
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လဆန်း      ၃      ရက်၊      ဗုဒ ဟူးေန။                                                                                                                                             Wednesday,       1     June    2022          ၁၀၇၅၃

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

ဖတ်စရာယေန

ေဆာင်းပါး  စာမျက်ှာ » ၈စာမျက်ှာ » ၄ စာမျက်ှာ » ၁၀

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲ့သိုလည်းေကာင်း၊ တံလ ပ်ကို 

 ြမင်ရသက့ဲသုိ လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါး 

ဟူေသာ) ေလာကကို    ကျင့်သူကိ ု   ေသမင်းသည ်

မြမင်ိုင်။  ဤသို   ေသာသူသည် ေသြခင်းကင်းရာ 

နိဗ ာန်ကို   မျက်ေမှာက်ြပကကုန်၏။  ထိုသူတိုအား 

ေနာက်တစ်ကိမ် ပဋိသေ ေန၍ ေသရြခင်းသည ်မရှိ 

ေတာ့ပီ။   ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၀)

ေလာကကို  ကျင့်သူ
 

ေနြပည်ေတာ်   ေမ   ၃၁ 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲအစည်းအေဝး အမှတ်စ်(၄/၂၀၂၂)ကို 

ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်  ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ုံး  အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ကျင်းပရာ ိုင်ငံေတာ်စီမ ံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားသည်။

အစည်းအေဝးသို ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီဒတုယိဥက    

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲအစည်းအေဝး အမှတ်စ် (၄/၂၀၂၂)တွင် အမှာစကားေြပာကားစ်။

ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်းှင့ ် ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးများ    တက်ေရာက်ကပီး   ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက   ၊ 

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်များက ဗဒီယီိကွုန်ဖရင့စ်နစ်ြဖင့ ်

တက်ေရာက်ကသည်။ 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက်ေဆာင်ရက်မ 

ဦးစွာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက       ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က အမှာစကားေြပာကားရာတွင် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စကီ ိင်ုငေံတာ်တာဝန်ကိ ုစတင်ထမ်းေဆာင်ချန်ိတွင် ိင်ုငေံရး 

အရ သေဘာထားကွဲလွဲမ များေကာင့ ်ဆူပူမ များြဖစ်ေပ ခဲ့ကာ အချိ 

EAO အဖွဲများ၏ ေသွးထိုးေြမာက်ပင့်ေပးမ များေကာင့ ်အကမ်းဖက ်

မ များအထိြဖစ်ေပ ခဲ့ပီး ယေနအချနိ်အထိ ြဖစ်ေပ လျက်ရှိေကာင်း၊ 

သိုေသာ် အကမ်းဖက်မ များကိ ုေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ရာတွင် အတတ်ိင်ု 

ဆုံး ထခိိက်ုဆုံး ံးမ အနည်းဆုံးြဖစ်ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း၊ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံစီးပွားေရး ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ပုံမှန်လည်ပတ်ေအာင် ေဆာင်ရက်ေန

အစိုးရအေနြဖင့ ်ရရှိသည့်ေငွအင်အားြဖင့ ်ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

အာဆီယစံီးပွားေရးရာ ေဆွးေွးအေြဖရှာ Monkeypox ေရာဂါ 

ကာကယ်ွ၊ ထန်ိးချပ၊် ကသုေရးဆိင်ုရာ 

လပ်ုငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ေနာင်ချိမိ မိနယ်ပညာေရးမှးုံး ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင် အစည်းအေဝး 

ခန်းမအား PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ 

ဖျက်ဆီးခဲ့မ အေပ  သေဘာထားထုတ်ြပန်ချက်များ ထုတ်ြပန်



ဇွန်  ၁၊   ၂၀၂၂

       

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁

ရန်ကုန်ုံးခွဲ - အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗ လလမ်းေထာင့်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ - ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမံ/ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန်ချေိရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့်

စာြပင ် - ေဒ ခိုင်သ ာေရ ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်  လွတ်လပ်ေရးရရှိေအာင ်  ကိးပမ်းခဲ့သည်။ 
လွတ်လပ်ေရးရေသာအခါ ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ ် ေလျာ့နည်းပျက်ြပားသြဖင့ ်
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ  ေပ ေပါက်လာခဲ့သည်။  ယခုအခါ  လွတ်လပ်ေရး 
ရရိှပီးေနာက် ၇၅ ှစ် စိန်ရတုကာလသုိ ေရာက်ရိှလာေသာ်လည်း လက်နက်ကုိင် 
ပဋိပက များ မချပ်ငိမ်းေသးဘ ဲ မငိမ်းချမ်းေသာအေြခအေနများှင့ ် ကံေတွ 
ေနရဆဲြဖစ်သည်။

ယေနကာလတွင် တုိင်းြပည်ငိမ်းချမ်းေရးရလာေစရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 
ေနကသည်။ ၂၀၂၂ ခှုစ် ဧပလီ ၂၂ ရက်ေနတွင် ိင်ုငေံတာ်စမီ ံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ
ဥက   က တုိင်းြပည်အကျိးကုိ ေရှး ၍ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်း 
များအား ငမ်ိးချမ်းေရးဖတ်ိေခ ခဲသ့ည်။ ယခအုခါ ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုလက်ေတွကျကျ 
ထထိေိရာက်ေရာက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိင်ရန်အတွက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 
ေကာင်စီဥက   ကိုယ်တိုင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများမ ှေခါင်းေဆာင် 
များှင့် တစ်ဖွဲချင်းစီေတွဆုံ၍ ေဆွးေွးညိ  င်းအေြဖရှာေနပီြဖစ်သည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစိုးရအေနြဖင့ ်    ိုင်ငံေတာ်တာဝန် 
ယူေနသည့် ကာလအခုိက်အတန်အတွင်း တုိင်းရင်းသားြပည်သူများ အကျိးအတွက် 
စိတ်ေစတနာသန်သန်ြဖင့် လက်ေတွကျကျ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 
ေနြခင်းြဖစ်သည်။ တိင်ုးရင်းသားြပည်သအူားလုံး၏ ဆ အမှန်ြဖစ်သည့ ်ဒမီိကုေရစ ီ
ေရး၊ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး အကျိးရလဒ်များကုိ ရရိှုိင်ရန်အတွက် 
ုိးသားပွင့်လင်းစွာြဖင့် ငိမ်းချမ်းေရးကုိ ဖိတ်ေခ ခ့ဲသည်။ ြပည်သူလူထုအကျိးကုိ 
ေရှး ပီး   ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု  ှစ်ှစ်ကာကာလိုလားသည့်စိတ်၊  ညီညီွတ်ွတ်   
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လိုသည့်စိတ်များြဖင့ ်    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားကလ င် 
ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်အလှမ်းမေဝးဘ ဲလက်တစ်ကမ်းေရာက်ရှိလာမည်ြဖစ်သည်။

ဒမီိကုေရစထွီန်းကားသည့ ်ိင်ုငအံများစတွုင် ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ုပဋပိက  
များ ချပ်ငိမ်းပီး ေအးချမ်းသာယာလျက်ရိှသည်။ ငိမ်းချမ်းေရးှင့်လက်နက်ကုိင် 
ပဋိပက များ မချပ်ငိမ်းဘ ဲပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ုေြဖာင့်တန်းစွာေဆာင်ရက ်
ိုင်မည်မဟုတ်ေပ။ မငိမ်းချမ်းြခင်းသည ်ြပည်သူလူထု၏ဘဝအတွက ်ကီးမား 
ေသာစိန်ေခ မ ြဖစ်သည်။   ထိုကီးမားေသာစိန်ေခ မ ကို  ေကျာ်လ ားိုင်ေအာင် 
ေဆာင်ရက်ေနြခင်းသည ်ြပည်သူလူထုအေပ ထားရှိသည့ ်စစ်မှန်ေသာေစတနာ 
ြဖစ်သည်။ ြပည်သူလူထုအေပ  ေစတနာမှန်ကန်စွာထားကာ ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်
ပတ်သက်သည့် ကိစ ရပ်များတွင် သေဘာထားကီးကီး သည်းခံစိတ်ထားပီး မိမိတုိ၏ 
စတ်ိခစံားချက်၊ ထင်ြမင်ယဆူချက်များကိ ုဦးစားမေပးဘ ဲတစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး၊ တစ်ဖဲွ 
ှင့်တစ်ဖွဲ နားလည်မ ရှိရှိ၊ အြပသေဘာြဖင့် ထိေတွဆက်ဆံကရမည်ြဖစ်သည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ကုိယ်တုိင်  
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ     တစ်ဖွဲချင်းအလိုက ်  တိုက်ိုက်ထိေတွ 
ေတွဆုေံဆွးေွးေနြခင်းသည် ြမန်မာိင်ုင၏ံ ငမ်ိးချမ်းေရးသမိင်ုးစ်တွင် ရေတာင့် 
ရခအဲေြခအေနြဖစ်သည်။ ငမ်ိးချမ်းေရးခရီးကိ ုအြမန်ဆုံးခရီးေရာက်ေစရန်အတွက်  
အဓိကအဆုံးအြဖတ်ေပးိုင်သူအချင်းချင်း ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ  ေတွဆုံေဆွးေွး 
ိင်ုရန် လမ်းဖွင့ေ်ပးခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ ယခအုခါ ိင်ုငေံတာ်အကီးအက၏ဲ ိင်ုငေံတာ် 
ှင့် ြပည်သူလူထုအေပ ထားရှိသည့်ေစတနာ၊  ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု  လိုလားသည့ ်
စစ်မှန်ေသာသေဘာထားများကို မျက်ဝါးထင်ထင ်အထင်အရှားြမင်ေတွေနရပ ီ
ြဖစ်သည်။

ငမ်ိးချမ်းေရးကိလုိလုားသမူျားက စတ်ိဆ ြပင်းြပစွာြဖင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 
ေနကသလို ငိမ်းချမ်းေရးကိ ုမလိုလားသည့ ်အဖွဲအစည်းအချိ၊ ေခါင်းေဆာင် 
အမည်ခ ံလပူဂု ိလ်အချိ၏ အဖျက်သေဘာေြပာဆိမု ၊ လပ်ုေဆာင်မ များကိလုည်း 
ကားသိကရမည်ြဖစ်သည်။ မည်သိုပင် ေှာင့ယှ်က်ဖျက်ဆီးဟန်တားေနကေသာ် 
လည်း ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်မ ှ ေသွဖည်သွားမည်မဟုတ်ေပ။    ြပင်းြပေသာ 
စိတ်ဓာတ်၊ တိကျေသာသ ိ  ာန်၊ ရဲဝံ့ေသာသတ ိတိုြဖင့် ြပည်တွင်းလက်နက်ကိုင ် 
ပဋပိက ချပ်ငမ်ိးေရးှင့ ်ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှလာေအာင် မမိှတ်မသန်ုဆက်လက် 
ကိးပမ်းအားထုတ်သွားမည်ြဖစ်သည်။   

ယခုြပလုပ်ေနေသာ   ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲတွင ်  တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ ်
တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ ် NCA  တွင်  လက်မှတ်ေရးထိုးပီးသည့ ်
တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွ ခုနစ်ဖဲွ၊ NCA တွင် လက်မှတ်မထုိးရေသးသည့်  
အဖွဲသုံးဖွဲတို  တစ်ဖွဲပီးတစ်ဖွဲ  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရှင့်   ေတွဆုံေဆွးေွးေနကပ ီ
ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ EAO အဖွဲများ၏ ငိမ်းချမ်းလိုေသာစိတ်ဆ ၊ တိုင်းရင်းသား 
ြပည်သူများ၏အေရးှင့ ်ေဒသအကျိးစီးပွားအေပ  ထားရှိသည့်ေစတနာတိုကို 
ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လံုးက ေလးစားအသိအမှတ်ြပေသာအားြဖင့် သေဘာထား 
ဆ များ ထုတ်ေဖာ်ေနကသည်ကိ ုေတွြမင်ေနရသည်။ 

သုိြဖစ်ရာ ြမန်မာုိင်ငံ၏အေရးကုိ ြမန်မာုိင်ငံသားများက ဆံုးြဖတ်ကမည် 
ြဖစ်ပီး တိင်ုးရင်းသားြပည်သအူားလုံး ေမ ာ်မှန်းထားသည့ ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိင်ုကိ ု
မြဖစ်ြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရက်မည်ဆုိသည့် ခုိင်မာေသာသ ိ  ာန်ြဖင့် ငိမ်းချမ်းေရး 
ပန်းတိုင်သို ေအာင်ြမင်စွာ တက်လှမ်းကမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

ခိုင်မာေသာ သ ိ  ာန်ြဖင့်

ပန်းတိုင်သို တက်လှမ်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၁.၃

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၅၁.၁

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၄၄၈.၁

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၉.၄၅

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၈၇.၅

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၈.၀၀

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၄.၁၃၃

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၂.၄၂

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၈၁၇

ေနြပည်ေတာ်   ေမ   ၃၁

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၆၀၀ ၇,၆၀၀ ၇၅ ၅၆၃,၀၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၇၅၁ ၁,၉၉၀,၁၅၀

MCB ၈,၅၀၀ ၈,၅၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၃၁ - ၅ -၂၀၂၂)

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၄၅ ၇၈၇,၅၀၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၁ ၂,၆၀၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၁၆ ၄၀,၈၀၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၅ ၂၅,၀၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

၁။  ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှးများကိ ုအစမ်းခန်ကာလ 

( ၁ ) ှစ်ြပည့်ေြမာက်သည့်ေနမှစ၍ အတည်ြပခန်ထားလိုက်သည-်

  အမည် ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး

    ရာထူး၊ ဌာန 

 (က)  ေဒါက်တာ ဝင်းဝင်းသန်း ပါေမာက ချပ်

   မိတ်တက သိုလ် 

   အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

   ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 (ခ)  ေဒါက်တာ သန်းသန်းဦး  ပါေမာက ချပ်

   ထားဝယ်တက သိုလ် 

   အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

   ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 (ဂ)  ဦးေဇာ်ေဇာ် ပါေမာက ချပ် 

   ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည)် 

   ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ

၂။  ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ အဆင့ြ်မင့ပ်ညာဦးစီးဌာန၊ ေရနေံချာင်းတက သိလ်ုမှ 

ဒတုယိပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာချိချိြမင့ ်ကိ ုယင်းတက သိလ်ု၏ ပါေမာက ချပ်အြဖစ် တာဝန်ဝတ ရားများကိ ုစတင်ေဆာင်ရက် 

သည့်ေနမှစ၍ အစမ်းခန်ထားလိုက်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံ ြပန်တမ်း
ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများ အတည်ြပခန်ထားြခင်းှင့်

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး ခန်ထားြခင်း

ေရကည ်  ေမ  ၃၁

ပုသိမ်ခိုင ်     ေရကည်မိနယ်၌  

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီး

ဌာနမှ     ၂၀၂၂-၂၀၂၃       ဘ  ာှစ်အရ 

ဖွင့်လှစ်ခ့ဲသည့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

အေထာက်အကူြပ အေြခခံကွန်ပျတာ

သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ယေန  

ေရကည်မိနယ်၌ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အေထာက်အကူြပ 
အေြခခံကွန်ပျတာသင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ

နံနက် ၁၀ နာရီတွင် မိနယ်ေကျးလက်

ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး    ဦးစီးဌာနုံး 

သင်တန်းခန်းမ၌  ကျင်းပသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

သင်တန်းဆင်းပွဲတွင ်  မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက      ဦးသန်းဝင်းက 

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး ေကျးလက် 

ေဒသ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန မိနယ် 

ဦးစီးမှး   ဦးေဇယျာလင်းက   သင်တန်း 

ဖွင့်လှစ်ရသည့်        ရည်ရယ်ချက်များကို 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အဆိပုါ သင်တန်းသို သင်တန်းသား 

သင်တန်းသ ူ၄၀ တက်ေရာက်ခဲ့ပီး စာေတွ၊   

လက်ေတွ     သင်ကားပုိချေပးခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။

 မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

အကမ်းဖက်မ များေကာင့ ်    တာဝန်ရှိ  လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များှင့ ်အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျား ထခိိက်ုေသဆုံး 

မ များရှိခဲ့ေကာင်း၊ ယခုအခါ ေအးချမ်းသည့ ် အေန 

အထားသို ေရာက်ရှိလာပီြဖစ်ေကာင်း။

ကိုဗစ် -၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ်ိုင်မ 

ိုင်ငံတစ်ခုသည်        ရပ်တန်ေန၍မရဘဲ 

ေဆာင်ရက်ရန်ရိှသည်များကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ေနရန်လိုေကာင်း၊ မိမိတိုတာဝန်ယူပီးေနာက်ပိုင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်မ  ဒတုယိလ  င်းှင့ ်တတယိလ  င်း 

တိုကိ ုခက်ခစွဲာြဖင့ ်ေကျာ်ြဖတ်ခဲရ့ေကာင်း၊ သိုေသာ် 

ြပည်သူများ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်မ ၊ တာဝန် 

ရှိသည့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့် တပ်မေတာ်

ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲဝင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခွဲ 

သည့ ်အဖဲွအစည်းအသီးသီး အပင်ပန်းခေံဆာင်ရက် 

ခဲမ့ များေကာင့ ်လက်ရိှအချန်ိတွင် ထန်ိးသမ်ိးိင်ုသည့် 

အေနအထားကို ေရာက်ရှိလာြခင်းပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်မ အေနြဖင့ ်ယခလု ၃၀ ရက်အထ ိ

မိမိတိုိုင်ငံတွင် ရှစ်သန်းေကျာ်ကို   စစ်ေဆးခဲ့ပီး 

ပိုးေတွရှိသူအေနြဖင့် ၆၁၃၃၂၆ ဦးေတွရှိခဲ့ေကာင်း၊ 

ေသဆုံးသအူေနြဖင့ ်၁၉၄၃၄ ဦးရိှခဲေ့ကာင်း၊ ယခအုခါ 

ပိုးေတွရာခိုင် န်း  သုည ဒသမ ၁၆ ရာခိုင် န်းသာရှိ 

ေကာင်း၊  ေမ ၃၀ ရက်တွင် ကမ ာတစ်ဝန်းကူးစက်မ  

လဦူးေရ ၂၅၅၄၆၂ ဦးေတွရိှရပီး ပိုးေတွသစူစုေုပါင်း 

၅၃၁ သန်းေကျာ်ရှိပီြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံတကာတွင် 

မိမိတိုထက် ပိုမိုခံစားရေကာင်း၊   မိမိတိုိုင်ငံတွင ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားချနိ်၌ အခက်အခဲြဖစ်ေပ  

ေနချန်ိတွင် ြပည်တွင်းမှ အဓိကပူးေပါင်းပါဝင်ကူညီ

ေဆာင်ရက်ခ့ဲသည့် ြပည်သူလူထုများ၊ မိတ်ေဆွေကာင်း 

ပီသစွာြဖင့်   အကူအညီေပးခဲ့သည့် တုတ်ိုင်ငံ၊ 

အိ ိယိင်ုင၊ံ ထိင်ုးိင်ုင၊ံ ရှုားိင်ုင၊ံ မေလးရှားိင်ုငှံင့ ်

အြခားအကူအညီေပးခဲ့သည့ ်    ိုင်ငံများကိုလည်း 

ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း၊ မိမိတိုအေနြဖင့် ိုင်ငံ 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေန 

ချနိ်တွင် ဆူပူအကမ်းဖက်မ အခက်အခဲ၊ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ အခက်အခဲများကုိ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

ပညာေရးက   ြမင့်တင်မ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ပညာသင်ကား 

ိင်ုေရးအတွက် ၂၀၂၁ ခှုစ်တွင် ေကျာင်းများြပန်လည် 

ဖွင့လှ်စ်ိင်ုေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်မ များေကာင့ ်ြပန်လည်ပတ်ိထားခဲရ့မ  

များလည်း  ြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း၊ အဆိုပါအချနိ်တွင် 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၏   CDM  ြပလုပ်မ များ၊ 

အကမ်းဖက ်PDF များက အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ  

များေကာင့်   အခက်အခဲများ ြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ်လည်း 

၂၀၂၂ ခုှစ် မတ်လေနာက်ဆံုးပတ်အတွင်း အတန်းတင် 

စာေမးပွဲများကိ ု ကျင်းပေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း၊ ယခုှစ် 

ပညာသင်ှစ်တွင် ေကျာင်းများြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ေလးသန်း ကုိးသိန်းေကျာ် အပ်ံှ 

ပီးြဖစ်၍ ဆက်လက်တုိးတက်လာမည့် အေြခအေန 

ေတွရှိရေကာင်း၊ အဆင့်ြမင့်ပညာှင့်ပတ်သက်၍ 

တက သိလ်ုများ၊ ေကာလပ်ိများကိလုည်း ယခှုစ်တွင် 

ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်လျက်ရိှပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များစွာ   ပညာသင်ကားလျက်ရိှသည်ကိ ု ေတွရိှရကာ 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသမူျား၏  ပညာသင်ကားေရး 

အတွက် စိတ်ဓာတ်ြပင်းြပလျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရှိရ 

ေကာင်း၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ငိမ်းချမ်းစွာ 

ပညာသင်ကားိင်ုေရးှင့ ်ပညာြပည့ဝ်စွာ  သင်ကား 

ိင်ုေရးအတွက်  လိအုပ်ချက်များကိ ုအစိုးရအေနြဖင့ ်   

နည်းလမ်းရှာ၍     ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ရန ်စီးပွားေရး 

ေကာင်းမွန်ရန်လိုအပ်မ ှင့် ထုတ်ကုန်ပစ ည်းများ 

တိုးြမင့်ရန်လိုအပ်မ 

ိုင်ငံစီးပွားေရး     ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်

ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း     ပုံမှန် 

လည်ပတ်ေအာင်   ေဆာင်ရက်ေနရန်လိုေကာင်း၊ 

ိုင်ငံတကာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များ 

ေကာင့် စီးပွားေရးထိခိုက်မ များရှိေကာင်း၊ မိမိတို 

ိင်ုငံတွင်လည်း ြပည်ပပုိကုန်ှင့်ပတ်သက်၍ ေမ ာ်မှန်း 

ထားသေလာက ်       တင်ပိုိုင်ခဲ့ြခင်းမရှိေကာင်း၊ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများရိှမှသာလ င် ြပည်ပသုိ 

ကန်ုပစ ည်းများ တင်ပိုိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထတ်ုလပ်ု 

သည့် ကုန်ပစ ည်းများသည်လည်း ေဈးကွက်ဝင်ပီး 

အရည်အေသွးေကာင်းမွန်မ ရှိရန်လိုေကာင်း၊ ိုင်ငံ 

တစ်ခ၏ု စီးပွားေရးဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် က   

ေပါင်းစုံမှ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်တိုးတက်မ  

များ ရရိှိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အစိုးရတစ်ရပ်အေနြဖင့ ်

ရေငရွရိှမှသာလ င်  ိင်ုငေံတာ်၏   ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး 

ကို  အြပည့်အဝ  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားချန်ိတွင် ရေငမွျား 

နည်းပါးမ ြဖစ်ေပ ခဲ့ပီး  ေနာက်ပိုင်းတွင ် ြပန်လည် 

တုိးတက်မ များရိှခ့ဲေကာင်း၊ သုိေသာ်အြပည့်အဝရရိှ 

ြခင်းမရိှေသးေကာင်း၊  ရသင့ရ်ထိက်ုသည့ ်အခွန်အခ 

များရရှိေအာင ်    သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများက 

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ိုင်ငံပိုင်စက်ုံ၊ 

အလုပ်ုံများမှ    ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများ 

လုပ်ေဆာင်ရာတွင ်     အချိစက်ပစ ည်းများသည ်

သက်တမ်းကာြမင့်ြခင်း၊ နည်းပညာအရေနာက်ကျ 

ြခင်းများရိှသြဖင့်  စက်စွမ်းအားြပည့်လည်ပတ်ုိင်မ  

မရှိြခင်း၊  သွင်းအားစုများ   ြပည့်ဝစွာမရရှိြခင်းတို 

ေကာင့ ်အရည်အေသွးြပည့်မီသည့ ် ထုတ်ကုန်များ 

ထုတ်လုပ်ိုင်ြခင်းမရှိသည်ကိ ု    ေတွရှိရေကာင်း၊ 

မိမိတိုအစိုးရအေနြဖင့ ်    ရရှိသည့်ေငွအင်အားြဖင့ ်

ုိင်ငံဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်၏ေငွများကိ ုအတတ်ိုင်ဆုံး 

ေခ တာသုံးစွဲရန်ှင့်  မြဖစ်မေနသုံးစွဲရမည်ဆိုပါက 

စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်း ဥပေဒှင့အ်ည ီစနစ်တကျြဖင့ ်

စိစစ်သုံးစွဲကရန်လိုေကာင်း၊ ိုင်ငံ၏ကုန်သွယ်မ  

လိုအပ်ချက်အရ   အချိေသာ  ြပည်ပ   သွင်းကုန် 

တင်သွင်းြခင်းများကိ ုကန်သတ်ခဲရ့ေကာင်း၊ သိုေသာ် 

စက်သုံးဆ၊ီ စားဆတီိုှင့ပ်တ်သက်၍ ကမ ာေ့ဈးကွက် 

အေြခအေနအရ ေဈး န်းြမင့တ်က်ြခင်းများရိှခဲေ့သာ် 

လည်း လံုးဝြပတ်လပ်ြခင်းများမရိှေအာင် စီမံခ့ဲေကာင်း။

အေဆာက်အအုေံဆာက်လပ်ုရန်အတွက် အချိ 

တိုင်းေဒသကီးှင့်  ြပည်နယ်များတွင ်သံမဏိှင့် 

ဘလိပ်ေြမများ ထတ်ုလပ်ုိင်ုသည့ ်ကန်ုကမ်းပစ ည်း 

များရှိေကာင်း၊  အဆိုပါ ကုန်ကမ်းပစ ည်းများကို 

အသုံးချ၍ ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်

လိအုပ်သည့ ်သှံင့ ်ဘလိပ်ေြမထတ်ုလပ်ုြခင်းလပ်ုငန်း 

များကို    အေသးစားစက်မ ဇုန်များ   ေဖာ်ေဆာင်၍ 

ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ဆိုပါက    ေဒသလိုအပ်ချက်ကိ ု

ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်မည်ြဖစ်သြဖင့ ်    ေဒသအတွက် 

များစွာအကျိးြဖစ်ထွန်းေစမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ေဒသအလိုက်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ 

ေြမယာအသုံးချမ ှင့်  ကုန်ထုတ်စွမ်းအား

တိုးတက်ရန်လိုအပ်မ 

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က   ေဒသအလိုက် 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး၊   ေြမယာအသုံးချမ ှင့ ် ကန်ုထတ်ု 

စွမ်းအားတိုးတက်ေရးတိုှင့်ပတ်သက်၍ “ပီးခဲ့တဲ့ 

တစ်လေလာက်က က န်ေတာ် ဝန်ကီးချပ်များကို 

ေြပာပါတယ်။ ကိယု့ရ်ဲေရေြမသဘာဝကိ ုအသုံးချပီး 

ေတာ ့ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ေတ ွတိုးြမင့ေ်အာင်ေဆာင်ရက် 

သွားမယ်ဆိုလိုရှိရင် ိုင်ငံေတာ်အတွက်   များစွာ 

အေထာက်အကရူမယ်ဆိတုာေလး ေြပာလိပုါတယ်။ 

အဒဲေီတာ ့ေစာေစာကေြပာတဲ ့ေရခေံြမခနံဲ ပတ်သက် 

တာေပါ။့  ေရေတ၊ွ ေြမေတ ွက န်ေတာ်တိုမှာရိှတယ်။ 

စုိက်ပျိးလုပ်ကုိင်ုိင်တ့ဲ ေြမေတွရိှတယ်။ ေမွးြမေရး

လပ်ုကိင်ုိင်ုတဲေ့ြမေတရိှွတယ်။ အဒဲေီတာ ့မကာခင် 

ကပဲ  က န်ေတာ်  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

ဖံွဖိးေရးနဲပတ်သက်ပီး သီးြခားအစည်းအေဝးေလး 

လုပ်ခဲ့ပါတယ်။  အဲဒီမှာ  က န်ေတာ်ေြပာပါတယ်။ 

က န်ေတာ်တိုက ေြမကိ ုအြပည့အ်ဝအသုံးချဖို၊ ဥပမာ 

စိုက်ဧက  ၃၃  သန်းရှိတယ်။  သီးထပ်သီးညပ ်

ေပါင်းလိုက်ရင် ဧက ၄၈ သန်းရှိတယ်။ အဲဒီေတာ့ 

သန်းေပါင်း ၁၅ သန်းေလာက်က တစ်သီးပဲစိုက်တဲ ့

အေနအထားရှိတယ်။ ကျန်တာက သီးထပ်သီးညပ ်

စိက်ုတယ်။ အဒဲ ီ၁၅ သန်းေလာက်က က န်ေတာ်တိုက 

ှစ်သီးစိက်ုလိုရေအာင်ကိးစားလိုရိှရင်   စိက်ုပျိးေရး 

ကရတဲ့    ထုတ်ကုန်ပစ ည်းေတွ   ှစ်ဆေလာက် 

တက်လာိုင်တာရှိတယ်။ မြဖစ်ိုင်ဘူးလိုတွက်ေပ 

မယ့် တကယ်လုပ်ရင်ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာလိုတဲ့ 

ခုနကေြပာတဲ့ ေြမရယ်၊ မျိးရယ်၊ ေရရယ ်ဒီဟာကိုပ ဲ

က န်ေတာ်တိုက ဖန်တီးေပးရမှာပဲ။ အဲဒီက အေြခခ ံ

တဲ့၊   ထွက်လာတဲ့ဟာေတွကိ ု ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 

ေတွမှာ အများကီးသုံးလိုရမယ်။ တိရစ ာန် အစား 

အစာေတွ အများကီးြဖစ်လာမယ်။  စိုက်ပျိးေရး 

ထတ်ုကန်ုပစ ည်းရိှမယ်။ တရိစ ာန်ေမွးြမေရးလပ်ုငန်း 

ေအာင်ြမင်လာပီဆိုလိုရှိရင ်ဒီစိုက်ပျိးေရးနဲ  ေမွးြမ 

ေရးကိအုေြခခတံဲ ့စီးပွားေရးလပ်ုငန်းေတ ွအများကီး 

ြပည်နယ်နဲ  တိုင်းေဒသကီးေတွမှာ လုပ်လိုရတယ်။ 

အဲဒီအေပ မှာ တစ်ခါ စက်မ လုပ်ငန်းသွားမယ်ဆုိရင် 

ေတာ့ လ ပ်စစ်ကလုိတာေပါ့။ ြပည်နယ်နဲ တုိင်းေဒသကီး 

အသီးသီးမှာ မိမိတိုင်းေဒသကီးနဲ  ြပည်နယ် အစီ 

အစ်နဲ  National Grid က မဟုတ်ဘဲ ကိယ့်ုဘာသာ 

ကုိယ်  လ ပ်စစ်ရေအာင်  ကိးစားေဆာင်ရက်မယ ်

ဆိုလိုရှိရင ်  အဲဒီလ ပ်စစ်ထွက်ိုင်တဲ့  ေနရာေတွမှာ 

ေစာေစာကေြပာတ့ဲ  ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ုအေြခခံတ့ဲ 

စက်မ လုပ်ငန်းေတွ က န်ေတာ်တို သွားလိုရတယ်။ 

ေမွးြမေရးထုတ်ကုန်၊   စိုက်ပျိးေရးထွက်ကုန်ေတ ွ

အေပ  အေြခခတံဲ ့ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ကိ ုသွားမယ်ဆိလုို 

ရှိရင ်ေဒသတွင်းမှာ  ြပည်နယ်နဲ   တိုင်းေဒသကီး 

အလိုက် စက်မ လုပ်ငန်းေတွ၊ စက်မ ဇုန်ေတွေပါလာ 

မယ်။ ဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ ြဖစ်ိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိ ု

က န်ေတာ်က ေြပာတာပါ။ မြဖစ်ိုင်တာ က န်ေတာ် 

မေြပာပါဘူး။  ြပည်နယ်နဲ   တိုင်းေဒသကီးေတွ 

ကလည်း ကိယု့ေ်ဒသအလိက်ု စီးပွားေရးဇန်ုေလးေတ ွ

ကို ဟိုဘက်အေဝးကလာပီး ရင်းှီးြမပ်ှံပီးေတာ ့    

လုပ်တဲ့ဟာမျိးေတွထက် ကိုယ့်ေဒသမှာထွက်တဲ့ 

ထတ်ုကန်ုပစ ည်းကိ ုအေြခခတံဲ ့ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ သွား 

တာက ပုိပီးေတာ့ေကာင်းပါတယ်။ က န်ေတာ် အဲဒါ 

ပုသိမ်မှာ တစ်ခါေြပာခဲ့ပါတယ်။  ပုသိမ်စက်မ ဇုန် 

သွားကည့်ရင်းနဲ       အထည်ချပ်လုပ်ငန်းေတွ၊ 

ုိင်ငံြခားကေခ မယ်၊ ြပမယ်ဆုိတာ။ ဟုတ်ပီ။ ဒါက 

ေတာ့ ြဖစ်ိုင်ပါတယ်။ သိုေသာ်လည်းပ ဲခင်ဗျားတို 

ဒမှီာ ဆန်စက်ေတရိှွတယ်၊  ပေဲတစွိက်ုေနတယ်။ အဒဲ ီ

ေတာ့ အဲဒီကေနထွက်တဲ့၊ အေြခခံတဲ့ တန်ဖိုးြမင့ ်

ကန်ုေတ ွထတ်ုိင်ုဖိုကိးစား ဟင်းသီးဟင်းရက်ေတ ွ

စိုက်၊  ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းေတွလုပ်၊  အဲဒီကေနပီး 

ေတာ ့တန်ဖိုးြမင့ထ်တ်ုကန်ုပစ ည်းေတ ွလပ်ုမယ်ဆိလုို 

ရိှရင် အများကီး အေထာက်အကရူလမိ့မ်ယ်။ ဒါေတ ွ

က ြပည်နယ်နဲ  တိုင်းေဒသကီးအလိုက ်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ဖို လိုပါတယ်။”

အားကစားက  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလိုအပ်မ 

အားကစားက  ှင့်ပတ်သက်၍  (၃၁)ကိမ် 

ေြမာက ်အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပွဲတွင ်

မိမိတိုိုင်ငံအေနြဖင့ ်   အဆင့်  ၇  ရရှိခဲ့ေကာင်း၊ 

အားကစားပိင်ပဲွသွားေရာက်ယှ်ပိင်မည့် အားကစား 

သမားများကိုလည်း မိမိကိုယ်တိုင ်ေတွဆုံအားေပး 

ြခင်းများေဆာင်ရက်ခ့ဲေကာင်း၊ စာမျက်ှာ ၄ သို »»

  ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်မ အေနြဖင့ ်ယခလု ၃၀ ရက်အထိ မမိတိိုိင်ုငတွံင် ရှစ်သန်းေကျာ်ကိ ု  

စစ်ေဆးခဲ့ပီး ပိုးေတွရိှသအူေနြဖင့ ်၆၁၃၃၂၆ ဦးေတွရိှခဲေ့ကာင်း၊ ေသဆုံးသအူေနြဖင့် 

၁၉၄၃၄ ဦးရှိခဲ့ေကာင်း၊ ယခုအခါ ပိုးေတွရာခိုင် န်း  သုည ဒသမ ၁၆ ရာခိုင် န်းသာရှိ

  မမိတိိုိင်ုငတွံင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားချန်ိ၌ အခက်အခဲြဖစ်ေပ ေနချန်ိတွင် ြပည်တွင်း 

မှ အဓိကပူးေပါင်းပါဝင်ကူညီေဆာင်ရက်ခ့ဲသည့် ြပည်သူလူထုများ၊ မိတ်ေဆွေကာင်း 

ပီသစွာြဖင့်  အကူအညီေပးခဲ့သည့် တုတ်ိုင်ငံ၊ အိ ိယိုင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံ၊ ုရှားိုင်ငံ၊ 

မေလးရှားိုင်ငံှင့် အြခားအကူအညီေပးခဲ့သည့်  ိုင်ငံများကိုလည်း ေကျးဇူးတင်

  ယခုှစ်  ပညာသင်ှစ်တွင်  ေကျာင်းများြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး 

ေလးသန်း ကိုးသန်ိးေကျာ် အပ်ံှပီးြဖစ်၍ ဆက်လက်တိုးတက်လာမည့ ်အေြခအေနေတွရိှရ

  အဆင့်ြမင့်ပညာှင့်ပတ်သက်၍ တက သိုလ်များ၊ ေကာလိပ်များကိုလည်း ယခုှစ်တွင် 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများစွာ  ပညာသင်ကားလျက်ရှိ 

သည်ကို  ေတွရှိရကာ  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ၏  ပညာသင်ကားေရးအတွက် 

စိတ်ဓာတ်ြပင်းြပလျက်ရှိ

   (၂၉)ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပဲွတွင် အားကစားနည်း ၂၉ နည်း၊ 

အားကစားသမား  ၃၈၂  ဦး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ပီး  ေရ  ခုနစ်ခု၊ ေငွ ၁၀ ခု၊  ေကး 

အခု ၂၀ စုစုေပါင်း ၃၇ ခုရရှိခဲ့ေကာင်း၊ အကိမ်(၃၀)ေြမာက်တွင် အားကစားနည်း 

၃၁ နည်း၊ အားကစားသမား ၃၅၁ ဦးဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး ေရ  ေလးခု၊ ေငွ ၁၈ ခု၊ 

ေကး ၅၁ ခု စုစုေပါငး် ၇၃ ခုရရှိခဲ့ေကာင်း၊ (၃၁)ကိမ်ေြမာက်တွင် အားကစားနည်း 

၂၀၊ အားကစားသမား ၂၈၇ ဦးဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး ယခင်ှစ်ထက် အားကစားနည်းှင့် 

လူဦးေရနည်းပါးခဲ့ေကာင်း၊ သိုေသာ် ေရ  ကိုးခု၊ ေငွ ၁၈ ခု၊ ေကး ၃၅ ခု စုစုေပါင်း 

၆၂ ခု ရရှိခဲ့ေကာင်း၊ တိုးတက်မ ရှိလာသည်ဟု ေြပာ၍ရိုင်

  အားကစားသမားများ၏ အလုပ်အကုိင်အခွင့အ်လမ်းငှ့ ်ဘဝအာမခခံျကမ်ျားရှေိစေရး 

အတွက်လည်း ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်သွားကရန်လိေုကာင်း၊ မကာမအီချန်ိတွင်လည်း 

စိန်ရတုလွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပြပလုပ်သွားမည် 

ြဖစ်သြဖင့ ်ဝန်ကီးဌာနများ၊ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များအေနြဖင့ ်ကိတင်ြပင်ဆင် 

ေဆာင်ရက်သွားကရန်လို



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၃ မှ 

ယခုှစ်ပိင်ပွဲတွင ်  ပိင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများ

အေနြဖင့် အားကိးမာန်တက် ကိးစားယှ်ပိင်ခဲ့ 

ကသည်ကုိ ေတွရိှရေကာင်း၊   ယခင်သံုးှစ်   ပိင်ပဲွ 

မှတ်တမ်းများကိ ု ကည့်မည်ဆိုပါက  ယခုအကိမ် 

ယှ်ပိင်ခဲ့သည့ ်  ပိင်ပွဲရလဒ်သည ် ယခင်အကိမ် 

များထက်  ပိမုိေုကာင်းမွန်သည်ကိ ု ေတွရိှရေကာင်း၊    

(၂၉)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ အားကစား 

ပိင်ပွဲတွင ်အားကစားနည်း ၂၉ နည်း၊ အားကစား 

သမား ၃၈၂ ဦး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ပီး  ေရ   ခုနစ်ခု၊ 

ေင ွ၁၀ ခ၊ု ေကး အခ ု၂၀ စစုေုပါင်း ၃၇ ခရုရိှခဲေ့ကာင်း၊    

အကမ်ိ(၃၀)ေြမာက်တွင် အားကစားနည်း ၃၁ နည်း၊ 

အားကစားသမား ၃၅၁ ဦးဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး 

ေရ  ေလးခု၊ ေငွ ၁၈ ခု၊ ေကး ၅၁ ခု စုစုေပါင်း ၇၃ ခု 

ရရိှခဲေ့ကာင်း၊ (၃၁)ကမ်ိေြမာက်တွင် အားကစားနည်း 

၂၀၊ အားကစားသမား ၂၈၇ ဦး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး 

ယခင်ှစ်ထက် အားကစားနည်းှင့ ်လဦူးေရနည်းပါး 

ခဲ့ေကာင်း၊  သိုေသာ်  ေရ   ကိုးခု၊ ေငွ ၁၈ ခု၊  ေကး 

၃၅ ခ ုစစုေုပါင်း ၆၂ ခ ုရရိှခဲေ့ကာင်း၊ တိုးတက်မ ရိှလာ 

သည်ဟု ေြပာ၍ရုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   အားကစား 

သည်  ိုင်ငံတစ်ခု၏ ဂုဏ်သိက ာပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အားကစားြမင့တ်င်ေရးအတွက် ေငွေကးေထာက်ပ့ံမ  

ေကာင်းမွန်သည့်ုိင်ငံ၊ အားေပးမ စ်ဆက်မြပတ်သည့ ်

ိင်ုင၊ံ လုံ ခံေရးှင့ ်ိင်ုငေံရးအရ တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ  

ရှိသည့်ိုင်ငံများသည ်မိမိတိုထက်သာလွန်သည်ကို 

ေတွရှိရေကာင်း၊ အဆိုပါအချက်မှာ   မိမိတိုိုင်ငံ၏  

အေြခအေနကို    မီးေမာင်းထိုးြပေနြခင်းပင်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ေငေွကးက ယ်ဝေရးအတွက်ကိ ု   

ယခထုက်ပိမုိ ုေဆာင်ရက်ရန်၊  ိင်ုငတံည်ငမ်ိေအးချမ်း 

မ ရိှရန်၊ လုံ ခံမ ှင့ ်ပဋပိက များမရိှရန်  စသည့အ်ချက် 

များရိှရန်လုိအပ်ေကာင်း၊  ထုိသုိေဆာင်ရက်ုိင်မည် 

ဆိုပါက မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်၊  တိုင်းြပည်ချစ်စိတ်များ 

ြဖစ်ေပ လာပါက  ယခုထက်ပိုမိုတိုးတက်လာမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

ိင်ုငတံစ်ခ၏ု  ပ်ုပိင်ုးစတ်ိပိင်ုးဆိင်ုရာ ြမင့တ်င် 

ေရးအတွက် အားကစားကုိ အားေပးရန်လုိေကာင်း၊ 

ေလ့ကျင့်မ ကိုလည်း       လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပီး 

ေလ့ကျင့်ေရး    အေထာက်အကူြပပစ ည်းများ၊ 

အားကစားကွင်းှင့ ်အားကစားုမံျားကိ ုေကာင်းမွန် 

စွာြဖင့ ်ြဖည့တ်င်းေပးရန်လိသုကဲသ့ို အာဟာရြပည့ဝ် 

ေအာင် ေက းေမွးရန်လည်း လိအုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အားကစားသမားများအေနြဖင့်လည်း    စည်းကမ်း 

စနစ်တကျေနထိုင်ပီး         စားေသာက်ေနထိုင်မ  

စနစ်တကျရှိရန်လိုေကာင်း၊ အားကစားသမားများ 

အေနြဖင့ ်ကံခ့ိင်ုမ ပိင်ုးဆိင်ုရာများှင့ ်ကိယ်ုခ ာဖံွဖိး 

မ များ အားနည်းသည်ကိ ုေတွရိှရေကာင်း၊ ကိယ်ုခ ာ 

ဖွံဖိးမ အတွက် စားေသာက်မ အပိုင်းကိုြပင်ဆင်ရန် 

လိုအပ်သည်များကိ ုလုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့် တုိင်းေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ်များအလိက်ု   အားကစားပဲွများ ေဆာင်ရက် 

ရာတွင်လည်း တိုင်းြပည်အတွက် အကျိးရှိေစေရး 

စနစ်တကျြဖင့်   စီစ်ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊ 

အားကစားြပလုပ်ြခင်းသည ်   ြပည်သူတစ်ဦးချင်း 

ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးမှသည ် ိုင်ငံတကာအားကစား 

များအထိ    ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

အားကစားများ ေဆာင်ရက်ရာတွင ်အြဖစ်သေဘာ 

ေဆာင်ရက်ြခင်းမျိးမြပလုပ်ဘ ဲ  ေအာက်ေြခမှအစ 

ေကာင်းမွန်ေအာင် ကိတင်ြပင်ဆင်၍ ေဆာင်ရက်ရန် 

လိေုကာင်း၊  အားကစားသမားများ၏ အလပ်ုအကိင်ု 

အခွင့်အလမ်းှင့်   ဘဝအာမခံချက်များရှိေစေရး 

အတွက်လည်း  ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်သွားက 

ရန်လိုေကာင်း၊ မကာမီအချနိ်တွင်လည်း စိန်ရတု 

လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ ် အားကစားပိင်ပွဲ 

များ ကျင်းပြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့် ဝန်ကီးဌာန 

များ၊ တိုင်းေဒသကီးှင့်  ြပည်နယ်များအေနြဖင့ ်

ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်သွားကရန်လုိေကာင်း

ြဖင့် မှာကားသည်။

ထိုေနာက် အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာ 

ကသည့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများက သက်ဆုိင်ရာ 

က  အလိုက် ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်    ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က   ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ိုင်ငံေတာ်ရှိ ေရအားလ ပ်စစ်စက်ုံများ

ြပင်ဆင်ထန်ိးသမ်ိးမ လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

လက်ရှိအေြခအေန၌ ိုင်ငံြခားသားပညာရှင်များ 

ငှားရမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာမ ှ ေနာင်တွင် မိမိတို 

ိုင်ငံမှ   အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များြဖင့ ်အစားထိုး 

ေဆာင်ရက်သွားိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်သွားကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်ေရး 

အတွက် အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာရှင်များ လိုအပ် 

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ 

အလိုက်    အစိုးရစက်မ လက်မ သိပ ံေကျာင်းများ၊ 

နည်းပညာေကာလပ်ိများ၊ နည်းပညာတက သိလ်ုများ 

ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ်(ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ်)

များတွင် သင်တန်းများ ဖွင့လှ်စ်သင်ကားေပးေနြခင်း 

မှာ  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေကာင်းများ   ေမွးထုတ်ေပးရန ်

ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်သင်ကားေပးေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

သင်တန်းများတွင်  အေြခခံစစ်ပညာကို  ထည့်သွင်း 

သင်ကားေပးေနရြခင်းမှာလည်း  ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများ 

စည်းကမ်းတကျေနထိုင်တတ်သည့ ်အေလ့အကျင့် 

ေကာင်းများရရှိေစရန ်   သင်ကားေပးေနြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက       ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်   ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကား

ရာတွင်    မိမိတိုအစိုးရအေနြဖင့်  ပညာေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍    ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ အြဖစ်  KG+9 

ပညာေရးစနစ်ကို  မသင်မေနရအြဖစ် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊  ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးပဲွများတွင်လည်း အဆိပုါပညာေရးစနစ်ှင့် 

ပတ်သက်၍ ထည့သွ်င်းေဆွးေွး ရှင်းလင်းေြပာကား 

ခဲေ့ကာင်း၊ ယင်းစနစ်သည် ၂၀၁၀ ြပည့ှ်စ်က စတင် 

ခဲ့သည့် ှစ် ၃၀ အမျိးသားပညာေရးမဟာဗျဟာ 

စီမံကိန်းတွင် ြပ  ာန်းထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ KG+9 

သင်ယူပီးစီးပါက   KG + 10 + 11 + 12  မှ တစ်ဆင့် 

အဆင့်ြမင့်ပညာေရးသို လည်းေကာင်း၊  စိုက်ပျိး 

ေမွးြမေရး   အထက်တန်းေကျာင်း၊  စက်မ လက်မ  

အထက်တန်းေကျာင်းအပါအဝင်     အသက်ေမွး 

ပညာသင်ေကျာင်းများသိုလည်းေကာင်း   ဆက်လက် 

တက်ေရာက်သင်ကားိင်ုေရး ေဆာင်ရက်ေပးရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အလိုက ်

အဆုိပါ အသက်ေမွးပညာသင်ေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ် 

ိုင်ေရး     ေဆာင်ရက်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကျာင်းများမှတစ်ဆင့်   ထူးခ န်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားကိ ုသက်ဆိင်ုရာ တက သိလ်ုပညာရပ် 

များ ဆက်လက်သင်ကားိင်ုေရး သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီး 

ဌာနများ  ေပါင်းစပ်ညိ  င်း၍  စီစ်ေဆာင်ရက်ေပး 

သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တက သိုလ်ပညာေရး 

ေနသင်တန်းတက်ေရာက်ြခင်းြဖင့ ်   ကျယ်ြပန်သည့ ်

လမူ ဆက်ဆေံရးအသိက်ုအဝန်း  တည်ေဆာက်ိင်ုပီး 

စီမံခန်ခွဲမ အပိုင်းတွင်    ပိုမိုအားေကာင်းသည်ကို 

ေတွရိှရေကာင်း၊ ဥပေဒှင့ ်စီးပွားေရးပညာရပ်သည် 

ိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်ေရးတွင် အေရးကီးသည့ ်

က  တစ်ရပ်ြဖစ်သြဖင့ ်တက သိလ်ုများတွင် အဆိပုါ 

ပညာရပ်များှင့ ်သက်ဆိုင်သည့်ဘွဲ၊ ဒီပလိုမာများ 

ေပးအပ်ိင်ုရန် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ထူးခ န် 

သမူျားအေနြဖင့ ်အဆင့ြ်မင့အ်တန်းများ ဆက်လက် 

တက်ေရာက်သွားိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ပညာေရးက  တွင်   ိုင်ငံေရးေရာေထွးမ မရှိ 

ေစရန် အမျိးသားပညာေရး ဥပေဒပါြပ  ာန်းချက်များ 

ကို  ြပန်လည်သုံးသပ်ပီး ြပင်ဆင်သင့်သည်များကိ ု

ြပင်ဆင်ိုင်ရန် စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

တက သိုလ်ပညာေရးတွင ်ိုင်ငံေရးသိပ ံဘာသာရပ် 

ကိ ုသင်ကားုိင်ေသာ်လည်း ပညာေရးှင့် ုိင်ငံေရး 

ေရာေထွး၍မရပါေကာင်း၊ ိုင်ငံေရးေဆာင်ရက်လို 

ပါက ိင်ုငေံရးနယ်ပယ်သို သွားေရာက်ေဆာင်ရက်က 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

တိုင်းရင်းသားေရးရာ  ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် 

သက်ဆိုင်သည့်   အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင ်

တိင်ုးရင်းသားဘာသာစာေပများကိ ုသင်ကားိင်ုေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ထိသုိုေဆာင်ရက်ရာတွင် 

တိင်ုးရင်းသားလမူျိးေပါင်းစုြံဖစ်သည့အ်တွက် မဝူါဒ 

အပိုင်းတွင်   တစ်မျိးတည်းြဖစ်ရန်လိုအပ်ေကာင်း၊ 

မတူညီသည်များကို  ေပါင်းစပ်ညိ  င်းရန်လိုအပ် 

ေကာင်း၊ ြမန်မာစာ၊ ြမန်မာစကားသည် ြပည်ေထာင်စ ု

၏  တရားဝင်ုံးသုံး၊ ေကျာင်းသုံးစာေပြဖစ်သြဖင့ ်

ုိင်ငံသားအားလံုးအေနြဖင့် သင်ကားတတ်ေြမာက် 

ထားရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

အုပ်ချပ်ေရးယ ရားတွင်   ခိုင်ဖွဲစည်းမ ကို 

အဓိကထားစီမံေဆာင်ရက်ရသည့်အတွက် တိုင်း 

ေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များရှ ိ အသစ်ထပ်မံဖွဲစည်း

ထားသည့ခ်ိင်ုများအပါအဝင် ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ် 

တိုင်းှင့် ေဒသအဖွဲများတွင ်အေရးကီးသည့ ်ဌာန 

ဆိင်ုရာုံးများ အြမန်ဖွင့လှ်စ်ိင်ုေရး ေဆာင်ရက်သွား 

ရန်လိုေကာင်း၊   ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများှင့ ်

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ရသည့ ်     ဝန်ကီးဌာနများ 

အေနြဖင့ ်ှစ်ဖက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမည့ ်ကစိ ရပ် 

များတွင်  ပညာေရးက  ှင့် လူသားအရင်းအြမစ ်

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိစ ရပ်များကို  ပိုမိုအေလးထား  

ဦးစားေပးေဆွးေွး        ေဆာင်ရက်သွားကရန ်

လိုေကာင်းြဖင့ ်မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

  အစုိးရအေနြဖင့ ်ပညာေရးှင့ပ်တ်သက်၍ ြပြပင်ေြပာင်းလမဲ အြဖစ်  KG+9 ပညာေရး 

စနစ်ကိ ု မသင်မေနရအြဖစ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း၊  ငမ်ိးချမ်းေရး 

ေဆွးေွးပွဲများတွင်လည်း အဆုိပါပညာေရးစနစ်ှင့်ပတ်သက်၍ ထည့်သွင်းေဆွးေွး 

ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့ေကာင်း၊  ယင်းစနစ်သည်  ၂၀၁၀  ြပည့်ှစ်က  စတင်ခဲ့သည့် 

ှစ် ၃၀ အမျိးသားပညာေရးမဟာဗျဟာစီမံကိန်းတွင် ြပ  ာန်းထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

KG+9 သင်ယူပီးစီးပါက  KG + 10 + 11 + 12  မှ တစ်ဆင့ ်အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေရးသို 

လည်းေကာင်း၊  စိက်ုပျိးေမွးြမေရး အထက်တန်းေကျာင်း၊  စက်မ လက်မ အထက်တန်း 

ေကျာင်းအပါအဝင် အသက်ေမွးပညာသင်ေကျာင်းများသိုလည်းေကာင်း  ဆက်လက် 

တက်ေရာက်သင်ကားိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးရမည်

  ပညာေရးက  တွင် ိင်ုငေံရးေရာေထွးမ မရိှေစရန် အမျိးသားပညာေရးဥပေဒပါ ြပ  ာန်း 

ချက်များကို  ြပန်လည်သုံးသပ်ပီး ြပင်ဆင်သင့်သည်များကို ြပင်ဆင်ိုင်ရန် စီစ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ တက သိုလ်ပညာေရးတွင် ိုင်ငံေရးသိပ ံဘာသာရပ်ကို 

သင်ကားိုင်ေသာ်လည်း ပညာေရးှင့် ိုင်ငံေရး ေရာေထွး၍မရပါေကာင်း၊ ိုင်ငံေရး 

ေဆာင်ရက်လိုပါက ိုင်ငံေရးနယ်ပယ်သို သွားေရာက်ေဆာင်ရက်ကရမည်

ေနြပည်ေတာ်   ေမ   ၃၁

Monkeypox   ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း 

ညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ုယေနညေနပိင်ုး 

တွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန  ုံးအမှတ်(၄)  အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးတွင်   အြပည်ြပည ်

ဆိင်ုရာ ေလဆပ်ိများှင့ ်နယ်စပ်ဝင်ထွက် 

ေပါက်များတွင်  Monkeypox  ေရာဂါ 

လက ဏာများရိှပါက သတင်းေပးပိုိင်ုေရး 

အတွက် Health Declaration Card များ 

တွင် Monkeypox ေရာဂါ သံသယေရာဂါ 

လက ဏာများကိ ု  ထည့သွ်င်းထားရိှေရး၊ 

Monkeypox ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ
ဝင်ထွက်ေပါက်များတွင ်  ကိုယ်အပူချနိ် 

