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင် န်း)

ရှိပီး  အပိုေဆာင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးသ ူ 

၃၃၁၀၁၉၀၁ ဦး (လူဦးေရ၏ ၆၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်း)ရှိသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

အရယ်မှ ှစ်ှစ်အရယ်ကေလးငယ်များ 

အား အိမုခီရန် မျိးကဲွဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် 

ကူးစက်မ မှ  ၅၁  ရာခိုင် န်း ကာကွယ် 

ိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထိုြပင ်အသက ်ှစ်ှစ်မှ 

အသက် ေြခာက်ှစ်ေအာက် ကေလးငယ် 

များအတွက် ၃၇ ရာခိုင် န်း  ကာကွယ် 

ိုင်စွမ်းရှိေကာင်း သိရသည်။ 

အေမရိကန်ိုင်ငံတွင ်       အသက် 

ငါးှစ်ေအာက်အရယ ်      ကေလးငယ ်           

များသည်  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံမ     ခံယူရြခင်းမရှိေသးသည် ့

တစ်ခုတည်းေသာ  အသက်အရယ်အုပ်စု 

ြဖစ်သည်။ 

အေမရကိန် အစားအစာှင့် ေဆးဝါး 

ကွပ်ကဲေရးအဖွဲက Modena ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးကို   သုံးစွဲခွင့် 

အတည်ြပေပးမည်ဆိုပါက     ယင်း 

ကာကွယ်ေဆး၏ ၂၅ မိက်ုခိဂုရမ်ခန်သာ 

ှစ်ကိမ်ထုိးံှေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိ 

သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

Moderna က အသက် ေြခာက်လအရယ်မှ ေြခာက်ှစ်အရယ်ကေလးငယ်များအတွက် 

ကာကွယ်ေဆးသုံးစွဲခွင့်ရရှိရန် ေလ ာက်ထား

အိ ိယိုင်ငံ၌ အပူလ  င်းများ ဝင်ေရာက်တိုက်ခတ်

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၉၉၁၆ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ကုိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ၊ ေသဆံုးမ  

ှင့်  ေဆးုံတက်ေရာက်ကုသမ အေရ 

အတွက်များ ေလျာ့ကျလာသည့်အတွက် 

ဘရာဇီးကျန်းမာေရးဝန်ကီး  မာဆီလို 

ကွာိုဂါက  ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများ 

ေြဖေလ ာ့ြခင်းဆိုင်ရာ  ဒီဂရီတစ်ရပ်ကို 

ယခလုအတွင်း လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည်။ 

ယခုှစ် ဇန်နဝါရီလကတည်းမှစပီး 

ိုင်ငံအတွင်း     ေရာဂါကူးစက်မ များ 

ေလျာ့ကျလာခဲ့သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ   ြပည်သ ူ၁၆၃ 

ဒသမ ၈ သန်းဝန်းကျင် (၇၆ ဒသမ ၂ 

ရာခိုင် န်း)သည်    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ      

ကာကွယ်ေဆးထုိးှံမ ခံယူပီးြဖစ်သည်။ 

ြပည်သ ူ၈၅ ဒသမ ၇ သန်းသည် ကာကွယ် 

ေဆးထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ    ခံယူပီးြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

ဘရာဇီးိုင်ငံသည ်  အေမရိကန်ှင့် 

အိ ိယုိင်ငံတုိပီးေနာက် ကုိဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ အေရအတွက်  တတိယအများဆုံး 

ိုင်ငံြဖစ်သည်။      ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဂျပန်ိုင်ငံ ေဟာ့ကိုင်းဒိုးမိရှိ ရှီရီတိုကိုက န်းဆွယ်၌ 

ေပျာက်ဆုံးသွားသည့် ခရီးသည်တင် အေပျာ်စီးသေ  ဘာအား ြပန်လည်ေတွရှိ



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

တရားမဝင ်သစ်မျိးစုံ၊ ေရ ကျင်လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများှင့ ်စက်ေလှယာ်များ၊ 

စားေသာက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်ပစ ည်းများှင့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်များ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ    ၂၉

တရားမဝင်  ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 
ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် 
တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ထိေရာက်စွာ    တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး 
ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဧပ ီ၂၇ ရက်တွင် မေကွး 
တိုင်းေဒသကီး      တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  
တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 
ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဦးေဆာင်ေသာ  စစ်ေဆး 
ေရးအဖွဲက  စစ်ေဆးမ များ  ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 
မေကွးမိနယ်အတွင်း ေရ ကျင်ရာတွင် အသုံး 
ြပသည့် တရားမဝင်     ေကျာက်စုပ်ေမာ်ေတာ် 
ယာ် ၁၁ စီး၊    (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်
၂၆၅,၀၀၀,၀၀၀) ကိ ုြပည်တွင်းေရေကာင်းသွား 
ေရယာ်ဥပေဒအရ  လည်းေကာင်း၊  သံခွန် 
စက်ေလှေလးစင်း   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်
၁၄၀,၀၀၀,၀၀၀)ှင့် ကုန်တင်စက်ေလှ တစ်စင်း    
(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်   ၁,၅၀၀,၀၀၀)    ကို  
ေရအရင်းအြမစ်ှင့ ်ြမစ်ေချာင်းများဥပေဒအရ 
လည်းေကာင်း   စုစုေပါင်း   (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 
ေငွကျပ် ၄၀၆,၅၀၀,၀၀၀)  ကို   သိမ်းဆည်း 
အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတ ူဧပ ီ၂၈ ရက်တွင် အေကာက်ခွန် 
ဦးစီးဌာန၏      စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်    တာဝန်ကျ 
အေကာက်ခွန်အဖွဲများက      စစ်ေဆးမ များ 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ    ြမန်မာစက်မ ဆိပ်ကမ်း 

ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်း၌   သွင်းကုန် 

ေကညာလ ာ (ID)တွင် ေကညာထားသည်ထက် 
ပိမုိပုါရိှလာေသာ အဝတ်အထည်များ (ခန်မှန်း 
တန်ဖိုးေငွကျပ် ၅,၇၀၀,၀၀၀)ကို   လည်း 
ေကာင်း၊ ေအးရှားေဝါလ်ဆပ်ိကမ်း ကန်ုေသတ ာ 
စစ်ေဆးေရးစခန်း၌     သွင်းကုန်ေကညာလ ာ 
(ID)ှင့် ကိုက်ညီမ မရှိေသာ ေက ထည်ပစ ည်း 
များ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၅၈,၇၁၁,၀၀၀)
ကိ ုလည်းေကာင်း၊ MIPL ဆပ်ိကမ်း၌  သွင်းကန်ု 
ေကညာလ ာ (ID) ဖွင့လှ်စ်ပီး တစ်ှစ်ေကျာ်လွန် 
သည်အထိ လာေရာက်ထုတ်ယူြခင်းမရှိေသာ 
ေမာ်ေတာ်ယာ် ၂၇ စီး၊ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် 
၃၅၆,၅၀၀,၀၀၀)ကို လည်းေကာင်း စုစုေပါင်း 
(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၄၂၀,၉၁၁,၀၀၀) ကို  
သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး   အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံး 
လပ်ုနည်းှင့အ်ည ီအေရးယ ူေဆာင်ရက်လျက် 
ရှိသည်။

ထိုအတူ  အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စီမံ 
ခန်ခဲွမ ြဖင့ ်မွန်ြပည်နယ် မရမ်းေချာင်အမတဲမ်း 
စစ်ေဆးေရးစခန်း၌      တာဝန်ကျပူးေပါင်း 
စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ် ေဆးမ များေဆာင်ရက် 
ခဲ့ရာ ြမဝတီမိမ ှမ ေလးမိသို ထွက်ခွာလာ 
ေသာ ကုန်တင်ယာ်တစ်စီးေပ တွင် တရားမဝင် 
သယ်ေဆာင်လာေသာ Lipovitan -D တံဆိပ် 
အချိရည်များ        (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်
၆,၀၀၀,၀၀၀)ကုိ သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး အေကာက် 
ခွန်လုပ်ထုံးလုပန်ည်းှင့်အညီ         အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအတ ူဧပ ီ၂၉ ရက်တွင် ပခဲူးတိင်ုးေဒသ 
ကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး
အထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် တိုင်းေဒသကီး 
သစ်ေတာဦးစီးဌာန  ဦးေဆာင်ေသာ ပူးေပါင်း 
စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 
ခဲ့ရာ ပဲခူးခုိင်၊ ေတာင်ငူခုိင်ှင့် သာယာဝတီ 
ခိုင်တိုအတွင်း  တရားမဝင ်  သစ်မျိးစုံ ၁၅ 
ဒသမ ၅၁၄၆ တန်    (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်
၂,၂၄၀,၄၅၄)ကိ ု သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး   သစ်ေတာ 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ
သည်။

ယင်းအြပင်          စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး 
တရားမဝင ်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူး
အဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ 
ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ  
များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ေချာင်းဦးမိနယ်ှင့ ်
မုရံာမိနယ်များအတွင်း လုိင်စင်မ့ဲ NEW BUDDY  
CZI  125 အမျိးအစား ဆိုင်ကယ် တစ်စီးှင့် 
KENBO 125 အမျိးအစား ဆိုင်ကယ် တစ်စီး၊ 
စုစုေပါင်း (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၂၀၀,၀၀၀) 
ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး ပုိကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒ 
ှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ဧပီ ၂၇ ရက်၊ ၂၈ ရက်ှင့် ၂၉ 
ရက်တိုတွင ်  သိမ်းဆည်းရမိမ   စုစုေပါင်းမှာ 
အမ တွဲ    ၅၂  မ     (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်
၈၃၅,၈၅၁,၄၅၄) ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

မိုးညင်း၊ ြပည်ကီးတခွံန်၊ ရန်ကင်းှင့ ်ပင်ေလာင်းမိနယ်တိုတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးများ သမ်ိးဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ    ၂၉  

ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ ပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ယမန်ေန   နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင်  မိုးညင်းမိနယ်  အင်ကင်းကုန်း 

ေကျးရာအပ်ုစ ုအင်ကင်းကန်ုးေကျးရာအနီးတွင် ေအာင်ေကျာ်လတ်(ခ)

ကိုလတ် ေမာင်းှင်ပီး လင်းေမာင(်ခ)လင်းေမာင်ေမာင်ှင့ ်စိုးဦး(ခ)

ကက်ေတာတို လုိက်ပါလာသည့် ေမာ်ေတာ်ယာ်ကို ရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ  Ammonium Nitrate ၆,၀၀၀ ကီလိုကို  လည်းေကာင်း၊ 

ထိုအတူ ယင်းေန  ညေန ၅ နာရီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်း

ေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်များ ပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ြပည်ကီးတံခွန် 

မိနယ် သင်ပန်းကုန်းရပ်ကွက ်၄၇(B)လမ်း ၁၂၁ လမ်း ှင့် ၁၂၂ လမ်း 

ကား အမှတ်(၃၉/၃)ေန ဦးတူး(ခ)ဝင်းစိုး၏ ေနအမ်ိသို ဝင်ေရာက်ရှာေဖ ွ

ရာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၂,၀၉၀ ကိ ုလည်းေကာင်း၊ ထိုြပင် ယင်းေန  

နနံက် ၁၁ နာရတွီင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး ရတဲပ်ဖဲွဝင်များ 

ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည် ရန်ကင်းမိနယ် အမှတ် (၂)ရပ်ကွက် 

စည်ပင်လမ်းသစ်လမ်းရှိ  စားေသာက်ဆိုင်အနီးတွင် သက်ဦးခိုင်(ခ)

ဖွာရတ်ှင့်  လှမျိးဦး (ခ) အကီးေကာင်တို   ှစ်ဦးကို မသက  ာဖွယ် 

ေတွရှိသြဖင့် စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁,၂၀၀ ကို 

လည်းေကာင်း၊ ထိုြပင ်ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၃ နာရီ တွင် မူးယစ်ေဆးဝါး

တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်များ   ပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ပင်ေလာင်းမိနယ် ဘုရားြဖေကျးရာအုပ်စု ေနာင်ေတာေကျးရာအနီး 

ေနာင်တရား-ေအာင်ပန်းသွားကားလမ်းတွင် ခွန်ေအာင်သန်ိး ေမာင်းှင် 

ပီး ခွန်သန်းေအာင် လိုက်ပါလာသည့ ်ဆိုင်ကယ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ    စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  ၈၀,၀၀၀ ကို  လည်းေကာင်း 

သမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ်၎င်းတိုအား  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စတ်ိကိေုြပာင်းလ ဲ

ေစေသာေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ  အေရးယူထားေကာင်း  သိရ 

သည်။                                                                         ရဲြပန်ကား

စိုးဦး(ခ)ကက်ေတာ၊    လင်းေမာင်(ခ)လင်းေမာင်ေမာင်ှင့ ်
ေအာင်ေကျာ်လတ်(ခ)ကိုလတ်တိုအား     သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်
Ammonium Nitrate များှင့်အတူ ေတွရစ်။

ညအချနိ်

အိပ်ေနချနိ်တွင်

လ ပ်စစ်မီးများ

ပိတ်ထားြခင်းြဖင့်

လ ပ်စစ်ကို 

ေနစ် ေခ တာ

သင့်ပါသည်



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

မိုးညင်းမိနယ်၌ အကမ်းဖက်အဖွဲက ဒုန်းယာ်ြဖင့် ဗုံးကိုချတိ်ဆွဲ၍ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းဝင်းအတွင်းသို

ပစ်ချေဖာက်ခွဲခဲ့သြဖင့် ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားပီး သံဃာေတာ်တစ်ပါး၊ ကေလးငယ်တစ်ဦးှင့် အမျိးသားသုံးဦး ဒဏ်ရာရရှိ
ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ     ၂၉

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်    အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့ ်

ိုင်ငံေတာ်အတွင်း တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ပျက်ြပားေစရန်ှင့် ြပည်သူ 

လူထုအကား စိုးရိမ်ထိတ်လန်မ ြဖစ်ေပ လာေစရန် ရည်ရယ်၍ ဌာန 

ဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုံများ၊ လမ်းတံတားများှင့် စာသင်ေကျာင်း 

များကို အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲမ များြပလုပ်ြခင်း၊ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ  

များြပလုပ်ြခင်းှင့ ်    ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကိ ု    ရက်စက်စွာ လုပ်ကံ 

သတ်ြဖတ်ြခင်းများ ြပလုပ်လျက်ရှိသည့်အြပင ်ဗုဒ ဘာသာဝင ်ြမန်မာ 

လမူျိးများ၏ အထွတ်အြမတ်ထားရာ သာသနာပိင်ုအေဆာက်အအုမံျား၊ 

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများကုိပါ အကမ်းဖက်ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်ြခင်း၊ 

မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွြခင်းှင့ ်ရဟန်းသဃံာေတာ်များ ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင် 

သတ်ြဖတ်ြခင်းများကိ ုစိတ်ှလုံးညိးွမ်းဖွယ ်ရက်စက်စွာ ြပလုပ်ေန 

ကသည်ကိ ုေတွရှိရသည်။

ဗုံးစထိမှန်ဒဏ်ရာရ

ထိသုို ြပလပ်ုလျက်ရိှရာတွင် ဧပ ီ၂၈ ရက် ည ၆ နာရ ီ၄၅ မနိစ်တွင် 

ကချင်ြပည်နယ် မိုးညင်းမိနယ် နန်းမားေကျးရာအုပ်စု နန်စေလာ် 

ေကျးရာရှိ “ဒက ိဏဝန်မန်” (ေတာင်ေကျာင်း)ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း 

တိုက်အား အကမ်းဖက်အဖွဲများက ဒုန်းယာ်ြဖင့် ဗုံးတစ်လုံးကို 

ချတ်ိဆဲွ၍ ပစ်ချေဖာက်ခဲွခ့ဲပီး ငါးမိနစ်ခန်အကာတွင် ထပ်မံ၍ ဗံုးတစ်လံုး 

ပစ်ချေဖာက်ခဲွတိက်ုခိက်ုခဲရ့ာ အဆိပုါ ဗုံးှစ်လုံးမှာ ဘန်ုးကီးေကျာင်းဝင်း 

အတွင်း၌ အလှပွဲအတွက် ချက်ြပတ်ြပင်ဆင်ေနသည့ ်ေနရာအနီးသို 

ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲ့သည်။    ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်  ေကျာင်းတိုက်ေန 

ဆရာေတာ် ဥးဝိမလ သက်ေတာ် (၇၈)ှစ်၊ ဝါေတာ် (၂၅)ဝါှင့် အဆုိပါ 

ေကျးရာေန ဦးသန်းထွန်း (၅၂)ှစ်၊ ဦးေအာင်ကီး (၆၈)ှစ်၊  ဦးြမကီး 

(၈၃)ှစ်၊ ေမာင်ဓာတ်စ ံ(၅)ှစ်တိုတွင်   ဗုံးစထိမှန်ဒဏ်ရာများ  ရရှိခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ြဖစ်စ်တွင် ဗုဒ ဘာသာဝင်ြမန်မာလူမျိးများ၏ အထွတ် 

အြမတ်ထားရာ သာသနာပိုင် အေဆာက်အအုံများ၊ ဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများကုိပါ အကမ်းဖက်ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်ခ့ဲသည့် အကမ်းဖက် 

သမားများအား ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး၍ ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူိုင်ေရး 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက  နယ်ေြမခံတပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများှင့ ်

ပူးေပါင်း၍  လုံ ခံေရးလပ်ုငန်းစ်များှင့အ်ည ီ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရိသည်။                                                   သတင်းစ်

ဥးဝိမလ (ဒဏ်ရာရ)

ဦးေအာင်ကီး (ဒဏ်ရာရ)

ဦးြမကီး (ဒဏ်ရာရ)

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေဝခံများ၏ 

လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများအား လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းတို ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ    ၂၉

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ် 

ေနေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များသည ်ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကို ပျက်ြပားေစရန်ှင့် ြပည်သူလူထုကို အေကာက ်

တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ် 

လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းတုိကုိ လူမ ကွန်ရက် 

များမှတစ်ဆင့ ်နည်းမျိးစုံြဖင့ ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ တိုအေပ  

မသနိားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ 

အသံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊   ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  တစ်နည်းနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ 

အများြပည်သအူေှာင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်ြပလပ်ုမ များ ြပလပ်ုြခင်း၊ 

လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကိ ုထပ်ဆင့မ် ေဝြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့လ င်  အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ 

ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊ အီလက်ထေရာနစ် 

ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့်    တည်ဆဲဥပေဒများအရ 

အေရးယူခံရမည့်အြပင် ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေရ ေြပာင်းိုင ်

ေသာပစ ည်း၊   မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများကိ ုအကမ်းဖက်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒအရ သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်း 

ခံရပါက ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း ၂၀၂၂ 

ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ုိင်ငံပုိင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် အသိေပး 

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို   အသိေပး   သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ြမင်း ခံမိနယ် လယ်ကျင်းဦးေကျးရာေန 

မင်းသန်ိးသည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Min Thein” Facebook အေကာင့၊် 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး မဂ  လာဒုံမိနယ် ရာသစ်ရပ်ကွက်ေန ဆန်းွန်  

သည် ၎င်းအသုံးြပသည့် “Sann Nyunt” Facebook အေကာင့်၊ 

မဂ  လာဒုံမိနယ် ပျ်းမပင်ရပ်ကွက်ေန ေမေအးဝင်း (ခ)ဂျက်ကလင်း 

သည် ၎င်းအသုံးြပသည့် “May Aye Win” Facebook အေကာင့်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေကျာက်ဆည်မိနယ ်ကပ်ပန်ေကျးရာေန 

ေမာင်စိုးသည ်၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Mg Soe” Facebook အေကာင့်၊ 

မွန်ြပည်နယ် ေမာ်လမိင်မိနယ် မိင်သာယာရပ်ကွက်ေနသူများ 

ြဖစ်သည့ ်ထက်ရာဇှင့ ်ဖူးပွင့်ဦးတုိသည် ၎င်းတိုအသုံးြပသည့ ်“Htet 

Yarza” Facebook အေကာင့်ှင့ ် “Phoo Pwint Oo” Facebook 

အေကာင့တ်ိုသည် အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ်ြပ 

၍ ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် 

လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းတုိ ြပမလူပ်ုေဆာင်ခဲသ့ည့အ်တွက် တရား 

ဥပေဒှင့်အညီ  ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအမ ဖွင့်လှစ် အေရးယူြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်း 

များ၊ ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များ 

သည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်အစိုးရ 

ယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်  

ြခင်းတို  ြပလုပ်ခဲ့မ အေပ   အားေပးကူညီြခင်း ြပလုပ်ခဲ့သူများအား 

ဥပေဒှင့်အညီ    ထိေရာက်စွာ  အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ထိသုိုလ ံေဆာ်သ၊ူ ဝါဒြဖန်သမူျားအား ဆက်လက်ေဖာ်ထတ်ု အေရးယ ူ

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                                

သတင်းစ်



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ပဲမျိးစုံှင့် ကျန်းမာေရး
ြမန်မာိုင်ငံတွင ်  ပဲအမျိးမျိးစိုက်ပျိးစားသုံး 

လျက်ရှိကရာ ၎င်းတိုအနက် စားသုံးမ အများဆုံး 

ြဖစ်ကေသာ ကုလားပဲ၊ ပဲစင်းငုံ၊ ပဲပုပ်၊ စားေတာ်ပဲ၊ 

မတ်ပှဲင့် ပတဲစီမ်ိး စသည့် ပအဲမည်တစ်မျိးချင်းစ၏ီ 

လသူားတိုအတွက် ကျန်းမာေရးအကျိးေကျးဇူးများ 

အေကာင်းကိ ုေအာက်ပါအတိင်ုး အကျ်းချပ်ေဖာ်ြပ 

လိုပါသည်။ 

ကုလားပ ဲ

ကုလားပဲတွင ်အာဟာရဓာတ်ေပါက ယ်ဝလှ 

သည့်အြပင် ေဈး န်းချိသာပီး အလွယ်တကဝူယ်ယ ူ

ရရှိိုင်သြဖင် ့     “ဆင်းရဲသားအမ ဲ(Poor Man’s 

Beef)”ဟ ုေခ စမှတ်ြပကပါသည်။ အဘယ်ေကာင့် 

ဆိေုသာ်  အမသဲားှင့် ကလုားပတဲိုတွင် တညူေီသာ 

အာဟာရဓာတ်ကိ ု ရရှိိုင်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ 

ထိုြပင် ကလုားပတွဲင် ကစဓီာတ်ှင့် အသားဓာတ်တို 

အဓိကပါဝင်ေနကသည်။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ ်(ေခ ) 

ကစီဓာတ်ကုိ ေကာ်ဓာတ်ဟုေခ သည်။ ကစီဓာတ်က 

ခ ာကိုယ်ကီးထွားေရးအတွက ်မြဖစ်မေနလိုအပ ်

သက့ဲသုိ သွားလာလ ပ်ရှားမ ှင့် အသက်ရှင်ေနထုိင် 

မ တိုအတွက် အင်အားအများဆုံးေပးေသာဓာတ ်

လည်းြဖစ်ပါသည်။ ထိုမ မက ပင်ပန်းွမ်းနယ်မ ကို 

ေြပေပျာက်ေစ၍   ခ ာကိုယ်မွမ်းမံမ ၊  ေသွးသား 

ညွီတ်မ တိုကိုလည်း ၎င်းကစဓီာတ်က စွမ်းေဆာင် 

ေပးိုင်သည်။  အသားဓာတ်က  ခ ာကိုယ်တည် 

ေဆာက်ေရးအတွက ်မြဖစ်မေနလိုအပ်ေသာဓာတ ်

ြဖစ်သည်။ လသူားတို အသက်ရှင်ေရးအတွက် ေရက 

လွဲလ င် ဒုတိယေြမာက ်အေရးအကီးဆုံးဓာတ်မှာ 

အသားဓာတ် ြဖစ်သည်။ ခ ာကိယ်ုေတာင့်တင်းေရး၊ 

အသားတည်ေဆာက်မ  အားေပးေရး၊ ေသွးသား 

ဆူဖိးတိုးတက်ေစေရး၊ ဦးေှာက်၊ ှလုံးအသား 

မ င်များ၊ ေကျာက်ကပ်ှင့် အေကာများမပျက်စီးေစ 

ရန်ှင့် ေရာဂါဘယများ အလွယ်တက ူမကျေရာက် 

ေစရန် ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ အသားဓာတ် 

က တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ေပးပါသည်။ ကေလးများ 

တွင် အသားဓာတ်မလုံေလာက်ပါက ကီးထွားမ  

ရပ်ဆိုင်းပီး အရပ်ပုကာ လူစ်မမီြဖစ်တတ်သလို 

အများဆုံးပါရိှပီး ၎င်းဓာတ်က ခ ာကိယ်ုထ ဲေရာက် 

သွားေသာအခါ ဓာတ်ြပပီးေနာက ်ေသွးဖိအားကိ ု

ေလ ာ့ချေပးပါသည်။  ထိုေကာင် ့ေသွးတိုးေရာဂါ 

ရှိသူများအေနြဖင် ့    ပဲစင်းငုံကိ ု   ေနစ်စားေပး 

သင့်သည်။   ပိုတင်းဓာတ်အြပည့်အဝပါရှိသည် ့

ပစဲင်းငုကံိ ုစားေပးြခင်းြဖင့် ဆလ်ဲများ၊ တစ်သ းများ၊ 

က က်သားများှင် ့    အိုးများကိ ု    ေကာင်းစွာ 

တည်ေဆာက်ေစကာ ခ ာကုိယ်ကီးထွားဖံွဖိးေစ 

ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ခ ာကုိယ်ထဲရိှ ဆဲလ်အသစ် 

များတည်ေဆာက်မ ကို အားေပးသည်။ ပဲစင်းငုံ 

တစ်ခွက် ေနစ်စားေပးြခင်းြဖင့် ပိတုင်း ၁၁ ဂရမ် 

ကို ရရှိိုင်ပါသည်။ ေဖာလိပ်ဓာတ်က ယ်ဝသြဖင့် 

ေသွးအားနည်းေရာဂါ မြဖစ်ေစေတာ့ေပ။ ထိုြပင် 

ေမွးရာပါေဖာလိပ်ဓာတ်ချိတဲ့ြခင်းကလည်း အာုံ 

ေကာအားနည်းြခင်းကိ ု ြဖစ်ေစိုင်သည်။ ထိုအခါ 

ပဲစင်းငုံစားေပးြခင်းြဖင့် ေသွးအားနည်းေရာဂါှင့် 

အာုံေကာအားနည်းြခင်းမြဖစ်ေအာင ်ကာကွယ် 

ေပးထားိုင်ပါသည်။         အရယ်ေရာက်ပီးသ ူ

ပါဝင်မ  မရိှသေလာက် လွန်စွာနည်းပါးေသာ်လည်း 

အာဟာရဓာတ်က ယ်ဝေသာေကာင် ့    ကိုယ်ခ ာ 

အေလးချနိ် ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းလိုသူများ မှီဝဲစားသုံး 

သင့်သည်။ ပဲြပတ်တွင ်ေချဖျက်လွယ်ေသာ အမ င် 

ဓာတ်အေြမာက်အြမားပါရိှေနကပီး ၎င်းဓာတ်များ 

က အစာေြခလမ်းေကာင်းအတွင်း အစာကိ ုလ ပ်ရှား 

ေရလျားေစသည် ့  အလိုအေလျာက်  က က်သား 

လ ပ်ရှားမ ကုိ အားေပးသြဖင့် ဝမ်းချပ်ြခင်းမှကာကွယ် 

ေပးပါသည်။    စားေတာ်ပဲြပတ်တွင ်   nicotinic 

အက်စစ်ပါရှိသြဖင် ့ေသွးထဲရှိမေကာင်းေသာ LDL 

ကိုလက်စထေရာကိ ု          ေလ ာ့ချေပးိုင်သည်။ 

စားေတာ်ပဲက         သံဓာတ်အရင်းအြမစ်ြဖစ်ြခင်း 

ေကာင့် ေသွးနီဥဆဲလ်များကုိ ေကာင်းစွာတည်ေဆာက် 

ေစကာ ေသွးအားနည်းေရာဂါှင့် အလွန်အမင်း 

ေမာပန်းြခင်းတိုမ ှ  ကာကွယ်ေပးိုင်ပီး   ကိုယ်ခံ 

စွမ်းအားကိ ုတိုးတက်ြမင့်မားလာေစပါသည်။ ထိုြပင် 

အဆုတ်ထဲရှိေအာက်ဆီဂျင်ကိ ု     ခ ာကိုယ်အှံ 

ပိုေဆာင်ေပးသည်။  

စားေတာ်ပတွဲင် lutein ှင့် carotenoid တိုပါရိှ 

ေနသြဖင့် ပြဲပတ်ကိ ုပံုမှန်စားသံုးေသာသူများသည် 

အသက်အရယ်ကီးရင့်လာြခင်းေကာင် ့ ြဖစ်တတ် 

ေသာ မျက်စေိရာဂါအမျိးမျိးှင့် မျက်စေိရတမ်ိေရာဂါ 

ြဖစ်ိုင်ေြခအလားအလာကို   ေလ ာ့ချေပးိုင်ပါ 

သည်။ စားေတာ်ပဲြပတ်တစ်ခွက်စာပမာဏထဲတွင် 

ဗီတာမင်ေက ၄၄ ရာခိုင် န်း        ပါရှိသည့်အြပင ်

ဗီတာမင်ဘီလည်း  အြပည့်အဝပါရှိသြဖင် ့  အိုး 

ကျန်းမာသန်စွမ်းေစကာ ေဟာ်မုန်းအေြပာင်းအလဲ 

ေကာင့် အိုးက ပ်ဆတ်ြခင်းမှလည်း ကာကွယ်ေပး 

ိင်ုသည်။  ထိုေကာင့်  ကေလး၊  လူကီးများသာမက 

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေလာင်းများပါ      ပဲြပတ်ကို 

စားေပးသင့်သည်။ ထိုြပင ်စားေတာ်ပဲက ေသွးထဲ 

ရှိ သကားပမာဏကိ ုပုံမှန်ြဖစ်ေစြခင်း၊ ခ ာကိုယ် 

အတွက် လိအုပ်ေသာခွန်အားများကိ ုထတ်ုလပ်ုေပး 

ြခင်း၊  ခ ာကိုယ်တွင်းဇီဝြဖစ်စ်ကို   တိုးတက် 

ေကာင်းမွန်ေစြခင်း၊  ေသွးခဲြခင်းမှကာကွယ်ြခင်း၊ 

ှလံုးကျန်းမာေစြခင်း၊ အစာအိမ်ကင်ဆာ၊ ေလပ န် 

ေဖာင်းပွသည့်ေရာဂါ၊ မှက်ခုေရာဂါ၊ အယ်လ်ဇုိင်းမား 

(ေခ ) ဦးေှာက်အကိဇရာေရာဂါတိုကိ ုကာကွယ် 

ေပးြခင်းြဖင့် ေကာင်းကျိးြပပါသည်။ ေဖာလပ်ိဓာတ် 

အရင်းအြမစ်စေုဝးရာ စားေတာ်ပြဲပတ်ကိ ုကိယ်ုဝန် 

ေဆာင်မခိင်များ စားေပးြခင်းြဖင့် ေမွးဖွားလာေသာ 

ကေလးငယ်များတွင် ေမွးရာပါ ဦးေှာက်ှင့် အာုံ 

ေကာေဝဒနာများ ြဖစ်ိင်ုေြခအလားအလာ နည်းပါး 

ေစသည်။ အမျိးသမီးများ ေသွးဆံုးကုိင်မြဖစ်ေစပါ။

မတ်ပဲ 

မတ်ပဲတွင် ဗီတာမင်၊ ပိုတင်း၊ သတ ဓာတ် 

စသည်တိုအေြမာက်အြမားပါဝင်ေနေသာေကာင့် 

လူသားတိုကျန်းမာေရးအတွက ်    အေရးပါေသာ 

ပဲတစ်မျိးြဖစ်ပါသည်။ မတ်ပဲသည် သံဓာတ်ြပည့်ဝ 

ေသာ ေကာက်ပသဲီးံှတစ်မျိးြဖစ်၍ ခွန်အားြဖစ်ေစ 

သည်။ အထူးသြဖင် ့သံဓာတ်အားနည်း၍ ဓမ တာ 

မမှန်ေသာ အမျိးသမီးများ မြဖစ်မေနစားေပးသင် ့

သည်။ မတ်ပတွဲင် ေကျညက်လွယ်ေသာ အမ င်ဓာတ် 

ှင့် ေကျညက်ခေဲသာ အမ င်ဓာတ်ဟ၍ူ အမ င်ဓာတ် 

ှစ်မျိး က ယ်ဝစွာပါရှိေနကပီး ၎င်းအမ င်ဓာတ် 

များက   အစာေြခစနစ်ကို    ေကာင်းမွန်ေစကာ 

ဝမ်းချပ်ြခင်းမှလည်း      ကာကွယ်ေပးသည်။ 

ေဖာလစ်အက်စစ်ှင့် မဂ နီစီယမ်ဓာတ်တို မတ်ပဲ 

တွင်ပါရှိသြဖင့် ှလုံးကျန်းမာေအာင် အေထာက် 

အကြူပေပးိင်ုပါသည်။ ထိုြပင် မတ်ပကဲ ခ ာကိယ်ု 

ထဲရှိ မေကာင်းေသာကိုလက်စထေရာကို ကျေစ 

သည်။ ထိုြပင ်မတ်ပဲှင့် ေထာပတ်ေကာ်စားေပး 

ြခင်းြဖင် ့         

                   စာမျက်ှာ ၁၇ သို 

မျိးသည် ပုိေမ းပုိဆိမ့်ေသာအရသာထူး၍ ရှမ်းြပည် 
နယ်၌ ၁၉၅၅ ခုှစ်တွင် တိုးချဲစိုက်ပျိးခဲ့ပါသည်။ 
ပဲပုပ်တွင် ခွန်အားှင့် ေသွးနီအားကို   တိုးတက် 
ေစေသာ      သဓံာတ်အလုအံေလာက်ပါရိှေနသြဖင့် 
သက်သတ်လွတ်စားသူများအတွက ်      သံဓာတ် 
ြဖည့်စွက်စာအြဖစ် အားကိုးထိုက်ပါသည်။ ပပဲပ်ုတွင် 
ပါရှိေသာ အသားဓာတ် (ေခ ) ပိုတင်းဓာတ်က 
အြခားေသာသီးံှပင်များထရိှဲ ပိတုင်းဓာတ်မျိးှင့် 
မတဘူ ဲသာလွန်ေကာင်းြမက်ေသာ ပထမတန်းစား 
ပိုတင်းဓာတ်ြဖစ်သည်။ ၎င်းပိုတင်းဓာတ်သည ်
အမဲသား၊ ကက်ဥှင့် ွားုိတွင်ပါရိှေသာ ပုိတင်း 
ဓာတ်ှင့် အမျိးအစားတူညီုံမ မက ပဲပုပ်တွင် 
ပုိတင်းဓာတ်ပါဝင်မ  ပုိများသည်။ ထူးြခားချက်မှာ 
ပပဲပ်ုတွင်ပါရိှေသာ ပိတုင်းပမာဏသည် အမသဲား 
ထက်ှစ်ဆ၊     ကက်ဥထက်သုံးဆ၊    ွားိုထက် 
ဆယ့်တစ်ဆ ပိမုိသုည်။ ပပဲပ်ုတွင် ကစဓီာတ်ပါဝင်မ  
လွန်စွာနည်းသြဖင့်   အဝလွန်သူများှင့်    ဆီးလွန် 
ေရာဂါရိှသူများအတွက်     ေကာင်းကျိးြပပါသည်။ 
ပဲပုပ်က ပိန်ေသာသူကုိ ဝဖိးေစြခင်း၊ အသားအေရ 
ကိ ုအရယ်တင်ပုျိစိြုပည်ေစြခင်း၊ ဝမ်းချပ်ေရာဂါကိ ု
ကုသိုင်ြခင်း၊ က က်သား၊ အေရြပားှင် ့အေကာ 
များကို   အားေကာင်းေစြခင်း၊   ခ ာကိုယ်တွင်း 
အပူဓာတ်ြဖည့်ေပး၍ အားြပည့်ေစြခင်း၊ အသည်း၊ 
ေကျာက်ကပ်၊ အဆတ်ုှင့် အစာအမ်ိတိုကိ ုကျန်းမာ 
ေစြခင်း၊ ဗီတာမင်ေအဓာတ်က ယ်ဝ၍ မျက်စိအား 
ေကာင်းေစြခင်း၊ ဦးေှာက်ှင့် အာုံေကာများကိ ု
အားေပးြခင်း စသည်ြဖင့် ေကာင်းကျိးြပသည်။ 
ထိုြပင ်အိုးှင့် သွားများကိ ုခိုင်မာေစြခင်း၊ အိုး 
ကီးထွားမ ကိ ုအားေပးြခင်း၊ ကိုယ်ခ ာထွားကျိင်း 
ေစြခင်းတိုေကာင် ့ကေလးငယ်များှင် ့သက်ကီး 
ရယ်အိမုျားအေနြဖင့ ်ပပဲပ်ုကိ ုမြဖစ်မေနစားေပးသင့် 
ပါသည်။ ပဲပုပ်ကိ ုအပူေပး၍ ချက်ြပတ်ထုတ်လုပ ်
ေသာ ပဲိုဒန်ိခကဲိ ုွားိုဒန်ိခှဲင့်   င်းယှ်ကည့်ပါက 
ပဲုိဒိန်ခဲက  အနံအရသာတွင်  သာလွန်ေကာင်းမွန် 
သည်။ ထိုြပင် ပဲုိဒိန်ခဲကလည်း ွားုိဒိန်ခဲနည်းတူ 
လူသားတုိ၏     အစာအိမ်ှင့်    အူလမ်းေကာင်းကုိ 
အကျိးြပေပးေသာ     ပိုးမ ားေလးများပါရှိေနပီး 
ထူးြခားချက်မှာ ပဲိုဒိန်ခဲထဲရှိ ၎င်းအကျိးြပပိုးမ ား 
ေလးများက   အရယ်အစားပိုကီးကာ   ပို၍လည်း 
အစွမ်းထက်ြမက်ေကာင်း ေလ့လာသိရှိရပါသည်။

