
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လဆန်း      ၄      ရက်၊      ကာသပေတးေန။                                                                                                                                             Thursday,       2     June    2022          ၁၀၇၅၄

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

ိုင်ငံေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့် “ဝ” ြပည်ေသွးစည်းညီွတ်ေရးပါတီ(UWSP)

ဒုတိယဥက    ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ဒုတိယေန ေတွဆုံေဆွးေွး

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါအ့ား အကျိးေရာက် 

လမိ့မ်ည်မဟတ်ုဟ ုမထမီဲြ့မင် မေအာက်ေမရ့ာ။ မိုးေရ 

ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ ်    ေရအိုးသည ်  

ြပည့ဘ်သိကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်း 

ငယ်မ ေသာ   ေကာင်းမ ကို  ြပလုပ်ဆည်းပူးဖန်များ 

လတ်ေသာ် ေကာင်းမ ြဖင့် ြပည့်၏။
ပါပဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၂၂)

ေကာင်းမ ကို ြပလုပ်ဆည်းပူး
 

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲသို ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင်၊ အမျိးသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်  ငိမ်းချမ်းေရး

ေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီဥက   ၊ 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုး ဝန်ကီးဌာန 

(၁) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင် ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်ကီးရာြပည့၊် အဖဲွဝင်များြဖစ်က 

သည့ ်ိင်ုငေံတာ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အဖဲွဝင် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး မိုးြမင့ထွ်န်း၊ 

အမျိးသား     စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်

ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ     ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး     ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးမင်းေနာင်ှင့ ်    “ဝ” ြပည် 

ေသွးစည်းညီွတ်ေရးပါတီ   ဒုတိယဥက   ၊ 

ေဆွးေွးေရးအဖွဲ      ေခါင်းေဆာင် 

ဦးေလာယ့ာက၊ု ေဆွးေွးေရး ဒတုယိအဖဲွ 

ေခါင်းေဆာင်များြဖစ်ကသည့်   ြပင်ပ 

ဆက်ဆံေရးဌာန    ဒုတိယဌာနကီးမှး 

ဦးေပါက်အိုက်ေကာှင့ ်လား  းဆက်ဆံ 

ေရးုံးတာဝန်ခ ံဦးညရီန်းတို တက်ေရာက် 

ကသည်။ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်    ၁

ုိင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွှင့် “ဝ” ြပည်ေသွးစည်းညီွတ်ေရးပါတီ(UWSP) ဒုတိယဥက   ဦးေဆာင်ေသာ ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွတုိ ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွ ဒုတိယေနကုိ ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ဗဟိုဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ဆက်လက်ကျင်းပသည်။

ိင်ုငေံတာ်၏ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွှင့ ်“ဝ” ြပည်ေသွးစည်းညွီတ်ေရးပါတ(ီUWSP) ဒတုယိဥက   ဦးေဆာင်ေသာ ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွတို ဒတုယိေနေတွဆု ံ

ေဆွးေွးကစ်။

ေခတ်သစ် မနီေလးလို လိမ ာဖို

ေကျာင်းကို သွားကစို

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် ေကျာင်းအပ်ှံေရး

သီတင်းပတ်အတွင်း  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူ 

၅၆ သိန်းေကျာ် ေကျာင်းအပ်ှံ

ေဆာင်းပါး  စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၈ စာမျက်ှာ » ၁၃

ဒဂုံတက သိုလ် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် ခရီးသွားြပည်သူများ

အဆင်ေြပေစရန် YBS-128 ခရီးသည်တင်ယာ်လိုင်းသစ် စတင်ေြပးဆွဲ 
ရန်ကုန်   ဇွန်   ၁

ဒဂုံတက သိုလ်၌   တက်ေရာက်ေနကသည့် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အပါအဝင် ခရီးသွား 

ြပည်သမူျား အဆင်ေြပလွယ်ကေူချာေမွစွာသွားလာ 

ိုင်ကေစရန်အတွက ်   ဗ လအများပိုင ်  ကုမ ဏီ 

လီမိတက်မှ  YBS-128   ခရီးသည်တင်ယာ်လိုင်း 

သစ်ကို ယာ်အစီးေရ ၃၀ ြဖင့်  ယေနနံနက်ပိုင်းမှ 

စတင်ကာ    ဒဂုံတက သိုလ်မှ  သခင်ြမပန်း ခံအထ ိ

စတင်တိုးချဲေြပးဆွဲေပးလိုက်ပီြဖစ်သည်။

“ဒဂုံတက သိုလ်က ေမ ၁၂ ရက်မှာစပီးဖွင့်တာ 

ဆိုေတာ့  ဒဂုံတက သိုလ်မှာ  တက်ေရာက်ေနကတဲ ့ 

ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူေတ ွ   ေကျာင်းတက်၊ 

ေကျာင်းဆင်းကရာမှာ အဆင်ေြပေစဖိုနဲ  အနီးအနား 

မှာ   ေနထိင်ုကတဲ ့ ခရီးသွားြပည်သေူတသွွားလာေရး 

အဆင်ေြပေစဖိုအတွက် ယာ်လိုင်းသစ်ကို တိုးချဲ 

ေြပးဆွဲေပးတာြဖစ်ပါတယ်။ ေနစ်နံနက် ၆ နာရီ 

ကေန ည ၉ နာရအီထ ိေြပးဆဲွေပးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

စာမျက်ှာ ၈ ေကာ်လံ ၃ သို 

တုတ်ိုင်ငံက 

ေတာင်ပစိဖိတ်ေဒသ 

ျကလီးယားကင်းမ့ဲဇုန် 

အဆင့်ြမင့်တင်ေရး 

ပံ့ပိုးမည်



ဇွန်  ၂၊   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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၂၇.၈

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၄၈.၀

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၄၂၉.၅

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၈.၆၆

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၈၄.၃

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၆.၃၄

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၃.၈၈၁

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၁.၅၁

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၈၅၇

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၆၀၀ ၇,၆၀၀ ၆၅၅ ၄,၉၇၈,၀၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂,၇၀၀ ၄၄၄ ၁,၁၇၉,၇၅၀

MCB ၈,၅၀၀ ၈,၅၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၉၃ ၂၄၁,၄၅၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၀ ၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၀ ၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သူတုိ၏ အနာဂတ်ဘဝ ြမင့မ်ားတိုးတက်ေစရန် ကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်ရာတွင် ပညာေရးသည် အဓိကကျေသာအရင်းအြမစ်ြဖစ်သည်။ အသိ 
eာဏ်ပညာသည် ိင်ုငှံင့ြ်ပည်သတူို၏ ဘဝအဆင့အ်တန်းအေြခအေနကိ ု န်းဆိ ု
ေနသည်။ ထိုေကာင့် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက ပညာေရးက  ကို ဘက်ေပါင်းစုံမ ှ
ြမင့်တင်အားေပးေနသည်။