တိုင်းတာေရး၊  ေရာဂါလက ဏာများကို 

စမ်းသပ်ကည့် ေရး   စသည့် ေရာဂါ 

ကိတင်ကာကွယ်ေရး   လုပ်ငန်းများ၊ 

ဖျားြခင်း၊    အနီစက်/အရည်ကည်ဖု 

ထွက်ြခင်း  ေရာဂါလက ဏာ ေစာင့်ကပ ်

ကည့် ြခင်း     လုပ်ငန်းလမ်း န်ကို   

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး    ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနများသို  

ြဖန်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းများ၊    ြမန်မာိုင်ငံ 

အတွင်း Monkeypox ေရာဂါ လူနာကို 

ပထမဦးဆံုးအေနြဖင့်  ေတွရိှြခင်းြဖစ်စ် 

ြဖစ်ပွားလာပါက      ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက ်

ထားရိှမည့ ် လပ်ုငန်းများှင့ ်      အြခားသ ူ

များသို ဆက်လက်ကူးစက်မ မရှိေစေရး 

သီးြခားခွဲြခားထားရှိြခင်း၊     အနီးကပ် 

ထိေတွသူများကို    ေစာင့်ကည့်ြခင်း 

စသည့် ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းစ ်

များ၊ Monkeypox  ေရာဂါကို အတည်ြပ 

ေပးိုင်ေရး ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးေပး 

ိင်ုေရးှင့ ်လနူာကိ ု စနစ်တကျကသုေပး 

ုိင်ေရးအတွက်    ကူးစက်ြမန်ေရာဂါများ 

ဆိုင်ရာ   ေဆးကုသမ    စီမံခန်ခွဲေရး 

ေကာ်မတ ီ(Emerging and re-emerging 

infectious diseases clinical manage-

ment committee)များအား လိအုပ်သလိ ု

ြပန်လည်ဖဲွစည်းြခင်းလပ်ုငန်းများ စသည့် 

လပ်ုငန်းရပ်များကိ ုအချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရး  ကိစ ရပ် 

များကို ညိ  င်းေဆွးေွးကသည်။

အစည်းအေဝးသို ဌာနဆိင်ုရာ အရာရိှ 

ကီးများှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက် 

ကသည်။                            

သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ေမ   ၃၁

၂၀၂၂ ခုှစ်   ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်း

စိုြပည်ေရးလ ပ်ရှားမ     မိုးရာသီအကိ 

သစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွ အခမ်းအနားကုိ ယေန  

နံနက် ၇ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ် ဒက ိဏ 

ခိုင်  လယ်ေဝးမိနယ် ရန်ေအာင်ြမင ်

ကိးဝိုင်း   အကွက်(၁၃)၌    ကျင်းပရာ    

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် တက်ေရာက်၍ ခေရပျိး 

ပင်ကို ဦးေဆာင်စိုက်ပျိးေပးသည်။

အခမ်းအနားသို     ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ      ဒုတိယဥက    

ဒုတိယဝန်ကီးချပ်   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှး 

ကီးစိုးဝင်း၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၊   ေကာင်စီအတွင်း 

ေရးမှးှင့ ်       တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး၊ 

ြပည်ေထာင်စ ု         တရားသူကီးချပ်၊ 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

ဥက   ၊            ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက   ၊ ေနြပည် 

ေတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်     တိုင်းမှး၊ 

ဒုတိယဝန်ကီးများှင့် ဝန်ကီးဌာနများမှ 

ဌာနဆိုင်ရာ အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ၊ 

သစ်ေတာှင့်    ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

တက သိလ်ုှင့ ်အေြခခပံညာေကျာင်းများ 

မှ    ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်က အမှာ 

စကားေြပာကားရာတွင ်   ၂၀၂၂  ခုှစ် 

မုိးရာသီသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွအခမ်းအနားကုိ 

သစ်ေတာသယဇံာတများ ေရရှည်တည်တံ ့

ေစရန်၊     ေဂဟစနစ်ထန်ိးသမ်ိးိင်ုေစရန် 

ှင့ ် သစ်ေတာထန်ိးသမ်ိးေရးလပ်ုငန်းများ 

တွင်   ြပည်သမူျား   တက်က စွာပူးေပါင်း 

ပါဝင်လာေစရန်     ရည်ရယ်ကျင်းပြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း။

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၅ ၌ 

“ိုင်ငံေတာ်သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ကိ ု         ကာကွယ်ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက် 

ရမည်”ဟု     အေြခခံမူချမှတ်ထားပီး 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်  

  ၂၀၂၂ ခုစှ ် ပတဝ်န်းကျငစ်မိ်းလန်းစိြုပညေ်ရးလ ပရ်ှားမ  မိုးရာသအီကိသစပ်ငစ်ိကုပ်ျိးပွသဲိုတကေ်ရာက၍် ခေရပျိးပငအ်ား ဦးေဆာငစ်ိကုပ်ျိးေပး

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၂ ခုှစ် ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးလ ပ်ရှားမ  မိုးရာသီအကိ သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲအခမ်းအနားတွင် 

အမှာစကားေြပာကားစ်။

ိုင်ငံသူ    ိုင်ငံသားများ၏     မူလအခွင့် 

အေရးှင့်   တာဝန်များ၊ ပုဒ်မ ၃၉၀ ၌ 

ုိင်ငံသားတုိင်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ြခင်းကိစ ရပ်များ

တွင် ိုင်ငံေတာ်အား  ကူညီရန်တာဝန်ရှိ 

ေကာင်း  ြပ  ာန်းထားသည်ကိ ုေတွရှိရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ထိုေကာင့ ်ိုင်ငံသူ 

ိင်ုငသံားတိင်ုးသည်   တစ်ဦးချင်းအေနြဖင့် 

သာမက တစ်ုိင်ငံလံုးအေနြဖင့်ပါ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်        ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးကိ ု   တက်ညီလက်ည ီ

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရန် အသေိပး 

မှာကားလိုေကာင်း။

သစ်ေတာသစ်ပင်များ စိုက်ပျိးြပစု

ထန်ိးသမ်ိးြခင်းသည် ေဂဟစနစ် ြပန်လည် 

ေကာင်းမွန်ရှင်သန်ေရးှင့် ိုင်ငံေတာ် 

စ်ဆက်မြပတ်    ဖွံဖိးတိးုတက်ေရး 

အတွက် အေရးကီးသည့် လုပ်ငန်းြဖစ ်

သည့အ်တွက် အမျိးသားအဆင့ ်လပ်ုငန်း 

စ်တစ်ရပ်အြဖစ ် ေဆာင်ရက်ကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

ယခင်ှစ်များတွင်  သစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွ 

များကို   မိုးရာသီြဖစ်သည့ ်   ဇွန်လှင့် 

ဇူလုိင်လများတွင်သာ ကျင်းပခ့ဲသည်ြဖစ် 

ေသာ်လည်း ယခှုစ်တွင် မုိးဦးကျေစာပီး 

ရာသီဥတု     ေြပာင်းလဲလာြခင်းေကာင့ ်

ေမလအတွင်းမှစ၍        မိုးရာသီအကိ 

သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွများ ေဒသအသီးသီးတွင် 

ေဆာင်ရက်ေနကပီြဖစ်ေကာင်း၊ ဇွန်ှင့် 

ဇူလိုင်လများတွင်လည်း ိုင်ငံှင့်အဝှမ်း၊ 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်  ြပည်နယ်အသီးသီး 

တွင် သစ်ပင်စုိက်ပဲွေတာ်များကုိ ဆက်လက် 

ကျင်းပသွားကရန ်မှာကားလိုေကာင်း။

သစ်ပင်များ စိုက်ပျိးထိန်းသိမ်းြခင်း 

ြဖင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စမ်ိးစိသုာယာ 

လှပေစပီး အကျိးေကျးဇူးများစွာ ရရိှိင်ု 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  သစ်ေတာသစ်ပင်များ 

ှင့် သစ်ေတာေဂဟစနစ်သည ်လူသန်း 

ေပါင်းများစွာ၏ လိအုပ်သည့ ်အစားအစာ၊ 

သစ်၊ ဝါး၊ ကိမ်၊ ေဆးဖက်ဝင်ပင ်အစရှိ 

သည့ ်သစ်ေတာထွက်ပစ ည်းအမျိးမျိးကိ ု

ေထာက်ပံ့ေပးေနသကဲ့သို     ရာသီဥတု 

ေြပာင်းလဲမ ကိုလည်း     ထိန်းညိေပး 

ေကာင်း၊ ထုိြပင် သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

များမှ ကာကွယ်ေပးြခင်း၊ ေလထအုတွင်းမှ 

ကာဗွန်ကုိ  စုပ်ယူသုိေလှာင် ဖယ်ရှားေပး 

ြခင်း၊   ေရှင့်ေလကိ ု  သန်စင်ေပးြခင်း၊ 

ေြမတိုက်စားမ ၊ ေြမပိမ များမ ှကာကွယ် 

ေပးြခင်း၊   ဝတ်မ န်ကူးေပးြခင်း၊  ဇီဝမျိးစံု 

မျိးကဲွများ က ယ်ဝေစြခင်း၊ ေြမဆေီြမှစ် 

အဆင့်ဆင့်ြဖစ်ေပ ေစြခင်း      စသည့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ ဝန်ေဆာင်မ များှင့် 

အကျိးေကျးဇူးများစွာကုိလည်း ပံ့ပိုးေပး 

လျက်ရှိေကာင်း၊   သစ်ပင်စိုက်ပျိးြခင်း 

သည်  ဇရပ်တန်ေဆာင်း၊ ဂူ၊ ေကျာင်း၊ 

ြပာသာဒ်ှင့်  အြခားထာဝရကုသုိလ်များ 

က့ဲသုိပင် တူညီသည့်ကုသုိလ်အကျိးေကျးဇူး 

များကို   ရရှိခံစားိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ယင်းသို သစ်ပင်စိုက်ပျိးကရာတွင ်

လည်း တစ်ပင်စိက်ုတစ်ပင်ရှင်သန်ေစရန် 

အေရးကီးပီး စိုက်သမ သစ်ပင်ရှင်သန်

ေစရန်အတွက် ေအာင်လုံသန်စွမ်းသည့ ်

သက်တမ်းရင့်ပျိးပင်များြဖစ်ရန် အေရးကီး 

သည့်အတွက်  ပျိးသက်ှစ်ှစ်သားှင့် 

အထက်၊ အြမင့်ှစ်ေပအထက် သစ်ပင် 

များရရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်ေကာင်း။

 သစ်ေစ့မှ စိုက်ပျိးိုင်သည့ ်   အြမင့်  

ှစ်ေပှင့်အထက်အရယ ်ပျိးပင်တစ်ပင ်

ြဖစ်လာသည်အထ ိအချနိ်၊ ေငွ၊ လုပ်အား 

များစွာ     အရင်းအီှး စိက်ုထတ်ုခဲရ့သည် 

ြဖစ်သည့်အတွက် တစ်ပင်စိုက် တစ်ပင် 

ရှင်၊   စိုက်သမ အပင်  ရှင်သန်ေစေရး၊ 

အကျိးရှိေစေရး     ြပစုထိန်းသိမ်းြခင်း 

လုပ်ငန်းများ စ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရက် 

သွားကရန ်လိုေကာင်း။

သစ်ပင်စုိက်ပျိးချန်ိမှစ၍ ေရေလာင်း 

ြခင်း၊ ေပါင်းရှင်းြခင်း၊ ခါးဆွြခင်း၊ မီးေဘး 

ကာကွယ်ြခင်း၊       စာမျက်ှာ ၆ သို 

  သစ်ေတာသစ်ပင်များှင့ ်သစ်ေတာေဂဟစနစ်သည် လသူန်း 
ေပါင်းများစွာ၏ လိုအပ်သည့် အစားအစာ၊ သစ်၊ ဝါး၊ ကိမ်၊ 
ေဆးဖက်ဝင်ပင် အစရိှသည့ ်သစ်ေတာထွက်ပစ ည်းအမျိးမျိးကိ ု
ေထာက်ပံေ့ပးေနသကဲသ့ို        ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ ကိလုည်း     
ထိန်းညိေပး

  သစ်ပင်စိုက်ပျိးြခင်းသည်  ဇရပ်တန်ေဆာင်း၊ ဂူ၊ ေကျာင်း၊ 
ြပာသာဒ်ှင့ ် အြခားထာဝရကသုိလ်ုများကဲသ့ိုပင်   တညူသီည့် 
ကုသိုလ်အကျိးေကျးဇူးများကို ရရှိခံစားိုင်မည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက         ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်            

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ခေရပင်ကိုစိုက်ပျိးေပးစ်။

သစ်ပင်များစိုက်ပျိးထိန်းသိမ်းြခင်းြဖင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်စိမ်းစိုသာယာလှပေစပီး အကျိးေကျးဇူးများစွာ ရရှိိုင်မည်



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၅ မှ 

က ဲွားတိရစ ာန်များ ဖျက်ဆီးြခင်း မရှိ 

ေအာင်       ကာကွယ်ြခင်း       စသည့်ြပစု 

ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ု    ရာသီ 

အလိုက်   ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မှသာ  

စိုက်ပျိးပီးအပင်များ      ရာ န်းြပည့် 

ရှင်သန်ကီးထွား     ေအာင်ြမင်ိုင်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း။ 

မှီခိုအားထားေနက

ြမန်မာိုင်ငံသည ်    ဖွံဖိးဆဲိုင်င ံ

တစ်ခြုဖစ်သည်ှင့အ်ည ီထင်း၊ မီးေသွးကိ ု

ေလာင်စာအြဖစ် အသံုးြပကဆဲဆုိသည် 

ကို အားလုံးအသိပင ်ြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံ 

လူဦးေရ၏    ၇၀ ရာခိုင် န်းခန်သည် 

ေကျးလက်ေဒသများတွင် ေနထုိင်ကပီး 

ချက်ြပတ်    စားေသာက်ရန်အတွက် 

အများစုသည်    ထင်းကိုအဓိကထား 

သုံးစဲွကသည်ြဖစ်သည့အ်တွက် သဘာဝ 

သစ်ေတာများအေပ      မှီခိုအားထား 

ေနကေကာင်း၊   ယင်းကိ ု  ေလ ာ့ချရန် 

တိုင်းေဒသကီးှင့်  ြပည်နယ်များတွင ်

ေကျးရာပိင်ု ထင်းစိက်ုခင်းများကိ ုတစ်ရာ 

လ င်   အနည်းဆုံး ှစ်ဧက   စိုက်ပျိး 

တည်ေထာင်ကရန် မှာကားခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ်အေနြဖင့် သစ်ေတာ 

ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ရန် လမ်း န်ခဲ့သကဲ့သို သစ်ပင်စိုက်ပျိး 

ေရးကိုလည်း တွန်းအားေပးေဆာင်ရက ်

လျက်ရိှေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခှုစ် မိုးရာသတွီင် 

ိင်ုငပံိင်ုသစ်ေတာစိက်ုခင်း ၂၈၇၁၅ ဧက၌ 

အပင် ၂၃၉၇၃၀၅၁ ပင်   စိုက်ပျိးခဲ့ပီး 

ယခှုစ်တွင်    ိင်ုငပံိင်ုသစ်ေတာစိက်ုခင်း  

၂၄၂၆၉ ဧက၌ အပင်ေပါင်း သန်း ၂၀ ခန်  

စိုက်ပျိးသွားရန်စီမံထားသည်ဟ ု   သိရ 

ေကာင်း။ 

ိုင်ငံအတွင်း      ေဖာက်လုပ်ထား 

သည့် ဆက်သွယ်ေရး လမ်းေဘး ဝဲ/ယာ 

စိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးှင့် ခရီးသွားြပည်သူ 

လထူအုေနြဖင့ ်စတ်ိချမ်းေြမစွ့ာ ခရီးသွား 

လာိင်ုေရးအတွက်  ေတာပါးေနရာများ၌ 

သစ်ေတာကွက်များ စနစ်တကျ စိုက်ပျိး 

ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာတွင ်၂၀၂၁ ခုှစ် 

က လမ်းပိင်ုး ၆၈၆၃ ပိင်ုးတွင် အပင်ေပါင်း 

၂၇၈၅၇၃ ပင် စုိက်ပျိးခ့ဲပီး ယခု ၂၀၂၂ ခုှစ် 

မိုးရာသီ၌   လမ်းပိုင်း ၈၅၉ ပိုင်းတွင် 

အပင်ေပါင်း ၂၅၀၀၀၀ ေကျာ် စိုက်ပျိး 

သွားကမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ထိုြပင်      စိုက်ပျိးပီးသည်ှင့ ်

မလုံေလာက်ဘ ဲရှင်သန်ကီးထွားေအာင ်

ထန်ိးသမ်ိး ေစာင့ေ်ရှာက်ရန်လည်း လိအုပ် 

ေကာင်း၊      စိုက်ပျိးပီးအပင်များကို 

လည်း  တစ်ပင်စိုက ်တစ်ပင်ရှင်စနစ်ြဖင့် 

ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရန် ဝန်ကီး 

ဌာနက တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ ်

ပီး    ြပည်သူအားလုံးကလည်း  ပူးေပါင်း   

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း။

သစ်ေတာများ ပိုမိုပျက်စီးလာ

ကုလသမဂ     စားနပ်ရိက ာှင့ ် 

စိုက်ပျိးေရးအဖွဲ၏   ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ် 

သစ်ေတာသယံဇာတ ဆန်းစစ်ေလ့လာ 

ြခင်း  အစီရင်ခံစာအရ   ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

သစ်ေတာဖံုးလ မ်းမ သည် ုိင်ငံဧရိယာ၏ 

၅၁ ဒသမ ၅၄ ရာခိုင် န်း၊ ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ် 

အစရီင်ခစံာတွင် သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ သည် 

ုိင်ငံဧရိယာ၏ ၄၆ ဒသမ ၉၆ ရာခုိင် န်း၊ 

၂၀၁၅ ခုှစ် သစ်ေတာဖံုးလ မ်းမ သည် ုိင်ငံ 

ဧရယိာ၏ ၄၂ ဒသမ ၉၂ ရာခုိင် န်းှင့် ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ် အစီရင်ခံစာတွင် သစ်ေတာဖံုးလ မ်း 

မ သည် ိုင်ငံဧရိယာ၏ ၄၂ ဒသမ ၁၉ 

ရာခိင်ု န်း ရိှေသာေကာင့ ်တြဖည်းြဖည်း 

ှင့် သစ်ေတာဖံုးလ မ်းမ ဧရိယာ ေလျာ့နည်း 

လာပီး သစ်ေတာများ  ပိုမိုပျက်စီးလာ 

သည်ကို စိစစ်ေတွရှိရေကာငး်။

သစ်ေတာ         ြပန်းတီးြခင်း၏ 

ေနာက်ဆက်တွဲ  ဆိုးကျိးများအေနြဖင့ ်

ရာသီဥတု ဆုိးရားစွာေြပာင်းလဲလာြခင်း၊ 

ြမစ်၊ ေချာင်း၊ ကန်များ ညစ်ညမ်းလာပီး 

ေရချိများ ခန်းေြခာက်လာြခင်း၊ ကမ်းေြခ 

များှင့ ်ပင်လယ်သမဒု ရာ ပျက်စီးယိယွုင်း 

ြခင်း၊ ေတာင်ေပ ေဒသ ေြမဆီလ ာများ 

ြပန်းတီးြခင်းှင့်    ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ 

ေလျာ့နည်းေပျာက်ဆံုးြခင်းစသည့် ေဂဟ 

စနစ်များ ယိုယွင်းပျက်စီးမ များှင့်အတူ 

လူသားများ   အသက်ရှင်ရပ်တည်ေရး 

အတွက် ကီးမားသည့ ်ခမ်ိးေြခာက်မ များ 

ှင့် ထိခိုက်မ များ ြဖစ်ေပ ေစခဲ့ေကာင်း။

တစ်ဖက်က  သစ်ပင်များ   စိုက်ပျိး 

ြခင်း၊ သစ်ေတာစိက်ုခင်းများ တည်ေထာင် 

ြခင်းတိုကိ ုအရှိန်အဟုန်ြဖင့် ေဆာင်ရက် 

ေနသကဲ့သုိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ် (Mini-

budget)ှင့ ်၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်တိုတွင် 

သစ်ထုတ်လုပ်မ ကို     ရပ်ဆိုင်းထားပီး 

သဘာဝေတာများ ြပန်လည်ထိန်းသိမ်း

ေရးလပ်ုငန်းများကိလုည်း တွန်းအားေပး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊   ထိုအြပင ်

သစ်အလုံးလိုက်ှင့ ်  ခွဲသား   ြပည်ပသို 

ေရာင်းချြခင်းကုိလည်း ခွင့်မြပ ဘဲ ကုန်ေချာ 

ထုတ်လုပ်ပီးမှသာ တင်ပိုေရာငး်ချေရး 

ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ေနေကာင်း။

အဓိကထားေဆာင်ရက်ေန

ေနြပည်ေတာ်   ေကာင်စီနယ်ေြမ 

သည် ိင်ုငေံတာ်၏ မိေတာ်ြဖစ်သည်ှင့် 

အညီ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ 

အဓကိထား ေဆာင်ရက်ေနသည်ြဖစ်သည့ ်

အတွက် Green City၊ Clean City၊ Smart 

City အြဖစ် တိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက ်

၍ အြခားတိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

များ၏ စံြပနယ်ေြမတစ်ခုြဖစ်လာေအာင် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ပီး ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်း    သစ်ေတာ 

သစ်ပင်များှင့် စိမ်းလန်းစိုြပည်ေစေရး၊

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် သန်ရှင်းသာယာ 

လှပေစေရးတိုကိုလည်း   အေြမာ်အြမင ်

ကီးစွာြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ကရန်လိေုကာင်း။

ယင်းသိုေဆာင်ရက်ေနမ များသည ်

မိမိတိုအတွက်သာမက     အနာဂတ် 

မျိးဆက်သစ်များအတွက်     သစ်ပင် 

သစ်ေတာများှင့် ပိုမိုစိမ်းလန်းစိုြပည ်

သည့ ်ကျန်းမာ ေသာ၊ ေပျာ်ရ င်ဖွယ်ေကာင်း 

ေသာ၊ စ်ဆက်မြပတ် ဖံွဖိးတုိးတက်ေန 

ေသာ၊ သန်ရှင်းေကာင်းမွန်ေသာ မိြပများ 

ကုိ ထာဝရေကာင်းမွန်ေနေသာ အေမွအြဖစ် 

ေပးိင်ုရန် ကိးစားလုပ်ေဆာင်ေနြခင်းပင် 

ြဖစ်ေကာင်း။         စာမျက်ှာ ၇ သို 
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ    ဒုတိယဥက      ဒုတိယဝန်ကီးချပ ်

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း ပျ်းကတိုးပင်ကိ ုစိုက်ပျိးေပးစ်။

   စိက်ုပျိးပီးအပင်များကိလုည်း  တစ်ပင်စိက်ု တစ်ပင်ရှင်စနစ် 

ြဖင့် ေအာင်ြမင်ေအာင်ေဆာင်ရက်ရန် ဝန်ကီးဌာနက တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး ြပည်သူအားလံုးကလည်း ပူးေပါင်း   

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန်လို

  သစ်ပင်များ စိက်ုပျိးြခင်း၊ သစ်ေတာစိက်ုခင်းများ တည်ေထာင် 

ြခင်းတိုကို အရိှန်အဟုန်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ေနသကဲ့သို ၂၀၂၁-

၂၀၂၂ ခှုစ် (Mini-budget)ှင့ ်၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာ 

ှစ်တိုတွင် သစ်ထတ်ုလပ်ုမ ကိ ုရပ်ဆိင်ုးထားပီး သဘာဝေတာ 

များ ြပန်လည်ထန်ိးသမ်ိးေရးလပ်ုငန်းများကိလုည်း တွန်းအား 

ေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  ရန်ေအာင်ြမင်ကိးဝုိင်း  အကွက်(၁၃)၌ ပျိးပင်များ စုိက်ပျိးေနမ ကိ ု

ကည့် အားေပးစ်။



ဇွန်    ၁၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ 

ိုင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

က  ိုင်ငံေတာ်၏   တာဝန်အရပ်ရပ်ကိ ု

ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ေနစ်   ကာလ 

အတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးှင့်ပတ်သက်၍  ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည့်   ေြမေပ ေြမေအာက ်  သဘာဝ 

သယံဇာတများ  ထုတ်ယူသုံးစွဲမ များကိ ု

ေလ ာခ့ျပီး တိင်ုးြပည်၏ အရန်သယဇံာတ 

အြဖစ်   ထိန်းသိမ်းိုင်ေရး၊   ရာသီဥတု 

ေြပာင်းလဲေဖာက်ြပန်မ    ေလ ာ့ချေရးှင့် 

ြပန်လည်မ တလာေစေရး၊    ိုင်ငံပိုင် 

သစ်ေတာများ ေရရှည်တည်တံ့ေစေရး၊ 

ေကျးရာပိင်ုထင်းစုိက်ခင်းများ တည်ေထာင် 

ေရး၊    ပင်လယ်ကမ်းေြခေဒသများရှိ 

ဒေီရေတာများ ထာဝစ်ဖံွဖိးတိုးတက်ေစ 

ေရး စသည့လ်ပ်ုငန်းစ်များကိ ုအမျိးသား 

ေရး တာဝန်တစ်ရပ်အေနြဖင့် ုိင်ငံေတာ် 

ှင့်အတူ    တိုင်းရင်းသား   ြပည်သူများ၊ 

ြပည်တွင်း/ြပည်ပ    အဖွဲအစည်းများက 

ပူးေပါင်းပါဝင ်  ေဆာင်ရက်ကြခင်းြဖင့ ်

“သစ်ပင်စိက်ုပျိးေရးပဲွေတာ်များ ိင်ုငအံံှ 

ကျင်းပ၍ စိမ်းလန်းသည့ ် ြမန်မာ့ေရေြမ 

ေတာေတာင်ြဖစ်ေအာင ်   ဖန်တီးပုံေဖာ် 

ကရမည်”      ြဖစ်ေကာင်းြဖင့ ်    ေြပာကား 

သည်။

စိုက်ပျိးေပး

ထိုေနာက်  ရန်ေအာင်ြမင်ကိးဝိုင်း 

အကွက်(၁၃)ရှိ    အမှတ်(၁) ေနရာတွင် 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က ခေရပျိးပင်ကိုလည်း 

ေကာင်း၊     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဒီတုယိဥက    ဒတုယိဝန်ကီးချပ် 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး     စိုးဝင်းက 

ပျ်းကတိုး   ပျိးပင်ကိုလည်းေကာင်း 

သတ်မှတ်ေနရာများတွင ်     ဦးေဆာင် 

စိုက်ပျိးေပးကသည်။

ယင်းေနာက်      အခမ်းအနားသို 

တက်ေရာက်လာကသည့ ်   ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ  အဖွဲဝင်များ၊ 

ေကာင်စီအတွင်းေရးမှးှင့်   တွဲဖက် 

အတွင်းေရးမှး၊   ြပည်ေထာင်စုတရား 

သူကီးချပ်၊ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်ဥက   ၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

များ၊    ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက   ၊ 

ေနြပည်ေတာ်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် တိင်ုးမှး၊ 

ဒုတိယဝန်ကီးများှင့် ဝန်ကီးဌာနများမှ 

ဌာနဆိုင်ရာ အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ၊ 

သစ်ေတာှင့်   ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

တက သိလ်ုှင့ ်အေြခခပံညာေကျာင်းများ 

မှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား၊ တာဝန်ရိှ 

သူများသည်    ရန်ေအာင်ြမင်ကိးဝိုင်း 

အကွက်(၁၃)ရှိ    အမှတ်(၁) ေနရာတွင် 

ပျိးပင်များကိ ု    သတ်မှတ်ေနရာများ၌ 

စိုက်ပျိးေပးကသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်

သည်  ရန်ေအာင်ြမင်ကိးဝိုင်း  အကွက် 

(၁၃)၌ အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာ 

ကသူများ   တေပျာ်တပါး   ပျိးပင်များ 

စိုက်ပျိးေနမ ကို       လှည့်လည်ကည့်  

အားေပးသည်။

ယင်းေနာက် ရန်ေအာင်ြမင်ကိးဝုိင်း 

အကွက်(၁၃)ရှိ      အမှတ်(၂)ေနရာတွင် 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က    ယင်းမာပျိးပင်ကိ ု

လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးေကာင်စဒီတုယိဥက    ဒတုယိဝန်ကီး 

ချပ်   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်းက 

ပန်းမဲဇလီ     ပျိးပင်ကိုလည်းေကာင်း 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့်အတူ 

သတ်မှတ်ေနရာများတွင ်   စိုက်ပျိးေပး 

ကသည်။

ထုိေနာက် အခမ်းအနားသုိတက်ေရာက် 

လာကသမူျားက ရန်ေအာင်ြမင် ကိးဝိင်ုး 

အကွက်(၁၃)ရှိ    အမှတ်(၂)ေနရာတွင် 

ပျိးပင်များကို   သတ်မှတ်ေနရာများ၌ 

စိုက်ပျိးေပးကသည်။

ယေနအခမ်းအနားတွင်   စိန်ပန်းနီ၊ 

သေြပဘူတ၊  ကျးလစ်၊  ငုေရ ဝါ၊ ပျ်းမ၊ 

တမလန်း၊   ပိေတာက်၊   ပျ်းကတိုး၊ 

သင်းဝင်၊ အင်ကင်း၊ ယမေန၊ ယင်းမာ၊ 

က န်း၊ ဆီသေြပ၊ မေဟာ်ဂနီ၊ ဒဟတ်၊ 

သခွတ်၊ မဲဇလီ၊  ထေနာင်း၊ ရင်းတိုက်၊ 

ြမန်မာရှား၊   ပနားမားငု၊   ပန်းမဲဇလီ၊ 

တမာ၊ သက  န်း၊ ဝါးမင်း၊ ပန်းပိေတာက်၊ 

စွယ်ေတာ်၊ ငုစပ်၊ မည်စည်၊ ယူကလစ်၊ 

ခေရ၊ ေဖျာက်ဆိပ်၊ ဝါးဘိုးှင့် ထီးိုးဝါး 

စသည့် ပျိးပင် ၃၅ မျိး၊   ပျိးပင်အေရ 

အတွက် ၂၇၃၉ ကိ ုစုိက်ပျိးခ့ဲကေကာင်း 

သိရသည်။

ယခ၂ု၀၂၂ ခှုစ် ပတ်ဝန်းကျင်စမ်ိးလန်း 

စိုြပည်ေရးလ ပ်ရှားမ     မိုးရာသီတွင် 

ိင်ုငပံိင်ုသစ်ေတာစိက်ုခင်း၊ သဘာဝေတာ 

တန်ဖုိးြမင့် စုိက်ပျိးြခင်း၊ အထူးစိမ်းလန်း 

စိုြပည်ေရးစိုက်ပျိးြခင်း၊     ေကျးရာ 

ထင်းစိုက်ခင်း  တစ်ရာှစ်ဧက  စိုက်ပျိး 

ြခင်း၊   လူထုြဖန်ပျိးပင်များအေနြဖင့် 

ပျိးပင်ေပါင်း ၃၀ ဒသမ ၅၇သန်း စုိက်ပျိး 

ရန် လျာထားေကာင်း သိရသည်။

တိုးြမင့်တည်ေထာင်လျက်ရှိ

မိမိတုိုိင်ငံ၏ သစ်ေတာဖံုးလ မ်းမ သည် 

FAO ၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် တွက်ချက်မ အရ 

ိင်ုငကံန်ုးေြမအကျယ်အဝန်း၏ ၄၉ ဒသမ 

၁၉ ရာခိုင် န်းသာ      ရှိသည့်အတွက် 

ိုင်ငံေတာ်၏      သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ  

တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေစရန်ှင့ ်သစ် 

လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးိုင ်

ရန်အတွက်  ိုင်ငံပိုင်သစ်ေတာစိုက်ခင်း 

များကို တုိးြမင့်တည်ေထာင် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း၊ ယင်းက့ဲသုိ ေဆာင်ရက် 

ရန်အတွက် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ  ာှစ်မှ 

၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘ  ာှစ်အထ ိ၁၀ ှစ်တာ 

ကာလအတွက်  ြမန်မာိုင်ငံသစ်ေတာ 

များ ြပန်လည်တည်ေထာင်ေရးစီမံကိန်း 

(MRRP)ကို   ေရးဆွဲအေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ယင်းစမီ ံ

ချက်ှင့်အညီ အဖိုးတန်သစ်မျိးများြဖစ ်

သည့်  က န်း၊ ပျ်းကတိုး၊ ပိေတာက်၊ 

ထင်း ှး စိက်ုခင်းများအြပင် ေရေဝေရလ ဲ

ှင့်   ဒီေရေတာစိုက်ခင်းများကို ဧက 

၄၂၀၀၀     ေကျာ်   တည်ေထာင်ခဲ့ပီး 

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘ  ာှစ်အတွင်းတွင် 

လည်း ဧက ၂၂၀၀၀ ေကျာ် စိုက်ပျိးတည် 

ေထာင်ိင်ုခဲေ့ကာင်း၊  စီးပွားေရးစိက်ုခင်း 

များကို ေအာင်ြမင်ေအာင ်တည်ေထာင်  

ထိန်းသိမ်းိုင်မည်ဆိုပါက ေနာင်ကာလ 

တွင်   ိင်ုငေံတာ်အတွက် သစ်လိအုပ်ချက် 

ကိ ုသဘာဝေတာများကုိ ထိခုိက်ြခင်းမရိှ 

ေစဘ ဲ ထတ်ုယူိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း  သရိ 

သည်။                                

 သတင်းစ်

 ေကျာဖုံးမှ

အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရး ေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်း 

ေရးေကာ်မတ ီအတွင်းေရးမှး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး မင်းေနာင်ှင့် “ဝ” 

ြပည်ေသွးစည်းညီွတ်ေရးပါတ ီ  ဒုတိယဥက   ၊   ေဆွးေွးေရးအဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင် ဦးေလာ့ယာကု၊ ေဆွးေွးေရး ဒုတိယအဖွဲေခါင်းေဆာင ်

များြဖစ်ကသည့် ြပင်ပဆက်ဆံေရးဌာန ဒုတိယဌာနကီးမှး ဦးေပါက် 

အိက်ုေကာှင့် လား  းဆက်ဆံေရးံုးတာဝန်ခံ ဦးညီရန်းတုိ တက်ေရာက် 

ကသည်။ 

အြပန်အလှန်ေဆွးေွး

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲတွင်       ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ရာြပည့်ှင့် “ဝ” ြပည်ေသွးစည်း 

ညွီတ်ေရးပါတ(ီUWSP) ဒတုယိဥက    ဦးေလာယ့ာကတုိုက  တ်ခွန်း 

ဆက်အမှာစကား   ေြပာကားကပီး   တက်ေရာက်လာကသူများက 

ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်ဖံွဖိးေရးဆိင်ုရာကစိ ရပ်များကိ ုအြပန်အလှန်ေဆွးေွး 

ကပီး   ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲ ပထမေနကို  ရပ်နားခဲ့သည်။ ဒုတိယေန  

ေဆွးေွးပဲွကိ ုဇွန် ၁ ရက်တွင် ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

 ိင်ုငေံတာ်၏ သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ  တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေစရန်ှင့ ်သစ်လိအုပ်ချက် 

များကို  ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ရန်အတွက်  ိုင်ငံပိုင်သစ်ေတာစိုက်ခင်းများကို တိုးြမင့် 

တည်ေထာင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

 စီးပွားေရးစိုက်ခင်းများကို ေအာင်ြမင်ေအာင် တည်ေထာင်ထိန်းသိမ်းိုင်မည်ဆိုပါက 

ေနာင်ကာလတွင် ိင်ုငေံတာ်အတွက် သစ်လိအုပ်ချက်ကိ ုသဘာဝေတာများကိ ုထခိိက်ု 

ြခင်းမရှိေစဘဲ ထုတ်ယူိုင်မည်

ေနြပည်ေတာ်    ေမ   ၃၁ 

ိုင်ငံတကာ၏   ေငွေကးေဈး န်းအေြပာင်း 

အလမဲျား၊ ကန်ုသွယ်မ ဆိင်ုရာများ ကံေတွေနရသည့် 

လက်ရှိအေြခအေနကို   အခွင့်အေရးတစ်ခုအြဖစ ်

အသုံးချိုင်ေရးအတွက်     အရည်အေသွးြမင့်ပီး 

ေဈးကွက်ယှ်ပိင်ိုင်ေသာ    ထုတ်ကုန်များကို 

အေလးထားထတ်ုလပ်ုကရန်လိေုကာင်း၊ ြပည်တွင်း 

ေဈးကွက်ေဝစရုရိှေရးသာမက ြပည်ပပိုကန်ုအေနြဖင့် 

ေဒသတွင်းှင့ ်ိင်ုငတံကာေဈးကွက်အထ ိဝင်ေရာက် 

ရန်ေမ ာ်မှန်းကိးပမ်းကေစလုိေကာင်း၊ ေမ ၃၀ ရက် 

က    မိတ ီလာမိနယ်   ေညာင်ပင်သာေကျးရာရှ ိ

ေကာင်းထက်စံ ိုစားွားေမွးြမေရး ခံ၌ ပုဂ လိက 

လုပ်ငန်းရှင်များှင့်ေတွဆုံစ်     ဒုတိယဝန်ကီး 

ေဒါက်တာေအာင်ကီးက ေဆွးေွးေြပာကားသည်။ 

စိက်ုပျိးေရး၊ေမွးြမေရးှင့ဆ်ည်ေြမာင်းဝန်ကီး

ဌာနအေနြဖင့်    ပုဂ လိကေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ 

ဖွံဖိးလာေရးအတွက်  အားေပးကူညီလျက်ရှိကာ 

အာဟာရြပည့ဝ်ပီး ေဈး န်းချိသာေသာ ေမွးြမေရး 

ထွက်ကုန်များကိ ု   ြပည်သူများ   ေပါေပါများများ 

စားသံုးုိင်ကရန် ဘက်စံုက  စံုမှ ကိးပမ်းလျက်ရိှ 

ေကာင်း၊ တစ်ချနိ်တည်းတွင် ြပည်တွင်းထုတ ်ိုှင့် 

ိုထွက်ပစ ည်းများအပါအဝင် ေမွးြမေရးကိ ုအေြခခ ံ

သည့ ်ကန်ုေချာထတ်ုစက်မ လပ်ုငန်းများ ကျယ်ြပန်စွာ 

ေပ ထွန်းလာေရးကို      ဦးတည်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း သိရသည်။

ယင်းေနာက်    ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

သာစည်မိနယ် ေအာင်သာေကျးရာ မုိးကိချည်မ င် 

ရှည်ဝါ အထူးဇုန် ဧက ၂၅၀ စံြပကွင်းရှ ိေရ ေတာင် 

၁၀  ချည်မ င်ရှည်ဝါ  မျိးေစထ့တ်ုစိက်ုခင်းကိ ုကည့်  

အားေပးပီး ေတာင်သူများှင့် ရင်းရင်းီှးီှး ေတွဆံု 

ကာ ချည်မ င်ရှည်ဝါ တိုးချဲစိုက်ပျိးိုင်ေရးအတွက ်

အဓိကလိုအပ်ချက်ြဖစ်သည့် မျိးေကာင်းမျိးသန်  

ပွားများြဖန် ြဖးိုင်ေရးေဆာင်ရက်ရာတွင ်  အကျိး 

ေဆာင် ေတာင်သူများ၏  အေရးပါမ ၊   ဝါသီးှံ၏ 

ေဈးကွက်အလားအလာှင့်      ဝန်ကီးဌာနက 

နည်းပညာှင့်   လုိအပ်ချက်များ   ကူညီေဆာင်ရက် 

ေပးသွားမည့် အစီအစ်များကုိ ေဆွးေွးေြပာကား 

သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

အလားတ ူေပျာ်ဘွယ်မိနယ် ဝါသီးံှမျိးသန် ခ ံ

တွင် ချည်မ င်ရှည်ဝါ စုိက်ပျိးချန်ိအလုိက် ဝါအထွက် 

 န်းအေပ     အကျိးသက်ေရာက်မ ေလ့လာြခင်း၊ 

အရည်အေသွးေကာင်း  ဝါမျိးသန်များ ထုတ်လုပ ်

ြဖန် ြဖးေပးေနမ ှင့် ေတာင်သူပညာေပးလုပ်ငန်း  

ေဆာင်ရက်ေနမ များကို ကည့် စစ်ေဆးပီး ဒုတိယ 

ဝန်ကီးက ေတာင်သူများ စီးပွားေရးတွက်ေြခကိုက ်

သည့ ်အထွက် န်းှင့ဝ်င်ေငရွရိှေစမည့ ်ဝါမျိးေကာင်း 

မျိးသန်များ တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်ရန ်လိုအပ်ချက်များ၊ 

ေရေြမရာသဦတှုင့ ်သီးံှ၏မျိးဗဇီအရ လိအုပ်သည့ ်

စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ     အေလအလွင့်မရှိ 

အကျိးရှိထိေရာက်စွာ    အသုံးချိုင်ေရး   ကူညီ 

ေဆာင်ရက်ေပးရန ်လိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ရှိသူ 

များအား ေဆွးေွးမှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

အာဟာရြပည့်ဝပီး ေဈး န်းချိသာေသာ ေမွးြမေရးထွက်ကုန်များကို

ြပည်သူများ ေပါေပါများများ စားသုံးိုင်ကရန ်ဘက်စုံက  စုံမှ ကိးပမ်းလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်   ေမ    ၃၁

ြမန်မာ့ကမ်းုိးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တုိတွင် တစ်ခါတစ်ရ ံ

မုိးသက်ေလြပင်းများကျေရာက်ပီး လ  င်းအသင့အ်တင့မှ် လ  င်းကီးိင်ုသည်။ မိုးသက် 

ေလြပင်းကျစ် ေရြပင်/ေြမြပင်ေလသည် တစ်နာရီလ င် မိုင် ၃၀ မှ ၃၅ မိုင်အထိ 

တိုက်ခတ်ိုင်သည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန် 

ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်ရှစ်ေပမှ ၁၁ ေပခန်  ရှိိုင်သည်။                                 မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့

ပင်လယ်ြပင်



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

အာဆီယံစီးပွားေရးရာ ေဆွးေွးအေြဖရှာဖို

အာဆီယံစီးပွားေရးဝန်ကီးေတွရဲ     အထူး 

အစည်းအေဝးကိ ု ေမ ၁၈ ရက်တွင် အင်ဒိနုီးရှားိင်ုင ံ

ဘာလီမှာ ကျင်းပခ့ဲပါတယ်။  အာဆီယံအလှည့်ကျ 

ဥက    ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံရဲ အာဆီယံေဒသတွင်း

စိန်ေခ မ များအား အတူတကွရင်ဆုိင်ေြဖရှင်းြခင်း၊ 

အာဆယီ ံေအ စ ီတ ီ  (ASEAN A.C.T) ( Addressing 

Challenges Together ) ဆိုတဲ့ Theme နဲ  ကျင်းပ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကိုဗစ်-၁၉   ကပ်ေရာဂါြဖစ်တဲ့အချနိ်ကစပီး 

online အစည်းအေဝးမှာသာ     ဆုံေတွခဲ့ကတဲ ့

စီးပွားေရးဝန်ကီးများဟာ အခလုိ ု မျက်ှာချင်းဆိင်ု 

ဆံုြဖစ်ခ့ဲကေတာ့ လန်းဆန်းတက်က ေနခ့ဲကတယ်။  

အဆီးအတားနဲစိန်ေခ မ များကို   အရ န်းေဖာက် 

ေဆွးေွးိုင်ခဲ့ကတယ်။ စိန်ေခ မ များနဲ  အက မ်း 

တဝင်ရှိေနကတဲ ့အလားပါပဲ။ 

အစည်းအေဝးကုိေတာ့ ကေမ ာဒီးယားိင်ုငကံ 

သဘာပတအိြဖစ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ကျန်ိင်ုငမံျားမှ 

စီးပွားေရးဝန်ကီးများက  တက်က စွာ   ဝိုင်းဝန်း 

ေဆွးေွး အေြဖရှာခဲ့ကပါတယ်။ အချိကစိ ရပ်ေတ ွ

ကေတာ ့အေြဖထွက်စရာမလိဘု ဲမမိိိင်ုငရံဲ အေြခ 

အေနနဲ  ရပ်တည်ချက်များအတိင်ုး ေဆွးေွးြဖစ်က 

တာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အာဆီယံေဒသတွင်းှင့် ကမ ာ့စီးပွားေရး စိန်ေခ မ များ

အားလုံးသိရှိကတဲ့အတိုင်း          ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ကမ ာက့န်ုသွယ်မ ၊ ရင်းီှးြမပ်ံှ 

မ နဲ  ေထာက်ပံပ့ိုေဆာင်ေရးကွင်းဆက်ေတ ွရပ်ဆိင်ုး 

ခ့ဲရြခင်းေကာင့် ကမ ာ့စီးပွားေရးကုိ ြပန်လည်ုိးထ 

ဦးေမာ့ေစဖို   ကမ ာ့ိုင်ငံအသီးသီးအေနနဲလည်း 

သက်ဆိုင်ရာအစီအမံေတွ ရှိကသလို  အာဆီယံ 

ေဒသတွင်းမှာလည်း   အာဆီယံဘက်စုံြပန်လည ်

ထူေထာင်ေရးမူေဘာင် (ASEAN Comprehensive 

Recovery Framework -ACRF) ကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့် 

တင်ေဆာင်ရက်ပီး ကမ ာစ့န်ိေခ မ များကိ ုအေြဖရှာ 

ရန်၊ ရင်ဆိုင်ေကျာ်လ ားိုင်တဲ့ ေဒသတစ်ခုြဖစ်ရန်  

လိုအပ်လာပါတယ်။  ကိုဗစ-်၁၉ ကပ်ေရာဂါအြပင ်

ရှုား-ယကူရန်ိး ပဋပိက ေကာင့လ်ည်း ေဒသတွင်း 

မှာ ှစ်ထပ်ကွမ်း  စီးပွားေရးိက်ုခတ်မ များ ြဖစ်ေပ  

ခဲ့ပါတယ်။ 

မည်သိုဆိုေစ   အာဆီယံေဒသတွင်း   ဂျဒီီပီ 

တိုးတက်မ ဟာ ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွင်း ၄ ဒသမ ၉ 

ရာခိုင် န်းနဲ   ၂၀၂၃   ခုှစ်အတွင်းတွင် ၅ ဒသမ ၂ 

ရာခိုင် န်းအထိေရာက်ရှိရန်   ေမ ာ်မှန်းထားပီး 

ကပ်ေရာဂါမတိင်ုမ ီကာလအေြခအေနသို ြပန်လည် 

ေရာက်ရှိိုင်မယ်လို  ခန်မှန်းပါတယ်။ သိုေသာ် 

ဒီခန်မှန်းချက်က အာဆီယံ ေဒသတွင်း  ပျမ်းမ  

တိုးတက်မ  န်းသာြဖစ်ပီး    အာဆီယံိုင်ငံများ 

အကားမှာ ေဒသတွင်း ကိဗုစ်ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ထုိးမ ဟာ စုစုေပါင်းလူဦးေရရဲ ၆၄ ဒသမ ၄ ရာခုိင် န်း 

ထ ိေရာက်ရိှခဲ့ပြီဖစ်တဲအ့တွက် စီးပွားေရးလပ်ုငန်း 

များ၊ ခရီးသွားလာေရးလပ်ုငန်းများကိ ုသက်ဆိင်ုရာ 

ကျန်းမာေရးစည်းကမ်းများနဲအညီ    ြပန်လည် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ပ ီြဖစ်ပါတယ်။

အာဆယီ၏ံ ေဒသတွင်းစီးပွားေရး အရိှန်အဟန်ု 

နဲ ြပန်လည်ဦးေမာလ့ာမ  တိုးတက်လာေစဖိုဆိတုာ- 

• လက်ရှိ   ပထဝီိုင်ငံေရး   အေြခအေန 

ေကာင်းမွန်ြခင်း ၊ 

• ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရး         ကွင်းဆက ်

ြပတ်ေတာက်မ  မြဖစ်ေစေရး၊  

• အဓကိကန်ုစည်များ ြပတ်ေတာက်မ မရိှေစ 

ေရး၊

• ေငွေကးေဖာင်းပွမ ဆိုင်ရာ    ဖိအားများ 

ေလ ာ့ချိုင်ေရးနဲ

• ိုင်ငံများအကား        နားလည်မ နဲအတူ   

ပူးေပါင်း  ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းတိုအေပ  

မူတည်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အာဆီယံစီးပွားေရးရာ ေဆွးေွးအေြဖရှာ 

သိုမဟုတ်ပါက      စီးပွားေရးတိုးတက်မ ကို 

အားေလျာ့ုိင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေဒသတွင်းေစျးကွက် 

ဖွင့်လှစ်ြခင်းနဲ  ေစျးကွက်ချဲထွင်ြခင်းတိုဟာ အလုပ် 

အကိင်ုဖန်တီးမ ေတနွဲအတ ူေဒသတွင်း ြပည်သေူတ ွ

ရဲဝင်ေငွကိ ု ြမင့်တင်ိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။  အာဆီယံ 

ေဒသတွင်းမှာေနထိင်ုတဲလ့ဦူးေရ သန်း ၆၀၀ ေကျာ်ရဲ 

ဝယ်ုိင်စွမ်းအားကုိလ ပ်  းပီး စီးပွားေရးအေဆာက် 

အအုကံိ ုြပန်လည်ိုးက ေအာင် လ ံေဆာ်ေဆာင်ရက်ဖို 

လုိအပ်ေနချန်ိြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ အင်တာနက် 

ရိှေနရင် လတူိင်ုးပါဝင်ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး၊ စီးပွားေရး 

ဆိုင်ရာ  သတင်းအချက်အလက်များ  ရရှိိုင်ေရးနဲ  

အေရာင်းအဝယ်များ      ြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက ်

ေဒသတွင်းမှာ   ဒစ်ဂျစ်တယ်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး 

လိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ E Commerce, On Line 

ဘဏ်စနစ်နဲေငွေပးေချမ တိုနဲအတူ       စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းေတွနဲ  ဆက်စပ်အဖွဲအစည်းဌာနေတွဟာ 

Digital Platform ေပ မှာ ေရာက်ရှိပီး ဝန်ေဆာင်မ  

ေတွ ေပးေနကဖုိ လုိအပ်လာပါတယ်။ ကမ ာ့ဖံွဖိးမ  

အစီအစ်တစ်ရပ်ြဖစ်တဲ့  စ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးမ  

(Sustainable Development) တိုးတက်မ ကိလုည်း 

အရှိန်ြမင့်တင်ဖို လိုအပ်လာပါတယ်။ 

ဒါ့ေကာင့် အာဆီယံဝန်ကီးများက စီးပွားေရး 

စ်ဆက်မြပတ် ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန်အတွက် ေဒသ 

တွင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ကိ ုြမင့တ်င်ေဆာင်ရက်ဖို၊  

လက်ရှိြဖစ်ေပ ေနေသာ ုရှား-ယူကရိန်း အေရး 

ေကာင့် စက်သံုးဆီ၊ စားသံုးဆီှင့် ကုန်စည်ေစျး န်း 

များ ြမင့်တက်လာြခင်းအေပ  ေြဖရှင်းေဆာင်ရက ်

ုိင်မ ၊ မရိှမြဖစ်အေရးကီး အေြခခံကုန်စည်များအား 

ေဒသတွင်းိင်ုငေံတအွကား ခဲွေဝသုံးစဲွမ နဲ  ေငေွကး 

ေဖာင်းပွမ များ ြဖစ်ေပ ေနမ များကို ေလ ာ့ချိုင်ရန် 

အတွက် ထုတ်လုပ်၊ ြဖန် ြဖး၊ တင်ပို၊ ေရာင်းချမ နဲ  

စပ်လျ်းတဲ့   ေထာက်ပံ့မ ကွင်းဆက်များ (Supply 

Chain) ပိမုိေုကာင်းမွန်ေရး  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်၊   

ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ေြပာင်းမ နဲ          ဒစ်ဂျစ်တယ် 

စီးပွားေရး   အားေကာင်းေစေရး   ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

အနာဂတ်တွင် ြဖစ်ေပ ိုင်တဲ့  ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်

ထခိိက်ုမ များမှ ကာကွယ်ိင်ုေရး ကိတင်ြပင်ဆင်ရန်၊ 

အာဆယီအံေနြဖင့ ်ေဒသြပင်ပိင်ုငေံတနွဲ  စီးပွားေရး 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရာမှာ  အာဆယီရံဲ အချက်အချာ 

ကျမ ှင့် အာဆီယံဗဟိုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ကို 

ြမင့တ်င်ရန်၊ အာဆယီစံီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

မ များ ြမင့်တင်ရန်အတွက ်က  အလိုက် လုပ်ငန်း 

အဖဲွများအား တာဝန်ေပးအပ်ရန်တိုကိ ုေဆွးေွးခဲ့က 

ပါတယ်။ 

အေမရကိန်ိင်ုင၏ံ  အင်ဒိ-ုပစဖိတ်ိ စီးပွားေရး မဟာ 

ဗျဟာှင့်   ဥေရာပသမဂ ၏ အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ 

မဟာဗျဟာ     ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တိုအေပ  

အာဆီယံ၏အြမင ်

အင်ဒို-ပစိဖိတ်ေဒသဟာ မကာေသးမီှစ်များ 

အတွင်း မဟာဗျဟာအရ အေရးကီးတဲ ့ေဒသတစ်ခ ု

ြဖစ်လာပါတယ်။ ယခင်ကေတာ ့ဒသီေဘာတရားေတ၊ွ 

မဟာဗျဟာေတွကို    ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ၊ 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများအကား  ေဆွးေွးခဲ့တာ 

ြဖစ်ေပမယ့ ်ဒီေခါင်းစ်က စီးပွားေရးစကားဝိုင်းကိ ု

လည်း ေရ လာခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။ သေဘာကေတာ့ 

ပထဝီုိင်ငံေရး (Geo-politics) တင်သာမက ပထဝီ 

စီးပွားေရး (Geo-economy) ကလည်း အေရးပါလာပ ီ

ြဖစ်ပါတယ်။  

အာဆီယံ၊  ဩစေတးလျ၊   အိ ိယ၊   ဂျပန်၊ 

နယူးဇလီန်၊ အီးယနူဲ  အေမရိကန်ုိင်ငံတုိဟာ  ကမ ာ 

လုံးဆိင်ုရာ အနာဂတ်စန်ိေခ မ ေတကွိ ုပိမုိေုကာင်းမွန် 

စွာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေစမယ့်စည်းမျ်း အေြခခံ 

ိင်ုငတံကာအစအီစ်တစ်ရပ်ကိ ုပုေံဖာ်ိင်ုဖိုအတွက် 

ပထဝီဗျဟာနဲ  ပထဝီစီးပွားေရး အစီအစ်များ၊ 

အကျိးစီးပွားေတွနဲ  ဦးစားေပးေတွကို ြမင့်တင်ဖို 

မဟာဗျဟာတစ်ခုစီကိ ုချမှတ်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အီးယရူဲ မဟာဗျဟာကိ ု၂၀၂၁ ခှုစ်     စက်တင် 

ဘာလမှာ  အီးယူေကာ်မရှင်က   ေကညာခဲ့ပီး 

အီးယူရဲ ေမ ာ်မှန်းချက်ေတွ ေအာင်ြမင်ဖိုအတွက် 

ေဆာင်ရက်မယ့်  ဦးစားေပးနယ်ပယ်   ခုနစ်ခုကို 

သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။    အဲဒီနယ်ပယ်ေတွကေတာ့   

စ်ဆက်မြပတ် ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက်ေရး (Sustain- 

able and Inclusive Prosperity)၊ အစိမ်းေရာင ်

ကူးေြပာင်းေရး (Green Transition)၊ သမုဒ ရာ 

အပ်ုချပ်ေရး  (Ocean Governance)၊  ဒစ်ဂျစ်တယ် 

အုပ်ချပ်ေရးှင့်    မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး (Digital 