စားေတာ်ပဲ 

စားေတာ်ပဲြပတ်တွင် လူသားတုိကျန်းမာေရး 

ကိ ုအေထာက်အကြူဖစ်ေစေသာ ဗတီာမင်ှင့် သတ  

ဓာတ်တို အလုအံေလာက်ပါရိှပီး ေဘးြဖစ်ေစတတ် 

ေသာ ကိုလက်စထေရာ လုံးဝမပါရှိသည့်အတွက ်

ေနစ်စားသုံးေပးသင့်ေသာ အာဟာရြဖစ်ေကာင်း 

USDA (ေခ ) အမျိးသားအာဟာရြပစစ်တမ်းများ 

ှင့် WHFoods တိုက အခိင်ုအမာေထာက်ခထံားက 

ပါသည်။ ပဲြပတ်ထဲတွင ်အဆီဓာတ်ှင့် ကယ်လိုရီ 

ပပဲပ်ုတွင်ပါရိှေသာ ပိတုင်းပမာဏသည ်အမသဲားထကှ်စ်ဆ၊     

ကက်ဥထက်သုံးဆ၊  ွားိုထက် ဆယ့်တစ်ဆပိုမိုသည်။ ပဲပုပ်တွင် 

ကစဓီာတ်ပါဝင်မ  လွန်စွာနည်းသြဖင့်   အဝလွန်သမူျားှင့်    ဆီးလွန် 

ေရာဂါရိှသမူျားအတွက် ေကာင်းကျိးြပပါသည်။ ပပဲပ်ုက ပန်ိေသာသ ူ

ကို ဝဖိးေစြခင်း၊ အသားအေရကို အရယ်တင်ုပျိစိုြပည်ေစြခင်း၊ 

ဝမ်းချပ်ေရာဂါကိ ုကသုိင်ုြခင်း၊ က က်သား၊ အေရြပားှင့် အေကာ 

များကိ ု  အားေကာင်းေစြခင်း၊   ခ ာကိယ်ုတွင်း အပဓူာတ်ြဖည့်ေပး၍ 

အားြပည့်ေစြခင်း၊ . . . . . စသည်ြဖင့် ေကာင်းကျိးြပ

အရယ်ေရာက်ပီးသူများတွင်လည်း    အသားဓာတ် 

လုံေလာက်စွာမရရှိပါက     အင်အားကုန်ခန်းပီး 

ကိယ်ုစတ်ိှလုံး ပင်ပန်းြခင်း၊ ကတန်ုကယင်ြဖစ်ြခင်း၊ 

ေရာဂါရလွယ်ြခင်းတို ြဖစ်တတ်သည်။ ထိုေကာင် ့

ခ ာကိယ်ု၏ ပျက်စီးချိယွင်းေနေသာ အသားအေရ 

ုပ်ကလာပ်များကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းထူေထာင်ေပး 

သည့် အသားဓာတ်အရင်းအြမစ်ြဖစ်ေသာ ကလုားပ ဲ

ကို စားသုံးေပးသင့်ပါသည်။

ပဲစင်းငုံ

ပစဲင်းငုကံိ ုကလုားပေဲလာက် လသူုံးမများေသာ် 

လည်း  ကုလားပဲထက ်  လူှင့်   ပိုတည့်သည်ဟ ု

ေရှးလူကီးသူမများက အယုံအကည်ရှိကသည်။ 

ပဲစင်းငုံထဲတွင် ပိုတက်စီယမ်သတ ဓာတ် အဓိက 

လူတစ်ေယာက်အတွက ်  တစ်ေနတာ   ဗီတာမင် 

ဓာတ်လိုအပ်ချက်ပမာဏကို တစ်ခွက်စာပမာဏ 

ရှိေသာ ပဲစင်းငုံထဲမ ှလုံေလာက်စွာရရှိိုင်ပါသည်။ 

ပဲစင်းငုံအေစ့၊ အရက်ှင့် အသီးထဲတွင် ေအာ်ဂဲနစ် 

ဓာတ်ေပါင်းစုများ   ပါရှိေနသြဖင် ့     ခ ာကိုယ် 

ေရာင်ရမ်းနာများကိ ုေကာင်းစွာကသုေပးိင်ုသည်။ 

ပဲစင်းငုံက ကိုယ်အေလးချနိ်ကျေစြခင်း၊ ကိုယ်ခံ 

အားေကာင်း၍ ခွန်အားတိုးပွားေစြခင်း၊ ှလုံးှင့် 

ှလုံးေသွးေကာများကိ ုကျန်းမာေစြခင်း၊ အစာေြခ 

စနစ်ကျန်းမာေစြခင်း စသည်တိုအတွက်ကိုလည်း 

ေကာင်းကျိးြပေပးိုင်ပါသည်။

ပဲပုပ်  

ပဲပုပ်အမျိးမျိးရိှသည့်အနက် “ေရ ဝါ” ေခ  ပဲပုပ် 

တင်ထက်ထက်ေဇာ် 



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

ဝိင်ုးဝန်းပစ်ခတ်ခဲသ့ြဖင့ ်ယာ်ေပ တွင် လိက်ုပါလာသည့ ်ဧရာဝတတီိင်ုး 

ေဒသကီး ပန်းတေနာ်မိနယ်ေန ဦးေနမင်းထွန်း(၄၂)ှစ်တွင်  ေသနတ် 

ထိမှန်ဒဏ်ရာများရရှိကာ  ေသဆုံးသွားခဲ့ပီး ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ပဲခူး 

မိနယ်ေန   ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ်(၅၂)ှစ်၊   တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

မိတ်မိနယ်ေန ဦးသက်ေဇာ်ဦး(၄၈)ှစ်၊  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  

ငပေုတာမိနယ် ပျေံရေကျာ်ေကျးရာေန ဦးဇာနည်ုိင်(၃၀)ှစ်၊ ပန်းတေနာ် 

မိနယ် ကျံတစ်ေချာင်းေကျးရာေန ဦးေအာင်ေအာင်ထက်(၂၈)ှစ်၊ 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး    ပုေလာမိနယ်  ဇရပ်ဆိပ်ေကျးရာေန 

ေဒ မီသူလွင်(၃၂)ှစ်၊   ပုေလာမိနယ ်    လက းေကျးရာေန  ဦးြမင့်စိုး 

(၃၇)ှစ်၊   ရခိုင်ြပည်နယ ်အမ်းမိနယ ်ေကျာက်ေြမာင်းေကျးရာေန 

ကိေုအာင်လင်းေထွး (၁၉)ှစ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ေကာမှ့းမိနယ် 

ေညာင်ပင်သာေကျးရာေန ေဒ စန်းစန်းေမာ်(၃၁)ှစ်၊ မဂ  လာေတာင်ွန်  

မိနယ်ေန ေဒ မိချိ(၅၆)ှစ် (ဘ)ဦးဘိုနီ၊ ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ်ေန 

ဦးရဲတင့်(၄၈)ှစ်ှင့် ယာ်ေမာင်း ဦးေတဇာေအာင်တိုတွင်  ေသနတ် 

ထိမှန်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သည်။

အလားတူ အဆိုပါအကမ်းဖက်အဖွဲသည ်ညေန ၅ နာရီ မိနစ် 

၅၀ တွင်   အထက်ပါ အခင်းြဖစ်ပွားခဲ့သည့်ေနရာတွင ် ယာ်ေမာင်း 

ဦးေဇာ်မင်းဦး(၄၂)ှစ် ေမာင်းှင်ပီး ရန်ကန်ုမှ ထားဝယ်သို ထွက်ခွာလာ 

သည့ ်“ေရ လရီတနာ” ယာ်လိင်ုးမှ ယာ်အမှတ်(စစိစ်ဆ)ဲ ခရီးသည်တင် 

ယာ်အား ထပ်မံ၍ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ကာ ေသနတ်များြဖင့ ်ဝိုင်းဝန်း 

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ 

ိုတိုက်မိခင်များအတွက်   ိုထွက်အားေကာင်း 

ေစသည်။      ပိုတင်းဓာတ်အရင်းအြမစ်ြဖစ်သည့် 

မတ်ပဲကိုစားပီးေနာက် ခ ာကိုယ်ဖွံဖိးကီးထွား 

လာကာ     က က်သားတစ်သ းများကိ ု  ခွန်အား 

ြဖစ်ေစသည်။    ထမင်းကဲ့သို     အစားအစာများ 

စားပီးေနာက ်   ေသွးထဲမှ   ဂလူးကိုစ်ပမာဏကိ ု

မတ်ပကဲ ထန်ိးညေိပးိင်ုသည်။ ဆီးချိေရာဂါြဖစ်ခါစ 

လနူာများအေနြဖင့် မတ်ပြဲဖင့်လပ်ုထားေသာ ပပဲင် 

ေပါက်လက်တစ်ဆုပ်စာပမာဏကုိ ကက်ဟင်းခါးသီး   

အေနေတာ်အရယ်တစ်လံုးြဖင့်ကိတ်၍ ေဖျာ်ေသာက် 

ေပးပါ။   ဤေဆးအား   တစ်ေနတစ်ကိမ် န်းြဖင့် 

ေလးလခန် ကာေအာင ်    စွဲေသာက်ေပးြခင်းြဖင် ့

ဆီးချိေရာဂါကို          အြမစ်ြပတ်ေစိုင်ပါသည်။ 

မှတ်eာဏ်အားနည်းြခင်း၊ စတ်ိကေယာင်ေချာက်ချား 

ြဖစ်ြခင်း၊ သတိေမ့ေလျာ့ြခင်း စသည့် အာုံခံအဂ   ါ 

အဖဲွအစည်းြပဿနာများအတွက် မတ်ပကဲ လွန်စွာ 

ေကာင်းကျိးြပသည်။    ထိုြပင ်   အဆစ်အမျက် 

ေရာင်ရမ်းြခင်းများ သက်သာေစြခင်း၊ ကိုယ်ခံအား 

ေကာင်းေစြခင်း၊  အဆီကျေစြခင်း၊   အိုးအား 

ေကာင်းေစြခင်း   စသည်ြဖင့်    ေကာင်းကျိးြပသည့် 

အြပင် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များအေနြဖင့်လည်း 

မတ်ပကဲိ ုြဖည့်စွက်စာအြဖစ် စားသုံးေပးသင့်ပါသည်။ 

ပဲတီစိမ်း 

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ပမဲျိးစုသံီးံှကိ ုဧက ၁၀ သန်း 

နီးပါးစိုက်ပျိးလျက်ရှိရာ ၎င်းတိုအနက် ပဲတီစိမ်း 

စိုက်ဧကမှာ    အများဆုံးြဖစ်သည်။   ပဲတီစိမ်းကိ ု

ြပည်ပပိုကုန်တွင ်အားကိုးရပီး ြပည်တွင်းစားသုံး 

မ အတွက်ကိုလည်း     အားထားရေသာသီးှံြဖစ ်

သည်။ ပဲတီစိမ်းတွင ်လူကိုေဘးြဖစ်ေစေသာအဆ ီ

လုံးဝမပါရှိေပ။ တစ်ေအာင်စအေလးချနိ်ရှိေသာ 

ပတဲစီမ်ိးတွင်ပါရိှသည့ ်ပိတုင်းဓာတ်သည် ၎င်းှင့် 

အေလးချနိ်တူ ကက်သား သိုမဟုတ် ကက်ဆင ်

သုိမဟုတ် ဆယ်လ်မွန်ငါး တစ်ေအာင်စထဲတွင်ပါရိှ 

ေသာ ပိတုင်းဓာတ်ပမာဏှင့် ထပ်တညူမီ ေနပီး 

ကက်ဥြပတ်တစ်လံုး၏ ပိတုင်းပမာဏှင့်လည်း 

ထပ်တူညီေကာင်း သိရသည်။ ပဲတီစိမ်းရိှ ေကာ့ပါး 

ဓာတ်က  လူခ ာကိုယ်   အသားအေရအတွက ်

အရယ်တင်ပုျိေစေသာ       လ ိဝှက်ချက်ြဖစ်ပါသည်။ 

ပတဲစီမ်ိးကိ ုနနံက်စာအာဟာရအြဖစ် ေနစ်စားသုံး 

ေပးြခင်းြဖင် ့ မျက်ှာေပ က  အမည်းစက်ေြပာက ်

များှင့် အေရးအေကာင်းများကိ ုေလျာပ့ါးသက်သာ 

ေစသည်။ ယေနကမ ာတွင် လူသားများ ေနထိုင် 

စားေသာက်မ စနစ်မကျြခင်းေကာင် ့ကျန်းမာေရး 

ဆတ်ုယတ်ုေနကသည်။ ပတဲစီမ်ိးက အစာေြခစနစ် 

ကိေုကာင်းမွန်ေစပီး  ခ ာကိယ်ုတွင်း ဇဝီကမ ြဖစ်စ် 

ကို တိုးတက်ေစသြဖင့်  ေသွးလ တ်ေကာများှင့် 

ဆံချည်မ င်ေသွးေကာငယ်များအတွင်း ကိုလက် 

စထေရာများ အနည်ကျပတ်ိဆိုြခင်းကိ ုေလ ာခ့ျေပး 

ိုင်သည်။ ထိုြပင ်ကိုလက်စထေရာေကာင် ့ှလုံး 

ေရာဂါြဖစ်ြခင်းမှလည်း ကာကွယ်ေပးိုင်ပါသည်။ 

ပတဲစီမ်ိးပုမှံန်စားေပးြခင်းက အစာေကျညက်လွယ် 

ြခင်း၊ အိုးအားေကာင်းေစြခင်း၊ သွားှင့် သွားဖုံး 

ကျန်းမာေစြခင်း၊ ေသွးတုိးေရာဂါမှ ကာကွယ်ေပးြခင်း၊ 

စတ်ိအာံုခံစွမ်းအား တုိးပွားေစြခင်း၊ ကုိယ်ခံစွမ်းအား 

ကိ ုတိုးတက်ြမင့်မားေစြခင်း၊ ခ ာကိယ်ုတွင်း အဆပ်ိ 

အေတာက်ေြပေပျာက်ေစြခင်း၊  ကင်ဆာေရာဂါ 

များကိ ုိှမ်နင်းေပးြခင်း၊ သကားပမာဏကိ ုထန်ိးည ိ

ေပးြခင်း၊ အြမင်အာုံေကာင်းေစြခင်း၊ အသည်း 

ကျန်းမာေစြခင်း၊ ဗိင်ုးရပ်စ်ပိုးအ ရာယ်မှ  ကာကွယ် 

ေပးြခင်း စသည်ြဖင် ့ေကာင်းကျိးြပပါသည်။

ြပည်ပပိုကုန ်ြမန်မာ့ပဲမျိးစုံ

ြပည်ပပိုကုန်က  များတွင်        လယ်ယာ 

ထွက်ကန်ုပစ ည်းတင်ပုိမ က  မှာ အားထားရသည့် 

က  တစ်ခုြဖစ်ေနသကဲ့သို  လယ်ယာထွက်ကုန ်

ပစ ည်းတင်ပုိမ က  တွင်လည်း   ပဲမျိးစံုတင်ပုိမ မှာ 

အားထားရသည့်က  တစ်ခု         ြဖစ်ေနပါသည်။  

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်တွင်   ြပည်ပပိုကန်ုတင်ပိုမ  

မှ အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၄၉၂၇ ဒသမ ဝ၆၅ သန်း 

ရရှိခဲ့ရာ      လယ်ယာထွက်ကုန်တင်ပိုမ က  မှ 

အေမရိကန်ေဒ လာ ၄၆၂၂ ဒသမ ၉၆၉ သနး် 

ရရိှခဲေ့ကာင်းှင့် ၎င်းပမာဏအနက် ပမဲျိးစုတံင်ပိုမ  

မှ အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၅၇၀ ဒသမ ၇၀၇ သန်း 

ရှိေကာင်း စီးပွားေရးှင် ့ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ သိရသည်။ ထိုြပင် ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ 

ဘ  ာှစ်ေြခာက်လတာကာလအတွင်း ၂၀၂၁ ခှုစ် 

ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေနမှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ 

ရက်ေနအထ ိပမဲျိးစုတံင်ပိုေရာင်းချမ မှ အေမရကိန် 

ေဒ လာ ၂၄၂ ဒသမ ၄၆၇ သန်း ရရှိခဲ့ပီး ပင်လယ် 

ေရေကာင်းမ ှ    ပိုမိုတင်ပိုေရာင်းချေပးခဲ့ေကာင်း 

ေလ့လာသိရပါသည်။ 

အချပ်အားြဖင့်ဆိုေသာ ်      ြမန်မာ့ပဲမျိးစုံမ ှ

ိုင်ငံြခားဝင်ေငွအေြမာက်အြမား        ေဖာ်ေဆာင် 

ိင်ုသြဖင့် ပစဲိက်ုေတာင်သမူျားအေနြဖင့် ယခထုက် 

ပို၍တိုးချဲစိုက်ပျိးသင့်သလို   ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့် 

လည်း ပဲစိုက်ေတာင်သူများအတွက ်လိုအပ်ေသာ 

ပံပ့ိုးမ များကိ ုေဆာင်ရက်ေစလိပုါေကာင်း အကြံပ 

လိုက်ရပါသည်။      ။

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ပုေလာမိနယ်၌ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲက ခရီးသည်တင်ယာ ် ှစ်စီးအား မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ၍ ေသနတ်များြဖင့ ်အကမ်းဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ။

ပစ်ခတ်ခဲသ့ြဖင့ ်ယာ်ေပ တွင် လိက်ုပါလာသည့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

ကွမ်း ခကံန်ုးမိနယ်ေန ဦးဘိဘုိေုဇာ်(၂၉)ှစ်ှင့ ်ပေုလာမိနယ် လက း 

ေကျးရာေန ဦးသန်းစိုး(၄၁)ှစ်တိုတွင် ေသနတ်ထမှိန်ဒဏ်ရာများရရိှကာ  

ေသဆုံးသွားခဲ့ပီး   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ်ေန 

ဦးထင်ေအာင်(၃၇)ှစ်၊   မေထွးေထွးမာ(၃၄)ှစ်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်ေန 

ေဒ သန်းသန်းဝင်း(၃၉)ှစ်၊ ဦးသန်းေဌးေအာင်(၄၇)ှစ်၊ ဦးကည်သန်း 

(၄၉)ှစ်၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး မုိးညိမိနယ်ေန ဦးရဲထုိက်ေအာင်(၂၁)ှစ်၊ 

မိတ်မိနယ်  မိတ်ေတာင်ေကျးရာေန  ဦးဝင်းကည်(၇၄)ှစ်၊ ရခိုင ်

ြပည်နယ် ပုဏ ားက န်းမိနယ်ေန ဦးေဇာ်မင်းေလး(၃၁)ှစ်၊ ဦးေအာင် 

ေကျာ်သန်း(၄၅)ှစ်၊ ဦးမိုးေကျာ်ဟိန်း(၃၃)ှစ်၊ ဦးေနဝင်း(၃၅)ှစ်၊ 

ဦးေမာင်သိန်းု(၄၅)ှစ်၊ ဦးေမာင်သိန်းလ  င်(၂၇)ှစ်၊ အမ်းမိနယ်ေန 

ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်း(၃၂)ှစ်၊ ဦးစံရှားေအာင(်၄၂)ှစ်၊ ေြမာက်ဦးမိနယ်ေန 

ကိုိင်ုိင်ု(၂၃)ှစ်ှင့ ်ယာ်ေမာင်း ဦးေဇာ်မင်းဦးတုိတွင် ေသနတ်ထမှိန် 

ဒဏ်ရာများ အသီးသီးရရှိခဲ့သည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်များမ ှေသဆုံး/ဒဏ်ရာရရှိသူများအား ပုေလာ 

မိနယ်ြပည်သူေဆးုံသို ပိုေဆာင်ထားရှိေကာင်းှင့ ်ခရီးသည်တင ်

ယာ်များအား အကမ်းဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကာ အြပစ်မဲ့ ခရီးသွား 

ြပည်သူများကုိ  ေသဆုံး/ဒဏ်ရာများရရိှေစသူ အကမ်းဖက်သမားများ 

အား ေဖာ်ထတ်ုအေရးယူိင်ုေရး နယ်ေြမခတံပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများ 

ှင့ ်ပူးေပါင်း၍ လုံ ခံေရးလပ်ုငန်းစ်များှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                                          သတင်းစ်

ရန်ကန်ု-မတ်ိ ခရီးသည်တင် ေမာ်ေတာ်ယာ်ှစ်စီးအား ပေုလာ 

မိနယ် သစ်လှေတာေကျးရာအနီး မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွ၍ လက်နက် 

ငယ်များြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခဲ့မ ေြမပုံ။



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၉-၄-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်၊  

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂၈-၄-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၉-၄-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၀,၅၇၃) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၂၁) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့် ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၇,၉၄၆,၃၉၉) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲ အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၂,၈၆၄) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၄၀) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (၅၉၁,၇၉၄) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်

ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦးရှိပါသည်။ 

• ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထိ ေလ ာ့ချုိင်သည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ လူတုိင်းေစ့ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့်ထိုးှံထားရှိရန် လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိအစရှိသည့်  နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

• ိုင်ငံတကာခရီးသွားက  တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ ခံယူထား

သမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် မိဘြပည်သူအားလုံးှင့ ်အသက် ၁၂ 

ှစ်မှ အသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာေကျာင်းသ/ူ ေကျာင်းသားများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

 ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၂၉-၄-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၂၁ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂ ရာခိုင် န်းရှိ

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၄၀ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ြပည့် ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ မိဘြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာန 

များ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက် အုပ်ချပ်ေရးမှးံုးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ကိ ုမပျက် 

မကွက်ခံယူကပါရန ်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 ၁၀၆၄၄၇၀၀ ၉၂၄၅၅၂၈ ၄၃၀၃၈

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၄၆၄၆၇ ၅၈၈၂၀၆၂ ၁၅၆၂၄၀

၃။ မေလးရှား ၄၄၄၃၃၁၈ ၄၃၅၄၀၀၆ ၃၅၅၃၆

၄။ ထိုင်း ၄၂၃၈၀၆၁ ၄၀၅၃၇၅၁ ၂၈၄၀၃

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၈၅၄၀၃ ၃၆၁၆၇၀၉ ၆၀၃၀၅

၆။ စင်ကာပူ ၁၁၉၃၂၅၀ ၁၁၂၆၄၄၈ ၁၃၃၄

၇။ ြမန်မာ ၆၁၂၈၆၄ ၅၉၁၇၉၄ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၀၇၁၉၆ ၂၀၅၃၇၈ ၇၄၃

၉။ ဘူိုင်း ၁၄၁၇၄၈ ၁၄၀၇၁၁ ၂၁၈

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၄၆ ၁၃၃၀၅၀ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၂၉၅၄၇၆၈ ၈၀၆၂၃၄၃၃ ၁၀၂၀၁၅၉

၂။ အိ ိယ ၄၃၀၇၂၄၈၆ ၄၂၅၃၀၆၂၂ ၅၂၃၇၅၃

၃။ ဘရာဇီး ၃၀၄၁၈၉၂၀ ၂၉၄၉၉၄၂၂ ၆၆၃၂၈၉

၄။ ြပင်သစ် ၂၈၅၄၂၈၈၄ ၂၆၅၅၂၃၂၀ ၁၄၅၇၁၁

၅။ ဂျာမနီ ၂၄၆၈၃၆၄၆ ၂၂၂၂၇၆၀၀ ၁၃၅၇၆၆

၆။ ဗိတိန် ၂၂၀၂၅၉၂၅ ၂၁၁၃၀၈၅၇ ၁၇၄၆၉၆

၇။ ုရှား ၁၈၁၇၄၉၉၁ ၁၇၅၂၈၉၆၃ ၃၇၅၇၂၇

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၇၁၉၄၆၁၆ စိစစ်ဆဲ ၂၂၇၂၄

၉။ အီတလီ ၁၆၃၄၉၇၈၈ ၁၄၉၃၇၇၃၈ ၁၆၃၂၄၄

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၂၈၃၉၇ ၁၄၉၂၇၉၇၅ ၉၈၇၅၁

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၉

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေန 

ြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများကို  ေလေကာင်း၊  ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့် နယ်စပ် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ တင်သွင်း 

ိုင်ေရးအတွက်  အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ စီစ်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိရာ ယေနတွင် ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမ ှ

ယာ်စီးေရတစ်စီးြဖင့်  ှာေခါင်းစည်း  ၇ ဒသမ၂၀  တန် 

တင်သွင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆုိင်ရာ 

ပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိင်ုရာဌာနများှင့်  ညိ  င်းထားသည့် SOP 

များှင့်အည ီဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက် ရိှေကာင်းှင့ ်

ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်သည့် 

အသေိပးေကညာချက်များကိလုည်း  အများြပည်သသူရိှိေစရန် 

ဝန်ကီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ြဖစ်သည့်      www.commerce.

gov.mm တွင်  ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုေရး  စစီ်ေဆာင်ရက်ေပး 

ထားေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာပစ ည်းများ ြပည်ပမှ အဆင်ေြပေချာေမွစွာ

 တင်သွင်းုိင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှ ရန်ကုန်    ဧပီ   ၂၉ 

စာကည့်တိုက်များကီးကပ်ေရးေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ   ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲကိ ု

ယေန  မွန်းလွဲ  ၁ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်ြပန်/ဆက်ဦးစီးဌာန (အင်းစိန် 

မိနယ်) လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနရှ ိဘက်စုံသုံးအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ြပလုပ်သည်။ 

အခမ်းအနားတွင် ခိုင်ြပန်/ဆက်ဦးစီးဌာန  လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ေဒ ေအးေအးခုိင်က အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး ရန်ကုန်တုိင်းစာကည့်တုိက်များ 

ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီအဖဲွဝင်   ေြမာက်ပုိင်းခုိင်တာဝန်ခံ ဦးဘုိကည်က  စာကည့် 

တိုက်လုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်  တက်ေရာက်လာသူများ၏  ေမးြမန်းေဆွးေွးချက်များကို ခိုင် 

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှးှင် ့ခိုင်တာဝန်ခံတိုက ြပန်လည်ေဆွးေွးေြဖကား 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                                       ဉာဏ်ဟိန်း

စာကည့်တိက်ုများ ကီးကပ်ေရးေကာ်မတအီဖဲွဝင်များ ေတွဆုေံဆွးေွး



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

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

အပတ်စ်စေနေနတိုင်းတွင် တစ်လှည့်စီေဖာ်ြပေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ကိမ်ြဖင့်ပီးေသာ သပိတ်ေြခသဖွယ်၊ 

အလယ်သိမ်၍  အဖျားှစ်ဖက်ေဝကားေနေသာ 

ေကာက်ိုးထုံးကီးကိုရက်လျက် ရာထဲသို ကိုေဆးိုးဝင်လာချနိ်၌   

ကာလသားတို၏   ေရပက်ြမးထူးသံများ စဲသွားေပပီ။  

လူကီး လူရယ် လူလတ်များသည် ဝတ်ေကာင်းစားလှဆင်၍ 

ဥပုသ်ေစာင့်ရန် ထွက်လာကေပပီ 

ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်းပုတီးတစ်ကုံးှင့် ချနိ်းကိးတစ်ခု
(၂၃-၄-၂၀၂၂ ရက်ေနမ ှအဆက်)

“လာကပါဦးဗျိ၊ လင်မယားှစ်ေယာက် ဝိုင်းပီးသတ်ေနက 

ပါတယ်ဗျိ” 

ထွန်းရင်သည ်  ေရာက်တတ်ရာရာ  ေအာ်ေလ၏။ လှေမေရာ 

ဘညိန်းကိုပါ ေြခြဖင့်ကန ်လက်ြဖင့်တွန်း၍  ထေြပး၏။  ပုဆိုးသည်  

လှေမ၏လက်ထဲ၌ ကွင်းလိုက ်က တ်ကျန်ခဲ့သည်။ 

“အားဟားဟား ှးဟဲ့ ှးဟ” 

လှေမမှာ အတူက်မတတ်ရယ်ေမာေနရသြဖင့ ်ဘာမ မေအာ်ိင်ု။ 

ဘညိန်းကသာ  ရယ်တစ်ဝက ်ေအာ်တစ်ဝက်ြဖင့ ်ေခွးတစ်ေကာင်ကိ ု

ှးတိုက်သံမျိးေပးိုင်သည်။   တစ်ကိုယ်လုံးတွင ်  အိုးမဲများေပကာ 

သရဲပ်ုေပါက်ေနေသာ ထွန်းရင်ခမျာ ဖင်အေြပာင်သားြဖင့ ်ေြပးထွက် 

လာရာ တစ်ဖက်အမ်ိဝိင်ုးတွင်းမှ ေခွးတစ်ေကာင်က ထွက်၍ဆဲွသည်။

 “ဟဲ့ ဘညိန်း၊ ဟဲ့ ဘညိန်း” 

ထွန်းရင်သည ်ေခွးကို ဘညိန်းဟုေအာ်ေမာင်းရင်း ေနာက်ြပန် 

ေြပးလာ၏။  ကိုေဆးိုးကိ ု  အင့်ခနဲြမည်ေအာင ်  ဝင်တိုက်သည်ှင့ ်

တစ်ပိင်နက် ဖက်ထားေတာ့သည်။ 

“လုပ်ပါဦး  ရီးေဆးိုးရဲ၊  ရီးေဆးိုးရဲ  လုပ်ပါဦးဗျ။   ဘညိန်း 

လိုက်ကိုက်ေနတယ”် 

“တယ် ဒီေကာင်ဟာ” 

ကိုေဆးိုးမှာ  ထွန်းရင်ကိ ု တွန်းပစ်ရ၏။  တွန်းမပစ်လိုလည်း 

မရေပ။ ထွန်းရင်သည် ကိေုဆးိုးအား ဖက်ထားပီး မျက်ှာြဖင့ပွ်တ်၏။ 

ခါးမှလုံချည်ကိုလည်း အတင်းဆွဲခ တ်ေန၏။ 

“ဟ မလုပ်ပါနဲဟ၊ မလုပ်ပါနဲဟ” 

ပုဆိုးက တ်လုက တ်ခင်ြဖစ်လာသြဖင့ ်ကိုေဆးိုးမှာ  အူယား 

ဖားယားေအာ်၍ ေတာင်းပန်ရေလ၏။ သားှင့်ေခ းမေရှတွင ် ဗလာ 

ကျင်းမှြဖင့ ်အကျိးနည်းရေချရဲ။ 

“ဟ ထွန်းရင်ရ၊ မလုပ်ပါနဲဟ” 

ထွန်းရင်သည် ကိေုဆးိုး၏လုခံျည်ကိ ုလယုေူနရာက ဘညန်ိးတို 

အိမ်ထဲသို လှမ်းကည့်လိုက်၏။ ဘညိန်းှင့်  လှေမသည်  ဖေအကို 

ကညူရီန်  ေြပးလာက၏။  လက်ထတွဲင်  အုိးတစ်လံုးကုိလည်း  ကိင်ုစဲွ 

လာက၏။  

“အမယ်ေလးဗျ၊ အားဟား ေခွးလင်မယား” 

သည်တစ်ကမ်ိ ထပ်မမံလိ င် မသက်သာေတာ့ပီ။ ထွန်းရင်သည်  

ကိုေဆးိုးခါးမှလုံချည်ကိ ု လ တ်လိုက်ပီး   ကိုေဆးိုး၏ပခုံးေပ မှာ 

တင်ထားေသာ လုံချည်ကို ဆွဲယူထွက်ေြပးသွားေလ၏။ 

“ေဟ လိုက်ဟ၊ ဟား၊ ဟား၊ ဟား” 

“ဟဲ့ေခွး၊ ဟဲ့ေခွး” 

ထွန်းရင်က    ေရှက   လုံချည်ဝတ်ရင်းေြပး၏။    ထွန်းရင်ကိ ု

ေခွးတစ်အုပ်က လိုက်ဆွဲ၏။   ေခွးအုပ်၏ေနာက်က   ဘညိန်းတို 

လင်မယား။ ဘညိန်းက ရယ်ေမာေအာ်ဟစ်၍လိုက်သလိ ု  ထွန်းရင် 

ကလည်း  ေခွးေမာင်းရင်း   ြပန်ကည့်ြပန်ကည့်ှင့်ေြပးရာ  ဖုန်ချိင့်  

တစ်ခုထဲတွင် ဟပ်ထိုးလဲကျသွားေလ၏။ 

ကိုေဆးိုးသည ်ကေလးေတွကိ ုဆက်ကည့်မေနိုင်ေတာ့ေပ။ 

တလင်းဘက်သို ဆက်ေလ ာက်လာခဲ့သည်။ 

“လူငယ်လူရယ်ေတွေပကိုး” 

ကုိေဆးုိးမှာ ပံး ပံးကီး ေရရတ်မိေလ၏။ သူခါးှင့်ရင်ဘတ်၌ 

ထွန်းရင်ပွတ်သွားေသာ အုိးမဲေတွ ေပကျေံန၏။ ဝက်ဆီြဖင့်နယ်ထား 

ေသာေကာင့ ်ပွတ်ဖျက်၍မရေပ။ 

မကာေသးမီက    အုတ်အုတ်ကျက်ကျက ်  စည်ကားခဲ့ေသာ 

တလင်းဝိုင်းကီးသည် ယခုမူ ေသွေြခာက်တိတ်ဆိတ်ေနေပသည်။ 

သရက်ရက်ေြခာက်များသည ်  ရက်ေစာင်းကိုေထာင်၍  ရက်တိုက ်

ေြပးလ ားေန၏။ သရက်ရက်တိင်ုး၌ မည်းမည်းသရက်ေစးေြပာက်များ  

ထင်ေနသည်။ ကိေုဆးိုးသည် ေလးဘက်ခကံာထားေသာ ခတံခံါးကိ ု

ဖွင့်ဝင်ခဲ့၏။  ကိုေဆးိုးတိုမှာ    ေကာက်ိုးပုံကိုပင ် ခံကာထားက 

ရသည်။ လူကို မကာဆီးုိင်ေပမယ့် ွားလွတ်ေတွကုိေတာ့ မကာဆီး 

လ င် မြဖစ်သြဖင့ ်ကာဆီးထားရေပ၏။  သည်ေဒသ၌   ွားစာမှာ 

ေကာက်ိုးမှလွဲ၍ ဘာမ မရှိေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ 

ေကာက်ိုးပုံမှာ အသားကျေနေပပီ။  ထိပ်ပိုင်းှင့ ် လူတစ်ရပ် 

ေကျာ်ေသာေနရာများ၌      ြဖေရာ်ေရာ်အစင်းကဖုံးအုပ်ေန၏။ 

ေကာက်ိုးမ င်များသည်လည်း စရီသွီယ်ဆင်းေန၏။  လူခါး၊  လူရင်စုိ  

ခန်  ေနရာများတွင်မူ ေရ ေရာင်ေကာက်ိုးမ င် အသစ်ေလးများက  

ေခါင်းြပ၍ ေငါထွက်ေန၏။ 

ကိေုဆးိုးက လက်ှစ်ဖက်ြဖင့ ်ေကာက်ိုးမ င်များကိ ုစဆဲွုလိက်ု 

သည်။ သုိရာတွင် လုံးဝက တ်ထွက်လာေအာင် ဆဲွတ်ုလိက်ုြခင်းကား  

မဟတ်ု။ တစ်ထွာခန်မ  ဆဲွတ်ုပီးေနာက် ေကာက်ိုးပုံတွင် တန်းလန်း 

တပ်လျက် လိမ်ကျစ်ေနေလ၏။ 

လူက တြဖည်းြဖည်းေနာက်ဆုတ်ရင်း တစ်မိုက်ခန်   ဆွဲလိုက်၊ 

လိမ်ကျစ်လိုက်ြဖင့် ကိုေဆးိုး၏လက်ထဲတွင် ကိးပင်ကီးတစ်ပင ်

ြဖစ်လာေပသည်။ ကိးအရှည် ှစ်လံခန်ရေသာအခါ  ေကာက်ိုးပုံမ ှ

မြဖတ်ေသးဘဲ ေြမြပင်ေပ ချထားလိုက်ကာ ေကာက်ိုးပုံများကို 

ဆွဲုတ်၍တင်သည်။ 

ကိုေဆးိုးသည ်  ေကာက်ိုးပုံ၏   ေဘးဘက်အှံေလ ာက်၍ 

ဆဲွတ်ု၏။ အထက်ေရာေအာက်ပါ တ်ုသည်။ သေဘာမှာ တစ်ေနရာ 

တည်းုတ်လ င်    ေကာက်ိုးပု ံ  တစ်ဖက်ေစာင်းကီးြဖစ်သွားကာ  

ကာေသာ ်ပိကျမည်စိုးေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။  အပုံထဲက  ဆွဲုတ် 