ပညာသင်ကားတတ်ေြမာက်မ  အတိင်ုးအတာရိှသေလာက် လမူ ဘဝြမင့မ်ား 
တိုးတက်မ ရိှလာသည်ကုိ အားလံုးလက်ခံထားကသည်။ ထုိေကာင့် လူတုိင်းလတူိင်ုး 
အချနိ်တန်အရယ်ေရာက်သည်ှင့်  ပညာသင်ကားကသည်။  ပညာပါရမီှင့ ်
ကိးပမ်းအားထတ်ုိင်ုစွမ်းရိှသေလာက် ဘဝြမင့်မားတုိးတက်လာကသည်။ ပီးခဲ ့
သည့ ်ှစ်ကာလများက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ပညာသင်ကားမ အခွင့အ်လမ်းများ 
ဆုံး ံးခ့ဲရသည်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကို အစွမ်းကုန်ကာကွယ်၊ 
ကုသေပးပီး ေရာဂါကိုထိန်းချပ်ိုင်သည်ှင့ ်  စာသင်ေကျာင်းများ   ြပန်လည် 
ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။

ယခုစာသင်ှစ်အတွက် ဇွန်လ ၂ ရက်(ယေနတွင်) ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ  စာသင် 
ေကျာင်းများအားလုံး စတင်ဖွင့်လှစ်ပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအားလုံး 
ေပျာ်ရ င်စွာ ပညာသင်ကားေနကပီြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့ ်
ုိင်ငံေတာ်၏ အနာဂတ်အတွက် ေြမာ်ေတွးပီး ဝမ်းေြမာက်ပီတိြဖစ်ကရမည်ြဖစ် 
သည်။ ပညာသင်ကားြခင်းသည ်‘ဗာဟုသစ  ’ အကားအြမင ်ဗဟုသုတရှိြခင်း၊ 
‘သိပ  ’ အတတ်ပညာကို   တတ်ေြမာက်ေစသည့ ် မဂ  လာတရားေတာ်ှင့်အည ီ
ြဖစ်ပါသည်။

ယခုအခါ ပညာသင်ကားြခင်းကိ ုေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးေနကသည့ ်‘ဗာလ’ 
လူမုိက်တုိ၏ လုပ်ရပ်များကုိ ကားသိေနရသြဖင့် များစွာဝမ်းနည်း စိတ်မေကာင်း 
ြဖစ်ကရသည်။  ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း  ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ   ေနရာေဒသအချိတွင် 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အခမဲ့ပညာသင်ကားိုင်ေအာင ်ေပးေဝေပးမည့ ်
ေကျာင်းသုံးစာအုပ်များကိ ုလယုက်ယေူဆာင် ဖျက်ဆီးေနကသည့သ်တင်းများကိ ု
ကားသရိပါသည်။ အနာဂတ်ဘဝများ ြမင့မ်ားတိုးတက်ရန်အတွက် အေထာက်အက ူ
ြပသည့် ပညာသင်ကားေရးပစ ည်းများကိ ု  ဖျက်ဆီးလိုက်ြခင်းသည ်   အလွန် 
ေအာက်တန်းကျသည့ ်ယုတ်မာပက်စက်မ ကို ကျးလွန်ြခင်းြဖစ်သည်။

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက  ိုင်ငံေတာ်ှင့်လူမ ဘဝြမင့်မားေစသည့ ်  လူစွမ်းအား 
အရင်းအြမစ်များ တုိးတက်ေရးအတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးေနေသာ်လည်း 
NUG ှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများသည ်၎င်းတို၏ ိုင်ငံေရးအစွန်း 
ေရာက် မိက်ုမေဲသာဝါဒကိ ုလက်ကိင်ုထား၍ ပညာသင်ကားိင်ုရန် ေကျာင်းတက် 
ကသည့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား၊ ပညာသင်ကားေပးမည့ ်ဆရာ ဆရာမများ 
ှင့ ်ပညာေရးဝန်ထမ်းများအား ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း၊ ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ် 
ြခင်း၊ ပညာေရးအေဆာက်အအုမံျား၊ စာရက်စာတမ်းများ၊ ပညာေရးအေထာက်အက ူ
ြပပစ ည်းများကိ ုမီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊ မိင်ုးများ၊ လက်လပ်ုဗုံးများြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး 
သတ်ြဖတ်ြခင်းများကိ ုကျးလွန်ေနကသည်။

ယခုကဲ့သို စာသင်ေကျာင်းများ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေနသည်ကုိ NUG ှင့် PDF 
အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများှင့ ်၎င်းတိုှင့်အလိုတူအလိုပါ မီဒီယာများက 
ေကျာင်းများမဖွင့်ိင်ုေအာင်၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား  ေကျာင်းမတက်ဝံေ့အာင် 
ေှာင့်ယှက်ဟန်တားေနကသည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ပီးခဲ့သည့် ပညာသင် 
ှစ်တွင် အကမ်းဖက်သမားများ၏ ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမ ေကာင့် မိုင်းေထာင်၊ 
မုိင်းခဲွ၊ မီး  ဖျက်ဆီးခံခ့ဲရသည့် ေကျာင်းေပါင်း ၅၀၄ ေကျာင်းရိှခ့ဲပီး ဆရာ ဆရာမ 
၃၇ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည်။ ယခစုာသင်ှစ်တွင်လည်း ေကျာင်းများ မဖွင့မ်ကီတည်းက 
အေပါင်းပါမီဒီယာများက  ပညာေရးကိုေှာင့်ယှက်ဟန်တားသည့်သတင်းများ 
ေဖာ်ြပလာကသည်။ တစ်ဖက်တွင် ေကျာင်းတက်ရန် ေြပာကားကပီး တစ်ဖက် 
တွင် မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးကကာ တစ်ဖက်ကလည်း ၎င်းတိုက ပညာသင် 
ေပးေနသည်ဟု ေသွးထိုးလ ံေဆာ်ကသည်။

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည် စိတ်ရင်းေစတနာမှန်ကန်စွာြဖင့် ိုင်ငံေတာ်ှင့် 
ြပည်သမူျား၏ အနာဂတ်ဘဝကိ ုေရှး ပီး ပညာေရးကိ ုအခက်အခအဲေှာင့အ်ယှက် 
များကားမှ မြဖစ်ြဖစ်ေအာင်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးေနသည်။   မည်သိုပင ်
ေှာင့ယှ်က်ဖျက်ဆီးေနကေသာ်လည်း ိင်ုငတံစ်ဝန်း ေကျာင်းများအားလုံးဖွင့လှ်စ် 
ပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ၊ လူငယ်လူရယ်များအားလံုး ပညာသင်ှစ်တစ်ခုကုိ 
ေအာင်ြမင်စွာြဖတ်သန်းသင်ယူ၊   သင်ကားေပးိုင်ရန ်  ေကျာင်းှင့ ်  ေကျာင်း 
ပတ်ဝန်းကျင်များ ေဘးကင်းလုံ ခံေရးကိ ုလုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက မဘိြပည်သ ူ
တစ်ရပ်လုံးှင့ ်လက်တွဲပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ကမည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ မဂ  လာတရားေတာ်ှင့အ်ည ီပညာသင်ကားိင်ုေရးှင့ ်ိင်ုငေံတာ် 
ှင့် ြပည်သူလူထုဘဝ ြမင့်မားတုိးတက်ေစမည့် လူသားအရင်းအြမစ်များ ဖံွဖိးတုိးတက် 
ေစေသာ ပညာေရးက  ကိ ုဆက်လက်ြမင့တ်င်ေဆာင်ရက်ပီး ပညာေရးက  ှင့် 
ပညာသင်ကား၊ ပညာသင်ယူသူများအား ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးကသည့် အဖျက်သမား 
များအား အပီးတိုင်ဝိုင်းဝန်းလက်တွ ဲတိုက်ဖျက်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။     ။