Governance and Partnerships)၊ ေပါင်းစည်း 

ဆက်သွယ်ေရး (Connectivity)၊ လုံ ခံေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရး (Security and Defense )ှင့ ်လသူား 

များ၏လုံ ခံေရး (Human Security)တိုပဲ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

အေမရိကန်ိုင်ငံရဲ  အင်ဒို -ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ 

မဟာဗျဟာကိုေတာ ့   ၂၀၂၂ ခုှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ  

အတွင်းမှာ အမ်ိြဖေတာ်က  ထတ်ုြပန်ေကညာခဲတ့ာ 

ြဖစ်ပါတယ်။     အေမရိကန်ိုင်ငံအေနနဲ  အင်ဒို-

ပစဖိတ်ိမဟာဗျဟာအရ လွတ်လပ်ေသာ၊ ပွင့်လင်း 

ေသာ၊ အချင်းချင်းချတိ်ဆက်ထားေသာ၊ က ယ်ဝ 

ချမ်းသာေသာ၊ လုံ ခံမ ရှိေသာ၊ ကံ့ ကံ့ခံိုင်ေသာ 

ေဒသြဖစ်ေစဖို           ရည်မှန်းချက်ထားရှိေကာင်း 

ေဖာ်ြပပါဝင်ပါတယ်။ အေမရိကန်ိုင်ငံရဲ  အင်ဒို-

ပစိဖိတ်မဟာဗျဟာကိ ု  အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖို 

အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ Action Plan  ၁၀  ခအုား 

ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒါေတွကေတာ့-

•  အင်ဒို-ပစိဖိတ်ေဒသသို   အရင်းအြမစ ်

အသစ်များ ေရာက်ရှိေစြခင်း၊

•  အင်ဒိ-ုပစဖိတ်ိ    စီးပွားေရးမေူဘာင်တစ်ခ ု

ကို ဦးေဆာင်ြခင်း၊

• အဟန်အတားေတကွိ ုထိုးေဖာက်ိင်ုမယ့ ်

နည်းလမ်းများရှာေဖွေဆာင်ရက်ြခင်း၊

•  စွမ်းအားြမင့မ်ားပီး ပိမုိစုည်းလုံးညွီတ်တဲ ့

အာဆီယံြဖစ်ေပ ေစြခင်း၊

 •  အိ ိယိင်ုငရံဲ  တိုးတက်မ နဲ  ေဒသဆိင်ုရာ 

ဦးေဆာင်မ ကို အေထာက်အကူြပြခင်း၊ 

•  Quad အတွက်    လိုအပ်ေသာပံ့ပိုးမ များ 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

• အေမရိကန်-ဂျပန်-ကိုရီးယား ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ကို ချဲထွင်ြခင်း၊ 

•  ပစိဖိတ်က န်းများရှိ ကံ့ကံ့ခံိုင်စွမ်းအား 

တည်ေဆာက်ရန် မိတ်ဖက်ြပြခင်း၊ 

•  ေကာင်းမွန်ေသာ အုပ်ချပ်မ နဲတာဝန်ယူမ  

တိုကို ပံ့ပိုးြခင်းနဲ

• ပွင့်လင်း၍   ကံ့ကံ့ခံိုင်ပီး   လုံ ခံမ နဲ  

ယုံကည်ရတဲ ့နည်းပညာများပံပ့ိုးြခင်း စတဲ ့

လုပ်ငန်းစ် ၁၀  ခုကို လာမယ့် ၁၂ လမှ 

၂၄ လအတွင်း ေဆာင်ရက်သွားမှာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

ဒါ့အြပင် အေမရိကန်ိုင်ငံရဲ အင်ဒို-ပစိဖိတ် 

ဆိုင်ရာ မဟာဗျဟာမှာ အေမရိကန်ိုင်ငံအေနနဲ  

အင်ဒုိ-ပစိဖိတ်ေဒသတွင်း လုပ်ငန်းေတွ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ရာမှာ ၎င်း၏မိတ်ဖက်များနဲ  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ကို      ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်သွားဖို 

ရည်ရယ်ထားေကာင်း၊ အဆိုပါ အင်ဒို-ပစိဖိတ် 

မဟာဗျဟာလုပ်ငန်းစ်ေတွနဲ      ဥေရာပသမဂ ၊ 

အေမရကိန်ိင်ုငနံဲ  လက်ရိှေဆာင်ရက်ေနတဲ ့စီးပွား 

ေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ေတကွိ ုပိမုိြုမင့တ်င်ိင်ုမှာ 

ြဖစ်ေကာင်း၊  ကမ ာ့ထုတ်လုပ်မ ကွင်းဆက်ေတွမှာ 

အာဆီယံအေနနဲ  ေပါင်းကူးသဖွယ် ေဆာင်ရက်ုိင် 

မယ့်အြပင ်အာဆီယံရဲ ဦးစားေပးလုပ်ငန်းေတွကိ ု

အေထာက်အကြူပိင်ုမယ့ ် အကျိးေကျးဇူးေတကွိ ု

ရရှိိုင်မှာြဖစ်ေကာင်း၊ အာဆီယံရဲ အချက်အချာ 

ကျမ ကိ ုပိမုိေုဆာင်ရက်ိင်ုေကာင်း စတာေတလွည်း  

ေဖာ်ြပပါဝင်ပါေသးတယ်။ အာဆယီ ံအင်ဒိ-ုပစဖိတ်ိ 

အြမင်ြဖင့် အာဆီယံရဲ အချက်အချာကျမ နဲ  မ တမ  

ကို အေလးေပးေဆာင်ရက်ဖို  တိုက်တွန်းေရးသား 

ထားတာ ေတွရှိရပါတယ်။    

စာမျက်ှာ ၉ သို 

မမိုးြပာ(ရင်းှီး/စီးပွား)

အားလံုးသိရှိကတဲ့အတုိင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့် ကမ  ာ့ကုန်သွယ်မ ၊ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ နဲ ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးကွင်းဆက်ေတွ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရြခင်းေကာင့် 
ကမ  ာစ့ီးပွားေရးကိ ုြပန်လည်ိုးထဦးေမာေ့စဖို   ကမ  ာ့ိင်ုငအံသီးသီးအေနနဲလည်း 
သက်ဆိင်ုရာအစီအမံေတရိှွကသလိ ု အာဆီယေံဒသတွင်းမှာလည်း   အာဆီယဘံက်စု ံ
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးမူေဘာင် (ASEAN Comprehensive Recovery  
Framework -ACRF) ကို အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ပီး  ကမ  ာ့ 
စိန်ေခ မ များကို  အေြဖရှာရန်၊  ရင်ဆိုင်ေကျာ်လ ားိုင်တဲ့   ေဒသတစ်ခုြဖစ်ရန်  
လိုအပ်လာ

အင်ဒိုနီးရှားိုင်င ံဘာလီက န်း၌ အာဆီယံစီးပွား ေရးဝန်ကီးများ အထူးအစည်းအေဝး ကျင်းပစ်။



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ  ၈  မှ

စီးပွားေရးအင်အားကီး     ိုင်ငံများအေနနဲ  

အင်ဒို-ပစိဖိတ် ေဒသတွင်းအားပိင်မ များ ြဖစ်ေပ  

လာိုင်တဲ့အေြခအေနကို  အေလးထားစ်းစားဖို 

လိုအပ်လာပီြဖစ်ပါတယ်။ အာဆီယံရဲ ေပါင်းစည်း 

ညွီတ်မ နဲ အားလုံးပါဝင်ိင်ုပီး အကျိးေကျးဇူးရိှေစ 

မယ့် နည်းလမ်းများြဖင့် အာဆီယံ၏ အချက်အချာ 

ကျမ ကိ ုထိန်းသိမ်းရန်လုိအပ်ပီး အာဆီယံအဖဲွဝင် 

ိုင်ငံေတွအကား      “ဖွံဖိးမ ကွာဟချက်”ကို 

ထည့်သွင်းစ်းစားပီး အာဆီယံရဲေပါင်းစည်းမ ကို 

ြမင့်တင်ုိင်မယ့် လုပ်ငန်းစ်ေတွကုိသာ ဦးစားေပး

ေဆာင်ရက်ကဖိုလိုေကာင်း သုံးသပ်မိပါတယ်။ 

ေဒသတွင်းဘက်စု ံစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

သေဘာတူစာချပ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်     ေဒသတွင်းဘက်စု ံ

စီးပွားေရး      ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ (Regional 

Comprehensive Economic Partnership- RCEP) 

သေဘာတူစာချပ်ကို အြခားေသာ အာဆီယံိုင်ငံ 

များြဖစ်တဲ ့တုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံ၊ 

ဩစေတးလျနဲ  နယူးဇီလန်ုိင်ငံများနဲအတူ ၂၀၂၀ 

ြပည့ှ်စ် ုိဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေနမှာ  လက်မှတ်ေရးထိုး 

ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။  ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ 

ရက်ေနမှာ   ဩစေတးလျ၊    ဘူိုင်းဒါူဆလမ်၊ 

ကေမ ာဒီးယား၊ တုတ်၊ ဂျပန်၊ လာအို၊ နယူးဇီလန်၊ 

စင်ကာပူ၊   ထိုင်းနဲ    ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတိုကလည်း 

ေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနတွင် 

ကိရုီးယားသမ တိင်ုငကံလည်းေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခှုစ် 

မတ်လ ၁၈ ရက်ေနတွင် မေလးရှားိုင်ငံကလည်း 

ေကာင်း အသက်ဝင်ပီးြဖစ်ပါတယ်။  ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုငနံဲ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံတိုဟာ   စာချပ်အသက်ဝင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။ 

ြမန်မာုိင်ငံအေနနဲ  RCEP သေဘာတူစာချပ် 

အသက်ဝင်ေရးလုပ်ငန်းစ်များကိ ုအပီးသတ်ရန ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။       ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၊ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံနဲ      ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတိုမှလွဲ၍ 

ကျန်အာဆီယံိုင်ငံများနဲက  ၂၀၂၂ ခုှစ်   မတ်လ 

၄ ရက်ေနက စာချပ်အသက်ဝင်ပီး ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံ၊ အင်ဒုိနီးရှားုိင်ငံနဲ  ဗီယက်နမ်ုိင်ငံ 

တိုကေတာ ့အသက်ဝင်ေရးအတွက် ၎င်းိင်ုငေံတရွဲ 

ြပည်တွင်းလပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအတိင်ုး ေဆာင်ရက် 

ဆြဲဖစ်ပါတယ်။ အာဆယီမံဟတ်ုတဲ ့စာချပ်ဝင်ိင်ုင ံ

များထဲက တုတ်ုိင်ငံနဲ  ၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလ  ၁  ရက် 

ေနမှာ    စာချပ်အသက်ဝင်ပီး     ြဖစ်ပါတယ်။ 

ကျန်ိုင်ငံများနဲလည်း   ှစ်ိုင်ငံချင်း  ဆက်လက် 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ရန်ရိှပါတယ်။ ြမန်မာိင်ုငအံေနနဲ  

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်စီးပွားေရးထိခိုက်မ  

များအြပင ်လက်ရှိြဖစ်ေပ ေနတဲ့ ုရှား-ယူကရိန်း 

အေရးေကာင့ ် ေငွေကးေဖာင်းပွမ နဲ    စက်သုံးဆီ၊ 

စားသုံးဆီေစျး န်းများ ြမင့်တက်မ ကိုလည်း ခံစား 

ေနရတ့ဲအတွက် RCEP သေဘာတူစာချပ် အသက် 

ဝင်ြခင်းြဖင့ ်ပဂု လကိက  ေတအွတွက် စီးပွားေရး 

ထိခိုက်မ ေတွကို   ေလ ာ့ချိုင်မှာ   ြဖစ်ပါတယ်။ 

အာဆီယံအေနနဲ       အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား 

ေပါင်းစည်းညီွတ်မ ၊     အားလုံးအကျံးဝင်မ နဲ  

အာဆယီရံဲ အချက်အချာကျမ တိုကိ ုRCEP သေဘာ 

တစူာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ မှာြပသဖို လိအုပ် 

ေနချနိ်ြဖစ်ပါတယ်။

ြမန်မာိုင်ငံဟာ     အာဆီယံအဖွဲဝင်ြဖစ်တဲ ့

အတွက် အာဆယီမံသိားစဝုင်အေနနဲ  ြမန်မာိင်ုငရံဲ  

အေရးကိစ ရပ်ေတွကုိ ပူးေပါင်းေြဖရှင်းေဆာင်ရက် 

သွားမှာြဖစ်ေကာင်းနဲ        ြမန်မာိုင်ငံဘက်က 

ရပ်တည်သွားမှာြဖစ်ေကာင်း     ေဆွးေွးမ ေတွကို  

အားတက်ဖွယ ်ေတွကံခဲ့ရပါတယ်။

အာဆီယံ စီးပွားေရးဦးေမာ့လာေစဖို

စက်မ အေြခခံစီမံချက်များ

အာဆယီစံက်မ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ လပ်ုငန်း 

ေတကွိ ု၁၉၇၆ ခှုစ်၊ ၁၉၈၀ ြပည့ှ်စ်၊ ၁၉၈၁ ခှုစ်နဲ  

၁၉၈၃ ခှုစ်တိုမှာ လပ်ုငန်းစမီခံျက်များနဲ  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ခဲ့တဲ ့   အစ်အလာရှိခဲ့ပီး 

အဆိုပါစီမံချက်ေတွဟာ စိန်ေခ မ များရှိခဲ့ေပမယ့ ်

ေအာင်ြမင်မ အဆင့တ်စ်ခသုို ေရာက်ရိှခဲ့ကပါတယ်။ 

ကပ်ေရာဂါအလွန် အေရးကီးကုန်စည်များထုတ်လပ်ု 

မ ကွင်းဆက်များ  မြပတ်ေစေရးအတွက် အာဆီယ ံ

စက်မ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ စီမံချက်ကို ြပန်လည် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်သင့်တယ်လုိ     ေဆွးေွးက 

ပါတယ်။     ယခုေဆာင်ရက်ဆဲစီမံချက်ေတွမှာ 

ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင်ကူးေြပာင်းြခင်း၊ စ်ဆက်မြပတ် 

ဖွံဖိးတိုးတက်မ ၊   RCEP ှင့်   အာဆီယံအေပါင်း 

လွတ်လပ်ေသာ       ကုန်သွယ်မ ေဒသအသစ်များ 

ေအာက်ရိှ ေဒသတွင်းဗသိကုာ နယ်ပယ်အသစ်များ 

ကိလုည်း စီမံချက်မှာထည့်သွင်းပါဝင်ရန် ြဖစ်ပါတယ်။ 

အာဆယီစံက်မ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ စမီခံျက် 

ဟာ အာဆယီအံတွင်း ကန်ုသွယ်မ နဲ   ရင်းီှးြမပ်ံှမ  

ေတွကို  ချဲထွင်ေပးသွားဖို၊  ထုတ်လုပ်မ မှာ ိုင်ငံ 

တကာနဲ  ယှ်ပိင်ိင်ုမ ကိ ုြမင့တ်င်ဖို၊ ပဂု လကိပါဝင် 

မ ကိအုားေပးဖို၊ စီးပွားေရးအရ တွက်ေြခကိက်ုမ ရိှေစ 

ဖိုနဲ   ေဒသတွင်း   စီးပွားေရးေပါင်းစည်းမ များကိ ု

ြမင့တ်င်ဖို ရည်ရယ်ပါတယ်။ ဒစီက်မ ပူးေပါင်းေဆာင် 

ရက်ေရးစီမံချက်ေတွကုိ ပုဂ လိကက  က ဦးေဆာင် 

ပီး ေဆာင်ရက်ရန်နဲ ေဒသတွင်း အေရးကီးကန်ုစည် 

များ (Essential Goods) ကွင်းဆက်မြပတ်ေစဖို 

အတွက် အစားအစာ၊ ကာကွယ်ေဆးနဲေဆးပစ ည်း 

များ ထုတ်လုပ်မ မှာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ဖို အေရး 

ကီးေကာင်းတိုကိလုည်း အေလးေပးေဆွးေွးခဲ့က 

ပါတယ်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ အလွန်  အာဆယီစံီးပွားေရးြပန်လည် 

ဦးေမာ့ေစေရးအတွက ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရာ 

မှာ  ကိတင်ေမ ာ်မှန်းမထားတဲ့  ုရှား-ယူကရိန်း 

စစ်ပွဲအပါအဝင်  ကမ ာ့ိုင်ငံကီးများရဲ  စီးပွားေရး 

တုံေှးလာမ ဟာ    အာဆီယံိုင်ငံအားလုံးအေပ  

စီးပွားေရးအရ     သက်ေရာက်မ များရှိခဲ့ကတာ 

ေကာင့ ်     အာဆီယံေဒသတွင်းိုင်ငံများအေနနဲ  

လက်ရိှရင်ဆုိင်ကံေတွေနရတ့ဲ စိန်ေခ မ နဲ  အခက် 

အခဲေတွကို  အာဆီယံရဲ  ေပါင်းစည်းညီွတ်မ နဲ  

ဘယ်လုိေြဖရှင်းကမလဲ၊ အာဆီယံရဲ အချက်အချာ 

ကျမ ကို ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ၊ ဦးစားေပးမ ေတွကို 

ဘယ်လိုကိုက်ညီေအာင ်ေဆာင်ရက်ိုင်မလဲဆိုတဲ ့

ကိစ ရပ်ေတွဟာ  အလွန်အေရးပါပါတယ်။  လက်ရိှ 

ြဖစ်ေပ ေနတဲ့      ုရှား-ယူကရိန်းအေရးေကာင့ ်

စက်သုံးဆီ၊    စားသုံးဆီနဲ     ကုန်စည်ေစျး န်းေတွ 

ြမင့်တက်လာြခင်းအေပ  ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ုိင်မ ၊ 

မရိှမြဖစ် အေရးကီးအေြခခံကုန်စည်ေတွကုိ ေဒသ 

တွင်းိုင်ငံေတွအကား   ခွဲေဝသုံးစွဲမ နဲ    ေငွေကး 

ေဖာင်းပွမ များ ြဖစ်ေပ ေနတာေတကွိ ုေလ ာခ့ျိင်ုဖို 

အတွက် ထုတ်လုပ်၊ ြဖန် ြဖး၊ တင်ပို၊ ေရာင်းချမ နဲ  

စပ်လျ်းတဲ့ ေထာက်ပံ့မ ကွင်းဆက်များ (Supply 

Chain)များ ပုိမုိေကာင်းမွန်ေရး ဘယ်လုိထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရက်ကမလဲဆိုတာ အာဆီယံစီးပွားေရးရာ 

အေနနဲ     ေဆွးေွးအေြဖရှာခဲ့ကပါေကာင်း   မ ေဝ 

လိုက်ရပါတယ်။

ေနြပည်ေတာ်   ေမ   ၃၁

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည ်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်ဥပေဒပုဒ်မ 

၁၀(ဌ)တွင် ြပ  ာန်းထားေသာ “ ိုင်ငံေရးပါတီများ

မှတ်ပုတံင်ြခင်းဥပေဒှင့အ်ည ီိင်ုငေံရးပါတမီျားကိ ု

မှတ်ပုတံင်ြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်းှင့ ်ကီးကပ်ေစြခင်း”  

တာဝန်ှင့်အညီ    ိုင်ငံေရးပါတီများ၏    ပါတီဝင် 

အင်အား၊ ပါတီပုိင်ရန်ပံုေငွှင့်  ပစ ည်းများစုေဆာင်း 

ြခင်း၊  ထိန်းသိမ်းြခင်း၊  သုံးစွဲြခင်း၊  စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးြခင်း၊ ပါတဆီိင်ုရာလပ်ုငန်း 

များကို စနစ်တကျ ေဆာင်ရက်ထားြခင်း ရှိ၊ မရှိ 

တိုကို စစ်ေဆးေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က ကယားြပည်နယ်

ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအား ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥပေဒှင့်အညီ စစ်ေဆး
ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်       ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်     ဦးခင်ေမာင်ဦး 

ဦးေဆာင်ပီး ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချပ်ုံး၊ ြပည်တွင်း 

အခွန်များဦးစီးဌာနှင့်  အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရး 

ဦးစီးဌာနတိုမ ှဌာနဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များပါဝင ်

သည့်  စစ်ေဆးေရးအဖွဲသည် ကယားြပည်နယ ်

အေြခစိက်ုြဖစ်ေသာ ကယားြပည်နယ်ဒမီိကုရက်တစ် 

ပါတီ(Kayah  State   Democratic Party)ကို 

ကယားြပည်နယ ်လွိင်ေကာ်မိတွင ်ေမ ၂၇ ရက်မှ 

၂၉ ရက်အထိ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ကိုကိုးက န်း၌ ေမထုန်မဲ့သားစပ်ြခင်းှင့် တိရစ ာန်အစာပင် စိုက်ပျိးေရးသင်တန်း ဖွင့်လှစ်

ရန်ကုန်    ေမ   ၃၁

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ကိုကိုးက န်းမိတွင ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 

ဖံွဖိးေစရန်ှင့ ်ေဒသခြံပည်သတူို၏ လမူ စီးပွားဘဝများ တိုးတက်ေစရန် 

ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ ကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့် ေမထုန်မဲ့ 

သားစပ်ြခင်းှင့် တိရစ ာန်အစာပင်စိုက်ပျိးေရးသင်တန်းကို ေမ ၃၀ 

ရက်မှ ဇွန် ၈ ရက်အထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးလျက်ရှိသည်။

သင်တန်းတွင် ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ လက်ေထာက် 

 န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာေကျာ်ကိကုိခုိင်ု၊ ဒတုယိဦးစီးမှး ေဒါက်တာ 

ေအာင်သင်း၊    ေဒါက်တာေဇာ်မင်းဦးတိုက     ေမထုန်မဲ့သားစပ်ြခင်း၊ 

တိရစ ာန်အစာပင်စိုက်ပျိးြခင်း၊   ဇီဝေြမဩဇာထုတ်လုပ်ြခင်းဆိုင်ရာ 

ဘာသာရပ်တိုကို လက်ေတွသင်ကားပိုချလျက်ရှိပီး ထိုသိုလက်ေတွ 

ေဆာင်ရက်ိင်ုရန် ေမွးြမေရးှင့က်သုေရးဦးစီးဌာနမှ ြမက်မျိးေစေ့လး 

ကလီိ၊ု မျိးေချာင်း ၇၀၊ ိက်ုထိဂုျင် လတီာ ၃၀ အိုး တစ်အိုး၊ မျိးေချာင်း 

ထည့်သွင်းသည့ ်ကိရိယာ ငါးေချာင်း၊ လက်အိတ်ှင့် တိရစ ာန်ေမွးြမ 

ေရးစာအပ်ုများ၊ ေမထန်ုမဲသ့ားစပ်နည်းစာအပ်ုများ၊ တရိစ ာန်ပင်စိက်ုပျိး 

ြခင်းစာအုပ်များကိ ုပံ့ပိုးခဲ့ကာ သင်တန်းသား ၁၅ ဦးအား လက်ေတွ 

သင်ကားေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။          ညိမ်းသူ(သတင်းစ်)

အင်ဒိုနီးရှားိုင်င ံဘာလီက န်း၌ ကျင်းပသည့ ်အာဆီယံစီးပွား ေရးဝန်ကီးများ အထူးအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာကသည့ ်အာဆီယံအဖွဲဝင ်

ိုင်ငံများမ ှစီးပွားေရးဝန်ကီးများှင့ ်တာဝန်ရှိသူများ စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း (၂) ရက်

၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလ(၃၁)ရက်

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့် အေြခခံပညာေကျာင်းများအား ဇွန်လ ၂ ရက်တွင ်

စတင်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပီး ေမလ ၂၅ ရက်မှစတင်၍ ေကျာင်းအပ်ှံမ များအား 

စတင်လက်ခေံဆာင်ရက်ြခင်း၊ ေကျာင်းဝတ်စု၊ံ ဖတ်စာအပ်ုအပါအဝင် ေကျာင်းသုံးစာေရးကရိယိာများကိ ု

အခမဲ့ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းတိုကို အင်တုိက်အားတုိက် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်ကုိ 

ေတွရှိရပါသည်။

 ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိစ ်NUG အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲှင့ ်၎င်း၏လက်ေအာက်ခ ံPDF 

အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများက ယေနမွန်းလဲွ ၂ နာရခီန်တွင် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး)၊ ေနာင်ချိမိ၊ 

မိနယ်ပညာေရးမှးံုး၊ ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင် အစည်းအေဝးခန်းမအား မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးခဲ ့

ေကာင်း သိရှိရပီး အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း ေကျာင်းအုပ်ကီး ၃ ဦး မိုင်းစထိမှန်စိုးရိမ်ရဒဏ်ရာ 

ရရှိခဲ့ေကာင်းှင့ ်လက်ေထာက်မိနယ်ပညာေရးမှးအပါအဝင ်ေကျာင်းအုပ်၊ ဆရာ ဆရာမ ၄ ဦးှင့် 

အရပ်သားဝန်ထမ်း ၁ ဦးတို မစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ေကာင်း၊ ဒဏ်ရာရသူများအား ြပင်ဦးလွင်မိရှ ိ

တပ်မေတာ်ေဆးုသံိုပိုေဆာင်၍ ေဆးဝါးကသုေပးလျက်ရိှပီး ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီးတစ်ဦးမှာ ရရိှဒဏ်ရာ 

များြဖင့ ်ေသဆုံးသွားေကာင်း သိရှိရပါသည်။

ယခကုဲသ့ို အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုြခင်းကိ ုဗဒု ဘာသာကလျာဏယဝုအသင်း YMBA (ဗဟိ)ုအေနြဖင့် 

ြပင်းထန်စွာြပစ်တင် တ်ချပါေကာင်း သေဘာထားထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။ 

ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝအသင်း YMBA (ဗဟို)

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ 

ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝအသင်း YMBA(ဗဟို) 
သေဘာထားထုတ်ြပန်ချက်

၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း (၂) ရက်

၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလ(၃၁)ရက်

၁။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်  ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊   လူမ စီးပွားဘဝ ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေရးတိုအတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်ကိ ုေတွရိှရပီး ဇွန်လ ၂ ရက်တွင် အေြခခပံညာေကျာင်းများ 

စတင်ဖွင့်လှစ်ုိင်ေရးအတွက်လည်း အင်တုိက်အားတုိက်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်ကုိ ေတွရိှရပါ 

သည်။

၂။ ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်မမိတိို၏ အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်ကေလးငယ်များ၏ ပညာေရး ေနာက်ကျ 

မ မရှိေစေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိစ ်NUG အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲှင့ ်၎င်း၏လက်ေအာက်ခ ံ PDF 

အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများက ယေနမွန်းလဲွ ၂ နာရခီန်တွင် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး)၊ ေနာင်ချိမိ၊ 

မိနယ်ပညာေရးမှးံုး၊ ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင် အစည်းအေဝးခန်းမအား မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးခဲ ့

ေကာင်း သိရှိရပါသည်။

၃။ ြဖစ်စ်တွင် အေြခခပံညာမလူတန်းေကျာင်း ေကျာင်းအပ်ုကီး ၃ ဦး၊ လက်ေထာက်မိနယ်ပညာေရး 

မှးအပါအဝင် ေကျာင်းအုပ်၊ ဆရာ ဆရာမ ၄ ဦးှင့် အရပ်သားဝန်ထမ်း ၁ ဦးတို ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ 

ေကာင်းှင့ ်ဒဏ်ရာရသူများအား ြပင်ဦးလွင်မိရှ ိတပ်မေတာ်ေဆးုံသိုပိုေဆာင်၍ ေဆးဝါးကုသေပး 

လျက်ရိှပီး ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးတစ်ဦးမှာ ရရိှဒဏ်ရာများြဖင့် ေသဆံုးသွားခ့ဲေကာင်း သိရိှရပါသည်။

၄။ ထိုကဲ့သို ပညာေရးဝန်ထမ်းများအေပ  အကမ်းဖက်တုိက်ခုိက်ြခင်းကုိ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာ

ိင်ုငေံတာ် ဘာသာေပါင်းစုခံျစ်ကည်ညွီတ်ေရးအဖဲွ (ဗဟိ)ုအေနြဖင့ ်ြပင်းထန်စွာ ြပစ်တင် တ်ချပါေကာင်း 

သေဘာထားထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။                           ဘာသာေပါင်းစုံချစ်ကည်ညီွတ်ေရးအဖွဲ (ဗဟို)

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်  

ဘာသာေပါင်းစုံချစ်ကည်ညီွတ်ေရးအဖွဲ သေဘာထားထုတ်ြပန်ချက်

ြမန်မာိုင်ငံဟာသပညာရှင်များအစည်းအုံး(ဗဟို) 

သေဘာထားထုတ်ြပန်ချက်
၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း (၂) ရက်

၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလ(၃၁)ရက်

၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလ ၃၁ ရက် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)၊ ေနာင်ချိမိ၊ မိနယ်ပညာေရးမှးုံး၊ 

ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင် အစည်းအေဝးခန်းမအား NUG အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖဲွှင့် ၎င်း၏လက်ေအာက်ခံ 

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း သိရှိရပါသည်။

အဆိပုါ မိင်ုးေဖာက်ခဲွမ ေကာင့ ်အေြခခပံညာမလူတန်းေကျာင်း ေကျာင်းအပ်ုကီး ၃ ဦး မိင်ုးစထမှိန် 

စိုးရိမ်ရဒဏ်ရာ  ရရှိခဲ့ေကာင်းှင့ ်  လက်ေထာက်မိနယ်ပညာေရးမှးအပါအဝင ်ေကျာင်းအုပ်၊ ဆရာ 

ဆရာမ ၄ ဦးှင့် အရပ်သားဝန်ထမ်း ၁ ဦးတို မစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ေကာင်း၊ ဒဏ်ရာရသူများအား 

ြပင်ဦးလွင်မိရှိ တပ်မေတာ်ေဆးုံသို ပိုေဆာင်၍ ေဆးဝါးကုသေပးလျက်ရှိပီး ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး 

တစ်ဦးမှာ ရရှိဒဏ်ရာများြဖင့ ်ေသဆုံးသွားခဲ့ေကာင်း သိရှိရပါသည်။

ယင်းအဖျက်လုပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာုိင်ငံဟာသပညာရှင်များအစည်းအံုး(ဗဟုိ)အေနြဖင့် 

ြပင်းထန်စွာ တ်ချကန်ကွက်ပါေကာင်း သေဘာထားထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံဟာသပညာရှင်များအစည်းအုံး(ဗဟို)

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ ၃၁ ရက်၊ အဂ   ါေန

၁။ ယခုအချနိ်သည် တစ်ိုင်ငံလုံးရှိ   အေြခခံပညာေကျာင်းများအားလုံးတွင်  ေကျာင်းအပ်ှံေရး 

ရက်သတ ပတ်အြဖစ်သတ်မှတ်ပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား ေပျာ်ရ င်စွာ ပညာသင်ကားိင်ုေရးအတွက် 

ိုင်ငံေတာ်မှစီစ် ေဆာင်ရက်ေပး ေနချနိ် ြဖစ်ပါသည်။

၂။ သိုရာတွင်  ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေရးကိ ုထိပါးေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုေသာ  အဖွဲအစည်းများက 

စာသင်ေကျာင်းများ၊ လစူည်ကားရာေနရာများတွင် ဗုံးခဲွတိက်ုခိက်ုအကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များကိ ုလပ်ုေဆာင် 

လျက်ရိှရာ အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျား၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားှင့ ်ပညာေရးဝန်ထမ်းများပါ ထခိိက်ုဒဏ်ရာရ 

ေသေကျပျက်စီးရသည့ ်သတင်းများကိ ုစိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ ်ကားသိြမင်ေတွေနရပါသည်။

၃။ ိုင်ငံှင့်လူမျိးဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ပညာေရးသည် အဓိကကျသည့်အေြခခံအုတ်ြမစ်ြဖစ ်

သြဖင့် လုံ ခံေအးချမ်းစွာပညာသင်ကားိုင်ေရးကိ ုအေှာင့်အယှက်အဟန်အတားြပလုပ်သည့်အြပင ်

အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျား၏ အသက်ခ ာများဆုံးပါးပျက်စီး ေအာင်ြပလပ်ုသည့ ်မည်သည့အ်ဖဲွအစည်းကိမုဆိ ု

အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းအြဖစ် သတ်မှတ်ပါေကာင်းှင့ ်လုံးဝလက်မခကံန်ကွက်ပါေကာင်း သေဘာထား 

ထုတ်ြပန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီ

ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီ

သေဘာထားထုတ်ြပန်ေကညာချက် (၃/ ၂၀၂၂)

ေနြပည်ေတာ်   ေမ   ၃၁

၂၀၂၂ ခှုစ် ေမ  ၃၁ ရက်တွင် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး) ေနာင်ချိမိ  မိနယ် 

ပညာေရးမှးုံး ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင်အစည်းအေဝးခန်းမအား NUG အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖဲွှင့ ်၎င်း၏လက်ေအာက်ခ ံPDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများက 

မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့သည်။

အဆိပုါ မိင်ုးေဖာက်ခဲွမ ေကာင့ ်အေြခခပံညာမလူတန်းေကျာင်း ေကျာင်းအပ်ု 

ကီး သုံးဦး မိင်ုးစထမှိန်စိုးရမ်ိရဒဏ်ရာ ရရိှခဲေ့ကာင်းှင့ ်လက်ေထာက်မိနယ်ပညာေရး 

မှးအပါအဝင် ေကျာင်းအပ်ု၊ ဆရာ ဆရာမ ေလးဦးှင့ ်အရပ်သားဝန်ထမ်း တစ်ဦးတုိ 

မစိုးရမ်ိရဒဏ်ရာများ ရရိှခဲေ့ကာင်း၊ ဒဏ်ရာရသမူျားအား ြပင်ဦးလွင်မိရိှ တပ်မေတာ် 

ေဆးုသံိုပိုေဆာင်၍ ေဆးဝါးကသုေပးလျက်ရိှပီး ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီးတစ်ဦးမှာ 

ရရှိဒဏ်ရာများြဖင့ ်ေသဆုံးသွားခဲ့ရသည်။

၎င်းအဖျက်လုပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ယေနတွင် ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝ 

အသင်း YMBA (ဗဟုိ)၊ ဘာသာေပါင်းစံုချစ်ကည်ညီွတ်ေရးအဖဲွ(ဗဟုိ)၊ ြမန်မာုိင်ငံ 

သတင်းမီဒီယာေကာင်စီ၊ ြမန်မာုိင်ငံဟာသပညာရှင်များအစညး်အံုး(ဗဟုိ)ှင့် 

ြမန်မာုိင်ငံဂီတအစညး်အံုး(ဗဟုိ)တုိက ြပငး်ထန်စာွ တ်ချကန်ကွက်ေကာငး်  

သေဘာထားထုတ်ြပန်ချက်များကုိ အသီးသီးထုတ်ြပန်ခ့ဲေကာင်း သတင်းရရိှသည်။                                                                                            

သတင်းစ်

ေနာင်ချိမိ မိနယ်ပညာေရးမှးုံး 

ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင် အစည်းအေဝးခန်းမအား 

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ 

ဖျက်ဆီးခဲ့မ အေပ  သေဘာထားထုတ်ြပန်ချက်များ ထုတ်ြပန်

ေနြပည်ေတာ်   ေမ   ၃၁

ကပ လီပင်လယ်ြပင်၊ ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပုိင်း၊ အေရှအလယ်ပုိင်းှင့် 

အေရှေြမာက်ပိုင်းတိုတွင် မုတ်သုံေလအားအသင့်အတင့်မှ အားေကာင်းေနပီး 

ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တွင ်တိမ်အသင့်အတင့်မ ှတိမ်ထူထပ်ေနသည်။ 

မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်

အ ေြခအေန

ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်းအုံး(ဗဟို) 

သေဘာထားထုတ်ြပန်ချက်

၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း (၂) ရက်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ(၃၁)ရက်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ (၃၁) ရက် ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)၊ ေနာင်ချိမိ၊ မိနယ်ပညာေရးမှးုံး၊ ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင် 

အစည်းအေဝးခန်းမအား NUG အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖဲွှင့် ၎င်း၏လက်ေအာက်ခံ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက 

မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း သိရှိရပါသည်။

အဆိုပါ မိုင်းေဖာက်ခွဲမ ေကာင့ ်အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း ေကျာင်းအုပ်ကီး (၃) ဦး မိုင်းစထိမှန် စိုးရိမ်ရဒဏ်ရာ  

ရရှိခဲ့ေကာင်းှင့ ် လက်ေထာက်မိနယ်ပညာေရးမှးအပါအဝင ်ေကျာင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမ (၄) ဦးှင့် အရပ်သားဝန်ထမ်း 

(၁) ဦးတို မစုိးရိမ်ရဒဏ်ရာများ ရရိှခ့ဲေကာင်း၊ ဒဏ်ရာရသူများအား ြပင်ဦးလွင်မိရိှ တပ်မေတာ်ေဆးံုသုိ ပုိေဆာင်၍ ေဆးဝါး 

ကုသေပးလျက်ရှိပီး ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးတစ်ဦးမှာ ရရှိဒဏ်ရာများြဖင့ ်ေသဆုံးသွားခဲ့ေကာင်း သိရှိရပါသည်။

၎င်းအဖျက်လုပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍  ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်းအုံး(ဗဟို)အေနြဖင့်  ြပင်းထန်စွာ တ်ချကန်ကွက်ပါ

ေကာင်း  သေဘာထားထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်းအုံး(ဗဟို)



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ခံရမ ေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းစွာဆ ြပမ များတွင ်ပါဝင်ခဲ့မိေသာ 

ေကာင့်လည်းေကာင်း၊ သွားလာမ ခက်ခဲြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း စိုးရိမ်ေကာင့်ကမ များေကာင့ ်

တာဝန်မှကင်းကွာခ့ဲေသာ ပညာေရးဝန်ထမ်း ဆရာ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းြဖင့် အေရးယူခံထား 

ရသည့် ဆရာ ဆရာမများအေနြဖင့် ိုင်ငံသားမျိးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ 

အနစ်နာဟူေသာ နာသုံးနာကို  ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်ကိ ု ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရန်အတွက ်

မမိတိို၏သေဘာဆ အေလျာက် မိမိတုိေနာက်ဆံုးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲရာ ေကျာင်းတည်ရိှသည့ ်မိနယ် 

ပညာေရးမှးုံးသိုြဖစ်ေစ၊ မိမိတိုလက်ရှိေနထိုင်ရာေဒသရှိ နီးစပ်ရာမိနယ် ပညာေရးမှးုံးသိုြဖစ်ေစ 

၃၁-၅-၂၀၂၂ ရက်ေနမတိုင်မီ သတင်းပိုကရန် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၊ သတင်းထုတ်ြပန ်

ေရးအဖွဲက သတင်းထုတ်ြပန်ဖိတ်ေခ ခဲ့ရာ ယေနအထိ ဆရာ ဆရာမ ၂၄၈၂ ဦး ဆက်သွယ် သတင်းပိုခဲ့ 

ပါသည်။

ဆက်သွယ်သတင်းပုိရန် ဆ ရိှပါေသာ်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးှင့် အြခားေသာ အခက်အခဲ 

များေကာင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း သတင်းပိုိုင်ြခင်းမရှိေသာ ဆရာ ဆရာမများအတွက် သတင်းပို 

ဆက်သွယ်ရမည့်ရက်ကို (၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေပးလိုက်ေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ေနြပည်ေတာ်   ေမ   ၃၁

ြမန်မာိင်ုငကံေလးအလပ်ုသမား ပေပျာက်ေရး 

ဆိင်ုရာအမျိးသားေကာ်မတီ၏    ေစာင့်ကည့်အကဲြဖတ် 

စစိစ်ေရးလပ်ုငန်းေကာ်မတ ီတတယိအကမ်ိ ညိ  င်း 

အစည်းအေဝးကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ် 

ရှိ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို ြမန်မာိုင်ငံ ကေလးအလုပ ်

သမား   ေစာင့်ကည့်အကဲြဖတ်စိစစ်ေရးလုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီဥက    အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဦးဝင်းရှိန်ှင့်     ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ 

တက်ေရာက်ကပီး   တိုင်းေဒသကီး/   ြပည်နယ် 

အဖဲွဝင်များက ဗဒီယီိကွုန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့် တက်ေရာက် 

ကသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင ်ဒုတိယဝန်ကီးက ြမန်မာ 

ိုင်ငံ    ကေလးအလုပ်သမားပေပျာက်ေရးှင့် 

ပတ်သက်၍ ကေလးများအား ကေလးအလပ်ုသမား 

အြဖစ် ခိုင်းေစမ ၊ အထူးသြဖင် ့အဆိုးရားဆုံးပုံစံြဖင် ့

ခိင်ုးေစမ များ ေလျာန့ည်းပေပျာက်ေစရန်၊ ဥပေဒအရ 

တရားဝင် အလပ်ုလပ်ုကိင်ုခွင့်ရိှသည့် ကေလးအလပ်ု 

သမားများအား ထေိရာက်စွာ အကာအကွယ်ေပးရန်၊ 

ြမဝတီ   ေမ   ၃၁

ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမိနယ် 

တွင် ေကျာင်းေနအရယ်ကေလး 

များအားလုံး ပညာသင်ယူခွင့  ်

ရရိှေရးအတွက် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာ 

သင်ှစ်  မိနယ်အဆင့်  ေကျာင်း 

အပ်ှံေရးေန    အခမ်းအနားကို 

ယေနနနံက်၈နာရခဲွီက အမှတ်(၁) 

အေြခခံပညာ    အထက်တန်း 

ေကျာင်းေရှ   မျက်ှာစာတွင် 

ကျင်းပသည်။

ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်

ေရှးဦးစွာ    ြမဝတီခိုင်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ ဥက      ဦးစိုးတင့ ်

ှင့်  ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ 

က  ေကျာင်းအပ်ှံေရးေနအခမ်း

အနားဆိင်ုးဘတ်ုကိ ု   ဖဲကိးြဖတ် 

ဖွင့်လှစ်ေပးပီး    အေြခခံပညာ 

ေကျာင်းမှ ေကျာင်းသား  ေကျာင်း 

သူများက   “ြမန်မာ့ေကျာင်း”   

ေတးသခီျင်းြဖင့ ်     သဆီိေုဖျာ်ေြဖ 

ကသည်။

ဆက်လက်၍    အခမ်းအနား  

ဒုတိယပုိင်းကုိ     အဆုိပါေကျာင်း 

ခန်းမေဆာင်၌  ကျင်းပရာ ခိုင် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ      ဥက    

ရန်ကုန်    ေမ  ၃၁

၂၀၂၂-၂၀၂၃      ပညာသင်ှစ် 

အ ေြခခပံညာေကျာင်းများ  ေကျာင်း 

အပ်ံှ ေရးေန အခမ်းအနားကုိ ယ ေန 

နံနက် ၈ နာရီက   လမ်းမေတာ် 

မိနယ် အမှတ်(၁)အ ေြခခံပညာ 

အထက်တန်း ေကျာင်း    ခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် လမ်းမေတာ် 

တာဝန်မှ ကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရးဝန်ထမ်းများအား သတ်မှတ်ရက်တိုးြမင့် ဖိတ်ေခ ြခင်း

အ ရာယ်ရိှသည့်လပ်ုငန်းခွင်များတွင် လပ်ုကိင်ုေနရ 

သည့်   ကေလးအလုပ်သမားများ    ဖယ်ရှားပီး 

သင့်ေလျာ်ေကာင်းမွန်သည့် အလပ်ုအကိင်ုရရိှေရးှင့် 

သက်ေမွးပညာ တက်ေရာက်ိုင်ေရးတိုကို  စီမံ 

ေဆာင်ရက်ေပးရန် ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်ထား 

ေကာင်း။

ြမန်မာိင်ုင ံကေလးအလပ်ုသမားပေပျာက်ေရး 

ဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက ်၂၀၁၉- 

၂၀၂၃ ခုှစ် ပထမ ငါးှစ်စီမံချက်ပါ ရည်မှန်းချက် 

(၆)ရပ်ကို  စက်မ ကုန်ထုတ်က  ၊  စီးပွားေရးှင့ ်

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးက  များ၌     စီမံချက် 

ဦးစားေပး  တိုင်းေဒသကီး/   ြပည်နယ်များတွင ်

အသက် ၁၄ ှစ်ေအာက် ကေလးအလပ်ုသမားများှင့ ်

အသက် ၁၄ ှစ်မှ ၁၈ ှစ်အကား ကေလးအလပ်ုသမား 

များကို   အုပ်စု ှစ်ခုခွဲ၍   အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

ေကာ်မတီဝင်များအေနြဖင့်    ြမန်မာိုင်ငံ 

ကေလးအလုပ်သမား      ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ 

အမျိးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက် (၂၀၁၉-၂၀၂၃ 

ခှုစ်) ပထမ ငါးှစ်စမီခံျက်ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ချက်များသည ်  ြမန်မာိုင်ငံ   ကေလး 

အလုပ်သမားပေပျာက်ေရး      စီမံချက်တစ်ခုလုံး 

ေအာင်ြမင်ေစေရး အလွန်အေရးပါသည့် အစိတ် 

အပိုင်းြဖစ်၍ ရလဒ်ေကာင်းများရရှိေစရန ်ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့်   အမျိးသားေရးတာဝန်ကို 

ထမ်းရက်ေနြခင်းဟ ုခံယူပီး သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီး 

ဌာနများ၊ တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွများ၊ 

လမူ မတ်ိဖက်အဖဲွအစည်းများ၊ INGO၊ NGOs များက 

စ်ဆက်မြပတ်   ပူးေပါင်းအေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ လုပ်ငန်းေကာ်မတီဝင်များှင့်     

တက်ေရာက်လာသမူျားက လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက် 

များကို   ေဆွးေွးတင်ြပကရာ   ေကာ်မတီဥက    

ဒတုယိဝန်ကီးက တင်ြပချက်များအေပ  လိအုပ်သည် 

များ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

ထိုေနာက ်လုပ်ငန်းေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှး၊ 

အလုပ်ုံှင့် အလုပ်သမားဥပေဒ စစ်ေဆးေရးဦးစီး 

ဌာန     န်ကားေရးမှးချပ်က   တတိယအကိမ် 

လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင ် ဆုံးြဖတ်ရမည် ့

အချက်များကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပ အတည်ြပချက် ရယ ူ

ပီး ေကာ်မတဦက    ဒတုယိဝန်ကီးက ေရှလပ်ုငန်းစ် 

များအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် ေြပာကားခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                          သတင်းစ်

ြမန်မာိုင်ငံ ကေလးအလုပ်သမား ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားေကာ်မတီ၏ 

ေစာင့်ကည့်အကဲြဖတ် စစိစ်ေရးလပ်ုငန်းေကာ်မတ ီတတယိအကမ်ိ ညိ  င်းအစည်းအေဝးကျင်းပ

ဦးစိုးတင့်က  အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး မိနယ်ပညာေရးမှး 

ဦးြမင့်ဦးက    ေကျာင်းပညာေရး 

စနစ်များှင့် ေကျာင်းအပ်ှံေရး 

လုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်ေနမ  

ကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ထိုေနာက်     ြမဝတီမိနယ ်

အတွင်းရှိ  အေြခခံပညာေကျာင်း 

များမှ  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များအတွက် ခိင်ုစမီအံပ်ုချပ်ေရး 

အဖွဲဥက    ဦးစိုးတင့်ှင့ ်    ဌာန 

ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများ၊  ခုိင်ှင့် 

မိနယ်အဆင့် အမျိးသမီးေရးရာ 

အဖွဲ၊   မိခင်ှင့်   ကေလးေစာင့ ်

ေရှာက်ေရးအသင်း     ဥက   ှင့်  

အဖဲွဝင်များက  ေငွကျပ်သိန်း ၇၀  

တန်ဖိုးရှိ   ေကျာင်းသုံး    ြပ  ာန်း 

စာအုပ်၊   ဗလာစာအုပ်၊   ခဲတံ၊ 

ေဘာပင်ှင့ ်ေကျာပိုးအတ်ိများကိ ု    

ေကျာင်းအလိုက်     ေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိန်လင်းေအာင်(ြပန်/ဆက်)

ြမဝတီမိနယ်၌ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်

ေကျာင်းအပ်ှံေရးေနအခမ်းအနား ကျင်းပ

လမ်းမေတာ်မိနယ်၌ ေကျာင်းအပ်ှံ ေရးေနအခမ်းအနား ကျင်းပ
မိနယ်         စီမံအုပ်ချပ် ေရး  အဖွဲ 

ဥက     ဦးသက်ေနာင်ြဖက အဖွင့် 

အမှာစကား        ေြပာကားပီး 

တာဝန်ခံ    မိနယ်ပညာေရးမှး 

ဆရာမကီး     ေဒ နီလာေမာ်က 

ပညာေရးအေြခအေန၊ ေကျာင်း 

အပ်ံှေရးှင့ ်ေကျာင်းဖွင့်လှစ်ြခင်း 

ဆိင်ုရာများကိ ု  ရှင်းလင်းေြပာကား 

သည်။       

ထိုေနာက်       ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအတွက ်    ိုင်ငံ 

ေတာ်မှ အခမဲေ့ထာက်ပံေ့ပးသည့် 

ဗလာစာအုပ်ှင့် လှဒါန်းပစ ည်း 

များကို    လမ်းမေတာ်မိနယ ်

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ     ဥက    

ဦးသက်ေနာင်ြဖက ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား   ေပးအပ် 

သည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို မိနယ်အဆင့် 

ဌာနဆိုင်ရာများ၊     ေကျာင်းအုပ ်

ဆရာ ဆရာမကီးများှင့် တာဝန် 

ရှိသူများ   တက်ေရာက်ခဲ့က ပီး 

အထက(၁) ေကျာင်းသား ေကျာင်း 

သူများက   ဇာတိမာန်သီချင်းြဖင့ ်

သီဆိုေဖျာ်ေြဖခဲ့ကေကာင်း သိရ 

သည်။                 

ေကျာ်ဆန်းြမင့ ် 

ြပင်ပအလင်းေရာင်ကိ ုအသုံးချပါ၊ 

မလိုအပ်ေသာ အိမ်တွင်းလ ပ်စစ်မီးများကိ ုေလ ာ့သုံးပါ



ဇွန်    ၁၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၃၁-၅-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။  

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၃၀-၅-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၃၁-၅-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၇,၃၃၉) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၀) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၁၄) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၂၀၅,၃၉၇) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၃၃၆) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကသုမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနတွင်ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ(၂၇) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသစူစုေုပါင်း (၅၉၂,၃၀၃) ဦး ရိှပြီဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖင့် ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရှိပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကိ ု

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှထားရိှရန်လိအုပ်သကဲသ့ို ကိယ်ုဝန်ေဆာင်ှင့ ်ိုတိက်ုမခိင်များ၊ ေသွးတိုး၊ ှလုံး၊ 

ဆီးချိအစရိှသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါရိှသမူျားသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှကရန် 

အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် 

၁၂ ှစ်မှ အသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆး 

 ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့ပ်တ်သက်၍ သတင်းထတ်ုြပနြ်ခင်း

(၃၁-၅-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၀ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၁၄ ရာခိုင် န်းရှိ

အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့အ်ထက်ရိှေသာ ြပည်သမူျားအား ထပ်ေဆာင်းကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက ်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၁၉၃၇၉ ၉၄၆၂၂၉၈ ၄၃၀၇၉

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၅၄၉၇၃ ၅၈၉၅၄၂၃ ၁၅၆၅၉၁

၃။ မေလးရှား ၄၅၀၅၀၅၉ ၄၄၄၅၆၁၁ ၃၅၆၆၉

၄။ ထိုင်း ၄၄၅၀၄၅၇ ၄၃၈၀၅၇၇ ၃၀၀၂၂

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၀၅၈၁ ၃၆၂၇၇၁၁ ၆၀၄၅၅

၆။ စင်ကာပူ ၁၂၉၈၃၀၉ ၁၂၂၀၄၄၀ ၁၃၈၆

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၃၃၆ ၅၉၂၃၀၃ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၀၉၉၈၉ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၆

၉။ ဘူိုင်း ၁၄၈၆၇၄ ၁၄၆၈၅၄ ၂၂၃

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၄ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၅၇၃၀၅၉၇ ၈၂၁၅၁၈၃၁ ၁၀၃၁၂၈၆

၂။ အိ ိယ ၄၃၁၅၈၅၈၂ ၄၂၆၁၅၅၇၄ ၅၂၄၆၃၀

၃။ ဘရာဇီး ၃၀၉၇၇၆၆၁ ၂၉၉၇၁၃၀၈ ၆၆၆၅၆၈

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၄၈၄၁၁၁ ၂၈၈၇၂၉၇၃ ၁၄၈၂၅၁

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၃၁၀၂၉၄ ၂၅၃၁၁၆၀၀ ၁၃၉၀၆၉

၆။ ဗိတိန် ၂၂၂၉၄၅၂၄ ၂၁၉၂၃၅၈၀ ၁၇၈၅၄၉

၇။ ုရှား ၁၈၃၃၁၃၆၃ ၁၇၇၃၉၃၅၆ ၃၇၉၁၁၇

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၁၀၃၆၃၈ ၁၇၇၀၂၉၁၉ ၂၄၁၇၆

၉။ အီတလီ ၁၇၃၉၆၇၂၃ ၁၆၅၃၁၂၃၁ ၁၆၆၆၃၁

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၇၁၇၇၂ ၁၄၉၇၀၃၁၀ ၉၈၉၆၁

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ေနြပည်ေတာ်   ေမ   ၃၁

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေန

ြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများကိ ုေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့ ်နယ်စပ် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ တင်သွင်း 

ိင်ုေရးအတွက် အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီစစီ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရိှရာ ေမ ၃၁ ရက်တွင် ချင်းေရ ေဟာ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းမှ ကမု ဏ ီ

ှစ်ခု၊ ယာ်စီးေရသုံးစီးြဖင့် တစ်ကိုယ်ေရသုံးကာကွယ်ေရး 

ဝတ်စုံ ၅၀၀၀၀ ှင့် ှာေခါင်းစည်းေြခာက်တန်  တင်သွင်းခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိင်ုရာဌာနများှင့် ညိ  င်းထားသည့် SOP 

များှင့်အညီ ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့် 

ေဆးဝါးှင့ဆ်က်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့ဆ်က်စပ်သည့ ်

အသိေပးေကညာချက်များကုိလည်း အများြပည်သူသိရိှေစရန် 

ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်သည် ့www.commerce.gov.mm 

တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း 

သိရသည်။                                                       သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

ြပည်ပမှအဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

ဆိုးလ်   ေမ   ၃၁

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၇၁၉၁ 

ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်အဆိုပါေရာဂါကူးစက ်

ခံရသူ   စုစုေပါင်း   ၁၈၁၀၃၆၃၈ ဦးရှိလာေကာင်း 

ေတာင်ကိုရီးယား ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက 

ေမ ၃၁ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူကိုးဦး 

ထပ်မံေတွရိှြခင်းေကာင့် ုိင်ငံတစ်ဝန်းတွင် အဆုိပါ 

ေရာဂါြဖင့ေ်သဆုံးသေူပါင်း ၂၄၁၇၆  ဦးရိှလာေကာင်း  

ေတာင်ကုိရီးယားေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ် 

ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။ အဆိုပါတစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူအေရ 