ယခူဲေ့သာေကာက်ိုးသည် တစ်ပင်စ ီစထီားသလိ ုညညီညီာညာရိှ၏။  

စ်းခတ်ုရန် ကိင်ုတွယ်ေသာအခါ သက်သာလွယ်က၏ူ။ စ်းေသာအခါ 

၌လည်း စိတ်ကိက်ရ၏။ ပိကျေသာေကာက်ုိးပံုမှ ေကာက်ုိးသည်  

ကန်လန်လည်းပါ၏။ ေစာင်းလျက်တည့်တည့ ် စသည်လည်းပါ၏။ 

ကိုင်ရာတွင် ပွထေနကာ စ်းေသာအခါ၌ လိုသလိုမရ။ ရှည်ေသာ 

အေချာင်း၊ တိုေသာအမ င်  စသည်ြဖင့ ် စိတ်ပျက်စဖွယ ် ထွက်လာ 

ေလေတာ့သည်။ 

ကိေုဆးိုးသည် အထက်ေအာက် အံှအြပားသမ်ိးတ်ု၍ ကိးချ 

ထားခဲ့ေသာေနရာေရာက်ေအာင ်တစ်ပတ်ပတ်မိေသာအခါ ုတ်ပီး 

သမ ကိ ုကိးေပ တင်သည်။ တ်ုပီးသမ ကိ ုလိက်ုလေံပွယေူသာအခါ 

ေြမြပင်ေပ တွင်      ပ်ေထွးမကျန်ခဲ့ေအာင ်  အားလုံးစုသိမ်းသည်။ 

အချိေနရာ၌  စပါးေစ့ကေလးေတ ွ  ကျကျန်ခဲ့၏။  စပါးနယ်စ်က 

လူငှားကိ ုသုံးစွဲခဲ့ပါလ င် ေကာက်ိုးပုံထဲကထွက်လာေသာ  စပါးေစ့ 

ကေလးကိ ု ကည့်ပီး လူငှားသည ်ကပျစ်ကညစ်လုပ်၏ဟ ုဆိုစရာ 

ရှိသည်။ ယခုမူ မိမိကိုယ်တိုင်မို ှေြမာုံသာတတ်ိုင်၏။ 

တစ်ခါတစ်ရံ၌ စပါးေစ့များ ေက ထွက်ြခင်းမရိှေသးေသာ အပင် 

များကိုပင ်ဆွဲုတ်မိတတ်၏။ ေတွြမင်ရတတ်၏။  ကိုေဆးိုးသည ်

အံှကေလးများကိ ုသပ်ေခ ၍ လုခံျည်ခါးပုစံထ ဲထည့ထ်ားလိက်ုေလ 

သည်။ လယ်သမားတို လုပ်စာေြမမှာ  တစ်ဝက်ဟူ၍ရှိေသာ်လည်း 

ကိုေဆးိုးမှာ ှေြမာစိတ်ကိ ု မသတ်ိုင်ေပ။    ေကာက်ိုးတစ်ကိမ ်

ုတ်တိုင်း   တစ်ခါေကာက်ယူသိမ်းဆည်းေသာ   စပါးေစ့များသည ်

ေတာင်ငယ်ပမာရှိေသာ    မိမိလယ်ထွက်စပါးှင့်စာေသာ ်   မြဖစ် 

ေလာက်ေပ။ ေသးငယ်၏။ နည်းပါး၏။ သုိေသာ် တစ်လြမစာရိှေသာ 

စပါးေစ့များပင်ြဖစ်ေစဦးေတာ့၊ ေြမမှာ အလဟဿဆုံး ံးရြခင်းထက် 

လူအကျိးစီးပွားအတွက်   သံုးစဲွရြခင်းက   သာလွန်ေကာင်းမွန်သည် 

မဟုတ်ပါလား။ 

စပါးများ ိုရည်တည်သည်မှစ၍  မရိတ်သိမ်းမချင်း   ဖျက်ဆီး 

စားေသာက်ေသာ ကက်တေူရး၊ စာှင့ ်ချိးငှက်တုိ၏ပေယာဂေကာင့်  

ြပန်းတီးခဲ့ရသမ     ေနရာတွင်   အစားထိုးဖိုပဲရရ၊   လူအဖိုကေတာ ့

စုေဆာင်းသိမ်းဆည်းုိင်သမ  သိမ်းဆည်းေလ အကျိးရိှေလေလပင်။ 

ထုိေကာင့်ပင် လယ်သမားတုိင်းသည် စုိက်၍ြဖစ်သည့်ေနရာမှန်လ င်  

စုိက်သည်။ ေကျးစာငှက်စာပဲရရဟူ၍ေသာ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်  

ေြပာဆိုကေသးသည်။ 

ကိေုဆးိုးက တစ်လြမခန်ရိှေသာ စပါးေစမ့ျားကိ ုခါးပိက်ုေထာင် 

ထထဲည့်ပီး ေကာက်ိုးထုံးကိ ုရက်၍ ေကာက်ိုး ခထံမှဲ ထွက်လာ၏။ 

ခံတံခါးကိ ုြပန်ပိတ်ေသာအခါ ေကာက်ိုးထုံးအလယ်တည့်တည့်ကို  

ခံတိုင်စူးဝင်ေနသြဖင့်    ေခါင်းေပ မှချ၍    ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ရသည်။ 

အဝင်အထွက်   ခံတိုင်များမှာ  ေကာက်ိုးမ င်များြဖင့ ်  ေဝေန၏။ 

ေလှင်တိင်ုး တလလူလွူင့ေ်နေသာ ေကာက်ိုးမ င်များကိ ုေမာ့ကည့ ်

လိုက်စ်တွင် ကိုေဆးိုးမှာ မေမ ာ်လင့်ဘဲှင့် ဝင်းဝင်းြပက်ေနေသာ 

ပန်းအလှေရ ပွင့်များကိ ုလှမ်းြမင်လိုက်ရေလသည်။ 

ေရ ပေိတာက်ပွင့မ်ျားပါတကား။ တလင်းအနီးရိှ ေစတပီျက်တစ်ဆ ူ

ေဘးမှ ပိေတာက်ပင်ပျိ၏ အပွင့်များ ြဖစ်သည်။ ေစတီတွင် လ မ်းေန 

ေသာ ေရညိေြခာက်များသည ်မွဲမွဲစိမ်းစိမ်းအေရာင်ကိ ုေနာက်ခံကာ 

ေရ သစ်ဦးလို ထိန်ဝင်းေနေသာ ပိေတာက်ပွင့်များကိ ု ြမင်ရသည်မှာ  

ရင်ေအးစရာ။   ပိေတာက်ေရ ပွင့်၏ေရှတွင ်  တလူလူလွင့်ေနေသာ 

ေကာက်ိုးမ င်များသည ်လုံမပျိ၏ ဆံယ်ုများသဖွယ်။ 

ကိုေဆးိုး၏မျက်ှာမှာ  ုေနသည်။  သစ်ေနသည်။  ြမန်မာ့ 

အယူအဆအားြဖင့် ှစ်ကူးကာလ၊ ှစ်ဦးသမယ၌ ရ င်လန်းေအးချမ်း 

ရြခင်းသည ်ေကာင်းြမတ်ေသာနိမိတ်ပင်။ 

ကိမ်ြဖင့်ပီးေသာ သပိတ်ေြခသဖွယ်၊ အလယ်သိမ်၍  အဖျား 

ှစ်ဖက်ေဝကားေနေသာ ေကာက်ိုးထုံးကီးကိုရက်လျက ်ရာထဲသို 

ကိုေဆးိုးဝင်လာချနိ်၌   ကာလသားတို၏   ေရပက်ြမးထူးသံများ 

စဲသွားေပပီ။  လူကီး လူရယ် လူလတ်များသည ်ဝတ်ေကာင်းစားလ ှ

ဆင်၍ ဥပုသ်ေစာင့်ရန် ထွက်လာကေပပီ။ 

“ေအးေမတို မပီးေသးဘူးလားေဟ”့ 

“ပီးပ ီမဦးသာေရ၊ ခဏေလး” 

 အချင်းချင်း ေစာင့်ဆိုင်းေခ သူက ေခ ၍ 

“ေဟ့ လှဒန်တို သွားကမယ်ေလ။ ဘယ်အချနိ်ရှိပီလဲ” 

“သွားှင့် ေငွေသာ့ေရ။ ွားစာစ်းထားခဲ့ရဦးမယ်ေဟ”့ 

တစ်ေကျာင်းတည်း အတသွူားေစာင့မ်ည့သ်ခူျင်း ရပ်ေစာင့ေ်နသ ူ

များက ရပ်ေစာင့်ေနသလို ကျန်သူများလည်းကျန်ခဲ့၏။ အေဖာ်ှင့ ်

လိုက်ရန် အေြပးအလ ားြပင်ဆင်ေနသူက ြပင်ဆင်၊ ကေလးေခ သံ၊ 

ေခွးိုက်သံ၊ အိုးခွက်များ ဖုံးအုပ်သံြဖင့ ်စိုြပည်စည်ေဝေန၏။ 

“ေဟ ့ကျးီဒန်တို၊ သလီမယဘူူးလား။ ဝါဦးတန်ုးကေတာ ့ပျိးတ်ု 

ချန်ိမုိ၊ ဝါက တ်ေတာ့ ထွန်တံုးပိတ်ချန်ိမုိ၊ သ  ကန်တွင်းေတာ့  ဘာလုပ် 

ေနကလဲ” 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းရှ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အဂ  လိပ်စာအရည်အေသွး တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန်ရည်ရယ်ပီး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ြပ  ာန်းထားေသာ အေြခခံပညာသင်ိုး န်းတမ်းအေပ  အေြခခံေရးသားထားသည့် အဂ  လိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာအေထာက်အကူြပေလ့ကျင့်ခန်းများကို အလယ်တန်းှင့် 

အထက်တန်းေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေလ့လာမှတ်သား ေလ့ကျင့်ိုင်ရန ်အပတ်စ် စေနေနတိုင်း ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိပါသည်။                                                   ေကးမုံစာတည်းအဖွဲ

Countable nouns (ေရတွက်လိုရေသာနာမ)်

ေရတွက်ရေသာနာမ်များကို countable nouns ဟုေခ သည်။ 

ဥပမာ။ a car, three cars, a book, a box full of books, a city, 

several big cities …etc. 

ေရတွက်လိုရေသာနာမ်များကိ ုအနည်းကန်ိး သိုမဟတ်ု အများကန်ိး 

အြဖစ်အသုံးြပိုင်သည်။   တစ်ခု၊  တစ်ေကာင်၊  တစ်ေယာက်ဆိုပီး 

အနည်းကန်ိးအြဖစ် အသုံးြပပါက a/ an ှင့် ယှ်တဲွေရးရသည်။ ထိုြပင် 

ကိန်းဂဏန်းအေရအတွက် သိုမဟုတ ်နာမ် န်းကိန်း (determiners) 

များှင့်လည်း ယှ်တွဲေရးသားိုင်သည်။ 

ဥပမာ။ these apples, a few people …etc. 

e.g. (1) She’s got two sisters and a younger brother.

e.g. (2) Most people buy things like cameras and MP3-players 

online these days.

e.g. (3) These shoes look old now.

e.g. (4) I’ll take a few magazines with me for the flight.

Uncountable nouns (ေရတွက်မရေသာနာမ)် 

ေရတွက်မရေသာနာမ်များကိ ုuncountable nouns ဟ ုေခ သည်။ 

၎င်းတိုကိ ုကန်ိးဂဏန်းများြဖင့် ေရတွက်လိုမရပါ။ စတ်ိကူးစတ်ိသန်းများ၊ 

အရည်အေသွးများ၊ ေရတွက်ရန်အလွန်ေသးငယ်လွန်းသည့် ုပ်ပိုင်း 

ဆိုင်ရာ အရာဝတ များ (အရည်များ၊  အမ န်များ၊  ဓာတ်ေငွများ)ြဖစ် 

သည်။ ေရတွက်မရနာမ်များကိ ုအနည်းကန်ိးကယိာြဖင့် တဲွေရးရသည်။ 

Ideas and experiences (စိတ်ကူးှင့်အေတွအကံ)

advice (အကံဉာဏ်), information (သတင်းအချက်အလက်), progress 

(တိုးတက်မ ), news (သတင်း), luck (ကံေကာင်းမ ), fun (ေပျာ်ရ င်မ ), 

work (အလုပ်) …

 Materials and substances (ပစ ည်းများှင့်အရာဝတ များ) 

water (ေရ), rice (ထမင်း), cement (ဘိလပ်ေြမ), gold (ေရ ), milk 

(ွားို) …

Weather words (ရာသီဥတုဆိုင်ရာစကားလုံးများ)

weather (ရာသီဥတု), thunder (မိုးကိး), lightning (လ ပ်စီး), rain 

(မိုး), snow (ှင်း)… etc. 

Names for groups or collections of things (အုပ်စုှင့် စုစည်းထား 

ေသာ ပစ ည်းများ)

 furniture (ပရိေဘာဂ), equipment (ကိရိယာပစ ည်း), rubbish 

(အမ  က်), luggage (ခရီးေဆာင်အိတ်) …etc. 

Other common uncountable nouns (အြခားေရတွက်မရနာမ်များ)

accommodation (ေနေရးထိုင်ေရး), baggage (ခရီးေဆာင်အိတ်), 

homework (အိမ်စာ), knowledge (ဗဟုသုတ), money (ပိုက်ဆံ), 

permission (ခွင့်ြပချက်),    research (သုေတသန),   traffic 

(ယာ်ေကာ), travel (ခရီးသွားလာမ ) … etc. 

မှတ်ရန်။  အထက်မှာေဖာ်ြပထားတဲ့ ေရတွက်မရနာမ်ေတွကို a/an 

သိုမဟုတ် ကိန်းဂဏန်းအေရအတွက်များြဖင် ့ယှ်တွဲမေရးရပါ။ 

ဥပမာများကိ ုေလ့လာပါ။ 

(၁) We’re going to get new furniture for the living room.

 (We’re going to get a new furniture for the living room. 

or We’re going to get new furnitures for the living room.) 

ဆိုပီး ေရးလိုမရပါ။ 

(၂) We had terrible weather last week.

 (We had a terrible weather last week.) ဆိုပီး မေရးရပါ။ 

(၃) I bought two pairs of trousers.

 (I bought two trousers.) ဆိုပီး မေရးရပါ။

(၄) Can you give me some advice about buying a second-

hand car?

 (Can you give me some advices about buying a second-

hand car?) ဆိုပီး မေရးရပါ။

ကျက်မှတ်ထားသင့်သည် ့  ေရတွက်မရနာမ်အချိကိ ု ေဖာ်ြပလိုက်ပါ 

တယ်။ 

 General (အေထွေထွ)
• homework 

• equipment

• luggage

• clothing

• furniture

• machinery

• gold

• silver

• cotton

• glass

• jewelery

• perfume

• soap

• paper

• wood

• petrol

• gasoline

• baggage

• hair

• traffic

 Abstract (စိတ်တ ဇနာမ်)

• advice

• help

• fun

• recreation

• enjoyment

• information

• knowledge

• news

• patience

• happiness

• progress

• confidence

• courage

• education

• intelligence

• space

• energy

• laughter

• peace

• pride

 Food (အစားအစာ)

• food

• flour

• meat

• rice

• cake

• bread

• ice cream

• cheese

• toast

• pasta

• spaghetti

• butter

• oil

• honey

• soup

• fish

• fruit

• salt

• tea

• coffee

 Weather (ရာသီဥတု)

• thunder

• lightning

• snow

• rain

• sleet

• ice

• heat

• humidity

• hail

• wind

• light

• darkness

 Languages (ဘာသာစကား)

• English

• Portuguese

• Hindi

• Arabic

• Japanese

• Korean

• Spanish

• French

• Russian

• Italian

• Chinese

 Subjects/Fields

 (ဘာသာရပ်များှင့ ်

 နယ်ပယ်များ)

• mathematics

• economics

• physics

• ethics

• civics

• art

• architecture

• music

• photography

• grammar

• chemistry

• history

• commerce

• engineering

• politics

• sociology

• psychology

• vocabulary

• archaeology

• poetry

 Sports 

 (အားကစား)
• golf

• tennis

• baseball

• basketball

• soccer

• football

• cricket

• hockey

• rugby

• chess

Activities

(လုပ်ေဆာင်ချက်များ)

• swimming

• walking

• driving

• jogging

• reading

• writing

• listening

• speaking

• cooking

• sleeping

• studying

• working

ေရတွက်မရနာမ်များကိ ု  အတိုင်းအတာ၊  ပမာဏြဖင့်ေဖာ်ြပရာတွင ်

အသုံးြပသည် ့စကားလုံးများကိ ုကျက်မှတ်ေလ့လာပါ။ 

• a bag of flour | rice | gold dust = ဂျံ၊ ဆန်၊  ေရ မ န်တစ်အိတ်

• a bar of chocolate | gold | soap = ေချာကလက်၊ ေရ ၊ 

ဆပ်ြပာတစ်ေချာင်း

• a bottle of milk | water | wine = ွားို၊ ေရ၊ ဝိုင်တစ်ပုလင်း 

• a bowl of rice | soup = ထမင်း၊ စွပ်ြပတ်တစ်ပန်းကန်လုံး

• a box of paper= စက တစ်ဘူး

• a can of cream | meat | tuna = ခရင်၊ အသား၊ တူနားငါးတစ်ဘူး 

(သံဘူး) 

• a carton of ice-cream | orange juice | milk = ေရခဲမုန် ၊ 

လိေမ ာ်ေဖျာ်ရည်၊ ွားို တစ်ဘူး (စက ဘူး)

• a cup of hot chocolate | coffee | tea = ေချာကလက်၊ ေကာ်ဖီ၊ 

လက်ဖက်ရည ်တစ်ခွက်

• a drop of blood | oil | water = ေသွး၊ ဆီ၊ ေရ တစ်စက်

• a glass of beer | juice | water | wine = ဘီယာ၊ေဖျာ်ရည်၊ 

ေရ၊ ဝိုင်တစ်ခွက် (ဖန်ခွက်) 

• a grain of rice | sand | truth = ဆန်တစ်ေစ့၊ သဲတစ်ပွင့်၊ 

အမှန်တရားတစ်ခု

• an item of clothing | expenditure | news = အဝတ်အစား၊ 

အသုံးစရိတ်၊ သတင်း

• a jar of honey | jam | peanut butter = ပျားရည်၊ ယို၊ 

ေထာပတ်တစ်အိုး

• a piece of advice | furniture | paper = သဝါဒစကားတစ်ခွန်း၊ 

ပရိေဘာဂတစ်စုံ၊ စက တစ်ရက်

• a roll of paper | tape |  toilet paper = စက တစ်လိပ်၊ 

တိပ်တစ်ေခွ၊ အိမ်သာသုံးစက  တစ်လိပ်

• a slice of bread | cheese | meat | toast = ေပါင်မုန် ၊ ဒိန်ခဲ၊ 

အသား၊ ေပါင်မုန်မီးကင်တစ်ချပ ်

• a spoonful of sugar | syrup = သကား၊ ေချာင်းဆိုးေပျာက်ေဆး 

တစ်ဇွန်း

• a tablespoon of butter | honey = ေထာပတ်တစ်ဇွန်း၊ 

ပျားရည်တစ်ဇွန်း

• a teaspoon of medicine | salt = ေဆးတစ်ဇွန်း၊ ဆားတစ်ဇွန်း

• a tube of glue | lipstick | toothpaste = ေကာ်၊  တ်ခမ်းနီ၊ 

သွားတိုက်ေဆးတစ်ေတာင် ့                စာမျက်ှာ ၂၁ သို 
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အဂ  လပ်ိဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ ရှင်းလင်းချက်များှင့် ေလက့ျင့်ခန်းများအေပ  နားလည်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက သိုမဟတ်ု ယခထုက်ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစရန် အကြံပလိပုါက ဆရာဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

(ဝ၉-၄၃၁၅၇၀၇၁)ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းအကံြပိုင်ပါသည်။                                                                                                                               

 စာမျက်ှာ ၂၀ မှ

ဆက်လက်ပီး    ေရတွက်မရနာမ်များှင့်   ယှ်တွဲအသုံးြပသည့် 

ပမာဏြပ နာမ် န်းကိန်းများကိ ုေလ့လာပါ။ 

 a bit အနည်းငယ်

 much များြပားေသာ 

 a little အနည်းငယ်

 plenty of အများအြပား 

 a lot of/ lots of အများအြပား

 enough လုံေလာက်ေသာ

  any အနည်းငယ် (အြငင်း)

  some အနည်းငယ် (ိုးိုးဝါကျ)

  less / more ပိုနည်းေသာ၊ ပိုများေသာ

 a bit of ထိုအနက်အနည်းငယ် 

ဥပမာ (၁) Jim has much patience.

 (၂) Alice had a little juice and nothing else.

 (၃) Alice had a little juice and nothing else.

 (၄) Give me a little water.

 (၅) Peter has much wealth.

 (၆) We have plenty of gas, it should be enough.

 (၇) I’ve got a lot of cash on me.

 (၈) We have enough gas, you don’t have to worry.

 (၉) Did you spend any cash? No, I didn’t spend any.

 (၁၀) She needs some advice. 

 (၁၁) Can I have a bit of your chocolate?

ေရတွက်လိုရေသာနာမ်များှင့်  ယှ်တွဲေရးသားသည့်  အေရအတွက် 

ြပနာမ် န်းကိန်းများ

 A few = အနည်းငယ် 

   e.g. I gave him a few candies.

 Fewer  =  ပိုနည်းေသာ

   e.g. Fewer  shops   accept  checks nowadays.

 Many = များြပားေသာ 

   e.g. They got married many years ago.

 Great many =   အလွန်များေသာ 

    e.g. Both sides had great many casualties in 

that war.

 Several =    များြပားေသာ

    e.g. Several buildings were damaged in the 

earthquake.

 A number of =  အနည်းငယ် 

    (တစ်ခ၊ု  တစ်ေယာက်ထက်ေတာပ့ိုတယ်။ ဒါေပမယ့် 

အများကီးမဟုတ်ဘူး။)

   e.g. A number of students failed the class.

 Plenty of = များြပားေသာ 

     e.g. We have plenty of hot dogs, it should 

be enough.

 A lot of / lots of =  များြပားေသာ 

     e.g. I’ve got a lot of candies.

Enough =   လုံေလာက်ေသာ

   e.g. We have enough hotdogs but we 

need more buns.

Any  =  အနည်းငယ် 

  e.g. Did you buy any hotdogs? Yes, five of them.

Some  =   အချိ၊ အနည်းငယ် 

  e.g. She needs to buy some books.

ေလ့ကျင့်ခန်းများေြဖဆိုပါ။

(A)  Write C for countable and U for uncountable. ေရတွက်ရနာမ် 

ဆိုလ င် “C” ဟုေရးပီး ေရတွက်မရနာမ်ဆိုလ င် “U” ဟုေရးပါ။ 

1. time _________________

2. butter ________________

3. oil ___________________ 

4. salt __________________

5. cars __________________ 

6. meat _________________ 

7. hair __________________ 

8. friends ________________ 

9. honey _________________ 

10. bread _________________ 

(B) Choose How much or How many. 

1. _______________ books do you buy? 

2. _______________ cheese is there in the fridge? 

3. _______________ films did Ko Ko see last week? 

4. _______________ money do you spend every day? 

5. _______________ sugar does he need? 

6. _______________ milk did she drink last night? 

7. _______________ friends do you have? 

8. _______________ oranges did mother buy? 

9. _______________ meat are you going to eat? 

10. _______________ water is there in the stream? 

(C) Choose a, an, some or any. 

1. We don’t have ______________ bread. 

2.  There is ______________ orange in the basket. 

3. Ma Ma eats ______________ cheese every day. 

4. Have you got ______________ friends? 

5. I bought ______________ milk. 

6. Do we have ______________ eggs? 

7. There are _____________ children on the school bus. 

8. Is there ______________ umbrellas on the table? 

9. Zin Zin does not have ______________ pets. 

10. That is ______________ bird. 

11. I want _____ jam and _______ butter for my toast. 

12. Would you like _____ apple or _____ pear? 

13. Can I have _______ milk or _______ juice, please? 

14. I would like _______ cookies and _____ glass of milk. 

15. Would you like _______ steak and _______ rice? 

(D) Choose many or much. 

1. How ______________ rice do you eat per day? 

2. It doesn’t make ______________ sense. 

3. There wasn’t ______________ traffic on the motorway. 

4. How ______________ plates do we need? 

5. I don’t receive ______________ letters nowadays. 

6. U Kyaw owns ___________ properties in France.

7. She does not have _________________ friends. 

8. We had so _______________________ fun. 

9. I spent _____________________ days there. 

10. There are _______________ students in the class.

(E) Choose a little or a few. 

1. She has ____________________ plans. 

2. He drank ______________ whisky yesterday. 

3. Khin Lay has _______________ friends. 

4. There are _______________ hotels in this town. 

5. There is _________________ petrol in this car. 

6.  We saw _______________ people at the bus stop. 

7.  Look! There are _______________ mice on the roof. 

8.  Could I have _____________ milk in my tea, please? 

9.   The teacher gave us _________ time to prepare before 

a test. 

10. We need _______________ butter for this cake.

(F)  Choose few or little. [ few ေရလိုရ၊ little ေရလိုမရ (မရှိ 

သေလာက်နည်းေသာ)]

1. We had _________________ snow last winter. 

2.  I speak _________________ Japanese. 

3.  There are _______________ mushrooms in the soup. 

4.  _______________ animals can survive in the desert. 

5.  He has _____________________ relatives. 

Answers 
(A) 1. U 2. U 3. U 4. U 5. C 
6. U 7. U 8. C 9. U 10. U 

(B) 1. How many
2. How much 
3.  How many 
4.  How much 
5.  How much
6.  How much 
7.  How many 
8.  How many 
9.  How much 
10. How much 

(C) 1. any; 
2.  an
3.  some
4.  some
5.  some
6.  some 
7.  some 
8.  some
9.  any
10.  a 
11.  some, some
12.  an, a 

13.  some, some 
14.  some, a 
15.  some, some 

(D) 1.  much

2.  much

3.  much

4.  many 

5.  many 

6. many 

7.  many 

8.  much 

9.  many 

10. many

(E) 1.  a few

2.  a little

3.  a few

4.  a few 

5.  a little

6.  a few 

7.  a few 

8.  a few 

9.  a little 

10. a little 

(F) 1.  Little 

2.  few 

3.  few 

4.  Few 

5.  few



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ တက သိလ်ုရပ်ိမွန်အမ်ိရာ၊ တက သိလ်ုရပ်ိသာလမ်းသစ် 

ေရ ကျားပျေံဆာက်လပ်ုေရးမှ ေဆာက်လပ်ုေသာ တိက်ုအမှတ်(A)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၀၈)၊ 
အကျယ်အဝန်း (၁၀၈၀)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား ပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူဦးေအးမိုးပိုင ်
[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၇၀၂၃၅]ကိင်ုေဆာင်သမှူ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ ြပန်လည်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် 
ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလာ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ ၎င်းကွန်ဒုိတုိက်ခန်း၏ တန်ဖုိးေငွအား 
အေြပအေကျေပးေချ၍ တရားဝင်ဝယ်ယလူိက်ုပြီဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ မိုးမိုးြမင့် (LL.B)ေဒ မိုးမိုးြမင့ ်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)

အမှတ်(၂၃၁)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ မန်ကျည်းတန်းေတာင် (အေနာက်)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၃၁)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ မန်ကျည်းတန်းေတာင ်(အေနာက်)ရပ်ကွက်၊ 
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅

အေကာင်းြပရန်ေပးသည့် အေကာင်းကားစာအေကာင်းြပရန်ေပးသည့ ်အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင် တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ် ၉၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ် ၉

 ဦးေဇာ်ဝင်း       ှင့်   ၁။ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေမာင်  ၁။ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေမာင်
   ၂။ ဦးမျိးမင်းထက်   ၂။ ဦးမျိးမင်းထက်
   ၃။ ဦးဖိးေဝထက်   ၃။ ဦးဖိးေဝထက်
      (၎င်းကိုယ်တိုင်ှင့ ်ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထား
   ခံရသူ(၂)၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ)်
   ၄။ ဦးစိုင်းေဇယျာထွန်း(ကွယ်လွန်သူ
   ေဒ ပညာန ီ(ခ) ေဒ ြမရီ၏ 
   တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ)်
   ၅။ ေဒ လှရီ
   ၆။ ေဒ စန်းရင်
   ၇။ ဦးေအာင်ေကျာ်မင်း
   ၈။ ေဒ ခင်သိန်းရီ
(ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားသူ)  (ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများ)(ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားသူ)  (ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများ)

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သဘာဝတရားရိပ်သာေန 
ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူ (၄) ဦးစုိင်းေဇယျာထွန်း(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ)
သိေစရမည်။

 အထက်အမည်ပါ ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားသ ူဦးေဇာ်ဝင်းက ဤုံးသို မလူ 
ခရမ်းမိနယ်တရားုံး၏ တရားမကီးမ အမှတ ်၂/၂၀၁၄ အမ တွင ်(၃၀-၆-၂၀၂၁) 
ရက်ေန၌ ချမှတ်ေသာ ေကာ်မရှင်နာအစီရင်ခံစာအေပ  အတည်ြပသင့်မသင့ ်
အမိန်အား ေကျနပ်မ မရှိ၍ ပယ်ဖျက်ေပးပါရန ်ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ သင်က 
ဤေလ ာက်လ ာအတိင်ုးအမန်ိမချသင့ေ်ကာင်း အေကာင်းြပရန် ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ေမလ 
၁၇ ရက် (၁၃၈၄ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆုတ် ၃ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် 
သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သင့်ေရှေနြဖစ်ေစ ဤံုးသုိလာေရာက်ရမည်။ မလာေရာက် 
ခဲလ့ င် အဆိပုါ ေလ ာက်ထားချက်ကိ ုသင့မ်ျက်ကွယ်တွင် တစ်ဖက်သတ် ကားနာ 
စစ်ေဆးဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၂၈ရက် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။               

                                                                (ေဇာ်ေဇာ်ထွန်း) (ေဇာ်ေဇာ်ထွန်း) 
                ခိုင်တရားသူကီး                 ခိုင်တရားသူကီး 

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဦးစန်းေအး[၁၀/ရမန(ိုင်)၁၄၅၃၂၁] ှင့် ေဒ ေအးမူ [၁၀/ရမန(ိုင်)၂၃၄၇၁၅] 

တို၏ သမီးြဖစ်သူ  မပုိးအိဇင် [၁၀/ရမန(ုိင်)၂၄၆၇၂၅] သည် မိဘြဖစ်သူ၏ ဆုိဆံုးမမ ကိ ု

နာခြံခင်းမရိှဘ ဲမဘိခွင့မ်လ တ်ိင်ုေသာ  ကစိ ရပ်များ ေဆာင်ရက်သွားသြဖင့ ် သမီးအြဖစ်မှ 

အေမြွပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် မပိုးအဇိင်ှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်ကစိ အဝဝကိ ု

မဘိများြဖစ်သ ူဦးစန်းေအးှင့ ်ေဒ ေအးမ ူမသိားစ ုမှ တာဝန်ယေူပးမည်မဟတ်ုေကာင်းှင့ ်

မည်သိုမ  ပတ်သက်စပ်ဆိင်ုမ မရိှေတာပ့ါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

        (မိဘ) ဦးစန်းေအး-ေဒ ေအးမူ        (မိဘ) ဦးစန်းေအး-ေဒ ေအးမူ

      အမှတ်(၁၇)၊ ေဇာ်ဂျလီမ်း၊ အဏ ဝါရပ်ကွက်၊ ေရးမိ      အမှတ်(၁၇)၊ ေဇာ်ဂျလီမ်း၊ အဏ ဝါရပ်ကွက်၊ ေရးမိ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ တပ်ကီးကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ 

စာြဖစုေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၅၈၃)၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၄၁)၊ ေြမကွက်အမှတ် (B-၂၇)၊  

ဧရယိာ(၀.၀၅)ဧကရိှ ဦးသန်းဦး[၁၂/မဘန(ိင်ု)၀၅၅၈၁၅] အမည်ေပါက် အမ်ိရာ 

ေြမကွက်အား  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ  ဦးေကျာ်ဆန်း [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၈၉၉၃]

မှ  လက်ရိှပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ  ဦးိုင်လင်းေအး [၁၂/မဘန(ိုင်)၀၇၈၁၂၄] ထံမှ  (၂၇-

၄-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေငွအေြပအေကျ တစ်လံုးတစ်ခဲတည်းေပးေချ၍ အပီးအပုိင် 

ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆို 

ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုယူဆပါက စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွ 

ထသံိုြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ေနာက်ေနာင်တွင် ယင်းေြမကွက်ှင့် ပတ်သက် 

သည့်ကိစ အဝဝအား လက်ခံ ေြဖရှင်းေပးမည် မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ဦးေကျာ်ဆန်း     ေဒ ခင်ွဲရီ (LL.B) ဦးေကျာ်ဆန်း     ေဒ ခင်ွဲရီ (LL.B)

 [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၈၉၉၃]        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၂၅) [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၈၉၉၃]        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၂၅)

               တိုက်(၉)၊ အခန်း(၂၇)၊ ဖဆပလ၊               တိုက်(၉)၊ အခန်း(၂၇)၊ ဖဆပလ၊

              မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။              မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

        ဖုန်း-၀၉-၈၉၃၅၆၆၃၇၀၊ ၀၉-၂၆၆၉၆၁၁၇၇        ဖုန်း-၀၉-၈၉၃၅၆၆၃၇၀၊ ၀၉-၂၆၆၉၆၁၁၇၇

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၉ 
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရး 

ဦးစီးဌာန စာေပဗိမာန်ုံးက အပတ်စ်  စေနေနတိုင်း 
ေရ ေသွးဂျာနယ်ကိ ုထုတ်ေဝြဖန်ချလိျက်ရှိသည်။ 

၃၀ - ၄ - ၂ဝ၂၂ ရက်(စေနေန )တွင် ထွက်ရှိမည့ ်
ေရ ေသွးဂျာနယ် အတဲွ(၅၄) အမှတ်(၁၈)၌ ေလာကတွင် 
မည်သည့်ကိစ မဆုိ ယုတ ရိှိတုိင်း အမှန်မြဖစ်တတ်ဘဲ 
ယုတ မိရိှေသာ်လည်း အမှန်ြဖစ်တတ်သည့်အေကာင်း 
ေရးဖဲွထားသည့ ်“ယတု ိ၊ ယတု ာ” မျက်ှာဖံုးကာတွန်း၊ 
ြပင်းထန်ေလဆင်ှာေမာင်းမုန်တုိင်းအေကာင်း ဗဟုသုတ 
ြဖစ်ဖွယ်တင်ဆက်ထားသည့် “ေလဆင်ှာေမာင်း” သုတ 
ေဆာင်းပါး၊ ဘာမှမလပ်ုြခင်းေကာင့ ်အြပစ်ေပးခရံသည် 
ဆိေုသာ ဖိးရဲအေကာင်းကုိ ဟာသြဖစ်ဖွယ် တင်ဆက် 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ 
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခုိင်၊ မအူပင်မိ၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အကွက် 