အနာဂတ်အရင်းအြမစ်များကို 

ဝိုင်းဝန်းေစာင့်ေရှာက်ကာကွယ်

ဝါးခယ်မ    ဇွန်   ၁

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဝါးခယ်မ 

မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာနကကီးမှး၍ ေကျးလက်ေန 

ြပညသူ်များအတွက်    အသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းအေထာက်အကူြပ     အေြခခံ 

ကွန်ပျတာသင်တန်းဆင်းပဲွကုိ လမ်းသမုိင် 

ရာေလးေကျးရာ၌  ယမန်ေနနံနက် ၁၀ 

နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆုိပါ     အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

 ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုဂ ိလ်များကုိ ယင်းတုိှင့်ယှ်တဲွေဖာ်ြပထားသည့် ဝန်ထမ်း 

အဖဲွအစည်းအကီးအမှးရာထူးေနရာများတွင် တာဝန်ဝတ ရားများကိ ုစတင်ေဆာင်ရက်သည့ေ်နမှစ၍ အစမ်းခန်ထားလိက်ုသည်-

   အမည်၊ ရာထူး၊ ဌာန   ခန်ထားသည့် ရာထူး၊ ဌာန

 (၁)  ဦးေဇာ်မင်းေအာင ်  န်ကားေရးမှးချပ ်

  ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ် ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ်ုံး 

  (စီမံ/ေထာက်ပံ့/ေလ့ကျင့်) ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ် 

  ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ်ုံး

  ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ် 

 (၂)  ေဒါက်တာ ြမတ်ြမတ်ေသာ ် ပါေမာက ချပ် 

  ဒုတိယပါေမာက ချပ် စစ်ကိုင်းပညာေရးတက သိုလ် 

  စစ်ကိုင်းပညာေရးတက သိုလ်  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာိုင်ငံ ြပန်တမ်း

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများ ခန်ထားြခင်း 

ဝါးခယ်မမိနယ်၌ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအေထာက်အကြူပ သင်တန်းဆင်းပဲွ ကျင်းပ
အေထာက်အကူြပ  အေြခခံကွန်ပျတာ

သင်တန်းဆင်းပွဲတွင ်      ေြမာင်းြမခိုင ်

ေကျးလက်ေဒသ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီး 

ဌာန  ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ဦးသင်းဦး 

က        သင်တန်း၏ရည်ရယ်ချက်များ၊ 

အသက်ေမွး        ဝမ်းေကျာင်းဆိုင်ရာ 

အေထာက်အကူြပိုင်မည့ ်     အေြခခံ 

အေကာင်းအရာများ၊       အလုပ်အကိုင် 

အခွင့အ်လမ်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်အေြခခ ံ

အေကာင်းအရာများကို      ရှင်းလင်း 

ေြပာကားခဲ့သည်။

တက်ေရာက်သင်ကား 

အဆိုပါ    အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

အေထာက်အကူြပ  အေြခခံကွန်ပျတာ 

သင်တန်းကို ေမ ၂ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ 

ဖွင့်လှစ်သင်ကားခ့ဲပီး       သင်တန်းသား  

သငတ်န်းသူ ၃၀ တက်ေရာက်သင်ကား 

ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

ဝါးခယ်မ (ြပန်/ဆက်)

သင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို



ဇွန်   ၂၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ဒုတိယေန  ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲတွင် ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ဖွံဖိးေရး 

ဆိုင်ရာ  အေထွေထွကိစ ရပ်များအား  ေဆွးေွးခဲ့ကပီး သုံးရက်တာ 

ေဆွးေွးညိ  င်းချက်များအရ  သေဘာတူညီချက်များကိ ုအတည်ြပ 

လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ကသည်။ 

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ ေပးအပ်

ယင်းေနာက် “ဝ”ြပည်ေသွးစည်း ညီွတ်ေရးပါတီ ဒုတိယဥက    

ေဆွးေွးေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင ်   ဦးေလာ့ယာကုှင့ ်    ိုင်ငံေတာ်၏ 

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင်  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ရာြပည့်တိုက နိဂုံးချပ်အမှာစကားများေြပာကားခဲ့ပီး ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုေဝသည့ ်(၇၅) ှစ်ေြမာက် စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုန  

ဂုဏ်ြပအခမ်းအနား စာအုပ်၊ မှတ်တမ်းစာအုပ်များ၊ ေခတ်ှင့်အညီ 

ြပန်လည်ြပစုထားသည့် ြမန်မာ့စွယ်စံုကျမ်း(အတဲွ-၁)တုိှင့် လက်ေဆာင် 

ပစ ည်းများေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်၏  ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင ် 

ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးရာြပည့ှ်င့ ်“ဝ”ြပည်ေသွးစည်း ညွီတ်ေရးပါတ ီ

ဒုတိယဥက    ေဆွးေွးေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင် ဦးေလာ့ယာကုတို 

သေဘာတူညီချက်များကိ ု  အတည်ြပလက်မှတ်ေရးထိုး  လဲလှယ် 

ကစ်။

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁

တိုင်းရင်းသားစညး်လုံးညီွတ်ေရး၊    ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်

ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာ    အသိပညာများကိ ု  တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ 

ေရးရာဝန်ကီးဌာနရိှ ဝန်ထမ်းများ ပုိမုိသိရိှလာုိင်ေရးအတွက် အသိပညာ 

ေပးေဟာေြပာပဲွကိ ုယေနနနံက် ၁၀ နာရတွီင် တိင်ုးရင်းသားလမူျိးများ 

ေရးရာဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသို  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

မန်းငိမ်းေမာင်၊ Jeng Phang ေနာ်ေတာင်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ

ေရးရာဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့်၊ 

ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေဇာ်ေအးေမာင်၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန်၊  န်ကားေရး 

မှးချပ်များ၊   ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊   ဧည့်သည်ေတာ ်

သမုိင်းပါေမာက  ေဒါက်တာခင်ေစာဲွ(ငိမ်း)၊ ေနြပည်ေတာ်ရိှ လီဆူှင့် 

ကရင်ြဖတုိင်းရင်းသားစာေပှင့် ယ်ေကျးမ အဖဲွများှင့်   အရာထမ်း 

အမ ထမ်းများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ဝန်ကီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများ 

အားလုံး အသိပညာပိုမိုက ယ်ဝလာေစေရးအတွက ်ေဟာေြပာပွဲအစ ီ

အစ်ကိ ုကျင်းပေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ တိင်ုးရင်းသားြပည်သ ူ

အားလုံး အသအိြမင်မှန်ကန်ရန် လိအုပ်ပါေကာင်း၊ အသအိြမင်မှန်ကန်မှ 

ဆုံးြဖတ်ချက်များ မှန်ကန်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဆုံးြဖတ်ချက်မှန်ကန်မ ှ 

မှန်ကန်စွာလုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ပီး  တိုင်းြပည်ဖွံဖိးတိုးတက်မည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ တိင်ုးရင်းသားစည်းလုံးညွီတ်ေရး၊ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး 