အတွက်သည် ိုင်ငံအတွင်း ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း၏ 

သုည ဒသမ ၁၃ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၈၆ 

ဒသမ ၉ ရာခိင်ု န်းအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးှစ်ကမ်ိ ထိုးံှေပးပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ် ၆၄ ဒသမ 

၉ ရာခိုင် န်းအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

တတိယအကိမ်      အပိုေဆာင်းထိုးှံေပးပီးြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အစ လာမ ာဘတ်   ေမ   ၃၁

ပါကစ တန်ုိင်ငံ     ေတာင်ပုိင်း  ဆင်းြပည်နယ် 

ဂိတုခီိင်ု၌ ေမ ၃၁  ရက်က  ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကား 

တစ်စီးအေဝးေြပးလမ်းေပ ၌          အရှိန်လွန် 

တိမ်းေမှာက်ခဲ့ေကာင်းှင့ ်  အဆိုပါြဖစ်စ်အတွင်း 

ငါးဦးေသဆုံးကာ  ၁၃  ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။ 

အဆိုပါ  ြဖစ်စ်အတွင်း    ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသ ူ

ခရီးသည် ၁၀ ဦးမှာလည်း စုိးရိမ်ရသည့်အေြခအေန 

တွင်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါ  ဘတ်စ်ကားသည ်   ိုင်ငံအေနာက် 

ေြမာက်ပိုင်းပက်ရ ဝါမှ    ေတာင်ပိုင်းဆိပ်ကမ်းမိ 

ကရာချသုိိ ထွက်ခွာလာစ် တိမ်းေမှာက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း   ေမာ်ေတာ်ယာ်များ   ကံ့ခိုင်မ  

အားနည်းြခင်း၊ လမ်းများအဆင့်မမီြခင်း၊ လမ်းစည်း 

ကမ်းများ မလိက်ုနာြခင်းတိုေကာင့ ်ယာ်တိက်ုမ များ 

ြဖစ်ပွားေလ့ရှိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဟွိင်း   ေမ   ၃၁

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသို   ယခုှစ် 

ပထမ ငါးလအတွင်း ိုင်ငံတကာ 

ခရီးသွား ၃၆၅၃၀၀ ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး 

၎င်းအေရအတွက်သည် ပီးခဲသ့ည့် 

ှစ် အလားတူအချနိ်ကထက် ၄ 

ဒသမ ၅ ဆခန်  များြပားေကာင်း 

ဗဟိစုာရင်းအင်းုံးက ေမ ၃၁ ရက် 

တွင် ေြပာကားသည်။

ိုင်ငံအတွင်းသို  ေလေကာင်း 

ခရီးြဖင့ ်လာေရာက်သည့ခ်ရီးသည် 

အေရအတွက်သည်   စုစုေပါင်း 

လာေရာက်သူခရီးသည ်    အေရ 

အတွက် ၏ ၈၇ ဒသမ ၈ရာခိင်ု န်း 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ယခုှစ်   ပထမငါးလအတွင်း 

အာရှိုင်ငံများမှ      ခရီးသည် 

၂၃၀၉၈၈ ဦး   ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသို

လာေရာက်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

ထုိြပင်ုိင်ငံအတွင်းသုိ ဥေရာပ၊ 

အေမရိကှင့် သမုဒ ရာဇုန်ိုင်ငံ 

များမှခရီးသည်များ လာေရာက်မ  

လည်း ြမင့်တက်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။ ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးှင့ ်ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းများမှာ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါေကာင့် ေှာင့်ေှးမ  

များြဖစ်ခဲရ့သြဖင့ ်ယခှုစ်မတ် ၁၅ 

ရက်မှစတင်၍  ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ 

နယ်စပ်များကိ ု  ိုင်ငံတကာခရီး 

သွားများအတွက်     ြပန်လည် 

ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

၂၀၁၉ ခှုစ်တွင် ိင်ုငအံတွင်းသို 

ိုင်ငံတကာခရီးသွား ၁၈ သန်း   

ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်ှင့် 

၂၀၂၁ ခုှစ်တုိတွင်      ိင်ုငတံကာ 

ခရီးသွားဝင်ေရာက်မ  ကျဆင်းခဲ့ 

သည်။ ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် ဗီယက်နမ် 

ိုင်ငံသို   ိုင်ငံတကာခရီးသွား 

ငါးသန်းေကျာ်  ဝင်ေရာက်လာေစ 

ရန် ရည်မှန်းချက်     ထားရိှေကာင်း 

ဗီယက်နမ်   အမျိးသားခရီးသွား 

လုပ်ငန်းအုပ်ချပ်မ       အဖွဲက 

ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ေဟာ့ကိုင်းဒိုး   ေမ   ၃၁

ဂျပန်ိုင်ငံေြမာက်ပိုင်း       ေဟာ့ကိုင်းဒိုး၌ 

 ခင်းကည့်ေမာ်ေတာ်ဘုတ် တိမ်းေမှာက်မ ြဖစ်စ်မှ 

ခရီးသည် ၁၂ ဦးမှာ လက်ရိှအချန်ိအထ ိေပျာက်ဆုံးေန 

ဆဲြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကာဇူဝမ်း အမည်ရိှ ေမာ်ေတာ်ဘုတ်မှာ ဧပီ ၂၃ 

ရက်က ရှီရာတိုကိုပင်လယ်ေအာ်တွင ်တိမ်းေမှာက ်

ခဲ့ရာ  ခရီးသည် ၁၄ ဦး  ေသဆုံးေကာင်း မူလက 

အတည်ြပထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ 

ေမ ၂၉ ရက်မှ ၃၁ ရက်အတွင်း ဂျပန်ကမ်းေြခ 

ေစာင့်တပ်ဖွဲှင့ ်   တာဝန်ရှိသူများက  ကယ်ဆယ် 

ရှာေဖေွရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်စ် ေဒသခံ ငါးဖမ်း 

လုပ်သားများှင့်  ေရယာ်  ၃၀   ခန် ပူးေပါင်းပါဝင်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။   

လက်ရိှအချန်ိတွင် အဆိပုါ ေမာ်ေတာ်ဘတ်ုအား 

ေဟာ့ကိုင်းဒိုးရှိ ေအဗာရှီရီဆိပ်ကမ်းတွင် ဆယ်ယူ 

ထားရိှပီး တာဝန်ရိှသမူျားက လိအုပ်သည့စ်စ်ေဆးမ  

များ ြပလုပ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဂျပန်ိုင်ငံ ေဟာ့ကိုင်းဒိုး၌  ခင်းကည့် ေမာ်ေတာ်ဘုတ်

တိမ်းေမှာက်မ ြဖစ်စ်မှ ခရီးသည် ၁၂ ဦး ေပျာက်ဆုံးေနဆဲ

နယူးေဒလီ   ေမ   ၃၁

အိ ိယိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်  တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၃၃၈ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိသြဖင့ ်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသ ူ

ေပါင်း ၄၃၁၅၈၀၈၇  ဦးရိှလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆံုးအချက်အလက်များအရ 

သိရသည်။

ထိုြပင် အိ ိယိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူ ၁၉ ဦး ထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်အဆိုပါ 

ေရာဂါြဖင့ ် ေသဆုံးသေူပါင်း ၅၂၄၆၃၀ ရိှလာေကာင်း 

သိရသည်။

လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး ေတွရိှဆလဲနူာ 

စုစုေပါင်း ၁၇၈၈၃ ဦးရှိေကာင်းှင့် လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသ ူ၂၁၃၄ ဦး ထပ်မေံတွရိှသြဖင့ ်အဆိပုါ 

ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း ၄၂၆၁၅၅၇၄ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၃၃၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၇၁၉၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ပါကစ တန်ိုင်ငံ ေတာင်ပိုင်း ဆင်းြပည်နယ ်ဂိုတီခိုင်၌

ခရီးသည်တင ်ဘတ်စ်ကားတစ်စီး တိမ်းေမှာက်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသို ယခုှစ်ပထမငါးလအတွင်း ိုင်ငံတကာခရီးသွားဝင်ေရာက်မ  ြမင့်တက်ခဲ့

ဝယ်လင်တန်   ေမ   ၃၁

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ 

၈၄၃၆ ဦး ထပ်မံေတွရှိခဲ့ေကာင်းှင့ ်၁၈ ဦး ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ေကာင်း 

နယူးဇီလန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများ 

အနက် ၂၇၄၆ ဦးသည် ိင်ုင၏ံအကီးဆုံးမိြဖစ်သည့ ်ေအာက့လန်မိမှ 

ြဖစ်ေကာင်း နယူးဇလီန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ထတ်ုြပန်ချက်အရ 

သိရသည်။

လက်ရိှတွင် နယူးဇလီန်ိင်ုင ံအထူးကပ်မတ်ကသုေဆာင်များတွင် 

ေဆးဝါးကုသမ ခံယူလျက်ရိှသူများအပါအဝင် ေဆးံုများ၌ ေဆးဝါးကုသမ  

ခံယူလျက်ရှိသ ူ၃၈၉ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

နယူးဇလီန်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ စတင်ြဖစ်ပွားချန်ိမှ 

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၈၄၃၆ ဦး ထပ်မံေတွရှိ စတင်ကာ လက်ရိှအချန်ိအထ ိကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း 

၁၁၅၇၃၀၈ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

နယူးဇီလန်ိုင်ငံသည်   ခရီးသွားအားလုံးှင့ ်  ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ 

ကိုင်ေဆာင်ထားသူများအားလုံးအတွက ်နယ်စပ်ေဒသများကိ ုဇူလိုင် 

၃၁ ရက်တွင်    ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း နယူးဇီလန ်

ဝန်ကီးချပ် ဂျက်ဆင်ဒါအာဒန်က ေြပာကားခဲ့သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ေမ   ၃၁
မျက်ေမှာက်ကာလတွင ်    ြဖစ်ပွားလျက်ရှိေသာ   လုံ ခံေရး၊ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးှင့ ်အကမ်းဖက်မ  တားဆီးေရးဆိင်ုရာ ကစိ ရပ် 
များှင့်ပတ်သက်၍  ပရိသတ်များ၏  ရင်တွင်းခံစားချက ်စကားသံ 
များအား သဇင် FM ၏ “ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား”အစအီစ်မှ 
“၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် ခမ်ိးေြခာက်မ များကားက ပညာ 
ရှာကမယ့ ်အနာဂတ်ရဲ မျိးဆက်သစ်များ”ေခါင်းစ်ြဖင့် ဇွန် ၁ ရက် 
မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထုတ်လ င့်တင်ဆက်ေပးသွားမည ်ြဖစ်သည်။

အလားတူ လာမည့်အပတ်ဗုဒ ဟူးေန မွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် “စစ်ကုိင်း 
တိင်ုးေဒသကီး ကေလးမိတွင် PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများ၏ 

ြပစ်မ ကျးလွန်သူများအား သိမ်းဆည်းရမိသည့် စိတ်ေြပာင်း 

ေဆးဝါး ကက်တမင်းများှင့်အတ ူေတွရစ်။

“ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား”အစီအစ် ထုတ်လ င့်မည်
မီး  ဖျက်ဆီးခဲမ့ ေကာင့ ်အမှတ်(၈)အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း 
ရှိ စာသင်ေကျာင်းေဆာင ် ှစ်ေဆာင်ှင့်  စာသင်ခုံများ  မီးေလာင ်
ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့ရသည့်ြဖစ်စ်”ှင့်ပတ်သက်သည့်    ေခါင်းစ်ြဖင့ ်
ေဆွးေွးတင်ဆက်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်    ပါဝင်ေဆွးေွးလိုသူ 
ပရသိတ်များအေနြဖင့ ်အပတ်စ် ကာသပေတးေန  နနံက် ၁၀ နာရမှီ 
၁၁ နာရီအတွင်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၈၉၉၀၉၉၅၉၅ သို အမည်၊ ေနရပ် 
လပ်ိစာ၊ အလပ်ုအကိင်ုှင့ ်ြပန်လည်ဆက်သွယ်ရမည့ ်ဖန်ုးနပံါတ်တိုကိ ု
Message ေပးပိုပါဝင်ိင်ုပြီဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ပါဝင်လာသည့ ်ပရသိတ် 
များ၏ ဖန်ုးနပံါတ်များှင့ ်ကိယ်ုေရးအချက်အလက်များအား လ ိဝှက် 
ေပးထားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                            သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ေမ  ၃၁
တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် 
တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ထေိရာက်စွာ တားဆီးအေရးယူိင်ုေရး ေဆာင် 
ရက်လျက်ရှိရာ ေမ ၂၇ ရက်တွင် မေကွးတိုင်း 
ေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက် 
ေရးအထူးအဖွဲ၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  ပူးေပါင်း 
စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 
ခဲရ့ာ ပခကု မိနယ်အတွင်း လိင်ုစင်မဲဆ့ိင်ုကယ် 
ေြခာက်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၅၇၀၀၀၀)
ကိ ုပုိကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒအရ  လည်းေကာင်း၊  
ေမ ၂၉ ရက်တွင် ပခုက မိနယ် ဧရာဝတီတံတား 
စစ်ေဆးေရးဂိတ်၌ တရားမဝင်သယ်ေဆာင ်
လာေသာ စက်သုံးဆီ ဂါလန် ၂၃၀၀ (ခန်မှန်း 
တန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၃၃၄၀၀၀၀)ှင့ ် အဆိုပါ 
စက်သုံးဆမီျား တင်ေဆာင်လာသည့ ်ကန်ုတင် 
ယာ်တစ်စီး         (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်
၂၅၀၀၀၀၀၀)ကို ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစ ည်း 

ေနြပည်ေတာ်   ေမ   ၃၁
ရှမ်းြပည်နယ ်(အေရှပိုင်း) မိုင်းပျ်းမိ၌ ေငွကျပ် ၁ ဒသမ ၂၇၅ 

ဘလီီယံတန်ဖုိးရိှ စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါး ကက်တမင်း ကီလုိ ၁၅၀ သိမ်းဆည်း 
ရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်များ 
ပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ေမ ၂၉ ရက် ည ၉ နာရတွီင် ရှမ်းြပည်နယ် 
(အေရှပိင်ုး) မုိင်းပျ်းမိ အလယ်ပိင်ုးရပ်ကွက် နမ့ပ်န်ိးေချာင်းအနီးတွင် 
လ  င်မငး်ထွနး် ေမာငး်ှင်ပီး စုိငး်ဆမ် လုိက်ပါလာသည့် ယာ်ကို 
သတင်းအရရှာေဖရွာ ယာ်ေပ မှ ေငကွျပ် ၁ ဒသမ ၂၇၅ ဘလီယီတံန်ဖိုးရိှ 
စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါး  ကက်တမင်း  ကီလို ၁၅၀ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး 
စစ်ေဆးချက်အရ ည ၁၀ နာရီတွင် မိုင်းပျ်းမိ၌ စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါး 
ကက်တမင်းများ  သယ်ေဆာင်ရာတွင်  ပူးေပါင်းပါဝင်သူများြဖစ်သည့် 
စိုင်းယီ၊ နန်းဟုန်၊ စိုင်းငိုှင့ ်စိုင်းလင်းတို ေလးဦးကိ ုဆိုင်ကယ်ေလးစီး 
ှင့အ်တ ူဆက်လက်ဖမ်းဆီးရမခိဲေ့ကာင်း၊ စစ်ေဆးေဖာ်ထတ်ုချက်အရ  
ကျိင်းတံု မိ   (၄) ရပ်ကွက်ေန  စုိင်းလံုေကျာက် (ခ) စုိင်းံွေကျာက်က  
သိမ်းဆည်းရမိ စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါးများကို မိုင်းပျ်းမှကျိင်းတုံသို 
သယ်ေဆာင်ခုိင်းြခင်းြဖစ်ပီး ၎င်းမှာ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်လျက်ရိှသြဖင့် 

မိုင်းပျ်းမိ၌ စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါး ကက်တမင်း ကီလို ၁၅၀ သိမ်းဆည်းရမိ

ဥပေဒအရ  အေရးယူထားရှိပီး   ကွင်းဆက်ြပစ်မ ကျးလွန်သူများကိ ု
ဆက်လက်စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

                သတင်းစ်

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊ တိရ စ ာန်အစာများ၊ စက်သုံးဆီများ၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့် လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်များ သိမ်းဆည်းရမိ
ဆိုင်ရာဥပေဒအရ လည်းေကာင်း စုစုေပါင်း 
(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်    ၃၈၉၁၀၀၀၀)ကို 
သမ်ိးဆည်းအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

ထိုြပင် ေမ ၃၀  ရက်တွင်   အေကာက်ခွန် 
ဦးစီးဌာန၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်    မွန်ြပည်နယ် 
မရမ်းေချာင် အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ 
တာဝန်ကျပူးေပါင်းအဖွဲက စစ်ေဆးမ များ 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ  ြမဝတီမိမှ ရန်ကုန်မိသို 
ထွက်ခွာလာေသာ ကန်ုတင်ယာ်တစ်စီးေပ ၌ 
သွင်းကန်ုေကညာလ ာ(ID)တွင် ေကညာထား 
သည်ထက် ပုိမုိတင်ေဆာင်လာေသာ Double 
A တံဆိပ် A4 စက ထုပ်များ (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 
ေငွကျပ် ၃၆၀၇၅၀၀)ကို  သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး 
အေကာက်ခွန်   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ 
အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတူ   ေမ ၃၁ ရက်တွင်    ကရင် 
ြပည်နယ်  တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက် 
ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန် ခဲွမ ြဖင့ ်ေကာက့ရတ်ိ 
(တံတားကျိး)  စုေပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ 

တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ကုန်တင်ယာ်တစ်စီးေပ ၌ 
တရားဝင်စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
တစ်စုတံစ်ရာ တင်ြပိင်ုြခင်းမရိှသည့ ်တရိစ ာန် 
အစာများ(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၁၁၀၀၀၀)
ကိ ုသိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး အေကာက်ခွန်လုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းှင့အ်ည ီ အေရးယေူဆာင်ရက်လျက်ရိှ 
သည်။

၎င်းအြပင ် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  တရား 
မဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏  
စီမံခန် ခဲွမ ြဖင့် တုိင်းေဒသကီး သစ်ေတာဦးစီး 
ဌာန    ဦးေဆာင်ေသာ  စစ်ေဆးေရးအဖွဲက 
စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ေတာင်ငူခုိင် 
ေရတာရှည်မိနယ်ှင့ ်     အုတ်တွင်းမိနယ ်
အတွင်း တရားမဝင်သစ်မျိးစု ံ၅ ဒသမ ၉၇၂၈ 
တန်   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၂၇၆၃၀၃၀)ကိ ု

သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ 
အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ေမ ၂၇၊ ၂၉၊ ၃၀ ှင့် ၃၁  ရက် 

များတွင် သမ်ိးဆည်းရမမိ စစုေုပါင်းမှာ အမ တဲွ 

၁၃ မ  (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၄၆၃၉၀၅၃၀) ြဖစ် 

ေကာင်း တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမှ သိရသည်။  သတင်းစ်

ေရတာရှည ် ေမ ၃၁

ေရတာရှည်        မိနယ် 

ဆွာမင်းလမ်း     ေကျးရာအုပ်စ ု

တံတားကီး   ေကျးရာအနီး 

ဆွာေချာင်း၌ ယမန်ေနညေန ၅ 

နာရီခွဲက   ကေလးငယ်သုံးဦး 

ေရနစ်ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း    သိရ 

သည်။

ြဖစ်စ်မှာ       ေအးသာယာ 

ေကျးရာေန ကိုဖိုးသ  ကန်သည် 

သားြဖစ်သ ူ   ေမာင်သီဟထွန်း 

ှစ်ှစ်၊ တမူများြဖစ်ေသာ မသစဲ ု

ေရတာရှည်မိနယ ်ဆွာေချာင်း၌ ကေလးငယ်သုံးဦး ေရနစ်ေသဆုံး
လ  င် ၁၁ ှစ်၊  မေဆာင်းသီရိမွန ်

ရှစ်ှစ်တိုှင့်အတူ ွားလှည်းြဖင် ့

ယမန်ေန  ညေနပိုင်းက တံတား 

ကီးေကျးရာသို စပါးမျိးသယ်ယူ 

ရန်သွားခ့ဲသည်။ 

၎င်းတုိသည်     ရာအေနာက ်

ေြမာက်ဘက်ရှ ိ      ရထားလမ်း 

တံတားေအာက် ဆွာေချာင်းတွင်  

ွားှစ်ေကာင်ကိ ု   ေရတိုက်စ်   

တတံားေပ မှ ရထားြဖတ်သွားခဲရ့ာ   

ွားှစ်ေကာင်မှာလန်ပီး ေရထဲသုိ 

ခုန်ဆင်းသွားခဲ့သြဖင့ ်   ကိးကိုင ်

ထားေသာ ကေလးသုံးေယာက်ှင့် 

ကိဖုိုးသ  ကန်ပါ ေရထသဲိုကျသွားခဲ ့

သည်။    ကေလးသုံးေယာက်မှာ   

ေရထဲြမပ်သွားခဲ့ပီး    မေတွရ 

ေတာ့သြဖင့်    ကိုဖိုးသ  ကန်က 

တံတားကီးရာထဲကို  ေအာ်ဟစ် 

အကအူညေီတာင်း လိက်ုလရှံာေဖ ွ

ခဲ့ရာ    ညေန ၆ နာရီခွဲခန်တွင် 

ေမာင်သီဟထွန်း        ှစ်ှစ်ကုိ 

ဆွာေချာင်းေအာက်ဘက်  ေရနီး 

ေကျးရာအနီး ေရထဲမှ ေသဆုံး 

လျက် ေတွရှိခဲ့သည်။ မသဲစုလ  င် 

၁၁ ှစ်ကို       ယေန  နံနက်  ၈ 

နာရ ီ   မနိစ် ၂၀ တွင်    တတံားကီး 

ရာေအာက်ဘက ်   ကညင်အိုင ်   

ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်း ေြမာက် 

ဘက်  ဆွာေချာင်းထဲမ ှေသဆုံး 

လျက်   ေတွရှိခဲ့ပီး  ကျန်သည့် 

မိန်းကေလး     အေလာင်းကို 

ဆက်လက်ရှာေဖဆွြဲဖစ်ကာ အမ  

ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍    ဆွာ 

နယ်ေြမရဲစခန်းတွင် ေသမ ေသခင်း  

အမ ဖွင့်စစ်ေဆးလျက်ရိှေကာင်း   

သိရသည်။            ကိုလွင်(ဆွာ)



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂  

ေနြပည်ေတာ်   ေမ  ၃၁

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်အနာဂတ် 

ရင်ေသွးငယ်များ၏     ပညာေရးတွင ် 

ေနာက်ကျကျန်ရစ်မ    မြဖစ်ေပ ေစေရး 

အတွက်    ပညာသင်ကားိုင်မ   အခွင့် 

အလမ်းကိ ု    ြပည့်ဝစွာအသံုးချုိင်ေစရန် 

အေြခခပံညာေကျာင်းများကိ ု  ဇွန် ၂ ရက် 

တွင်    စတင်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး    စီမံ 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။   

ထိုသို ပညာသင်ကားရာတွင်လည်း 

ေကျာင်းေနအရယ်   ကေလးငယ်တိုင်း 

ပညာသင်ယခွူင့ရ်ရိှေစေရး  ေမ ၂၅ ရက်မှ 

စတင်၍    ေကျာင်းအပ်ံှမ များကိ ု  စတင် 

လက်ခံေဆာင်ရက်ြခင်း၊  သက်ဆိုင်ရာ 

အတန်းများအလိုက်   ေကျာင်းဝတ်စုံ၊  

ေကျာင်းသုံး   ဖတ်စာအုပ်အပါအဝင် 

ေကျာင်းသုံးစာေရး    ကိရိယာများကို    

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ   အခမဲ့ေထာက်ပံ့ 

ေပးြခင်း      စသည်ြဖင့ ်အေကာင်ထည်ေဖာ်  

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။  သိုရာတွင် 

NUG အမည်ခံ   အကမ်းဖက်အဖွဲှင့ ်

၎င်း၏လက်ေအာက်ခ ံ   PDF  အမည်ခံ   

အကမ်းဖက်သမားများသည်  အနာဂတ် 

ရင်ေသွးငယ်များ၏    ပညာသင်ကား 

သင်ယခွူင့အ်ခွင့အ်လမ်းများ  ပျက်ြပား၍    

ပညာမဲ့လူတန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစ 

ရန်ှင့ ်    ၎င်းတိုကိ ုအေကာက်တရားြဖင့ ်

ေထာက်ခအံားေပးလာေစရန်      ယတ်ုမာ 

ိုင်းစိုင်းေသာ   ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်   

ေကျာင်းသား၊    ဆရာ၊  မိဘများကို 

ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ြခင်း၊    ဖမ်းဆီး 

သတ်ြဖတ်ြခင်း၊     ပညာေရးဆိုင်ရာ  

အေဆာက်အအုံများအား     မီး     

ဖျက်ဆီးြခင်း၊  မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်း၊ 

အေထာက်အကူြပ    ပစ ည်းများှင့ ်

ေကျာင်းသုံးပုိှံပ်စာအပ်ုများ၊ ေကျာင်းသုံး 

စာအုပ်များအား    မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊  

အတင်းအဓမ လုယူြခင်း စသည့်  နည်းလမ်း 

မျိးစုအံသုံးြပကာပညာေရးက   ြမင့မ်ား 

ေရးကိ ုေှာင့ယှ်က်ဖျက်ဆီးလျက်ရိှသည်။

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ယေန  

မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန်တွင်   ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)      ေနာင်ချိမိနယ် 

ပညာေရးမှးုံး   ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင် 

အစည်းအေဝးခန်းမအား PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများက   မိုင်းေထာင ်

ေနာင်ချိမိနယ် ပညာေရးမှးုံး ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင်အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ပညာေရးဆိုင်ရာအစည်းအေဝးြပလုပ်ေနစ် PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက 

ယုတ်မာိုင်းစိုင်းစွာ မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ၊ အေြခခံပညာမူလတန်းလွန်ေကျာင်းအုပ် ဆရာမကီးတစ်ဦး ေသဆုံးပီး 

ေကျာင်းအုပ်၊  ဆရာ ဆရာမ ေြခာက်ဦးှင့် အရပ်သားဝန်ထမ်းတစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ    မိနယ်ပညာေရးမှး 

ေဒ ေအးသင်းဦးစီး၍  မိနယ်အတွင်းရှ ိ

အေြခခပံညာေကျာင်းများမှ ေကျာင်းအပ်ု 

များ၊ ဆရာ  ဆရာမများြဖင့ ်၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ပညာသင်ှစ်   အဆင်ေြပေချာေမွစွာ 

ဖွင့လှ်စ်သင်ကားိင်ုေရး  ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

အစည်းအေဝးကိ ုနနံက် ၁၀ နာရမှီ မွန်းလဲွ 

၁ နာရီခန်ထိ ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း၊ အစည်း 

အေဝးြပလပ်ုပီးေနာက် မိနယ်အတွင်းရိှ 

အေြခခံပညာ     ေကျာင်းများအတွက ် 

သင်ေထာက်ကူပစ ည်းများ    ြဖန်ေဝ 

ေပးြခင်း၊   ပညာေရးဝန်ထမ်းများအတွက် 

လစာထုတ်ေပးြခင်းများ    ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိစ် PDF အမည်ခံအကမ်းဖက ်

သမားများက    ယုတ်မာပက်စက်စွာ 

မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွ  ဖျက်ဆီးခဲေ့ကာင်း၊ 

ထိုသို   မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲမ ေကာင့ ်

အေြခခံပညာ     မူလတန်းေကျာင်း 

ေကျာင်းအုပ်ကီး သုံးဦးတွင် ခါးေအာက် 

ပိုင်း မိုင်းစထိမှန်စိုးရိမ်ရ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပီး 

လက်ေထာက်မိနယ်   ပညာေရးမှး 

အပါအဝင် ေကျာင်းအုပ်၊ ဆရာ  ဆရာမ 

ေလးဦးှင့် အရပ်သားဝန်ထမ်းတစ်ဦးတုိ   

မစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာများ    ရရှိခဲ့ေကာင်း၊ 

ဒဏ်ရာရသူများကို    ြပင်ဦးလွင်မိရှိ 

တပ်မေတာ်ေဆးုသံို ပိုေဆာင်၍ ေဆးဝါး 

ကုသေပးလျက်ရိှပီး   အေြခခံပညာ မူလ 

တန်းလွန်ေကျာင်း  (မျက်ချင်းေုကျးရာ)  

ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးမှာ   ရရှိဒဏ်ရာ 

များြဖင့ ်ေသဆုံးသွားေကာင်း သရိသည်။

ေနာင်ချိမိနယ်အတွင်း    အေြခခံ 

ပညာေကျာင်း စုစုေပါင်း ၁၈၇ ေကျာင်းရိှ 

ပီး ဇွန် ၂ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး 

မိနယ်   အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲအစည်းများ၊ 

ေကျာင်းသား၊ ဆရာ၊ မဘိများက ဝိင်ုးဝန်း 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့်အေပ  

ေနာင်ချိမိရိှ PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက် 

သမားများက ယခကုဲသ့ို ယတ်ုမာိင်ုးစိင်ုး 

စွာ အဖျက်အေမှာင့လ်ပ်ုငန်းများ ြပလပ်ုခဲ ့

ြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုြပလပ်ုရာတွင် 

ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို    ေဖာ်ထုတ် 

ဖမ်းဆီး၍ ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ 

အေရးယူိုင်ေရး  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

များက  စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိသည်။ 

တိုင်းရင်းသား ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး 

ကလည်း  ၎င်းကဲ့သို  ယုတ်မာိုင်းစိုင်း 

သည့်လုပ်ရပ်ကို      ကျးလွန်ခဲ့သည့်၊ 

ကျးလွန်ရန် အားေပးလ ံေဆာ်ေနသည့ ်

NUG၊ PDF  အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲ 

များအေပ  တစ်ခဲနက်ဝိုင်းဝန်းဆန်ကျင်

ကရန်ှင့်   အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏ 

လ ပ်ရှားမ        သတင်းများရရှိပါက 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များှင့ ် သက်ဆိင်ုရာ

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများထံ     သတင်းပို 

ြခင်းြဖင့် ြပည်သူလုံ ခံေရး၊   ရင်ေသွး 

ငယ်များလုံ ခံေရးကို    ဝိုင်းဝန်းကူညီ 

ေပးကပါရန ်  ေမတ ာရပ်ခံ   တိုက်တွန်း 

ထားေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ေမ    ၃၁

PDF အမည်ခ ံ အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့ ်

ေအးချမ်းစွာေနထိုင်ေသာ   ြပည်သူလူထုများှင့ ်

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတွက်  ဝုိင်းဝန်းေဆာင်ရက် 

ေနေသာ အုပ်ချပ်ေရးတာဝန်ရှိသူများအား ထိခိုက်

ဒဏ်ရာရရှိေစရန်ယုတ်ညံ့ေသာစိတ်ဓာတ်များြဖင့်

အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွေရးလပ်ုရပ်များအား ေငေွကး 

ေထာက်ပံ့ြခင်း၊ ေနာက်ကွယ်မှ ေသွးထိုးေြမာက်ပင့ ်

လ ံေဆာ်မ များ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊  ၎င်းတိုကိုယ်တိုင်

ကျးလွန်ြခင်းများ  လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည့်အြပင ်

အများြပည်သူသွားလာေနေသာ  လမ်းမကီးများ၊ 

လမ်းများ၊    ကားဂိတ်များှင့ ်မှတ်တိုင်များတွင်ပါ 

လက်လုပ်ဗုံး၊   လက်လုပ်မိုင်းများြဖင့်ေထာင်ကာ 

ေဖာက်ခဲွြခင်း၊ ပစ်ေပါက်ြခင်းများ ြပလပ်ုေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။ 

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ    ယေနတွင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေကျာက်တံတားမိနယ ်

အေနာ်ရထာလမ်း  (၃၅)လမ်း ကားမှတ်တိုင်၌ PDF 

အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများ  ေထာင်ထားသည့ ်

လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားခဲ့၍    တစ်ဦး 

ေသဆုံးပီး ကိုးဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ယေန   မွန်းလွဲ ၃ နာရီ မိနစ် ၂၀ က 

ေကျာက်တံတားမိနယ ်  အေနာ်ရထာလမ်း (၃၅)

လမ်း ကားမှတ်တိုင်တွင်   အကမ်းဖက်သူများ 

ေထာင်ထားသည့် လက်လုပ်မုိင်းေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွား 

ေကာင်း  သတင်းအရ  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ   အဆိုပါလက်လုပ်မိုင်း 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေကျာက်တံတားမိနယ် အေနာ်ရထာလမ်း (၃၅)လမ်း ကားမှတ်တိုင်တွင် 
အကမ်းဖက်သမားများ ေထာင်ထားသည့် လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား၊ တစ်ဦးေသဆုံးပီး ကိုးဦး ဒဏ်ရာရ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  ေကျာက်တံတားမိနယ ်  အေနာ်ရထာလမ်း (၃၅)လမ်းကားမှတ်တိုင်တွင် အကမ်းဖက်သမားများေထာင်ထားသည့ ်လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားခဲ့၍ တစ်ဦးေသဆုံးပီး ကိုးဦး 

ဒဏ်ရာရရှိခဲ့မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေပါက်ကဲွမ ေကာင့ ် ကားမှတ်တိင်ုအနီးတွင်ရိှေနသည့ ်

ရထဲက်ိင်ု(၃၂)ှစ် (ဘ) ဦးေဇာ်မင်းဦး၊ န မျိးေအာင် 

(၂၅)ှစ် (ဘ)ဦးေဇာ်မျိး၊  ဦးေစာမင်းေရ (၅၉)ှစ် 

(ဘ)ဦးေရ ထွန်း၊  ခန်ေဝပိုင်(၁၉)ှစ် (ဘ)ဦးလှဝင်း၊ 

မိုးေဇာ်ဦး (၄၅)ှစ် (ဘ)ဦးခင်ေဇာ်ထွန်း၊ ြမင့်သန်းစုိး 

(၂၃)ှစ် (ဘ) ဦးြမင့်သန်း၊  ကိုစိုင်းေအာင(်၃၀)ှစ် 

(ဘ)ဦးေစာလွင်၊ ေအာင်ကီး(၃၀)ှစ် (ဘ)ဦးမင်းလွင်၊ 

ေအာင်ိုင်(၄၇)ှစ် (ဘ)ဦးငုံတို ကိုးဦးတွင် မိုင်းစ 

ထိမှန်ဒဏ်ရာများ အသီးသီးရရှိခဲ့ကာ (၃၀)ှစ်ခန်    

အမျိးသားတစ်ဦး(စိစစ်ဆဲ)တွင် ရင်ဘတ်ေပါက်ပဲ 

ဒဏ်ရာ၊ ဝမ်းဗိုက်ေပါက်ပဲဒဏ်ရာများ  ရရှိေသဆုံး 

ခဲ့ပီး ဒဏ်ရာရရှိသူများအား  ေဆးဝါးကုသမ ခံယူ 

ိုင်ေရး ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးသို ပိုေဆာင်ေပး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်တွင် အများြပည်သူသွားလာေနေသာ 

ကားမှတ်တိုင်တွင်    ဗုံးေထာင်ေဖာက်ခွဲခဲ့သည့် 

အကမ်းဖက်သမားများအား     ဥပေဒှင့်အညီ 

ထေိရာက်စွာ  အေရးယူိင်ုေရး လုံခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ 

က စုံစမ်းေဆာင်ရက်လျက်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇွန်    ၁၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက ်ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 

ေနြပည်ေတာ်   ေမ   ၃၁

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ 

CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခံအဖွဲ 

အစည်းများ၊      ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ 

အဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များသည ် ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ု     ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်

ြပည်သလူထူကုိ ုအေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ ေစ 

ပီး အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ ်

လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်း 

များကုိ လူမ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် နည်းမျိးစံုြဖင့် 

ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ 

ဝါဒြဖန်မ များအေပ         မသိနားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ 

ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ အသ ံ

ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်

ြဖစ်ေစ အများြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့် 

ြပလပ်ုမ များ ြပလပ်ုြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကိ ု

ထပ်ဆင့မ် ေဝြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းများ ြပလပ်ုခဲ ့

လ င်  အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး   ဥပေဒပုဒ်မ 

၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့် ပုဒ်မ 

၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် 

ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၃၃(က) ှင့ ်တည်ဆဥဲပေဒများအရ 

အေရးယခူရံမည့အ်ြပင်       ြပစ်မ ှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ်

ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊  မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ

ပစ ည်းများကုိ အကမ်းဖက်မ တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

အရ သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်းခရံ 

ပါက ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ်  သိမ်းဆည်းခံရိုင ်

ေကာင်း ၂၀၂၂ ခှုစ်  ဇန်နဝါရ ီ၂၅ ရက်တွင် ိင်ုငပံိင်ု 

မဒီယီာများမှတစ်ဆင့ ် အသေိပး သတင်းထတ်ုြပန် 

ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ ်

ေသာ်လည်း   ချင်းြပည်နယ်    ဟားခါးမိနယ ်

မိေဟာင်းရပ်ကွက်ေန ေအးေအးေမာ်(ခ) ေဆဘွန်ုး 

သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Bawi Sung” Facebook 

အေကာင့် မိေဟာငး်ရပ်ကွက် အိုးအိမ်ဝန်ထမ်း 

အိမ်ရာေန  ဝုန်ဟွဲသည်  ၎င်းအသုံးြပသည့ ် “Nu 

Kheh” Facebook အေကာင့်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသ 

ကီး ြပင်ဦးလွင်မိနယ ်သက ံချိင်းေကျးရာေနသူ 

များြဖစ်သည့ ်   မိုးမင်းေအာင်၊    စုစ ီေကျာ်ှင့် 

ှင်းလဲ့ရည်ေကျာ်တိုသည ်   ၎င်းတိုအသုံးြပသည့ ်

“Moe Min Aung” Facebook အေကာင့်၊ “Su Sandi 

Kyaw” Facebook အေကာင့်ှင့် “Hnin Lae Ye 

Kyaw” Facebook အေကာင့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 

ကီး ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် ေရ ေပါက်ကံမိသစ် 

အမှတ်(၁၇)ရပ်ကွက်ခဲွေန ေအာင်သီတာဝင်းသည် 

၎င်းအသုံးြပသည့် “Thi Dar Win”  Facebook 

အေကာင့်ှင့် ေမှာ်ဘီမိ ေအာက်ချိင်းေကျးရာေန 

ေကျာ်လင်းသည ်  ၎င်းအသုံးြပသည့် “Kyaw Lin” 

Facebook အေကာင့်တိုသည ်  အသိေပးသတင်း 

ထုတ်ြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ ိုင်ငံေတာ်

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ် 

လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန် ြခင်းများ    ြပမူ 

လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက ်တရားဥပေဒှင့်အည ီ

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း အမ ဖွင့်လှစ်အေရးယူြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိုကဲ့သို    CRPH၊ NUG ှင့်    ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊       ယင်းတိုှင့် 

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များ 

သည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပား 

ေစရန်ှင့်   အစိုးရယ ရားများ  ပျက်ြပားေစရန ်

ရည်ရယ်လျက ်  လ ံေဆာ်ြခင်း၊   ဝါဒြဖန် ြခင်းများ 

ြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  အားေပးကညူြီခင်း ြပလပ်ုခဲသ့မူျား 

အား ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ထိုသိုလ ံေဆာ်သူ၊  ဝါဒြဖန်သ ူ

များအား ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ် အေရးယူသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကိ ုေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ရန်ကုန်    ေမ    ၃၁

ဇွန် ၂၆ ရက်တွင်ကျေရာက်မည် ့  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  မူးယစ် 

ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့်   တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးေနကို 

ကိဆိေုသာအားြဖင့် ခိင်ုြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန 

(အင်းစိန်မိနယ်)က ကီးမှး၍ မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် တားဆီး 

ကာကွယ်ေရး ပညာေပးေဆွးေွးေဟာေြပာပွဲကိ ုေမ ၃၁ ရက် မွန်းလွဲ 

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် တားဆီးကာကွယ်ေရး ပညာေပးေဟာေြပာ
၃ နာရီက အဆိုပါ  ခိုင် ြပန်/ ဆက်ုံးရှ ိ   လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေဟာေြပာပဲွတွင် ြမန်မာိင်ုင ံမူးယစ်ေဆးဝါးဆန်ကျင်ေရးအသင်း 

(အင်းစိန်မိနယ်)  ဥက    ဦးဘိုကည်   (ေဒါက်တာဗိုလ်သံမဏိ-

ေတာင်တွင်းကီး)ှင့်အတွင်းေရးမှး          တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

ဦးကည်စိုး  (ေရ ေညာင်တန်ုး-ကည်စိုး)တိုက  မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် 

တားဆီးကာကွယ်ေရးအတွက် မူးယစ်ေဆးဝါး သမိင်ုးေကာင်း၊ မူးယစ် 

ေဆးဝါးအ ရာယ်ကီးမားပုံှင့် ြပည်သူတစ်ရပ်လံုးက မူးယစ်ေဆးဝါး 

အ ရာယ် ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေရးကိ ုအမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ ်

အေနြဖင့ ်စေုပါင်းေဆာင်ရက်ရမည့်လပ်ုငန်းစ်များှင့် မူးယစ်ေဆးဝါး 

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရာင်းဝယ်သုံးစွဲမ များှင့်ပတ်သက်၍  ိုင်ငံေတာ် 

က   ချမှတ်ထားေသာ   ဥပေဒ၊  ြပစ်မ ၊     ြပစ်ဒဏ်များအေကာင်းကိ ု

ေကျာင်းသားလူငယ်များှင် ့ြပည်သူများ ဗဟုသုတရဖွယ ်ေဟာေြပာ 

ေဆွးေွးေြဖကားသွားကသည်။                                  ဉာဏ်ဟိန်း



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်    ေမ     ၃၁

ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ုအတွင်းရိှ ေကျာင်းသား လငူယ်လရူယ်ေလး 

များ၏ ကာယ၊  eာဏ၊  စာရိတ များ ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်ှင့ ်

ပိင်ပွဲများတွင ်   ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်လိုစိတ်များ   ြဖစ်ေပ လာေစရန် 

ရည်ရယ်၍ ယေနနနံက်ပိင်ုးက  ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ု လထူအုေြခြပ 

ဗဟိဌုာနခန်းမ၌   ကာယစွမ်းရည်ပိင်ပဲွှင့ ် စကားပုဆံက်ပိင်ပဲွများကိ ု

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရး လမ်း န်ချက်များှင့်အညီ 

ကျင်းပခဲ့သည်။

အခမ်းအနားတွင် ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန  

ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်ံုးမှ လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ေဒ လှလှေဌး 

က   ပိင်ပွဲကျင်းပရြခင်း၏ ရည်ရယ်ချက်အား  ရှင်းလင်းေြပာကား 

ခဲသ့ည်။ ထိုေနာက် ပိင်ပဲွများကိ ုဆက်လက်ကျင်းပရာ မိနယ်အတွင်းရိှ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူလငူယ်လရူယ်ေလးများ ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး 

ပိင်ပဲွများတွင် ဆုရရိှသူများအား တာဝန်ရိှသူများက ဆုများအသီးသီး 

ချးီြမင့်ခဲ့ကသည်။ 

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်   ေမ   ၃၁

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး စားသုံးသေူရးရာဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်  ၂၀၂၂ 

ခုှစ်  ေမ ၁၈ ရက်အထိ တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိလုပ်ငန်းရှင်များက 

တင်ြပလာသည့ ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၁၈၈ ခုှင့် ကုန်စည် ၅၅၄ မျိးတို 

အား  စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဥပေဒှင့်အညီ ကိုက်ညီမ ှင့် ြမန်မာ 

ဘာသာြဖင့ ်ေဖာ်ြပရမည့အ်ချက်များ ြပည့စ်ုမံ  ရိှ၊ မရိှ စစိစ်ခဲ့ပီး ြပည့စ်ုမံ  

ရိှသြဖင့ ်ေဈးကွက်အတွင်း ြဖန်ြဖးေရာင်းချိင်ုရန် လပ်ုငန်းရှင်များအား 

ြပန်လည်အေကာင်းကားခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း အဆိုပါဦးစီးဌာနမှ သိရ 

သည်။

လုပ်ငန်းရှင်များက  တင်ြပလာသည့ ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များှင့် 

ကုန်စည်များမှာ  အချိရည်ှင့် ယိုမျိးစုံကုန်အမှတ်တံဆိပ်ေလးခု၊ 

ကန်ုစည်ကိုးမျိး၊ အရန်သင့အ်စားအစာ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ ၃၀၊ ကန်ုစည် 

၆၆ မျိး၊ အသင့်စားမုန်မျိးစု ံကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၃၇ ခု၊ ကုန်စည် ၁၀၉ 

မျိး၊ ိုှင့် ိုထွက်ပစ ည်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ှစ်ခု၊ ကုန်စည် ၁၂ မျိး၊ 

စားသုံးဆကုီန်အမှတ်တဆံပ်ိ ၂၆ ခ၊ု ကန်ုစည်အမျိး ၂၁၀၊ ေသာက်ေရသန် 

ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ ၈၀၊ ကန်ုစည် ၁၁၆ မျိး၊ ယမကာ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ 

ှစ်ခု၊ ကုန်စည် ၁၀ မျိး၊ လူသုံးကုန်ပစ ည်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ှစ်ခု၊ 

ကုန်စည်ကိုးမျိး၊  တိုင်းရင်းေဆးကုန်အမှတ်တံဆိပ ်တစ်ခု၊ ကုန်စည် 

ှစ်မျိး၊ ဟင်းလျာများတွင ်အေရာင်၊ အနံ ၊ အရသာအတွက် အသုံးြပ 

ေသာ ပစ ည်းကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ သုံးခ၊ု ကန်ုစည် ၁၀ မျိး၊ အလှကန်ုပစ ည်း 

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခု၊ ကုန်စည် တစ်မျိးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မေကွးတိုင်းေဒသကီး    စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနအေနြဖင့် 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်း ထုတ်ကုန်လံု ခံစိတ်ချရမ ရှိေစေရး၊ စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းရှင်များက ြမန်မာဘာသာြဖင့် ကုန်အ န်းအမှတ်အသား ြပည့်စံု 

စွာေဖာ်ြပလာေစေရး၊ စားသုံးသကူာကွယ်ေရး ဥပေဒအရ ကိက်ုညမီ ရိှေစ 

ေရး၊ စားသံုးသူများေဘးကင်းေစေရး၊ ြမန်မာုိင်ငံစားသံုးသူ ကာကွယ် 

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၁၈၈ ခုှင့် ကုန်စည် ၅၅၄ မျိးတိုအား

ေ ဈးကွက်အတွင်း ြဖန်ြဖးေရာင်းချိုင်ရန် စိစစ်ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့

ရှမ်းြပည်နယ် ဝန်ကီးချပ်ဖလား အသက်(၂၅)ှစ်ေအာက် အမျိးသား အမျိးသမီး ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲဆုချးီြမင့်ပွဲ ကျင်းပ
လား  း   ေမ  ၃၁

၂၀၂၂ ခုှစ် ရှမ်းြပည်နယ ် ဝန်ကီးချပ်ဖလား 

မိနယ်ေပါင်းစု ံအသက်(၂၅)ှစ်ေအာက် အမျိးသား 

အမျိးသမီး ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွ ဲဆုချးီြမင့်ြခင်းကိ ု

ေမ ၃၀ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရကီ လား  းမိေလ့ကျင့်ေရး 

အားကစားုံ၌ ကျင်းပသည်။

ကည့် အားေပး

မိနယ်ေပါင်းစုံ     အသက်(၂၅)ှစ်ေအာက် 

အမျိးသား အမျိးသမီး ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲတွင ်

အမျိးသမီးပိင်ပွဲ    ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လုပိင်ပွဲတွင ်

ဟိုပုံးမိနယ်အသင်းှင့် သိ ီအသင်းတို ယှ်ပိင် 

ကစားကရာ ဟုိပံုးမိနယ်အသင်းက အုိင်ရဗုိလ်စဲွ 

သွားသည်။ အမျိးသားပိင်ပဲွတွင် ေတာင်ကီးမိနယ် 

အသင်းှင့် လား  းမိနယ်အသင်းတို ယှ်ပိင်ကစား 

ကရာ လား  းမိနယ်အသင်းက   အိုင်ရဗိုလ်စွဲ 

ေကာင်းှင် ့  ပိင်ပွဲကိ ု  ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း၊ အေရှေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာန 

ချပ် တိင်ုးမှး ဗိလ်ုချပ်ိင်ုိင်ုဦး၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက ကည့် အားေပးကသည်။ 

ဆက်လက်၍ ဆခုျးီြမင့်ပဲွကျင်းပရာ အမျိးသမီး 

ပိက်ုေကျာ်ြခင်း ှစ်ေယာက်တဲွပိင်ပဲွတွင် တတယိဆ ု

ရရှိေသာ ေတာင်ကီးအသင်း၊ ဒုတိယဆုရရှိေသာ 

သိ ီအသင်း၊ ပထမဆရုရိှေသာ ဟုိပံုးအသင်းတုိအား 

ဆုတံဆိပ်ှင့် ေငွသားဆုများကိ ုကိုးကန်ကိုယ်ပိုင ်

အပ်ုချပ်ခွင့်ရေဒသ ဥက    ဦးြမင့်ေရ ကလည်းေကာင်း၊ 

အမျိးသား ှစ်ေယာက်တွဲပိင်ပွဲတွင် တတိယဆု 

ရရိှေသာ နမ့်စန်(ေတာင်)အသင်း၊ ဒတုယိဆရုရိှေသာ 

ပင်ေလာင်းအသင်း၊  ပထမဆုရရှိေသာ  ကျိင်းတုံ 

အသင်းအား   ဆုတံဆိပ်ှင့်   ေငွသားဆုများကို 

ြပည်နယ်လုံ ခံေရးှင့်     နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဗိုလ်မှးကီးလှဦးကလည်းေကာင်း၊   အမျိးသမီး 

သုံးေယာက်တွဲပိင်ပွဲတွင်   တတိယဆုရရှိေသာ 

လွိင်လင်အသင်း၊ ဒုတိယဆုရရှိေသာ ပင်ေလာင်း 

အသင်း၊   ပထမဆုရရှိေသာ   ဟိုပုံးအသင်းအား 

ဆုတံဆိပ်၊  ေငွသားဆုှင့် ဆုဖလားများကိ ုအေရှ 

ေြမာက်တိင်ုး စစ်ဌာနချပ် တိင်ုးမှး ဗိလ်ုချပ်ိင်ုိင်ုဦး 

ကလည်းေကာင်း၊  အမျိးသား သုံးတွဲပိင်ပွဲတွင ်

တတယိဆရုရိှေသာ ရာငအံသင်း၊ ဒတုယိဆရုရိှေသာ 

ေတာင်ကီးအသင်း၊ ပထမဆရုရိှေသာ လား  းအသင်း 

တိုအား ဆုတံဆိပ်ေငွသားှင့် ဆုဖလား၊ တံခွန်စုိက် 

ဆုရရှိေသာ  ပင်ေလာင်းအသင်းတိုကို ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းကလည်းေကာင်း 

ဆုများ အသီးသီးချးီြမင့်ေပးကေကာင်း သိရသည်။ 

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ေရးေကာ်မရှင်မ ှထုတ်ြပန်သည့်  န်ကားချက်အမှတ်(၂/၂၀၁၉) အရ 

ြမန်မာဘာသာြဖင့ ်ေဖာ်ြပရမည့အ်ချက်များ ြပည့စ်ုစွံာထည့သွ်င်းေဖာ်ြပ 

လာေရးတိုအတွက ်တွန်းအားေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ လုပ်ငန်းရှင ်

များ၏ ကန်ုအ န်းအမှတ်အသား ေဖာ်ြပချက်များအား စ်ဆက်မြပတ် 

စိစစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် မိမိတို ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချသည့ ်ကုန်စည်ှင့်စပ်လျ်း၍ အာမခံချက်ေပးြခင်း၊ ြမန်မာ 

ဘာသာြဖင့် ကုန်အ န်းအမှတ်အသား  ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပေပးြခင်း၊ 

စားသုံးသြူပည်သမူျားအား ိုးရှင်းမှန်ကန်ေသာ သတင်းအချက်အလက် 

များ ြပည့စ်ုစွံာ ထည့သွ်င်းေဖာ်ြပထားြခင်းအားြဖင့ ်စားသံုးသူများသည် 

စိတ်ကိက်ေရးချယ ်ဝယ်ယူသုံးစွဲလာိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို  စားသုံးသူများသည် စိတ်ကိက် ယုံကည်စိတ်ချစွာ 

ဝယ်ယူသံုးစဲွလာုိင်သြဖင့် ေဈးကွက်အတွင်း ေရာင်းအားြမင့တ်က်လာ 

မည်ြဖစ်ကာ လပ်ုငန်းရှင်များအတွက် စီးပွားေရး ပိမုိဖံွုဖိးတိုးတက်လာ 

မည်ြဖစ်ပီး  စားသုံးသူှင့ ်  လုပ်ငန်းရှင်ှစ်ဦးှစ်ဖက ်အြပန်အလှန် 

အကျိးြဖစ်ထွန်းမ (Win-Win) အေြခအေနြဖစ်ေပ  လာေစရန် စားသုံးသ ူ

ေရးရာဦးစီးဌာနမ ှအေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။             ရှိန်း

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင် လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနခန်းမတွင် 

ကာယစွမ်းရည်ပိင်ပွဲှင့် စကားပုံဆက်ပိင်ပွဲ ကျင်းပ

သနပ်ပင်မိနယ်တွင် စိုက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးက   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ကွင်းဆင်းအသိပညာေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်

ရာငံ     ေမ      ၃၁

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) ဓုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ ရာင ံ

မိနယ်၏ မိနယ်အဆင့် ေကျာင်းအပ်ှံေရးေန  အခမ်းအနားကို ေမ 

၃၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီခဲွက အထက(ရာငံ) ြပဒါးလင်းခန်းမ၌ ကျင်းပခ့ဲ 

သည်။

ေရှးဦးစွာ  အထက(ရာငံ)မှ  ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများက 

ြမန်မာ့ေကျာင်းသီချင်းြဖင့ ်အခမ်းအနားကို စတင်ဖွင့်လှစ်ပီး ရာငံမိ 

နယ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးခင်ေမာင်ဦးက အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။ ဆက်လက်၍  ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှထက်၊ လယ်၊ 

မ ူေကျာင်းများသို ေပးအပ်ေသာ သင်ေထာက်ကပူစ ည်းများ၊ ေကျာင်းသုံး 

ပံုိှပ်စာအုပ်ှင့်ဗလာစာအုပ်များ၊  အထက်တန်းအဆင့်၊ အလယ်တန်း 

အဆင့်၊ မူလတန်းအဆင့်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအတွက ်အခမဲ့ 

ေပးအပ်ေသာ      ေကျာင်းသုံးပုံှိပ်စာအုပ်ှင့ ်   ဗလာစာအုပ်များကိ ု

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက   ှင့်    တာဝန်ရိှသူများက ေပးအပ်ရာ 

ရာငံမိနယ်တွင ်ေကျာင်းအပ်ှံေရးေန  အခမ်းအနားကျင်းပ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက လက်ခံရယူခဲ့ကပီး  ြပည်ြမန်မာ 

သီချင်းြဖင့ ်သီဆိုေဖျာ်ေြဖခဲ့ကသည်။ ရာငံမိနယ်တွင ်ထက်၊ လယ်၊ 

မူ အေြခခံပညာေကျာင်းေပါင်း ၁၁၈ ေကျာင်းရှိရာ ေမ ၃၀ ရက်အထိ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၁၀၉၁၆ ဦးအပ်ံှထားရိှပီးြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။                                                            မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