အမှတ်(၄.c ၊ အထက်ပိင်ုးရပ်ကွက်)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၅၇-က)၊ ဧရယိာ(၀.၀၂၁)ဧကရိှေြမအား 
မအူပင်မိ၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ေဈးလမ်း၊ အမှတ်(၁၈) ေန ေဒ ှင်း (၁၄/မအပ(ုိင်)၀၁၂၂၄၀) 
မှ ေြမငှားဂရန်အမည်ေြပာင်းရရိှေရးအတွက် ေြမငှားဂရန်စာချပ်၊ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းမ တ်ဟ 
ေကာ်ြငာစာချပ်၊ မိနယ်တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာှင့ ်အြခားလိအုပ်သည့ ်စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများှင့အ်တ ူေလ ာက်ထားလာမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကျိးေကာင်းေဖာ်ြပ 
ချက်ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်ကန်ကွက်တင်ြပိုင်သ ူမည်သူကိုမဆို ယခုေလ ာက်ထားြခင်းအား 
ေဆာင်ရက်မေပးသင့ေ်ကာင်း အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားသည် 
မအူပင်ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅) ရက် 
ြပည့ေ်ြမာက်သည့ရ်က်အထ ိကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေလ ာက်ထား 
သအူား လုပ်ထံုးလုပ်နည်း၊  န်ကားချက်ှင့အ်ည ီေြမငှားဂရန်အမည်ေြပာင်း ထတ်ုေပး 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 
 ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိ
 ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 
 မအူပင်မိ 

 ြမန်မာ့လက်ေရးစင်မှ

ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်အမျိးသမီးအသင်း 

သည် ပထမပိုင်းတွင် အမာခံကစားသမား 

အစုအံလင်ြဖင့် ပဲွထွက်ခဲ့ပီး ေတာင်ကိရုီးယား 

ယ-ူ၂၀ အသင်းကိ ုေြခရည်တကူစားိင်ုေသာ် 

လည်း ဒုတိယပိုင်းတွင ်ကစားသမားအများ 

အြပား ေြပာင်းလလဲိက်ုပီးေနာက်ပိင်ုး ဂိုးများ 

ဆက်တိုက်ေပးခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်းသည် ပထမ 

ပိင်ုးတွင် ေမဇင်ွယ်(ဂုိး)၊ ခင်သန်းေဝ၊ ချစ်ချစ်၊ 

ေအးေအးမိုး၊     ြဖြဖဝင်း၊    ခင်မိုမိုထွန်း၊ 

ေနာ်ထက်ထက်ေဝ၊      ခင်မာလာထွန်း၊ 

စန်းေသာ်ေသာ်၊ ြမတ်ုိးခင်ှင့် ဂျလိင်ုေကျာ် 

တိုြဖင့် ပဲွထွက်ခဲ့ပီး ေြခစမ်းပဲွြဖစ်ေသာေကာင့် 

ကစားသမား ခုနစ်ဦး လဲလှယ်ခွင့်ြပထားရာ 

ဒုတိယပိုင်းတွင ်ခင်မိုမိုထွန်းအစား ပုံပုံြပည့် 

ေမာင်၊ စန်းေသာ်ေသာ် အစား လင်းြမင့်မိုရ်၊ 

ခင်သန်းေဝ အစား ဇွန်ယုယဦး၊ ေအးေအးမိုး 

အစား နန်ဇူဇူးထက်၊ ဂျလိုင်ေကျာ ်အစား 

ခင်မိုးေဝ၊    ြဖြဖဝင်း  အစား  ခိုင်သဇင်၊ 

ေနာ်ထက်ထက်ေဝ အစား သင်းသင်းယတုိုကိ ု

လဲလှယ်အသုံးြပခဲ့သည်။ ေတာင်ကိုရီးယား 

ယ-ူ၂၀ အသင်းသည် အိင်ုဂိုးများကိ ုဒတုယိ 

ပိုင်းတွင ်သွင်းယူခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ြမန်မာအမျိးသမီးအသင်းသည ်ေတာင် 

ကိုရီးယားေြခစမ်းခရီးစ်တွင်   ေြခစမ်းပွဲ 

သုံးပွဲကစားမည်ြဖစ်ပီး ဒုတိယပွဲအြဖစ ်ေမ 

၁  ရက်တွင်   ေတာင်ကိုရီးယားအမျိးသမီး 

ကလပ် Seoul City အသင်းှင့် ယှ်ပိင် 

ကစားမည်ြဖစ်သည်။ 

သတင်း - ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ - MFF

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၉
၁၉၆၇ ခုှစ်   သဂုတ ် ၂၆  ရက်တွင ်စတင် 

တည်ေထာင်ခဲ့ေသာ စာေပဗိမာန်သည် ၂၀၂၂ 
ခုှစ် ဩဂုတ် ၂၆ ရက်တွင် (၇၅)ှစ်ြပည့်ေြမာက် 
လျက်   စန်ိရတခုရီးတိင်ုပြီဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ  
ေရ ေသွးဌာနအေနြဖင့်   စာေပဗိမာန်    စိန်ရတု 
အထိမ်းအမှတ်  ေရ ေသွးဂျာနယ်   အထူးထုတ် 
(၂၀၂၂) ကုိ ထုတ်ေဝြဖန်ချလုိိက်ပါသည်။ 

စာေပဗိမာန်      စိန်ရတုအထိမ်းအမှတ ်
ေရ ေသွးဂျာနယ် အထူးထုတ် (၂ဝ၂၂)တွင် ကဗျာ၊ 
ြမန်မာစကားပုံ၊   ပုံြပင်၊  ဝတ တို၊  eာဏ်စမ်း၊ 
ေရ ေသွးတုိလက်ရာ စာစီစာကံုးှင့် ပန်းချကီ  ၊ 
သတုေဆာင်းပါးက  ှင့ ်ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတို 
ပါဝင်ပီး သုတရသစုံလင်စွာ တင်ဆက်ထားပါ 
သည်။ ကဗျာှစ်သက်ေသာ ကေလးများအတွက် 
အေကာင်းအရာမျိးစုံကို သီကုံးဖွဲွဲထားသည့ ်
ကဗျာ ၁၆ ပုဒ် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
ထိုြပင် ကေလးများအတွက် သုတ၊ ရသတိုကို 
ေဖာ်ကျးေပးထားသည့ ်ပုံြပင် ငါးပုဒ်၊ ကေလး 
ဝတ ဇာတ်လမ်း ငါးပဒ်ု၊ သတုေဆာင်းပါး သံုးပုဒ်၊ 
ေရ ေသွးတိုလက်ရာ  ပန်းချ ီငါးခု၊  စာစီစာကုံး 

စာေပဗိမာန် စိန်ရတုအထိမ်းအမှတ ်ေရ ေသွးဂျာနယ်အထူးထုတ ်(၂၀၂၂) ထွက်ရှိ
သံုးပုဒ်တုိှင့်အတူ ကေလးများ၏ စိတ်ကူးeာဏ် 
ကို ကွန် ြမးေစမည့် eာဏ်စမ်းက  တိုလည်း 
ပါဝင်ပါသည်။ 

ကာတွန်းက  တွင် ကာတွန်းဆရာကီးများ 
ြဖစ်ကေသာ   ကာတွန်း ဦးဘကည်၊  ကာတွန်း 
ေရ မင်းသား၊ ကာတွန်း ေမာင်ေမာင်ေလး၊ ကာတွန်း 
ေကျာ်ထွဏ်း၊ ကာတွန်း သန်းက ယ်၊ ကာတွန်း 
ေအာင်ေအာင်ေထွး၊  ကာတွန်း သူရ၊ ကာတွန်း 
သိက ာ၊  ကာတွန်း  MGU ေမာင်ဦး၊ ကာတွန်း 
ေအာင်ရှိန်၊ ကာတွန်းေရ ိုး၊ ကာတွန်း ဆူးထက် 
ေအာင်၊ ကာတွန်း ရန်ကီးေအာင်၊ ကာတွန်း ဦးစန်ိ၊ 
ကာတွန်း ြမတ်ုိး၊ ကာတွန်း ေမာင်တင်ယု၊ ကာတွန်း 
ဝင်းြမင့်ေအာင်၊ ကာတွန်း စုိးတင့်(ဟီးုိး)၊ ကာတွန်း 
ဒစ်ဂျစ်တယ်၊    ကာတွန်း ေကျာက်ပု၊  ကာတွန်း 

ဝင်းေဖ(အေဖျာက်)၊  ကာတွနး် ေမာင်ေရ ဝငး်၊ 
ကာတွနး် သက်စု၊ ကာတွန်း ပံးချိ၊ ကာတွန်း 

ေကျာ်တင်ြမင့ ်သစ်၊  ကာတွန်း  ကိေုကျာ်(ကခံင်း)၊   
ကာတွန်း ထွန်းထွန်းဝင်း(ရန်ကုန်တက သိုလ်)၊   
ကာတွန်း ဝင်းသ ာမျိး၊  ကာတွန်း စိုးစ၊ံ ကာတွန်း 
မိုးသွင်၊ ကာတွန်း ဇက်တီ၊ ကာတွန်း ေစာဟန်၊ 
ကာတွန်း မင်းေကာင်းကုိ၊ ကာတွန်း ေအာက်တုိဘာ 

ေအာင်ကီး၊ ကာတွနး် သန် စင် ၊ ကာတွနး် 
ကုိေကာင်း၊ ကာတွန်း သာဦး၊ ကာတွန်း ေပ လွင် 
ေကျာ်၊ ကာတွန်း ထာဝရ၊ ကာတွန်း ေမာင်ဗချ၊ီ 
ကာတွန်း ကိုသက်ကည်၊ ကာတွန်း ကိုသင်း၊ 
ကာတွန်း    လွမ်းေမာင်(သုဝဏ )၊  ကာတွန်း 
စမ်းေချာင်း ကုိကုိေအာင်ှင့် ကာတွန်း ေရ မုိဃ်း 
တို၏ လက်ရာများကိ ုစုလံင်စွာဖတ် ခစံားိင်ုမည် 
ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုကဲ့သို နာမည်ေကျာ် ကာတွန်းလက်ရာ 
ေကျာ် ဆရာများ၏ လက်ရာေကာင်း လက်ရာမွန် 
များကို တစုတစည်းတည်း ဖတ် ိုင်မည်ြဖစ ်
သည့်အြပင် အြခားစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဝတ ၊ ပံုြပင်၊ 
ကဗျာများကိုလည်း ဖတ် ိုင်မည့် စာေပဗိမာန် 
စိန်ရတုအထိမ်းအမှတ် ေရ ေသွးဂျာနယ် အထူး 
ထုတ် (၂ဝ၂၂)  စာအုပ်ကို  တန်ဖိုး ၃၅၀ဝိ/- ြဖင့် 
ေနြပည်ေတာ်၊   ရန်ကုန်ှင့်  မ ေလးမိတိုရှိ 
စာေပဗိမာန် အေရာင်းဆိုင်များှင့ ်ရန်ကုန်မိရှ ိ
စာေပဗိမာန်အေရာင်းဌာန အမှတ် (၅၂၉-၅၃၁) 
ကုန်သည်လမ်း ရန်ကုန်မိ ဖုန်း ၀၁-၃၈၁၄၄၈၊ 
၀၁-၂၄၉၀၃၁ သို ဆက်သွယ်မှာယူိုင်ပါသည်။ 

သတင်းစ်

ေရ ေသွးဂျာနယ်ထွက်ရှိ ထားသည့် “ ဖိးရ ဲ- အပံးလက်ေဆာင”် ှစ်မျက်ှာ 
ကာတွန်း၊ မမိစိတ်ိဝင်စားသည့ ် ေဆာင်ရက်ချက်များတွင် 
ရည်မှန်းချက်ထားကိးစားြခင်းေကာင့် ေအာင်ြမင်မ  
များကုိ အမှန်တကယ်ဆွတ်ခူးရရိှုိင်ပံုအေကာင်း ေရးဖဲွ 
ထားသည့်“အကယ်ဒမီ ပူစီကစ်ကစ်”ဝတ က  ၊ ပန်းကန် 
ကပ်ေကာ်ကိ ုလက်ေတွစမ်းကည့်ေနေသာ ရဲရင့်ဖိး 
အေကာင်းကုိ ေရးဖဲွထားသည့် “အေမ ေလး” ရဲရင့်ဖိး 
တစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ ကေလးတိုအေနြဖင့ ်ဆရာမဘိ 
များ၏ ဆုံးမစကားများကိ ုနာယူမှတ်သားပီး အကျိး 
ထေိရာက်စွာ အသံုးြပတတ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း တင်ဆက် 
ထားသည့် “တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားသုံးခွန်း”ပုံြပင်က   
အပါအဝင် eာဏ်စမ်းက  ၊ အဂ  လပ်ိစကားဝိင်ုးက  ှင့် 
ကဗျာက  စုံလင်စွာြဖင့ ်ထွက်ရှိပီြဖစ်ရာ တစ်ေစာင် 
လ င် ေငွကျပ ်၄၀၀ ြဖင့် စာေပဗိမာန်စာအုပ်အေရာင်း 
ဆိင်ုများတွင် ဝယ်ယူိင်ုေကာင်း သရိသည်။ သတင်းစ်

စာအုပ်စာေပ 

လူမိတ်ေဆွ



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်(၁၀အုိင်၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(III၂)၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၇)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၉/၁၁)၊ (၄၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ေဒါက်တာထွန်းြမင့[်၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၈၈၀၂]အမည်ေပါက်၊ 
ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား တရားလို ဦးစိန်ဟုတ်မှ တရားပိင ်ေဒါက်တာထွန်းြမင့+်၁ တိုအေပ  ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ 
တရားမကီးမ အမှတ်-၁၄၅/၂၀၁၂ ြဖင့် အဆိုပါေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ (၈)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦမှ အခန်း(၅)ခန်းတိုကို 
လက်ေရာက်ေပးအပ်ေစရန်ချမှတ်သည့ ် (၁၉-၁၁-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ စီရင်ချက်အမိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်၊ 
၂၀၁၆ခုှစ်၊ တရားမပထမအယူခံမ  အမှတ်-၁၁၃၊ ၁၁၄ တိုတွင် ယင်းအယူခံမ ကို (၁၁-၅-၂၀၁၈)ရက်တွင် ပယ်သည့် အမိန် ၊ 
ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ်၊ ၂၀၁၈ခုှစ်၊ တရားမအယူခံမ အမှတ်- ၅၇၁ှင့် ၆၁၉တိုတွင် (၂-၁၀-၂၀၁၈)ရက်တွင ်
ပလပ်သည့်အမိန် ၊ ြပည်ေထာင်စ ုတရားလ တ်ေတာ်ချပ်၊ ၂၀၁၈ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွေလ ာက်လ ာ (အထူး)အမှတ်- ၆၀၂/၆၀၃ 
တိုတွင် (၃၀-၇-၂၀၁၉) ရက် ချမှတ်ေသာ ပယ်သည့်အမိန် ၊ ဘီလစ် ခန်စာတုိအရ တရား းံများ ကုိယ်စား ဘီလစ် ေဒ ြမသီတာလ  င် 
[၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၂၄၁၂၃]မှ တရားုံးအမိန်များ၊ ဘီလစ်ခန်စာ၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန် ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက် ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက် ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။                                                           ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                                                                                                မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                                                                                မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဒီကရီကိုအတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိုအတည်ြပရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 

ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ
(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  ၂၁၊ နည်းဥပေဒ ၂၂)

ေြမာင်းြမခိုင်တရားုံးေတာ်ေြမာင်းြမခိုင်တရားုံးေတာ်
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၄၃ ှင့် ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် - ၁၀              ။

 ဦးမျိးတင့် ှင့် ၁။ ဦးသန်းထွန်း

   ၂။ ဦးေသာင်းဝင်း

 ဒီကရီအိုင်ရသူ       တရား ံးများ ဒီကရီအိုင်ရသ ူ      တရား ံးများ

ဦးသန်းထွန်း(ဘ) ဦးေသာင်းဝင်း၊ ကံစုရာ၊ ေဆာက်အုိင်အုပ်စု၊ ေကျာင်းကုန်း 

မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

၂၀၁၈ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၄၃တွင် ကျရှိသည် ့ဒီကရီကိ ုအတည် 

ြပလပ်ုရန် ဤုံးေတာ်တွင် ဒကီရအီိင်ုရသ ူဦးမျိးတင့က် ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ 

မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် အတည်ြပလုပ်ေစရန် အမိန်ကို မထုတ်သင့ ်

ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန 

(သိုမဟုတ်) အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ ၂၃ ရက် 

(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆုတ် ၉ရက်)မွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှ 

လာေရာက်ရမည်။

 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဧပီလ ၂၂ ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးေပးလိုက်သည်။

          (ခင်ဝင်းလ  င်) (ခင်ဝင်းလ  င်) 

            ခိုင်တရားသူကီး             ခိုင်တရားသူကီး 

            ေြမာင်းြမခိုင်တရားုံး            ေြမာင်းြမခိုင်တရားုံး

ှစ်ထပ်တိုက်သစ်ှစ်ထပ်တိုက်သစ်
အထူးေလ ာ့ေဈး န်းြဖင့် အြမန် ေရာင်းမည်အထူးေလ ာ့ေဈး န်းြဖင့် အြမန် ေရာင်းမည်
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ထန်းေြခာက်ပင်၊ ပတ ြမားေဈးအနီး၊ 

ေထာ်ပိင်ုလမ်း၊ (၂၀'x ၆၀' ပါမစ် ဂရန်ေြမ) ှစ်ထပ်အာစ၊ီ အာစမီိုး၊ 
ေအာက်(၂)ခန်း၊ အေပ  (၂)ခန်း၊ လ ပ်စစ်မန်ိးမတီာှင့ ် စပ်မတီာ(၄)
လုံးပါရိှ၊ ဂျိးြဖေရ၊ အဝစီေိရ၊ ေဈး န်း (၇၅၀)သန်ိး အေလ ာအ့တင်း 
ရှိ။

စုံစမ်းရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃စုံစမ်းရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ
(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်းဥပေဒ ၂၀)(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်းဥပေဒ ၂၀)

မိတ ီလာခိုင်တရားုံးေတာ်မိတ ီလာခိုင်တရားုံးေတာ်
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁

ဦးေအာင်မျိးသန်                      ှင့် ၁။ ေဒ ုုေအး
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်  ၂။ ဦးြမင့်ေအး
ဦးမျိးကိုကိုဦး)
တရားလို   တရားပိင်များတရားလို   တရားပိင်များ
မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ မိတ လီာခုိင်၊ မလ  င်မိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ နယ်ေြမ 

(၃)ေန (၁) တရားပိင် ေဒ ုေုအး (ဘ)ဦးကွံန်[၉/မလန(ိင်ု)၀၇၈၆၆၉] (ယခေုနရပ် 
လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

သင်တိုအေပ ၌ ဦးေအာင်မျိးသန်  (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ဦးမျိးကိုကို
ဦး)က "လယ်ယာေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့ ် အရပ်ရပ်ကို 
ှစ်ဦးသေဘာတ ူအပီးအပိင်ု လက်ေရာက် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း စာချပ်ပါ တန်ဖိုးေင ွ
(၃၀၀၀၀၀၀၀/-)ှင့် နစ်နာေကးေငွ(၁၀၀၀၀၀၀၀/-) စုစုေပါင်း(၄၀၀၀၀၀၀၀/-) ရလုိမ " 
ေလ ာက်ထား စဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီး 
သည့်     စကားရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် 
ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ (၁၃) ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၄ ရက်)ေန  မွန်းမတည့်မီ 
(၁၀)နာရတွီင် အထက်အမည်ပါ တရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 
လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့ ်ေနရက်တွင် 
သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င်သင်၏ မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကုိ  ထုတ်ေပး 
လိမ့်မည်။  ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်တိုက 
ထေုချတင်ြပ အမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ုသင်တိုှင့အ်တ ူယေူဆာင် 
လာရမည်။ သိုမဟုတ်သင်၏ကိုယ်စားလှယ ်ေရှေနလက်တွင ် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ 
သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဧပလီ (၂၈) ရက်တွင်  ဤုံးေတာ်တဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                             (ဂွန်ဂျာေအာင်)                                                                             (ဂွန်ဂျာေအာင်)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီးဒုတိယခိုင်တရားသူကီး

မိတ ီလာခိုင်တရားုံးမိတ ီလာခိုင်တရားုံး

အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း 

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၂၄၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၂၄
ေဒ သန်းကင ် ------------ ေလ ာက်ထားသေလ ာက်ထားသူ

ေညာင်ေလးပင်ေကျးရာ၊   သန်လျင်မိေညာင်ေလးပင်ေကျးရာ၊   သန်လျင်မိေန   ေဒ သန်းကင်က 

ကွယ်လွန်သူ ဦးစံကွန်း၏ သမီးြဖစ်သည်ဟူ၍ ေညာင်ေလးပင်ေကျးရာ၊ ေညာင်ေလးပင်ေကျးရာ၊ 

သန်လျင်မိသန်လျင်မိေန ၎င်းကွယ်လွန်သ ူဦးစံကွန်းကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများထဲမှ

ရရန်ရိှေသာ ေက းမမီျားကိ ုေကာက်ခရံန် အေမဆွက်ခြံခင်း အက်ဥပေဒအရ 

လက်မှတ်ရလိေုကာင်း ဤုံး၌ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သ ူ

ဦးစံကွန်း ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန်ရှိသူဟူသမ တိုသည် 

ဤုံးသို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ(၁၃)ရက်ေန(၁၃၈၄  ခုှစ်၊  ကဆုန်လဆန်း 

၁၄ ရက်)ေနတွင် လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင် ေလ ာက်ထားသူ

ေဒ သန်းကင်၏ေလ ာက်ထားချက်ကို ကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့်၊ 

မသင့်သည်ကိ ုစီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဧပလီ(၂၈)ရက် ဤုံးေတာ်တဆံပ်ိိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                           (သန်းေဇာ်ဦး)                                                           (သန်းေဇာ်ဦး)

တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

“ေဒ န ာစိုး [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၂၄၀၈]၏ “ေဒ န ာစိုး [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၂၄၀၈]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အထက်တန်းေရှေနများြဖစ်ေသာ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အထက်တန်းေရှေနများြဖစ်ေသာ 

ဦးသန်းထိုက်ေအာင်(စ်-၄၉၉၁၃)၊ ဦးေအာင်လ  င်ေဇာ် ဦးသန်းထိုက်ေအာင(်စ်-၄၉၉၁၃)၊ ဦးေအာင်လ  င်ေဇာ် 

(စ်-၅၁၁၆၆)၊ ဦးေကျာ်ဇင်သန်  (စ်-၅၃၂၆၆)ှင့် (စ်-၅၁၁၆၆)၊ ဦးေကျာ်ဇင်သန်  (စ်-၅၃၂၆၆)ှင့် 

ဦးြပည့်ဖိးေကျာ်(စ်-၅၄၅၂၇) တို၏ (၂၇-၄-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ဦးြပည့်ဖိးေကျာ(်စ်-၅၄၅၂၇) တို၏ (၂၇-၄-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ 

ေကးမုံသတင်းစာတွင်ပါရှိေသာ ေဒ ေခါန်ဆန်(ခ)ပန်းအိ ေကးမုံသတင်းစာတွင်ပါရှိေသာ ေဒ ေခါန်ဆန်(ခ)ပန်းအိ 

[၉/ပဥလ(ိုင်)၀၀၅၂၄၂] MH Shoes (ဖိနပ်လုပ်ငန်း) ှင့် [၉/ပဥလ(ိုင်)၀၀၅၂၄၂] MH Shoes (ဖိနပ်လုပ်ငန်း) ှင့် 

သက်ဆိုင်သူများသို အသိေပးအေကာင်းကား ေတာင်းဆိုြခင်းှင့် သက်ဆိုင်သူများသို အသိေပးအေကာင်းကား ေတာင်းဆိုြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း”ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း”
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးစိုးမိုးေအာင်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၁၇၅၃]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည ်-

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသည် MH Shoes ဖိနပ်လုပ်ငန်းကို ကိုယ်တိုင် 

တည်ေထာင်ဦးစီး၍ ထုတ်လုပ်ြဖန်ချေိရာင်းချေနသူြဖစ်ပါသည်။ MH Shoes ဖိနပ် 

လပ်ုငန်းှင့ပ်တ်သက်၍  မည်သတူစ်ဦး တစ်ေယာက်ထမှံ လပ်ုငန်းှင့ပ်တ်သက်ပီး 

ေငွေချးငှားခဲ့ဖူးြခင်း လုံးဝမရှိေသာ လုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ MH Shoes 

ဖိနပ်လုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကိုယ်စားလှယ်ေပးြခင်း၊ ကုန်ကမ်းဝယ်ယူြခင်း၊ 

ဖိနပ်အမှာများလက်ခံြခင်း၊ ဝန်ထမ်းစရိတ်များေပးြခင်း စသည့်လုပ်ငန်းကိစ  

အဝဝကို ဦးစိုးမိုးေအာင်ကသာ ဦးစီးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ေဒ န ာစိုး 

ေကာ်ြငာချက်ပါ MH Shoes ဖိနပ်လုပ်ငန်းအတွက် လတ်တေလာသုံးစွဲရန် 

ေငမွျားလိအုပ်သြဖင့ ်ေငကွျပ်သန်ိး (၂၀၀)တတိကိိ ုMH Shoes ၏အေရာင်းတာဝန်ခ ံ

ေဒ ေခါန်ဆန်(ခ)မပန်းအိအား ေပးအပ်ကူညီခ့ဲသည်ဟူေသာ အေကာင်းအရာသည် 

MH Shoes ၏ပိုင်ရှင ်ကိုစိုးမိုးေအာင်မသိေသာ ကိစ ရပ်တစ်ခုသာြဖစ်ပါသည်။

ေဒ န ာစုိးသည် ေငွေချးယူသည်ဆုိသည့် (၅-၉-၂၀၁၉)ေနာက်ပုိင်းတွင် 

ေဒ န ာစိုးှင့် ဦးစိုးမိုးေအာင်သည ် ကိမ်ဖန်များစွာ လူချင်းေတွဆုံြခင်း၊ ဖုန်း 

စကားေြပာြခင်းများ၊ လူမ ေရးကိစ များေြပာဆုိြခင်းများ ရိှခ့ဲေသာ်လည်း မပန်းအိ(ခ) 

မေခါန်ဆန်ေချးေငွကိစ ကို တစ်ကိမ်တစ်ခါမှ ဖွင့်ဟေြပာကားြခင်းလည်းမရှိခဲ့

ပါ။ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေနထိုင်သည့်ေနအိမ်ကိုလည်းသိရှိပါလျက ်ပွင့်လင်းစွာ 

အသိေပးေြပာကားမ မရိှ၊ တရားဝင်ဆက်သွယ်အေကာင်းကားမ  တစ်စံုတစ်ရာ 

မရှိဘဲ ယခုကဲ့သိုသတင်းစာ၌ ထည့်သွင်းအေကာင်းကား ေကာ်ြငာြခင်းသည ်

ေကာင်းသတင်းြဖင့ ်ေဆာင်ရက်လပ်ုကိင်ုေနေသာ က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွလပ်ုငန်းကိ ု

ထိခိုက်နစ်နာေစရန် ရည်ရယ်၍ ိုးသားမ မရှိေသာ တိုက်ခိုက်မ ြဖစ်သည်ကို 

လူကီးမင်းတုိ၏ေကာ်ြငာပါ “MH Shoes ဖနိပ်လပ်ုငန်းှင့ ်သက်ဆိင်ုသမူျားသို”“MH Shoes ဖနိပ်လပ်ုငန်းှင့ ်သက်ဆုိင်သူများသုိ” 

ဟု သုံး န်းေရးသားြခင်းက ထင်ရှားစွာ သက်ေသခံ လျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ လူကီးမင်းတို၏ အသိေပးေကာ်ြငာအား (၇)ရက်အတွင်း 

ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပါရန်ှင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွအား ြပန်လည်ေတာင်းပန်ရန် 

အသိေပးအပ်ပါသည်။

အကယ်၍ လူကီးမင်းအေနြဖင့ ်လိက်ုနာေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှပါက က ု်ပ် 

မတ်ိေဆပွိင်ုဆိင်ုေသာ MH Shoes ဖနိပ်လပ်ုငန်းှင့ ်ဂဏ်ုသတင်းထခိိက်ုနစ်နာမ  

အေပ  ဥပေဒှင့အ်ည ီရင်ဆိင်ုေတာင်းဆိသွုားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း ေဒ န ာစိုးှင့် 

အများြပည်သူသိေစရန ်ြပန်လည် ရှင်းလင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

 ဦးေအာင်စိုးထွန်း (ထီးချိင့်) ဦးရဲေကျာ်သူ (LL.B) ေဒ ှင်းယုလ  င်(LL.B) ဦးေအာင်စိုးထွန်း (ထီးချိင့်) ဦးရဲေကျာ်သ ူ(LL.B) ေဒ ှင်းယုလ  င်(LL.B)

(LL.B(Q), D.B.L, P.D.C.W.E) (စ်-၅၂၅၀၁/၂၀) (စ်-၅၃၁၁၆/၂၀)(LL.B(Q), D.B.L, P.D.C.W.E) (စ်-၅၂၅၀၁/၂၀) (စ်-၅၃၁၁၆/၂၀)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                      အထက်တန်းေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                      အထက်တန်းေရှေနများ

 (စ်-၈၂၂၅/၁၂) (စ်-၈၂၂၅/၁၂)

LINO MASTER LAW FIRMLINO MASTER LAW FIRM

အမှတ်(၂၂၉)၊ ပထပ်(ယာ)၊ ၃၈လမ်း(အထက်)အမှတ်(၂၂၉)၊ ပထပ်(ယာ)၊ ၃၈လမ်း(အထက်)

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09-250000587, 09-799606825Ph: 09-250000587, 09-799606825

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ကမ်းနားလမ်းှင့ ်ဆင်မင်းလမ်းေထာင့၊် Royal 

Sinmin Condo အမ်ိရာ၊ တိက်ုခန်းအမှတ် (C)၊ (၆)ခန်းတဲွ RC (၁၀)ထပ် အေဆာက် 
အဦ၏ အထပ်အမှတ်(K)၊ အခန်းအမှတ်(7-K)၊ (ဆ  မထပ်)၊ (၇-လ ာ)၊ ဧရိယာ 
(၁၈၀၀)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ၎င်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစား
ခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပ၍ 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီပိုင ်အေဆာက်အအုံေနထိုင်ခွင့် 
စာချပ်၏ အမည်ေပါက် ေဒ နန်းသ ာေအာင် [၉/မရတ(ိုင်)၁၀၇၇၀၁] ထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ  ဦးေဇယျာေအာင် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၃၅၃၆]က 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ(ှ၇)ရက်အတွင်း 
တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါ 
က အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇယျာေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေဇယျာေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝဖိးေအာင်(LL.B), WIPO (Switzerland)ေဒ ေဝဖိးေအာင(်LL.B), WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)
Ph-09- 421157856, 09- 798458627Ph-09- 421157856, 09- 798458627

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၉/A)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၁၄/B)၊ (အလျား ၄၀ေပ x 

အနံ ၆၀ေပ) အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်အမျိးအစားေြမကွက်၏ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေြမကွက်ကီးကိ ုမျက်ှာမူ၍ 
ကည့ေ်သာ် (ညာြခမ်း)၊ (အလျား ၂၀ေပ x အန ံ၆၀ေပ) အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် ေပ ရိှ ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)
မိနယ်၊ (၃၉/A)ရပ်ကွက်၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ အမှတ်(၄၁၄/B) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့် ပတ်သက်၍ 
ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် ဦးစိုးြမင့ ်[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၅၂၇၀၀]အမည်ေပါက်ေကာင်း၊ 
ေရာင်းသူ ဦးဝင်းဗိုလ် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၁၆၅၉၈]မှ အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုပီး ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေကာင်း၊ 
ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအးေင ွ[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၁၃၄၇၈]မ ှအပီးအပိုင် 
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့ ်အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည် 
ြဖစ်ေကာင်း 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

အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ အထက်ပန်းဆုိးတန်းလမ်း၊ 

(၁၂)လ ာ၊ အမှတ်(၁၆၆)တွင်ဖွင့်လှစ်ထားေသာ OG Myanmar Company 

Limitedသည် ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိ 

စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုတံင်ုံးတွင် မှတ်ပုတံင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တဆံပ်ိ 

မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

၆၁၆/၂၀၂၂(ေနစွဲ၊ ၂၅-၁-၂၀၂၂)၆၁၆/၂၀၂၂(ေနစွဲ၊ ၂၅-၁-၂၀၂၂)

စာချပ်အမှတ်-၅၁၆၅/၂၀၂၁(ေနစွဲ၊ ၂၃-၁၂-၂၀၂၁)စာချပ်အမှတ်-၅၁၆၅/၂၀၂၁(ေနစွဲ၊ ၂၃-၁၂-၂၀၂၁)

အထက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အား အိမ်တွင်းအလှဆင ်

Designေရးဆဲွြခင်းများှင့ ်အဝတ်အထည်Designေရးဆဲွ ြခင်း လပ်ုငန်းများ 

ကို Onlineမှြဖစ်ေစ၊ ဆိုင်ခန်း/ုံးခန်းများဖွင့်လှစ်၍ြဖစ်ေစ ြမန်မာိုင်ငံ 

တစ်ဝန်းလုံး၌ အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါOGလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်ကုိ တုိက်ုိက်ြဖစ်ေစ၊ 

သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ တုပဆင်တူယိုးမှားြပလုပ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းများြဖင့် တင်သွင်းြဖန် ြဖးေရာင်းချေနလ င်

ေသာ်လည်းေကာင်း  လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနသည်ကိ ုေတွြမင်ကားသရိပါက 

အကျိးစီးပွားထိခိုက်နစ်နာေစမ များအတွက ်တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီ

တရားစဲွဆိအုေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဆုန ာေကျာ်ေဒ ဆုန ာေကျာ်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၂၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၂၂)

အမှတ်(၂၃)၊ နတ်ေချာင်း(၂)လမ်း၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။အမှတ်(၂၃)၊ နတ်ေချာင်း(၂)လမ်း၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။

Ph:09-43144327Ph:09-43144327

အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်းအေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၂၅၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၂၅
ေဒ အမာစိန်  --------------------    ေလ ာက်ထားသေလ ာက်ထားသူ

 အမှတ်(၂၉)၊ လက်ဝသဲု ရလမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေကာမှ့းမိ ေန အမှတ်(၂၉)၊ လက်ဝဲသု ရလမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေကာ့မှးမိ ေန 

ေဒ အမာစန်ိက ကွယ်လွန်သ ူဦးလှေမာင်၏ ဇနီး ြဖစ်သည်ဟ၍ူ အမှတ်(၂၉)၊ ေဒ အမာစန်ိက ကွယ်လွန်သ ူဦးလှေမာင်၏ ဇနီး ြဖစ်သည်ဟ၍ူ အမှတ်(၂၉)၊ 

လက်ဝဲသု ရလမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေကာ့မှးမိလက်ဝဲသု ရလမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေကာ့မှးမိေန ၎င်းကွယ်လွန်သူ 

ဦးလှေမာင် ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများထဲမှ ရရန်ရှိေသာ ေက းမီများကို 

ေကာက်ခံရန် အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒအရ လက်မှတ် ရလိုေကာင်း 

ဤုံး၌ ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သ ူဦးလှေမာင်ကျန်ရစ်

ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန်ရှိသူ ဟူသမ တိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ 

ေမလ (၁၃)ရက်ေန  (၁၃၈၄ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၄ ရက်) ေနတွင် 

လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင ်ေလ ာက်ထားသူ ေဒ အမာစိန်၏ 

ေလ ာက်ထားချက်ကိုကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့်၊ မသင့်သည်ကို စီရင် 

ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဧပီလ (၂၈)ရက် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                           (သန်းေဇာ်ဦး)                                                           (သန်းေဇာ်ဦး)

တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂) 

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအများသိေစရန် ေကာ်ြငာ
 ေတာင်ဥက လာပ မိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၇၊ ေြမကွက် အမှတ်-

၁၂၀၂/ခ၊   ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်

(၁၂၀၂/ခ)၊  သစ ာလမ်း၊  (၇)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ဦးတင်ေမာင ်
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု) ၀၀၃၉၁၈] အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 

ဦးတင်ေမာင် ကွယ်လွန်သြဖင့် ပိုင်ဆိုင ်

စာချပ်အမှတ် (၄၆၅၆/၂၈-၁၂-၂၀၂၁)ြဖင့ ်

ရရှိသူ ေဒ စန်းစန်းြမင့ ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၀၁၈၇၁၆]၊ ဦးတင်ထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 
၀၄၂၈၄၈]၊ ဦးစိုးထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၀၃၁၆၃၀]၊ ေဒ လှလှမုိး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 