ှင့ ်ငိမ်းချမ်းေရးတုိကုိ ေရှး ပီး အသပိညာများ လာေရာက်ေဟာေြပာ 

ေပးပါေသာ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင် မန်းငမ်ိးေမာင် 

ှင့် Jeng Phang ေနာ်ေတာင်တိုကို အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း၊ 

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့လ်ည်း ေဟာေြပာေပးသည့ ်အေကာင်းအရာများ 

ကို ေသချာစွာမှတ်သားပီး မိမိတို၏ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင ်

ထိေရာက်စွာ   အသုံးချိုင်ေရး   ေဆာင်ရက်ကေစလိုပါေကာင်း၊ 

ေနာင်အခါအခွင့်သင့်ပါက  အြခားေသာ  တိုင်းရင်းသားိုင်ငံေတာ်စီမံ

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင်များကိ ုဖတ်ိကားသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်  အားလုံးဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းကေစလိုပါေကာင်း 

 တ်ခွန်းဆက်စကား ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

မန်းငမ်ိးေမာင်က တိင်ုးြပည်တစ်ခတွုင် တိင်ုးရင်းသားစည်းလုံးညွီတ် 

ေရးသည် အေရးကီးပါေကာင်း၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရး 

ပိကွဲပါက ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်၍  မရိုင်ပါေကာင်း၊  ေခတ် 

အဆက်ဆက် ိင်ုငေံတာ်အစိုးရများက ငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် ကိးပမ်းခဲ ့

ကပါေကာင်း၊  ပဋိပက ြဖစ်ပါက  အထူးသြဖင့ ်အမျိးသမီး၊ ကေလး 

သူငယ်၊   သက်ကီးရယ်အိုများ   ပိုမိုခံစားရပါေကာင်း၊ ၂၀၁၅ ခုှစ် 

ေအာက်တိုဘာ  ၁၅  ရက်တွင်  တစ်ိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်ကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်း ရှစ်ဖွဲ 

ှင့ ်လက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ခဲပ့ါေကာင်း၊ ယခကုာလတွင်လည်း ိင်ုငေံတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   က ငိမ်းချမ်းေရး ေတွဆုံေဆွးေွးမ ကို 

ကမ်းလှမ်းထားပါေကာင်း၊ အမျိးသားေရးြပဿနာ၊ ိင်ုငေံရးြပဿနာ 

များကို ိုင်ငံေရးစားပွဲေပ ၌သာ ှစ်ဦးှစ်ဖက် ပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေွး 

ညိ  င်းရန်လိအုပ်ပါေကာင်း၊ တိင်ုးရင်းသားများ၏ဘဝကိ ု နားအလည် 

ဆုံးေသာသူမှာ တပ်မေတာ်သာြဖစ်ပီး တပ်မေတာ်ကို နားလည်သူမှာ 

တိုင်းရင်းသားများြဖစ်ပါေကာင်း၊  တိုင်းြပည်၏ ငိမ်းချမ်းေရးသည ်

အသက်တမ အေရးကီးပါေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်ဝန်ကီးဌာန 

၏ အေရးပါမ ကိ ုဂုဏ်ယူရမည်ြဖစ်ပီး တုိင်းရင်းသားစည်းလံုးညီွတ် 

ေရးအတွက်   တစ်ေထာင့်တစ်ေနရာမ ှ  ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကေစလိုပါ 

ေကာင်း ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

Jeng Phang ေနာ်ေတာင်က  ြမန်မာိင်ုငသံည် အေရှေတာင်အာရှတွင် 

ဒုတိယအကီးဆုံးိုင်ငံြဖစ်ပီး သဘာဝသယံဇာတများေပါက ယ်ဝ၍ 

ပထဝီိင်ုငေံရးအရ အချက်အချာကျသည့်ိင်ုငြံဖစ်ေကာင်း ေဆွးေွးပီး 

တုိင်းရင်းသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးက  တွင် တုိင်းရင်းသားစည်းလံုး

ညွီတ်ေရးကိ ုပိကဲွေစသည့ ်အေကာင်းရင်းများ၊ ြမန်မာိင်ုငတံိင်ုးရင်း 

သားများ၏ ဝေိသသလက ဏာများ၊ ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်၏အဓပိ ာယ်၊ 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးက  တွင် စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်၏ အဓိပ ာယ်၊ 

လမူ စီးပွားဘဝဖံွဖိးတိုးတက်ေစေရး၊ ငမ်ိးချမ်းေရးက  တွင် ငမ်ိးချမ်း 

ေရးအဓိပ ာယ် ဖွင့်ဆိုချက်ှင့် သေဘာထားအြမင်၊ ငိမ်းချမ်းေရးအမျိး 

အစား၊ ြမန်မာြပည်၏ ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရးြပလုပ်ခ့ဲမ ၊ ငိမ်းချမ်းေရး 

ကို ေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းများှင့ ် ငိမ်းချမ်းေရးကိ ုထိခိုက်ေစေသာ 

အချက်များကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ေဆွးေွးေဟာေြပာမ များအေပ  သရိှိလိသုည်များကိ ု

ေမးြမန်းေဆွးေွးကရာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

များက ြပန်လည်ေြဖကား ေဆွးေွးကသည်။

 ထိုေနာက် ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေဇာ်ေအးေမာင်က  ေကျးဇူးတင်စကား 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                     သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်များ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရး၊

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲသို တက်ေရာက်

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့ ်တိင်ုးရင်းသားစည်းလုံးညွီတ်ေရး၊ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးဆိင်ုရာ အသပိညာ 

ေပးေဟာေြပာပွဲတွင ် တ်ခွန်းဆက်စကား ေြပာကားစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကို ေလေကာင်း၊ 

ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့ ်နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများမှ ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ  

မရိှ တင်သွင်းိင်ုေရးအတွက် အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီစစီ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ 

ယေနတွင် ချင်းေရ ေဟာ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းမှ ကမု ဏတီစ်ခ၊ု ယာ်စီးေရှစ်စီးြဖင့် 

တစ်ကိုယ်ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ၅၀၀၀၀ တင်သွင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကိ ု

သက်ဆိင်ုရာဌာနများှင့် ညိ  င်းထားသည့် SOP များှင့်အည ီဦးစားေပးတင်သွင်း 

ခွင့်ြပေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့ ်

ဆက်စပ်သည့် အသိေပးေကညာချက်များကိုလည်း အများြပည်သူသိရှိေစရန ်

ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်သည့် commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ု 

ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

ြပည်ပမှ အဆင်ေြပေချာေမွစွာ

တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၁

ကပ လီပင်လယ်ြပင်၊ ဘဂ  လား 

ပင်လယ်ေအာ်     ေတာင်ပိုင်း၊ 

အေရှအလယ်ပိုင်းှင့်  အေရှ 

ေြမာက်ပိုင်းတိုတွင ်မုတ်သုံေလ 

အားအသင့်အတင့်     ရှိေနပီး 

ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တွင် 

တမ်ိအသင့အ်တင့မှ် တမ်ိထထူပ် 

ေနသည်။

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ် 

အ ေြခအေန

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက် 

ခန်မှန်းချက်
အေနာက်ေတာင် မတ်ုသုေံလ 

သည် ြမန်မာိုင်ငံ ေြမာက်ပိုင်း 

ေဒသများသို      ဝင်ေရာက်ိုင ်

သည်။                    

     မိုး/ဇလ



ဇွန်   ၂၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်   ၁

ှလုံးေရာဂါှင့်  ဆီးှင့်  ေကျာက်ကပ်ေရာဂါ

ေဆးကသုမ လပ်ုငန်းများှင့ပ်တ်သက်သည့ ်လပ်ုငန်း  

ညိ  င်းအစည်းအေဝးကုိ ယေန   နံနက်  ၉  နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရိှ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေခ ယူေတွဆုံြခင်းြဖစ ်