သနပ်ပင်    ေမ    ၃၁

သနပ်ပင်မိနယ်အတွင်း  စုိက်ပျိးေရးှင့် 

ေမွးြမေရးက      ဖွံဖိးတိးုတက်ေစေရး 

အတွက် ေကျးရာများအေရာက်  ကွင်းဆင်း၍  

ေဒသခြံပည်သမူျားှင့ေ်တွဆုကံာ  အသပိညာ 

ေပးေဆွးေွးြခင်းှင့ ်     လက်ေတွသုပ်ြပ 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းတိုအား ယေနနံနက်ပိုင်း 

က ကမာဖရံေကျးရာ၌ ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

အဆိပုါေဆွးေွးပဲွတွင်  မိနယ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖဲွဥက    ဦးေဇာ်လင်းထက်က ပခဲူးတိင်ုး 

ေဒသကီးအတွင်း စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရး 

က   ဖံွဖိးတုိးတက်ေစေရးအတွက် တုိင်းေဒသ 

ကီးအစိုးရအဖွဲ၏ က  အလိုက ်ပံ့ပိုးေဆာင် 

ရက်ေနမ အေြခအေနများကို    ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။    စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊  

ေမွးြမေရးှင့ ်  ကုသေရးဦးစီးဌာန၊   စက်မ  

လယ်ယာဦးစီးဌာန၊       ဆည်ေြမာင်းှင့ ်  ေရ

အသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနတိုမ ှစိုက်ပျိး 

ေရးှင့ ်ေမွးြမေရးက   ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးှင့ ်

သက်ဆိင်ုသည့အ်ချက်အလက်များကိ ု  ပညာ 

ေပးေဆွးေွးခဲ့ပီး  ေဒသခြံပည်သမူျားက သရိှိ 

လိုသည်များ        ေမးြမန်းေဆွးေွးမ အေပ   

ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထိုေနာက် သရက်ပင်ကိင်ုးကူး/ကိင်ုးဆက် 

ြခင်းအား    လက်ေတွြပသပီး    ေတာင်သူ 

ကိုယ်တိုင်  ြပန်လည်လုပ်ေဆာင်ေစြခင်းှင့ ်

ေဒသတွင်းကက်တုိးချဲေမွးြမုိင်ေရးအတွက် 

ြပစုထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ြခင်း နည်းပညာ 

ေပးြခင်းတိုအား လက်ေတွသပ်ု ြပ ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ေကာင်းသိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန် ၁၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

“ဒါေပမဲ ့သူရဲ ှာေရာင်မှာဆက်ေနတဲ ့

မျက်ခုံးေမွးကိ ုကိုယ်မကိက်ဘူး”

သည်တွင် နန်းကိ ရီ တိတ်တခိုး 

သက်ြပင်း  က်မိသည်။ လီလီက ခပ်မဲ့မဲ့ 

မျက်ှာထားြဖင့်  စကားဆက်သည်။ 

ဝမ်းနည်းေကကဲွဟန်ကိ ုတမင်လပ်ုထား 

သည်။

“အဲဒီမျက်ခုံးေကာင့် သူကိုကိုယ ်မရ 

ိုင်ေတာ့ဘူးဆုိတာ   ထင်ရှားသွားပီ။ 

ဘာေကာင့်လဲဆိေုတာ ့ဒီမျက်ခံုးမျိးရိှတ့ဲ 

လူဟာ သူစိမ်းတစ်ရံဆံနဲ  မညားတတ် 

ဘူးတဲ့။   အိမ်နီးနားချင်း   သိုမဟုတ် 

ေဆွရိပ်မျိးရိပ်  မကင်းကတဲ့လူေတွနဲ  

သာ  ညားတတ်သတဲ့။  အထူးသြဖင့ ်

ေမာင်ှမဝမ်းကွဲဆိုတာနဲ    ညားတတ် 

တယ်တဲ့ သိလား”

သည်ေတာ့မှပင် လီလီက မိမိအား 

ေစာငး်ေြမာငး်ေြပာေနြခငး်ြဖစ်ေကာငး်  

နန်းကိ ရီ သေဘာေပါက်လာသည်။ 

သိလာသည်။ သုိှင့်အမ  လီလီ၏ေကျာြပင် 

ကို ရှက်စိုးစွာ ထုမိိုက်မိသည်။

“လလီကီ မေကာင်းဘူးကွယ်။ ေမာင် 

ှမချင်း သမုတ်တယ်။  အေတာ်ကာ 

ငရဲကီးေနလိမ့်မယ”်

နန်းကိ ရီမှာ ယခုမှ ရယ်ိုင်ေမာိုင ်

လာသည်။

“အမယ်ေလး။ ေတာ်စမ်းပါ။ ငရဲကီးု ံ

မကလို ငရဲကီးရှစ်ထပ် ဘယ်အထပ် 

အရင်သွားရမလဲ   ဆိုတာမျိးလည်း          

ြဖစ်ေနပါဦးမယ် နန်းကိ ရီရယ်”

နန်းကိ ရီသည် လီလီှင့် ဖက်ပိင ်

မေြပာိုင်။

မည်သိုဆိေုစ လလီ၏ီစကားကိ ုရင်ထ ဲ

မှ ှစ်ခိက်သလုိ ခံစားရသည်။ ေကျနပ် 

ဝမ်းသာသလိ ုရှိခဲ့မိသည်။

သည်စ်ကစ၍  မျိးထွန်းသိန်းှင့် 

ပတ်သက်ကာ နန်းကိ ရီ၏ရင်၌ လ ပ်ရှားမ  

သည်းထန်ခဲသ့ည်။ ရင်၌ ေွးေထွးေသာ 

အာုံကို ခံစားလာခဲ့ရသည်။

လီလီေြပာသလိုများ  ြဖစ်ေနေလပီ 

လား မစ်းစားတတ်ပါေချ။ အပ်ိရာဝင်ပ ီ

ဆိုလ င် စိတ်အေတွးသို သူေရာက်လာ 

တတ်မဲ။ အိပ်ေပျာ်ြပန်ပီဆုိေတာ့လည်း 

အပ်ိမက်ကိ ုသကူ ကီးစိုးထားတတ်မပဲင်။

မျိးထွန်းသိန်းအေပ     နန်းကိ ရီ 

မေကျမနပ်   ြဖစ်ေနမိသည်မှာ   ယခု 

တေလာ  သှူင့ ်အေတွနည်းေသာေကာင့ ်

ြဖစ်သည်။ စကားေအးေအးေဆးေဆး 

ေြပာခွင့်မရြခင်းှင့်စပ်လျ်းသည်။

တနဂ  ေွေနတစ်ေနတွင် နန်းကိ ရီ 

သူတိုလက်ေတွဆင်းရာ စာသင်ခန်းသို 

လိုက်သွားသည်။ သူကို  သွားေရာက ်

ေတွဆုံမိသည်။  တစ်ခါကေြပာသလို 

ဘူးေတွ၊ ခွက်ေတွ၊ ဖန်ပ န် ဖန်ေချာင်း 

ေတှွင့ ်အလပ်ု ပ်ေနေသာသူကိ ုေတွရ 

သည်။ သကူ ထုံးစအံတိင်ုး ရယ်ေမာရ င်ပျ 

စွာ  တ်ဆက်စကားဆိုေပမဲ ့နန်းကိ ရီ 

အလိလုိေုနရင်း သူကိ ုစတ်ိဆိုးမခိဲ့သည်။ 

စကားများစွာမဆိုဘ ဲြပန်ခဲ့မိသည်။

ထိုေနက  ကားယူမလာ။  အိမ်သို 

ေြခကျင်ြပန်ချင်သည်။ သူကို လိုက်ပို 

ေစချင်သည်။ သိုေပမဲ့   သူသည် မသိ 

ကျိးက န်ိုင်လှသည်။   ကားပါမလာ 

ေကာင်း   ေြပာေပမဲ ့လိုက်ပိုဖို စကား 

မစပ်။

သိုြဖင့် နန်းကိ ရီသည် သူအေပ  

တစ်ေယာက်တည်း စိတ်ေကာက်ေနမိ 

သည်။ တစ်ေယာက်တည်း ေဒါမနဿ 

ြဖစ်ေနမိသည်။ လမ်းမှာေတွလ င်ပင် 

 တ်မဆက်တမ်းဟ ုစတ်ိပိင်ုးြဖတ်လိက်ု 

မိသည်။

တစ်ေန လမ်းမှာေတွရေတာ့ တကယ်ပဲ 

 တ်မဆက်ြဖစ်။ ြမင်လျက်ှင့် မြမင ်

ေယာင်ြပသည်။ ေတွလျက်ှင့ ်မေတွ 

ေယာင်ြပသည်။  သူအ ပံးကိုလည်း 

တုံမြပန်။  မျက်ှာရှိ  အေကာစိုင်မှန် 

သမ ကိ ုတင်းထားလိက်ုသည်။  တ်ခမ်း 

လ ာမုကံိ ုကာအငုလံိ ုစထူားလိက်ုသည်။ 

နန်းကိ ရီ၏အြပအမူေကာင့် မျိးထွန်း 

သန်ိး အံအ့ားသင့သွ်ားသည်။ ဆန်းကယ် 

သလို ြဖစ်သွားသည်။

ထိုေနမှပင် နန်းကိ ရီသည် သူထံမှ 

စာတိုကေလးတစ်ေစာင်ကို   လီလီမှ 

တစ်ဆင့်  ရရှိသည်။

ရီ

 ေတွချင်တယ်။

   မျိး

စာက သည်မ သာြဖစ်သည်။ သိုေပမဲ ့

ယင်းစာသည်  နန်းကိ ရီ၏  ရင်ကို 

များစွာ   တုန်လ ပ်ေစသည်။ များစွာ 

ေချာက်ချားေစသည်။ မျိးထွန်းသန်ိးထမှံ 

စာကို ပထမဆံုးအကိမ် လက်ခံရရိှြခင်း 

ြဖစ်သည်။ သူ၏လက်ေရးကိ ုပထမဆုံး 

အကိမ် ြမင်ဖူးရြခင်းြဖစ်သည်။ သူ၏ 

သပ်ရပ်ေသာ လက်ေရးကို ှစ်သက်မိ 

သည်။ စာတိုကေလးကိုပင ်ဆယ်ကိမ် 

ထက်မနည်း  အြပန်ြပန်အလှန်လှန် 

ဖတ်မိသည်။

“ေဟး ယူ ငရဲကီးရှစ်ထပ်အနက်က 

ဘယ်အထပ်ကို   အရင်သွားရမလဲလို 

စ်းစားေနတယ် မဟုတ်လား”

လီလီက ေနာက်ခဲ့ေသးသည်။

စာကို အြပန်ြပန်အလှန်လှန ်ဖတ်ေန 

ေသာ နန်းကိ ရအီား “ဒါေလာက်ကေလး 

များ အလွတ်မရေသးဘူးလား” ေမးခဲ့ 

ေသးသည်။

အစေသာ်  နန်းကိ ရီက  သူအား 

ည်းထားလိုက်ဦးမည် စ်းစားသည်။ 

မေတွဘဲေနလိုက်ဦးမည် ေတွးသည်။ 

သိုေပမဲ့   အချနိ်ကျလာေတာ့လည်း 

မေတွဘ ဲမေနိင်ု။ စတ်ိကိ ုတင်းထား၍ 

မရ။ သူှင့်ပတ်သက်လာလ င် ေပျာ့ညံ့ 

ေသာ စိတ်ဓာတ် အလိုလိုဝင်လာသည ်

ပင်။

သို ြဖင့ ်  ေကျာင ်းဆင်းေသာအခါ 

သူအလာကို ေစာင့်မိသည်။ အလာကို 

ေမ ာ်မသိည်။ သူကိြုမင်ရြပန်ေတာလ့ည်း 

ရင်မှာ ဝမ်းသာေပျာ်ရ င်ရြခင်း အြပည့် 

အဝှင့်ပါကလား။

x  x  x  x  x

[ ၃ ]

တစ်မုိးတွင်းလံုးရာချခ့ဲေသာ မိုးေရကိ ု

သိုမှီးထားသည့် အင်းလျားကန်ဝယ  ်

ေရြပည့်ေမာက်ေနသည်။    စိမ်းြမြမ      

ြမက်ခင်းအနားသတ်အထ ိ  ေရေဖွးေန 

သည်။

လ  င်းကက်ခွပ်ကေလးများသည  ်

ေတးဆိုညည်းရင်း   ဟိုအေဝးမှသည ်

ကမ်းစပ်အထိ တလိမ့်လိမ့်တလူးလူး 

ေြပးလာတတ်သည်။ ကန်၏ဝန်းကျင်မ ှ

သစ်ပင်တို စမ်ိးညိေသာ အဆင်းအေရာင် 

ကိုေဆာင်ထားသည်။ ယင်းအေရာင  ်

သည် ေရြပင်တွင် အရိပ်ထင်ကာ ကည့်ြမင် 

ရေလသမ  စိမ်းြမေနသည်ထင်ရ၏။

ဆည်းဆာသည် မကာေသးမီကမ ှ

ေပျာက်ကွယ်ခ့ဲသည်။ လမ်းမီးတုိ လင်းလက် 

စပင်ရိှေသးသည်။ ဆည်းဆာေရာင်က င်း 

ေကာင့ ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မေမှာင်တတ် 

ေသး။ လင်းလင်းထင်းထင်းရှိလှသည ်

လည်း မဟုတ်။  ညီအစ်ကို မသိတသိ 

ဆိုသည့် အချနိ်မျိး။

ေကျာင်းအဆင်း၌ မျိးထွန်းသိန်းက 

သည်အချန်ိ သည်ေနရာမှာေတွရေအာင် 

ချန်ိးသည်။ ချန်ိးသည်ကုိ အစက နန်းကိ ရီ 

သေဘာမေပါက်မိ။ ေနာက်ေတာ့လည်း 

သည်အချန်ိမှာ ှစ်ေယာက်စလုံးအတွက် 

အ ရာယ်အကင်းဆံုးအချန်ိ၊ အသိအက မ်း 

ှင့် မေတွိုင်ေသာအချနိ်ြဖစ်ေကာင်း 

သေဘာေပါက်လာသည်။

နန်းကိ ရီသည် အင်းလျားသုိ မျိးထွန်း 

သိန်းထက် ေစာ၍ေရာက်သည်။

အိမ်မှညာ၍ထွက်ခ့ဲရသည်။ ေကျာင်းသူ 

တစ်ေယာက်ထံ   စာကူးသွားမည်ဟု။ 

ကားကို   ကိုယ်တိုင်ေမာင်းလာသည်။ 

သရက်ပင်ေအာက်တွင် ကားရပ်ထား 

သည်။ သစ်ြမစ်ဆံုမှာထုိင်ကာ သူအလာ 

ကို ေစာင့်သည်။

ေစာေစာပိုင်းက ေရထဲတွင် ကူးခပ် 

ကစားေနေသာ လငူယ်တစ်သိက်ုရိှသည်။ 

သူတို ြပန်သာွးေသာအခါ နနး်ကိ ရီ 

အထီးတည်း ကျန်ရစ်သည်။

မျိးထွန်းသိန်း   ေရာက်လာသည်ကိ ု

ေြခသံအရ  သိရသည်။ နန်းကိ ရီ 

ေနာက်သို လှည့မ်ကည့မ်။ိ အေဝးကိသုာ 

ေငးေနသည်။

မျိးထွန်းသိန်းသည် နန်းကိ ရီှင့ ် 

မနီးမေဝး ဝင်ထိုင်သည်။

စကားမဆိုမိက။    သူတိုအပါး၌ 

တိတ်ဆိတ်ြခင်းသာ လ မ်းေနသည်။ 

လ  င်းကက်ခွပ်သှံင့ ်သစ်ရက်အကားသို 

ေလတိုးသံများသည်သာ ကျယ်ေလာင ်

ေသာ အသံြဖစ်ေနသည်။

နန်းကိ ရီသည်   မျိးထွန်းသိန်းက 

စကားစလာလိမ့်မည်     အထင်ှင့် 

ေစာင့်ေနမိြခင်းြဖစ်သည်။ စင်စစ်တွင် 

လည်း စကားစချင်းစလ င် သူကသာ 

စရလိမ့်မည်ဟ ုေတွးသည်။

သိုတိုင်ေအာင် သူက စကားစမလာ 

ေသာအခါ နန်းကိ ရီ အားမလိုအားမရ 

ြဖစ်လာသည်။ သူဘက်ကုိ သမင်လည်ြပန် 

ကည့်မိသည်။ သူကလည်း မိမိဘက်သို 

သာ ကည့ေ်နသည်ြဖစ်ရာ အကည့ခ်ျင်း 

ဆုံမိကသည်။

မျိးထွန်းသိန်း၏ မျက်ှာကို ကွဲကွဲ 

ြပားြပား   ြမင်ရလှသည်ေတာ့မဟုတ်။ 

သိုရာတွင် သူ၏မျက်ဝန်းမှ ေတာက်ပ 

ေသာ အလင်းေရာင်ကုိမူ ြမင်ေတွရသည်။  

ေလတိုးေသာေကာင့် သူဆံပင်သည ်

ဖွာရရာ လွင့်ေနသည်။ 

“အရီ ြပန်ေတာ့မယ်”

ဘာရယ်မဟတ်ုဘှဲင့ ်သည်စကားကိ ု

နန်းကိ ရီ ေြပာြဖစ်သည်။

သည်ေတာ့မှပင် မျိးထွန်းသိန်းထံမှ 

အသံထွက်လာသည်။

“ြပန်ေတာ့မယ်ဟုတ်လား” မယံုကည် 

ိုင်သလို ေမးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

“ဘာစကားမှလည်း  မေြပာရေသး 

ဘဲနဲ”

“အဲဒါေကာင့် ြပန်ေတာ့မယ်လုိ ေြပာတာ။ 

သူကြဖင့ ်ဘာစကားမ ှမေြပာဘဲနဲ”

မျိးထွန်းသိန်းရယ်လိုက်သည်။

“ေြပာမှာေပါ့။  မေြပာိုင်ေသးလို 

မေြပာတာ။ မနန်းကိ ရီကို ဒီလိုအချနိ်၊ 

ဒီလိုေနရာမှာြမင်ရေတာ ့က န်ေတာ့်မှာ 

သတိရလာတဲ့ ကဗျာတစ်ပိုဒ်ရှိတယ်။ 

ရှင်ေတေဇာသာရရဲ ကဗျာေပါ့။ သိဂ    

ေရာင် ရ န်း၊ ေရ ပုသွံန်းက၊ လန်းလန်းလက် 

လက်၊ လိုက်ဖက်တင့်ေမာ၊ မေချာစရာ၊ 

ေချာစရာလ င်၊ ေကသာဆံလွ၊ ထံုးေနာက်စ 

ှင့်၊ ချပ်ညရီတွင်၊ ြဖတ်ြခည်းြမင်သည်၊ 

ရှင်သာရခိုင်တန်ေဆာင်ေလာ  ဆိုတဲ့ 

ကဗျာေပါ။့ မနန်းကိ ရဟီာ ရှင်ေတေဇာ 

သာရရဲ ရခိုင်တန်ေဆာင်များ ြဖစ်ေန 

မလား ထပ်ပီးစ်းစားေနတာနဲ  စကား 

မေြပာြဖစ်တာပါ”

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

တစ်မိုးတွင်းလုံး ရာချခဲ့ေသာမိုးေရကို သိုမှီးထားသည့် အင်းလျားကန်ဝယ် 

ေရြပည့်ေမာက်ေနသည်။ စိမ်းြမြမ ြမက်ခင်းအနားသတ်အထိ ေရေဖွးေနသည်။

လ  င်းကက်ခွပ်ကေလးများသည် ေတးဆိုညည်းရင်း ဟိုအေဝးမှသည် ကမ်းစပ်အထိ 

တလိမ့်လိမ့်တလူးလူး ေြပးလာတတ်သည်။ ကန်၏ဝန်းကျင်မှ သစ်ပင်တို စိမ်းညိေသာ 

အဆင်းအေရာင်ကို ေဆာင်ထားသည်။ ယင်းအေရာင်သည် ေရြပင်တွင် အရိပ်ထင်ကာ 

ကည့်ြမင်ရေလသမ  စိမ်းြမေနသည်ထင်ရ၏။

ဆည်းဆာသည် မကာေသးမီကမှ ေပျာက်ကွယ်ခဲ့သည်။ လမ်းမီးတို လင်းလက်စပင်ရှိေသးသည်။ 

ဆည်းဆာေရာင်က င်းေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မေမှာင်...

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

‘

‘



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ လူေနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၈)၊ ဇီဝက(၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၃)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေဒ သန်းရှင် အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ အကျယ်အဝန်း အလျားေပ(၄၀)x အနေံပ(၆၀)ရိှ ေြမကွက် 

ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့[်၁၂/

ထတပ(ိုင်)၀၇၄၀၄၆]မှ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့််ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်း 

ေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ   ေဒ နီနီခုိင် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၂၄၇၃၇]မှ  

အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအမ်ိ ခေံြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိ ု

သူများရိှပါက စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားစံုလင်စွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်အဆိပုါေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

က ု်ပ်မိတ်ေဆွဘက်မှ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၅၁)

အမှတ်(၂၆၃-က)၊ စစ်ေတွလမ်း၊ (၆/၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၆၃-က)၊ စစ်ေတွလမ်း၊ (၆/၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၉၂၅၃၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၉၂၅၃၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်- ၂/ုံးရပ်၊ မဂ  လာဒီပ 

ရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ(၀.၁၁၀) ဧကရိှ ဦးထွန်းကည်[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၆၃၀၁၈](ဘ) 
ဦးပ ုအမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၂၀၁၈၁)ကိ ု ေနြပည်ေတာ် 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်၊ ၂၂၄/၂၀၁၀(၁၁-
၁၁-၂၀၁၀)ြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိထားသူ 
ေဒ အဲလီ[၁၃/တကန(ိုင်)၀၄၆၉၄၃](ဘ) ဦးလုံးအိုက်ဝူးမှ ေဒ န ာေအာင်[၁၂/
လမတ(ုိင်)၀၂၆၇၆၄]ှင့် မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန်အတွက် ေြမပံု၊ 
ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် 
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ၊ အေထာက်အထား 
ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမ
စီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံး 
လပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၈)၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၈)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၀/စ)ှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၈/ခ)၊ ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၁၀/စ)ှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၈/ခ)၊ ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့် 

အဆိုပါေြမကွက်ေပ ၌ တည်ရှိေသာ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အဆိုပါေြမကွက်ေပ ၌ တည်ရှိေသာ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

(ဂ)ရပ်ကွက်၊ လွတ်လပ် ေရးလမ်း၊ အမှတ်(၁၀/က)ဟုေခ တွင်သည့် (ဂ)ရပ်ကွက်၊ လွတ်လပ် ေရးလမ်း၊ အမှတ်(၁၀/က)ဟုေခ တွင်သည့် 

အေဆာက်အဦ(၂)လုံးှင့်ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား အေဆာက်အဦ(၂)လုံးှင့်ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၈)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၀/စ)၊ အကျယ်အဝန်း(၀.၁၈၀)ဧကမှ (၃၈ေပx၉၅ေပ အကျယ်အဝန်းရိှေြမှင့် 

အေဆာက်အဦမပါ) ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၈/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း(၀.၀၇၀)ဧက 

ရိှေြမကွက်၊ စုစုေပါင်းေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့် အဆုိပါေြမကွက်ေပ ၌ တည်ရိှေသာ ရန်ကုန်မိ၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ လွတ်လပ်ေရးလမ်း၊ အမှတ်(၁၀/က)ဟေုခ တွင်သည့် 

တစ်ထပ်သွပ်မိုး၊ ပျ်ေထာင်အေဆာက်အအုံ (၂)လုံး၊ ပါဝါမီတာ (၁)လုံးအပါအဝင် 

ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ လက်ဝယ်ထားပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူများ 

ြဖစ်ေကာင်း အမည်ေပါက်သူများြဖစ်ကသည့် (၁) ဦးတင်ထွဋ် [၁၂/သဃက 

(ိုင်)၀၈၆၀၉၈]၊ (၂) ဦးတင့်ေဝ [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၂၉၁၅၀]၊ (၃) ေဒ ွဲွဲဝင်း [၁၂/

သဃက (ိုင်)၁၂၉၁၄၈]တိုမှ ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေပ  

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများမှ လက်ခံသေဘာတူခဲ့ပီး စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက် 

အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တို 

ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ွန်ေဟမာသိန်း   ဦးလှသိန်း (15)ေဒ ွန်ေဟမာသိန်း   ဦးလှသိန်း (15)

LL.B, DL-101 (WIPO, Switzerland)  B.Sc, H.G.P, R.L, D.B.LLL.B, DL-101 (WIPO, Switzerland)  B.Sc, H.G.P, R.L, D.B.L

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၂၉၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၅၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၂၉၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၅၆)

PH: 09-959583001   PH:09-421097904PH: 09-959583001   PH:09-421097904

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ြမဝတလီမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၂၄၅)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်  ေြမအမျိးအစား၊ (၄၂x၆၀)ေပ၊ (ဝ.၀၅၈)ဧက၊ (၂၅၂၀) 

စတုရန်းေပ အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့်အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် ေဒ ြမသန်း 

(ဘီဂျ-ီဝဝ၇၈၇၆) [၁၂/သဃက(ုိင်)၀၆၃၂၇၉]က ဂရန်အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်ပီး  ေဒ ြမသန်း 

ကွယ်လွန်သွားေသာအခါ ၎င်း၏ သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ဦးေကျာ်စိုး [၁၂/သဃက 

(ိင်ု)၁၄၆၉၇၃]၊ ဦးညညီစီိုး [၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၃၂၀၂၁]၊ ေဒ ခင်စိုးဝင်း [၁၂/သဃက(ိင်ု) 

၀၆၃၂၈၀]၊  ဦးစိုးဝင်းေအာင ်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၄၀၅၄] ှင့် ေဒ ကည်ကည်စိုး [၁၂/

သဃက(ိုင်)၀၆၄၁၅၃] တိုက ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ  အေမွဆက်ခံ 

လက်ဝယ်ရရိှပုိင်ဆုိင်ထားကာ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့် အြပည့်အဝရိှေကာင်း တာဝန်ယူ 

ဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ုက ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 

ေြမကွက်ဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေင ွတချိအဝက်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ယင်းေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍  အကျိး 

ခံစားခွင့်များရိှသည်ဟု အဆုိရိှသူ မည်သူမဆုိ ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထားမရူင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပုတံင် စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများ၊ တရားုံးအမန်ိဒကီရ ီ

မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သမူရိှပါက  ံုးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ပီးဆံုးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

                ဦးစွမ်းထက်ပိုင်               ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း                ဦးစွမ်းထက်ပိုင ်               ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၀၆)             အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၀၆)             အထက်တန်းေရှေန

LL.B,DBL,DIL,MA (Business Law)               LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)LL.B,DBL,DIL,MA (Business Law)               LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)

           ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂           ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉၈၉၀၄၉၂           ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂           ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း (B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း (B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း’’“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း’’
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၊ မိမ(၅)ရပ်ကွက်၊ သခုမန်ိလမ်းေန 

ဦးေကျာ်စည်ဟန်ိး[၇/ညလပ(ိင်ု)၀၉၂၃၃၅] ကိင်ုေဆာင်သှူင့ ်ေဒ သတီာစမိ့[်၇/ညလပ 
(ိုင်)၀၉၂၅၀၉]ကိုင်ေဆာင်သူတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၊ ေညာင်ေလးပင်မိ၊ မိမ(၅)ရပ်ကွက်၊ 
သုခမိန်လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅)၊ ရာမေြမာက်ေကျာင်းကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ် 
(၂၇က+၂၈)၊ အေရှဘက်-သုခမိန်လမ်း၊ အေနာက်ဘက်-ဦးပုိင်အမှတ်(၂၇ခ)၊ ေတာင်ဘက် 
စြံပ(၁)လမ်း၊ ေြမာက်ဘက်-ဦးပိင်ုအမှတ်(၂၄)စေသာ အလားေလးရပ်အတွင်းရိှ ေြမချန်ိ 
ဧရိယာ(၀.၁၀၁၅)ဧကကျယ်ဝန်းေသာ ခံေြမ(၁)ကွက်ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်သ ူအထက်အမည်ပါ ေကညာ 
သူများက ဝယ်ယူသူများထံသို တရားဝင်လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန်အတွက ်
သေဘာတူညီထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ယင်းသုိြဖစ်ရာ အထက်ေဖာ်ြပပါ ခံေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက် 
၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤသတင်းစာ၌ ေကညာချက်ပါရှိပီး (၁၄)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်၏ထံသို ခိုင်လုံသည့် အေထာက်အထားများှင့်တက ွလူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မ မရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ခံေြမကွက်၏ အေရာင်းအဝယ် 
ကစိ ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းထင်လင်းစိုး(ဥပေဒဘွဲ)ဦးေကာင်းထင်လင်းစိုး(ဥပေဒဘွဲ)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၉၉၇/၄-၁၂-၂၀၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၉၉၇/၄-၁၂-၂၀၁၈)
မိမ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေညာင်ေလးပင်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၂၀၈၆၆၈မိမ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေညာင်ေလးပင်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၂၀၈၆၆၈



ဇွန်   ၁၊  ၂၀၂၂

“လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ သီရိလမ်း၊ အမှတ်(၅၄)တွင် ေနထိုင်ေသာ 

ဦးရညဲညီထီူး[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၇၂၈၀၄]သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ် 
တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်သွင်းထား 
သည့် အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၃၃၅၂/၂၀၂၂(ေနစွဲ-၁၁-၅-၂၀၂၂)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၃၃၅၂/၂၀၂၂(ေနစွဲ-၁၁-၅-၂၀၂၂)
အထက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားြဖင့ ်

တယ်လီဖုန်းအမျိးမျိး၊ ဖုန်းှင့် ဆက်စပ်ေသာ အီလက်ထေရာနစ်ပစ ည်း၊ အပို 
ပစ ည်း၊ ကာဗာ၊ ၎င်းတိုှင့် ချတိ်ဆက်အသုံးြပိုင်သည့် အရည်အေသွးြမင့ ်
power bank  အမျိးမျိးကိ ုြဖန်ချြိခင်း၊ လသူုံးကန်ု အလီက်ထေရာနစ်ပစ ည်းများ 
အား ြပြပင်ြခင်း၊ တပ်ဆင်ြခင်း စသည့လ်ပ်ုငန်းများကိ ုြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်းလုံးတွင် 
ဆိုင်ခွဲများဖွင့်လှစ်၍ လုပ်ကိုင်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါအမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပံုစံြဖင့်မဆုိ မီှြငမ်းတုပ 
သုံးစွဲြခင်း၊ အမည်စာသားပုံစံတူ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်
အသုံးြပြခင်းမျိးမြပလပ်ုမေဆာင်ရက်ကရန် သတေိပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်း 
တုပ သုံးစွဲမည်ဆိုပါက ေကညာသူ၏ စီးပွားေရးဆုံး ံးနစ်နာမ အဝဝအတွက် 
တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးရဲညီညီထူး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးရဲညီညီထူး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် ေဒ ေနာ်ခမ်းစုစုဗွာ(LL.B) ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ် ေဒ ေနာ်ခမ်းစုစုဗွာ(LL.B)
 (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) အထက်တန်းေရှေန (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) အထက်တန်းေရှေန
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) (စ်-၅၃၁၀၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) (စ်-၅၃၁၀၀) 

The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊  The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊  
အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁

အရယ်မေရာက်ေသးသူပိုင် မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းကို အရယ်မေရာက်ေသးသူပိုင ်မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းကို 
ေရာင်းချခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာေရာင်းချခွင့်ြပပါရန ်ေလ ာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာ

(အုပ်ထိန်းသူှင့် အုပ်ထိန်းခံရသူတိုအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၉)(အုပ်ထိန်းသူှင့် အုပ်ထိန်းခံရသူတိုအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၉)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၇၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၇
ေဒ ဝင်းဝင်းသိန်း         ------------- ေလ ာက်ထားသူေဒ ဝင်းဝင်းသိန်း         ------------- ေလ ာက်ထားသူ
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၈/ဘီ)၊ 

ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်(၂၉၉)တွင်ေနထိုင်သူ ေဒ ဝင်းဝင်းသိန်းက အရယ် 
မေရာက်ေသးသ ူမဝါဆိုမိုးဦး၏ မိခင်အရင်းြဖစ်သည်ဟူ၍ ၎င်းပိုင်ေသာပစ ည်း 
အေကာင်းတွင် အထက်ပါေနရပ် လပ်ိစာေန ေလ ာက်ထားသ ူေဒ ဝင်းဝင်းသန်ိးက 
အထက်အမည်ပါရိှေသာ အရယ်မေရာက်ေသးသ ူမဝါဆိမုိုးဦး၏ ကိယ်ုှင့ပ်စ ည်း 
အေပ   အုပ်ထိန်းသူအြဖစ်  ခန်ထားေပးပါရန်  ေလ ာက်ထားခဲ့ရာ ဤုံးမှ 
ေလ ာက်ထားသူ ေဒ ဝင်းဝင်းသိန်းအား အုပ်ထိန်းသူအြဖစ် ခန်အပ်ေကာင်း 
(၁၃-၅-၂၀၂၂)ရက်တွင် အမိန်ချမှတ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

အပ်ုထန်ိးသအူြဖစ် ခန်ထားြခင်းခရံသ ူေဒ ဝင်းဝင်းသန်ိးမှ အရယ်မေရာက် 
ေသးသ ူမဝါဆိမုိုးဦးပိင်ု ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ 
ပလုရဲတနာလမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၂၁)၊ ဧရယိာ 
(၀.၀၅၅)ဧက၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါ 
အဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား ေရာင်းချခွင့ြ်ပပါရန် ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ 
ထိုသိုေလ ာက်ထားြခင်းကို လူအများသိရှိေစရန်အလိုငှာ ဤေကာ်ြငာစာကို 
ထုတ်ဆင့်လိုက်သည်။

ထိေုလ ာက်ထားချက်ကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၇)ရက်၊ (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ နယန်ု 
လဆန်း ၉ ရက်) နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် မိမိတို ကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊   (သိုတည်းမဟုတ်) မိမိက 
နည်းလမ်းတကျလ အဲပ်ထားသည့် ံုးအခွင့်အမိန်အရေရှေနြဖင့်ြဖစ်ေစ လာေရာက် 
ဆိုင်ဆိုရန် ချနိ်းဆိုသည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ (၃၁)ရက်ေန  ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (စုစ ာဝင်း) (စုစ ာဝင်း)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)
 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
က န်မ၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကေသာ ဦးညညီလွီင်[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၀၆၄၄၂]

ှင့် ေဒ ေသာ်ေသာ်ဟန်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၂၃၈၁]တိုသည် အကင်လင်မယား 

အြဖစ်မှ ှစ်ဦးသေဘာတူကွာရှင်းြပတ်စဲပီးေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခိုင်ငိမ်းေဆွ(LL.B)ေဒ ခိုင်ငိမ်းေဆ(ွLL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၄၄၅/၂၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၄၄၅/၂၀၁၆)

အမှတ်(၄၀၅)၊ (၆)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၄၀၅)၊ (၆)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၉၃၇၃၊ ၀၉-၈၈၂၂၂၂၀၈၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၉၃၇၃၊ ၀၉-၈၈၂၂၂၂၀၈၅

ဦးဝင်းမင်းသိန်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းဦးဝင်းမင်းသိန်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေလးေထာင့က်န်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၂၉)၊ ကွင်းအမှတ်(၂၉/ခ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၆၀x၁၅၀)၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၄၄)ဧကရှိ အမှတ်(၅၂)၊ ေြမကွက်ကိ ုက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ ်

[၁၂/သဃက (ိင်ု)၀၆၇၁၀၁]အား ဦးဝင်းမင်းသန်ိးက စဲွဆိထုားေသာ ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုး 

ခိင်ုတရားုံး (၂၀၁၄)ခှုစ် တရားမကီးမ အမှတ်(၁၅) တွင် တရားလိစဲွုဆိေုသာ အမ အား 

စရိတ်ှင့်တကွ ပလပ်ေကာင်း ဦးဝင်းမင်းသိန်းက ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ်တိုအေပ  စွဲဆို 

ထားေသာ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး (၂၀၁၉)ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၈၂၄)

တွင်လည်း တရားလိစဲွုဆိသုည့အ်မ အား စရတ်ိှင့တ်ကွ ပလပ်ေကာင်း တရားုံးေတာ်မှ 

အမိန်ချခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ယင်းေြမကွက်ှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 

အား မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ေရာင်းချြခင်း၊ ဝယ်ယူြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေပါင်ှံ 

ြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ြခင်း မြပရန်ှင့် 

လိုက်နာေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိပါက   ဥပေဒှင့်အညီ   အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်သူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်သူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ် ဦးေကျာ်စွာြမင့် ဦးလင်းလင်းေကျာ်ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ ် ဦးေကျာ်စွာြမင့ ် ဦးလင်းလင်းေကျာ်

[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၆၇၁၀၁] (စ်-၁၃၂၈၂) (စ်-၁၅၂၅၂)[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၆၇၁၀၁] (စ်-၁၃၂၈၂) (စ်-၁၅၂၅၂)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

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

 Wipo(Switzerland) Ph:09-450027746 Wipo(Switzerland) Ph:09-450027746

“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ပဒုမ ာလမ်း၊ အမှတ်-၇၊ (၄)လ ာတွင် 

တည်ရိှေသာ BEAUTY APEX LIMITED ကမု ဏ ီမှတ်ပုတံင်အမှတ်(၁၂၁၅၆၈၇၇၂)
သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိစာချပ် 
စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့် အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင ်
ြဖစ်ပါသည-်

 

စာချပ်အမှတ်-၃၅၂၀/၂၀၂၂ (ေနစွဲ-၁၈-၅-၂၀၂၂)စာချပ်အမှတ်-၃၅၂၀/၂၀၂၂ (ေနစွဲ-၁၈-၅-၂၀၂၂)
အထက်ေဖာ်ြပပါ  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား Organic  သဘာဝပစ ည်း 

များြဖင့ ် စီမံေဖာ်စပ်ထားေသာ ေလ ာ်မဲဆံပင်ဆိုးေဆး၊ ေခါင်းေလ ာ်ရည်၊ 
ေခါင်းလမ်ိးဆ၊ီ ေပါင်းေဆး၊ ဆပံင်ဆိုးေဆးအမျိးမျိးတိုအား ကိယ်ုတိင်ုထတ်ုလပ်ု၍ 
Online System မှြဖစ်ေစ၊ ဆိုင်ခန်းများဖွင့်လှစ်၍ြဖစ်ေစ၊ လက်လီ/လက်ကား 
ြဖန်ြဖးေရာင်းချြခင်းတုိတွင် ြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုး၌ အသုံးြပလျက်ရိှပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါအမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပံုစံြဖင့်မဆုိ မီှြငမ်းတုပ 
သုံးစွဲြခင်း၊ အမည်စာသားပုံစံတူထုတ်လုပ်ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသုံးြပ 
ြခင်းမျိး မြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မှီြငမ်းတုပ 
သံုးစဲွခ့ဲမည်ဆုိပါက အကျိးစီးပွားထိခုိက်နစ်နာမ များအတွက် တည်ဆဲဥပေဒှင့် 
အည ီတရားစွဲဆိုအေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။  BEAUTY APEX LTD ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-BEAUTY APEX LTD ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် ေဒ ှင်းယုယဖိးေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ် ေဒ ှင်းယုယဖိး
(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L) (LL.B, LL.M)(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L) (LL.B, LL.M)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၆၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၆၇)
The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 
အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း -၀၉- ၅၀၉၈၉၄၂အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း -၀၉- ၅၀၉၈၉၄၂

“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ ဦးဘေဖလမ်း၊ 

အမှတ်-၅၂ တွင်ေနထိုင်ေသာ ေဒ ေနာ်ေကးမုံလင်း [၁၂/အစန(ိုင်)၁၈၂၃၆၀]
သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိစာချပ် 
စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့် အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင ်
ြဖစ်ပါသည-်

စာချပ်အမှတ်-၃၅၁၉/၂၀၂၂ (ေနစွဲ-၁၈-၅-၂၀၂၂)စာချပ်အမှတ်-၃၅၁၉/၂၀၂၂ (ေနစွဲ-၁၈-၅-၂၀၂၂)
အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား ဆံပင်က တ်ြခင်း၊ ဆံသား 

မေကာင်းြခင်းများအတွက် အထူးစမီေံဖာ်စပ်ထားေသာ ဆသံားအားြဖည့ေ်ပးသည့ ်
Hair Mask၊ ဆံပင်ေပါင်းေဆးစသည့် ဆံသားကျန်းမာေရးှင့်ပတ်သက်ေသာ 
အလှကုန်ပစ ည်းအမျိးမျိးတိုအား ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်၍ Online System 
မှြဖစ်ေစ၊ ဆိုင်ခန်းများဖွင့်လှစ်၍ြဖစ်ေစ၊ လက်လီ/လက်ကား ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 
ြခင်းတိုတွင ်ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။

 သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါအမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပံုစံြဖင့်မဆုိ မီှြငမ်းတုပ 
သုံးစဲွြခင်း၊ အမည်စာသားပုစံတံထူတ်ုလပ်ုြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်း 
မျိးမြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန ်သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲခဲ ့
မည်ဆိုပါက အကျိးစီးပွားထိခိုက်နစ်နာမ များအတွက် တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ 
တရားစွဲဆိုအေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။ ေဒ ေနာ်ေကးမုံလင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေနာ်ေကးမုံလင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် ေဒ ှင်းယုယဖိးေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ် ေဒ ှင်းယုယဖိး
(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L) (LL.B, LL.M)(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L) (LL.B, LL.M)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၆၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၆၇)
The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 
အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း -၀၉- ၅၀၉၈၉၄၂အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း -၀၉- ၅၀၉၈၉၄၂

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၂၄-၅-၂၀၂၂ ရက်ေန  ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ ေကာ်ြငာ 

(၂၄)ှင့ ်၂၅-၅-၂၀၂၂ ရက်ေန  စာမျက်ှာ ေကာ်ြငာ(၂၈)အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ 

ေခ ဆိြုခင်းအမှတ်စ်(ဂ)ပါ ၁၂၃ ေကဗီွ လက်ပပံျားဓာတ်အားခဲွုအံစား 

၁၃၂ ေကဗွီလက်ပံပျားဓာတ်အားခွဲုံဟ ုအမှန်ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ စန်ိေရ ကန်ုး၊ မိုးကတ်ုေကျာင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၂၁)ေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ပံး ပံးေထွး[၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၅၄၂၈]မှ 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမည်ရှိ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်(၃)မျိးြဖင့ ်ေသာက်ေရသန်များ
ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည-်

(၁) စိန် ပံး
(၂ ) ပံး
(၃) ေရ ပံး
သိုပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်ရှိေသာ ေသာက်ေရသန်စက်ုံများမ ှ

အမည်တ ူေသာက်ေရသန် ထတ်ုလပ်ုလျက်ရိှပါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက သတင်းစာ 
ေကာ်ြငာချက်ှင့အ်တ ူအထက်ပါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ(၃)မျိးကိ ုကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိ 
မှတ်ပုံတင်ြခင်း၊   အစားအေသာက်ှင့်   ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနသို 
ေသာက်ေရသန် ထတ်ုလပ်ုရန် ေထာက်ခခံျက်ေလ ာက်ထားြခင်းများ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ခင်ေအးမာခင်ေအးမာ
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၈၇၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၈၇၁)

အမှတ်-၅၆၃(ပ-ထပ်)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၅၆၃(ပ-ထပ်)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၉၃၈၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၉၃၈၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

အားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနအားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

ေနြပည်ေတာ်ေနြပည်ေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်

(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း  ၃ ရက်ေန )(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း  ၃ ရက်ေန )
၁။ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

(လစာ န်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးေနရာများအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်း 

ှင့် ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည ်-

 စ် ရာထူးအမျိးအစား လစ်လပ် အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း   စ် ရာထူးအမျိးအစား လစ်လပ် အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း  

    သတ်မှတ်ချက်    သတ်မှတ်ချက်

 (က) ပစ ည်းထိန်း(၂) (၈)ေနရာ CPA/ B.Com/ B.Econ (သိုမဟုတ်)

    ဘဲွတစ်ခခုရုရိှပီး DA ေအာင်ြမင်ရမည်။

 ( ခ ) စာရင်းကိုင(်၂) (၁၆)ေနရာ CPA/ B.Com/ B.Econ   

    (သိုမဟုတ်) ဘွဲတစ်ခုခုရရှိပီး 

    DA ေအာင်ြမင်ရမည်။

 ( ဂ ) အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) (၃)ေနရာ B.E (Civil / Electronics / Electrical

    Power)

 (ဃ) ဒု-ကီးကပ်ေရးမှး (၁၀)ေနရာ B.E (Civil / Electronics/ Electrical 

  (ထိန်းသိမ်းေရး)  Power)  

 ( င ) ဒု-ကီးကပ်ေရးမှး (၇)ေနရာ B.E (Civil / Electronics / Electrical

  (ကွင်း/ုံ)  Power)

၂။ (က) ေလ ာက်ထားသသူည် ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငသံားြဖစ်ပီး  ေလ ာက်လ ာ 

ပိတ်သည့်ေနတွင် အသက်(၃၀)ှစ်ထက်  မေကျာ်လွန်သူ၊ ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက 

အသက်(၃၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

  ( ခ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး ေနရာေဒသမေရး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိင်ုသြူဖစ်ရမည်။ 

ဌာနတွင် အနည်းဆုံး(၅)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ကတခိဝံန်ချက် 

ေရးထိုးရမည်။

၃။ စာေမးပွဲဝင်ေကး  ေငွကျပ်(၁၀၀၀) (ကျပ်တစ်ေထာင်တိတ)ိကို ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ ်

ေငွထုတ်စာရင်းအမှတ ်(MD 010442)သို ေပးသွင်းကရမည်။

၄။ ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်များ ပါရှိရမည ်-

 (က) အေြခခပံညာအထက်တန်း(သိုမဟတ်ု)တက သိလ်ုဝင်တန်း ေအာင်လက်မှတ်မတိ 

 ( ခ ) ဘွဲလက်မှတ်မိတ 

 ( ဂ ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ  

 (ဃ) တာဝန်ကျရာ မည်သည့်ေဒသမဆိ ုသွားေရာက်ိုင်ေကာင်း ကတိြပလ ာ

 ( င ) ြပင်ပပဂု ိလ်များအတွက် အလပ်ုသမားမှတ်ပုတံင်အမှတ်၊ ေနစဲွှင့်အလုပ်သမားံုး 

အမည်

 ( စ ) အစိုးရဌာနတစ်ခုခုတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူြဖစ်လ င် လက်ရှိတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်လျက်ရိှေသာ ရာထူး၊ လစာ န်း၊ ဌာန/အဖဲွအစည်းအမည်ှင့် ဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲအစည်း၏ ခွင့်ြပမိန်မူရင်း

 (ဆ) ယခင်ဝန်ထမ်းအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲဖ့ူးပါက ဌာန၏ တ်ုထွက်ခွင့်ြပေကာင်း 

အမိန်စာမိတ 

 ( ဇ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိင်ုရာမိနယ်ဆရာဝန်၏ ေဆးေထာက်ခစံာ 

မူရင်း

 ( ဈ ) ြပင်ပပုဂ ိလ်များှင့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများတွင် ချနိ် န်းလစာ မရရှိေသးသူ 

(ေနစားဝန်ထမ်း)များသည ်သက်ဆိုင်ရာ ြပည်သူရဲတပ်ဖွဲစခန်းတစ်ခုခုမ ှ(၆)လ 

အတွင်း အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်း ေထာက်ခံချက်မူရင်းပါရှိရမည်။

 (ည) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အြပည့်အစုံှင် ့ဖုန်းနံပါတ် 

 ( ဋ ) ဝင်ေကးေငွေပးသွင်းပီးေကာင်း ေြပစာချလန်မူရင်း

 ( ဌ )  ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်ထားေသာ ကိုယ်ေရးမှတ်တမ်း

၅။ ြပင်ပပဂု ိလ်များှင့် ချန်ိ န်းလစာမရရိှေသာ ဌာနဆိင်ုရာများတွင် လပ်ုကိင်ုေနသမူျားသည်         

(၃၀-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန ေနာက်ဆံုးထား၍ အားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားှင့် 

ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၁)သို ေလ ာက်ထားရမည်။

၆။ အစိုးရဌာနတစ်ခခုတွုင် ချန်ိ န်းလစာှင့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသမူျားသည် သက်ဆိင်ုရာ 

အဖဲွအစည်းများမှတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားကရမည်။ ေလ ာက်လ ာမိတ (၁)ေစာင်ကုိ  န်ကား 

ေရးမှးချပ်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၁) ေနြပည်ေတာ်သို လိပ်မူ၍ 

(၃၀-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနမတိုင်မ ီကိတင်ေပးပိုရမည်။

၇။ အရည်အချင်းစစ် စာေမးပဲွေြဖဆိရုမည့်ရက်ှင့် ေြဖဆိခွုင့်ရရိှသမူျားစာရင်းကိ ုသက်ဆိင်ုရာ 

ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနုံးများှင့် အားကစားှင့် 

လငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်ေသာ www.mosya.gov.mmwww.mosya.gov.mm ှင့်  အားကစားှင့်လငူယ် 

ေရးရာ  Sports & Youth Affairs, Myanmar Facebook Page တိုတွင် ေကညာေပးမည်ြဖစ ်

ပါသည်။

၈။ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများကိုသာ လူေတွစစ်ေဆးမ  ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

၉။ သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့်ကုိက်ညီမ မရိှေသာ၊ မြပည်စံုေသာ၊ သတ်မှတ်ရက်ထက် 

ေကျာ်လွန်ပီးမ ှေရာက်ရှိလာေသာ ေလ ာက်လ ာများကို လက်ခံစ်းစားမည ်မဟုတ်ပါ။

၁၀။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ စီမံ/ဘ  ာဌာနခွဲသို 

လကူိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ တယ်လဖီန်ုးအမှတ် ၀၆၇-၄၀၆၂၀၃၊ ၀၆၇-၄၀၆၀၂၁ သိုြဖစ်ေစ ဆက်သွယ် 

စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနအားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊    ေကျာက်ကီး 

မိနယ်၊   အထက(ခွဲ)ပဲခူးရပ်ေကျာင်း 
Grade-2မ ှ မရတီပိုးအိမ်၏  ဖခင်အမည် 
မှန်မှာ ဦးေအာင်ဆန်းဝင်း[၇/ကတခ(ိင်ု) 
၁၁၇၉၆၅]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေအာင်ဆန်းဝင်းဦးေအာင်ဆန်းဝင်း
[၇/ကတခ(ုိင်)၁၁၇၉၆၅][၇/ကတခ(ုိင်)၁၁၇၉၆၅]

ကန်ကွက်ိုင်ရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ သမန်ိဗရမ်းလမ်းသွယ် 

(၁)လမ်း၊ အမှတ် (၆၉၆/ခ) ဟ ုေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ဦးဝင်း 
ေကျာ်ေကျာ ်အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ြဖင့ ်ပိုင်ဆိုင်မ   စာရက်စာတမ်းများ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးအား  လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင ်
ခွင့ရိှ်သ ူဦးတင်အန်ုး [၁၂/လမန(ိင်ု)၀၀၇၈၂၉] ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ
ေဒ ြမသန်း [၁၂/မရက(ိုင်)၀၆၄၃၅၉]ကိုင်ေဆာင်သူမှ စရန်ေငွ ေပးေချ 
ဝယ်ယထူားပီးြဖစ်ပါ သည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိသုမူျားသည် 
ေကညာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်တိုထံသို ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်းများြဖင့်   ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လင်းလင်းေအာင် (LL.B)(D.B.L)ေဒ လင်းလင်းေအာင ်(LL.B)(D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၅၁)
အမှတ်(၁၈၉)၊ ေကာ့ေသာင်းလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ အမှတ်(၁၈၉)၊ ေကာ့ေသာင်းလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၂၃၆၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၂၃၆၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ် ဇမ သီရိမိ၊ ေရ ကာ 

ပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် ၄/

ေရ ကာပင်၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၂၇၂)၊ 

ဧရယိာ (ဝ.၀၈၂) ဧကရိှ ေဒ ြဖြဖခိင်ု (ဘ) 

ဦးေကျာ်ေမာင် [၉/လဝန(ိုင်)၂၀၉၁၁၄] 

အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား အမည် 

ေပါက်သူ ကုိယ်စား ေဒ မေလး(ဘ) ဦးတုတ် 

[၉/ဇဗသ(ိုင်)၀၀၃၈၁၉]မှ  ယာယီေြမ 

ေပးစလစ်၊  ှစ်ဦးသေဘာတူ အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်၊ ကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်၊ ိုင်ငံ 

သားစိစစ်ေရးကတ်၊ အိတ်ေထာင်စုလူဦးေရ 

စာရင်း၊ ၎င်းေြမကွက်ကိ ု ချထားေပးသည် 

မှာ မှန်ကန်ေကာင်း အသိသက်ေသ (၃)ဦး 

ှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး ေထာက်ခံ 

ချက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ မူရင်းများ 

တင်ြပပီး ေြမေပးမန်ိထတ်ုယခွူင့ြ်ပပါရန် 

ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်   ကန်ကွက် 

လုိသူများအေနြဖင့်    တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ  

စာချပ်စာတမ်းများ၊   တရားုံးအမိန်  

ဒီကရီများ  အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 

တင်ြပ၍   ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမ ံ

ခန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက် ပါရိှသည့် 

ရက်မှစ၍ (၁၅) ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်     သတ်မှတ် 

ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏ 

လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမေပးမန်ိ 

ေလ ာက်ထားလာမ အား      ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၃၁)၊ လူေနရပ်ကွက် 

အမှတ်-သမိင်ုး၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၂၁/ဎ)၊ ဧရယိာ(၀.၂၃၀)ဧကရိှ ေြမပိင်ုေြမ ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ် (၁၃၃)၊ သီရမိဂ  လာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကန်ုမိဟေုခ တွင်သည့ေ်ြမကွက်သည် ရန်ကန်ုမိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ 
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ ်
-(၅၆၄/၂၀၀၅)အရ ေဒါက်တာေဒ ဝင်းမာထွန်း[၁၂/လမန(ိုင်)၁၀၇၇၆၇]အမည်ြဖင့ ်
အမည်ေပါက်လျက်ရိှေသာ ေြမပုိင်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်အား အမည်ေပါက် 
ပုိင်ရှင် ေရာင်းသူမှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ဝယ်ရိှပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချလုိေကာင်း 
ကမ်းလှမ်းလာ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ မှ ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် 
တန်ဖိုးေငွအနက် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 
ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                  