၀၁၈၇၉၉]တုိမှ ဂရန်မူရင်း ပျက်စီးေကာင်း 

တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ (၁၂/၂၆၆၆/၂၂-
၁၂-၂၀၂၁)၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ေထာက်ခစံာ၊ ရစဲခန်းေထာက်ခစံာ၊ ကိယ်ု 

တိုင်ဝန်ခံကတိတိုတင်ြပ၍  ဂရန်မိတ  
ေလ ာက်ထားလာရာ  ဌာနမှ  လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းှင့ ်အည ီကန်ကွက်သမူရိှသြဖင့ ်

ဂရန်မတိ  ခွင့ြ်ပပီးြဖစ်၍ မလူ( ၇-၉-၉၃)

ရက်ေနတွင်ထုတ်ေပးထားသည့် ဦးတင် 

ေမာင်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၀၃၉၁၈] အမည် 
ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ ်အမှတ် 

တဥ/၇-၁၄၃၇/၉၃ ဂရန်မူရင်း စာအုပ် 

အား ဌာနမှ  ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပး ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- ၁/၂၊ ေြမကွက်အမှတ် ၅၀၉၊ (၀.၀၂၈)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် -၅၀၉၊ 

(၇)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ၁။ ေဒ ခင်မာချိ [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၂၁၂၅၉]၊ ၂။ ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့ ်[၁၂/မရက(ိှင်)၁၂၆၆၀၇]၊ 
၃။ ဦးတင့်ေကျာ်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၅၅၉၉၅]၊ ၄။ မစိုးစိုးမာ[၁၂/မရက(ိုင်)၀၄၉၅၈၀]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)
ေြမအား အမည်ေပါက် (၄)ဦးအနက် အစ်မြဖစ်သ ူေဒ ခင်မာချိှင့် အစ်ကိုြဖစ်သ ူဦးတင့်ေကျာ်တို ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
စာချပ်အမှတ်-၈၃၇၀/၂၀၁၅(၆-၁-၂၀၁၆)ြဖင့် ကျန်အမည်ေပါက် ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်ှင့် ေဒ စုိးစုိးမာတုိမှ ပုိင်ဆုိင်လာပါသည်။ ၎င်းတုိ 
ေမာင်ှမ ၂ ဦးအနက် ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့သ်ည် (၆-၄-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် လပူျိကီးဘဝြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကျန်အမည်ေပါက် 
တစ်ဦးြဖစ်သ ူေဒ စိုးစိုးမာမ ှအစ်ကိုြဖစ်သ ူဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်တွင ်အေမွဆက်ခံသူအြဖစ ်၎င်းတစ်ဦးတည်းသာ ကျန်ရစ်ခဲ့ေကာင်း၊ 
ကွယ်လွန်သူ ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်တွင် ၎င်းမှလဲွ၍ အြခားအေမွဆက်ခံမည့် ကိတ ိမသားသမီး တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ေမွးစားထားခ့ဲြခင်း 
မရှိေကာင်း၊ အထက်ပါေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်ရပ်ရပ်တိုအား တရားဝင် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ ်၈၃၇၀/၂၀၁၅ (၆-၁-၂၀၁၆) ှစ်(၆၀) ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန်)တိုှင့် ေဒ စိုးစိုးမာထံမ ှGP ၁၁၆၈၆/၂၀၂၁ (၂၈-၁၂-၂၀၂၁)ြဖင့် GP ရရှိသူ ေဒ ှင်းွယ်လ  င် [၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၅၅၈၀]
မှ GP (၁၈-၁-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ GP အတွက် ကျမ်းကျန်ိလ ာတိုကို တင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန် 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။        ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
ြဖးမိနယ်၊ ေြပာင်ေသေကျးရာ 

အုပ်စု၊    ေြပာင်ေသရာမေကျးရာေန 

ဦးြမတ်မိုး၏သမီး မြဖြဖသွင ်[၇/ဖမန 

(ိင်ု)၂၁၇၂၀၈]၏ ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ 

၁၆-၁၀-၁၉၉၈ ြဖစ်ပါေကာင်း။

မြဖြဖသွင်မြဖြဖသွင်



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ဦးေကျာ်ဝင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းဦးေကျာ်ဝင်းှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ှင်းဆီကုန်း(က)ရပ်ကွက်၊ သရဖ ီ

လမ်း၊ အမှတ်(၁၈-က)(၅-လ ာ)တိက်ုခန်းအား တိက်ုခန်းပိင်ုရှင် ဦးဝင်းေရ ှင့် 
ေဒ ခင်သန်းတုိမှ ဦးေကျာ်ဝင်း[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၃၄၄၆၇]အား တစ်လလ င် 
(၁ဝဝဝဝဝ/ိ-) န်းြဖင့ ်(၃-၆-၂၀၂၁)ရက်မှစတင်၍ ငှားရမ်းခဲပ့ါသည်။ ငှားရမ်း 
ေနစ်ကာလတွင် တိက်ုခန်းငှားရမ်းခများအား (၆)လတစ်ကမ်ိ ေပးေချခိင်ုး 
ြခင်းမြပဘဲ ကိုဗစ်ကာလ အကျပ်အတည်းများကို စာနာနားလည်သြဖင့ ်
တစ်လတစ်ခါသာ တိက်ုခန်းငှားရမ်းခများကိ ုေပးေချခိင်ုးခဲပ့ါသည်။ ယခအုခါ 
တွင် ဦးေကျာ်ဝင်းအား(၁၇-၂-၂၀၂၂)ရက်မှစ၍ ဆက်သွယ်၍ မရပါသြဖင့ ်
တိုက်ခန်းငှားရမ်းခ ကျန်ေငွများြပန်လည်ေပးေချရန်ှင့် ဦးေကျာ်ဝင်း၏ 
အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းအချိကို (၁၃-၅-၂၀၂၂)ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ 
လာေရာက်ယူေဆာင်ေပးရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်အေကာင်းကားလာြခင်း 
မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဝင်းေရ ၊ ေဒ ခင်သန်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဝင်းေရ ၊ ေဒ ခင်သန်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဆုန ာေကျာ်ေဒ ဆုန ာေကျာ်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၂၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၂၂)
အမှတ်(၂၃)၊ နတ်ေချာင်း(၂)လမ်း၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ အမှတ်(၂၃)၊ နတ်ေချာင်း(၂)လမ်း၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 

Ph: 09-43144327Ph: 09-43144327

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
ရမည်းသင်းမိ၊ ဝါတိုးအေရှရပ် 

ေန (အဖ) ဦးစိန်ေမာင်၏ သမီး 

ြဖစ်သူ ေဒ ခင်ပပမိင်၏ ေမွးသက  

ရာဇ်အမှန်မှာ ၆-၂-၁၉၆၇ ြဖစ်ပါ 

သည်။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးေဝလင်း[၇/ထတပ(ိုင်)၀၈၃ 

၀၅၃]ကိုင်ေဆာင်သာ (All In One)

စာအုပ်    ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph:09-771627702Ph:09-771627702

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။    လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း၊ တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး လ ပ်စစ်အင်ဂျင် 
နီယာုံးမှ တိုင်းေဒသကီးအတွင်းတွင ် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဧပီလ မှ ၂၀၂၃ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ 
(၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်) တိုင်းေဒသကီး ေငွလုံးေငွရင်းမူလ   ရန်ပုံေငွြဖင့ ်   မိြပ 
တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ ဒီဇယ်ဓာတ်အားေပးစက်များ  ဝယ်ယူတပ်ဆင်ြခင်း 
လုပ်ငန်းများ၊  Sectionalizer   ဝယ်ယူတပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း၊  ၀.၄/၁၁ ေကဗွီ Main ခွဲုံ 
တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်းများ၊ ၁၁/၀.၄ ေကဗီွဓာတ်အား လိင်ုး/ခဲွု ံတိုးချဲတည်ေဆာက် 
ြခင်းလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ် 
ပါသည်။

(က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင်  -(၂-၅-၂၀၂၂) ရက်
       ေရာင်းချမည့်ရက်
(ခ)  တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချ  -တိုင်းေဒသကီး လ ပ်စစ်
       တင်သွင်းမည့်ေနရာ     အင်ဂျင်နီယာုံး၊ ေရးလမ်း၊
    ပိ ဲေတာရပ်၊ ထားဝယ်မိ။
(ဂ) တင်ဒါပိတ်ရက်ှင့်အချနိ်   -(၁-၆-၂၀၂၂)ရက် ညေန (၄:ဝဝ) နာရီ

၂။   အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းအမှတ်-၀၅၉-၂၃၄၉၅၊ ၀၉-၄၃၀၀၇၈၄၀၊ ၀၉-၇၈၈၈ 
၅၅၅၂၀၊ ၀၉-၂၅၁၀၀၁၆၉၀၊ ၀၉-၄၂၅၃၁၇၂၄၂၊ ၀၉- ၄၂၉၈၇၁၄၁၈၊ ၀၉-၄၀၂၇၈၀၁၄၆ 
သို တိုက်ိုက ်ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။
     တင်ဒါေကာ်မတီ တင်ဒါေကာ်မတီ

တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်အား ေကညာြခင်းတင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်အား ေကညာြခင်း
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊  ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်မ ှ၂၀၂၂-

၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်အတွင်း ြပည်ေထာင်စ/ုတိင်ုးေဒသကီးရန်ပုေံငြွဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည့ ်

လမ်း/တံတား/အေဆာက်အဦ လုပ်ငန်းများအတွက ်လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းသုံး 

ပစ ည်းများ (လပ်ုငန်းခွင်အေရာက် ြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့)်ကိ ုအတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ (၁/၂၀၂၂-

၂၀၂၃)ြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင် - (၂-၅-၂၀၂၂) ရက်ေနမှ 

 ေရာင်းချမည့်ရက ်  (၁၂-၅-၂၀၂၂) ရက်အထိ(ုံးချနိ်အတွင်း)

၃။ တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်မည့ ် - (၁၃-၅-၂၀၂၂)ရက်၊ (ေသာကာေန )

 ရက်ှင့်အချနိ်  နံနက် (၁၀:ဝဝ) နာရီ

၄။ တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်မည့်ေနရာ - လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ 

လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊

အင်းစိန်မိနယ်။

၅။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များှင့်  တင်ဒါေလ ာက်လ ာပံုစံများကုိ လက်ေထာက် 

 န်ကားေရးမှး (မိြပ) ုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊ အင်းစိန် 

မိနယ်တွင် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်စုစံမ်းေမးြမန်း 

ိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ဖုန်း-၀၁-၃၆၄၀၅၁၆၊ ၀၁-၃၆၄၀၁၉၂ဖုန်း-၀၁-၃၆၄၀၅၁၆၊ ၀၁-၃၆၄၀၁၉၂

“အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း”“အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း”

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးအတီး(ခ)ဆက်တီး(ခ)ဦးစိုးတင့ ်(ဘ) ဦးချယီတ်ုေသ(ခ)

ချယီီးချ ီအသက်(၆၇) [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၄၇၅၀]သည် အကီးတန်းအေထွေထွ 

မန်ေနဂျာ (ြမန်မာိုင်ငံသားမျာဘဏ်လီမိတက)် အားရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း 

မှတ်ပုတံင်ုံးတွင် (၃-၉-၂၀၁၈)ရက်က အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ် (၉၂၈၉/ 

၁၈)ကိ ုလ ဲအပ်ေပးခဲပ့ါသည်။ ယခအုခါ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးအတီး(ခ)ဆက်တီး(ခ)

ဦးစုိးတင့်မှ အကီးတန်းအေထွေထွမန်ေနဂျာ (ြမန်မာုိင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်) 

အားလ ဲအပ်ထားေသာ  အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာမှာ လုပ်ငန်းပီးဆုံးြဖစ်၍ 

ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ ုပ်သိမ်းပါေကာင်း၊ ေဆာင်ရက်ခွင့်မရှိေတာ့ 

ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 

ေဒ ေမသူေအာင် (LL.B)  ေဒ တင်တင်ေဌး(LL.B)ေဒ ေမသူေအာင် (LL.B)  ေဒ တင်တင်ေဌး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၈၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၈၂၂)

အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လ အမှတ်(၆၂၇)၊ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊ (၄၉)အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လ အမှတ်(၆၂၇)၊ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊ (၄၉)

ပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။   ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး ၀၉-၂၅၆၁၈၀၅၄၆။ရန်ကုန်မိ။   ရန်ကုန်မိ။ ဖန်ုး ၀၉-၂၅၆၁၈၀၅၄၆။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၁၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

၂၇၂၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၂၇၂)၊ ကာြဖလမ်း၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ် (ေြမာက်ပုိင်း)

မိနယ်၊ ဦးခင်ေမာင်စိုး (YNG-017009) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်) 

ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးခင်ေမာင်စုိး(ဖခင်)ှင့် ေဒ သန်းသန်းေအး (မိခင်)တို အသီးသီး 

ကွယ်လွန်သြဖင့် သားသမီးြဖစ်ေသာ  ေဒ ေအးသဲစိုး [၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၉၇၃၆]ှင့် 

ဦးေကာင်းေကျာ်(ခ)ဦးေကျာ်ကုိကုိစုိး [၁၂/စခန(ုိင်)၀၄၉၇၃၇]တို (၂)ဦးအနက် ေဒ ေအး 

သဲစိုး(ကိုယ်တိုင်)ှင့် ဦးေကာင်းေကျာ(်ခ) ဦးေကျာ်ကိုကိုစိုး (ကိုယ်စား General Power 

-၂၁၅၆၀/၂၀၁၄)(၁၁-၈-၁၄)ရရိှသူ ေဒ ေအးသဲစုိး)မှ ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေပျာက်ဆံုး 

ေကာင်း  ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  အမှတ်(၄၁)ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး      

ေထာက်ခခံျက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိမရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်၊ ဦးေကာင်းေကျာ်သည် 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းပါ ေမာင်ေကျာ်ကိုကိုစိုးှင့ ်လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတည်း အမည် 

ှစ်မျိးြဖစ်ေနသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း စမ်းေချာင်းမိနယ် လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၏ ေထာက်ခံချက်၊ မိခင် ေဒ သန်းသန်းေအး၏ ေသစာရင်း 

သွင်းမတိ မှန်၊ ဖခင်ဦးခင်ေမာင်စုိး၏ ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ ေဒ ေအး 

သစဲိုး [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၄၉၇၃၆] ၏ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားမရူင်းှင့ ်ဦးေကာင်းေကျာ် 

[၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၉၇၃၇]၏ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား(မိတ )၊ GP မူရင်း၊ ဦးေကာင်း 

ေကျာ်(ခ)ဦးေကျာ်ကိုကိုစိုး သက်ရှိထင်ရှားရှိပီး GP မုပ်သိမ်းေသးေကာင်း ေဒ ေအး 

သဲစိုး၏ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ သားသမီးအရင်းများအြဖစ ်မိမိတိုေမာင်ှမ(၂)ဦးတည်းကိုသာ 

ေမွးဖွားထွန်းကားခဲ့ပီး တရားဝင်အ ေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ှင့် ဦးေကာင်းေကျာ်ှင့် 

ဦးေကျာ်ကိကုိစုိုး ဟ၍ူ အမည်အားြဖင့ ်(၂)မျိးေပ ေပါက်ေနေသာ်လည်း လပူဂု ိလ်အားြဖင့ ်

တစ်ဦးတစ်ေယာက်တည်းြဖစ်သည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ေဒ ေအးသစဲိုး၊ ဦးေကာင်းေကျာ်(ခ) 

ဦးေကျာ်ကိုကိုစိုးတို၏ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ (၂)ေစာင်၊ ှစ်(၆၀) 

ဂရန်မူရင်းမှာ အထားအသုိ မှားယွင်းကာေပျာက်ဆံုးသွားခ့ဲသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်းှင့် 

အ ပ်အရှင်းြပဿနာတစ်စုတံစ်ရာေပ ေပါက်ပါက တာဝန်ယ ူေြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေဒ ေအးသဲစိုး+ ဦးေကာင်းေကျာ ်(ခ) ဦးေကျာ်ကိုကိုစိုးတို၏ကျမ်းကျနိ်လ ာတိုတင်ြပ၍ 

ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်

ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

              မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန              မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

“အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း”
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ကွင်းအမှတ်(၅၂၆-A)၊ အမှတ်-ရစဲကွုင်း၊ 

ဦးပိင်ုအမှတ်  (         / ၄)၊ ေြမအမျိးအစား - လယ်/ဥယျာ်-R/G၊ (၅.၀၀) ဧကရိှ ဦးေအာင် 
ပါ-၅ အမည်ေပါက်ထံမ ှအရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် (၂.၀၀) ဧကအားဦးြမင့်ေထွး [၁၂/မဂတ 
(ိုင်)၁၁၅၅၄၂]မှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိေသာ ေြမကွက်ြဖစ ်
ေကာင်း အဆိြုပလျက် ၎င်းပိင်ုဆိင်ုသည့ ်(၂.၀၀) ဧကအနက်မှ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ 
အကျယ်အဝန်း (အေရှအကျယ် ၄၃'xအေနာက်အကျယ် ၉၇') (အနံ၉၈'x၁၀၂')ကိ ုအပီး 
အပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 
လိုပါက ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိသူ မည်သူမဆို 

ပိုင်ဆိုင်မ ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်သတ်မှတ ်
ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ရပ်အား ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -
ေဒ ေမသူေအာင် (LL.B)        ေဒ တင်တင်ေဌး(LL.B)ေဒ ေမသူေအာင် (LL.B)        ေဒ တင်တင်ေဌး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၈၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၈၂၂)
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း   အမှတ်(၆၂၇)၊ ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊ (၄၉)အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း   အမှတ်(၆၂၇)၊ ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊ (၄၉)
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။         ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။         ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
        ရန်ကန်ုမိ။  ဖန်ုး ၀၉-၂၅၆၁၈၀၅၄၆။        ရန်ကုန်မိ။  ဖန်ုး ၀၉-၂၅၆၁၈၀၅၄၆။

က
၀၅



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

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

ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 

ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ
(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၀၀ ှင့ဆ်က် ယ်သည့်၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၀၀ ှင့်ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၆၂၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၆၂
၁။ ေဒ လဲ့လဲ့မူသိမ်း  ှင့်  ဦးသိန်းဝင်း

၂။ ဦးမျိးမင်းထွန်း

(အိုင်ဒီကရီရသူ)    (တရား ံး)(အိုင်ဒီကရီရသ)ူ    (တရား ံး)

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၇)မိုင်၊ 

ြပည်လမ်း၊ အမှတ်(၉၅)ေန တရား ံး ဦးသိန်းဝင်း (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)

သိေစရမည်။

 ၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၀၀ တွင်ကျရှိသည့ ်ဒီကရီကိ ု

အတည်ြပလုပ်ရန ်ဤုံးေတာ်တွင ်တရားိုင် ေဒ လဲ့လဲ့မူသိမ်းပါ -၂ က 

ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် အတည်ြပလုပ် 

ေစရန် အမိန်ကို မထုတ် သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် ြပ၍ 

ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်ရ ေရှေနြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

အေကာင်းြပေချဆိုိုင်သူ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ 

ေမလ (၁၂)ရက် (၁၃၈၄ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၃ ရက်ေန ) မွန်းမတည့်မီ 

၁၀နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှ လာေရာက်ေစ။

 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဧပီလ (၂၈)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                             (ခင်မာဝင်း)                                                             (ခင်မာဝင်း)

တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂H)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(V၃၅)၊ ဧရိယာ (၀.၀၂၉)ဧက၊ ေြမကွက ်
တည်ေနရာအမှတ်(၁၄)၊ အထက်မ ေလး 
(၂)လမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာ 
ေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေအပါပါမတ်လ် 
အမည်ေပါက်   ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်
(သက်ကန်ု) ေြမအား အမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူ
ေအပါပါမတ်လ်သည် အပျိကီးဘဝြဖင့ ်
ကိတ ိမသားသမီးေမွးစားထားြခငး်လုံးဝ
မရိှဘ ဲကွယ်လွန်သြဖင့ ်တစ်ဦးတည်းေသာ 
ေမွးချင်းေမာင်အရင်းြဖစ်သူ   ဦးK.L 
ချင်းနား(ဖခင်)ှင့ ် ေဒ ေကဒါမရန်သီ 
(မိခင်)တို အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့  ်
သားသမီးများ ြဖစ ် ကေသာ ေဒ ေက 
ကမလာ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၅၃၉၁] ၊ 
ဦးဒနီာ [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၂၃၃၆၃]၊ ဦးဆန်း 
ဒရာရှက်ဂန်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၂၃၃၆၅]
တိုမှ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်၊ ဂရန်မရူင်း၊ 
ေသစာရင်းများ၊ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေကဒါ 
မရန်သီဘက်မှ တူအရင်းေတာ်စပ်သူ 
ဦးစိုးိုင ်အေပ  အဆိုပါေြမကွက်ှင့  ်
ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း မ က်ဟ 
ေကညာေပးေစလိုမ  တရားုံးစီရင်ချက ်
အိုင်ဒီကရီ၊   ေြမခွန်ေြပစာတိုတင်ြပ၍ 
ပိုင ်ဆိုင ်ေ ကာင ်းစာချပ ်ခ ျပ ်ဆိုရန  ်
ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက် 
ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လုပ်နည်းများအတိုင်း   ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက် ေပး သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ ေြမာင်းကီးလမ်း၊ အမှတ် (၉၀)၊ 

၃-လ ာတုိက်ခန်းှင့်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးမင်းသိန်းထူး 
[၁၂/ဒဂန(ုိင်)၁၂၄၇၁၃]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက  အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက တိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက် 
သည့ ်မရူင်းစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်၌ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းေဖခိုင် (LL.B)ဦးဝင်းေဖခိုင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၇၉၊ ၂၀-၂-၂၀၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၇၉၊ ၂၀-၂-၂၀၀၈)
အမှတ် (၁၂၀/၁၂၂)၊ (ပ) ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း (ဘားလမ်း)အမှတ် (၁၂၀/၁၂၂)၊ (ပ) ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း (ဘားလမ်း)

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၇၅၅၈၈၅၊ ၀၉-၂၅၅၉၁၂၉၃၉ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၇၅၅၈၈၅၊ ၀၉-၂၅၅၉၁၂၉၃၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ရရီစီ ံ[၁၂/ရကန(ိင်ု) ၀၀၆၆၆၈] ကိင်ုေဆာင်သ ူ

၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစ ရန် ေကညာအပ်ပါသည်-

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရး(ေြမာက်ပုိင်း)ရပ်ကွက်၊ ကျန်စစ်သား 

လမ်းသွယ်(၁)၊ အမှတ် (၃၅၇/က+ခ)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်ေပ တွင် 

ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတဲွ (၆) ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦ၊ အခန်းအမှတ် (4-A)၊ 

စတုတ ထပ်၊ (ေခါင်းရင်းခန်း)ှင့်  ယင်းတုိက်ခန်းတွင်  တပ်ဆင်ထားေသာ ေရေမာ်တာ၊ 

လ ပ်စစ်မီတာအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ကန်ထုိက်တာ  ဦးေကျာ်လှ 

ထံမှ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး တစ်ဆင့်ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိ 

ြပသူ  ဦးြမင့်စုိး [၈/နမန(ုိင်)၁၁၀၃၄၀]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 

အတွက်  စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ တိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ြပ

လုပ်သည့်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇) ရက် 

အတွင်း ခုိင်လံုေသာ ပုိင်ဆုိင်မ  စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံ လာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက တုိက်ခန်း အေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ရီရီစံ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ရီရီစံ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးထွန်းထွန်းဦး [LL.B]       ဦးချမ်းငိမ်းေမာင်[LL.B]ဦးထွန်းထွန်းဦး [LL.B]       ဦးချမ်းငိမ်းေမာင[်LL.B]

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၀၂၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၅၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၀၂၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၅၀၁)

အမှတ်-၆၂၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၆၂၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉၄၅၆၈၅၂၉၁၃၊ ၀၉-၇၅၉၂၆၈၈၂၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉၄၅၆၈၅၂၉၁၃၊ ၀၉-၇၅၉၂၆၈၈၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၆၂)၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်သည ်ဦးဝင်းထိန်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၃၆၄၆]အမည်ေပါက်ေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်
ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ၎င်းအမည်ေပါက်မှ တရားဝင် မခဲွစိတ်ရေသးသည့်(ေြခရင်းြခမ်း) အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ေြမှင့် ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ အမှတ်(၁၁၆၂)၊ နဝရတ်(၅)လမ်း၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်ေခ တွင်ေသာ အိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုအရပ်ကတဆိက်စပ်စာချပ်ြဖင့ ်ေရာင်းချခဲေ့သာေကာင့ ်ေနာက်ဆုံးလက်ဝယ် ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသ ူဦးြပည့်ဖိးသ[ူ၁၂/
ဥကတ(ိင်ု)၁၅၇၇၇၄]မှ မမိသိာလ င် လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့ဟ်ဝန်ခေံရာင်းချသြဖင့ ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမ ှအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေင ွေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ခိုင်လုံ 
ေသာ စာချပ်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင် ့ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။ ေကာ်ြငာပါသတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ဆက်လက ်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B)(LL.M)၊   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၅၀)ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B)(LL.M)၊   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၅၀)

လင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးလင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပး
အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၄စီ၁(အက်စ်-၆၉)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်-(၆၃)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၀)ဧက၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်(၉)၊ ဥယျာ်လမ်း၊ 
ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ တာေမွ 
မိနယ်၊ အမည်ေပါက် ဦးစုိးလွင်(ခ) ဦးစုိးြမင့် 
(ေအေအ-၀၁၇၆၆၅)၊     ေဒ ခင်ေထွး 
(အာရ်ဂျအီန်-၀၁၈၇၈၃)အမည်ေပါက ်
ှစ်(၆၀)ဂရန် (သက်ကုန်)ေြမကွက်အား 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်အမှတ်-၄၀၅၃/ 
၂၀၂၁(၃-၁၂-၂၀၂၁)အရ ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးစုိးလွင် 
(ခ) ဦးစိုးြမင့ ် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၈၀၈၈၂]၊ 
(ေအေအ-၀၁၇၆၆၅)၊ ကုိယ်စား GP အမှတ်- 
၆/၂၀၂၁(၅-၁-၂၀၂၁)ရရှိသူ ဦးလှဝင်းမ ှ
ဂရန်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ေကျာက်ေြမာင်း 
အေရှရပ်ကွက် အပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက်ခ ံ
ချက်၊ တာေမွရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊  
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်တို 
တင်ြပ၍ ဂရန်ေပျာက်ြဖင့် ဂရန်သက် 
တမ်းတိုးေလ ာက်ထားလာြခင ်းအား 
ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လပ်ုထုံးလုပ်နည်းများအတိင်ုး ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်- ၅၅၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၂၂)၊ ဦးေပ ဦးလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ)၊ 
ဧရိယာ(၀.၀၅၅) ဧကအနက်မှ တရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ (အလျား၂၀ေပx အနံ၆၀ေပ)၊ 
ဧရယိာ (၀.၀၂၇) ဧကရိှှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်
မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ  ဌာနတွင် ေဒ နီနီ [၆/ထဝန(ုိင်)၀၃၉၀၃၈]မှ အမည် 
ေပါက်ပီး ယခုေရာင်းချသူ ဦးတင်ခုိင်[၁၂/တမန(ုိင်)၀၆၄၅၂၅]မှ ေရာင်းချပုိင်ခွင့် စီမံခန်ခဲွ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သူမှ ေရာင်းချသည့်တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထား
ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံိုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -
      ဦးမျိးသန်  (ခ) ဦးေမာင်ကီး ေဒ တင်မိုးခိုင်      ဦးမျိးသန်  (ခ) ဦးေမာင်ကီး ေဒ တင်မိုးခိုင်
      LL.B (စ် - ၁၀၅၇၇)  LL.B (စ် - ၄၂၁၆၉)      LL.B (စ် - ၁၀၅၇၇)  LL.B (စ် - ၄၂၁၆၉)
      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန

အမှတ် (၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။အမှတ် (၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အကွက်အမှတ်-၁၀၊ ကွင်းအမည-်

မိမကွက်၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၂၄)၊ ေြမဧရယိာ (၀.၁၅၄) ဧကရိှ (B) ေြမအမျိးအစားေြမကွက် 
ဟုေခ တွင်ပီး ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ သတိပ  ာန် 
လမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၂၄)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 
ထားေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအဆက်အစပ်
အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်များြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးစံလင်း [၉/မရမ(ုိင်)၀၅၆၇၅၄] ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွ 
များက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
မရူင်းများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

“ ခံေြမဝယ်ယူမည်” ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း “ ခံေြမဝယ်ယူမည”် ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူသည် “ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ 
ဘုရားကုန်းေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၆၆၉)၊ သဲြဖကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ(်၁၀၉/က)၊ ဧရိယာ 
(၇.၅၅)ဧကရှိ ေြမေပ ၌ “ေနလ” ေဆာက်လုပ်ေရး၏ လူေနအိမ်ရာေြမကွက် (၄၂)၊ 
အကျယ်အဝန်း(၃၉.၆x ၆၀)ေပကိ ု(၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်စဲွပါ “ေနလ” ေဆာက်လပ်ုေရးေြမ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အရ ေဒ ေချာစုလ  င် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ဝယ်ထားလျက်ရိှေသာ 
လယ်ေြမမှတစ်ပါး လယ်ယာေြမကို အြခားနည်းအသံုးြပခွင့်ြပမိန်  ပုံစ ံ၁၅(က) ရရှိပီး 
ေသာ ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ ်
အားလုံး”တိုအား တရားဝင်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသ ူ
ရှိပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံသည့်စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူ
ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်  ကွက်ုိင်ပါ 
ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ အထေြမာက်ေစေရးအတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ခင်မိုးသူ ေဒ ခင်သ ာချိ ေဒ ခင်မိုးသူ ေဒ ခင်သ ာချိ
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၅၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၅၃)
 Ph:09- 795503478,Ph: 09- 766136720 Ph:09- 795503478,Ph: 09- 766136720

“တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည်” ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း “တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည”် ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူသည် “ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၂)

ရပ်ကွက်၊ ဦးချစ်ထွန်းလမ်း၊ အမှတ်-၄၂၀ ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ ရှိ (၂)ခန်းတွဲ 

(၅)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦ၏ ပထမထပ်၊ မှန်ခန်း(ေြခရင်း)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၅x၄၀)

ေပ ရိှတိက်ုခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး”တိုအား တရားဝင် 

စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးေအာင်ေကျာ်ိုင ်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၈၈၄၉]ထံမှ 

ေဒ သန်းတင်[၁၂/လမန(ုိင်) ၀၁၉၅၀၄]က ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ေနထုိင်လျက်ရိှပီး ေဒ သန်းတင် 

ကွယ်လွန်သည့အ်ခါ ၎င်း၏သားသမီးများက မသိားစ ုစမီမံ စာချပ် ချပ်ဆိုပီး ထိစုာချပ် 

အရ ဦးေအာင်ုိင်ြမင့် [၁၂/ရပသ(ုိင်)၀၄၆၂၀၅]လက်ဝယ်ထားရိှ ပိုင်ဆိုင်ေသာ အခန်း 

ြဖစ်ပီး ထိအုခန်းကိ ုက ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ တရားဝင်ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင ွ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူရှ ိ

ပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံသည့်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ 

ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်  ကွက်ုိင်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ အထေြမာက်ေစေရးအတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ခင်မိုးသူ  ေဒ ခင်သ ာချိ ေဒ ခင်မိုးသူ  ေဒ ခင်သ ာချိ

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၅၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၅၃)

 Ph:09- 795503478, Ph: 09- 766136720 Ph:09- 795503478, Ph: 09- 766136720

အိမ်ှင့် ခံေရာင်းမည်အိမ်ှင့် ခံေရာင်းမည်
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိနယ်၊ သေြပတန်းရာ၊ ဥပ ါတသ  ိ

ေစတီေတာ်ကီး တေပါင်းကွင်းအနီး ေြမမျက်ှာစာ ေပ 

(၁၂၀x၆၀) တစ်ထပ်တိုက် ေပ(၂၀x၄၀) Aircon၊ ေရပူ 

ေရေအး၊ ေနရန်အသင့်ြပင်ဆင်ပီး၊ ေဈးနီး၊ ေကျာင်းနီး၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်သန်  ေရာင်းမည်။

စုံစမ်းရန်-၀၉၇၇၆၀၄၄၁၉၆၊ ၀၉၅၁၃၂၅၆၀စုံစမ်းရန်-၀၉၇၇၆၀၄၄၁၉၆၊ ၀၉၅၁၃၂၅၆၀

ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 

ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ
(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒ အမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒ အမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၅၇ှင့် ဆက် ယ်သည့်၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၅၇ှင့ ်ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၆၃၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၆၃

 ေဒ လီလီြမင့ ် ှင့်  ၁။ ဦးဝင်းြမင့်

   ၂။  ဦးလင်းလင်း

    (ကွယ်လွန်သူဦးစန်းြမင့်၏ 

    တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ)်

   ၃။ ေဒ ကျင်ေအး

   ၄။ ဦးတင်သိန်းေကျာ်

    (အိုင်ဒီကရီရသူ)    (တရား ံးများ)(အိုင်ဒီကရီရသ)ူ    (တရား ံးများ)

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဝါဝါဝင်းလမ်း၊ အမှတ်-၄၀ 

ေန (၁)တရား ံး ဦးဝင်းြမင့်၊ လ  င်မိနယ်၊  (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ဦးဖိုးမှန်လမ်း၊ အမှတ်(၄၃)

ေန(၂)တရား ံး ဦးလင်းလင်း(ကွယ်လွန်သူဦးစန်းြမင့်၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်)၊ 

ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ဘုရားလမ်းပိုင်း၊ ဘုရားလမ်းေကျးရာ၊ အမှတ်(၃၅)ေန(၃)တရား ံး 

ေဒ ကျင်ေအးှင့ ်တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက် ၊ သတီာလမ်း၊ အမှတ်(၃)

(၄-လ ာ)(မျက်ှာမူ-ညာ)ေန(၄)တရား ံး ဦးတင်သိန်းေကျာ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)

တိုသိေစရမည်။

၂၀၂၁ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၅၇တွင်ကျရိှသည့ ်ဒကီရကီိ ုအတည်ြပလပ်ု 

ရန် ဤုံးေတာ်တွင ်တရားိုင် ေဒ လီလီြမင့်က ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့် 

အေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလုပ်ေစရန ်အမိန်ကို မထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်း 

တစ်ခုခုရှိလ င်ြပ၍ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်ရ ေရှေနြဖင့ ်

ြဖစ်ေစ၊ အေကာင်းြပေချဆိုိင်ုသ ူအခွင့ရ် ကိယ်ုစားလှယ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ေမလ 

(၁၂)ရက်၊ (၁၃၈၄ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၃ရက်ေန )မွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတွင် ဤုံး 

ေတာ်ေရှလာေရာက်ေစ။

၂၀၂၂ခုှစ်၊  ဧပီလ(၂၈)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                            (ခင်မာဝင်း)                                                                            (ခင်မာဝင်း)

တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ဦးဝင်းေအာင်၊ ေဒ ခင်ဝင်းကည်(အမှတ်၂၇/ဒီ)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်းသွယ်၊ ဦးဝင်းေအာင်၊ ေဒ ခင်ဝင်းကည(်အမှတ်၂၇/ဒီ)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်းသွယ်၊ 
တက သိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ)ှင့် တက သိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ)ှင့် 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ သိမ်ြဖလမ်းှင့် မဟာဗ လလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်- 

၄၆ Union Financial Centerရှိ CB BANK PCL(Risk Management Division)
လက်ေထာက် အေထွေထွမန်ေနဂျာ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 
ေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးဝင်းေအာင်သည် CB BANK မှစာရင်းပုိထုတ်ေချးေငွကျပ်သိန်း(၃၅၀၀)ကုိ(၂၂-
၇-၂၀၁၀)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (၃၀-၆-၂၀၁၇)ရက်တွင် မလူစာရင်းပိထုတ်ုေချးေငမှွ 
ကျပ်သန်ိး(၉၀၀၀)သို လည်းေကာင်းတိုးြမင့်ပီးေချးယခူဲပ့ါသည်။ အဆိပုါေချးယေူငမွျား 
အတွက် ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၆/အုိင်၊ ေြမကွက်အမှတ်- 
၆၉/ဘ/ီ၇၊ ဧရိယာ(၀.၂၃၄)ဧကကျယ် ေဒ ခင်ဝင်းကည်အမည်ေပါက် ေြမပုိင်ေြမကွက် 
ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦများကုိ အာမခံေပးအပ်၍ ဘဏ်မှေချးယူခ့ဲပါသည်။