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

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

ဖုန်း- ၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း- ၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ေကာ်ြငာြခင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ် ပဗု သရီိမိ၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၁/ပုဗ သီရိေြမာက ်
ရပ်၊ သုခဒီပရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ 
(၀.၁၁၀)ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ ် (ပ-
၂၂၉၀၈)၏ ေြမေပးစလစ်မရူင်းေပျာက် 
ဆံုးသွားသြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက် 
ဦးဟန်ိးေဇာ်လတ် [၉/တကန(ိင်ု)၁၁၈ 
၁၅၁](ဘ) ဦးေကျာ်ေဆွမှ ေြမေပးစလစ် 
မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း တရားုံး 
ကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်မူရင်း၊  ရဲစခန်း 
ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊    ရပ်ကွက ်
ေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ မှတ်ပုတံင်မတိ ၊ 
အမ်ိေထာင်စစုာရင်းမတိ ၊ ေြမကွက်ှင့ ်
သက်ဆိုင်ေသာ    စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများတင်ြပပီး ေြမေပး 
စလစ်မိတ မှန်ထုတ်ေပးပါရန် ေလ ာက် 
ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျား 
အေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်
စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန် ဒီကရီ 
များ အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ 
၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံ 
ခန်ခွဲမ ဌာနသို   ဤေကညာချက်ပါ 
ရှိသည့်ေနမှစ၍ ရက်ေပါင်း (၃၀)ရက် 
အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများှင့်အညီ ထုတ်ေပးထား 
သည့် ေပျာက်ဆုံးသွားေသာ ေြမေပး 
စလစ်မူရင်းအား ပယ်ဖျက်၍ ေြမေပး 
စလစ်မိတ မှန် ေလ ာက်ထားလာမ  
အား  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိက်ုသည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ပျ်းမနားမိ၊   အ.ထ.က(၁)၊ 

Grade-11မှ   မသင်းသင်းခိုင်၏ 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ  ဦးစိုးိုင်ဦး [၉/

ပမန(ိင်ု)၁၇၉၈၈၀]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးစိုးိုင်ဦးဦးစိုးိုင်ဦး

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

ေတာေတာင်ေတာေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏



ဇွန်  ၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၇၇)ရပ်ကွက်၊ ြမန ာလမ်း၊ 

အမှတ် (၁၀၁၂)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျား  ၄၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)
ရှိေသာ ေြမကွက်အား လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသူ 
ဂရန်အမည် ေပါက်ပုိင်ရှင် ေဒ ဖုန်ေကွချ(ီဘ)ဦးဟုန်ကာဆုိင်[၁၃/လရန(ုိင်)၀၆၈၀၅၃] 
ထံမှ  ကာလတန်ဖိုးေင ွေပးေချဝယ်ယူရန ် က န်မ ေဒ သက်သက်ဟန် [၉/ဝတန 
(ိုင်)၁၂၆၁၆၆]က စရန်ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ 
အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄)
ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က န်မထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သက်သက်ဟန် [၉/ဝတန(ိုင်)၁၂၆၁၆၆]ေဒ သက်သက်ဟန် [၉/ဝတန(ိုင်)၁၂၆၁၆၆]
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၆၄၅၇၁ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၆၄၅၇၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်အများသိေစရန်

ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ြမကန်သာအမ်ိရာ၊ ခေရ(၁)

လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၂)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၄)အား ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူေဒ သန်း 

သန်းဝင်း[၁၂/လမန(ိုင်)၀၈၃၈၁၁]မှ တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး 

၎င်းထံမှ က န်မ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေအးြမတ်ေကျာ်[၁၂/ရပသ(ုိင်) 

၀၆၅၈၄၀]မှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအြဖစ ်ေငွတချိတစ်ဝက ်ေပးေချပီး 

ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က န်မထံသို စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထား ခုိင်လံုစွာြဖင့် ယခုေကာ်ြငာပါရိှသည့်ေနမှစ၍(၁၀)

ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်လိုသ ူ

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးြမတ်ေကျာ်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေအးြမတ်ေကျာ်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမမ (LL.B)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၃၈)ေဒ ြမမ (LL.B)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၃၈)

ဖုန်း-၀၉ ၄၀၁၆၀၁၇၉၇ဖုန်း-၀၉ ၄၀၁၆၀၁၇၉၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်စ/၄/တိုးချဲ)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ဗိလ်ုေတဇပန်း ခလံမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၀၄)ဟေုခ တွင်ေသာ 

(၄၀ေပ x ၆၀ေပ)ရိှ ဗိလ်ုမှး ေကျာ်ေရ  (OTN-၀၄၁၄၅၀) ပါမစ်ေြမကွက်၏ တရားဝင် 

မခွဲစိတ်ရေသးေသာ လမ်းမျက်ှာမူလက်ယာဘက်အြခမ်း (၂၀ေပ x ၆၀ေပ)ရှိ 

ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက် 

ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍ တရားဝင်လက်ရိှြဖစ်ပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခလံျက် 

ဦးြပည့်စုံထွန်း [၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၁၂၅၁]မှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူလည်း ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 

ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့ ်

ရိှေကာင်း ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 

ထံသို စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း အြပည့်အစုံြဖင့် လူကိုယ်တိုင ်

လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ 

ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါ 

သည်။                  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ဦးခင်ေမာင်ြမင့် ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င်(LL.B) ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ် ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င်(LL.B)

 LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၈၃) (စ်-၁၇၄၇၇)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၈၃) (စ်-၁၇၄၇၇) 

 (၂၈-၆-၁၉၉၁) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁) (၂၈-၆-၁၉၉၁) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)

 ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၃၂၁၈၁ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀ ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၃၂၁၈၁ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀

အမှတ်(၉)၊ ဂ မာလမ်း၊ (၅/၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၉)၊ ဂ မာလမ်း၊ (၅/၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၃၈၄)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်အကျယ ် (၄၀ေပ x ၆၀ေပ)ရှိ 
ေဒ ြမကျင် [၁၂/လကန(ုိင်)၀၇၀၀၃၇]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်မှ တရားဝင် 
မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ တံတားြဖလမ်းမျက်ှာမူလ င် လက်ယာဘက်ြခမ်း(၂၀ေပ 
x ၆၀ေပ)ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိတိုကိ ုအေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း အဆိရိှုသ ူ
ဦးေကျာ်စွာဝင်း [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၂၈၄၆၉]မှ တရားဝင်လက်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှလည်း 
ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူသီည့အ်ေလျာက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင ်
ေကာင်း အေထာက်အထားမူရင်းှင့်အတ ူက ်ုပ်တိုထံသို ဤေကညာပါသည့ ်
ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးခင်ေမာင်ြမင့် ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င်(LL.B) ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ် ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င်(LL.B)
 (LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၈၃) (စ်-၁၇၄၇၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၈၃) (စ်-၁၇၄၇၇)
 (၂၈-၆-၁၉၉၁) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)  (၂၈-၆-၁၉၉၁) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁) 
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၂၁၈၁ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၂၁၈၁ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀ 
 အမှတ်(၈၈၀)၊ (၁၁)လမ်း၊ အမှတ်(၈၈၀)၊ (၁၁)လမ်း၊
(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ 
သခင်စံေရ လမ်းှင့် ဗုိလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၄၈၀)သခင်စံေရ လမ်းှင့် ဗုိလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၄၈၀)

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့် ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၁၊ 
ေြမကွက်အမှတ-်၄၈၀၊ အကျယ် ေပ(၄၄x၆၀)၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀) ဂရန် 
ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်သည်  မိေြမစာရင်းတွင ်   
ေဒ ေကျာ့ေကျာ့ခိုင[်၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၀၈၁၂] အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး ၎င်းထံမ ှ
အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ ်
ထားရိှသ ူေဒ ဝင်းသစ်ွယ် [၁၄/မမန(ိင်ု)၁၅၄၆၀၄]က မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ ်
ရိှသ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ 
က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 
မရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိေစအပ်ပါသည်။

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

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

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၃၆-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၃၆-ရပ်ကွက်၊ 

တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ အမှတ်(၂၄၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ် တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ အမှတ်(၂၄၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၆၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၂၄၀၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၆)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမှင့် 

ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်သည်  မိေြမစာရင်း၏အမည်ေပါက်ပိုင ်

ရှင်   ေဒ ဲွဲွ[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၁၀၂၆၄] [၎င်း၏ကိယ်ုစား ရန်ကန်ုမိစာချပ်စာတမ်း 

မှတ်ပံုတင်ံုး၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၁၅၅၆၈/၂၀၁၃(၂၈-၈-၂၀၁၃)

ရရှိသူ ဦးြမတ်ထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၁၈၇၄]က မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍  

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက 

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင် 

ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ 

ှင့်တကွ  က ်ုပ်တိုထံသို  (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွား

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 “ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်” “ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၅၀)၊ အမှတ(်၂၅)၊ 

ဆ  မထပ်(၇)လ ာဟ ုေခ တွင်သည့ ်အကျယ်အဝန်း (25x58)ေပရိှ ဓာတ်ေလကှားပါ 
အဆင့်ြမင့်တိုက်ခန်းှင့် Air Con (၃)လုံး၊ ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ေရေမာ်တာ၊ စွဲကပ် 
တည်ရိှေနေသာ အရာများ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုေဆာက်လပ်ုေရးကမု ဏ ီ
ထံမှ ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ တိုက်ခန်းအမည်ေပါက် 
ဦးစိုးြမတ်ိင်ု [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၆၂၆၅၁]က မမိသိာလ င် တရားဝင် ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံေရာင်းချရာ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွ ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး အကျိးသက်ဆုိင်သူ မည်သူမဆုိ 
ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်း မရူင်းစုလံင်စွာြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ (၁၅)
ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေအးေမာ်(B.Sc, H.G.P, D.B.L, D.A.Psy)ဦးေအးေမာ်(B.Sc, H.G.P, D.B.L, D.A.Psy)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၆၀၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၆၀၉)
အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၉၅၅၀၇၆၃၅၃၊ ၀၉- ၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉- ၇၉၅၉၁၉၈၄၅ဖုန်း-၀၉- ၉၅၅၀၇၆၃၅၃၊ ၀၉- ၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉- ၇၉၅၉၁၉၈၄၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်(၂)၊ လူေနရပ်ကွက ်

အမှတ်(၉)၊ ပန်း ခံ(၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၀၇-က)ဟုေခ တွင်ေသာ (၂၃ေပ 

x ၆၀ေပ)ရှိ ေဒ ပံး[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၂၈၇၁၈] ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုအရပ်ကတိစာချပ ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ 

တရားဝင်လက်ရိှြဖစ်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံလျက် ဦးခင်ေမာင်ချိ[၈/

ရစက(ိင်ု)၁၅၃၀၀၉]မှေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူလည်း 

ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ 

၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ကန်ကွက်လိပုါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမရူင်း အြပည့အ်စုြံဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ဦးခင်ေမာင်ြမင့် ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င်(LL.B) ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ် ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င်(LL.B)

 LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၈၃) (စ်-၁၇၄၇၇)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၈၃) (စ်-၁၇၄၇၇) 

 (၂၈-၆-၁၉၉၁) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁) (၂၈-၆-၁၉၉၁) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)

 ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၃၂၁၈၁ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀ ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၃၂၁၈၁ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀

အမှတ်(၉)၊ ဂ မာလမ်း၊ (၅/၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၉)၊ ဂ မာလမ်း၊ (၅/၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ေကာ်ြငာေကာ်ြငာ

ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊  ေြမ 
တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈၆)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၈၆၉)၊  ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၈၆၉)၊ (၈၆) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် 
(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်   ဦးေအာင်ေငွ(ခ)
ဦးေမာင်ေငွ(AG-၃၂၆၉၃၂)အမည်ေပါက် 
ပါမစ်ေြမအား ပါမစ်ေြမအမည်ေပါက ်
ဦးေအာင်ေငွ(ခ)ဦးေမာင်ေငွ ကွယ်လွန် 
သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း+၂ 
(သမီး မခင်ေဆွလဲ့၊ သား ေမာင်ေဇယျာ 
မင်း) ထမှံ အရပ်စာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်
ဝယ်ယူသူ ေဒ ခိုင်သဇင်ချိ[၁၂/ကတတ 
(ဧည့)်၀၀၀၉၀၆]မှ ပါမစ်မရူင်း၊ စာချပ်တို 
တင်ြပ၍ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေလ ာက်
ထားလာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေလ ာက်ထား 
သူတင်ြပလာေသာ   ပါမစ်မူရင်းတွင ်
အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ေင(ွခ)ဦးေမာင်ေင ွ
ြဖစ်ပီး ေြမငှားခစည်းကပ်မ စာရင်းတွင ်
ဦးေအာင်ေငွြဖစ်ေနသြဖင့် မှတ်ပုံတင်၊ 
သန်းေခါင်စာရင်း တင်ြပရန် အေကာင်း 
ကားခဲရ့ာ ေလ ာက်ထားသမှူာ မှတ်ပုတံင်၊ 
သန်းေခါင်စာရင်း ရှာေဖွရန် အခက်အခဲရိှ 
ေကာင်း (ြပဿနာ တစ်စံုတစ်ရာ ေပ ေပါက် 
လာပါက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ်
ေကာင်း) ကျမ်းကျနိ်ပူးတွဲ၍ ဝင်စာြဖင့ ်
တင်ြပလာပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ပါမစ် 
အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ေင(ွခ)ဦးေမာင်ေင ွ
ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ြမင့်ြမင့ ်
သန်း+၂(သား/သမီး)ထံမှ အရပ်စာချပ် 
အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယသူ ူေဒ ခိင်ုသဇင် 
ချိမှ ပါမစ်မူရင်းတင်ြပ၍ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
ဂရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရား 
ဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း    ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက    လုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းအတိင်ုး  ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ ြပည်ေတာ်သစ်ကွန်ဒို၊ အမှတ်(၇၁၀)၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ ြပည်ေတာ်သစ်ကွန်ဒို၊ အမှတ်(၇၁၀)၊ 

၇-လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း (အနံ ၂၀ ေပx အလျား ၄၀ ေပ)ရှိ ၇-လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း (အနံ ၂၀ ေပx အလျား ၄၀ ေပ)ရှိ 

တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

တိုကို လက်ရိှပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးဝင်းုိင်[၁၂/ပဇတ 

(ုိင်)၀၀၈၈၆၅]ထံမှ က ်ုပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား 

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန 

မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ

က ်ုပ်တိုထ ံလူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ထက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်တုိင် ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ သီတာမမ (LL.B, D.M.L, D.I.L) ေဒ ခင်မျိးလတ်(LL.B) ေဒ သီတာမမ (LL.B, D.M.L, D.I.L) ေဒ ခင်မျိးလတ်(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၆၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၆၆)

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

ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၁၇၇၈၆၃၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၀၀၇၄ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၁၇၇၈၆၃၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၀၀၇၄

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၆၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၆
 ၁။ ဦးလွင်ေမာင်စိုး   ေဒ တင်တင်

 ၂။ ေဒ ဇာနည်ဝင်း

 (တရားလို(၁)(၂)တို၏ အခွင့်ရ  ှင့်

 ကိုယ်စားလှယ-်ေဒ ြမတ်ခိုင်ဇာေအး)

 (တရားလိုများ) (တရားပိင်)(တရားလိုများ) (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊    ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊   (ဃ)ရပ်ကွက်၊ 

ေဝပလု (၁)လမ်း၊ အမှတ်(၄၆)ေန ေဒ တင်တင်(ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိသေိစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိမုျားက “ကတပိဋညိာ်အတိင်ုး မှတ်ပုတံင်အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ”   ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ 

သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ (သိုမဟတ်ု) ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကား 

အရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင့်ကိုယ်စားလှယ ်ုံးအခွင့်အမိန်ရေရှေန 

ြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆုိင်သည့် အချက်များကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ 

တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့် ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၄)ရက် 

(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၁ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် အထက်က 

အမည်ေရးသားပါရှိသ ူတရားလိုများစွဲဆိုချက်ကိ ုထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးသိုလာ 

ေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်သင်သိေစရမည်မှာ အထက်က ဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင ်

သင်မလာေရာက ်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာတွင ်   ြငင်းချက်များကိုထုတ်

ေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကုကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့သ်င်က 

ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ 

ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်

ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်းလုိလ င် အမ မဆုိင်မီ (၄)ရက် 

က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ(၃၀)ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေကျာ်ေကျာ်)(ေကျာ်ေကျာ)်

 တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)

 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ Botahtaung ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ Botahtaung 
Time Square အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာစီမံကိန်း (၂၄)ခန်းတွဲ၊ (၁၄)ထပ်တိုက်၊ Time Square အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာစီမံကိန်း (၂၄)ခန်းတွဲ၊ (၁၄)ထပ်တိုက်၊ 
တိုက်အမှတ်(Cတိုက်အမှတ်(C2 2 A)၊ အခန်းအမှတ်(A 102)တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ A)၊ အခန်းအမှတ်(A 102)တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး 

တုိကုိ လက်ရိှပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေကသီဦး[၁၂/ 
ရကန(ုိင်)၀၁၄၇၅၄]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသအား ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါ 
က ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား
စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထ ံလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက ်
ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၂၇၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၂၇၁)
အမှတ်(၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၁၉၉၈၉၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၁၉၉၈၉၃

“ဦးသန်းြမင့်ဦး[၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၄၈၉၆]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ဦးသန်းြမင့်ဦး[၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၄၈၉၆]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ဦးသန်းြမင့်ဦး[၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၄၈၉၆] (ဘ)ဦးြမင့်ဦး အမှတ်(၂)၊ သံလမ်း၊ (၇)

ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူသည် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ BIO 
CHEMICAL TRADING CO.LTDမှ ြဖန် ြဖးေရာင်းချသည့ ်ေဆးဝါးပစ ည်းများကိ ု(၂၂-၃-
၂၀၁၈)ရက်ေနမှစတင်၍ အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအြဖစ ်စတင်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပီး 
ေနာက် (၁၈-၄-၂၀၂၂)ရက်မှစတင်၍ ကမု ဏတီာဝန်ရိှသမူျားကိ ုခွင့တ်စ်စုတံစ်ရာ တိင်ုကား 
ြခင်းမရိှ၊ ကုမ ဏီသိုေပးသွင်းရန်ရှိေသာ ေဆးဝါးပစ ည်းများ ေရာင်းရေငွများကို ကုမ ဏီသို
လာေရာက်ေပးသွင်းမ မရိှ၊ ေငေွကးစာရင်း ရှင်းလင်းြခင်းများ ြပလပ်ုြခင်းမရိှဘ ဲအေကာင်း 
မဲ့ပျက်ကွက်ေနပါသြဖင့် ယခုေကညာစာပါသည့် ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လူကီးမင်း 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် အေရာင်းစာရင်းပါေငွများကုိ ကုမ ဏီသုိလာေရာက်စာရင်းရှင်းလင်း 
ေငွေပးအပ်ရန်ှင့် စာရင်းရှင်းလင်းေငွေပးအပ်မ မရိှပါက လူကီးမင်းအေပ  တည်ဆဲဥပေဒ 
အရရာဇဝတ်ေကာင်း၊ တရားမေကာင်းများအရ တရားစဲွဆုိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ိုင်(MANAGING DIRECTOR)၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအာင်ိုင်(MANAGING DIRECTOR)၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေကျာ်ထွန်းကို(LL.B) ေဒ ေမမီေစာ(B.A,LL.B,P.G.D.L) ဦးေကျာ်ထွန်းကိ(ုLL.B) ေဒ ေမမီေစာ(B.A,LL.B,P.G.D.L)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၁၈၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၀၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၁၈၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၀၈)
  ေဒ ေဆွဇင်ှင်းေဇာ်(LL.B)  ေဒ ေဆွဇင်ှင်းေဇာ်(LL.B)
  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၄၉၉)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၄၉၉)

အမှတ်(၅၆၅)၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၃/စီ)၊ MAC Tower၊ ကုန်သည်လမ်း၊ အမှတ်(၅၆၅)၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၃/စီ)၊ MAC Tower၊ ကုန်သည်လမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၇၂၄၈၀၇၊ ၀၉-၇၉၅၃၉၉၆၃၈၊ ၀၉-၄၂၁၀၉၇၈၃၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၇၂၄၈၀၇၊ ၀၉-၇၉၅၃၉၉၆၃၈၊ ၀၉-၄၂၁၀၉၇၈၃၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
တာေမွမိနယ်၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၃၄အိုင်၊   ေြမကွက်အမှတ-်၂၂၆၊ 
ဧရိယာ(၀.၁၁၅)ဧက၊  ေြမကွက်တည ်
ေနရာအမှတ်-၁၀၀၊ စက်မ (၃)လမ်း၊ ေမတ ာ 
ွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ဦးအန်ုးမိင် 
(ခ)ဦးေခွးငယ်[၉/မနမ(ိုင်)၀၁၅၀၃၀]၊ 
ေဒ စန်းေရ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၃၁၄၀၁]
အမည်ေပါက်    ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက် ဦးအုန်းမိင်(ခ)ဦးေခွးငယ ်
(ခင်ပွန်း) ကွယ်လွန်သြဖင့ ်အမည်ေပါက် 
တစ်ဦးြဖစ်သူ ေဒ စန်းေရ [၁၂/မဂတ(ုိင်) 
၀၃၁၄၀၁]မှ    ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ဂရန်မူရင်း၊   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ 
ေသစာရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း
စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
ှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 
များအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်“ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်

ေလ ာက်ထားြခင်း”ေလ ာက်ထားြခင်း”
ယာ်အမှတ်-7A/8856၏ ေဖာင်းက  

နံပါတ်ြပားေပျာက်ဆံုး၍ ထတ်ုေပးရန် 

ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့်   ယခင် 

ေဖာင်းက နံပါတ်ြပား   ပျက်ြပယ်ပါ 

ေကာင်း အများသေိစရန် ေကာ်ြငာအပ် 

ပါသည်။

က-ည-န၊ က-ည-န၊ 

ခိုင်ုံး(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)ခိုင်ုံး(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)



ဇွန်   ၁၊    ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  ဒလမိနယ်၊  မိမ(၂)ရပ်ကွက်၊  ြမစံပါယ်လမ်း၊ 

အိမ်အမှတ်(၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆/၁၆၈၅)၊ အလျား (၁၂ ေပခွဲ) x အနံ (၅၀ ေပ) 
(ေခါင်းရင်းဘက်အြခမ်း) ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမှင့ ်ဆက် ယ်သည့် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးတိုကို ဦးေကျာ်မင်းေနာင်အမည်ြဖင့ ်(၉-၅-၁၉၉၅)ရက်တွင် မိရာှင့ ်
အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၏ မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၁၀၇၂)ြဖင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာ 
အတုိင်း ယခုအေရာင်းအဝယ်ြပသည့် ေြမအပါအဝင် အလျား (၂၅ ေပ) x အနံ (၅၀ ေပ) 
ေြမကွက်ကီးတစ်ကွက်လုံး၏ ေြမချပါမစ်ရထားသူြဖစ်ေကာင်းှင့် ဦးေကျာ်တင့်၏ 
သားသမီးများြဖစ်ကေသာ (၁) ေဒ သင်းသင်းချိ၊ (၂) ဦးေကျာ်မင်းေနာင်၊ (၃) ေဒ ေအး 
ေအးြဖ၊ (၄) ေဒ ခင်ခင်ယု၊ (၅) ေဒ ေအးေအးေထွးတိုမှ တရားဝင် လက်ဝယ်ထား 
ေနထိင်ုပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အဆိြုပ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ အေရာင်း 
အဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလု ံ
ေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားသူ  န်ကားချက်အရ န်ကားသူ  န်ကားချက်အရ
ဦးဇင်မင်းသူ ေဒ ေအးမွန်ေအာင်(LL.B, LL.M)ဦးဇင်မင်းသ ူ ေဒ ေအးမွန်ေအာင်(LL.B, LL.M)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၇၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၇၂)
  အမှတ်-(၁၉/၄လ ာ)၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊   အမှတ်-(၁၉/၄လ ာ)၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊ 
 ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။  ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
 ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉၉၁၁၁၆၄ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉၉၁၁၁၆၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ၆၉/ရပ်ကွက်၊ မင်းကီးေရ ေတာင် 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၁၁)ရိှ ဦးအန်ုးသင် အမည်ေပါက်၊ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်တွင် 
တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ   အကျယ်အဝန်း   ေပ(၄၀x၆၀)ရှိသည့်အနက် 
(ေခါင်းရင်းဘက်အြခမ်း)မှ   အစ်လိုက်   တတိယေြမာက်အကွက်တွင်ရှိေသာ 
ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၁၀x၆၀)  ေြမှင့်  ယင်းေြမေပ ၌ ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 
အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်
ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ရိှထားသူ ဦးတင်ေမာင် [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၅၄၇၁၉] ကုိင်ေဆာင်သူ 
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ သ ာဦး [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၃၉၆၃]ကိုင်ေဆာင်သူမ ှ
(၅-၅-၂၀၂၂)ရက်တွင် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူ၍ လက်ရှိထားပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွမသိရှိဘဲ ေဖာ်ြပပါအိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ဆင့်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း၊ 

ေပါင်ှံြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်းများ မြပလုပ်ကပါရန်ှင့် အကယ်၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ 
မသိရှိဘဲ ြပလုပ်ပါက ြပလုပ်သူအသီးသီးတို၏တာဝန်သာ ကျေရာက်လိမ့်မည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၅၃၃/၁၃) (၃၀-၈-၂၀၁၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၅၃၃/၁၃) (၃၀-၈-၂၀၁၃)
အမှတ်(၈၂၅)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၉)လမ်း၊ ၇/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၈၂၅)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၉)လမ်း၊ ၇/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ (ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၉၁၀၃၄၇)ရန်ကုန်မိ။ (ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၉၁၀၃၄၇)

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
လ  င်သာယာမိနယ်၊  ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ-်၁၂ (Bamboo Grove 

Drive)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၂)၊ ဧရိယာ 

(၀.၂၇၀)ဧက၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်

အမည်ေပါက်မှာ ဦးေမာင်ေသာင်းြဖစ်ပါ 

သည်။ အဆိုပါေြမကွက်အား ေြမကွက ်

ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်များ 

အားလုံး အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ ်

စာချပ် (၃၇၆၂/၂၀၂၂)ေနစွဲ၊ (၁၃-၅-

၂၀၂၂)  တင်ြပ၍   ေဒ ခင်ခက်ခက်ခိုင် 

[၁၃/ကခန(ိုင်)၀၆၉၃၇၈]  အမည်သို 

ေြပာင်းလခွဲင့ြ်ပပါရန် ေလ ာက်ထားလာ 

ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက အေထာက် 

အထား(မူရင်း)  အြပည့်အစုံတင်ြပ၍ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ     ခုနစ်ရက် 

အတွင်း ဤဌာနသို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။

ေြမတိုင်းှင့်ေြမစာရင်းမှတ်တမ်းဌာနခွဲေြမတိုင်းှင့်ေြမစာရင်းမှတ်တမ်းဌာနခွဲ

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ြပည် မိ  အထက  ေရ  တံခါး  

ေကျာင်း Grade-11 မှ မေသာ်တာ 
ရ န်းလဲ့မွန်၏   ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးတင်ထွန်းဝင်း [၇/နတလ(ိုင်) 
၀၆၁၃၉၆] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးတင်ထွန်းဝင်းဦးတင်ထွန်းဝင်း

“အမည်မှန်”“အမည်မှန်”
အဖ   ဦးေဇာ်ဝင်းိုင ်၏သမီး 

ြပည်မိ၊ ေရ တခံါး အထက Grade-11 

တွင်  ပညာသင်ယူေနေသာ  “မြမတ် 

ငိမ်းချမ်း”၏ အမည်မှန်မှာ “မြမတ် 

ညိမ်းချမ်း” ြဖစ်ပါသည်။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
အဖ  ဦးဝင်းိုင်၏သမီး   [၁၄/

လပတ(ိင်ု)၀၀၀၀၅၇]ကိင်ုေဆာင်သ ူ

မခင်မျိးိုင်ှင့ ်  မသက်ထားေဇာ်မှာ 

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

မခင်မျိးိုင်(ခ)မသက်ထားေဇာ်မခင်မျိးိုင်(ခ)မသက်ထားေဇာ်

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ေတာင်ငူမိ၊ လဘဲူးေကျးရာအပ်ုစ ု

ရာသစ်ေကျးရာေန  ဦးေအာင်ဇင်ထက် 
[၇/တငန(ိုင ်)၁၂၀၂၉၇]၏သား 
ြဖစ်သူ  ေမာင်ြမတ်သူရိန်လင်းအား 
ေမာင်ခန်လင်းေသာ်ဟု  ေြပာင်းလဲ 
ေခ ဆိုပါရန်။   ေမာင်ခန်လင်းေသာ်ေမာင်ခန်လင်းေသာ်

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အမှတ်-၁၂၉၊ ၂၆ လမ်း၊ ပန်းဘဲ 

တန်းမိနယ်ေန အဖ ဦးခင်သန်း၏ 
သမီး       မသန်းသန်းေဌးအား 
မသိဒ ိထွန်းဟု  ေြပာင်းလဲေခ ဆို 
ပါရန်။

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
တွံေတးမိနယ် အတွင်းေရေကျာ်ေကျးရာေန ဦးြမသိန်း 

[၁၂/တတန(ိင်ု)၂၄၆၇၉၁]၏သားြဖစ်သ ူ ေမာင်တင်ထွန်းေအာင် 
[၁၂/တတန(ိင်ု)၂၆၄၃၄၈]သည် မဘိများစတ်ိေသာကေရာက်ေစ 
ရန် အကိမ်ကိမ် ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေနပါသြဖင့် ၃၁-၅-၂၀၂၂ 
ရက်ေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှအေမြွပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ ေနာင်တွင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ကစိ အရပ်ရပ်အား 
တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

ဖခင်- ဦးြမသိန်းဖခင်- ဦးြမသိန်း

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ အမှတ်(၃၅)

ေန (အဖ) ဦးြမင့်ဦး၏သား ဦးမျိးမင်းမင်းဦး [၃/ဘအန(ိုင်)၁၉၉၅၀၇]၏ လ ဲအပ် န် 
ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊ အမှတ်- 
၇၃၉(က) အလျားxအနံ (၂၆ ေပ ၈ လက်မ x ၆၀ ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့် အမှတ်-၇၄၀ (က) 
အလျားxအနံ ေပ(၂၀x၆၀) ေြမကွက်များသည ်ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ အင်ဘီယာခါတူ(ခ)ေဒ ြမေအး[၁၂/ဥကတ(ုိင်) 
၁၃၀၆၄၀] အမည်မှတ်သားတည်ရိှလျက်ရိှပီး ထိေုြမကွက်များေပ တွင် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ဦးမျိးမင်းမင်းဦး [၃/ဘအန(ိင်ု)၁၉၉၅၀၇]မှ ကန်ထိက်ုစနစ်ြဖင့ ်တိက်ုသစ်ေဆာက်လပ်ု 
မည်ြဖစ်ပါ၍ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါ ကန်ထုိက်စနစ်ြဖင့် ေဆာက်လုပ်ြခင်းအား ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များယေူဆာင်၍ က ု်ပ်ထ ံ
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ယင်းေနေကျာ်လွန်ပါက ကန်ထိုက်စနစ်ြဖင့ ်
ေဆာက်လုပ်မည့်ကိစ အား ပီးဆံုးသည်အထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးမျိးမင်းမင်းဦး ဦးရဲေကျာ်ထွန်း LL.Bဦးမျိးမင်းမင်းဦး ဦးရဲေကျာ်ထွန်း LL.B
[၃/ဘအန(ိုင်)၁၉၉၅၀၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၂၇)[၃/ဘအန(ိုင်)၁၉၉၅၀၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၂၇)
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၃၂)၊ မင်းလမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကန်ုးမိရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၃၂)၊ မင်းလမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်းမိ
 Ph: 09-422466536 Ph: 09-422466536

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ြမသီတာအိမ်ရာ၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ြမသီတာအိမ်ရာ၊ 

၁၁/တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ဥဇနာလမ်း၊ အမှတ်(၁-A/၃၉)ဟု ၁၁/တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ဥဇနာလမ်း၊ အမှတ်(၁-A/၃၉)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့် ေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၁-

တိုးချဲ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁-A/၃၉၊ ဧရယိာ(၀.၁၄၇)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမှင့်  ယင်းေြမေပ ရှိ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်သည်  မိေြမစာရင်း 

အမည်ေပါက်  ေဒ သ ာ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၁၂၁၅၆]က  မိမိတစ်ဦးတည်း 

အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိသြဖင့် 

က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါ၍  အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူ  မည်သူမဆို  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

အေရးဆိုိုင်ပါ သည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ ်

ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး

 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ယခင်-ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ယခု-ဒဂုံမိသစ ်

(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၄၇)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၄၇)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း 
(အလျား ေပ ၄၀ x အန ံေပ ၆၀)ရိှ ေဒ ေအးေအးသန်း အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိး 
အစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကိ ုအရပ် 
စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ လက်ရှိထားကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ
ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးခင်လ  င်[၁၁/ရဗန(ိုင်)၀၄၅၆၇၈]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးသီဟဆိုင်[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၁၅၅၈၂၈]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ု(၃၁-၅-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်၍ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စံုတစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)
Ph:09-780041939,09-773562082Ph:09-780041939,09-773562082

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ ကမာကဆစ်ရပ်ကွက်၊ ခေရလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၅၄၁၊ အိမ်အမှတ်-၅၄၁၊ ေပ(၄၀x၆၀) ကျယ်ဝန်းေသာ ေဒ စန်းေအး 
အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ပျ်ခင်း၊ ပျ်ေထာင်၊ 
သွပ်မုိး၊ ှစ်ထပ် ေနအမ်ိအပါအဝင် ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးကို   ပိုင်ရှင်များြဖစ်ေသာ   ဦးြမဦး [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၂၃၅၉၅]ှင့် 
ေဒ ေမြမတ်သူဇာ [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၉၃၁၄၁]တိုထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ ကည်ကည်ေဝ [၁၀/ကထန(ိင်ု)၀၆၈၃၇၉]က စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချ၍ ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက ်
စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည် 
အထိ  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ပါြဖစ်ေကာင်း  အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင်(LL.B,DBL,DIL) ေဒ တင်ဇာဦး(LL.B,LL.M,DBL)ဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင(်LL.B,DBL,DIL) ေဒ တင်ဇာဦး(LL.B,LL.M,DBL)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၈၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၃၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၈၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၃၅)

အမှတ်(၅၂၈)၊ ရတနာလမ်း၊ သေြပကုန်းေကျးရာ၊ ဒလမိနယ်၊ အမှတ်(၅၂၈)၊ ရတနာလမ်း၊ သေြပကုန်းေကျးရာ၊ ဒလမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၇၀၅၁၄၁ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၇၀၅၁၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ၁၁/၂ ေရ ေပါက်ကံရပ်ကွက်၊ 

သူေဌးလမ်း၊ အမှတ်(၅၅၂)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ 

ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ  

ဌာနတွင် ေဒ နန်းဟွမ်လ  င်း[၁၂/ လသယ(ိုင်)၀၆၆၅၂၆]အမည်ေပါက်သည့ ်

ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု 

အဆိြုပသ ူေဒ ချမ်းြမြမှင်း[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၄၅၉၅၀]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သမှူ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၃)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ 

စာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ် လာေရာက်အေရးဆိုိုင်ပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 

ှင့်အညီ ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်မျိးွန်(LL.B)ဦးေကျာ်မျိးွန်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၅၃၃/၁၃) (၃၀-၈-၂၀၁၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၅၃၃/၁၃) (၃၀-၈-၂၀၁၃)

အမှတ်(၈၂၅)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၉)လမ်း၊ ၇/အေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၂၅)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၉)လမ်း၊ ၇/အေရှရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၉၁၀၃၄၇သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၉၁၀၃၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၃၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၃၇/က၊ အကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမအမျိးအစား၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမ 
ေပ ရှိ အမှတ်(၃၇/က)၊ အေနာ်မာ(၁)လမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ရန်ကန်ုမိဟေုခ တွင်ေသာ ေြမှင့ ်အမ်ိအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်သည် မိေြမစာရင်းတွင် 
ေဒ ေသာင်းကည ်(CE-၁၀၁၆၁၈)    အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး    ၎င်းကွယ်လွန်သြဖင့ ်
ရန်ကန်ုမိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံး၏ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း ေကညာစာချပ် 
အမှတ်-၂၇၀၁/၂၀၁၄(၃၀-၅-၂၀၁၄)အရ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုသ ူသားသမီးများြဖစ်က 
သည့် ဦးတင်ေအး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၁၂၆၀]၊ ဦးစိန်ြမင့် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၉၇၅၂၈]၊ 
ေဒ သဇင်ကည် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၆၀၁၈၉]၊ ဦးကည်လွင် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၆၀၂၀၄]၊ 
၎င်းတို၏ကိယ်ုစား ရန်ကန်ုမိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံး၏ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ် 
လ ဲစာအမှတ်-၂၁၀၉၁/၂၀၁၃(၂၉-၁၀-၂၀၁၃)အရ ဦးခင်စန်ိ [၁၂/တကန(ိင်ု)၀၇၇၉၄၈]
က မိမိတုိပုိင်ဆုိင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိသြဖင့် က ု်ပ်တုိ 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိး 
သက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက် 
ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိေစအပ်ပါသည်။

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

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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးုံးေနြပည်ေတာ်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးုံး

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၏ကီးကပ်မ ြဖင့် (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ခု၊ ဘ  ာေရးှစ် 
အတွက် ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ကသုေရးဦးစီးဌာန လက်ေအာက်ရိှ 
ေဆးုမံျားတွင် လိအုပ်ေသာ FDA အသအိမှတ်ြပ ေဆးဝါး၊ ဓာတ်ခဲွ၊ ဓာတ်မှန်သံုး 
ေဆးများှင့ ် ေဆးပစ ည်းများကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ 
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ ပါသည်။
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့ ် - (၂-၆-၂၀၂၂)ရက်၊ 
 ရက်ှင့်အချနိ်   နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ
 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ - (၁၅-၆-၂၀၂၂)ရက်၊ 
 ေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့ ်ရက်ှင့်အချနိ်   ညေန(၄:၀၀)နာရီ
၃။ တင်ဒါစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းချက်များကို သိရှိလိုပါက ုံးချနိ်အတွင်း 
ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-
၅၅၀၀၇၆ သို စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

 တင်ဒါေကာ်မတီ တင်ဒါေကာ်မတီ
 ေနြပည်ေတာ်ကုသေရးဦးစီးဌာန ေနြပည်ေတာ်ကုသေရးဦးစီးဌာန
 ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ုံးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးြပရန်အတွက် 

ုံးသုံးပရိေဘာဂပစ ည်း(၁၆)မျိး၊ ုံးသုံးစက်ပစ ည်း (၁၈)မျိးှင့် ဓာတ်ေလှကား 

ထိန်းချပ်စနစ်အား အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း ြပလုပ်ြခင်းတုိအတွက် ြမန်မာ 

ကျပ်ေငွြဖင့ ်ေအာက်ပါအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆို၍ ဝယ်ယူလိုပါသည-်

 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် - ၆-၆-၂၀၂၂ရက်မှ ၂၈-၆-၂၀၂၂ ရက်အထိ

   (ုံးချနိ်အတွင်း)

 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - ဂတ်ိအမှတ်(၂)၊ ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ဗဟိဘုဏ်

   (ေနြပည်ေတာ်)၊ ုံးအမှတ်(၅၅)

 တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်း - ၁-၇-၂၀၂၂ ရက်၊ ညေန (၄:၀၀)နာရီ

 ရမည့်ေနရက်

 တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေနရက ် - ၄-၇-၂၀၂၂ရက်၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ

 တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာ - ဇမ သရီခိန်းမ၊ ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ဗဟိဘုဏ်

   (ေနြပည်ေတာ်)၊ ုံးအမှတ်(၅၅)

၂။ တင်ဒါပုစံ၊ံ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များှင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ု

သရိှိလိပုါက ဖန်ုး-၀၆၇-၃၄၁၈၅၉၀ (ပစ ည်း-၁ ဌာနစတ်ိ)၊ ဖန်ုး-၀၆၇- ၃၄၁၈၂၉၃ 

(အင်ဂျင်နီယာဌာနစိတ်၊ စက်မ ) ှင့် ဖုန်း-၀၆၇- ၃၄၁၈၅၉၄ (အင်ဂျင်နီယာ 

ဌာနစိတ်၊ မိြပ)သို ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့်ေဆာက်လုပ်ခဲ့ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အေဆာက်အဦအား တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ခဲေ့သာ ေကာ်မတမှီ အသအိမှတ်ြပကန်ထိက်ုတာလိင်ုစင်ရ ဦးေအးေမာင် 

(LC-၁၀၂၄)သည် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်သားြဖစ်သ ူဦးေအးမင်းဦး [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၂၃၇၀၄]မှ ၎င်းအေဆာက်အဦ 

အတွက် ေပးသွင်းခဲ့ရေသာ အာမခံေကးအား ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  ခွင့်ြပရန် 

မသင့်ေကာင်း ကန်ကွက်လုိပါက စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့်အတူ ေကညာသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 

အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အေကာင်းကားလိုက်သည-်

 စ် အေဆာက်အဦလိပ်စာ ေြမရှင် အေဆာက်အဦ ကန်ထိုက်တာ စ် အေဆာက်အဦလိပ်စာ ေြမရှင ် အေဆာက်အဦ ကန်ထိုက်တာ

   အမည် ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရ လိုင်စင်   အမည် ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရ လိုင်စင်

      ကန်ထိုက်တာ အမှတ်      ကန်ထိုက်တာ အမှတ်

 ၁ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၀၇/၁၀၀၈)၊ ဦးေကျာ်မိုးလွင ် ဦးေအးေမာင ် LC-၁၀၂၄

   အေရှမိပတ်လမ်း၊ ဆရာစံေြမာက/် 

   အေရှရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်

ဌာနမှး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)ဌာနမှး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)

ဥတုရာသီ ဥတုရာသီ 

ေတာကိုေတာကို

မှီ၏မှီ၏



ဇွန်  ၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)

ရပ်ကွက်၊ ကေမ ာဇရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ် 
(၁၂ဘီ) တည်ရိှရာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်း 
ရပ်ကွက်အမှတ်(၃၆အိုင်)၊ ေြမကွက  ်
အမှတ်(၁၁၂ေအ/၁၁)၊ ဧရိယာ(၀.၃၇၅)
ဧက၊ ေြမအမျိးအစား ေြမပုိင်ေြမ၊ အမည် 
ေပါက် ေဒါက်တာ ဦးစိန်ြမင့်(ဂျ/ီအာရ်ဂျ ီ
အန်-၀၁၀၅၆၆)၊ ေဒါက်တာ ေဒ သန်းြမင့် 
(ေက/အာရ်ဂျအီန်-၀၁၈၆၁၇) ေြမကွက ်
ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက်(၂)ဦး 
အနက် ေဒါက်တာ ဦးစိန်ြမင့်သည် (၁-၁-
၁၉၉၀)ရက်တွင်     ကွယ်လွန်သြဖင့ ်
ကျန်အမည်ေပါက်(၁)ဦးြဖစ်သ ူေဒါက်တာ 
ေဒ သန်းြမင့် [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၅၆၂၁၉]မှ 
တရားဝင်ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်းှင့ ်အြခား 
အေမွဆက်ခံမည့်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်
မ မရှိေကာင်း၊   (၁၄-၃-၂၀၂၂)ရက်ေန        
ဒဂုံမိနယ်တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသ 
စာရင်းသွင်းမိတ မှန်၊    အိမ်ေထာင်စု 
လူဦးေရစာရင်းှင့် ယင်းေြမ၏ အမည်ေပါက် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်-၃၀၈/၇၄ တိုှင့် 
ေဒါက်တာ သန်းြမင့က်ိယ်ုစား GPအမှတ်-
၁၁၅၉/၂၀၂၂ြဖင့်ရရှိသူ ဦးတင့်လွင်[၁၂/
ဗတထ(ိုင်)၀၁၇၂၀၀]မှ  ပါဝါေပးသူ 
သက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်းှင့ ်ပါဝါပ်ုသမ်ိး 
ြခင်းမရှိေသးေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာတို 
တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်      ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင် ခိင်ုလု ံ
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
ဌာနမှ  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်
လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း  
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”
ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကန်ု-ဘရုင့ေ်နာင်လမ်းေဘးတွင် ရိှေသာ Golden Flower Construction 

မှ ေဆာက်လုပ်ေသာ ေရ ပိေတာက်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ေရ ပိေတာက်လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(I)၊ အခန်းအမှတ်(၈)ဟုေခ တွင်ေသာ  
(၂)ခန်းတဲွ(၄)ထပ်တိက်ုအမျိးအစား၏ (၁၂၂၈.၅)စတရုန်းေပ အကျယ်အဝန်းရိှ တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်ဆက်စပ် 
လျက်ရိှေသာ ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ေဒ ရ ီကျင်းယွင်[၁၃/လရန(ိင်ု)၁၂၆၅၄၀] က အရပ်ကတ ိ
စာချပ်ဆက်စပ်များြဖင့ ်လက်ရိှထား ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိဝုန်ခကံတြိပသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
က အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်း 
များှင့်တက ွက ်ုပ်ထံတွင် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးေကျာ့ေဆွ(LL.B) ေဒ သက်ဆုလွင်ေမာင်(LL.B) ေဒ ေအးေကျာ့ေဆွ(LL.B) ေဒ သက်ဆုလွင်ေမာင(်LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၉၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၆၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၉၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၆၄)

အမှတ်-၈၃၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၈၃၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၇၈၅၀၀၉၈၉၃၊ ၀၉-၇၉၉၉၃၄၃၅၃ဖုန်း-၀၉-၇၈၅၀၀၉၈၉၃၊ ၀၉-၇၉၉၉၃၄၃၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ် (ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ၂၉-ရပ်ကွက်၊ ပင်လံုလမ်း၊ အမှတ် 

(က/၃၃)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၉၊ ေြမကွက်အမှတ်-က/၃၃၊ 
ဧရိယာ (၅၀ေပx၅၀ေပ)၊ (၂၅၀၀) စတုရန်းေပရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
ဆက် ယ်သည့ ် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကန်ုမိေတာ် စည်ပင်သာယာ 
ေရးေကာ်မတ ီ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ  ေြမစာရင်းမှတ်တမ်းတွင ်ဦးေဝယံဝင်း [၁၂/
လမန(ုိင်)၁၄၀၉၉၆]၊ ေဒ ပန်းမ  [၁၂/မရက(ုိင်)၁၆၂၈၁၅] တုိ (၂) ဦး ပူးတဲွ အမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူများသည ်မိမိတို၏ ဂရန်မူရင်းမှာ ေပျာက်ဆုံး 
လျက်ရိှပီး သက်ဆိင်ုရာေြမယာဌာနမှ ထတ်ုေပးေသာ  ဂရန်မတိ မှန်ြပသ၍ အ ပ်အေထွး 
ကင်းရှင်းေကာင်း၊ ြဖစ်ေပ လာသည့ ်ကစိ ရပ်များအတွက် တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ် 
ေကာင်း၊ ေရာင်းချသူ ဦးေဝယံဝင်း [၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၀၉၉၆] ှင့် ေဒ ပန်းမ ၏ 
ကိုယ်စား အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် -၈၉၁၈/၂၀၁၇ (၂၆-၉-၂၀၁၇) ရရှိသ ူ
မိခင်  ေဒ ွယ်နီတင် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၁၅၁၂၉] တိုမှ ဖွင့်ဟဝန်ခံကတိြပေြပာဆို၍ 
ေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယသူည့အ်တွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေငွကုိ ေရာင်းချသူ ဦးေဝယံဝင်းှင့် အေထွေထွ ကုိယ်စားလှယ် 
ရရိှသ ူေဒ ွယ်နတီင်တိုထ ံေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက် 
လုိပါက သက်ဆုိင်သည့် ဂရန်မူရင်း၊ စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ 
က ု်ပ်ထသုိံ ဤေကညာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၆၈)ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၆၈)

အမှတ်-၁၂၉၇(ေအ)၊ တတိယထပ်၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၂၉၇(ေအ)၊ တတိယထပ်၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ 
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာ 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၄၂)၊ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား၊   
(၄၀'x၆၀')၊ (၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတရုန်းေပအကျယ်ရိှေြမကွက်ှင့ ်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ယခုေရာင်းချသ ူေဒ လီလ ီ[၁၃/တကန 
(ုိင်)၀၉၇၅၆၅]က ဂရန်အမည်ေပါက် လက်ဝယ်ရရိှ ပုိင်ဆုိင်ထားကာ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန ်
ကမ်းလှမ်းလာသည်ကို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ဖိုးေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်စရန်ေင ွတချိ အဝက်ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ယင်းေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ အကျိးခစံားခွင့မ်ျားရိှသည်ဟ ုအဆိရိှုသ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရား ဝင်မှတ်ပုံတင်စာချပ ်
စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
မည့်သူမရိှပါက ံုးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကုိ ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် 
ကစိ ပီးဆံုးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးစွမ်းထက်ပိုင် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း ဦးစွမ်းထက်ပိုင ် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန
 LL.B, DBL, DIL, MA (Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅) LL.B, DBL, DIL, MA (Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉၈၉၀၄၉၂ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉၈၉၀၄၉၂
တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲရပ်ကွက်)၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲရပ်ကွက)်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာ 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၄၁)၊ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ 
(၄၀'x၆၀')၊ (၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတရုန်းေပအကျယ်ရိှေြမကွက်ှင့ ်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ယခုေရာင်းချသ ူေဒ လီလ ီ[၁၃/တကန 
(ိုင်)၀၉၇၅၆၅]က ဂရန်အမည်ေပါက် လက်ဝယ်ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားကာ         
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှိေကာင်း   တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် 
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
ေြမကွက်ဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ်  စရန်ေငွ  တချိအဝက်ကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက 
ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟု အဆိုရှိသူ 
မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင် 
မှတ်ပံုတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီမူရင်းများှင့် တကွ 
က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက ်
အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ုံးလပ်ုငန်းကစိ ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
အေရာင်းအဝယ်ကစိ ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးစွမ်းထက်ပိုင် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း ဦးစွမ်းထက်ပိုင ် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန
 LL.B, DBL, DIL, MA (Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅) LL.B, DBL, DIL, MA (Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉၈၉၀၄၉၂ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉၈၉၀၄၉၂
တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲရပ်ကွက်)၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲရပ်ကွက)်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ ကမာကဆစ်ရပ်ကွက်၊ ဆရာစံ (၃)

လမ်း (ခ) စကားဝါလမ်းရိှ ေြမကွက်အမှတ်- ၃၃၃(က)၊ (၂၀ေပ x ၆၀ေပ)ကျယ်ဝန်း 

ေသာ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း အမည်ေပါက် ေြမငှားဂရန်စာချပ် ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမေပ ေြမေအာက ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုတရားဝင်လက်ရှ ိ

ပုိင်ရှင်များြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်သင်း [၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၃၅၆၀၀]၊ ေဒ ှင်းှင်းေထွး 

[၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၄၄၃၆၂]၊ ေဒ မာမာသင်း [၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၃၅၆၀၁]ှင့ ်ေဒ ြမတ် 

ြမတ်မိုး [၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၃၅၆၀၂] တိုထမှံ (၂၈-၅-၂၀၂၂)ရက်တွင် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

များြဖစ်ကေသာ ဦးေဇာ်ရဲေအာင် [၇/ပခန(ိုင်)၂၂၄၃၇၂]၊ ေဒ သန်းသန်းေဌး 

[DLA-015995]ှင့် ဦးေအာင်ကိုကိ ု [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၈၅၈၈၁]တိုက ေငွအေကျ 

ေပးေချ၍ ဝယ်ယ ူလက်ေရာက်ရယူပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ က ု်ပ်မတ်ိေဆမွျား၏ 

သိရှိသေဘာတူညီမ မရှိပါဘဲ အဆိုပါေြမကွက်ကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ ှ

ဝင်ေရာက်ကျးေကျာ်ြခင်းမြပလုပ်ပါရန်ှင့် ပိုင်ဆိုင်မ ကို ထိပါး ေှာင့်ယှက်ြခင်း 

တစ်စုံတစ်ရာြပလုပ်ခဲ့ပါက ဥပေဒှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင်(LL.B, DBL, DIL) ေဒ တင်ဇာဦး(LL.B, LL.M, DBL) ဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင(်LL.B, DBL, DIL) ေဒ တင်ဇာဦး(LL.B, LL.M, DBL)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၈၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၃၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၈၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၃၅)

အမှတ်(၅၂၈)၊ ရတနာလမ်း၊ သေြပကုန်းေကျးရာ၊ ဒလမိနယ်၊အမှတ်(၅၂၈)၊ ရတနာလမ်း၊ သေြပကုန်းေကျးရာ၊ ဒလမိနယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၂၇၀၅၁၄၁ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၂၇၀၅၁၄၁

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၄၀၂)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ (၄၀'x၆၀')၊ (၀.၀၅၅)
ဧက၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပအကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလံုးတုိသည် ယခေုရာင်းချသ ူဦးေစာဂျယ်ဖရမီိင်ုးနပ်(စ်)[၁၂/ဗဟန(ိင်ု) 
၀၇၄၇၇၇]က ဂရန်အမည်ေပါက်လက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကာ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းလာသည်ကို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ဖိုးေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်စရန်ေငွတချိအဝက်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ယင်းေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ အကျိးခစံားခွင့မ်ျားရိှသည်ဟ ုအဆိရိှုသမူည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချပ်
စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
မည့်သူမရိှပါက ံုးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကုိ ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ပီးဆံုးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးစွမ်းထက်ပိုင် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း ဦးစွမ်းထက်ပိုင ် ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန
 LL.B,DBL,DIL,MA(Business Law) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅) LL.B,DBL,DIL,MA(Business Law) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂
တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်(၇)လမ်း၊ အမှတ်(၆၇)

ေန ဦးဝင်းွန်ဦး(ဘ)ဦးွန်ေအာင်[၅/ဒပယ(ိုင်) ၀၇၈၇၂၉]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်-

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဝင်းွန်ဦးသည် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်
(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၂၆)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၆၇) ဟုေခ တွင်ေသာ 
ပါမစ်ေြမအမျိးအစား၊ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုပါမစ် အမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်သန်း[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၁၂၀၂၈]
ထမှံ အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယသူ ူလက်ဝယ်ရရိှ 
ပိင်ုဆိင်ုထားေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ က ု်ပ်မတ်ိေဆသွည် ဝယ်ယသူည့အ်ချန်ိမှ 
စ၍ ယေနအချန်ိထိ ပုိင်ဆုိင်မ  စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ယင်းေြမကွက် 
ေပ တွင် ေနအမ်ိအေဆာက်အဦေဆာက်လပ်ု၍ စမီခံန်ခဲွလျက်ရိှပါသည်။ ထိုေကာင့ ်
အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အား က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဝင်းွန်ဦး၏ သေဘာ 
တူညီချက် တစ်စံုတစ်ရာမပါရိှဘဲ တစ်ဆင့်လ ေဲြပာင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ 
ေပးကမ်းြခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီး၌ မမှန်မကန်ေရးသား ေဖာ်ြပ၍ ပါမစ် 
ေပျာက်ဂရန်ေလ ာက်ထားြခင်း၊ ပါမစ်မိတ မှန်ထုတ်ယူြခင်းကိစ ရပ်များအား 
မြပလုပ်ပါရန်ှင့် ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ခ့ဲမည်ဆုိပါက တရားဥပေဒှင့်အညီ တရားစဲွဆုိ 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစွမ်းထက်ပိုင်ဦးစွမ်းထက်ပိုင်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆)
LL.B,DBL,DIL,MA(Business Law)LL.B,DBL,DIL,MA(Business Law)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂
တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

“ဖခင်အမည်မှန်ှင့်တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း”“ဖခင်အမည်မှန်ှင့်တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၁)

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၊ နဝမတန်း(Grade-10)တွင် 

ပညာသင်ကားေနေသာ ေမာင်စိင်ုးထက်ေအာင်ှင့ ်မယွန်းပန်းအန်ိ 

တို၏ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးစိုးသူငမ်ိးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ဦးစိုးသူငမ်ိး(ခ) 

ဦးမင်းမင်းဦးသည ်  တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် 

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဦးစိုးသူငိမ်း[၁၄/အမတ(ိုင်)၀၁၇၆၉၉]ဦးစိုးသူငိမ်း[၁၄/အမတ(ိုင်)၀၁၇၆၉၉]

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အေဆာက်အဦဦးစီးဌာနအေဆာက်အဦဦးစီးဌာန

တည်ေဆာက်ေရး(၁)တည်ေဆာက်ေရး(၁)

အေဆာက်အဦအထူးအဖွဲ(၁)အေဆာက်အဦအထူးအဖွဲ(၁)

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အေဆာက်အဦဦးစီးဌာန၊ အေဆာက်အဦ 

အထူးအဖဲွ(၁)ရန်ကန်ုမှ (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘ  ာေရးှစ် ခွင့ြ်ပရန်ပုေံငြွဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည့ ်

တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများအတွက် လုိအပ်ေသာလုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းများ [ဘလိပ်ေြမ၊ 

သံေချာင်း၊ Ready Mixed Concrete၊ ေတာသစ်(အင်၊ ကညင်)၊ ေက ြပား၊ GREEN Light 

Block, Aluminium Door, Window, Metal Doorများ၊ Fire Rated Door များ၊ 

သတ်ုေဆးှင့ ်1600 kg ဓာတ်ေလကှား (၇)စင်း၊ Aircon]ှင့ ်အမျိးသားြပတိက်ု(ရန်ကန်ု) 

တွင် Cu/xLPE/PVC Cable ဝယ်ယူြခင်း၊ 11/6.6-0.4 KV, 315 KVA Transformer ှင့် 

ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊ ေရသန်လုပ်ငန်းသံုး ပစ ည်းများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါေပးသွင်းိုင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခ  အပ်ပါသည်။

၁။ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် - ၁၀-၆-၂၀၂၂ရက ်ညေန(၄:၀၀)နာရီ

၂။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် - ၁၄-၆-၂၀၂၂ရက် နနံက်(၁၀:၀၀)နာရီ

၃။ တင်ဒါသွင်း/စိစစ်ေရးချယ်မည့်ေနရာ - အေဆာက်အဦအထူးအဖွဲ(၁)ုံး၊

   ေအ(၁)၊ ေအ(၂) သံသုမာလမ်းှင့ ်

   သရဖီလမ်းေထာင့်၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ 

   သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်

အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါေလ ာက်လ ာပုစံှံင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုအေဆာက် 

အဦအထူးအဖွဲ(၁) ရန်ကုန်တွင် ုံးချနိ်အတွင်း ဖုန်း-၀၁-၇၃၃၃၅၆၀သို စုံစမ်းေမးြမန်း 

ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ ေြပာင်းလဲမ ရှိလ င်အေကာင်းကားပါမည်။

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ဓမ ာု ံ

လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၂၂/၂၄)တွင် ေနထိင်ု 

ေသာ ဖခင် ဦးရန်ေနာင်ဖိး၏ သမီး 

ြဖစ်သ ူမဟန်နဒထီက်အား မဟန်သသူ ူ

ထက်ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ မူလွန် (၂)၊ 

တတယိတန်းမှ (အဖ) ဦးထန်ိဝင်း [၁၀/
ရမန(ုိင်)၀၀၄၀၂၆]၏ သမီး မအိ ာ 
ထက်ထက်မုိးြမင့်သူအား  မထိပ်ထား 
ေအာင်ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။ 

မထိပ်ထားေအာင်မထိပ်ထားေအာင်

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒလ 

မိနယ်၊ ရခုိင်ေချာင်ရာ၊ အထက 

အထက်တန်းေကျာင်း Grade 

(1) တွင်  ပညာသင်ကားေနေသာ 

မယွန်းဖူး၏ မိဘအမည်မှန်မှာ 

ဦးသိန်း-ေဒ ေအးသန်းြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ သီရိမိင်(၆)လမ်း၊ အမှတ်(၁၃/ခ)ဟုရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ သီရိမိင(်၆)လမ်း၊ အမှတ်(၁၃/ခ)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၁၂ ေပx အနံ ၅၀ ေပ)ရှိေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ 
(ေဆာက်လုပ်ဆဲတစ်ထပ်အေဆာက်အဦ)အပါအဝင် ေရမီးစုံအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုအား တရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတ ိ
ြပသူ ေဒ ှင်းယုွယ်[၁၄/မအပ(ိုင်)၁၉၂၃၁၈]ေဒ ှင်းယုွယ်[၁၄/မအပ(ိုင်)၁၉၂၃၁၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်သည့ ်
ေဒ ထီြမင့် [၇/ပခန(ုိင်)၀၅၄၂၆၂]ှင့် ေဒ ြဖဇင်ဦး [၇/ပခန(ုိင်)၂၂၂၃၆၉]ေဒ ထီြမင့် [၇/ပခန(ုိင်)၀၅၄၂၆၂]ှင့် ေဒ ြဖဇင်ဦး [၇/ပခန(ုိင်)၂၂၂၃၆၉]တုိမှ အပီးအပုိင် 
လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချ ိတစ်ဝက်ကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့် ကန်ကွက် 
လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်(တစ်ပတ်)အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ  
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံိုြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်မတ်ိေဆမွျား 
ထံသုိြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ပီးဆုံးေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်လင်းေအးေဒ ခင်လင်းေအး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၃၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၃၁)
အခန်း(၃)၊ ၇-လ ာ၊ Strand Condo ၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အခန်း(၃)၊ ၇-လ ာ၊ Strand Condo ၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၂၁၈၅၊ ၀၉-၇၆၅၀၇၂၁၈၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၂၁၈၅၊ ၀၉-၇၆၅၀၇၂၁၈၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ 

ဇလွန်လမ်း၊ အမှတ်-၃၃(ပထမထပ်)၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၂၅x၅၀)ရှိ ေသာ 

တုိက်ခန်းကုိ လက်ရိှ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံ 

ကတိြပသူ ေဒ သီသီေအာင်[၃/ဘအန(ုိင်)၁၀၈၃၅၆]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 

ြဖစ်သူ ေဒ လှလှသန်း[၁၂/စခန(ုိင်)၀၁၂၄၀၄]က ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက 

ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ က ု်ပ်ထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်အား  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ေရ ဦး(LL.B)ေဒ ခင်ေရ ဦး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၉၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၉၉)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၂၃၂၅၊ ၀၉-၇၉၈၁၆၅၁၁၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၂၃၂၅၊ ၀၉-၇၉၈၁၆၅၁၁၂

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေစာဆာေလာအယ်ဝါး  

[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၂၀၂၅]   ကိုင် 
ေဆာင်ေသာ သေ  ဘာသား ID ကတ် 
သည် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှ 
ပါက  အေကာင်းကားေပးပါရန်။                       

              ဖုန်း-၀၉-၇၆၇၈၃၈၆၈၀              ဖုန်း-၀၉-၇၆၇၈၃၈၆၈၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ သီတာရပ်ကွက်၊ ကသစ်လမ်း၊ အမှတ်(၈)တည်ရိှရာ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-25- E9၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-ပ မတန်းစား-၂၀၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၃)ဧက၊ ေစာနယူတန်(ခ)ဦးွန်တင်[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၄၂၅၃၃] အမည်ေပါက ်

ှစ်(၉၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက်(ဖခင်)ဦးေစာနယတူန်(ခ)ဦးွန်တင်သည် (၂၈-၂-၂၀၁၈)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ 

(မခိင်)ေဒ ြမေအးရင်သည် (၂၀-၃-၁၉၉၁)ရက်တွင်လည်းေကာင်း   အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့ ်သား/သမီးများြဖစ်ေသာ (၁) ဦးစဂျင်း[၁၂/

ကမတ(ုိင်)၀၅၀၈၈၄]၊ (၂) ေဒ ဝင်းစန်း[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၄၂၅၃၄]၊ (၃) ဦးစတုိင်းရန်း[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၄၃၂၈၃]တုိအနက် ဦးစဂျင်းှင့် 

ေဒ ဝင်းစန်းတိုထံမ ှအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၃၂၂၈/၂၇-၂-၂၀၂၀)ရသူ ေဒ နန်ေဆးေဆးေဖာမှ ဦးစတိုင်းရန်းှင့်အတ ူ

(၁၆-၃-၂၀၂၀)ရက် ဒဂုံမိနယ်တရားုံးကတိသစ ာြပလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်(၂)ေစာင်၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ တိုင်းကျန်းမာေရး 

ေထာက်ခခံျက်၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်၊ ှစ်(၉၀)ေြမငှားဂရန် (Copy)တင်ြပ၍ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း 

စာချပ် ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားခဲရ့ာ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရိှ ၁၉၉၆ ခှုစ်တွင် GP ေဒ နန်ေဆးေဆးေဖာ+၁ မှ ေြမပုကံူးေလ ာက် 

ထားြခင်းအား ဌာနဝင်စာအမှတ်(၃၃၀၇/၂၁-၄- ၂၀၂၂)ြဖင့် ဦးွန်တင်မှ အေဆာက်အဦေြမပံုကူးေလ ာက်ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း ရှင်းလင်း 

တင်ြပလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

သွာုတ သမီးအြဖစ်သတ်မှတ်ေကာင်း အများသိေစရန် သွာုတ သမီးအြဖစ်သတ်မှတ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း

 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အဿက(၂၅)
လမ်း၊ အမှတ်(၇၇၂)ေြမညီထပ်ေန ေဒ ကည်ကည်စိန(်ခ) ေဒ ချိချိသွင် 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၁၉၄၆၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည-်

 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ကည်ကည်စိန(်ခ)ေဒ ချိချိသွင်၏ 
တစ်ဦးတည်းေသာ သမီးြဖစ်သ ူမဖိးပွင့်ြဖ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၆၉၃၃၃]
သည် အိမ်ေထာင်ကျပီး သားသမီး(၂)ဦးေမွးဖွားကာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ 
ေဆာက်လပ်ုပီးစီးေသာ (၅)ထပ်တိက်ု၏ စတတု ထပ်၊ (၅-လ ာ)တွင် မခိင်၏ 
ေစာင့်ေရှာက်မ ြဖင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်းအပါအဝင် မိသားစုအား ေနထုိင်ေစခ့ဲရာ 
မဖိးပွင့်ြဖမှ မိခင်အေပ  သားသမီးတုိ၏ ြပဖွယ်ဝတ ရားများကုိ မေဆာင် 
ရက်ြခင်း၊ မိခင်မှ ဆိုဆုံးမသည့်အခါများတွင်လည်း နားေထာင်နာခံြခင်း 
မရှိဘဲ ရန်သူသဖွယ် ိုင်းပျေမာက်မာစွာ ြပန်လည်ေြပာဆိုြခင်း၊ မိခင်၏ 
ဂုဏ်သိက ာကို ညိးွမ်းကျဆင်းေစသည့်အြပင ်သားသမီးများကိ ုစွန်ပစ် 
ကာ ေနအိမ်မှထွက်သွားပီး ြပင်ပတွင် မိခင်ှင့် သားချင်း ေဆွမျိးမိတ်ေဆွ 
အသိင်ုးအဝိင်ုးများ၏ ဂဏ်ုသကိ ာကိ ုကျဆင်းေစမည့ ်အရှက်သကိ ာကင်းမဲ ့
ေသာ ြပကျင့်မ များကို လုပ်ေဆာင်သည့်အတွက ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ

ေဒ ကည်ကည်စိန်(ခ) ေဒ ချိချိသွင်မှ သမီးြဖစ်သူ မဖိးပွင့်ြဖအား 
သွာတု သမီးအြဖစ် သတ်မှတ်စွန်ပစ်လိက်ုေကာင်း မဖိးပွင့ြ်ဖှင့ ်အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (ေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေနဦး(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၃၅)ဦးေနဦး(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၃၅)
အမှတ်(၆၇)၊ တေကာင်း(၄)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၆၇)၊ တေကာင်း(၄)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၉၃၃၅၀၇ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၉၃၃၅၀၇

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ကံခင်းမိနယ်၊ ဘက်ရဲမိေန အ.ထ.က 

Grade (7)တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 
အဖ ဦးသန်းထွန်းေအး [၁၄/ကခန(ိုင်) 
၀၀၂၉၈၁]၏ သား ေမာင်မင်းခန်ညားအား 
ေမာင်မင်းခံ့ညားဟ ုေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါ 
ရန်။                          ေမာင်မင်းခံ့ညားေမာင်မင်းခံ့ညား

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

တင်ဒါအမှတ်စ်-၂/၂၀၂၂-၂၀၂၃တင်ဒါအမှတ်စ်-၂/၂၀၂၂-၂၀၂၃
၁။  ဆည်ေြမာင်းှင့ေ်ရအသုံးချမ စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန၊  န်ကားေရးမှးုံး၊ ဧရာဝတ ီ
တုိင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ြပည်ေထာင်စုရန်ပံုေငွ၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ရန်ပုံေငွတိုြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့် ကျပ်သန်း (၂၀၀)
အထက် တာတမံြပြပင်ြခင်းှင့် ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများအတွက ်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
(က)  တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချမည့်ရက-် (၁-၆-၂၀၂၂)ရက်မှ
    (၁၀-၆-၂၀၂၂)ရက်(ုံးချနိ်အတွင်း)
(ခ)  တင်ဒါေလ ာက်လ ာဝယ်ယူရမည့်ေနရာ-   န်ကားေရးမှးုံး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့်
    ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန၊
    ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိ။
(ဂ)  တင်ဒါေလ ာက်လ ာေခ ယူရသည့ ်  -  တာတမြံပြပင်ြခင်းှင့ ်ေရတ်ုေြမာင်း 
 အေကာင်းအရာ   တူးေဖာ်ြခင်း
(ဃ)  တင်ဒါေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရမည့်ေနရာ-   န်ကားေရးမှးုံး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့်
    ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန
    (ဆည်ေြမာင်း)၊  ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ 
    ပုသိမ်မိ။
(င)  တင်ဒါေလ ာက်လ ာေနာက်ဆုံး  -  (၁၄-၆-၂၀၂၂)ရက်၊
 တင်သွင်းရမည့ ်ရက်/အချနိ်    မွန်းတည့် (၁၂:၀၀)နာရီ
(စ)  တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်၊ အချနိ်၊ ေနရာ -  (၂၃-၆-၂၀၂၂)ရက်၊ နနံက်(၁၀:၀၀)နာရီ
     န်ကားေရးမှးုံး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့်
    ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန၊
    ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိ။
၂။  တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံှင့် စည်းကမ်းချက်များကိ ုုံးချနိ်အတွင်း ေရာင်းချမည ်
ြဖစ်ပီး တင်ဒါပုံစံှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ဧရာဝတီတိုင်း 
ေဒသကီး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသံုးချမ စီမံခန် ခဲွေရးဦးစီးဌာန (ဆည်ေြမာင်း)ုံး ဖုန်း-
၀၄၂-၂၉၁၀၇ှင့ ်၀၄၂-၂၉၀၀၄သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ
ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ဒုတိယအကိမ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(၂/၂၀၂၂)ေခ ယူြခင်းဒုတိယအကိမ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(၂/၂၀၂၂)ေခ ယူြခင်း
၁။ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၁)မှ 

(၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘ  ာေရးှစ် တင်ဒါအမှတ်စ်(၂/၂၀၂၂) ဒတုယိအကမ်ိအတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ 

ေခ ယူရန်အတွက် ြပည်ေထာင်စုေငွလံုးေငွရင်း ရန်ပံုေငွြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့် ဧရာဝတီ 

တိင်ုးေဒသကီးအတွင်း ရန်ကန်ု- ပသုမ်ိလမ်းေပ ရိှ မဇဲလတီတံားသစ် တည်ေဆာက်ြခင်း 

လုပ်ငန်းတွင် အသံုးြပရန်လုိအပ်ေသာ ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းများ (လုပ်ငန်း 

ခွင်အေရာက်) ဝယ်ယူြခင်းတိုအတွက ်ြမန်မာ(ကျပ်)ေငွြဖင့ ်တင်ဒါေခ ယူလိုပါသြဖင့ ်

တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူများအား ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ -   န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး

  တံတားဦးစီးဌာန၊     တည်ေဆာက်ေရး

  အဖဲွ (၁)၊ ဆိပ်ကီးခေနာင်တိုတံတား

  စီမံကိန်းဝင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

  တွံေတးမိနယ်

တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံစတင် -  (၁-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန၊ ုံးချနိ်အတွင်း

ေရာင်းချမည့်ရက ်

တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံ -  (၁၄-၆-၂၀၂၂) ရက်၊ ညေန ၃:၀၀နာရီ

အေရာင်းပိတ်မည့်ရက ်

တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရက/်အချနိ်  -  (၁၆-၆-၂၀၂၂)ရက် (ကာသပေတးေန) 

  နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ရမည့်ေနရာ  -  ဒု- န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ 

  ရှင်းလင်းေဆာင်ခန်းမ

  လမ်းအထူးအဖဲွ (၂၁)၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ 

  ေညာင်တုန်းမိ

၂။  တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကိ ု(၁-၆-၂၀၂၂)ရက်မှ (၁၄-

၆-၂၀၂၂)ရက်အထ ိ န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ တတံားဦးစီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ 

(၁)တွင် ုံးချန်ိအတွင်း ဝယ်ယူိင်ုပါသည်။ တင်သွင်းမည့လ်ပ်ုငန်း၏ အေသးစတ်ိအချက် 

အလက်များကိ ု(၀၉-၂၅၉၀၂၇၄၃၅၊ ၀၉-၄၄၀၂၃၀၃၈၄၊ ၀၉-၂၅၀၈၇၉၂၅၂၊ ၀၉- ၄၀၂၅၅ 

၃၈၉၄)ကို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၁)တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၁)

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးသန်းိုင် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၀၄၅ 

၃၂]ကိင်ုေဆာင်ေသာ သေ  ဘာသားစာအပ်ု 

CDC-37314 သည် ေပျာက်ဆံုသွားပါသြဖင့် 

ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၈၅၆ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၈၅၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ေလးေဒါင့်ကန်၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၇၃၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၁၄၄)၊ 

ကန်ေတာ်လမ်း၊ ေလးေဒါင့က်န်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဦးြမလ  င်)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၉၁ 

၅၅၁]၊ အမည်ေပါက် ဦးြမလ  င်(ဖခင်)သည် (၁၈-၁၁-၂၀၁၇)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ေဒ တင်ွန်(မိခင်)သည်(၂၃-၇-၁၉၉၄)ရက်တွင် 

လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဦးစိုးြမင့(်ခ)ဦးေစာိင်ု[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၉၄၉၆၀]၊ ဦးသန်းထွန်း[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၉၄၃၄၇]၊ 

ဦးတင်ထွန်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၀၃၅၃၈]၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၄၀၁၉]၊ ဦးသန်းလ  င်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၉၀၅၅၀]၊ 

ေဒ တင်တင်လ  င် [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၉၁၇၆၈]၊  ေဒ စန်းစန်းလ  င်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၉၁၁၇၇]တိုမှ  သားသမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း 

ကျမ်းကျန်ိလ ာ -၆/၂၄၄၃/၂၁(၂၉-၆-၂၀၂၁)၊ ေသစာရင်းများ၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်းများှင့ ်ဦးြမလ  င်အမည်ေပါက် ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ 

အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ရန်ရိှ/မရိှ ေကညာချက်”“ကန်ကွက်ရန်ရိှ/မရိှ ေကညာချက်”
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ဟသ  ာတ 

ခုိင်၊ ကံခင်းမိ၊ မိမရပ်ကွက်၊ အကွက် 
အမတှ(်၄)၊ အကွက်အမည်(မိမေတာင ်
ရပ်) ၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၈) ၊ ေြမဧရိယာ 
(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေြမကို ကံခင်းမိ ၊ 
ရာသစ်ရပ်ကွက်၊     ဗိုလ်ချပ်လမ်းေန 
ေဒ ေအးေအးဝင်းမ ှလူေနအိမ် အသုံးြပ 
ရန်အတွက် ေြမေပးမိန်ထုတ်ေပးပါရန ်
ေလ ာက်ထားလာြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 
အကျိးသက်ေရာက်ပုိင်ဆုိင်သူများသည် 
ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကညာသည့ ်
ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက် 
အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်    ကံခင်းမိနယ ်
အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံး၌ 
လာေရာက်  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။
မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

ကံခင်းမိကံခင်းမိ

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
မေကွးတိင်ုးေဒသကီး၊ မေကွးမိနယ်၊ ကာကန်ေကျးရာေန (အဖ) ဦးေကျာ်ခိင်ု၏ 

သမီးြဖစ်သ ူေဒ မိုမိုေအာင် [၈/မကန(ိင်ု)၁၃၄၉၆၈]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများ 

သိေစရန် ေကညာပါသည်။

က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ မုိမုိေအာင်ှင့်  ဦးေမာင်ကည် [၈/မကန(ိင်ု) ၁၆၇ 

၁၆၃]တုိသည် (၂၀၁၃)ခုှစ်မှစတင်၍ အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းခ့ဲပီး လက်ထပ်ပွား 

ပစ ည်းအြဖစ ် ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊  ေရ ေတာင်လမ်း၊ 

အမှတ်(၇၆၅၅) ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရိှ ေဒ ခင်ဲွ အမည်ေပါက်ေြမကွက်အား က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွအမည်ြဖင့ ်(၁၆-၁၁-၂၀၁၄)ရက်တွင် ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ လင်မယားှစ်ဦးပုိင် အိမ် ခံေြမကုိ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ မသိရိှဘဲ 

ေရာင်းချေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းလှဒါန်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းများ မြပ 

လပ်ုရန်ှင့ ်ထိသုို ြပလပ်ုပါက ြပလပ်ုသှူင့ ်ြပလပ်ုမ ကိ ုလက်ခံသူတုိ၏ တာဝန်သာြဖစ် 

ေကာင်း က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန်ေကညာပါသည်။

ေဒ မိုမိုေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ မိုမိုေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ မျိးမမခင် (LL.B)ေဒ မျိးမမခင ်(LL.B)

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

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

Ph-09-443043490,   09-409547340Ph-09-443043490,   09-409547340

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ် (အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၄) ရပ်ကွက်၊ ေဇာတိကလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၃၇)၏  ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပထဲမှ တရားဝင်မခွဲစိတ ်
ရေသးေသာ (ေခါင်းရင်း)ဘက်ြခမ်း၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရှိ ဦးွန်ေရ  
အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ် (မူရင်း)ဘက်ြခမ်း ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်တက ွ
၎င်းေြမကွက်ေပ  ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူ
ေဒ မိုးသ ာေကျာ်[၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၁၁၆၇၉]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူ 
ရန်အတွက်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 
ယခေုကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်  က ်ုပ်တိုထံသို  လူကိုယ်တိုင ်  လာေရာက်ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါ 
သည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေ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)၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၇၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၂)၊ ေြမဧရိယာ ေပ( ၄၀ x ၆၀)၊ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ဟုေခ တွင်ပီး 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ဆန်းသူရိယ 
လှေသာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၂)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ (၁) ထပ် 
ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ် 
ကတစိာချပ်ြဖင့ ်တရားဝင် ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ
ေဒ စမ်းလှ (A/RGN-၀၀၉၅၃၄) [၁၂/စခန(ုိင်)၀၂၂၇၉၄] ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား 
မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက  က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်
အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက-်ပတ ြမားေတာင်၊ 

ေြမကွက်အမှတ ်(၄၆၄)၊ ြမစံပါယ် (၂)လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၃၀x၅၀) 
ရှိေသာ  ပါမစ် ေြမှင့်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလံုးမှာ ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း (ISN-၅၉၁၁၃၂) အမည်ေပါက်ေသာ ေြမကွက် 
ြဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက်ထံမှ ေဒ တင်မာေဌး [၁၄/ဖပန(ိုင်)၁၃၀၆၅၆] 
က အရပ်ကတိစာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လာပီး ယခုလက်ရှိ 
ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ တင်မာေဌး [၁၄/ဖပန(ုိင်)၁၃၀၆၅၆]ထံမှ  က ု်ပ်မ ေဒ ေအးေအးြမင့် 

[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၀၀၅၃၄]က အရပ်ကတိစာချပ် အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သ ူ
ရိှပါက ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က န်မထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးေအးြမင့် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၀၅၃၄]ေဒ ေအးေအးြမင့ ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၀၅၃၄]
ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၀၂၅၃၅၄ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၀၂၅၃၅၄



ဇွန်  ၁၊   ၂၀၂၂

ေဒါက်တာဦးေအာင်ကိုေဒါက်တာဦးေအာင်ကို
နားေပါက်ကျယ်ချပ်သည်။ နားေပါက် နားေပါက်ကျယ်ချပ်သည်။ နားေပါက် 

ေဖာက်သည်။ေဖာက်သည်။
နဂိုအတိုင်းြဖစ်ေအာင် နဂိုအတိုင်းြဖစ်ေအာင ်
လှပစွာချပ်ေပးသည်။လှပစွာချပ်ေပးသည်။

တစ်ေပါက်(၇၅၀၀၀ ကျပ်)၊ တစ်ေပါက်(၇၅၀၀၀ ကျပ်)၊ 
ှစ်ေပါက် (၁၅၀၀၀၀ ကျပ်)ှစ်ေပါက် (၁၅၀၀၀၀ ကျပ်)

Ph: 09- 777747223, 09- 443255281Ph: 09- 777747223, 09- 443255281

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ေဝဘာဂီ 

လမ်း၊ အမှတ်(၂၆၂)၏ ၁၂ြဖစ်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx ၆၀ေပ) 

ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၆)ထပ်တိုက်၏ 

ေြမညီထပ်၊ အကျယ်အဝန်း (၁၈ေပ x၅၅ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် 

ယင်း(၆)ထပ်တိက်ုေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေြမကွက်အကျယ်အဝန်း 

(၂၀ေပ x၆၀ေပ) ၏ ေြမဂရန်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

ကိ ုတရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခသံ ူဦးဖိးေအာင် [၁၂/

လသန(ိင်ု)၀၁၈၂၄၉]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်ပစ ည်းများှင့ ်ပတ်သက်၍ 

အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား 

မူရင်းများှင့်အတ ူဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၁၀)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 

ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး 

သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ

ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးလှြမင့် (B.A, H.G.P, R.L) ဦးလှြမင့ ်(B.A, H.G.P, R.L) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၇၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၇၇)

အမှတ်(၄၀၈)၊ တိုက်(B-12)၊  ခင်းသာမိပတ်လမ်း၊  ခင်းသာအမှတ်(၄၀၈)၊ တိုက်(B-12)၊  ခင်းသာမိပတ်လမ်း၊  ခင်းသာ

အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉- ၄၃၁၁၀၈၇၈ဖုန်း-၀၉- ၄၃၁၁၀၈၇၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊  ေကျာက်တန်း 

မိနယ်၊ ေရ ေပျာက်ေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၆၁၉)၊ ကျိက ေမာကွ့င်း၊ 
ဦးပိုင်အမှတ်(၇၁/၁)၊ ဧရိယာ (၁.၀၀)ဧကရှိ ဥယျာ် ခံေြမအား 
လက်ရိှအခွန်စည်းကပ်ခံရသူ(ပုိင်ရှင်) ေဒ ဝတ်ရည်ြမင့်သွယ်[၁၂/
ကမရ (ိုင်)၀၅၉၆၅၅]၊ ဦးေမာင်ေမာင်ေအး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၁၀ 
၄၂၅]၊ ဦးစုိးတင့်[၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၁၆၄၁၂]တုိမှ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ 
ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွအချိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသ ူ
များရှိပါက က ်ုပ်ထံပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားများှင့်တက ွ
(၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည ်
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းထွန်းလွင်ဦးသန်းထွန်းလွင်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၇၅၆၉/၁၉၈၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၇၅၆၉/၁၉၈၉)
၈-ကျးီပင်လမ်း၊ မိသစ်အေရှရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။၈-ကျးီပင်လမ်း၊ မိသစ်အေရှရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

Ph:09-5107083Ph:09-5107083

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ဖခင် ဦးစိုးဝင်းေအာင[်၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၃၆၄၆]၊ မိခင် ေဒ ဝင်းဝင်း 
ေမာ်[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၃၅၅၄၆]တို၏သားြဖစ်သ ူေမာင်မင်းပိင်ု စိုး(ခ)ဂန်ပိ[ု၁၂/
တမန(ိုင်)၁၀၆၇၆၀]ကိုင်ေဆာင်သူသည ်အမိ အဖတို၏ ဆိုဆုံးမမ တိုကို 
မနာခံ၊ မနာယူလိုဘဲ မိမိစိတ်ဆ အေလျာက်ြပမူေနထိုင်ပီး၊ မိဘတိုအား 
စိတ်ဆင်းရဲမ ြဖစ်ေအာင် အကိမ်ကိမ်ြပမူေဆာင်ရက်ပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ 
သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်  အပီးအပိုင်စွန်လ တ်ေကာင်း  အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ ၎င်းြပမူေဆာင်ရက်ချက်များှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းှင့် 
သာ တာဝန်ရိှသည်။ အမ၊ိ အဖတိုှင့ ်လုံးဝမသက်ဆိင်ုပါေကာင်း သေိစအပ်ပါ 
သည်။

ဖခင်-ဦးစိုးဝင်းေအာင်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၃၆၄၆]ဖခင်-ဦးစိုးဝင်းေအာင[်၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၃၆၄၆]
မိခင်-ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၃၅၅၄၆]မိခင်-ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ[်၁၂/တမန(ိုင်)၀၃၅၅၄၆]

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၃၁)ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၄၇၃)၊ 

ကန်ပိင်ုးသေြပခ၊ံ ဘတူာလမ်းမကီးအနီးရိှ  ဓမ ရသံေီကျာင်းတိက်ု၏ ေြမှင့ ်ေြမေပ တွင် 

ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာက်အဦများအပါအဝင် ေကျာင်းတိက်ုှင့ ်ဆက်စပ်လျက် 

ရိှေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ှင့ ်စီမံခန်ခဲွပုိင်ခွင့်များအားလံုးကုိ သာသနာြပလပ်ုငန်း 

များ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် ေဒါက်တာ ေဝပလု သရိ[ီ၅/မရန(သ)၀၀၃၈၇၂]

(ဘ)ဦးလှေဆာင်၊ သာသနဓဇဓမ ာစရယိ၊ သဒ မ ေဇာတကိဓဇ၊ မဟာသဒ မ ေဇာတကိဓဇ 

ထံသို(၂၁-၅-၂၀၂၂)ရက်တွင် လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်သူေဒ ခင်ှင်းေထွး[၅/တခန(ိုင်) 

၀၆၂၉၇၈]က အပီးအပုိင် စွန်လ တ်၍ လှဒါန်းခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ဓမ မိတ်ေဆွ 

မတ်ိေဟာင်း/မတ်ိသစ်များအားလုံးတိုသည် ပရယိတ ိ၊ ပဋပိတ ိှင့ ်ဓမ သဘင်တရားပဲွများ 

အပါအဝင် သာသနာြပလုပ်ငန်းများအား ဆရာေတာ်၏ ဖုန်း-၀၉-၇၇၀၁၇၁၇၁၇ှင့် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် နိဗ ာန်အကျိးအတွက် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအးပိုင်ဦးေအးပိုင်

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

စ်/၂၂၇၆၀(အထက်တန်းေရှေန)စ်/၂၂၇၆၀(အထက်တန်းေရှေန)

အခန်း(၄၀၄)၊ တိုက်(၃၅)၊ (၂)လမ်း၊ (စီ)ဘေလာက်၊ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ အခန်း(၄၀၄)၊ တိုက်(၃၅)၊ (၂)လမ်း၊ (စီ)ဘေလာက်၊ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ 

ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၈၇၅၉၆၉၊ ၀၉-၆၈၃၁၃၆၉၂၆ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၈၇၅၉၆၉၊ ၀၉-၆၈၃၁၃၆၉၂၆

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
မွန်ြပည်နယ်၊   ေမာ်လမိင်မိ၊   ေဈးကိရပ်၊  ေဈးကိနယ်ေြမ၊ 

မဟာသီရိလမ်း၊ (၃၄/ခ)ေန ေဒ မိမိငယ်၏သား ေမာင်ချမ်းေြမ့မင်း[၁၀/

မလမ(ိုင်)၂၂၈၀၅၆]သည် မိဘှင့်ေမာင်ှမများကို စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်

ြပလုပ်ပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်သည်။ 

၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝများအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်

မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

မိခင်-ေဒ မိမိငယ်[၃/ဘအန(ိုင်)၀၉၈၂၅၉]မိခင်-ေဒ မိမိငယ်[၃/ဘအန(ိုင်)၀၉၈၂၅၉]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ေရ လ ီ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၆၁/က+ခ)၊ (၂)ခန်းတဲွ RC (၆)ထပ်တိက်ု၏ 

ပထမထပ(်၂လ ာ) တိုက်ကို မျက်ှာမူလ င ်လက်ယာဘက်အခန်း၊ ဧရိယာ (၁၀၂၆)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ေရမီးအပါအဝင ်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံေသာ တင်ေအာင် ေဆာက်လုပ်ေရး ကုမ ဏီလီမိတက်(ကိုယ်စား) 
ေဒ မမိတိင် [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၃၅၉၅၅]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ေဒ ဖိးသ ာမိုးဝင်း [၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၃၃၉၅၀]၊ ဦးချမ်းေြမလွ့င် 
[၉/မထလ(ိင်ု) ၂၉၆၆၅၇]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ် 
အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဖိးသ ာမိုးဝင်း၊ ဦးချမ်းေြမ့လွင်တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရေဒ ဖိးသ ာမိုးဝင်း၊ ဦးချမ်းေြမ့လွင်တို၏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- 765602290Ph-09- 765602290
အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ်(Star City)၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ(်Star City)၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
အုတ်တွင်းမိနယ်၊ ဇီးြဖေသာင ်

အုပ်စု၊ အ.လ.က(ခွဲ) ပဲကီးခုံေကျာင်း 
Grade -8မှ ေမာင်ေနမျိးခန်ှင့ ်Grade 
-4မှ  မဇွန် မီမီေအာင်တုိ၏ဖခင်အမည်မှန် 
မှာ ဦးဖိုးေသး [၇/အတန(ိင်ု)၀၉၅၈၂၇]
ြဖစ်ပါေကာင်း။                 ဦးဖိုးေသးဦးဖိုးေသး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကုန်သည်လမ်း၊  Botahtaung 

Time Square အဆင့်ြမင့် အမိရ်ာစီမကံန်ိးတွင ်တုိက်အမှတ်(C2 )၊ အခန်းအမှတ် 

(B/505) တုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ဦးေအးဝင်း[၈/မဘန(ိုင်)၀၂၃၁၃၂]ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် 

ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို 

ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသူရဝင်း(B.A, B.Sc(Hons), DBL(Credit), PGDL, LLB(Q), LLM(1ဦးသူရဝင်း(B.A, B.Sc(Hons), DBL(Credit), PGDL, LLB(Q), LLM(1ststyear)year)

(Commercial Law), (WIPO)(Switzerland) (Commercial Law), (WIPO)(Switzerland) 

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)

အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၁)လမ်း၊ ၇(အေရှ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၁)လမ်း၊ ၇(အေရှ)ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၏ီ ခွင့ြ်ပချက်ြဖင့ ်ေဆာက်လပ်ုခဲေ့သာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေဆာက်အဦ 

အား တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ခဲေ့သာ ေကာ်မတမှီ အသအိမှတ်ြပ ကန်ထိက်ုတာလိင်ုစင်ရ ေဒ လှေဌး(LC-၂၈၄)သည် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်၎င်း၏သမီးြဖစ်သ ူေဒ ယ်မင်းလ  င်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၂၇၅၂]မှ ၎င်းအေဆာက်အဦအတွက ်ေပးသွင်းခဲ့ရေသာ 

အာမခေံကးအား ထတ်ုယခွူင့ြ်ပပါရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ ခွင့ ်ြပရန်မသင့ေ်ကာင်း ကန်ကွက်လိပုါက စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများှင့အ်တ ူေကညာသည့ေ်နရက်မှစ၍ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အေကာင်းကားလိက်ုသည်-

 စ် အေဆာက်အဦလိပ်စာ ေြမရှင် အေဆာက်အဦ ကန်ထိုက်တာစ် အေဆာက်အဦလိပ်စာ ေြမရှင ် အေဆာက်အဦ ကန်ထိုက်တာ

   အမည်  ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရ လိုင်စင်အမှတ်   အမည်  ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရ လိုင်စင်အမှတ်

   ကန်ထိုက်တာ   ကန်ထိုက်တာ

 ၁    အမှတ်(၂၈)၊ ေဇယျသုခလမ်း၊             ေဒ ရယ်ဂျား ေဒ လှေဌး  LC-၂၈၄

       မုန်လုပ်ေဆာင်းကုန်းေတာင်ရပ်ကွက်

       စမ်းေချာင်းမိနယ်။  

ဌာနမှး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)ဌာနမှး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ် (၁၂)၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၂၆)၊ ပါမစ်ေြမ 

အမျိးအစား ေပ(၂၀x၆၀)ကုိ ဦးေကျာ်ဆန်းလင်း [၁၂/အစန(ုိင်)၀၉၃ 

၇၀၉] ထံမှ က န်ေတာ် ဦးေကျာ်ေဇာလ  င် [၈/ရစက(ိုင်)၁၂၆၈၂၇] 

သည် (၂၆-၅-၂၀၂၂) ရက်တွင် စရန်ေငအွချိေပးေချပီး (၉-၆-၂၀၂၂) 

ရက်တွင် ကျန်ေင ွေပးေချပါမည်။ ကန်ကွက်လိပုါက စာရက်စာတမ်း 

စုံလင်စွာြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

         ကိုေကျာ်ေဇာလ  င်         ကိုေကျာ်ေဇာလ  င်

[၈/ရစက(ိုင်)၁၂၆၈၂၇][၈/ရစက(ိုင်)၁၂၆၈၂၇]

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၀၃၉၃၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၀၃၉၃၆

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

(ဘုရားကုန်းအဆင့်-၁)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁/၁၀၀၉) ဟု ေခ တွင်သည့် (ဘုရားကုန်းအဆင့-်၁)၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၁/၁၀၀၉) ဟု ေခ တွင်သည့် 

ေဒ လက်ချမီး၊ ဦးတင့်ိုင်အမည်ေပါက်၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ)ေဒ လက်ချမီး၊ ဦးတင့်ိုင်အမည်ေပါက်၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ)

ရှိသည့်အနက် (၂၀ေပ x၆၀ေပ)ရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမှင့်  ေြမေပ ရှိ  ရှိသည့်အနက် (၂၀ေပ x၆၀ေပ)ရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမှင့်  ေြမေပ ရှိ  

အေဆာက်အဦှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအေဆာက်အဦှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ပါေြမှင့်ေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦှင့် ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့် 

များကိ ုဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယရူရိှထားသမှူ ပိင်ုဆိင်ုပီး ြပန်လည်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်

ရိှသ ူဦးတင့်ိင်ု [၁၂/သလန(ိင်ု)၀၀၇၅၁၂] ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်

အထားမူရင်းများှင့်တက ွဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း၊ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးမိုမိုေအာင် (LL.B.,D.B.L) (စ်-၃၄၉၀)ေဒ ေအးမိုမိုေအာင ်(LL.B.,D.B.L) (စ်-၃၄၉၀)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

တိုက်(၂၈၇)၊ အခန်း(၄)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ၂၅-ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။တိုက်(၂၈၇)၊ အခန်း(၄)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ၂၅-ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၁၁၇၁၂၊ ၀၉-၄၄၇၆၅၈၇၀၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၁၁၇၁၂၊ ၀၉-၄၄၇၆၅၈၇၀၃



ဇွန်   ၁၊    ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊  (၅)ရပ်ကွက်၊  အာဇာနည်လမ်း၊ 

ထူးြပည့ြ်ပည့စ်ုအံမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်-၉၁၊ Tower-B ၊ (၄)ခန်းတဲွ၊ (၃)ထပ်တိက်ု၏ 

ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်-၁၊ အကျယ်အဝန်း-(၁၄၄၇ စတရုန်းေပ)ရိှတိက်ုခန်းှင့် 

ေရ၊မီးစုံအပါအဝင ်တိုက်ခန်း(၁)ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု

ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ဦးသိန်းဝင်းဦး (ဘ) ဦးဝင်းေဖ[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၇၅၃၅၀]

ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက  ဝယ်ယူရန်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထ ိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုရည်လင်း(အထက်တန်းေရှေန)ေဒ စုရည်လင်း(အထက်တန်းေရှေန)

LL.B, LL.M(စ်-၂၅၃၇၄)LL.B, LL.M(စ်-၂၅၃၇၄)

အမှတ်(၈၈)၊ ပတ ြမား(၂)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အေရှဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၈၈)၊ ပတ ြမား(၂)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အေရှဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၄၂၀၇၅၇ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၄၂၀၇၅၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၂၇)တွင် တည်ရှိေသာ  “ဒဂုံရိပ်မွန်ဥယျာ်မိေတာ်”အတွင်းရှိ  

“ပေိတာကရိ်ပမ်နွ”် ၅ ထပ်၊ ၄ ခန်းတဲွ၊ တုိက်အမှတ်(၁)၏ ေြမညီထပ်၊ 

အခန်းအမှတ်(၁၀၁)ကို ဦးြမင့်သိန်း(BW007831)၏ အေမွဆက်ခံသူ 

ေဒ ဝင်းဝင်းခင်သန်ိး[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၁၄၀၄၈]ထမှံ က ု်ပ်၏အမ သည် 

က ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်

ကန်ကွက်လိုပါက   ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်

(၁၄)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသို  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည ်

အထိ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   သိေစအပ် 

ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ရီရီတင်(စ်-၁၉၉၅) ေဒ ညိမာြမင့(်စ်-၁၄၈၄၉) ေဒ ရီရီတင(်စ်-၁၉၉၅) ေဒ ညိမာြမင့(်စ်-၁၄၈၄၉)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့်ိုတီပဗ လစ် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့်ိုတီပဗ လစ် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ုံး- အမှတ်(၈၉)၊ (၃၈)လမ်း၊ ေြမညီထပ်၊ုံး- အမှတ်(၈၉)၊ (၃၈)လမ်း၊ ေြမညီထပ်၊

 ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

ဖုန်း- ၀၉-၅၀၁၈၃၄၅ဖုန်း- ၀၉-၅၀၁၈၃၄၅

တိုက်အမှတ်-အမှန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်တိုက်အမှတ်-အမှန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၂၈-၅-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ၏ ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ 

(၂၇)ပါ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်(၈)လမ်း၊ တိုက်အမှတ် 
(၇၆)အစား တိုက်အမှတ်(၆၇)ဟု အမှန်ဖတ် ပါရန်။

 ေဒ ခင်မာလာ (LL.B) ေဒ ခင်မာလာ (LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)

ဇနီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ဇနီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ   ဦးသက်ေနဝင်းထွန်း  [၁၄/ညတန(ိုင်)၁၁၅၄၆၉] 

(ဘ) ဦးလှြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ ်

ပါသည်-

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သှူင့ ်ေဒ ခိင်ုမာလာလ  င် [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၂၁၈၂၃၂]

တိုသည် ၂၀၀၉ခှုစ်မှ ၂၀၁၅ခှုစ်အထ ိအကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းခဲရ့ာ 

သားတစ်ဦးထွန်းကားခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် စိတ်သေဘာထားချင်း မတုိက် 

ဆိုင်ဘဲ ၎င်းဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှဆင်းသွားခဲ့ပီးေနာက် ယေနအချနိ်ထိ 

ဆက်သွယ်လာခဲ့ြခင်းမရှိခဲ့ေသာေကာင့်   က န်ေတာ်ှင့်   သားြဖစ်သူအား 

ေဒ ခိုင်မာလာလ  င်သည်    မယားဝတ ရားှင့်   မိခင်ဝတ ရားေဆာင်ရက်ရန ်

ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်အတွက် ဇနီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်ကိုိုင် (LL.B) ေဒ ေကသီဦး(စ်-၇၈၉၃)ဦးေအာင်ကိုိုင ်(LL.B) ေဒ ေကသီဦး(စ်-၇၈၉၃)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၅၃) (LL.B, D.B.L, D.M.L)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၅၃) (LL.B, D.B.L, D.M.L)

အမှတ်(၁၄)၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ (တရားလ တ်ေတာ် ေရှေန)အမှတ်(၁၄)၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ (တရားလ တ်ေတာ် ေရှေန)

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၄၄)၊ မာလာမိင်(၈)လမ်း၊မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၄၄)၊ မာလာမိင(်၈)လမ်း၊

ဖုန်း-၀၉- ၇၄၀၉၈၀၄၁၇ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ဖုန်း-၀၉- ၇၄၀၉၈၀၄၁၇ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 ဖုန်း-၀၉- ၇၈၈၉၃၄၇၂၀၊ ဖုန်း-၀၉- ၇၈၈၉၃၄၇၂၀၊

 ၀၉- ၄၅၅၀၀၂၁၅၃ ၀၉- ၄၅၅၀၀၂၁၅၃

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ
(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)
ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၂၈၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၂၈
ကွယ်လွန်သူ ေဒ ခိုင်ခိုင်ေစာ၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်ကွယ်လွန်သူ ေဒ ခိုင်ခိုင်ေစာ၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်

စပ်လျ်းသည့်အမ စပ်လျ်းသည့်အမ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ (၃၉)လမ်း၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ (၃၉)လမ်း၊ ဒုတိယထပ်၊ 

အမှတ်(၁၉၂)၌ ေနထိင်ုခဲေ့သာ ကွယ်လွန်သ ူေဒ ခိင်ုခိင်ုေစာ၏ ကျန်ရစ်ေသာ အမှတ်(၁၉၂)၌ ေနထိင်ုခဲေ့သာ ကွယ်လွန်သ ူေဒ ခိင်ုခိင်ုေစာ၏ ကျန်ရစ်ေသာ 
ပစ ည်းအေပ ၌ အေမွထိန်းလက်မှတ်ပစ ည်းအေပ ၌ အေမွထိန်းလက်မှတ်ထုတ်ေပးပါမည့်အေကာင်းှင့ ်
ေဒ ေအးေကျာခ့ိုင်က အေမဆွက်ခြံခင်းအက်ဥပေဒအရ ေလ ာက်ထားသြဖင့ ်
ဤအမ ကို   ၂၀၂၂ ခုှစ်၊   ဇွန်လ ၁၄ ရက်  (၁၃၈၄ ခုှစ်၊  နယုန်လဆုတ် 
၁ ရက်)တွင်   ဆိုင်ဆိုကားနာရန်   ချနိ်းဆိုထားသည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်
ထိုကွယ်လွန်သူ ေဒ ခိုင်ခိုင်ေစာ၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများတွင ်အကျိး 
စီးပွားသက်ဆိင်ုသည် အဆိရိှုသတူိုအား အဆိပုါအမ တွင် ၎င်းတို(လာေရာက် 
ဆိုင်ဆိုရန် သင့်ေလျာ်မည်ဟ ုထင်ြမင်လ င်)ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ 
၁၄ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၁ ရက်)ေန၌ မိမိတိုကိုယ်တိုင်ေသာ ်
လည်းေကာင်း၊  ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း 
လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန်ှင့ ်  မထုတ်ေပးမ ီ  မှတ်တမ်းများကိ ု  ကည့် ရန် 
အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃ ှင့်အညီ   ဆင့်ဆိုလိုက်သည်။ 
လာေရာက်ြခင်းမရှ ိ ပျက်ကွက်ခဲ့လ င်  ုံးေတာ်က  ေဒ ေအးေကျာ့ခိုင်၏ 
ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးလ င် ၎င်းအမ အေကာင်းအရာ 
တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ေမလ ၃၀ ရက်တွင်  ဤံုးေတာ်တံဆပ်ိုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (အုန်းရီြမင့်) (အုန်းရီြမင့)်
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)
 ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉)၊ 

ဗိုလ်ေစာေအာင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၅၂၈)၊ ေဒ သင်းသင်းေရ  [၁၁/တကန(ိုင်) 
၀၁၈၂၉၉] အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ  ေြမအကျယ ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ 
ေြမကွက်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ ေစာဝင်း [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၅၆၅၂၉] 
မှ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်း 
ပါေကာင်း ဝန်ခပံါသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၁၄) ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ စာရက် 
စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ်ရက်ြပည့ ်
သည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးသည်အထ ိ
ဆက်လက် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ဖျာပုံခိုင်၊ ဘိုကေလးမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ 

အမှတ်(၁၅၂)၊ ေအာင်သေြပလမ်း(၁)လမ်းေန ေဒ ခင် ပံးလဲ့ [၁၄/ဘကလ 

(ိင်ု)၂၀၉၁၁၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်-

ေမာင်သီဟေအာင် [၁၄/ဘကလ(ုိင်)၁၈၆၈၈၆]သည် မိဘ၏ ဆုိဆံုးမမ  

များကို နာခံြခင်းမရှိဘ ဲမိဘခွင့်မလ တ်ိုင်ေသာ လုပ်ရပ်များကိ ုလုပ်ေဆာင်ေန 

သြဖင့် ယေနမှစ၍ အေမွစားအေမွခံအြဖစ်မှ  အပီးအပိုင်စွန်လ တ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ ်ပတ်သက  ်

ဆက် ယ်ေသာ မည်သည့် ကိစ ကိုမ  လုံးဝ (လုံးဝ) တာဝန်ယူ ေြဖရှင်းေပးမည ်

မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ကိုကို (LL.B)ဦးေအာင်ကိုကိ ု(LL.B)

(စ်-၅၄၀၆၈)(စ်-၅၄၀၆၈)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၁၂၃)၊ ၄-လ ာ(ယာ)၊ လမ်း(၄၀)ေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။အမှတ်(၁၂၃)၊ ၄-လ ာ(ယာ)၊ လမ်း(၄၀)ေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

Ph: 09-775100602Ph: 09-775100602

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန (ေရအရင်းအြမစ်)
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးမှ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 
ဘ  ာေရးှစ် တိုင်းေဒသကီးအေထွေထွပိုလ ံရန်ပုံေငွ(GRF)ြဖင့် ေဆာင်ရက ်
မည့် မုံရာခိုင်၊ ေြမေအာက်ေရလ ပ်စစ်စက်ဝိုင်း(၄)ခုရှိ စိုက်ပျိးေရစက်ေရတွင်း 
(၂၀)တွင်းတွင် ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သုံး  ဆိုလာစနစ် တွဲဖက်တပ်ဆင်ြခင်း 
လပ်ုငန်းအား (ြမန်မာကျပ်ေင)ွြဖင့ ်ေဆာင်ရက်လိပုါသြဖင့ ်အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါေခ ယ ူ
အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက်တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၃၀-၅-၂၀၂၂
 တင်ဒါပုံစံအေရာင်းပိတ်မည့်ရက်တင်ဒါပုံစံအေရာင်းပိတ်မည့်ရက ် - ၁၂-၆-၂၀၂၂
 တင်ဒါ(PO)(Profile ှင့် ေဈး န်းစာအိတ်)တင်ဒါ(PO)(Profile ှင့် ေဈး န်းစာအိတ်) - ၁၃-၆-၂၀၂၂
 ြပန်လည်တင်သွင်းရမည့်ရက်ြပန်လည်တင်သွင်းရမည့်ရက ်  (ညေန-၄:၀၀နာရီအထိ)
 တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်စွဲ/အချနိ်/ေနရာတင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်စွ/ဲအချနိ်/ေနရာ - စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရ  

အဖွဲုံးတွင ်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ ်
ပီး ရက်စဲွ/အချန်ိအား ကိတင် 
အသေိပး အေကာင်းကားပါ 
မည်။

၃။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ၊ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုဆည်ေြမာင်း 
ှင့်ေရအသံုးချမ စီမံခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ေရအရင်းအြမစ်) 
စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ မံုရာမိ၊ ဖုန်း-၀၇၁-၂၆၅၂၆၊ ၀၇၁-၂၃၆၂၄ တုိတွင် တင်ဒါပံုစံ 
စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်မှစ၍ ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊    ဗဟန်းမိနယ်၊    ေြမတိုင်းရပ်ကွက်(၃၆ F)၊ 

ေြမကွက်အမှတ ်( ၁၀၀ A
၂B

 + ၁၀၀ A
၂C

 )
၂၁
၊ ေြမအကျယ ်(၀.၀၄၇)ဧကရှိ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်   အေဆာက်အဦကို  အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူ

ေဒ ေရ စင်ဝင်း [၉/မထလ(ုိင်)၀၀၈၉၂၁]ထံမှ က ု်ပ်၏ အမ သည်က 

ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့ ်ရှိသူများအေနြဖင့ ်

ကန်ကွက်လိုပါက  ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား   အြပည့်အစုံြဖင့ ်

(၁၄)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသို  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက ်

သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ် 

ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ရီရီတင်(စ်-၁၉၉၅) ေဒ ညိမာြမင့(်စ်-၁၄၈၄၉) ေဒ ရီရီတင်(စ်-၁၉၉၅) ေဒ ညိမာြမင့(်စ်-၁၄၈၄၉)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့်ိုတီပဗ လစ် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့်ိုတီပဗ လစ် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 ုံး- အမှတ်(၈၉)၊ (၃၈)လမ်း၊ ေြမညီထပ်၊  ုံး- အမှတ်(၈၉)၊ (၃၈)လမ်း၊ ေြမညီထပ်၊ 

  ေကျာက်တံတားမိနယ်။  ေကျာက်တံတားမိနယ်။

 ဖုန်း- ၀၉-၅၀၁၈၃၄၅ ဖုန်း- ၀၉-၅၀၁၈၃၄၅

အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ စဲာ ုပ်သိမ်းေကာင်းအများသိေစရန်အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ စဲာ ုပ်သိမ်းေကာင်းအများသိေစရန်
  ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်းသွယ်(၂)၊ 

အမှတ်-၅/၇ေန ဦးေအးလွင်[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၀၆၆၈]သည် မိမိပိုင်ေြမကွက ်

ေပ ရိှ မလူတိက်ုေဟာင်းအား ဖိဖျက်၍ တိက်ုသစ်ေဆာက်လပ်ုမည့က်စိ အတွက် 

ကန်ထိုက်တာများြဖစ်ေသာ  ဦးအီစွတ် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၃၀၃၄]ှင့ ် 

ေဒ ေမသဇင် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၇၂၀၂၄]အား သက်ဆိုင်ရာုံးလုပ်ငန်းများကို 

ကိုယ်စားေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ုံး၌ (၉-

၅-၂၀၁၄)ရက်တွင် မှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ် လ ဲစာအမှတ်-VI-၁၂၄၆၂/၂၀၁၄ 

ြဖင့ ်လ ဲအပ်ထားခဲသ့ည့ ်ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအား အေကာင်းကစိ ေဆာင်ရက်ရန် 

မရှိေတာ့သြဖင့ ်ခ င်းချက်မရှ ိြပန်လည်ုပ်သိမ်းလိုက်ေကာင်း အများသိေစရန် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအးလွင် ဦးေဇာ်မင်းဦး LL.Bဦးေအးလွင ် ဦးေဇာ်မင်းဦး LL.B

[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၀၆၆၈] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၇၆/၂၀၂၁)[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၀၆၆၈] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၇၆/၂၀၂၁)

 အမှတ်(၁၅၃)၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊  အမှတ်(၁၅၃)၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ 

 ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊

 ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၆၆၄၀၇ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၆၆၄၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊    ေြမကွက်အမှတ ်

(၅၂၄/ခ) ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ  ်

(၅၂၄/ခ)၊ (၂၂)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင် 

ဥက လာပမိနယ်၊  ဦးေအာင်သန်း(စီဒီ- 

၀၁၆၂၈၂)၊   ဦးလှဟန် [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၀၃၃၈၃၅]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ 