ယခုအခါ ဘဏ်မှေချးယူခဲ့ေသာ ေချးေငွ အရင်းအတိုးှင့် အြခားစရိတ်များ 
ကိ ု ေပးဆပ်ရန ်  ပျက်ကွက်ေနသည့်အတွက ်(၃၁-၃-၂၀၂၂)  ရက်ေနအထ ိ    ေငွကျပ် 
၁,၄၈၀,၀၉၄,၈၆၁/-ကို ဘဏ်သိုေပးဆပ်ရန်ရှိေနပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ေပးဆပ်ရန်ရှိေသာ ေငွကျပ် ၁,၄၈၀,၀၉၄,၈၆၁/-ကို ဤေကညာ 
ချက်ပါသည့်ေနမှ(၁၅)ရက်အတွင်း ဘဏ်သိုမပျက်မကွက ်အြမန်ဆုံးလာေရာက်ေပး
ဆပ်ပါရန်ှင့် ေပးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားစဲွဆုိ အေရးယူ 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

CB BANK PCL(Risk Management Division)၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရCB BANK PCL(Risk Management Division)၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
             ေဒ စ ာဝင်း    ေဒ စိုးစိုး             ေဒ စ ာဝင်း    ေဒ စိုးစိုး
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၄၆၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၁၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၄၆၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၁၉၃)
အမှတ်-၄၈၊ ငုဝါလမ်း၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၄၈၊ ငုဝါလမ်း၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၀၃၃၂၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၆၈၈ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၀၃၃၂၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၆၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ Golden City Condo, 

Block No(B-4)  Basement+Rc ၊ (၃၄)ထပ်  Condo  အေဆာက်အဦ၏(၂၇ -လ ာ)၊ အခန်း 
အမှတ်(၂၇-၀၁)၊ ဧရယိာ(၁၉၈၁.၅၀)စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ေရမီးအပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု     အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီးတရားဝင ်
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ   (Golden Land Real Estate 
Development Co; Ltd(ကိုယ်စား) ဦးမင်းမျိးသန် [၉/မထလ(ိုင်)၁၈၃၇၈၀]ထံမှ 
က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်မျိးသုိက်[၁၂/သလန(ုိင်)၀၉၇၉၀၀]၊ ေဒ ခင်စ ီလင်း[၁၂/
ပဘတ(ိင်ု)၀၃၀၈၁၃]တိုမှ  အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 
တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်မျိးသိုက်ှင့် ေဒ ခင်စ ီလင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအာင်မျိးသိုက်ှင့ ်ေဒ ခင်စ ီလင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းမင်းစိုး LL.B, WIPO (Switzerland)ဦးဝင်းမင်းစိုး LL.B, WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)
Ph-09-450023651, 09-793568375Ph-09-450023651, 09-793568375

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ်( Star City) အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ(် Star City) 
သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။



ဧပီ  ၃၀၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ၂၈-ရပ်ကွက်၊ ေရ လင်ပန်း၊ အမှတ် 

(၈၇)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(အလျား၈၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ရှိ 

ဦးြမင့ေ်အာင် အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု  မိမိတစ်ဦးတည်းသာ ပိုင်ဆိုင် 

ေကာင်း ေြပာဆိုလာသ ူေဒ ဝါဝါေထွး(ဘ)ဦးေကျာ်သိန်း[၁၄/ဖပန(ိုင်) 

၁၄၂၃၁၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူမည်ြဖစ်၍ အဆိုပါ 

ေြမကွက်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်စပ်လျ်း၍ 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုမာေသာအေထာက်အထား ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ ်

ရိှသ ူမည်သမူဆိဤုေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တို 

ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ထက်ထက်လ  င် LL.B,D.B.Lေဒ ထက်ထက်လ  င် LL.B,D.B.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၄၇)

အမှတ်-၂၂၂/ခ၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ တ/၁၅ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ အမှတ်-၂၂၂/ခ၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ တ/၁၅ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၂၄၉၄၃၊ ၀၉-၇၇၆၄၅၄၉၁၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၂၄၉၄၃၊ ၀၉-၇၇၆၄၅၄၉၁၂

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၈၃)(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၈၃)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၆၃၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၆၃
ေဒ စန်းစန်းဝင်း                       (ေလ ာက်ထားသ)ူ
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ-်
ေဒ ဖိးစ ာထွန်း)
အမှတ်-၁၃၈၉၊ ဗိုလ်သုန်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်)၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကွယ်လွန်သ ူဦးထွန်းေရ ၏ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့ ်စပ်လျ်းသည့အ်မ ကွယ်လွန်သ ူဦးထွန်းေရ ၏ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့ ်စပ်လျ်းသည့အ်မ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ 

ဗိုလ်သုန်လမ်း၊ အမှတ်-၁၃၈၉တွင် ေနထိုင်ခဲ့ေသာ ကွယ်လွန်သူ ဦးထွန်းေရ ၏ 
ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းအေပ ၌ အေမထွန်ိးလက်မှတ်စာ ထတ်ုေပးပါမည့အ်ေကာင်း 
ှင့ ်ေဒ စန်းစန်းဝင်း(၎င်း၏အခွင့ရ်ကိယ်ုစားလှယ်ေဒ ဖိးစ ာထွန်း)က အေမဆွက် 
ခံြခင်း အက်ဥပေဒအရ ေလ ာက်ထားသြဖင့ ်ဤအမ ကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ (၁၈)
ရက်(၁၃၈၄ခှုစ်၊ ကဆန်ုလဆတ်ု ၄ရက်)ေနတွင် ဆိင်ုဆိုကားနာရန် ချန်ိးဆိထုား 
သည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ထိကွုယ်လွန်သ ူဦးထွန်းေရ ၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများတွင် 
အကျိးစီးပွားသက်ဆိင်ုသည်အဆိရိှုသတူိုအား အဆိပုါအမ တွင် ၎င်းတို (လာေရာက် 
ဆိုင်ဆိုရန် သင့်ေလျာ်မည်ဟုထင်ြမင်လ င်)ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ေမလ(၁၈)ရက် 
(၁၃၈၄ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆုတ်(၄)ရက်)ေန၌ မိမိတုိကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးအား ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  လာေရာက်ဆုိင်ဆုိရန်ှင့် 
ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေပ  အေမထွန်ိးလက်မှတ်စာ မထတ်ုေပးမ ီမှတ်တမ်းများကိ ု
ကည့် ရန်  အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၈၃ှင့် အညီ ဆင့်ဆုိလုိက်သည်။ 
လာေရာက်ြခင်းမရှိပျက်ကွက်ခဲ့လ င် ုံးေတာ်က ေဒ စန်းစန်းဝင်း(၎င်း၏အခွင့်ရ
ကိယ်ုစားလှယ်-ေဒ ဖိးစ ာထွန်း)၏ ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီး 
လ င် ၎င်းအမ အေကာင်းအရာတွင ်စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဧပလီ (၂၇)ရက် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိပ်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                     (သန်းိုင်ေထွး)                     (သန်းိုင်ေထွး)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၂)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၂)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ မိသစ် (၄)လမ်း၊ အမှတ် (၁၂၃)၊ (၂)ခန်းတဲွ RC (၆)ထပ်တုိက်၏ 

တတယိထပ်(၄)လ ာ (တိက်ုကိမုျက်ှာမလူ င်လက်ဝဘဲက်အခန်း)၊ ဧရယိာ(၅၂၈) စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်ေရမီး အပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခသံြူဖစ်ေသာ ေဒ နန်းခင်ခင်ချိ [၃/ဘအန(ိင်ု)၁၁၅၆၉၄] 
ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ  ဦးရဲလင်းေအာင် [၇/ပမန(ုိင်)၂၀၁၈၁၇]၊ ေဒ တင်မီမီေကျာ် [၉/မကန(ုိင်)၁၁၈၈၉၈]တုိက  
အပီးအြပတ် ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပြီဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိသု ူ
များရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ(၇) ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို 
ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးရဲလင်းေအာင်၊ ေဒ တင်မီမီေကျာ်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးရဲလင်းေအာင်၊ ေဒ တင်မီမီေကျာ်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သူဇာေကျာ်ေဒ သူဇာေကျာ်

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

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

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ကုန်းေဘာင်(၁)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၈)၊ အခန်း 

(၂၀၂)၊ ဒုတိယထပ် ဦးထွန်းလတ်[၉/ခအဇ(ုိင်)၀၀၁၆၉၄] ပုိင်ဆုိင်သည့် တုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ 

တရားဝင်လက်ဝယ် ပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဦးထွန်းလတ်မှ ေြပာဆိုေရာင်းချသည့်အတွက် က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆေွဒ ခင်ချိေအာင် [၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၁၁၅၇] မှ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်၍ 

ယခုအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း (မူရင်း) အေထာက်အထားများှင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ိုင်ိုင်ေဌးေဒ ိုင်ိုင်ေဌး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၅၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၅၄)

အမှတ်(၃၆၃)၊ ရတနာပုံလမ်း၊ (၁၃၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၆၃)၊ ရတနာပုံလမ်း၊ (၁၃၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-420226741Ph:09-420226741

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၅၇)၊ စိန်ေရာင်ြခည်လမ်းသွယ်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၄၆)၊ ဦးစိုးဝင်း 
အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၀ေပ x အန ံ၆၀ေပ)
ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုတရားဝင် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေအးေအးသိန်း 
[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၂၉၇၂၅]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီး ြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် 
က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားမ အရ-လ ဲအပ် န်ကားမ အရ-
ဦးြပည့်ဖိးသူ (LL.B)            ေဒ ရည်မွန်ထူး(LL.B)ဦးြပည့်ဖိးသ ူ(LL.B)            ေဒ ရည်မွန်ထူး(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၄၀)       အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၆၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၄၀)       အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၆၅)

အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း-၀၉- ၄၂၂၄၄၉၈၆၈ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း-၀၉- ၄၂၂၄၄၉၈၆၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ ေလးေထာင့်ကန်လမ်းမကီး၊ အမှတ်(၇၃)၊ (၂)ခန်းတွဲ RC (၆)

ထပ် တိက်ု၏ ပ မထပ်(၆လ ာ) (တိက်ုကိမုျက်ှာမလူ င် လက်ယာဘက်) အခန်း၊ ဧရယိာ(၅၀၆)စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်ေရမီးအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခသံြူဖစ်ေသာ ေဒ ဇင်မာမာထွန်း (ခ) သန်းစစုေုဌး[၁၂/ပဘတ(ိင်ု) 
၀၂၉၃၀၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးဝဏ ေကျာ်ြမင့ ်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၅၆၅၃၉]၊ ေဒ တင့မွ်န်လတ် [၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၃၂၂၀၇]
တိုက အပီးအြပတ ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသ ူ
များရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည့အ်ထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဝဏ ေကျာ်ြမင့်၊ ေဒ တင့်မွန်လတ်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရဦးဝဏ ေကျာ်ြမင့်၊ ေဒ တင့်မွန်လတ်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ
ေဒ သူဇာေကျာ်ေဒ သူဇာေကျာ်

LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.P.L, WIPO (Switzerland)LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.P.L, WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆)
Ph-09- 254508917၊ 09-765602290Ph-09- 254508917၊ 09-765602290

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ် (Star City)၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ ်(Star City)၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၄/ကဘံဲ၊့ ေြမကွက်အမှတ်-၁၈/က၊ 

ဧရိယာ -၀.၁၉၁ဧက၊ ေြမအမျိးအစား B လ/န-၃(ခ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၂၀၆၊ 
ေရ သစ ာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေမာင်စံေငွ၊ မစိန်ြမအမည်ေပါက်ြဖင့ ်
မှတ်သားထားေသာေြမကွက်အား ြမန်မာြပည်သတ မဥပုဒ်အသင်းကိုယ်စား ဦးေစာဘဲ 
ေလမှ သင်းဖွဲမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မူရင်း၊ အေရာင်းမှတ်ပုံတင်စာချပ်-၆၉၄/၁၉၆၀ 
(စာချပ်မိတ မှန်)၊ အသင်းအဖွဲမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၌  The Burma Union Mission 
of Seventh Day Adventists ဟု ပါရှိပီး ပစ ည်းလ ဲေြပာင်းသည့ ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်တွင ်
Burma Association of Seventh Day Adventists ဟု အမည်ှစ်မျိးပါရှိေသာ်လည်း 
အဆိပုါအမည်များသည် ြမန်မာြပည်သတ မေန  အသင်းေတာ်တစ်ပါးတည်း၏ အမည်များ 
သာြဖစ်ေကာင်း၊ ၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ၆-၆-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ 
စာြဖင့ ်ြမန်မာြပည် သတ မဥပဒ်ုအသင်းအစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်၊ ြမန်မာြပည် သတ မ 
ဥပုဒ်အသင်း၏ကိုယ်စား  ဦးေစာဘဲေလမှ အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
စိစစ်ချက်အရ အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားသည်မှာ Seventh Day Adventist church 
ြဖစ်ေသာ်လည်း ေလ ာက်ထားသူတင်ြပထားေသာ ပစ ည်းလ ဲေြပာင်းြခင်းစာချပ်တွင ်
Burma Association of Seventh  Adventists ဗမာကုမ ဏီများအက်ဥပေဒအရ 
ပူးေပါင်းဖွဲစည်းထားသည့ ်ဗမာကုမ ဏီဟုေဖာ်ြပထားေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရပါသြဖင့ ်
ကွဲလွဲမ ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပရန ်အေကာင်းကားခဲ့ရာ Burma Association 
of Seventh  Adventists ြမန်မာုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ ခရစ်ေတာ်ကိ ုေမ ာ်လင့ေ်သာ သတ မေန  
အသင်းေတာ်သာသနာအဖဲွချပ်ကိ ု၆-၇-၁၉၄၉ရက်၌ အသင်းအဖဲွများ မှတ်ပုတံင် အက် 
ဥပေဒအရ ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများမှတ်ပုံတင်ဌာနတွင ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်- ၁၀၉၇/၈-
၄၈-၄၉ (၂၆-၇-၄၉) ြဖင့ ်မှတ်ပုတံင်ထားြခင်းသာြဖစ်ပါ၍ သာသနာအသင်းအဖဲွသာြဖစ်ပီး 
ကုမ ဏီမဟုတ်ပါေကာင်းှင့ ်၎င်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ြဖစ်ေပ လာေသာကိစ အဝဝကို 
တာဝန်ယေူြဖရှင်းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ဦးေစာဘေဲလမှ ကတသိစ ာြပလ ာ၊ ရန်ကင်းမိနယ် 
(၁၃)ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး၊ ရန်ကင်းမိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊      
ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်အေထွေထအုွပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနှင့် မိနယ်သာသာနာေရးဦးစီး 
ဌာန၊ ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ုသာသနာေရးဦးစီးဌာနှင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးသာသနာ 
ေရးဦးစီးဌာနတို၏ အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားြခင်းကို  ကန်ကွက်ရန်မရှိပါေကာင်း 
ေထာက်ခံချက်များတင်ြပ၍ ြမန်မာြပည်သတ မဥပုဒ်အသင်းကိုယ်စား ဦးေစာဘဲေလ 
[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၄၆၈၈၃]က အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 
တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း  ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအတိင်ုး 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ မိသစ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ က(၅)လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၂၄)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမဧရိယာ အလျား(၂၅)ေပxအနံ(၆၀)ေပရှိ ေြမကွက ်

ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ လူေနအိမ်အပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ကာ လက်ရိှအကျိး 

ခံစားလျက်ရှိသ ူေဒ ေနာ်ေအးထူး [၁၂/အစန(ိုင်)၀၃၄၇၅၃]ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှ

က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါအိမ် ခံေြမ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ 

အကျိးသက်ဆိုင်သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း 

ေနာက်ဆုံးထားပီး စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက် ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည် 

အထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

ဦးေစာေကာ်ဒို (LL.B)ဦးေစာေကာ်ဒို (LL.B)

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၁၅၆)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပထဲမ ှတရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၅၇)ှင့် ကပ်လျက်ဘက်ြခမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပရှိ ဒုအရာခံ 

ဗိလ်ုတင်ဝင်း အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ် ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့တ်ကွ ၎င်းေြမကွက် 

ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူေဒ သတီာဝင်း 

[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၇၀၈၀၅]ထံမှ  က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ယခုေကာ်ြငာပါ 

သည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် 

က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ြပလုပ ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

REALITY KING LAW FIRMREALITY KING LAW FIRM

ဦးေဇာ်မျိးေအာင် (စ်-၁၁၄၆၂)                  ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)ဦးေဇာ်မျိးေအာင ်(စ်-၁၁၄၆၂)                  ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)

(LL.B, D.I.L)                   (LL.B, D.B.L, D.I.L, WIPO Switzerland)(LL.B, D.I.L)                   (LL.B, D.B.L, D.I.L, WIPO Switzerland)

         (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)         (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၁၃၆)၊ ွယ်သာကီလမ်းှင့ ်ပန်း ခံလမ်းေထာင့်၊ 

(၂) ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၂၉/တိုးချဲ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၃၆)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 

အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  အေဆာက်အဦအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ေဒါက်တာေဒ ြမင့်ြမင့်ခိုင်[၈/မသန(ိုင်) 

၀၀၃၆၅၉]မှ အမည်ေပါက်၍ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားလျက်ရိှပီး ြပန်လည် 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်တို၏အမ သည်က အပီး 

အြပတ်ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီသည့်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ အေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်တိုထံသို ပိုင်ဆိုင် 

ေကာင်း စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်း ခိင်ုလုစွံာ 

ြဖင့်(၁၄)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုး ေြပလည် 

သည်အထိ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမင်းေထွး  (LL.B)            ဦးေကျာ်ခိင်ုဝင်း(LL.B), WIPO (Switzerland)ဦးမင်းေထွး  (LL.B)            ဦးေကျာ်ခိင်ုဝင်း(LL.B), WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၆၁၃၈)        (စ်-၁၅၃၈၈) (စ်-၁၆၁၃၈)        (စ်-၁၅၃၈၈) 

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

 ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၉၄၇၁၂၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၉၃၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၉၄၇၁၂၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၉၃၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-၂၊ ဗုိလ်ဗစိုး(၆)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၁၉)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၈၅၂)စတရုန်းေပ၊ ဧရယိာ(၀.၀၆၅)ဧက၊ အကျယ်ရိှေသာ ေဒ သန်းလှ 
(CI-၀၃၇၃၃၇) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ကီးအနက်မ ှတရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ (၁၇/ 
၁၀x၆၀)ေပ၊ အကျယ်ရိှေသာ ေြမကွက်ှင့ေ်ြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ု အကျိး 
ခံစားလျက်ရှိပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ေဒ ေနာ်ပုလဲရီထူး[၁၄/ပသန(ိုင်)၀၀၅၇၃၆]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ အိအိခက်[၁၀/မဒန(ိုင်)၀၁၂၁၄၄]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ဆုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူများအေနြဖင့်        
ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း မူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
(လကူိယ်ုတိင်ု)က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီး 
ေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-LRE Law Firmလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-LRE Law Firm
  ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)     ေဒ စန်းစန်းု(စ်-၁၄၁၈၄)  ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)     ေဒ စန်းစန်းု(စ်-၁၄၁၈၄)
  ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)  ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)  ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)  ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)
  ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅)  ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅)
                            (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)                            (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
     အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၃၉၉၀     အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၃၉၉၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ တနသ  ာရလီမ်း၊ 

အမှတ်(၁၅၀/ခ)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပရှိ  ဦးတင်ဝမ်းအမည်ေပါက ်
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦ 
အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်တုိအား ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူ
ဦးေသာင်းထိုက်[၁၁/မအန(ိုင်)၀၂၁၀၀၇]ထံမှ က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်
အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီ
အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
REALITY KING LAW FIRMREALITY KING LAW FIRM

ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂)               ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)ဦးေဇာ်မျိးေအာင(်စ်-၁၁၄၆၂)               ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)
        (LL.B,D.I.L)                                (LL.B,D.B.L,D.I.L, WIPO Switzerland)        (LL.B,D.I.L)                                (LL.B,D.B.L,D.I.L, WIPO Switzerland)
                               (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)                               (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိငး်)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၂၈)၊ ေြမ 
ကွက်အမှတ်-(၅၃၂)၊ ေြမကွက် တည် 
ေနရာအမှတ်(၅၃၂)၊ ေအာင်ရိပ်သာ 
လမ်း၊ (၂၈)ရပ်ကွက်၊     ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ဦးေတာ (TKI-
၀၉၄၀၆၇) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား ဂရန် 
အမည်ေပါက် ဦးေတာအား တရားပိင် 
ထားကာ ေဒ သန်ိးလှြမင့မှ် တရားလိ ု 
ြပလုပ်၍ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)
မိနယ် တရားုံး၏ တရားမကီးမ  
အမှတ်  ၁၃/၂၀၂၁ တွင်   ပဋိညာ် 
အတိုင်း မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ် ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ြဖင့်  စွဲဆို 
ခဲ့ရာ  အိုင ်ဒီကရီရရ ှိခဲ့ပ ါသြဖင့  ်
တရား းံ(ကုိယ်စား) ဘီလစ် ေဒ လ့ဲလ့ဲခုိင် 
မှ တရားမကီးမ အမှတ ်၁၃/၂၀၂၁ ၏ 
၂-၁၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါစရီင်ချက် ဒကီရ၊ီ 
ယင်းတရားုံး၏    တရားမဇာရီမ  
အမှတ်-၃၅/၂၀၂၁၏    ေနစ်မှတ် 
တမ်း၊ ဘီလစ်ခန်အပ်စာ၊ ဂရန်မူရင်း 
တို တင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားြခင်းအား 
တရားဝင်ခိုင ်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
ိင်ု ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ မဂ င်လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၀)၊ ၆-လ ာ (ေြခရင်းခန်း)ဟေုခ တွင်ေသာ တိက်ုခန်းအပါအဝင် ယင်းတိက်ုခန်း 

ေပ တွင် တွယ်ကပ်ပါရိှေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုစာချပ်အဆက် 

ဆက်ြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး ြပန်လည်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပ 

သူ ဦးေရ ဝင်း[၁၁/စတန(ိုင်)၀၁၀၅၅၀]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိ တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက် လိသုမူျားသည် ဤေကညာချက်ပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါ 

က အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ပီးေြမာက်ေအာင် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သက်သက်(LL.B, LL.M)ေဒ သက်သက်(LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၈၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၈၆)

အမှတ်(၃၁)၊ ဇဋိလလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၁)၊ ဇဋိလလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၁၅၉၇ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၁၅၉၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကန်လမ်း၊ အမှတ်(၉၀)၊ RC (၈)ထပ်ခဲွ 

တိက်ုမှ ၇-လ ာ အခန်းအမှတ်(7/D)၊ ဧရယိာ (၁၃၄၇)စတရုန်းေပရိှ မနီကွီန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့် 

တကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး 

တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေအးေအးဝင်း [၁၂/

လသန(ုိင်)၀၁၆၉၆၁]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်စုမွန် [၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၅၁၁၉၁]

မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည့်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်စုမွန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ခင်စုမွန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)

Ph-09- 450023651, 09- 793568375Ph-09- 450023651, 09- 793568375

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၇၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၂၃၈၊ ဧရိယာ 

(၀.၀၇၃)ဧက၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ဟ ုေခ တွင်ေသာ အမှတ်-၁၂၃၈၊ ေကာလင်းလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိရှိ ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ဝယ်ယူရန် အမည်ေပါက် 
ပိုင်ရှင်များ ြဖစ်ကေသာ ဦးကည်စိုး [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၅၆၁၇]ှင့် ေဒ ခင်ေှာင်း [၉/မနမ(ိုင်)၀၉၇၆၅၉]တိုအား 
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆို 
ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့အ်ကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးကိ ုတရားဝင်နည်းလမ်းတကျ 
မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ
ေဒ စိုးစိုးြမင့်     ေဒ အိဖိးဇင်ေဒ စိုးစိုးြမင့ ်    ေဒ အိဖိးဇင်
LL.B(စ်-၁၀၀၆၃)    LL.B, DBL(စ်-၁၅၉၇၅)LL.B(စ်-၁၀၀၆၃)    LL.B, DBL(စ်-၁၅၉၇၅)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
           ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃    ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀           ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃    ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ အိမ်အမှတ်- 

၁၄၁ ေန ဦးခင်ေမာင်ေရ  [၁၀/ခဆန(ိင်ု)၀၅၅၇၀၇]- ေဒ သင်းသင်း 
ခိုင် [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၄၆၄၉]တို၏သား ေမာင်တင်ေအာင်လွင ်
[၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၉၁၁၁၈]သည် မဘိ၏ ဆုံးမမ ကိ ုနားမေထာင်ဘ ဲ
အကိမ်ကိမ် စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်ြပမူသွားပါသြဖင့ ်သားအြဖစ်မ ှ
အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်သက်
ဆိင်ုသည့က်စိ ရပ်များအား တာဝန်ယမူည်မဟတ်ုေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

မိခင်-ေဒ သင်းသင်းခိုင်မိခင်-ေဒ သင်းသင်းခိုင်
[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၄၆၄၉][၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၄၆၄၉]

“ေဒ နီနီထွန်းှင့် သက်ဆိုင်သူများသိေစရန်”“ေဒ နီနီထွန်းှင့် သက်ဆိုင်သူများသိေစရန”်
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ မလ ကန်ုးလမ်း၊ 

အမှတ်(၅၇)၏(၅-လ ာ/ေအ)(ေခါင်းရင်းခန်း)ကိ ုေဒ သသီေီအာင် မသိားစမှု 

ငှားရမ်းေနထိုင်လျက်ရှိေသာတိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။

ေဒ သီသီေအာင်ှင့် ေဒ နီနီထွန်းတုိသည် ညီအစ်မေတာ်စပ်သည်မှ 

လွဲ၍ သီြခားစီးပွား၊ သီးြခားေနအိမ်ြဖင့် ေနထိုင်လျက်ရှိကေသာသူများ 

ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါလပ်ိစာတွင် ေဒ နနီထွီန်းအေနြဖင့ ်မည်သည့ ်

အခါမ လာေရာက်ေနထိုင်ခဲ့ဖူးြခင်းမရှိပါ။

ထိုေကာင့ ်ေဒ နီနီထွန်းှင့်စီးပွားေရးကိစ ၊ လုပ်ငန်းကိစ ၊ ေငွေရး 

ေကးေရးကိစ များရှင်းလင်းရန်ရိှပါက ၎င်းှင့်သာဆက်သွယ်ရှင်းလင်းရန် 

ှင့် ေဒ နီနီထွန်းှင့်သက်ဆိုင်ပတ်သက်ြခင်းမရှိေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ 

လိပ်စာသို လာေရာက်ြခင်း၊ မသက်ဆိုင်ေသာကိစ များ ေြပာဆိုြခင်း၊ ခိမ်း

ေြခာက်ြခင်းမြပလုပ်ရန်ှင့ ်ဆက်လက်ြပလုပ်ေနမည်ဆိုပါက ဥပေဒှင့် 

အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဒ နီနီထွန်းှင့်သက် 

ဆိုင်သူများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သီသီေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သီသီေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ုံး -   အမှတ်(၅၀)စ/ီ၃၊ (ပ-ထပ်)၊ ဘဏ်လမ်း၊                    ဦးလှမင်း(ေပါင်းတည်)ုံး -   အမှတ်(၅၀)စ/ီ၃၊ (ပ-ထပ်)၊ ဘဏ်လမ်း၊                    ဦးလှမင်း(ေပါင်းတည်)

         ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။          LL.B(ADVOCATE)         ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။          LL.B(ADVOCATE)

ဖုန်း - ၀၉-၅၀၃၃၁၇၂              တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၅၅/၉၁)ဖုန်း - ၀၉-၅၀၃၃၁၇၂              တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၅၅/၉၁)

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
၂၄-ရပ်ကွက်၊ သိဂ   လမ်း၊ အမှတ်(၁၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ၂၄-ရပ်ကွက်၊ သိဂ   လမ်း၊ အမှတ်(၁၉)ဟုေခ တွင်ေသာ 
ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် - ၂၄၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၄၅၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၈)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား မိေြမစာရင်း 
၏ အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ဦးလှစိုး(BS/၀၂၀၉၇၃) [၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၀၇၈၄၀]
မှ မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 
ေြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒ 
ှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစ 
အပ်ပါသည်။          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
              ဦးဟိန်းစိုး                                      ဦးသန်းဦး              ဦးဟိန်းစိုး                                      ဦးသန်းဦး
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

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

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

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၃၄/၇၃၅)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၇)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၃၄/၇၃၅)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၃၇)၊ စုေပါင်းုံးလမ်း၊ အမှတ်-လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၃၇)၊ စုေပါင်းုံးလမ်း၊ အမှတ်-

(၇၃၄/၇၃၅)ဟုေခ တွင်ေသာ (အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ)(၇၃၄/၇၃၅)ဟုေခ တွင်ေသာ (အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ)

(၂)ကွက်တွဲေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ကွက်တွဲေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 

အေဆာက်အဦှင့် ေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ် ြပလုပ်ြခင်းကုိ အေဆာက်အဦှင့် ေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ် ြပလုပ်ြခင်းကုိ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
အထက်ေဖာ်ြပပါအိမ်ှင့် ေြမေပ ရှိ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးသည ်

ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီမိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာန၌ ဂရန်ေြမအမည် 

ေပါက်သ ူဦးေအာင်ထွန်းကည်(MAG-118306)ှင့ ်ေဒ ခင်ေထွး (LLN-023287)တိုထမှံ 

ေြမကွက်(၂)ကွက်တဲွအား ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှေသာ ဦးညီညီလင်း 

[၁၂/ကတန(ိင်ု)၀၉၀၈၆၁]ကတရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ 

ြဖင့် လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိေကာင်း လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံ 

ကတိြပသည့်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွဦးဇင်မင်းသန် [၁၄/ဖပန(ိုင်)၀၉၉၁၅၄]

မှအပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် (၂၆-၄-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချ 

ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ၊ူ ကန်ကွက် 

လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်

စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 

အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။        

                            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ခင်ေဌး(LL.B)ေဒ ခင်ခင်ေဌး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၁၅)(၁၄-၂-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၁၅)(၁၄-၂-၂၀၁၇)

အမှတ်(၃၀)၊ ဇမ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၀)၊ ဇမ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(ဋ)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၉၇၉/ခ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်

(၉၇၉/ ခ)၊ ဣ ာ(၁၂)လမ်း၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ 

ေဒ ခင်စိန်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၂၃၆၀၃]

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 

အမည်ေပါက်သူ(မိခင်)ေဒ ခင်စိန်သည် 

(၂၁-၁၁-၂၀၁၆)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ 

(ဖခင်)ဦးစံလင်းသည် (၁၀-၂-၂၀၀၂)

ရက်တွင်လည်းေကာင်း    အသီးသီး 

ကွယ်လွန်သြဖင့် ေဒ ခင်စန်းြမင့်[၁၂/

ဥကမ(ိင်ု) ၁၂၂၂၅၀]၊ ေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်း[၁၂/

ဥကမ(ိုင်)၁၂၂၂၅၉]၊ ေဒ ရီရီစန်း[၁၂/

ဥကမ(ိုင်)၁၆၁၅၇၄]တိုမှ တရားဝင  ်

အေမွဆက်ခံခွင့ ်ရ ှိသည့ ်   သမီး များ 

ေတာ်စပ်ေကာင်း၊ ဒဂုံမိနယ်တရားုံး 

ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်-၁/၂၁၆၀/၂၀၂၂၊ 

ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊  အမည် 

ေပါက်ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင် 

ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန ်

ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာမ အေပ  တရား 

ဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်းကန်ကွက်ိုင ်ပါေကာင်းှင့  ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် 
တရားုံးေတာ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၃၂၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၃၂
ေဒ သန်းေထွး  ှင့်  ၁။ ေဒ ယ်မင်းသန်
   ၂။ မမီးမီး(ခ)မိုးမိုးေအး
(တရားလို)  (တရားပိင်များ)(တရားလို)  (တရားပိင်များ)
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၁)

ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ အမှတ်-(၃၂၃) ေန(၁)တရားပိင်ေဒ ယ်မင်းသန် 
(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌တရားလုိက “ေငကွျပ်သန်ိး(၃၀)ြဖင့ေ်ပါင်ံှထားသည့် ေငွကျပ်သိန်း(၃၀)ြဖင့်ေပါင်ံှထားသည့် 
ေြမချပါမစ်အား အေပါင်ေရးုတ်လုိမ ှင့် အဆုိပါေြမချပါမစ်အား လက်ေရာက် ေြမချပါမစ်အား အေပါင်ေရးုတ်လုိမ ှင့် အဆုိပါေြမချပါမစ်အား လက်ေရာက် 
ြပန်လည်ေပးအပ်ေစလိုမ ြပန်လည်ေပးအပ်ေစလိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင ်
ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကို 
ေချပေြပာဆုိုိင်သူ ကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် 
ေမလ (၁၂)ရက် (၁၃၈၄) ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း (၁၃)ရက်ေန၊ မွန်းမတည့်မီ 
၁၀ နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလုိ၏ အဆုိလ ာကုိ ထုေချရှင်းလင်း 
ရန်ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေနရက်တွင ်
သင်မလာေရာက ်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ်ြငင်းချက်များကိ ု
ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ် 
စာတမ်းများှင့်  သင်ကထုေချတင်ြပအမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်း အစ 
ရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ် 
ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်ကထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် 
အမ မဆိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊    ဧပီလ (၂၈) ရက်ေနတွင်  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                (ေကသရီြမင့်ဦး)                                                (ေကသရီြမင့်ဦး)
                                       တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)                                       တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်တရားုံးဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်တရားုံး

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၂၈-၄-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေကးမံုသတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ (၂၄)ပါ 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   ေဒ စုြမတ်ေမာင်၏   ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဗိုလ်တေထာင ်
မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ေြမကွက် 
အမှတ် (I-15)ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ တိုက်အမှတ် 
(၁၃၃/၁၃၅) ရိှ (၄)ခန်းတဲွ  (၈)ထပ်တိက်ု၏ (၇-လ ာ/B)အစား ရန်ကန်ုတိင်ုး 
ေဒသကီး၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ဗိလ်ုချပ် 
ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (I-15) ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ု 
ထားေသာ တုိက်အမှတ်(၁၃၃/၁၃၅)ရိှ (၄)ခန်းတဲွ (၈)ထပ်တုိက်၏(၇-လ ာ/A)ဟု 
ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေဝေဝိင်ု [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၆၀၇၉၄]ကိင်ုေဆာင်သ ူ

၏ တရားဝင်လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၊ (၁) ထပူါုရံပ်ကွက်၊ 

ထပူါု ံ(၈)လမ်းအေရှ၊ ေြမကွက်အမှတ် -၁၃၁၅/ခ ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမဧရယိာ (အလျား 

ေပ ၂၀x အနံ ေပ၆၀) ရှိေြမကွက်သည ်ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 

မိြပေြမယာစီမံခန်ခဲွမ စာရင်းှင့် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းေရးဌာနတွင် (၆-၉-၁၉၉၃) ရက်စဲွပါ 

ေြမငှားစာချပ်အမှတ-် သကတ/၁(ထူ)/၀၇၉၄/၉၃ ြဖင့်   ဦးခင်လတ် (CI-၀၃၇၆၉၀) 

ကိင်ုေဆာင်သမှူ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်စာချပ်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရိှပီး ယင်း 

ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိ(၁)လုံး အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး 

တိုကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍ အေပါင် 

အံှ အ ပ်အရှင်းလုံးဝကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာဆိုပီး စကားကမ်းလှမ်းလာသ ူ

ေဒ စန်းစန်းရ[ီ၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၄၃၀၂၉]ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိ 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်

က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ေဒ စန်းစန်းရီ [၁၂/သကတ(ုိင်)၁၄၃၀၂၉]ထံသို စရန်ေငွများေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို 

ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားများ 

ှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို ုံးချနိ်အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  အကယ်၍ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှခ့ဲပါက အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအများ 

သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

                        လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-                        လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

လ ဲအပ် န်ကားသူ            ဦးေအာင်ိုင်စိုး(LL.B)         ေဒ ဇင်ဇင်ိုင်(LL.B) D.B.Lလ ဲအပ် န်ကားသူ            ဦးေအာင်ိုင်စိုး(LL.B)         ေဒ ဇင်ဇင်ိုင်(LL.B) D.B.L

ေဒ ေဝေဝိုင်                   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနေဒ ေဝေဝိုင်                   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၆၀၇၉၄] (စ်-၉၈၈၂) (၂၉-၄-၂၀၁၄)    (စ်-၁၄၀၉၂) (၁၆-၁-၂၀၁၈)[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၆၀၇၉၄] (စ်-၉၈၈၂) (၂၉-၄-၂၀၁၄)    (စ်-၁၄၀၉၂) (၁၆-၁-၂၀၁၈)

                                        အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါံု (၁၃)လမ်းအေရှ၊ ၁/ထူပါံုရပ်ကွက်                                        အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါံု (၁၃)လမ်းအေရှ၊ ၁/ထူပါံုရပ်ကွက်

                                                     သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။                                                     သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

                                           ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၃၂၉၉                                           ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၃၂၉၉

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်



ဧပီ  ၃၀၊   ၂၀၂၂

မူးယစ်ကိုပစ်မူးယစ်ကိုပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ် စိတ်သစ် 

လူသစ် လူသစ် 

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၆၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၅၀)၊ ြမန ာလမ်း၊ 

ဧရိယာ အကျယ်အဝန်းေပ (၄၀ x ၆၀) စတုရန်းေပ (၂၄၀၀)ရှိ ဦးေစာလှထွန်း (CE-062785) အမည်ေပါက် (ပါမစ်) 

ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား အရပ်ကတစိာချပ် အဆက်စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု လက်ဝယ်ထားရိှသ ူ

ေဒ သင်းသင်းခိုင ် [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၆၀၁၂၃]က မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င်  တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်

လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က န်မ ေဒ ွန်စီ [၁၄/ပစလ(ိုင်) 

၀၁၀၆၀၂]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် အေရာင်းတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား (စရန်)ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာရက် 

စာတမ်း (မူရင်း) အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ွန်စီ ေဒ ွန်စီ 

[၁၄/ပစလ(ိုင်)၀၁၀၆၀၂][၁၄/ပစလ(ိုင်)၀၁၀၆၀၂]

အမှတ်(၃၀၄)၊ ဒုတိယထပ်(ယာ)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ မကျည်းတန်းေြမာက်အေရှရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။အမှတ်(၃၀၄)၊ ဒုတိယထပ်(ယာ)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ မကျည်းတန်းေြမာက်အေရှရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။

(ယခုလိပ်စာ) အမှတ်(၄၈)၊ ဥယျာ်လမ်း၊ မကျည်းတန်းေြမာက်အေရှရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ (ယခုလိပ်စာ) အမှတ်(၄၈)၊ ဥယျာ်လမ်း၊ မကျည်းတန်းေြမာက်အေရှရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉- ၂၅၂၄၂၃၉၀၈၊ ၀၉- ၅၀၆၇၀၃၇ဖုန်း-၀၉- ၂၅၂၄၂၃၉၀၈၊ ၀၉- ၅၀၆၇၀၃၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၂၊ ၂၃(ကမာရတ်)၊ ၂၆၊ ၂၈(သမိင်ုး)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-မင်းဓမ  ဥယျာ် 

မိေတာ်၊ အိမ်ရာစီမံကိန်းအပိုင်း(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၃)၊ အကျယ်အဝန်း (၀.၀၈၇ဧက) (၃၇၇၂.၉၆ စတုရန်း ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန် 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင ် Myanmar Imperial 
Vega Co., Ltd မှ အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊ စီမံခန် ခဲွေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှ ေကာင်း ဖွင့်ဟေြပာဆုိဝန်ခံပါသြဖင့် Myanmar Imperial 
Vega Co., Ltd ထံမ ှက ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆ ွဦးသန်းတိုးေအာင ်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၇၅၅၆]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်အသိေပးေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးညီစိုး[၁၁/မအန(ိုင်)၀၃၆၅၁၀]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ 

တရားဝင်လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်-၆/အေနာက်၊ (၆)
အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဇမ သီရ(ိ၆)လမ်းအေနာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၉၇/ခ)ဟုေခ တွင် 
ေသာ ေြမဧရိယာအကျယ်အဝန်း(အလျားေပ၂၀xအနံေပ၆၀)(၁၂၀၀စတုရန်းေပ)ရှိ 
ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမယာစမီခံန် ခဲွမ  
စာရင်းှင့ ်မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းေရး ဌာနတွင်  (၁၃-၉-၁၉၉၃)ရက်စွဲပါ ေြမငှားစာချပ ်
အမှတ် -သကတ/၆(န)၀၂၇၁/၉၃ြဖင့် ဦးလှြမင့်(PBDN-၀၀၃၃၇၃)ကိုင်ေဆာင်သူမ ှ
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်စာချပ်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး ယင်းေြမကွက်ှင့ ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ရန်ကုန်မိေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်
ုံး၏ (၂၆-၁၁-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ “ေြမကွက်အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်” ြဖင့် 
အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးေကျာ်ြမင့[်၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၈၇၁၇]
ကိုင်ေဆာင်သူက အေပါင်အှံအ ပ်အရှင်း လုံးဝကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 
စကားကမ်းလှမ်းချက်အရ အဆိုပါေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို
ကုိ အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန် က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ဦးေကျာ်ြမင့်[၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၂၈၇၁၇] 
ထံသို စရန်ေငွများ ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့် ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား
များှင့်အတူ က ု်ပ်ထံသုိ ံုးချန်ိအတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  မရှိခဲ့ပါက အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

                                           လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ  လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ
 လ ဲအပ် န်ကားသူ ဦးေအာင်ိုင်စိုး (LL.B)      ေဒ ဇင်ဇင်ိုင်(LL.B)D.B.L လ ဲအပ် န်ကားသူ ဦးေအာင်ိုင်စိုး (LL.B)      ေဒ ဇင်ဇင်ိုင်(LL.B)D.B.L
ဦးညီစိုး                                  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနဦးညီစိုး                                  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
[၁၁/မအန(ိင်ု) ၀၃၆၅၁၀]        (စ်-၉၈၈၂)(၂၉-၄-၂၀၁၄)  (စ်-၁၄၀၉၂)(၁၆-၁-၂၀၁၈)[၁၁/မအန(ိင်ု) ၀၃၆၅၁၀]        (စ်-၉၈၈၂)(၂၉-၄-၂၀၁၄)  (စ်-၁၄၀၉၂)(၁၆-၁-၂၀၁၈)
                                             အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ(၁၃)လမ်းအေရှ၊                                              အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ(၁၃)လမ်းအေရှ၊ 
                                          ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။                                          ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

                                        ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၃၂၉၉                                        ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၃၂၉၉

“ဦးေအာင်ိုင်ထွန်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၁၇၇၆]၏ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ချိချိလင်း “ဦးေအာင်ိုင်ထွန်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၁၇၇၆]၏ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ချိချိလင်း 
ေကညာခဲ့ေသာ (၆-၄-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၆)ပါ ေကညာချက်အား ေကညာခဲ့ေသာ (၆-၄-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၆)ပါ ေကညာချက်အား 

ြပန်လည်ေြဖရှင်းေကညာြခင်း”ြပန်လည်ေြဖရှင်းေကညာြခင်း”
က ု်ပ်၏အမ သည်ေဒ မာလာဝင်း[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၂၄၃၆၅]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေအာင်ိုင်ထွန်းသည် ေဒ မာလာဝင်းထံမှ ကျပ်သိန်း(၈၅၀)ရယူပီး တာေမွမိနယ်၊ 
ပုဏ ားကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁၃၃)လမ်း၊ အမှတ်(၅၇)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမညီထပ်(A)တိုက်ခန်းှင့် ပထမထပ်(A)
တိုက်ခန်းတို၏ ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း၊ ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများကို အာမခံအြဖစ် ေဒ မာလာဝင်းထံ 
ေပးအပ်ထားသည်ဟ ုသရိပါ၍ ေအးချမ်းစွာေြဖရှင်းလိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ ယေနမှစပီး (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ေြဖရှင်းရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

       လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ    လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ မာလာဝင်း [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၄၃၆၅] ဦးလှေဖ(ဇလွန်) ေဒ မာလာဝင်း [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၄၃၆၅] ဦးလှေဖ(ဇလွန်)
  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၈၉၄)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၈၉၄)
  အမှတ်(၁၇)၊ ဒုတိယထပ်(ယာ)၊၅၄-လမ်း(အလယ်)၊   အမှတ်(၁၇)၊ ဒုတိယထပ်(ယာ)၊၅၄-လမ်း(အလယ်)၊ 
  ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၁၆၆၇  ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၁၆၆၇

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန
သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ သနူာြပတက သိလ်ု၊ ရန်ကန်ုတွင် (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ခ ုဘ  ာေရး 
ှစ်အတွင်း ေငလွုံးေငရွင်း အသုံးစရတ်ိခွင့ြ်ပရန်ပုေံငမှွ လ ပ်စစ်သုံး 
ပစ ည်းများ၊ အရပ်ရပ်သံုးပစ ည်း၊ ံုးသံုးစက်ကိရိယာများ၊ ပရိေဘာဂ 
ပစ ည်းများအတွက် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလုိပါသြဖင့် တရားဝင် 
အသအိမှတ်ြပလိင်ုစင်ရကမု ဏမီျား၊ လပ်ုငန်းရှင်များှင့ ်အေရာင်း 
ဆိုင်များထံမ ှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ေခ ယူအပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါစည်းကမ်းအေသးစတ်ိကိ ုသနူာြပတက သိလ်ု၊ ရန်ကန်ု 
တွင် ံုးချန်ိအတွင်း လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
ဖန်ုး(၀၁-၂၂၂၈၈၃၊ ၀၁-၂၂၂၈၈၄၊ ၀၁-၂၂၂၈၈၅)တိုကိုလည်းေကာင်း 
စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။
၃။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံ - ၂၈-၄-၂၀၂၂
 စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်  (ကာသေတးေန )
၄။ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊ အချနိ် - ၁၃-၅-၂၀၂၂ (ေသာကာေန)
   (၄:၃၀)နာရီ
၅။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ေငွစာရင်းဌာန၊ သူနာြပ
   တက သိုလ်၊ ရန်ကုန်(ပင်မ)

                 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီအဖွဲ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီအဖွဲ
                သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်                သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ Star City အိမ်ရာ၊ တုိက်အမှတ်- 

A1 ၊ အခန်းအမှတ်(၇၂၃)၊ (၇-လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၁၈၅)စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်း 

ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒ မိမိခုိင်[၁၂/အစန(ုိင်)၁၇၄၁၄၉]

ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက (၁-၄-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ တုိက်ခန်း 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် အပီးအပုိင်ဝယ်ယူ၍ လက်ေရာက်ေနထုိင်ေနပါသည်။ 

သိုြဖစ်၍ ဤတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ေရး 

ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုအေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထံသုိ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက တိုက်ခန်းအမည်ေပါက ်ေြပာင်းလဲြခင်းကိစ အား ပီးဆုံးေအာင်ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးမိုးေကျာ်ဦး(LL.B) ဦးမိုးေကျာ်ဦး(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၈၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၈၈)

ုံး   ။ အခန်း(၅)၊ အမှတ်-၅၅၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ုံး   ။ အခန်း(၅)၊ အမှတ်-၅၅၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

အိမ်  ။ အခန်း-၂၀၃၊ တိက်ု-၃၊ ေညာင်တန်းအမ်ိရာ၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ပဇွုန်ေတာင်မိနယ်၊ အိမ်  ။ အခန်း-၂၀၃၊ တိက်ု-၃၊ ေညာင်တန်းအမ်ိရာ၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ပဇွုန်ေတာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၉၆၃၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၉၆၃၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ ်(အေရှပိုင်း) မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်၅၊ ေြမကွက်အမှတ ်၉၈၃၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ် 

၉၈၃၊ ေတာ်ဝင်လမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ် (အေရှပုိင်း)မိနယ် (ဦးတင်ေအာင်)[GPK-၀၂၇၁၆၂] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) 
ဂရန် ေြမအား  အမည်ေပါက် ဦးတင်ေအာင် (KPK-၀၂၇၁၆၂) ဖခင်ှင့ ်ေဒ တင်ကည် (မခိင်) ကွယ်လွန်တုိတွင် တစ်ဦးတည်း 
ေသာ သားြဖစ်သူ ဦးခင်ေသာင်း [၁၂/လမန(ုိင်)၁၂၄၃၉၉] ထံမှ GP အမှတ် ၇၅၃၄၊ ၁၄-၁၀-၂၀၂၁ ြဖင့် ရရိှသူ ေဒ သီတာစန်း 
[၁၄/ဟသတ(ုိင်)၀၀၃၄၉၅]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ သားြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ 
သန်းေခါင်စာရင်း၊ ပါဝါ၊ ပါဝါကျမ်းကျန်ိှင့် ှစ် (၆၀) ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်) မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် အေရာင်း 
စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ ၁ ထပ် ပျ်ကာ၊ သွပ်မိုး အေဆာက်အဦ တစ်လုံး 
ရှိပီး ေဒ သီတာစန်း ေနထိုင်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ GP  ေဒ သီတာစန်းမှ ှစ် (၆၀) ေြမငှားစာချပ်ဂရန် မူရင်းတင်ြပ၍ 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းစာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများ 
ြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွက ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်ရလပ ၂၃၊ ေြမကွက ်အမှတ်-(၁၀၅၀)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း (ဝ.၀၅၅) ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပေြမယာစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် အမည်ေပါက် 
ပုိင်ဆုိင်သူ  ေဒ ေွေွေအာင် (ဘ) ဦးေကျာ်ထွန်းေအာင်ထံမှ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏  အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာ- 
၂၅၃၆/၂၀၂၂ (၁၅-၂-၂၀၂၂) ရရှိထားသ ူဦးသိန်းေဌး (ဘ) ဦးတင် [၉/တသန(ိုင်)၁၀၇၅၈၆]၊ အမှတ် (၁၄၄၆/က)၊ ရမည်းသင်းလမ်း၊ 
၁၆-ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူထံမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အဆိုပါ ေြမကွက ်
အေရာင်းအဝယ ်ြပလုပ်သည့်ကိစ ှင့် စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများှင့်တက ွလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက ေြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ခင်ဝင်းြမင့် (B.Sc, PGDL) ေဒ ခင်ြမတ်သူ (H.G.P,LL.B,D.M.L) ေဒ ခင်ဝင်းြမင့ ်(B.Sc, PGDL) ေဒ ခင်ြမတ်သူ (H.G.P,LL.B,D.M.L)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၁၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၁၅)
 ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉ ၈၆၃ ၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉ ၈၆၃ ၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀
 အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း(ေတာင်) အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း (ေတာင်)၊ အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း(ေတာင်) အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း (ေတာင်)၊
 အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။    အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။    အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသံုးချမ စီမံခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန (ေရအရင်းအြမစ်) မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်း/လုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ် 

(ြမန်မာကျပ်ေင)ွြဖင့် ဝယ်ယူေဆာင်ရက်လိုေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

 စ် ပစ ည်း/လုပ်ငန်းအမျိးအမည် အေရအတွက် စ် ပစ ည်း/လုပ်ငန်းအမျိးအမည ် အေရအတွက် 

 (က) ပဲခူး-စစ်ေတာင်းတူးေြမာင်းတစ်ေလ ာက်ေရရရှိေရး လုပ်ငန်းတစ်ရပ်

  စီမံကိန်းတွင် 55.5 kW Solar System တပ်ဆင်

  တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းှင့ ်မိတ ီလာလွင်ြပင်

  စီမံကိန်းတွင် 45 kW Solar System တပ်ဆင်

  တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း

 (ခ) ဆီမီးခံု-၃ စီမံကိန်းတွင် 11 kV HT Line ( 6.2 Miles ) လုပ်ငန်းတစ်ရပ ်

 သွယ်တန်းြခင်းလုပ်ငန်း 

 (ဂ) ဆီမီးခံု-၃ စီမံကိန်းတွင် Ø66" x 40' M.S Pipe Line  လုပ်ငန်းတစ်ရပ ်

  (၁၂၀၀ ေပ) သွယ်တန်းြခင်းလုပ်ငန်း

 (ဃ) 70' x 30' x 5' Barge & 40'x20'x4' Pontoon 2 Nos

 (င) 20 Cusec Pump & 132 kW Motor 3 Sets

 (စ) 9 Cusec Pump & 18.5 kW Motor 4 Sets

 (ဆ) 33/11 kV , 3 MVA & 11/3.3 kV , 2 MVA , 1 Lot 

  1 MVA Substation Accessories (3 Items)

 (ဇ) ပဲခူး-စစ်ေတာင်းတူးေြမာင်းတစ်ေလ ာက်ေရရရှိေရး 1 Lot

  စီမံကိန်းှင့် အရာေတာ် - ၃ စီမံကိန်းအတွက် 

  တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်း

  (ဒီဇယ်ဆီ၊ ဘိလပ်ေြမ၊ အုတ်၊ သဲ၊ ေကျာက်၊ သစ်၊ သံေချာင်းလုံး)

 

 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရက ် - ၂၈-၄-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ  

   ၁၂-၅-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ

 တင်ဒါပိတ်ရက်ှင့်အချနိ်  - ၁၂-၅-၂၀၂၂ ရက်၊ မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)နာရီ

* အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအေကာင်းကားသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။* အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအေကာင်းကားသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၂။ အတ်ိဖွင့်တင်ဒါပုစံမံျားအား သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမ  

စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန (ေရအရင်းအြမစ်)၊ ြဖည့်တင်းေရးဌာနခွဲ-၂၊ ုံးအမှတ် (၅၀)၊ 

ေနြပည်ေတာ်၊ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၃၄၃၁၂၉၅၊ ၀၆၇-၃၄၃၁၃၀၈ တွင် လာေရာက်စုံစမ်း 

ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ 

၃။ တင်ဒါပံုစံများလာေရာက်ဝယ်ယူရာတွင် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ  န်ကားချက်များအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရက်၍ ကုမ ဏီ 

တစ်ခုလ င် ကုိယ်စားလှယ် (၁)ဦးသာ လာေရာက်ဝယ်ယူပါရန် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ရှမ်းလမ်း(ဗဟို)လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ရှမ်းလမ်း(ဗဟို)လမ်း၊ 
တုိက်အမှတ်(၂၀၁)ဟုေခ တွင်ေသာ ၂ ခန်းတဲွ ၆ ထပ်တုိက်၏ပထမထပ်(ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ တုိက်အမှတ်(၂၀၁)ဟုေခ တွင်ေသာ ၂ ခန်းတဲွ ၆ ထပ်တုိက်၏ပထမထပ်(ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၁၃ေပ x ၅၅ေပ) ခန်ရှိ RC တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းှင့် အကျယ်အဝန်း (၁၃ေပ x ၅၅ေပ) ခန်ရှိ RC တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းှင့် 
ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ် ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ ်

ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ သန်းသန်းေအး 

[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၁၅၃၁၇]ှင့ ်ေဒ ြမင့ြ်မင့ခ်ိင်ု [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၁၆၄၅၃]ထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ု 
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်ကန်ကွက ်
လိုပါက   ခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွ  က ်ုပ်တိုထံသို  (၇)ရက်အတွင်း 
လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံး 
ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-  အထက်တန်းေရှေနလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-  အထက်တန်းေရှေန
ဦးြမင့်သန်း   ေဒ သီရိလ  င်   ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး  ေဒ ြဖြဖထွဏ်းဦးြမင့်သန်း   ေဒ သီရိလ  င်   ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး  ေဒ ြဖြဖထွဏ်း
(စ်-၆၉၆၃)  (စ်-၁၅၂၆၀)  (စ်-၁၆၃၅၆)  (စ်-၃၂၁၅၆)(စ်-၆၉၆၃)  (စ်-၁၅၂၆၀)  (စ်-၁၆၃၅၆)  (စ်-၃၂၁၅၆)
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အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်သ ူဦးခင်ေမာင်ြမင့် [၁၂/ကမတ 

(ိုင်)၀၂၇၂၁၇]င့်ှ ေဒ ကည်ေအာင ်[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၅၄၀၈၀] 

တို၏သားြဖစ်သ ူေမာင်ဘိဘုိေုအာင်(ခ) ေမာင်မျိးြမင့ေ်အာင် [၁၂/

ကမတ(ိုင်)၀၆၇၇၂၄]သည် မိဘများ၏ ဆိုဆုံးမမ အား နာယူမ  

မရိှသည့်အြပင် စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကုိယ်ဆင်းရဲြဖစ်ေအာင် အကိမ်ကိမ် 

ြပလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ၎င်းအားမိဘများမှ ယေနမှစ၍ သား 

အြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။

 ထုိေကာင့် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ေငွေကးကိစ ၊ လူမ ေရး 

ကိစ များမှအစ မည်သည့်ကိစ ရပ်တစ်စုံတစ်ရာကိုမ  မိဘများ 

ြဖစ်သူ ဦးခင်ေမာင်ြမင့်ှင့ ်ေဒ ကည်ေအာင်တိုမ ှတာဝန်ယူေြဖ

ရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

ဦးခင်ေမာင်ြမင့်ှင့် ေဒ ကည်ေအာင်တို၏ ဦးခင်ေမာင်ြမင့်ှင့ ်ေဒ ကည်ေအာင်တို၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၅၈)

အမှတ်-၅၀၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(A-1)၊ ဘဏ်လမ်း၊အမှတ်-၅၀၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(A-1)၊ ဘဏ်လမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၆၄၆၆၇ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၆၄၆၆၇

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လွတ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လွတ်ြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကသည့် မွန်ြပည်နယ်၊ မုဒုံမိ၊ ေလးဆူရပ်ကွက်၊ 

ဗုိလ်ချပ်လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၆၈၅)ေန ဦးြမေမာင် [၁၀/မဒန(ုိင်)၀၉၇၄၅၀]ှင့် ေဒ မိေဌးမွန် 

[၁၀/မဒန(ုိင်)၀၁၉၅၇၅]တုိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း ေကညာ 

အပ်သည်မှာ-

 ဦးြမေမာင် [၁၀/မဒန(ိင်ု)၀၉၇၄၅၀]ှင့ ်ေဒ မေိဌးမွန် [၁၀/မဒန(ိင်ု)၀၁၉၅၇၅]

တုိ၏သမီးြဖစ်သူ မဇင်မာလ  င်[၁၀/မဒန(ုိင်)၁၆၃၆၄၈]သည် မိဘများ၏ ဆုိဆံုးမမ ကိ ု

နာခံြခင်းမရှိဘ ဲမိဘများစိတ်ဆင်းရဲေအာင ်ြပလုပ်ခဲ့သည့်အတွက ်ယေနမှစ၍ သမီး 

အြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင်၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ  

အဝဝအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးလင်းထွဋ်(LL.B)   ေဒ ဝင်းယုယုမိုး(LL.B)ဦးလင်းထွဋ(်LL.B)   ေဒ ဝင်းယုယုမိုး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေန

(စ်-၁၇၆၇၀/၂၁-၁၂-၂၀၂၁)   (စ်-၄၈၉၈၂) (၂၂-၈-၂၀၁၇)(စ်-၁၇၆၇၀/၂၁-၁၂-၂၀၂၁)   (စ်-၄၈၉၈၂) (၂၂-၈-၂၀၁၇)

အမှတ်(၁၀၅)၊ ဘီ(၂)၊ သေ  ဘာကျင်း(၉)လမ်း၊  အမှတ်(၇၇)၊ ၅လ ာ(ေအ)၊ ဌာနာလမ်း၊အမှတ်(၁၀၅)၊ ဘီ(၂)၊ သေ  ဘာကျင်း(၉)လမ်း၊  အမှတ်(၇၇)၊ ၅လ ာ(ေအ)၊ ဌာနာလမ်း၊

သေ  ဘာကျင်းရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်။ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သေ  ဘာကျင်းရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်။ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph; 09- 254 832 846   ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၉၇၈Ph; 09- 254 832 846   ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၉၇၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ စာဂ(၁၅)လမ်း၊ တုိက်အမှတ်(၈၉၅/ခ)၊ ဒုတိယထပ် အလျား(၅၄)ေပ၊ အနံ (၁၈) 

ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရ၊မီး၊ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်

ရိှသြူဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်ေအာင်ထွန်း (ဘ)ဦးတင်လှ [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၃၀၇၅၄]ကိင်ုေဆာင်သမှူ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှယုံကည်သြဖင့ ်အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွအနက်မ ှစရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးချခဲ့ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ဤသတင်းစာ ေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးြပတ်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

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

အထက်တန်းေရှေန (စ် - ၃၅၅၀၉/၁၆-၁၂-၂၀၁၀)အထက်တန်းေရှေန (စ် - ၃၅၅၀၉/၁၆-၁၂-၂၀၁၀)

တိုက်(၂၁)၊ ပထမထပ်၊ ေဇယျမဂ  လာ(၁)လမ်း (၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၂၁)၊ ပထမထပ်၊ ေဇယျမဂ  လာ(၁)လမ်း (၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09-31066498, 09-769147794Ph: 09-31066498, 09-769147794

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း’’“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း’’
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ မဟာဝန်ေအာက်လမ်း၊ အမှတ်(၁၈၁/ခ) ဟုေခ တွင်ေသာ ေဒ အမာ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) 

ေြမငှားဂရန် ေြမအကျယ်ေပ (၂၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ ပျ်ေထာင်အမ်ိတစ်လုံးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ု

စာချပ်စာတမ်း အဆက်စပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိပီး ၎င်းတစ်ဦးတည်းသာ တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု 

ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးဘန်ုးြမင့ေ်ဇာ် [၁၂/လသန(ိင်ု)၀၂၁၉၃၇]ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကိ ု(စရန်ေင)ွ အြဖစ်ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါကစိ ရပ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်

ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အ ပ်အရှင်းမရှိဟု ယတိြပတ်သတ်မှတ်၍ အေရာင်းအဝယ်ကို 

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာလိုက်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ

ေဒ ခိုင်ယ်ဦးေဒ ခိုင်ယ်ဦး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၃၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၃၀၈)

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

Ph-09-420226229Ph-09-420226229

အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်းအေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၇၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် ၈၉၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် ၈၉

ကွယ်လွန်သူ ေဒ ခင်ခင်စန်း(ခ) ေဒ ိုစီ၌ ကျန်ရစ်ေသာ ကွယ်လွန်သူ ေဒ ခင်ခင်စန်း(ခ) ေဒ ိုစီ၌ ကျန်ရစ်ေသာ 

ပစ ည်းအေကာင်းပစ ည်းအေကာင်း
ေဒ မင်းမင်းစန်း             -     ေလ ာက်သူေလ ာက်သူ

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေတာင်ကား 

လမ်း အမှတ်(၅၄-K ) ေန ေဒ မင်းမင်းစန်းက ကွယ်လွန်သ ူေဒ ခင်ခင်စန်း(ခ)ေဒ ိစု၏ီ 

ညမီြဖစ်သည်ဟ၍ူ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ြမန ာလမ်း၊ 

အမှတ်(၅၇/စီ)ေန ၎င်းကွယ်လွန်သူ ေဒ ခင်ခင်စန်း(ခ)ေဒ ိုစီတိုမှာ ကျန်ရစ်ေသာ 

ပစ ည်းများထမှဲ ရရန်ရိှေသာ ေက းမမီျားကိ ုေကာက်ခရံန် အေမဆွက်ခြံခင်းအက်ဥပေဒ 

အရ လက်မှတ်စာရလုိေကာင်း ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သူ ေဒ ခင်ခင်စန်း 

(ခ)ေဒ ိုစီတိုမှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန်ရှိသူဟူသမ တိုသည် ဤုံးသို 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ(၁၃)ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း (၁၄) ရက်၊ နံနက် (၁၀)နာရီ 

တွင် လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင် ေလ ာက်သူ ေဒ မင်းမင်းစန်း၏ ေလ ာက်ထား 

ချက်ကို ကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့ ်မသင့်သည်ကိ ုစီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဧပီလ(၂၇)ရက် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုး 

ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                         (ခင်နီနီေအး)(ခင်နီနီေအး)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

တံတားဦးစီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၂)၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၂)၊ 

တံတားအထူးအဖွဲ(၇)တံတားအထူးအဖွဲ(၇)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း(တင်ဒါအမှတ်စ်-၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း(တင်ဒါအမှတ်စ်-၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃)
၁။ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ(၂)၊ တံတား 

အထူးအဖွဲ(၇)မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်အတွင်း ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံေငွြဖင့ ်တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ ေြမပုံ-ကံသာ-ကပိုင်လမ်းေပ ရှိ  ပ န်ရှည်တံတား(၉၀၀ေပ)

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းအတွက် လုိအပ်ေသာ 10mm thk; C-Channel(3''x 6''x 3'') 

(120 Ton)(ုိင်ငံြခား)ကိ ု(ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်)လုပ်ငန်းခွင်အေရာက်ဝယ်ယူလုိပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့ ် -  ၃-၅-၂၀၂၂ရက ်(ုံးချနိ်အတွင်း)

 ရက်/အချနိ် 

၃။ တင်ဒါပုံစံအေရာင်းပိတ်မည့ ် -  ၁၃-၅-၂၀၂၂ရက်

 ရက်/အချနိ်   (မွန်းတည့် ၁၂ နာရီေနာက်ဆုံး)

၄။ တင်ဒါေရးချယ်မည့်ရက/်အချနိ် -  ၁၇-၅-၂၀၂၂ (နံနက် ၁၀ နာရီ)

၅။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ -  ဒုတိယွန်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊

    တံတားအထူးအဖွဲ(၇)၊ စစ်ေတွမိ

၆။ တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်မည့်ေနရာ -  ွန်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံးဝင်း၊

    ြပည်နယ်လမ်းဦးစီးဌာန၊ 

   အစည်းအေဝးခန်းမ၊ သတ ဌာနလမ်း၊ 

   ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ။

၇။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များှင့် ပစ ည်းစာရင်းအေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ 

သိရိှလုိပါက ံုးချန်ိအတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသုိ ဆက်သွယ်စံုစမ်းုိင်ပါ 

သည်-

ဒုတိယွန်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊  တံတားအထူးအဖွဲ(၇)၊ စစ်ေတွမိ

ဖုန်း-၀၄၃-၂၀၂၄၅၄၄၊ ၀၉-၄၂၁၇၃၈၈၇၄၊ ၀၉-၄၄၂၆၁၆၁၂၂

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖွဲ(၇)၊ စစ်ေတွမိတံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖွဲ(၇)၊ စစ်ေတွမိ



ဧပီ  ၃၀၊   ၂၀၂၂

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ နတ်တလင်းမိ၊ ရာမရပ်ကွက်၊ တာပွန်လမ်းေန အဖ 

(ဦးထွန်းေဖ)-အမိေဒ ခင်ဝင်းလ  င်တို၏သားြဖစ်သူ ေမာင်ကိုကိုဦး [၇/နတလ 
(ိုင်)၀၀၁၁၇၃]ကိုင်ေဆာင်သူသည် မိဘများ၏ ဆိုဆုံးမမ များကို မနာခံဘဲ 
မိဘများကို   အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေသာကြဖစ်ေအာင်ြပမူလုပ်ေဆာင်ေနပါ
ေသာေကာင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ် စွန်လ တ်လုိက်ပါေကာင်းှင့် 
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည် 
မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း)LL.B             ေဒ မိုးယုွယ်ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း)LL.B             ေဒ မိုးယုွယ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇)      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇)      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)
Ph-09- 954280932                    LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L,Ph-09- 954280932                    LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L,
အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊            WIPO (Switzerland)အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊            WIPO (Switzerland)
(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။    Ph: 09-420080932,09-977402677(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။    Ph: 09-420080932,09-977402677

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေရ လင်ပန်း(၂၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေရ ဂ မာလမ်းှင့် ေရ ဂ မာ(၄)လမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၁၇၄၄(က) (ခ)ဟု 
ေခ တွင်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-ရလပ(မ)၂၃၊ အကျယ်(၄၀x၆၀)ေပရိှ ဦးသန်ိး 
ထွန်း၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက ်
များေပ ရှိ (စွယ်ေတာ်မိင်)အေဆာင် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုအား ပါမစ်အမည်ေပါက်ထံမှ  အရပ်ကတိဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်
လက်ေရာက်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ခိင်ုခိင်ုမာ [၁၄/လမန(ိင်ု)၀၆၆၇၀၂]၊ ဦးေကျာ် 
စုိးခုိင် [၁၂/လသယ(ုိင်)၀၅၁၀၃၇]၊ ကုိတင်မျိးေအာင် [၁၂/လသယ(ုိင်)၀၈၀၉၃၉]၊ 
မန ာမင်းကည် [၁၂/လသယ(ိင်ု)၀၉၇၃၅၃]တိုက တရားဝင်လက်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုအကျိး 
ခစံားလျက်ရိှပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီသြဖင့် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူမည်သူမဆုိ ဤေကညာပါသည့် 
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့ ်
တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၅၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၅၃)
အမှတ်(၄၅/စီ)၊ ဒုတိယထပ်၊ လမ်း(၅၀)၊ (ေအာက်ဘေလာက်)၊ အမှတ်(၄၅/စီ)၊ ဒုတိယထပ်၊ လမ်း(၅၀)၊ (ေအာက်ဘေလာက)်၊ 
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၄၇၃ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၄၇၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၂၊ ၂၃ (ကမာရတ်)၊ 

၂၆၊ ၂၈(သမိင်ုး)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-မင်းဓမ ဥယျာ်အမ်ိရာစမီကံန်ိးအပိင်ုး(၃)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၅၅)၊ အကျယ်အဝန်း(၀.၀၉၃ဧက) (၄၀၇၁.၉၉စတုရန်းေပ)ရှိ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ (၃)ထပ်ခဲွ အေဆာက်အဦအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်မှာ မိြပှင့်အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ဦးေမာင်ေမ း 

[၇/ဖမန(ိင်ု)၀၈၈၅၃၅]ှင့ ်ေဒ သမိ့သ် ာထူး [၁၂/အစန(ိင်ု)၀၆၃၁၅၆]တို အမည် 

ေပါက်ပါသည်။ ယင်းအမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်များထံမ ှ Myanmar Imperial Vega 

Co., Ltd ၏ ဒါိက်ုတာြဖစ်သ ူဦးေအာင်မင်း [၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၆၁၈၂] အမည်ြဖင့ ်

စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် အထူးကုိယ်စားလှယ်လ စဲာရယူပီး Myanmar 

Imperial Vega Co.,Ltd မှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေကာင်း စီမံခန်ခွဲေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်

ရှိေကာင်း ဖွင့်ဟေြပာဆိုဝန်ခံပါသြဖင့ ်Myanmar Imperial Vega Co., Ltd ထံမှ 

က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွေဒ အားရင် [၁၃/မရတ(ုိင်)၀၁၂၂၃၂]က အပီး အပိင်ုဝယ်ယရူန် 

စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်

က ု်ပ်တိုထသံိုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

   န်ကားချက်အရ - န်ကားချက်အရ -

ေဒ အိသီရိက LL.B, M.A (Business Law) ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း  LL.B, LL.Mေဒ အိသီရိက LL.B, M.A (Business Law) ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း  LL.B, LL.M

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

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

အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအများသိေစရန် ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၅/ဒီ၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်- ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၉ဒီ၂/ဘီ၊ ဧရိယာ(ဝ.ဝ၆၆)ဧကရှိ ေြမပိုင ်
ေြမကွက်၊ အမှတ်(၄၁-F)၊ သာယာဝတီလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်ဟ ု
ေခ တွင်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်များသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဦးဝင်းေဌး [၁၂/မရက(ိုင်) 
၁၁၃၁၁၅] အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှပါသည်။ အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးဝင်းေဌး 
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ ေပးေချထားပါသည်။ 
အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူများသည် အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစိန်ရီ (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၃၀၃၆။ ေနစွဲ ၂၇-၂-၈၅)ဦးစိန်ရီ (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၃၀၃၆။ ေနစွဲ ၂၇-၂-၈၅)

အမှတ်(၂၂)၊ ဌာနာလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂)၊ ဌာနာလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၃၂၃၈၊ ၀၁-၂၂၃၉၅၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၃၂၃၈၊ ၀၁-၂၂၃၉၅၆