အား အမည်ေပါက် ဦးေအာင်သန်း၊ ဦးလှဟန် 

ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ 

ဦးေအာင်သန်း(ဖခင်)ှင့ ် ေဒ သန်းွန်  

(မခိင်)တို ကွယ်လွန်ပီး၊ ဦးတင်ြမင့(်ေမွးချင်း)

ထပ်မံကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဦးေအာင်သန်းအစု 

အတွက် ေဒ သန်းသန်းွယ်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 

၀၃၃၄၀၀]၊ ဦးေကျာ်မင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၀၃၃၉၁၆]၊ ဦးစိုးလင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၀၃၃၃၅၆]၊ ဦးေကျာ်ဆန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၀၀၁၄၉၅]တိုမှလည်းေကာင်း  တစ်ဖန် 

အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးလှဟန် 

(ခင်ပွန်း) ကွယ်လွန်သြဖင့ ် ၎င်း၏အစု 

အတွက် ဇနီး ေဒ တင်ေအး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 

၀၃၃၉၅၃]တိုပူးတွဲ၍ သားသမီး၊ ဇနီးေတာ် 

စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ (၁/၈၄၄/၁၀-

၁-၂၀၂၂)၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ 

ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်

အေရာင်းေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားလာြခင်း 

အား  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ  အေထာက် 

အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း   အသိေပးေကညာအပ ်

ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ကန်ေတာ် 

မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်(၂၇၇/က)ေြမေနရာတွင ်ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်(၆)ထပ် 
တိုက်၏ ဒုတိယထပ်(၃လ ာ)ဟုေခ တွင်ေသာ(၁၈'x၅၄') အကျယ်အဝန်းရှိ 
တိုက်ခန်းအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးေအာင်ကိုဦး [၁၂/
သဃက(ိုင်)၁၆၀၈၉၀]ထံမှ က န်ေတာ် ဦးသန်းလင်းေအာင ်[၁၂/လသန(ိုင်) 
၀၁၈၈၅၆]သည် အထက်ပါတုိက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ယေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသန်းလင်းေအာင်[၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၈၈၅၆]ဦးသန်းလင်းေအာင[်၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၈၈၅၆]
ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၇၅၉၅၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၇၅၉၅၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ၁၆၈/၅ ရပ်ကွက်၊ စံြပ 

ကွက်သစ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၈/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ (အလျား ၂၀ ေပ x 

အနံ ၆၀ ေပ)၊ ဧရိယာ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပ အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးေအးိုင်[၁၂/

လကန(ိင်ု)၀၄၅၉၅၀] အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအေဆာက် 

အဦအပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအားလုံးကိ ု   ဦးလ  င်ဝင်းေအာင ်

[၁၂/မရက(ုိင်)၁၁၃၈၈၄]က ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး ေရာင်းချထားြခင်း၊ ေပါင်ံှ 

ထားြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းထားြခင်းမရိှေကာင်း ဝန်ခလံျက် 

ဦးလ  င်ဝင်းေအာင်ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ွဲွဲရီ [၆/ထဝန(ိုင်) 

၀၃၆၂၉၈]သည် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွကျပ်အချိကို ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ

က ်ုပ်ထံသို  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးတင်ကိုကိုဝင်းဦးတင်ကိုကိုဝင်း

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၄၂၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၄၂၃)

အမှတ်(၀/၇၆)၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၀/၇၆)၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၃)ရပ်ကွက်၊ 

သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ဖုန်း-၀၉၄၂၀၁၈၉၅၄၂ဖုန်း-၀၉၄၂၀၁၈၉၅၄၂



ဇွန်  ၁၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

ဆ  မအကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွ ဆ  မအကိမ်ေြမာက ်ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွ 
အစည်းအေဝးဖိတ်ကားလ ာအစည်းအေဝးဖိတ်ကားလ ာ

Ever Flow River Group Public Company Limited 
၏ဆ  မအကမ်ိေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အေထေွထအွစည်းအေဝးကိ ု
Online Platformအသုံးြပ၍ ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း 
ကျင်းပြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပါ၍ အစရှုယ်ယာရှင်များ တက်ေရာက်ိင်ုပါ 
ရန် အသိေပးဖိတ်ကားအပ်ပါသည-်

ကျင်းပမည့်ေနရက ် - ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁)
  ရက်(ေသာကာေန )
ကျင်းပမည့်အချနိ ် - ညေန(၃:၀၀)နာရီမှ 
  (၄:၃၀)နာရီအထိ
ကျင်းပမည့်ပုံစ ံ - Zoom Online Meeting
အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မည့သ်မူျားမှတ်ပုတံင်ရန်-ဇွန်လ 

၁၃ရက်ေနမ ှဇွန်လ ၂၁ရက်ေနအထ ိအေသးစိတ်ကို Ever Flow 
River Facebook Page ှင့် Website တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ုိင် 
ပါသည်။

ဒါိုက်တာအဖွဲဒါိုက်တာအဖွဲ

ေဒ မာရီထွန်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းေဒ မာရီထွန်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ေဒ နန်းမို[၁၃/ကမန(ိုင်)၀၇၀၅၂၄]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒ နန်းမိုသည် ေဒ မာရီထွန်း [၁၂/သကတ(ိုင်) 
၀၇၇၅၅၁]အား (၂၁-၆-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ “ှစ်ဦးသေဘာတူေငွယုံကည ်
အပ်ှံြခင်းကတိစာချပ်”ချပ်ဆို၍ ေငွကျပ်(၄၅၅၈၀၀၀ဝိ/-)ကို ေပးအပ ်
ခဲ့ပါသည်။ ေဒ မာရီထွန်းက အဆိုပါေငွများအားလုံးအား(၂၁-၁၀-၂၀၁၉)
ရက်ေနေနာက်ဆံုးထားပီးြပန်ေပးရန် ဝန်ခံကတိြပလက်မှတ်ေရးထုိးထား
ခဲ့ေသာ်လည်း ယေနအထိ လုံးဝြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်း မြပသည့်အြပင ်
အဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါ။ သိုပါ၍ ေဒ မာရီထွန်းရယူထားသည့်ေငွကျပ ်
(၄၅၅၈၀၀၀ဝ/ိ-)ကို ေဒ နန်းမိုထံ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်
အတွင်းြပန်လည်ေပးအပ်ပါရန်ှင့ ်လိက်ုနာြခင်းမြပပါက တည်ဆဥဲပေဒှင့် 
အည ီမလ ဲမေရှာင်သာေဆာင်ရက်ရလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါ 
သည်။                  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်လွင်(LL.B)  ေဒ နန်သင်းသင်းေရ (LL.B)ဦးသက်လွင(်LL.B)  ေဒ နန်သင်းသင်းေရ (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၁၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၄၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၁၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၄၀၀)
ဖုန်း-၀၉-၄၂၉၃၃၅၅၄၁  ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၄၈၂၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၉၃၃၅၅၄၁  ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၄၈၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၃သမိင်ုး၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄/ဍ၊ ဧရယိာ 

ဧက၏ အစတ်ိအပိင်ုး ၃၀'x၇၀' (အေရှေြမာက်ဘက်ြခမ်း) ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၂/က၊ 
ဦးဘအုိလမ်း၊ ၂ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း (ေစာစံမွန်၊ ေနာ ်ေရ အ)ိ အမည်ေပါက် B ေြမပုိင်ေြမ လ/န 

၃၉ေြမအား ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်- ၁၆၇/၁၉၉၈  
၃၁-၁၂-၁၉၉၈

ြဖင့် 
ဦးေလာရင့်မ န်းမှ တရားလုိြပလုပ်၍ ဦးေစာေနဒီရင်၊ ဦးေစာဂျိရင်ဝယ်(ခ)ဦးမျိးမင်းရင် အေပ  
တရားပိင်ထားရိှကာ အေမထွန်ိးလက်မှတ်စာေလ ာက်ထားခဲ့ပီး တရားုံးချပ်တရားမအေထွေထွ 

အယူခံမ အမှတ်- ၄၆/၂၀၀၀  
၁၇-၇-၂၀၀၀

ြဖင့်  အယူခံေလ ာက်ထားခ့ဲရာ အယူခံတရားလုိ ေလ ာက်ထားသည့်အတုိင်း 
အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၃၂ (ခ) အရ  ေသတမ်းစာ ပူးတွဲလျက်  အေမွထိန်း 
လက်မှတ်စာ ထုတ်ေပးရန် အမိန်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းေနာက် ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေလာရင့်မ န်း 
ကွယ်လွန်သြဖင့် ကွယ်လွန်သူ၏သား ဦးေသာ်တာမ န်းမှ ရန်ကုန် အေနာက်ပုိင်းခုိင် တရားုံး 
တရားမအေထေွထမွ အမှတ်-၂၅/၂၀၂၀ ြဖင့ ်အေမထွန်ိးလက်မှတ် ဆက်လက်ေလ ာက်ထားခဲရ့ာ 
၃၀-၇-၂၀၂၀ ရက်က အေမွထိန်းလက်မှတ်ထုတ်ေပးရန ်အမိန်ရရှိ ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ 

ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုး တရားမအေထွေထွမ အမှတ်- ၁၁၉/၂၀၂၀  
၁၇-၁၂-၂၀၂၀ ြဖင့ ် ဦးေသာ်တာမ န်း 

မှ စီမံခန်ခွဲခွင့် အမိန်ရရှိခဲ့ပီး အပိုင်ေပးစာချပ်အမှတ-် ၂၆၃၇/၂၀၂၂  
၄-၄-၂၀၂၂  ြဖင့် ေနာ်ဟန်နီသဲဦးအား 

အပိုင်ေပးကမ်းခဲ့ပါသည်။ ေြမကွက်ကီး၏ အစိတ်အပိုင်း အေရှေြမာက်ဘက်ြခမ်း ၃၀'x၇၀' 
အား အပိုင်ေပးကမ်းြခင်းကို လက်ခံရရှိသူ ေနာ်ဟန်နီသဲဦး [၁၂/မရက(ိုင်)၁၅၅၈၈၈]မှ 
ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား တရားံုးအမိန်များ၊ အေမွထိန်း လက်မှတ်စာ၊ စီမံခန် ခဲွခွင့်အမိန် ၊ 
အပိုင်ေပးစာချပ်တိုကိုတင်ြပ၍ တစ်ဖတ်သတ် ေြမကွက်ခွဲစိတ်ရန် ေြမပုံကူးှင့်ေြမတိုင်း 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။  လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းမ ှ ၂၀၂၂-

၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ် ြပည်ေထာင်စ ုဘတ်ဂျက်ြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်များအတွင်း 

ေဆာင်ရက်မည့ ်၃၃ေကဗီွှင့ ်၆၆ေကဗီွ ဓာတ်အားလိင်ုး တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်းများ 

(Installation သီးသန် )အတွက် လုပ်ငန်းအပ်ှံြခင်းတိုအား ြမန်မာကျပ်ေင(ွKyat)ြဖင့် 

လုပ်ငန်းအပ်ှံလိုပါသည်။

 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ် -  (၁၅-၆-၂၀၂၂)ရက်

 တင်ဒါပိတ်မည့်အချနိ်  -  မွန်းတည့် (၁၂:၀၀)နာရီ

၂။  တင်ဒါပုံစံှင့် အချက်အလက်များကို သတ်မှတ် န်းထားအတိုင်းဝယ်ယူ၍ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေလ ာက်ထားရမည်။

၃။  အေသးစတ်ိအချက်အလက်များသရိှိလိပုါက ဖန်ုး-၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၄၊ ၀၆၇- ၈၁၀၄ 

၂၄၅၊ Fax-၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၆ ဖုန်းနံပါတ်များသို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ
(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  -၅၊ နည်းဥပေဒ -၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  -၅၊ နည်းဥပေဒ -၂၀)

သန်လျင်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌သန်လျင်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌
၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၃၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၃

ေဒ ခင်ှင်းရီ   ှင့်  ဦးေကျာ်ိုင်
(တရားလို)    (တရားပိင်)(တရားလို)    (တရားပိင)်
အထက်ပါအမ မှ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်မဂ  လာ 

ရပ်ကွက်၊ တုိက်(၅)၊ အခန်း(၂)ေန ဦးေကျာ်ုိင် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ) 
သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလို ေဒ ခင်ှင်းရီက လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စ ဲ
ေပးေစလိုမ  ရလိုေကာင်း စွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 
သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကးီသည့် စကားအရပ်ရပ် 
တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ် ုံးအခွင့အ်မန်ိရေရှေနြဖစ်ေစ၊ 
သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့အ်ချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက ်၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ 
ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၁ ရက်)၊ ေနမွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတွင် 
အထက်ကအမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိစဲွုဆိခုျက်ကိ ုထေုချ ရှင်းလင်းရန် 
ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ဆုိခ့ဲ 
သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်ကွယ်ရာတွင် 
ြငင်းချက်များကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်တရားလိုက ကည့် လို 
သည့် စာရက်စာတမ်းများှင့ ် သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့  ်
စာရက်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 
သုိတည်းမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရ 
မည်။ သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ေမလ  ၂၇  ရက်တွင်   ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

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

သန်လျင်မိနယ်တရားုံးသန်လျင်မိနယ်တရားုံး

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊ (၅၀)ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက်ဝါ 

လမ်း၊ အမှတ်(၇၅၄)ေန ေဒ ခင်မျိးခိင်ု[၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၇၀၆၁၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 
အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးတိုးထက်ေအာင[်၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၁၃၄၀]ှင့် ဇနီးြဖစ်သူ 
ေဒ ခင်မျိးခုိင်[၁၂/ရပသ(ုိင်)၀၇၀၆၁၆]သည် (၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်)မှစ၍ 
အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထုိင်ခ့ဲကပါသည်။ ယခုအခါတွင် ဦးတုိးထက်ေအာင် 
သည် အိမ်ေထာင်ဦးစီးတာဝန်မေကျပွန်ံုသာမက စိတ်သေဘာထားချင်းလံုးဝ မတုိက်ဆုိင် 
ေတာသ့ည့အ်ြပင် လင်မယားအြဖစ် ဆက်လက်ေပါင်းသင်းေနထိင်ုရန် မြဖစ်ုိင်ေတာ့ပါ 
သြဖင့ ်  (၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်)မှစ၍  ယခုအချနိ်ထိလင်မယားအြဖစ ်
ေပါင်းသင်းေနထိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ဘဲ သီးြခားစီ ခွဲြခားေနထိုင်ခဲ့ကပါသည်။ သိုြဖစ်၍ 
ဤသတင်းစာတွင် ေကညာပါသည့ရ်က်မှစ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးတိုးထက်ေအာင်ှင့ ်
ေဒ ခင်မျိးခုိင်တုိသည် လံုးဝပတ်သက်သက်ဆုိင်မ မရိှေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဖူးယမုံလ  င်(LL.B, B.M.A UK, P.M UK, T.L.M MMU)ေဒ ဖူးယမုံလ  င်(LL.B, B.M.A UK, P.M UK, T.L.M MMU)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၁၆၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၁၆၇)
အမှတ်(၅၅၇/၅၆၇)၊ အခန်း(၉၀၂)၊ ၉-လ ာ၊ (MAC Tower)အမှတ်(၅၅၇/၅၆၇)၊ အခန်း(၉၀၂)၊ ၉-လ ာ၊ (MAC Tower)

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့ ်ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၉၁၄၉၀၉၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၉၁၄၉၀၉၉

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

အထူးကုေဆးုံကီး (ေဝဘာဂီ)အထူးကုေဆးုံကီး (ေဝဘာဂီ)
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အထူးက ု
ေဆးုံကီး (ေဝဘာဂီ) တွင် တက်ေရာက်ကုသကသည့ ် အတွင်း/အြပင် 
လူနာများအား ကုသေပးရန် လိုအပ်ေသာ (FDA) အသိအမှတ်ြပ ေဆးှင့် 
ေဆးပစ ည်းများ၊ ဓာတ်မှန်ခန်းသံုးပစ ည်းများကိ ုြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်ဝယ်ယ ူ
မည်ြဖစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများေပးသွင်းရန ်ေခ ယူအပ်ပါသည်။
၂။  ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာပုံစံများ
 စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန )
 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချန်ိ - ၃၀-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန )
   ညေန (၄:ဝဝ) နာရီ
၃။  တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့ ်ေဆးပစ ည်းများစာရင်း အေသးစတ်ိ 
ကို သိရှိလိုပါက ေနစ် ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ 

ေဆးုံအုပ်ကီးုံးေဆးုံအုပ်ကီးုံး
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူစိစစ်ေရးအဖွဲအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူစိစစ်ေရးအဖွဲ

အထူးကုေဆးုံကီး(ေဝဘာဂီ)အထူးကုေဆးုံကီး(ေဝဘာဂီ)
ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၉၆၉၀၁၁၈ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၉၆၉၀၁၁၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၃၁၅) ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ  ်

(၃၁၅)၊ ပင်းယ(၁၃)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေဒ အုန်းခင် ေဒ အုန်းခင် 

[ဇ/ကဆန(ိုင်)၀၄၈၆၈၃][ဇ/ကဆန(ိုင်)၀၄၈၆၈၃] အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား   အမည်ေပါက် 

ေဒ အုန်းခင်(မိခင်)၊ ဦးြမဝင်း(ဖခင်)တို 

ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ ရီရီေဌး [၉/ကဆန 

(ိုင်)၀၄၈၆၈၄]၊ ဦးိုင်ေအာင ်[၁၂/တမန 

(ိုင ်)၀၇၄၆၃၇]တိုမ ှ  သားသမီးများ 

ေတာ်စပ်ေကာင်း၊         ကျမ်းကျနိ်လ ာ 

(၁၂/ ၂၃၀၉/၂၀-၁၂-၂၀၂၁)၊     ေသစာရင်၊ 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်း ၊ ဂရန်မူရင ်းတို 

တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်း 

ေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 

တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေနမှစ၍ 

(၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

ှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင ်ရက်ေပးမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အမည်မှန်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်း 

ခိုင်၊   တွံေတးမိနယ်၊  အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်း(ခွဲ) က န်းေတာ 

ေကျာင်း Grade-10 မှ မေနာ်ေနာ်ဝါး၏ ဖခင် 

အမည်မှန်မှာ ေစာိုးသြဖစ်ပါေကာင်း။



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၅၁)လမ်း၊ အမှတ်(၃၉)၊ (၃)ထပ်ခဲွ 

(၁)ခန်းတွဲတိုက်၏ ပထမထပ်တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိပုိုင်ဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခသံြူဖစ် 

ေသာ ေဒ မာလာေကျာ် [၁၂/ တမန(ိင်ု)၀၀၀၁၃၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ 

ေဒ မဖွန်[၄/ဟခန(ိုင်)၁၃၉၈၇၈]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤ 

ေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 

(မူရင်း)များှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးေအာင် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးအုပ်လင်း(LL.B,LL.M,MRes,PhD)ဦးအုပ်လင်း(LL.B,LL.M,MRes,PhD)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၃၄၂၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၃၄၂၃)

တိုက်အမှတ်(၃၉)၊ (၅၁)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်အမှတ်(၃၉)၊ (၅၁)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၆၇၀၂၃၉ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၆၇၀၂၃၉

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၃၈-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၃၈-ရပ်ကွက်၊ 
ဦးေရ စံေအာင်လမ်းှင့် ငခင်ညိလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၆၂၇)ဦးေရ စံေအာင်လမ်းှင့ ်ငခင်ညိလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၆၂၇)
ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့် ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၃၈)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၆၂၇)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမ အမျိးအစား-ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်သည ် မိေြမစာရင်းတွင ်
ေဒ သဲမ ြမင့် [၉/ညဥန(ိုင်) ၁၁၂၇၄၆]   အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး   ၎င်းထံမ ှ
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတစိာချပ်အရ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု လက်ဝယ်ထား 
ရှိသူ ေဒ ေဌးေဌးဝင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၁၇၆၇၁]က မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ု 
ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့် 
တကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက် 
ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်- 

၁၂၄၊ ေြမအမျိးအစား- ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ- 
(က) ေြမကွက်အမှတ ်- ၂၇၅၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက၊
( ခ ) ေြမကွက်အမှတ ်- ၂၇၆၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက

ရိှ ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်များေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
တို၏ မိေြမစာရင်း အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ဦးေဇယျာေကျာ် [၁၂/သကတ(ိင်ု) 
၁၄၀၇၆၆]က  မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍  လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ 
ေကာင်း  ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်  က ်ုပ်မိတ်ေဆွက  ဝယ်ယူရန်  စရန်ေငွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သ ူ
မဆို  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က ု်ပ်ထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 
မရှိပါက  ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ ်  ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ြမစိမ်းေရာင်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁-ေအ)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၄၈)၊ ဧရိယာ (၀.၂၂၀)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၄၉)၊ ဧရိယာ (၀.၂၂၀)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၅၀)၊ ဧရိယာ (၀.၂၂၀)ဧက၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၃)၊ ဧရိယာ (၀.၂၂၀)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၄)၊ ဧရိယာ (၀.၂၂၀)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၅)၊ ဧရိယာ 
(၀.၂၂၀)ဧကရိှေသာ ဦးေရ ကိင်အမည်ေပါက်ြဖစ်သည့ ်လ  င်သာယာမိနယ်၊ ြမစမ်ိး ေရာင် အမ်ိရာစမီကံန်ိး ပါမစ်ေြမအမျိးအစား 
ေြမကွက်(၆)ကွက်ကုိ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-(၂၇၁၈/၂၀၂၂)၊ (၂၇၂၀/ 
၂၀၂၂)၊ (၂၇၂၁/၂၀၂၂)၊ (၂၇၂၃/၂၀၂၂)၊ (၂၇၂၆/၂၀၂၂)၊ (၂၇၂၈/၂၀၂၂)တိုအရ လက်မှတ်ေရးထုိးေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ ရည်မွန်ဦး 
[၁၂/အစန(ိုင်)၁၉၂၁၄၄]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 အဆုိပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက (၁၀)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်းမူရင်း 
များှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်မျိးေကျာ် (LL.B)ဦးေအာင်မျိးေကျာ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၅၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၅၉)
အမှတ်(၆၄၉)၊ ှင်းဆီ (၅)လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၈၉၅၁၆အမှတ်(၆၄၉)၊ ှင်းဆီ (၅)လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၈၉၅၁၆

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာချက်”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၅၊ ကမီွးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅၅၀၊ ေြမဧရိယာ အကျယ်အဝန်း 
(ဝ.၀၆၄)ဧကရိှသည့်  ဦးေအာင်ိင်ု (MGE-၁၆၇၀၉၂) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
တိုကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားပီး ယခလုက်ဝယ်ရိှ 
ပိုင်ဆိုင်သူ  ေဒ ကကဝင်း [၉/ခအဇ(ဧည့်)၀၀၀၀၀၉]ထံမှ  က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမကွက်တန်ဖိုး၏ စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ  က ်ုပ်ထံသို  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကို 
တရားဝင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၄၀၁၃)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၄၀၁၃)
အမှတ် (၅၅၇/၅၆၇)၊ အခန်း(၉၀၂)၊ ၉-လ ာ၊ MAC Tower ၊ အမှတ် (၅၅၇/၅၆၇)၊ အခန်း(၉၀၂)၊ ၉-လ ာ၊ MAC Tower ၊ 

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့ ်ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09- 795492660ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09- 795492660

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ
(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥေပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥေပေဒ-၂၀)

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်
၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၆၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၆

ဦးသိန်းတန် ှင့် ေဒ စိုးယုယုစံ
(တရားလို)  (တရားပိင်)(တရားလို)  (တရားပိင)်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သေရ 

ေခတ ရာ (၁၉)လမ်း၊ အမှတ်(၉၂၉)ေန တရားပိင် ေဒ စိုးယယုစု ံ(ယခေုနရပ်လပ်ိစာ 
မသိ)သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက အကူအညီ ေပးခဲ့ေသာ  ေငွကျပ် ၆၀၀၀၀၀၀ 
(ေငွကျပ်သိန်းေြခာက်ဆယ်တိတ)ိှင့် နစ်နာေကး  ၃၀၀၀၀၀၀ (ေငွကျပ်သိန်း 
သုံးဆယ်တိတိ)၊ စုစုေပါင်းေငွကျပ ် ၉၀၀၀၀၀၀ (ေငွကျပ်သိန်းကိုးဆယ်တိတ)ိ
ရလိုမ  ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ (သိုတည်းမဟုတ)် 
၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပ ေြပာဆိုိင်ုသ ူ
သင့်ကိုယ်စားလှယ် ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂-ခုှစ်၊ ဇွန်လ 
(၁၄)ရက်၊ (၁၃၈၄-ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၁ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀:ဝဝ) နာရီ 
အချနိ်တွင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုအဆိုလ ာကို ထုေချ 
ရှင်းလင်းရန် ံုးသုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်က 
ဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာတွင ် 
ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် 
စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပ အမီှြပလပ်ုလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း 
အစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ် သင့် 
ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာ 
တင်သွင်းလိုလ င် အမ မတိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂  ခုှစ်၊  ေမလ (၃၀) ရက်ေန   ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ခင်သ ာွန် ) (ခင်သ ာွန် )
 တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး (၂) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး (၂)
 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒ အမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒ အမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၂၁၆)၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၂၁၆)
ဦးသန်းေအာင် ှင့် ၁။ ေဒ ခင်မျိးထက်
  ၂။ ဦးေကျာ်မိုးထက်
  ၃။ ေဒ မိုမိုချိဝင်း
တရားလို  တရားပိင်များတရားလို  တရားပိင်များ
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မိေဟာင်း 

(၆)လမ်း၊ အမှတ်(၉၃)ေန (၂) တရားပိင် ဦးေကျာ်မိုးထက်(ယခေုနရပ်လပ်ိစာ 
မသိသူ)သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌  တရားလိုက  မိမိပိုင်တိုက်ခန်းအား  မပိုင်ဆိုင်သူမ ှ
လမ်ိလည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချထားခဲသ့ြဖင့ ်မမိတိရားလိသုာလ င် တိက်ုခန်း 
ပိင်ုရှင် အစစ်အမှန်ြဖစ်ေကာင်း မ က်ဟေကညာေပးေစလိမု ှင့ ်တိက်ုခန်း 

လက်ေရာက်ရလိုမ  ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 
၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ်ကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိ ု
ိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇနွလ် (၇)
ရက်ေန  (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၉ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် 
အထက် အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ုအဆိလု ာကိ ုထေုချရင်းလင်းရန် ုံးေတာ် 
သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက ်
ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကုိထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 
၎င်းြပင ်တရားလိုကကည့် လိုသည့် (၁) စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က 
ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကို သင်ှင့် 
အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက ်
တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်ကထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ ီ
ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ (၁၂)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                     ပုံ   x x xပုံ   x x x
 (လွင်လွင်ေဌး) (လွင်လွင်ေဌး)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၆) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၆)
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗုိလ်ချိ(၁)ရပ်ကွက်၊ 

ဗိုလ်ချိလမ်း၊ အမှတ်(၉/C-၂)တည်ရှိရာ 

ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၂ဒီ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၆၈အန်/၁-ဘ-ီ

၄ေအ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄)ဧက၊ ေြမအမျိး 

အစား ဂရန်ရှိေြမပိုင်ေြမ၊ အမည်ေပါက် 

ဦးွန်ဦး[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၄၄၇၉]

ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက် 

ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးွန်ဦးသည် ၁၂-၈-

၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်   ကွယ်လွန်သြဖင့ ်

ေဒ ညိညိ [၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၁၄၄၈၀] 

မှ တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင် ဇနီး 

ေတာ်စပ်ေကာင်းှင့် အြခားေသာ ဇနီး/

မယား    တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိပါ 

ေကာင်း၊ ၎င်းမှလဲွ၍ အြခားေသာ အေမွ 

ဆက်ခံခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  

မရှိပါေကာင်း ေဒ ညိညိက ကျနိ်ဆို 

သည့ ်၁၅-၁၂-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ ဒဂုံမိနယ် 

တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသဆုံးမ လက် 

မှတ်၊   အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ 

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ှင့် ယင်းေြမ၏

အမည်ေပါက်စာချပ်ြဖစ်သည့် စွန်လ တ် 

စာချပ်အမှတ်-၄၅၆၃/၂၀၀၂   တိုကို 

တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ ်

ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ  

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 

အထားများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

ှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာနမှ လုပ်ထံုး 

လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၉/B)၊ သမာဓ(ိ၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၈၅)၊ 

(အလျား ၄၀ ေပxအနံ ၆၀ ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးေမာင်ေရ (AC-၀၄၅၉၀၀)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုအရပ်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်လက်ရိှဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူ
ဦးစိန်ဝင်း[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၀၈၈၆၂]မှ ဥပေဒှင့်အညီ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပေြပာဆုိလာရာ က ု်ပ်တုိ၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိေုပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်တိုထံသို လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း) LL.B ေဒ မိုးယုွယ် ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း) LL.B ေဒ မိုးယုွယ်
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)
 Ph-09954280932 LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L Ph-09954280932 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:09420080932၊09977402677 (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09420080932၊09977402677

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာ(လယ်)ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာ(လယ်)ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၉)ရှိ Hall (၈)ထပ်တိုက်၏ (၇)လ ာ၊ အမှတ်(၁၉)ရှိ Hall (၈)ထပ်တိုက်၏ (၇)လ ာ၊ 

(၂၅ ေပ x ၅၀ ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား (၂၅ ေပ x ၅၀ ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့ ်တိုက်ခန်းအား 

ဝယ်ယူရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ဝယ်ယူရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ကွယ်လွန်သူမိခင်ကီး ေဒ ခင်တီတီ[၁၂/

စခန(ိုင်)၀၂၀၉၄၂]ထံမှ ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ အေမွဆက်ခံ 

ပိင်ုဆိင်ုလာကသည့ ်သားသမီးများြဖစ်ကေသာ (၁)ေဒ ခင်ြမတ်ြမတ်ေအာင် 

[၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၇၂၅၇]၊  (၂)  ဦးရန်လင်းေမာင ် (ေခတ -အဂ  လန်ိုင်ငံ) 

[၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၂၄၄၉]၊ (၃) ေဒ သဲသဲဇလပ်ြဖေမာင် [၁၂/စခန(ိုင်) 

၀၆၇၃၂၃]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများ 

အေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုမာေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား 

မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

Japan-ဘုန်းြမင့်(ငါးသိုင်းေချာင်း)(LL.B)Japan-ဘုန်းြမင့်(ငါးသိုင်းေချာင်း)(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)

အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

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

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံ(မ/န)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံ(မ/န)ရပ်ကွက်၊ 
သီရိဂုဏ်ရည် ခံ (၁)လမ်း၊ အမှတ်(၁၁)၊ လူေနအိမ် ခံေြမှင့် သီရိဂုဏ်ရည် ခ ံ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၁၁)၊ လူေနအိမ် ခံေြမှင့ ်

ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းပတ်သက်၍ အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ရင်စန်းြမင့(်ဘ)ဦးြမ[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၁၂၃၇၄]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံ(မ/န)ရပ်ကွက်၊ သီရိဂုဏ်ရည် ခ ံ(၁)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၁)၊ ဧရိယာ(အလျား ေပ ၃၀xအန ံေပ ၄၅)ရှိ ခံေြမကွက်တွင် သွပ်မုိး၊ ပျ်ခင်း၊ 
ပျ်ကာ ၂-ထပ်(ယခုအိမ်အိုကီး-လူေနထိုင်ြခင်းမရှိ)၌ (ဖခင်ဦးြမှင့် မိခင်ေဒ ြမသီ)
တိုမှ ပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်ပီး သားသမီး(၇)ေယာက်ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ 
၁။ (ဦးသန်းစိုး)၊ ၂။ (ဦးစိန်ြမင့်ေအာင)်၊ ၃။ (ဦးဆန်းသွင်ေအာင်)၊ ၄။ (ေဒ ညိညိစမ်း)၊ 
၅။ ေဒ ရင်စန်းြမင့်၊ ၆။ (ဦးြမင့်ိုင်ေအာင)်၊ ၇။ (ေဒ ေကသီစမ်း)တို ေမွးဖွားခဲ့ပီး မိဘ 
ှစ်ပါးှင့ ်ေသွးရင်းေမာင်ှမသားချင်းတုိအားလံုးမှာ ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါ 
လူေနအိမ် ခံေြမကွက်၏ကိစ အဝဝသည် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ရင်စန်းြမင့်မှာ 
တရားဝင်သမီးတစ်ဦးတည်းသာ ကျန်ရှိသူြဖစ်ပါေသာေကာင့ ် ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်း 
ဥပေဒှင့အ်ည ီအေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူတစ်ဦးတည်းသာြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေနအိမ်ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား က ု်ပ် 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ရင်စန်းြမင့်(ေသွးရင်း)တစ်ဦးတည်းသာ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ထား 
သည့်အတွက် ယင်းလူေနအိမ်ပါ ခံေြမကွက်ေပ ၌ က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ၏ ခွင့်ြပချက် 
တစ်စုံတစ်ရာရရှိြခင်းမရှိဘဲ၊ အသိေပးအေကာင်းကားထားြခင်းမရှိဘဲ၊ သေဘာတူ 
ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊ ဝင်ေရာက်ေနထိုင်ြခင်း၊ ေြမပုံကူးေြမတိုင်း 
အမည်ေြပာင်းြခင်း၊ ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ 
ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်မည်သူမ  စီမံ 
ခန်ခွဲြခင်းမျိးမြပလုပ်ပါရန်၊ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ြဖစ်သူမ ှသိရှိထားြခင်းမရှိဘ ဲြပလုပ်ခဲ့ 
ပါက ယခတုည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ရင်စန်းြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ရင်စန်းြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စန်းစန်းဝင်း(LL.B,DIPL)ေဒ စန်းစန်းဝင်း(LL.B,DIPL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၁၂)
အမှတ်(၆၇)၊ သီဟလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၆၇)၊ သီဟလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၂၃၀၉၊ ၀၉-၇၈၀၉၇၂၄၄၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၂၃၀၉၊ ၀၉-၇၈၀၉၇၂၄၄၀

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၃၂၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၃၂
(ယခင်)ေမွးြမေရးှင့်ေရလုပ်ငန်းဖွံဖိးေရးဘဏ ် ှင့် ၁။ ဦးေဇာ်ထွန်းိုင်

လီမိတက် (ယခု) ကမ ာ့ရတနာဘဏ်  ၂။ ဦးထွန်းလင်းေအာင်

(အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာဘဏ)်  ၃။ ဦးေဝဇင်ဖိး

၎င်း၏ကိုယ်စား ဦးလှိုင်(အကီးတန်းမန်ေနဂျာ)  ၄။ သေ  ခပကုမ ဏီလီမိတက်

         တရားလို  တရားပိင်များ         တရားလို  တရားပိင်များ

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမေွလးရပ်ကွက်၊ သာယာေရ ြပည် 

လမ်း၊ အမှတ်(၄၇)ေန (၁)တရားပိင် ဦးေဇာ်ထွန်းိုင် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ)

သိေစရမည်။

သင်တိုအေပ ၌  တရားလိုဘဏ်မှ  အငှားဝယ် (Hire Purchase)စနစ်ြဖင့် 

စိုက်ထုတ်ဝယ်ယူေချးေပးထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ အတွက်ေချးေငွ (၁၅-၁၀-

၂၀၂၀)ရက်အထ ိေပးဆပ်ရန် ကျန်ေငကွျပ်(၁၉၃၈၁၀၂၇၄.၀၆)ေငကွျပ် တစ်ေထာင့က်ိုးရာ 

သံုးဆယ့်ရှစ် သိန်းတစ်ေသာင်းှစ်ရာ့ခုနစ်ဆယ့်ေလးကျပ်ှင့် ေြခာက်ြပားတိတိ)ရလုိမ  

ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့် 

စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင့်ကိုယ်စား 

လှယ်ံုး အခွင့အ်မန်ိရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့အ်ချက် 

များကိုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ဇွန်လ (၁၀)ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၂ ရက်)ေန  မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် 

အထက်က အမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိစဲွုဆိခုျက်ကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 

လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင ်သင် 

မလာမေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ 

၎င်းြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထုေချတင်ြပ 

အမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 

သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က 

ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊   ေမလ (၃၀)ရက်  ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍   က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ခင်မာသီ)(ခင်မာသီ)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈)

 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး



ဇွန်   ၁၊   ၂၀၂၂

ေဒ ခင်မမေဒ ခင်မမ
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်(ငိမ်း)ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ(်ငိမ်း)

မန်ေနဂျာ(ငိမ်း)၊ ဧရာဝတီဘဏ်မန်ေနဂျာ(ငိမ်း)၊ ဧရာဝတီဘဏ်

အသက်(၇၀)အသက်(၇၀)
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

ဓမ သခုလမ်း၊ အမှတ်(၁၅)ေန (ဦးလှ- ေဒ ေစာ)တို၏ သမီးငယ်၊ ဦးစုိးုိင်၏ 

ဇနီး၊ (ဦးေမာင်ေမာင်စန်း)၊ ေဒ ကည်ကည်ွန်တို၏ ညီမ၊ ဦးကိုကို- 

ေဒ သင်းသင်းေအးတို၏အစ်မ၊ ကိုဟန်စိုးထွန်း-မြမတ်ကည်ြဖတို၏ 

ချစ်လှစွာေသာမိခင်သည် ၃၀-၅-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) ညေန ၃နာရီတွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါ၍ ၁-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းတည့် ၁၂နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ 

သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေမာင်ဖုန်းြမတ်ပိုင်ေမာင်ဖုန်းြမတ်ပိုင်
အသက်(၂၃)ှစ်အသက်(၂၃)ှစ်

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ကုန်သည်များှင့ ်စက်မ လက်မ လုပ်ငန်း 
ရှင်များအသင်း(ဘုရင့်ေနာင်ကုန်စည်ဒိုင်) တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး(၁) 
ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း- ေဒါက်တာမင်းမင်းသက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာသား 
ေမာင်ဖုန်းြမတ်ပိုင် အသက်(၂၃)ှစ်သည် ၃၀-၅-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) 
နံနက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစု 
ှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဥက   ဥက   
ဒုတိယဥက   များှင့် အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲဝင်များဒုတိယဥက   များှင့် အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲဝင်များ

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ကုန်သည်များှင့် စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ကုန်သည်များှင့် စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း 
(ဘုရင့်ေနာင်ကုန်စည်ဒိုင်)(ဘုရင့်ေနာင်ကုန်စည်ဒိုင)်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ေကသီဝင်းေဒ ေကသီဝင်း

ြမန်မာိုင်ငံအေဝးေြပးကုန်စည်ပိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မ ြမန်မာိုင်ငံအေဝးေြပးကုန်စည်ပိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မ 
လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်

အသက်(၅၅)ှစ်အသက်(၅၅)ှစ်
ြမန်မာိုင်ငံအေဝးေြပးကုန်စည်ပိုေဆာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း

ရှင်များအသင်း၏ ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင် ေဒ ေကသီဝင်းသည် (၂၈-၅-
၂၀၂၂)ရက်ေန  ညေန(၅)နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသရိပါသြဖင့ ်
မိသားစုှင့်ထပ်တူအထူးဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါသည်။

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ
ြမန်မာိုင်ငံအေဝးေြပးကုန်စည်ပိုေဆာင်ေရး ြမန်မာိုင်ငံအေဝးေြပးကုန်စည်ပိုေဆာင်ေရး 

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးသန်းစိုးဦးသန်းစိုး
ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်း

ေဂါပကအဖွဲဝင်ေဟာင်းေဂါပကအဖွဲဝင်ေဟာင်း

အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်
ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပက 

အဖဲွဝင်ေဟာင်း ဦးသန်းစုိးသည် ၃၀-၅-၂၀၂၂ရက်တွင် 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ 

မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်း

ေဂါပကအဖွဲေဂါပကအဖွဲ

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်(၉၁)၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်(၉၁)၊ 

၄-လ ာ/ဘီ (ေြခရင်းခန်း)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၁၅ေပx၆၀ေပ)ရှိ၄-လ ာ/ဘီ (ေြခရင်းခန်း)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၁၅ေပx၆၀ေပ)ရှိ

တိုက်ခန်းှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းတိုက်ခန်းှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းကုိ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊ အဆုိြပသူ ေဒ ခင်ှင်းပွင့်ြဖ [၁၂/တမန(ုိင်)၁၀၀၀၇၆]ထံမှ က ု်ပ်တုိ မိတ်ေဆွ 

က ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက 

ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာပါသည်။                                                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေကျာ်ဇင်လတ်(LL.B)    ဦးမင်းေဇာ်ဟိန်း LL.B, LL.M (Candidate)   ဦးခိုင်ဦးလ  င် (LL.B)ဦးေကျာ်ဇင်လတ(်LL.B)    ဦးမင်းေဇာ်ဟိန်း LL.B, LL.M (Candidate)   ဦးခိုင်ဦးလ  င် (LL.B)

(စ်-၅၁၆၇၄)        (စ်-၅၂၄၇၇)   (စ်-၅၂၈၈၉)(စ်-၅၁၆၇၄)        (စ်-၅၂၄၇၇)   (စ်-၅၂၈၈၉)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ

အခန်း(၂၁၁)၊ ဒုတိယထပ်၊ တုိက်အမှတ် C2A ၊ ဗုိလ်တေထာင်တုိင်းစကဲွကွန်ဒုိ၊ ဗုိလ်တေထာင်ေဈးလမ်းှင့်ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ အခန်း(၂၁၁)၊ ဒုတိယထပ်၊ တုိက်အမှတ် C2A ၊ ဗုိလ်တေထာင်တုိင်းစကဲွကွန်ဒုိ၊ ဗုိလ်တေထာင်ေဈးလမ်းှင့်ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ 

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၂၅၀၆၇၉၊ ၀၉-၇၇၇၈၀၀၀၃၀ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၂၅၀၆၇၉၊ ၀၉-၇၇၇၈၀၀၀၃၀

အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၃၂/စီ

ခ
၊ အမှတ် (၃) လမ်းမ ှင့ ်၁၀-လမ်း(က) ေထာင့၊် ေြမကွက်အမှတ် 

(၄/၂၄၁)၊ ဧရိယာ(ဝ.၁၁၉) ဧကှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၄/၂၄၂)၊  ဧရိယာ(ဝ.၃၃၇)ဧကရှိ ဦးအုန်းက [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၅၀၇၄] 

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် အမျိးအစားေြမကွက် (၂)ကွက်၏  အစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ လက်ရိှထား စီမံခန်ခဲွလျက်ရိှသူ ေဒ ခင်မျိးကည် 

[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၀၁၀၃၄] ထံမှ  က ု်ပ်၏ အမ သည်က  အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီသည့်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကိ ုစရန် ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ 

ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်(၁၄)ရက်အတွင်း လကူိယ်ု တိင်ုလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမင်းေထွး (LL.B)ဦးမင်းေထွး (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၃၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၃၈)

အမှတ်(၁၀၁၈)၊ သီရိကွန်ဒို၊ ြပည်လမ်းှင့် ေတာ်ဝင်လမ်းေထာင့်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၀၁၈)၊ သီရိကွန်ဒို၊ ြပည်လမ်းှင့ ်ေတာ်ဝင်လမ်းေထာင့်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၉၄၇၁၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၉၄၇၁၂

‘‘တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည်’’ြဖစ်ပါ၍‘‘တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည’်’ြဖစ်ပါ၍

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဗန်ေဘွေထာင်း[၁၂/အစန(ိုင်)၂၂၂၅၈၁]

ကိင်ုေဆာင်သသူည် "ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း) မိနယ်၊ ယဇုနဥယျာ်မိေတာ် ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း) မိနယ်၊ ယဇုနဥယျာ်မိေတာ် 

(စစ်ေတာင်း)၊ (၉၂)ရပ်ကွက်၊ ပခဲူးြမစ်လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၁၇)၊ အခန်း(၀၀၁)၊ ေြမညထီပ်၊ (စစ်ေတာင်း)၊ (၉၂)ရပ်ကွက်၊ ပခဲူးြမစ်လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၁၇)၊ အခန်း(၀၀၁)၊ ေြမညထီပ်၊ 

အကျယ် (၈၀၀)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အကျယ် (၈၀၀)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

အားလုံးအားလုံး"တိုအား တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသြူဖစ်ေသာ "ေဒ ေမသတီာေလး[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၂၂ 

၉၇၉]"ထမှံ တရားဝင်ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 

ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လိသုရိှူပါက က ု်ပ်တိုထသံိုခိုင်လုသံည့ ်စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့ ်

အတ ူဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ  အထေြမာက် ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B) ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B) ဦးေနလင်း(LL.B) ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B) ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B) ဦးေနလင်း(LL.B) 

(စ်-၁၄၅၉၈)  (စ်-၁၄၅၉၂)  (စ်-၅၀၄၃၀)  (စ်-၁၄၅၉၈)  (စ်-၁၄၅၉၂)  (စ်-၅၀၄၃၀)  

          တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ ဦးသန်ိးထွန်းေကျာ်(LL.B)          တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ ဦးသန်ိးထွန်းေကျာ်(LL.B)

  (စ်-၅၄၇၄၉)  (စ်-၅၄၇၄၉)

  အထက်တန်းေရှေနများ  အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ သမတကမ်းေြခရပ်ကွက်၊ 

ခေရလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၁၆)ဟ ုလိပ်စာတွင်ေသာ ေြမကွက်အမှတ် (၈၀၉)၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)ရှိ ဦးေအာင်ေအာင်ခန်အမည်ေပါက  ်
ဂရန်ေြမကွက်၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ ေဒ ဆာရာသာ(ခ)
ေဒ ြမဝင်း[၁၂/ဒလန(ိုင်)၁၀၅၀၅၁]က ထက်ဝက်ြဖစ်ေသာ ေပ(၂၀x၆၀)
ကိလုည်းေကာင်း၊ ဦးေစာေမာင်[၁၂/ ဒလန(ိင်ု)၀၃၂၆၁၃]က ကျန်ထက်ဝက် 
ေပ(၂၀x၆၀)ကိုလည်းေကာင်း ဦးေအာင်ေအာင်ခန်ထံမ ှအသီးသီးဝယ်ယ ူ
ပိုင်ဆိုင်ထားကပီးြဖစ်၍ ၎င်းေြမကွက်၏ ဂရန်မူရင်း ေပ(၄၀x၆၀)ကို 
ဝယ်ယူသူှစ်ဦးမ ှသက်ဆိုင်ရာဌာနတွင် ဂရန်မခွဲမီကာလအတွင်း ပူးတွဲ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဖိးန ာဦး(LL.B)  ေဒ လင်းလင်းသူ(LL.B)ေဒ ဖိးန ာဦး(LL.B)  ေဒ လင်းလင်းသ(ူLL.B)
(စ်-၅၂၉၅၁/၂၀၂၀)  (စ်-၅၄၀၈၂/၂၀၂၀) (စ်-၅၂၉၅၁/၂၀၂၀)  (စ်-၅၄၀၈၂/၂၀၂၀) 
အထက်တန်းေရှေန   အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန   အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၁၅၃)၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်(၁၅၃)၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၉၃၄၄၂၇၄ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၉၃၄၄၂၇၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ တံွေတးမိနယ်၊ ကုလားတန်းေကျးရာ၊ ကွင်း 

အမှတ်(၁၂၄/A)၊ ကွင်းအမည်ေလလှမ်းကွင်း၊ ဦးပိင်ုအမှတ်- စအီမ်/၁၅(၂.၁၀)
ဧကရှိ ဦးတင်ဦးအမည်ေပါက်သည့ ်လယ်ယာေြမအနက်မ ှဦးပိုင်အမှတ်-
စီအမ်/၁၈ှင့် ေနာက်ေကာ ြမစ်ေပါက် (၁.၁)ဧက တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသး 
ေသာ လယ်ယာေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ပုိင်ဆုိင်ခွင့် 
ရှိသူ ဦးတင်ဦး၏ သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ဦးေဌးေအာင်၊ ဦးေဌးဝင်း၊ 
ေဒ ွယ်ွယ်ဝင်း၊ ေဒ ဲွုိင်ဝင်း၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ဦး၊ ေဒ စန်းစန်းေမာ်တုိက ေရာင်းချ 
ခွင့်အြပည့်အဝရိှသူဟု ဝန်ခံေြပာဆုိပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်း၍ က န်ေတာ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ ဝယ်ယရူန် 
အတွက် ယင်းလယ်ယာေြမ၏တန်ဖုိးအေပ  စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ ခနုစ်ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးြပတ် 
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၄၇၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၄၇၅)
အမှတ်(၂၄၁)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၄၁)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၅၁၀၅၃၈၈ဖုန်း-၀၉-၄၄၅၁၀၅၃၈၈

ေဒ တင်ွန်  ေဒ တင်ွန်  
အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်

 ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၂၀)၊ အမှတ် 
(၁၁၃)၊ (၄)လ ာေန ဦးကကျန်တင်း၏ ဇနီး၊ ဦးသန်းွန် ၊ 
(ဦးဝင်းလ  င်)၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်- ေဒ ခင်သန်းဝင်း၊ ေဒ တင်ဝင်းြမင့်- 
ဦးေဇာ်ထွန်း၊ ဦးတင်ဝင်း-သ ာလ  င်တို၏မခိင်၊ ေြမးေလးေယာက် 
တို၏ အဘွား ေဒ တင်ွန်သည် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်၃၀-
၅-၂၀၂၂ရက် ည ၁၁နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၃-၆-၂၀၂၂ 
ရက် နံနက် ၁၁နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးသိန်းေအာင်ဦးသိန်းေအာင်
(ေဗဒင် မဟာဘုတ်)(ေဗဒင် မဟာဘုတ်)

 (ြမေခမာရှင်ဥပဂုတ ေရှ)စံေကျာင်း ေဂါပကအဖွဲ ဥက    (ြမေခမာရှင်ဥပဂုတ ေရှ)စံေကျာင်း ေဂါပကအဖွဲ ဥက   

အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ဋ-ရပ်ကွက်၊ အမှတ် 

(၁၀၃)၊ ဥဇ နာ(၁၁)လမ်းေန ေဒ စန်းရီ၏ခင်ပွန်း၊ ကုိသန်းေဇာ်ေအာင်- 
မေအးမွန်မွန်ငိမ်း၊ ကိုသက်ေအာင-် မခင်မိုးေအး၊ ကိုမျိးသီဟ- 
မတင်တင်ွယ်၊ ကိြုမတ်ထွဋ်ေဇာ်- မအမွိန်ဖိး၊ ကိခုျမ်းငမ်ိးေကျာ်- 
မမီမီဇင်တို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်ဦးသိန်းေအာင်သည ်၃၁-
၅-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန) နနံက် ၃:၀၇ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၂-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) မွန်းလွဲ ၂နာရီတွင် ေရေဝး 
သသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှကားများ မွန်းလဲွ 
၁:၃၀ နာရီတွင်ထွက်ပါမည်။)[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၆-၆-
၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) နံနက် ၇နာရီတွင်   အထက်ပါေနအိမ်သို 
ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကား 
အပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ဇွန်    ၁၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာ

ယေန

စာမျက်ှာ » ၁၅ စာမျက်ှာ » ၁၆

ေနြပည်ေတာ်   ေမ   ၃၁

ိင်ုငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရး 

အဖွဲှင့် “ဝ”ြပည်ေသွးစည်းညီွတ်ေရး 

ပါတီ(UWSP) ဒုတိယဥက    ဦးေဆာင် 

ေသာ  ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတို   ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးပွဲကို   ယေနနံနက်ပိုင်းတွင ်

ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ     အမျိးသားစည်းလုံး 

ညွီတ်ေရးှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  

ဗဟိုဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည်။

တက်ေရာက်

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲသို ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင်၊ အမျိးသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့်  ငိမ်းချမ်းေရး

ေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီဥက   ၊ 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုးဝန်ကီးဌာန(၁) 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊    ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင ် ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်ကီးရာြပည့၊် အဖဲွဝင်များြဖစ်က 

သည့် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

အဖဲွဝင် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး မိုးြမင့ထွ်န်း၊ 

စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်၏ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၂ ရက်ေနတွင်

ကျေရာက်ေသာ (၇၄)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသုိေပးပုိသည့် 

သဝဏ်လ ာမှေကာက်ုတ်ချက)် 

၁၂-၂-၂၀၂၁

အတိတ်သမိင်ုး၏ လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ တွင် ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်သည် 

အရင်းခံြဖစ်သလို  အနာဂတ်ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်ကီး  တည်ေဆာက်ေရး၏  

အေြခခအုံတ်ြမစ်မှာလည်း  ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ တိင်ုးရင်းသား 

ညီအစ်ကို ေမာင်ှမများအားလုံး ညီွတ်စွာ အချင်းချင်းအြပန်အလှန် ချစ်ခင် 

ေလးစားမ ြဖင့ ် စည်းလုံးညွီတ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုကီး တည်ေဆာက်မည်ဟေူသာ 

ခိုင်မာသည့် သ ိ  ာန်သည် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။  ငိမ်းချမ်း 

တည်ငိမ်သည့်  ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်ကီးကို  ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြဖင့်သာ       

ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ေဆာက်မည်ြဖစ်ရာ   အရည်အချင်းြမင့်မား၍   ြပည်ေထာင်စု      

စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာေသာမျိးဆက်သစ်များကိုလည်း  ြပစုပျိးေထာင်သွားရမည်ြဖစ် 

ပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ်“ဝ”ြပည်ေသွးစည်းညီွတ်ေရးပါတ(ီUWSP)ဒုတိယဥက    ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတို ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ိုင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ်“ဝ”ြပည်ေသွးစည်းညီွတ်ေရးပါတီ

(UWSP)ဒုတိယဥက    ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေတွဆုံေဆွးေွး

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး ကူးစက်ပျံံှမ ကိ ု ဆက်လက်ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ရန်  လုိအပ်ပါသြဖင့် ြပည်ေထာင်စုအဆင့် 

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

ခှုစ်၊ ေမလ ၃၁ ရက်ေနအထ ိ ထတ်ုြပန်ထားေသာ ြပည်သသူို ပန်ကားချက်၊ အမန်ိ၊ အမန်ိေကာ်ြငာစာ၊  န်ကားချက်များ 

(ေြဖေလ ာ့ေပးမည့်ကိစ ရပ်များ မပါ)အား ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေနအထိ ရက်တိုးြမင့်သတ်မှတ ်ေဆာင်ရက်ထား 

ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဗဟိုေကာ်မတီမ ှအသိေပးေကညာ
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဗဟိေုကာ်မတမှီ အသေိပးေကညာချက် 

၁၃၈၄  ခုှစ်၊  နယုန်လဆန်း  ၂  ရက် 

(၂၀၂၂  ခုှစ်၊  ေမလ  ၃၁  ရက်)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေကျာက်တံတားမိနယ် အေနာ်ရထာလမ်း 

(၃၅)လမ်း ကားမှတ်တိင်ုတွင် အကမ်းဖက်သမားများေထာင်ထားသည့် 

လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား၊ တစ်ဦးေသဆုံးပီး ကိုးဦး ဒဏ်ရာရ

ေနာင်ချိမိနယ် ပညာေရးမှးုံး ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင်အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ပညာေရးဆိုင်ရာ 

အစည်းအေဝးြပလပ်ုေနစ် PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမားများက ယတ်ုမာိင်ုးစိင်ုးစွာ မိင်ုးေထာင် 

ေဖာက်ခဲွ၊ အေြခခပံညာမလူတန်းလွန်ေကျာင်းအုပ် ဆရာမကီးတစ်ဦး ေသဆုံးပီး ေကျာင်းအုပ်၊  ဆရာ 

ဆရာမ ေြခာက်ဦးှင့် အရပ်သားဝန်ထမ်းတစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ