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း

ေတာင်ကီးမိ၊ ေရ ေတာင်ရပ် 

ကွက်၊ နယ်ေြမ(၃)၊ ေတာင်တန်း 

ရှည်လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(ရ/၉၆၃)ေန 

ဦးသိန်းေအာင်၏သား ဦးသိန်းြမင့ ်

ထွန်း(ခ)ဦးစိုင်းညီညီလွင်  [၁၃/

တကန(ိုင်)၂၅၁၂၂၄]မှာ တစ်ဦး 

တည်းြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၉၅၈/ခ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၉၅၈/ခ)၊ ြမရည်န ာလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ဦးခင်သိန်း(NBN-၀၉၅၂၄၄) အမည်ေပါက ်
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား  ဂရန်ေြမအမည်ေပါက ်ဦးခင်သိန်း(ခင်ပွန်း)ြဖစ်သ ူကွယ်လွန်၍ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ တင်ကိင[်၁၂/
ရကန(ိုင်)၀၅၅၈၄၄]မှ တရားဝင် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးြဖစ်ေကာင်း၊ ကျမ်းကျနိ်လ ာ 
အမှတ်(၈၁၃/၂၀၂၂)၊ (၁၇-၁-၂၀၂၂)အသိသက်ေသ(၂)ဦး၏ ေထာက်ခံချက်ကျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု 
စာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတို တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်အေရာင်းေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ (၁)ထပ် 
သွပ်မုိး အေဆာက်အဦ(၁)လံုးရိှပီး တူမြဖစ်သူမိသားစုေနထုိင်ပါသည်။ တူမြဖစ်သူမိသားစုေနထုိင်ြခင်းအတွက် တာဝန်ယူေကာင်း  
ဝန်ခံကတိြပတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်၊ အေရာင်းေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ် (နဝေဒးအိမ်ရာစီမံ 

ကိန်း)၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃/၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၇၉)၊  (Block-7 )၊ အိမ်အမှတ် 

(၁၄)ဟု ေခ တွင်သည့် (၆၀x၆၀)ေပ၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၃)ဧက အကျယ်ရှိ ဦးစိန်ေအး[၁၄/

ဖပန(ုိင်)၀၀၃၇၆၃]၊ ဦးေဇာ်ဝင်းထွဋ်[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၂၉၅၇၆]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) 

ေြမငှားစာချပ်အမျိးအစား ေြမကွက်ှင့တ်ကွ ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ှစ်ထပ်တိက်ုအပါအဝင် 

လက်ရှိထား ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်စပ်လျ်း၍ အမည်ေပါက် 

ပိုင်ရှင်များထံမ ှအပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန ်

ရှိသည့်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံ

ေသာအေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ 

(၇)ရက်အတွင်းက ု်ပ်ထသံို (ကိယ်ုတိင်ု)လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-    LRE Law Firmလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-    LRE Law Firm

                     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ                                 အထက်တန်းေရှေနများ                     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ                                 အထက်တန်းေရှေနများ

ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)၊      ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)     ဦးမင်းမင်း(စ်-၂၇၃၂၀)ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)၊      ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)     ဦးမင်းမင်း(စ်-၂၇၃၂၀)

ေဒ စန်းစန်းု  ေဒ ေအးမွန်သိန်း                ဦးဇာနည်ေအာင်ေဒ စန်းစန်းု  ေဒ ေအးမွန်သိန်း                ဦးဇာနည်ေအာင်

(စ်-၁၄၁၈၄)   (စ်-၁၆၂၆၉)                    (စ်-၄၉၉၆၀)(စ်-၁၄၁၈၄)   (စ်-၁၆၂၆၉)                    (စ်-၄၉၉၆၀)

ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅)                ေဒ ေွးေွးအိ   ေဒ နန်းမိုလိန်ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅)                ေဒ ေွးေွးအိ   ေဒ နန်းမိုလိန်

          (စ်-၄၉၄၇၁)၊   (စ်-၅၁၅၆၂)          (စ်-၄၉၄၇၁)၊   (စ်-၅၁၅၆၂)

အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရကူးေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉-၅၁၈၁၁၈၅အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရကူးေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉-၅၁၈၁၁၈၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၃၆၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၃၃၆၊ 

ဗိလ်ုမင်းေရာင်လမ်း၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ဦးေငသွန်း(AA-၀၄၇၁၀၈)အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)
ေြမအားဂရန်အမည်ေပါက် ဦးေငွသန်းထံမှ SP အမှတ်-၁၂၂၄၇/၂၀၁၁(၅-၇-၂၀၁၁)ရသူ ဦးသန်းထုိက်ေအာင် [၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၀၇၀၁၁]မှ SP 
ေပးသူ သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်းှင့ ်SPမုပ်သိမ်းေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန်ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားြခင်းအား ၂၀၁၄ခုှစ်တွင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားခ့ဲေသာ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ှင့် ပတ်သက်၍ 
ထုတ်ယူခဲ့ေသာ ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင်မူရင်းမှာ ၂၀၁၅ခုှစ်တွင် ေပျာက်ဆုံးသွားပါေကာင်းှင့ ်အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာေပ ေပါက်ပါက 
တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်တွင် ဦးေငွသန်း၏ မှတ်ပုံတင်အမှတ်ကိ ုAA-၀၄၇၁၀၈ဟုေဖာ်ြပ 
ထားပီး အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာတွင် [၁၂/အလန(ိင်ု)၀၁၆၁၆၃]မှာ ဦးေငသွန်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်သည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ရှင်းလင်းစာ 
အလံုမိနယ်လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် အမျိးသား မှတ်ပံုတင်ေရးဦးစီးဌာန၏ ဦးေငွသန်းကုိင်ေဆာင်ေသာ ုိင်/ကတ်အမှတ်[၁၂/အလန 
(ုိင်)၀၁၆၁၆၃]ှင့် အမျိးသားမှတ်ပံုတင်အမှတ်-AA-၀၄၇၁၀၈မှာ တစ်ဦးတည်းကုိင်ေဆာင်သူြဖစ်သည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ေထာက်ခံ 
ချက်တင်ြပလာပါသြဖင့် SP ဦးသန်းထုိက်ေအာင်၏ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ မဟာေဇယျ 

လမ်း၊ အမှတ်(၃၉)၊ ပထမထပ်(ေထာင့်ခန်း)ှင့်   အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးကို 
တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ လက်ဝယ်ထားရိှေသာ အခန်းကိ ုပိင်ုရှင်ေဒ ခင်စ ာ၊ မှတ်ပုတံင် 
အမှတ် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၀၄၇၇၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်သေဘာတ၍ူ 
စရန်ေငေွပးထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက် 
လုိပါက အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူတကွ ဤေကာ်ြငာ 
သည့ရ်က်မှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထကံိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းိုင်(B.A,H.G.P,R.L)ဦးဝင်းိုင(်B.A,H.G.P,R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၄၄၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၄၄၆)
အမှတ်(၃၁)၊ လိပ်ကန်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၁)၊ လိပ်ကန်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၃၄)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၃၄)၊ 

၅ လ ာဘယ်ခန်း၊ အကျယ်အဝန်း(၁၈ေပx၆၀ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့်၅ လ ာဘယ်ခန်း၊ အကျယ်အဝန်း(၁၈ေပx၆၀ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့်

 ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးှင့ ်စပ်လျ်း၍ ယင်းတုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့် စပ်လျ်း၍

 ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းအား တရားဝင်လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်
သမူျားြဖစ်ေသာ ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူဦးရဝဲင်း [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၃၆၆၅၉]ှင့ ်ေဒ တူး 
တူးဝင်းေအာင် [၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၂၃၁၀၈]တုိမှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။ ထုိေကာင့် အဆုိပါ တုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက 

ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား (မရူင်း)များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်း 
အဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သူသူမင်း (LL.B.,D.B.L)ေဒ သူသူမင်း (LL.B.,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၆၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၆၅)
တိုက်(၉၈)၊ အခန်း ၇လ ာ (ေအ)၊ မကီးကီးလမ်း၊ ဗဟိုလမ်းမေပ ၊ တိုက်(၉၈)၊ အခန်း ၇လ ာ (ေအ)၊ မကီးကီးလမ်း၊ ဗဟိုလမ်းမေပ ၊ 

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၃၁၆၁၂၅၅စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၃၁၆၁၂၅၅

''ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်''''ကန်ကွက်ိုင်ပါသည'်'
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်(၅)လမ်း၊ အမှတ်(၃)၊ ေြမည ီ

(ေခါင်းရင်းခန်း)ရိှ တုိက်ခန်းှင့်  ယင်းတုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုး 

တိုကိ ုတရားဝင်လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုပီး၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ ဝန်ခကံတြိပ 

သြူဖစ်ေသာ ေဒ ြမတ်ြမတ်တိုး[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၁၀၆၁၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီး 

အပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါ တုိက်ခန်း အေရာင်း 

အဝယ်ှင့် စပ်လျ်း၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ(ှ၇)ရက် 

အတွင်း ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားြဖင့ ်က ်ုပ်ထံကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

၎င်းေနရက်ေနာက်ပိုင်းတွင်  အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထိ  ဥပေဒှင့်အညီ    

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခိုင်သဇင်မျိး (LL.B,D.B.L)ေဒ ခိုင်သဇင်မျိး (LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၇၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၇၉၄)

အမှတ်(၂/ေအ-၂၀၅)၊ ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၂/ေအ-၂၀၅)၊ ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၅၂၁၁၆၀၂၀၊ ၀၉-၇၆၈၁၈၁၆၃၁ဖုန်း-၀၉-၄၅၂၁၁၆၀၂၀၊ ၀၉-၇၆၈၁၈၁၆၃၁

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်(၂၀)

ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၂၇၅/ခ၊ ေရ ဟသ  ာ(၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အကျယ်အဝန်း 

ေပ၂၀x၆၀ေပ၊ ပါမစ်မူရင်း၊ အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးေရ ထွန်း [၁၂/ဗဟန 

(ိုင်)၀၁၁၁၈၃]၊ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

အားလံုးတုိအား ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့် လက်ရိှဝယ်ယူထားသူ ဦးေဇာ်မင်းေထွး 

[၇/ပတန(ုိင်)၁၀၂၃၃၇]ထံမှ ဝယ်ယူရန် က န်ေတာ် ဦးဖိးသက်ေအာင် [၈/

ပခက(ိင်ု)၂၆၆၃၆၇]သည် စရန်ေင ွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 

ဤေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက် 

စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်ယေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ ်

ပါသည်။

ဦးဖိးသက်ေအာင် [၈/ပခက(ိုင်)၂၆၆၃၆၇]ဦးဖိးသက်ေအာင ်[၈/ပခက(ိုင်)၂၆၆၃၆၇]

ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၅၅၅၂၃၃ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၅၅၅၂၃၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၃-သုဝဏ )၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၀၇/က)ဟုေခ  

တွင်ေသာ အမှတ်(၂၂/၁)၊ ကံေ့ကာ်မိင်လမ်း၊ (၂၃/စေုပါင်း)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိရိှ ေြမအကျယ် 

အဝန်းဧရယိာ (၀.၀၇၅)ဧက၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီမိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ 

မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ဝင်းစခုိင်ု [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၁၃၆၈၂]အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက် 

ကိုယ်တိုင်မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည ်

လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို 

စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ 

တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B) ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)

 (စ်-၁၁၄၀၆)    (စ်-၅၃၃၄၄) (စ်-၁၁၄၀၆)    (စ်-၅၃၃၄၄)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေန

 အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၄)ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတဲွ၊ (၆)ထပ်တုိက်၏ ပထမထပ် (ေခါင်းရင်း 

ခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂    ေပx၅၀ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား 

ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ေရာက်ရယထူားေကာင်းအဆိြုပသ ူဦးသန်ထူးေအာင် [၇/ပခန(ိင်ု) 

၂၉၉၇၄၇]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ - န်ကားချက်အရ -

ေဒ အိသီရိက           ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်းေဒ အိသီရိက           ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း

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

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

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

အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၁
၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ပန်းဆုိးတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၇၆/၂၇၈)ဟု 

ေခ တွင်သည့် (၄)ခန်းတဲွ (၄)ထပ်တုိက် အေဆာက်အဦ၏ ေြမညီထပ်တွင် တည်ရိှေသာ 
အခန်းအမှတ်(၂)ှင့် (၃)၊ (၂)ခန်းတွဲကပ်လျက် အကျယ်အဝန်း (အလျား၁၂     xအနံ 
၆၀ေပxအြမင့် ၁၂ေပ)စီရှိ တိုက်ခန်း(၂)ခန်းမှာ ေြမရှင်အီစွပ်ကာစင်မ်အစ မာအီးလ် 
[၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၂၂၂၀၆] အမည်ေပါက်ေသာေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထား ေသာ 
တိုက်ခန်းြဖစ်ပီး ယင်းတိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကိ ုအပိုင်ေရာင်းချသ ူဦးေရ မိုး [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၇၃၈၂] မှ အရပ်ကတ ိ
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယ ူပိင်ုဆိင်ုေနထိင်ုလာြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အေပါင်အှံမှစ၍ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ဝန်ခံ 
ေရာင်းချခ့ဲသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးကည်မုိး[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၂၈၁၅၃] မှ 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက် 
လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက် 
စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်
ုိင်ပါေကာင်းှင့် အကယ်၍ လာေရာက်ကန်ကွက်ေသာသူသည် ခုိင်လံုေသာ မူရင်း 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများမပါရှိဘဲ အေရာင်းအဝယ်အား ပျက်ြပား 
ေစလိုေသာ ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် ကန်ကွက်ေကာင်း ေပ လွင်ပါက က ်ုပ်မိတ်ေဆွ 
ေပးေချထားေသာ တန်ဖိုးေငမွျားအား ကန်ကွက်သမှူ ြပန်လည်ေပးေလျာ်ရမည်ြဖစ်ပီး၊ 
သတ်မှတ်ရက်ြပည့၍် ကန်ကွက်မည့်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးဆုံးသည့တ်ိင်ုေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၂၃)
အမှတ်-၁၀၁၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်-၁၀၁၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ 09-778434507,09-772766716ရန်ကုန်မိ။ 09-778434507,09-772766716

၁
၂

မီးေဘးေရှာင် မီးေဘးေရှာင ်

မေလာင်ခင်တားမေလာင်ခင်တား



ဧပီ   ၃၀၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ (၉၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၆၇)၊ ပထမထပ(်A)၊ (တိုက်ကို မျက်ှာမူလ င်-ဘယ်ဘက်)၊ အကျယ်အဝန်း 
(၁၅ေပ x၅၀ေပ) ဟုေခ တွင်ေသာ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းေပ တွင် တွယ်ကပ် 
ပါရိှေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ပီး 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ခိင်ုစပံယ်မျိး [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၁၀၃၂၃၉]
ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အထက် 
ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 
အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက တိုက်ခန်း အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၉၇၅၀၂၁၈၄၁မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၅၅)၊ 

ကည်စုရပ်ကွက်၊ ဘုရားေလး(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၂၅၅)ဟုေခ တွင်ေသာ ှစ်(၆၀) ဂရန် 
အမည်ေပါက် ေဒ ေအးေအးဝင်း [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၈၆၉၈၁]ြဖင့ ်ရိှေသာ ေြမရှင် ေဒ နားဂမား 
ပုိင်ဆုိင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၅ေပ x အနံ ၅၀ေပ) ေြမေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထား 
ေသာ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ ကန်ထိုက်ဘက်အြခမ်း(ေြခရင်းဘက်အြခမ်း) 
အကျယ်အဝန်း(အလျား ၁၁ေပခဲွ x အန ံ၄၈ေပ) အကျယ်ရိှ တတယိထပ်(၄)လ ာ တိက်ုခန်း(၁)
ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အဆင့်ဆင့်ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် 
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ်ေသာ ဦးရဲလင်းဦး၊ ေဒ သစ်သစ်စိုးတိုထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒ ဝါဝါဝင်း၊ ေဒ ေအးေအးသွယ်တိုမ ှဝယ်ယူရန်အတွက် 
အေရာင်းအဝယ်အြဖစ် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်
ပတ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိခုိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများှင့ ်
တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လွင်မာဦး(LL.B)                          ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး(LL.B)ေဒ လွင်မာဦး(LL.B)                          ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး(LL.B)

     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၁)      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၁)      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)
အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉- ၂၅၉၆၈၆၀၈၈ဖုန်း-၀၉- ၂၅၉၆၈၆၀၈၈

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄၇)၊ 

ေပ(၈၀)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၀၂)ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးအုန ်းေမာင် 
အမည်ေပါက်သည့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါေြမအကျယ်ေပ (၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက ်
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် အားလုံးတိုကိ ုေဒ သန်းွယ်ဦး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၅၈၄၈၂]
ကိုင်ေဆာင်သူမှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း 
တစ်စံုတစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း တာဝန်ယူေရာင်းချသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူ ဦးမင်းစိုးိုင်[၁၂/သဃက(ိုင်) ၁၅၅၉၅၇]ကိုင်ေဆာင်သူမှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသတုိကုိေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက် 
လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ထိုေနရက်ေကျာ်လွန်သည့်တိုင် လာေရာက် 
ကန်ကွက်သူများမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ပီးသည်အထိ ဥပေဒှင့် အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန်အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ-
ဦးမင်းစိုးိုင်   ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)ဦးမင်းစိုးိုင ်  ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)
  အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊
  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။  ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။
  ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁  ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယကာကီး

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

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
 AIR THANLWIN LIMITED မှ  Head of Finance ေဒ ခင်ချိချိေအး၏ 

အစ်ကိ ုြဖစ်သ ူဦးတင့်လွင်(ခ) အေမာသည် ၂၈-၄-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွား 

ေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

 Management ှင့် ဝန်ထမ်းများ Management ှင့် ဝန်ထမ်းများ

AIR THANLWIN LIMITEDAIR THANLWIN LIMITED

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီး

ေဒ ေအးကျင် ေဒ ေအးကျင် (လ/ထ န်ကားေရးမှး-ငိမ်း)(လ/ထ န်ကားေရးမှး-ငိမ်း)

အသက်(၉၈)ှစ်အသက်(၉၈)ှစ်
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ြဖမိ၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်းေနေရှေန 

(ဦးြမဒင်-ေဒ ြမေမ)တို၏သမီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊  
တိက်ု(၁၁၀)၊ အခန်း(၁)၊ ရန်ကင်းလမ်းသွယ်(၁၁)ေန [ဦးခင်ေမာင် 
(ဒုတိယအတွင်းဝန်-ငိမ်း)]၏ဇနီး၊ ေဒ ဝင်းမာခင်၊ ဦးထွန်းေအာင်ခင်- 
ေဒ ဥမ ာေဆွတုိ၏ေမွးသမိခင်၊ ကုိေအာင်ေဇယျ-မနန်းထုိက်ေဝယံဝင့်၊ 
မေွးေွးေအာင်ခင်၊ ကုိသန်းထုိက်ေဇာ်၊ ကုိေနလင်းခန်တုိ၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာ အဘွားသည်၂၉-၄-၂၀၂၂ရက်နံနက်၂:၄၅နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန  ညေန ၄ နာရီတွင် ေရေဝး 
သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်းရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအားအသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ ခင်ှင်းဦးေဒ ခင်ှင်းဦး
ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း(ငိမ်း)ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း(ငိမ်း)

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ငမ်ိးလမ်းသွယ်(၁)၊ တိက်ုအမှတ်(၂၃၆/၆)

ေန(ဦးေကျာ်စန်ိ-ေဒ တင်ွန်)တို၏သမီးကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာ 

လမ်း၊ တိုက်(၁၀၉/၇)ေန ဦးိုင်လင်း( န်မှး-ငိမ်း၊ ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးုံး)၏ 

ဇနီး၊ (ဦးစိုးမင်းဦး)၊ ဦးစိုးမင်းထွန်း-ေဒ ေနာ်ေထွးရင်တို၏ညီမ၊ ေဒ ခင်စမ်းယု(တွဲဖက ်

ပါေမာက -ငိမ်း၊ သတ ေဗဒဌာန၊ ပဲခူးတက သုိလ်)၊ ဦးစုိးလင်း-(ေဒ ေအးေအးဝင်း)တုိ၏အစ်မ၊ 

မှင်းသီရိိုင်-ကိုစိုင်းေနဝန်းြမင့်၊ ကိုဇင်မိုးိုင်တို၏မိခင်၊ တူ/တူမ ေြခာက်ေယာက်တို၏ 

ကီးကီး၊ စိုင်းeာဏေနဝန်း၏ဘွားဘွားကီးေဒ ခင်ှင်းဦးသည ်၂၈-၄-၂၀၂၂ရက ်မွန်းလွဲ 

၁၂:၅၈ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါ၍  ၂၉-၄-၂၀၂၂(ေသာကာေန) နနံက် ၁၀ နာရတွီင်ေရေဝး 

သသုာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။                                                                            ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ဝါဝါဝင်းဟန်ေဒ ဝါဝါဝင်းဟန်
အသက်(၅၂)ှစ်အသက်(၅၂)ှစ်

ဗိုလ်ကီးေဇာ်ေအာင(်ငိမ်း)၏ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒ ဝါဝါ 
ဝင်းဟန်သည ်၂၇-၄-၂၀၂၂ရက်ေနတွင ်ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ ်ထပ်တဝူမ်းနည်းေကကဲွရပါေကာင်း။

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၇၃)ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ(်၇၃)
အရာရှိများှင့်မိသားစုများအရာရှိများှင့်မိသားစုများ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း၊ ေရကန် ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း၊ ေရကန် ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်ေအးမူေဒ ခင်ေအးမူ

အသက်(၅၇)ှစ်အသက်(၅၇)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးပါရှိန်-ေဒ ခင်ေစာ)တို၏သမီး၊ ဦးစိုးြမင့်- 

ေဒ ချိချိတုိ၏ သမီးေခ းမ၊ ကျိက မီမိေန ဦးထွန်းြမင့်-ေဒ ခင်စန်းမူ၊ 

ဦးစလံင်းေအာင်- ေဒ ခင်ေစာမ၊ူ ဦးေကျာ်ဆန်းေဌး-ေဒ ခင်နလီာထိက်ု၊ 

ဦးလှေထွး- ေဒ ေအးစန်းတုိ ၏အစ်မကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ေကျာက်ေရတွင်းရပ်ကွက်ေန မခင်အမွိန်ေကျာ်၊ ေမာင်စည်သူဖိးတို၏ 

ချစ်လှစွာေသာ မိခင်၊ ဦးြမတ်စိုး၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒ ခင်ေအးမ ူ

သည် ၂၉-၄-၂၀၂၂ (ေသာကာေန) နနံက် ၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင့ ်၁-၅-၂၀၂၂ (တနဂ  ေေွန ) မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ငမ်ိးေအးဇရပ်မှ 

မဂ  လာဒုံတပ်မေတာ်စစ်သခ   ျိင်းသို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အသိေပးအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်းအထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း
 ၁၁-၄-၂၀၂၂ ရက်ေနက ကွယ်လွန်သွားေသာ ဦးေဇာ်လင်းေမာင်၏ ဈာပနတွင် 

ကုိယ်တုိင်က ေရာက်ချးီြမင့် ေပးကပါေသာ စမေတာင် ဆရာေတာ်ဘုရား၊ မိတ ီလာမိ 

သာသနာေ့ဝပလု ေကျာင်းတိက်ု ဆရာေတာ်ဘရုားှင့ ်သဃံာေတာ် များ၊ ကွယ်လွန်ချန်ိမှ 

ဈာပန ပီးေြမာက်သည်အထ ိဝိုင်းဝန်းကူည ီေစာင့်ေရှာက်ေဆာင်ရက်ေပးကပါေသာ 

မ ေလးမိ၊ ရန်ကန်ုမိ၊ သာစည်မိှင့ ်ေနြပည်ေတာ်တိုမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟ၊ လပ်ုေဖာ် 

ကုိင်ဖက်များ၊ ညီအစ်ကုိ ေမာင်ှမများ၊ ေချာေမာေအာင်ြမင်စွာ ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်ုိင်ေရး 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ေပးပါေသာ ဦးေဇာ်မင်းေအာင်ှင့ ်ကူညီေဆာင် ရက်ေပးသူများ၊ 

ကွယ်လွန်ေကာင်း သရိှိသည်ှင့ ်ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကညူေီစာင့ေ်ရှာက်ေပးပါေသာ 

ဦးထွန်းထွန်း ဦး၊ ေဒ တင်တင်ဝင်းှင့် အရင်းီှးဆံုးသူငယ်ချင်းများ၊ ဝမ်းနည်းေကာင်း 

သတင်းစာ၊ တယ်လီဖုန်းတိုြဖင့ ်ဆက်သွယ် ေြပာကားေပးပါေသာ ဦးခင်ေမာင်ေအး 

မသိားစ၊ု ေဒါက်တာ ထွန်းရှင်မသိားစ၊ု ဦးေကျာ်ေအးမသိားစှုင့ ်ေဆမွျိး မတ်ိသဂ  ဟများ၊ 

သငူယ်ချင်းများ၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ဥပေဒအရာရိှှင့ ်ဥပေဒအရာရိှများ၊ ဈာပနကစိ  

တွင် ကူညီေဆာင်ရက်ေပးကပါေသာ မိတ လီမိမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများှင့် သက်ဆုိင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများ၊ ှလုံးကုသ ေဆာင်ရက်ေပးပါေသာ မ ေလးေဆးုံကီးမှ သမား 

ေတာ်ကီး ေဒါက်တာ ဦးေကျာ်စိုးဝင်းှင့ ်ေဒါက်တာေဒ ခင်ဦး လွင်ှင့ ်တာဝန်ကျဆရာဝန်၊ 

ဆရာမများ၊ အစစကူညီေဆာင်ရက်ေပးပါေသာ ေဒါက်တာေဒ သွယ်သွယ်တိုးှင့် 

ေဒါက် တာ ေဒ သ ာေအာင်၊ စလယ်ဆံုး အဘက်ဘက်မှ ကညူေီဆာင်ရက်ေပးပါေသာ 

ဦးမျိးိုင်မိသားစု၊ ဦးေကျာ်မင်းထွန်း မိသားစု၊ ေဒါက်တာသန်းထိုက်ရှိန် မိသားစု၊ 

ဦးေဇယျာေမာင်၊ ဦးငိမ်းေမာင်ှင့ ် ဦးမျိးလွင်မိသားစု၊ သက  န်းများ၊ ြခင်းများ၊ 

ဝတ ေငွများ၊ လှဖွယ်ပစ ည်းများ ေပးပိုလှဒါန်းကပါေသာ ဆရာသမားများ၊ ေဆွမျိး 

မတ်ိသဂ  ဟများ၊ သငူယ်ချင်းများှင့ ်လပ်ုေဖာ်ကိင်ုဖက်များအား အထူးေကျးဇူးတင်ရိှပါ 

ေကာင်း တစ်ဦးချင်း မြပန်ကားုိင်ြခင်းှင့် ေြပာကားရန် ကျန်ရိှြခင်းရိှပါက နားလည် 

ခွင့်လ တ်ေပးပါရန် ေတာင်းပန်အပ်ပါသည်။

ဇနီး-ေဒ ထူးထူးေငွှင့် ဇနီး-ေဒ ထူးထူးေငွှင့ ်

သမီး-မင်းသီရိေဇာ်သမီး-မင်းသီရိေဇာ်

ဦးေအာင်ခိုင်ဦးေအာင်ခိုင် LL.B., Advocateship  LL.B., Advocateship 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနကီးတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနကီး

အထက(၁)လမ်းမေတာ်၊ စိန်ဂ န်းေကျာင်းသားေဟာင်းအထက(၁)လမ်းမေတာ်၊ စိန်ဂ န်းေကျာင်းသားေဟာင်း

အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်
ရန်ကန်ုမိေန (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနကီး ဦးသန်းေမာင်-

ေဒ ြမကည်)တို၏သား၊ ဒိုက်ဦးမိေန (ဦးကင်စိန်-ေဒ အမာ)

တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ဦးက ယ်ဟိုး 

လမ်း၊ အမှတ်(၉၄) (ပထမထပ်) ေခါင်းရင်းခန်းေန ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၏ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာေအာင်ခန်ကိကုိ၊ု 

ေမာင်ထက်ခန်လင်းတို၏ဖခင ် ဦးေအာင်ခိုင်သည ်၂၆-၄-၂၀၂၂ 

ရက် ည ၉ နာရီတွင် အာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံ၌ ှလုံးေရာဂါြဖင့ ်

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၃၀-၄-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် 

ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 

အပ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှကားများ နနံက် ၈:၃၀ နာရတွီင်ထွက်ပါမည်)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

အထက(၁)လမ်းမေတာ်၊ စိန်ဂ န်းေကျာင်းသားေဟာင်းအထက(၁)လမ်းမေတာ်၊ စိန်ဂ န်းေကျာင်းသားေဟာင်း

အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်
ရန်ကန်ုမိေန (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနကီး ဦးသန်းေမာင်-

ေဒ ြမကည်)တို၏သား၊ (ဦးသန်းဝင်း)-ေဒ ဝင်းကည်တို၏ညီ၊ 
ေဒ လ့ဲလ့ဲရီ(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၊ (ဦးစုိးေအာင်)၊ ဦးလှမိင်-
ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း၊ ဦးကည်စိုး (2/0 LIZSTAR)-ေဒ ခင်ခင်သန်း၊ 
ဦးြမသန်း၊ ေဒါက်တာသိန်းထွန်း(ပါေမာက -ငိမ်း၊ ူပေဗဒ)-
ေဒ သန်းသန်းေဌး၊ ဦးြမတ်ဆန်း-ေဒ အိေရ စင်၊ ေဒ ဥမ ာရီသန်  
ခင်သဲြဖတို၏အစ်ကို၊ တူ၊ တူမ ၁၂ ေယာက်တို၏ဘကီး၊ ေြမး 
သုံးေယာက်တို၏အဘိုး ဦးေအာင်ခိုင်သည ်၂၆-၄-၂၀၂၂ ရက် ည 
၉ နာရီတွင် အာရှေတာ်ဝင်ေဆးံု၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၃၀-
၄-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ 
နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင်ထွက်ပါမည)်

ကျန်ရစ်သူေမာင်ှမများ

ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏

သင့်သင့်

ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်
အသက်အသက်
ကယ်ပါကယ်ပါ



ဧပီ   ၃၀၊   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    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်၏ 

(၇၇)ှစ်ေြမာက ်တပ်မေတာ်ေနစစ်ေရးြပအခမ်းအနားတွင ်

ေြပာကားခဲ့သည့်မိန်ခွန်းမ ှေကာက်ုတ်ချက်)

လာမယ့် ၂၀၂၃ ခုှစ်  ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေနမှာ ဒိုိုင်ငံအေနနဲ တိုင်းရင်းသား 

အားလံုး   စုစည်းကိးပမ်းမ ေကာင့်  လွတ်လပ်ေရးရရှိခဲ့တာ  (၇၅)ှစ်ြပည့်ေြမာက်မှာ 

ြဖစ်တယ်။ အခုလိ ုစန်ိရတလွုတ်လပ်ေရးေနအကိကာလမှာ တိင်ုးြပညရ်ဲ လွတ်လပ်ေရး

အဓွန်ရှည်ကာတည်တံ့ေရးနဲ  ိုင်ငံသာယာဝေြပာေရးအတွက်  ြပည်တွင်းလက်နက်ကိုင် 

ပဋပိက ချပ်ငမ်ိးေရးကိ ုဆက်လက်ကိးပမ်းသွားမှာြဖစ်တယ်။ တပ်မေတာ်အေနနဲ ၂၀၁၈ 

ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေနကစပီး ၂၀၂၂ ခုှစ် ှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ ၄ ှစ်ေကျာ်ကာလ 

တစ်ဖက်သတ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲထားတယ်။

ကိတင်ကန်သတ်ချက်မထားတဲ့   ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲြပလုပ်ိုင်ဖို  ဖိတ်ေခ  

ကမ်းလမှ်းချကေ်တွငှ့အ်တူ ထာဝရငမိ်းချမ်းေရး ရရှေိရးအတကွ ်တစ်ိငုင်လံုံးပစခ်တ် 

တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး သေဘာတစူာချပ်(NCA)ပါ သေဘာတညူခီျက်များအတိင်ုး ြဖစ်ိင်ု 

သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမှာြဖစ်ေကာင်း ရဲေဘာ်တိုကို အသိေပးလိုတယ်။

ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ    ၂၉

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ပုေလာမိနယ်၌ PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖဲွက ခရီးသည်တင်ယာ်ှစ်စီးအား မိင်ုးေထာင် 

ေဖာက်ခွဲ၍ ေသနတ်များြဖင့ ်အကမ်းဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ  

ေကာင့် အြပစ်မ့ဲခရီးသွားြပည်သူ သံုးဦးေသဆံုးကာ ၂၈ ဦး ဒဏ်ရာ 

ရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ဧပ ီ၂၈ ရက် ညေန ၅ နာရခဲွီတွင် တနသ  ာရတီိင်ုး 

ေဒသကီး ပေုလာမိနယ်၌ ယာ်ေမာင်း ဦးေတဇာေအာင်(၃၈)

ှစ် ေမာင်းှင်လာေသာ ရန်ကုန်-မိတ်-ထားဝယ် ေြပးဆဲွသည့် 

“ရတနာတိုး”ယာ်လိုင်းမှ ယာ်အမှတ် YGN-1Q/7611 ခရီး 

သည်တင် မှန်လုယံာ်သည် ရန်ကန်ုမှ ထားဝယ်သို ထွက်ခွာလာ 

စ် ပုေလာမိနယ ်သစ်လှေတာေကျးရာ အနီးအေရာက် PDF 

အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖဲွက ယာ်အား မုိင်းဆဲွတုိက်ခုိက်ကာ 

ေသနတ်များြဖင့ ်                 စာမျက်ှာ ၁၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၉

ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွအကိ ြပင်ဆင်မ အြဖစ်  

ထိုင်းိုင်ငံ၌  ေလ့ကျင့်ေနသည့် ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင ်အမျိးသမီးဖူဆယ်အသင်း 

သည် ယေနတွင် ေြခစမ်းပဲွယှ်ပိင်ကစား 

ခဲ့သည်။

ငါးဂိုး-သုံးဂိုးြဖင် ့အိုင်ရ

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်    အမျိးသမီး 

ဖူဆယ်အသင်းသည ်   ထိုင်းအမျိးသမီး 

ဖူဆယ်ကလပ ်Nonthaburi အသင်းှင့် 

ေြခစမ်းကစားရာ ငါးဂိုး-သံုးဂုိးြဖင့် အိင်ု 

ရခဲသ့ည်။ ြမန်မာလ့က်ေရးစင် အမျိးသမီး 

ဖူဆယ်အသင်းသည်     ထိုင်းဖိတ်ေခ  

ဖူဆယ်ပိင်ပွ ဲ    ယှ်ပိင်ပီးေနာက်ပိုင်း    

ထိင်ုးိင်ုင၌ံ ေနထိင်ုေလက့ျင့်ေနပီး ေမလ 

ပထမပတ်အထိ   ဆက်လက်ေလ့ကျင့် 

သွားမည်ြဖစ်သည်။

သတင်း-ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ-MFF

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ပုိးကူးစက်ပျံံှမ ကိ ု ဆက်လက်ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ရန်  လုိအပ်ပါသြဖင့် ြပည်ေထာင်စုအဆင့် 

အဖွဲအစည်းများ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများမ ှကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ တားဆီးေရးအတွက ်၂၀၂၂ 

ခှုစ် ဧပလီ ၃၀ ရက်ေနအထ ိ ထတ်ုြပန်ထားေသာ ြပည်သသူို ပန်ကားချက်၊ အမန်ိ၊ အမန်ိေကာ်ြငာစာ၊  န်ကားချက်များ 

(ေြဖေလ ာေ့ပးမည့က်စိ ရပ်များ မပါ)အား ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ေမလ ၃၁ ရက်ေနအထ ိရက်တိုးြမင့ ်သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်ထားပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဗဟိုေကာ်မတီမ ှအသိေပးေကညာ
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဗဟိေုကာ်မတမှီ အသေိပးေကညာချက် 

၁၃၈၄ ခုှစ်၊ တန်ခူးလြပည့်ေကျာ ်၁၄ ရက် 

(၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၂၉ ရက်)

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ပုေလာမိနယ်၌ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖဲွက 

ခရီးသည်တင်ယာ်ှစ်စီးအား မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ၍ ေသနတ်များြဖင့် အကမ်းဖက်ပစ်ခတ်

တိုက်ခိုက်မ ေကာင့် အြပစ်မဲ့ခရီးသွားြပည်သူ သုံးဦး ေသဆုံးကာ ၂၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ

ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်း 

ေတာင်ကိုရီးယားေြခစမ်းခရီးစ် ပထမဆုံးေြခစမ်းပွဲတွင်  ံးနိမ့်

ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီးဖူဆယ်အသင်း ထိုင်းိုင်ငံ၌ ေြခစမ်းပွဲကစား

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်  အမျိးသမီးဖူဆယ်အသင်းှင့်  Nonthaburi အသင်း 

ေြခစမ်းကစားစ်။

ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်အမျိးသမီးအသင်းှင့် ေတာင်ကိုရီးယား ယူ-၂၀ လူငယ် 

လက်ေရးစင်အသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၂၉

(၃၁)ကမ်ိေြမာက် ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွအကိြပင်ဆင်မ အြဖစ် ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ 
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