အစည်းအေဝး၌      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းက     အထူးကုဘာသာရပ ်

များ၏  ပါေမာက /ဌာနမှးများ၊  တာဝန်ခံအထူးကု 

ဆရာဝန်ကီးများကုိ ဘာသာရပ်အလုိက်  ေတွဆံု၍  

လက်ရှိေဆာင်ရက်ိုင်မ ှင့်    အားြဖည့်ေဆာင်ရက ်

ိုင်ေရး လိုအပ်ချက်များကို ညိ  င်းေဆွးေွးလျက ်

ရှိပီး  ဦးေှာက်ှင့်  အာုံေကာခွဲစိတ်ကုသမ များ၊ 

ကင်ဆာေရာဂါဓာတ်ေရာင်ြခည်ကသုမ များ၊ အဏြုမ  

ေရာင်ြခည်ကသုမ များအတွက် ေဆာင်ရက်ပီးြဖစ်ကာ  

ယေနတွင် ှလုံးေရာဂါှင့ ်ဆီးှင့်  ေကျာက်ကပ ်

ေရာဂါဆိုင်ရာ  ေဆးကုသမ များ၊  ခွဲစိတ်ကုသမ များ 

ပိုမိုေဆာင်ရက်ိုင်ေစေရးအတွက ် ညိ  င်းေဆွးေွး 

ကရန် ေခ ယူေတွဆုံြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ြပည်သူေဆးံုများ၌ ှလံုးှင့် ေသွးေကာဆိင်ုရာ 

ကသုမ များ၊ ှလုံးေရာဂါ  ခဲွစတ်ိကသုမ များှင့အ်တ ူ

ှလုံးအထူးကပ်မတ်ကုသခန်းများ၊  ေကျာက်ကပ ်

သန်စင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊     ဆီးလမ်းေကာင်းှင့ ်

ရဲမှးချပ် ထက်လွင်ဦးေဆာင်ေသာ  ကုိယ်စားလှယ်  

အဖွဲှင့် ဘဂ  လားေဒ့ရ   နယ်ြခားေစာင့်တပ်၊  ေဒသ 

ကွပ်ကဲမ ဌာနချပ်(ေကာ့စ်ဘဇ ား)မှ    ေဒသကွပ်က ဲ

ေရးမှး ဗိလ်ုမှးချပ် Najm-Us-Sakib ဦးေဆာင်ေသာ  

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတို တက်ေရာက်ကသည်။

ေဆွးေွး

အစည်းအေဝးတွင ်   ြမန်မာ- ဘဂ  လားေဒ့ရ    

ှစ်ိင်ုငနံယ်နိမိတ်မှတ်တုိင်များအနီး အေဆာက်အအံု 

ေဆာက်လုပ်မ များဖျက်သိမ်းေရး၊   နယ်စပ်ေဒသ 

အတွင်း     အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူအဖွဲများ 

လ ပ်ရှားေနမ ၊ ပစ်ခတ်မ ြဖစ်စ်များ  စသည့်သတင်း 

များှင့်စပ်လျ်း၍     အြပန်အလှန်သတင်းဖလှယ ်

ေပးရန်၊ ြမန်မာ-ဘဂ  လားေဒရ့  နယ်နမိတ်ိများအတွင်း 

ှင့ ်နယ်စပ်တစ်ေလ ာက် နတ်ြမစ် ြဖတ်ေကျာ်သွားလာ 

လ ပ်ရှား၍ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်မ ခင်းများ  ကျးလွန်မ  

များှင့်ပတ်သက်၍ ေြမြပင်သတင်းစံုစမ်းေဖာ်ထုတ် 

ေရးှင့်    တားဆီးှိမ်နင်းေရး၊  ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁

လက်ေထာက ်   န်ကားေရး 

မှးများှင့်    ဦးစီးအရာရှိများ 

လပ်ုငန်းစွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့တ်င် 

ေရးမွမ်းမံသင်တန်း  အမှတ်စ် 

(၂/၂၀၂၂)    သင်တန်းဆင်းအခမ်း 

အနားကို ယေန  မွန်းလွဲပိုင်းတွင ် 

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး 

(ေနြပည်ေတာ်)    စုေပါင်းခန်းမ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉       ေရာဂါဆိုင်ရာ 

စည်းကမ်း  သတ်မှတ်ချက်များှင့် 

အညီ ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စ ု

စာရင်းစစ်ချပ ်       ေဒါက်တာ 

ကေံဇာ်က   လပ်ုငန်းတာဝန်များကိ ု

စွမ်းေဆာင်ရည ်       ြပည့်ဝစွာ 

ေဆာင်ရက်ုိင်ေစရန် ရည်ရယ်၍ 

ဤသင်တန်းကိ ု ဖွင့လှ်စ်သင်ကား 

ေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  စစ်ေဆး 

ေရး ရည်မှန်းချက်များကိ ုနားလည် 

သေဘာေပါက်ပီး  ရလဒ်ေကာင်း 

များရရိှေစရန်  ဦးေဆာင်လမ်း န် 

မ ေပးိုင်သည့ ် အလယ်အလတ် 

အဆင့်   စီမံခန်ခွဲသူ၏   အရည် 

အချင်းများ ြပည့်ဝေနရန်  လုိအပ် 

ေကာင်း။

စစ်ေဆးေရး လပ်ုငန်းစ်များကိ ု  

အရည်အေသွး        ြပည့်ဝစွာ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်   ဌာန၊  အဖွဲ 

အစည်း၏    အြပအမူသေဘာ 

တရားကိ ုေကာင်းစွာသရိှိနားလည် 

မ သည် အလွန်အေရးကီးေကာင်း၊ 

ဌာန၊     အဖွဲအစည်းများှင့ ်

ေကာင်းမွန်ေသာ ဆက်ဆံေရးကုိ 

တည်ေဆာက်၍     စစ်ေဆးေရး 

ဆိုင်ရာ     ေြပာင်းလဲကျင့်သုံးမ  

များကို     သိရှိနားလည်ေစေရး 

အသိေပးေဆာင်ရက်ကရန် လုိအပ် 

ေကာင်း။

အားထုတ်ကိးပမ်း

သင်တန်းသားများ အေနြဖင့်  

Professional       Quality၊ 

ှလုံးေရာဂါေဆးကုသမ ှင့် ဆီးှင့်ေကျာက်ကပ်ေဆးကုသမ ဆိုင်ရာ ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ေကျာက်ကပ်ဆိင်ုရာခဲွစတ်ိကသုမ များ အင်အားြပည့ ်

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်၊    ေကျာက်ကပ်အစားထိုးသည့ ်

ခွဲစိတ်ကုသမ များ    ြပန်လည်စတင်ိုင်ရန်အတွက ် 

ေဆးုံ၊    ဌာနအချင်းချင်း    ေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်

အေြခအေနများ ညိ  င်းကာ အေကာင်းဆုံး ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ေပးကေစလိုပါေကာင်း၊   ကျန်းမာေရး  

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်လိအုပ်မည့စ်က်ပစ ည်း၊ ရန်ပုေံင ွ

ှင့် လူအင်အားကိ ုရရှိိုင်မည့ ် နည်းလမ်းများြဖင့ ်

အားြဖည့ ်      ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ေဆးကုသမ များအတွက်    လိုအပ်သည့်    ေဆးှင့် 

ေဆးုသံုံးပစ ည်းများကိ ုြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပး

လျက်ရှိပီး   ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်

ြဖည့ဆ်ည်းေရးအတွက်လည်း ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရိှရာ  ေဆးတက သိလ်ုများ  ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ိင်ုေရး 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်   လက်ေထာက်ဆရာဝန်များ 

ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ေပးြခင်း၊ ေဆးပညာဘဲွရရိှပီးသူ 

များကို  လက်ေထာက်ဆရာဝန ်ေလ ာက်လ ာများ 

ေခ ယူြခင်း၊     ဘွဲလွန်သင်ကားေရးလုပ်ငန်းများ 

ဖွင့လှ်စ်ြခင်းြဖင့ ်အထူးကဆုရာဝန်များ ပိမုိေုမွးထတ်ု 

ြခင်းတိုကိ ု      ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း၊   

သူနာြပအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက ်    အားြဖည့ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ အေြခအေနေကာင့ ်ယာယရီပ်ဆိင်ုးခဲေ့သာ 

ေကျာက်ကပ်သန်စင်ြခင်းသင်တန်းှင့် အေရးေပ  

ှလုံးအထူးကပ်မတ်ကုသမ ဆိုင်ရာ ပုံမှန်သင်တန်း 

များကို ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ကရန ် ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။

ေစလ တ်ေပးလျက်ရှိ

 ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှလည်း လိအုပ်သည့် 

အထူးကုဆရာဝန်များ၊   သူနာြပများ၊  ေဆးဘက် 

က မ်းကျင်ဝန်ထမ်းများကုိ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေန 

ပါေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့လ်ည်း လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်ှင့ ်ပညာရပ်ဆုိင်ရာဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

အတွက် သက်ဆိင်ုရာအထူးက ု ဘာသာရပ်အလိက်ု 

ြပည်ပိုင်ငံများသို သင်တန်းများေရးချယ် ေစလ တ် 

ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာကသည့ ်ပါေမာက / 

အထူးကုဆရာဝန်ကီးများက      ေဆးုံအလိုက်  

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ အေြခအေနများ၊ လုိအပ်ချက် 

များ၊ လပ်ုငန်းရပ်ဆိင်ုးေနသည့ ်ေဆးုမံျား၌ ြပန်လည် 

စတင်ိင်ုမည့အ်စအီစ်များကိ ုတင်ြပေဆွးေွးကရာ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၊ ဒတုယိဝန်ကီး၊  န်ကားေရး  

မှးချပ်များက လိအုပ်ချက်များ ြဖည့ဆ်ည်းေဆွးေွး  

ခဲ့ကပီး     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက   နိဂုံးချပ်အမှာ 

စကားေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှးများှင့ ် ဦးစီးအရာရှိများ 

လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည ်ြမင့်တင်ေရးမွမ်းမံသင်တန်း

အမှတ်စ် (၂/၂၀၂၂ ) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

Professional   Ethic  များ ပိုမို 

အားေကာင်းေစေရး     အစ် 

အားထုတ်ကိးပမ်းကရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊    ဥပေဒ၊   စည်းမျ်း၊ 

စည်းကမ်းများှင့်အည ီ ြပည်သူ  

ဘ  ာစီမံခန်ခွဲမ       တိုးတက် 

ေကာင်းမွန်ေစေရးကိ ု အေကာင်း 

ဆုံး     အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း  

ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါ သင်တန်းကို သုံးပတ် 

ကာ     ဖွင့်လှစ်သင်ကားခဲ့ပီး 

ုံးချပ်ရိှဌာနခဲွများမှ လက်ေထာက် 

 န်ကားေရးမှးအဆင့ှ်င့ ်  ဦးစီး 

အရာရှိအဆင့်    သင်တန်းသား  

၄၉    ဦး  တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း   

သိရသည်။

သတင်းစ်

ြမန်မာ-ဘဂ  လားေဒ့ရ  ှစ်ိုင်ငံ နယ်ြခားေစာင့်တပ်ဖွဲများအကား ေဒသကွပ်ကဲေရးမှးအဆင့် အစည်းအေဝးကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁

ြမန်မာ-ဘဂ  လားေဒရ့  ှစ်ိင်ုင ံ နယ်ြခားေစာင့ ်

တပ်ဖွဲများအကား      ေဒသကွပ်ကဲေရးမှးအဆင့ ်

အစည်းအေဝးကိ ုယေန   နံနက်  ၁၀  နာရီခွဲတွင် 

ေမာင်ေတာမိ  ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမှးုံး  

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

အဆုိပါ အစည်းအေဝးသုိ ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ  

အမှတ်(၁)    နယ်ြခားေစာင့်ရဲကွပ်ကဲမ    အဖွဲမှး 

ဘက်မှ ြမန်မာိင်ုငအံတွင်းသို နယ်စပ်ခစံည်းိုးအား 

တရားမဝင်ြဖတ်ေကျာ်ဝင်ေရာက်မ များကိ ုထေိရာက် 

စွာတားဆီးေပးိုင်ေရး၊     ှစ်ိုင်ငံနယ်ြခားေစာင့ ်

တပ်ဖွဲများအကား  ပူးတွဲကင်းလှည့်ေရး၊  မူးယစ် 

ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးှင့ပ်တ်သက်၍  သတင်း  

အချက်အလက်ဖလှယ်မ များကို        ပိုမိုတိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်သွားေရး၊ ြမန်မာ-ဘဂ  လားေဒရ့  ှစ်ိင်ုင ံ 

နယ်စပ်ဆက်ဆံေရးုံး   (ေမာင်ေတာ-တက နာ့ဖ်) 

လုပ်ငန်းစ်များ      အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရး၊ 

ှစ်ိင်ုင ံနယ်ြခားေစာင့တ်ပ်ဖဲွများအကား ချစ်ကည် 

ရင်းှီးမ ၊ အြပန်အလှန်ယုံကည်ေလးစားမ တို  ပိုမို 

ြဖစ်ထွန်းုိင်ေရးအတွက် ချစ်ကည်ေရး  အားကစား 

ပိင်ပွဲများ၊    ယ်ေကျးမ ဖလှယ်မည့်ကိစ ရပ်များ၊ 

ချစ်ကည်ေရးခရီးစ်များ ြပလုပ်ိုင်ေရး   ှစ်ဖက် 

ညိ  င်း ေဆာင်ရက်သွားရန ် ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

ယင်းေနာက်     ှစ်ဖက်နယ်ြခားေစာင့်တပ်ဖွဲ 

ကိယ်ုစားလှယ်များအကား လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ 

အြပန်အလှန်ေပးအပ်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၊   ၂၀၂၂

(၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်)

ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံးသည် ြမန်မာိုင်ငံအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိေသာ ပညာတတ်များ 

ေပါများလာေရးကိ ုအထူးအေရးပါေသာ အချက်တစ်ချက်အြဖစ် ခံယူလျက်ရှိပါသည်။

ယခအုခါ ြမန်မာိင်ုငတွံင် အသက်အရယ်ေကာင်းမွန်သ ူ(၁ဝ)သန်းေကျာ်မှာ ဆယ်တန်းမေအာင်က၊ 

ဘွဲမရက၊ စာမတတ်သူများ ေပါများေနေသာေကာင့် ေနာင်မျိးဆက်သစ်များ၏ ပညာေရးက  ကို 

အထူးအားေပးရန ်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

ထုိလုိအပ်ချက်ကုိ စိတ်ေရာကုိယ်ပါ ေစတနာအြပည့်ြဖင့် လုပ်ကုိင်ေနကေသာ ဆရာ ဆရာမေပါင်း 

(၃ဝ)ေကျာ် အသတ်ခံရြခင်း၊ စာသင်ေကျာင်းများ အကိမ်ေပါင်း(၃၇ဝ)ေကျာ် ဗုံးခွဲခံရြခင်းများ ြဖစ်ခဲ့ပါ 

သည်။

ယခတုစ်ဖန် ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ေမလ(၃၁)ရက်ေနက ေနာင်ချိမိနယ် မိနယ်ပညာေရးမှးုံးကိ ုမိင်ုးေထာင် 

ေဖာက်ခွဲေသာေကာင့် ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး(၁)ဦး ေသဆုံးပီး  ကျန်သူများဒဏ်ရာရမ ရှိေကာင်း 

ကားသိရပါသည်။

ထိကုဲသ့ို အန ဂိဏ်ုးဝင် ဆရာ ဆရာမများကိ ုသတ်ြဖတ်ြခင်း၊ အားနည်းေနေသာ ပညာေရးက  မှ 

ေကျာင်းများကုိ မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းြပလုပ်ေနသည့် အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများအား ြမန်မာုိင်ငံုပ်ရှင် 

အစည်းအုံးမ ှြပင်းထန်စွာြပစ်တင် တ်ချပါေကာင်း သေဘာထားထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံး

ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံး 
သေဘာထားထုတ်ြပန်ေကညာချက်

၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၃ ရက်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်၊ ဗုဒ ဟူးေန

 ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့် မမိတိို၏အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်များ၏ ပညာေရးေနာက်ကျမ မရိှေစရန် 

အေြခခံပညာေကျာင်းများအား  ဇွန်လ ၂ ရက်တွင်   စတင်ဖွင့်လှစ်ုိင်ေရး  စီမံေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ 

ေမလ ၂၅ ရက်မှစတင်၍ ေကျာင်းအပ်ံှမ များအား စတင်လက်ခံေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ေကျာင်းဝတ်စံု၊ ဖတ်စာအုပ် 

အပါအဝင် ေကျာင်းသုံးစာေရးကိရိယာများကို အခမဲ့ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းတိုကို တာဝန်ရှိသူများက 

အင်တိုက်အားတိုက ်အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရှိရပါသည်။

 ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိစ် NUG အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲှင့် ၎င်း၏လက်ေအာက်ခံ PDF 

အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက ေမလ ၃၁ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန်တွင် ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း) 

ေနာင်ချိမိ  မိနယ်ပညာေရးမှးုံး ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင် အစည်းအေဝးခန်းမအား မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွ 

ဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်းသိရှိရပီး အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း ေကျာင်းအုပ်ကီး ၃ ဦး မိုင်းစထိမှန်စိုးရိမ်ရ 

ဒဏ်ရာ ရရိှခ့ဲေကာင်းှင့် လက်ေထာက်မိနယ်ပညာေရးမှးအပါအဝင် ေကျာင်းအုပ်၊ ဆရာ ဆရာမ  ၄ ဦး 

ှင့ ်အရပ်သားဝန်ထမ်း ၁ ဦးတို ဒဏ်ရာများရရိှခဲေ့ကာင်း၊ ဒဏ်ရာရသမူျားအား ြပင်ဦးလွင်မိရိှ တပ်မေတာ် 

ေဆးံုသုိပုိေဆာင်၍ ေဆးဝါးကုသေပးလျက်ရိှရာ ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးတစ်ဦးမှာ ရရိှဒဏ်ရာများြဖင့် 

ေသဆုံးသွားေကာင်း သိရှိရပါသည်။

 ိင်ုငှံင့လ်မူျိးဖံွဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ပညာေရးသည် အဓကိကျသည့ ်အေြခခအံတ်ုြမစ်ြဖစ်သြဖင့ ်

လံု ခံေအးချမ်းစွာပညာသင်ကားုိင်ေရးကုိ အေှာင့်အယှက်အဟန်အတားြပလုပ်သည့်အြပင် အြပစ်မ့ဲ 

ြပည်သူများ၏ အသက်ခ ာများ ဆုံးပါးပျက်စီးေအာင်ြပလုပ်သည့် မည်သည့်အဖွဲအစည်းကိုမဆို 

အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းအြဖစ ်  ြမန်မာိုင်ငံစစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖွဲက   ြပင်းထန်စွာြပစ်တင် တ်ချပါ 

ေကာင်း သေဘာထားထုတ်ြပန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံစစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖွဲ

ြမန်မာိုင်ငံစစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖွဲ 
သေဘာထားထုတ်ြပန်ချက်

လွိင်ေကာ်    ဇွန်   ၁

ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲမ ှ   ဦးေဆာင်၍ 

ကယားြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ     ေတာင်သူများအား 

ေနကာမျိးေစ့၊   စပါးမျိးေစ့၊   ေြမဩဇာများ အခမဲ့ 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ြခင်းှင့ ်   စိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေင ွ

ေပးအပ်ြခင်းအခမ်းအနားကိ ုယမန်ေနနနံက်ပိင်ုးက

လွိင်ေကာ်မိ  ြပည်နယ်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ေရှးဦးစွာ           ကယားြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေဇာ်မျိးတင်က အဖွင့အ်မှာစကား ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ကယားြပည်နယ် စိက်ုပျိးေရးဦးစီး 

ဌာန      ြပည်နယ်ဦးစီးမှး  ေဒ နန်းလွင်လွင်စိန်က 

ြပည်နယ်အတွင်း လူဦးေရြမင့်မားလာြခငး်ှင့်အတူ

စားနပ်ရကိ ာဖလူုေံစေရးအတွက် စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ရာတွင ်  ေတာင်သူများ၏အေြခခ ံ

လိုအပ်ချက်များြဖစ်ေသာ ေနကာ၊ စပါးမျိးေစ့များ 

ှင့ ်ေြမဩဇာ အခမဲေ့ပးအပ်ြခင်းှင့ ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီး 

ဌာနက ကူညီေဆာင်ရက်ေပးသွားမည့ ်စိုက်ပျိးေရး

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့သည်။

ထိုေနာက်   အခမ်းအနားသိုတက်ေရာက်လာ 

ကသည့်  လိွင်ေကာ်၊       ဒီးေမာ့ဆုိမိနယ်အတွင်းရိှ 

ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာများမှ ေတာင်သူများအား ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်ုံး (ကည်း)မှ    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ကယားြပည်နယ်အတွင်းရှိ ေတာင်သူများအား ေနကာမျိးေစ့၊ စပါးမျိးေစ့၊ 

ေြမဩဇာများ အခမဲ့ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ြခင်းှင့် စိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွေပးအပ်ြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

ေအာင်ေဇာ်ေအးက မိုးသီးှံစိုက်ေတာင်သ ူ၃၇၂  ဦး 

အား လည်းေကာင်း၊   ကယားြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ဦးေဇာ်မျိးတင်က  မိုးသီးှံစိုက်ေတာင်သ ူ၂၇၁ ဦး 

အား   လည်းေကာင်း    သဘာဝေြမဩဇာများကိ ု 

အခမဲ့ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍   ကယားြပည်နယ ်လုံ ခံေရးှင့် 

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး      ဗိုလ်မှးကီးြမင့်ေဝက   

မိုးသီးှံစိုက်ေတာင်သ ူ၂၅၈ ဦးအား မျိးေနကာများ 

ကိ ုလည်းေကာင်း၊  ကယားြပည်နယ်၊ စီးပွားေရးရာ 

ဝန်ကီး ဦးစိန်ဦးက မိုးသီးှံစိုက်ေတာင်သူများအား 

စုိက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွများကုိ လည်းေကာင်း၊ စုိက်ပျိး 

ေရးဦးစီးဌာန  ြပည်နယ်ဦးစီးမှး    ေဒ နန်းလွင်လွင်စန်ိ 

က မိုးစပါးစိက်ုေတာင်သ ူ၂၁၂ ဦးအတွက် မျိးစပါးများ 

ကို လည်းေကာင်း ေပးအပ်ခဲ့ကရာ လွိင်ေကာ်ခိုင ်

အတွင်းရှိ   ေကျးရာများမှ  စိုက်ပျိးေတာင်သူ 

ကိုယ်စားလှယ်များက လက်ခံရယူကသည်။

ထိုေနာက် ေတာင်သူများကိုယ်စား ေတာင်သူ 

တစ်ဦးက ေကျးဇူးတင်စကား ြပန်လည်ေြပာကားခဲ ့

ပီး ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်  တာဝန်ရှိသူများက 

အခမ်းအနားသို         တက်ေရာက်လာကေသာ 

ေတာင်သူများအား ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံ တ်ဆက်

ခဲ့သည်။

ယင်းေနာက် စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနက ခင်းကျင်း 

ြပသထားေသာ  သဘာဝေြမဩဇာနမူနာများ၊ စုိက်ပျိး 

ေရးဆုိင်ရာ  လုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းများကိ ု လှည့်လည် 

ကည့် ကသည်။ 

အခမ်းအနားတွင်    ကယားြပည်နယ်အတွင်းရိှ 

မိုးသီးှံစိုက်ေတာင်သ ူလွိင်ေကာ်ခိုင်မ ှ၁၂၃၇ ဦး၊ 

ေဘာလခဲခိုင်မှ ၁၀၃ ဦး  စုစုေပါင်း ၁၃၄၀ တိုအား 

ေငွကျပ် ၁၄၆၄၀၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ ေနကာမျိးေစ ့၇၃၂ 

ထုပ်၊ ေငွကျပ် ၄၇ သိန်းတန်ဖုိးရိှ မျိးစပါး ၂၃၅ တင်း၊ 

ေငွကျပ် ၆၃၀၉၀၀၀၀ တန်ဖုိးရိှ သဘာဝေြမဩဇာ 

၂၁၀၃ အိတ်ှင့ ် ေငွကျပ် ၂၃၇၅၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ 

ယရူီးယားဓာတ်ေြမဩဇာ ၂၅ အတ်ိ  စစုေုပါင်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၈၄၈၀၅၀၀၀ တုိကုိ  စုိက်ပျိးေတာင်သူများအား 

အခမဲေ့ထာက်ပံေ့ပးအပ်ခဲေ့ကာင်းှင့ ်ေတာင်သ ူ၄၆  

ဦးအတွက်  စိက်ုပျိးစရတ်ိေချးေငကွျပ် ၂၉၉ သန်ိးကိ ု

ေပးအပ်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။   ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်

 ိင်ုငေံတာ်၏ အနာဂတ်သားေကာင်းရတနာကေလးများြဖစ်ကေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား 

ပညာသင်ကားိင်ုေရးအတွက် ေကျာင်းအပ်ံှေရးရက်သတ ပတ်လ ပ်ရှားမ အြဖစ် မဘိဆရာ၊ ြပည်သမူျား၊ 

ဝမ်းသာကည်ူးစွာလ ပ်ရှားေဆာင်ရက်ေနကစ်တွင ်စာသင်ေကျာင်းများ၊ မိနယ်ပညာေရးမှးုံးှင့ ်

ဝန်းကျင်အချိတွင် အကမ်းဖက်သမားများက ဗုံးခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊ ေကျာင်းသုံးြပ  ာန်းစာအုပ်များကို 

လယုက်မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများ ြပလပ်ုေနကေကာင်း စတ်ိမချမ်းေြမဖွ့ယ်သတင်းများကိ ုကားသေိနကရ 

ပါသည်။ 

ထိသုို စတ်ိမချမ်းေြမဖွ့ယ်သတင်းများကိ ုကားသေိနကဆမှဲာပင် ၂၀၂၂ ခှုစ် ေမလ(၃၁)ရက်ေနက 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) ေနာင်ချိမိနယ်ပညာေရးမှးုံး ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင် အစည်းအေဝး 

ခန်းမကုိ အကမ်းဖက်သမားများက မုိင်းေထာင်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးခ့ဲရာ မူလတန်းေကျာင်းအုပ်ကီးသံုးဦး 

မိင်ုးစထမှိန်ပီး စိုးရမ်ိရဒဏ်ရာ ရရိှခဲေ့ကာင်းှင့ ်လက်ေထာက်မိနယ်ပညာေရးမှးအပါအဝင် ေကျာင်းအပ်ု၊ 

ဆရာ ဆရာမ ေလးဦးှင့ ်အရပ်သားဝန်ထမ်းတစ်ဦးတို ဒဏ်ရာများရရိှခဲေ့ကာင်း၊ ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီး 

တစ်ဦးမှာ ရရှိဒဏ်ရာများေကာင့ ်ေသဆုံးသွားေကာင်း ရင်နင့်ဖွယ်ကားသိရပါသည်။

အဆိုပါ   အကမ်းဖက်အဖျက်လုပ်ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍  ြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာအသင်းက  

လုံးဝလက်မခံကန်ကွက်ပါေကာင်း သေဘာထားထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာအသင်း

ြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာအသင်း
 သေဘာထားထုတ်ြပန်ချက်

အသက်(၁၆)ှစ်ှင့်အထက် အကျံးဝင်သူများအား ဥပေဒအရ ကုိင်ေဆာင်သင့်သည့် ကတ်တစ် 

မျိးမျိးထတ်ုေပးေရးအတွက် “ပန်းခင်း”စမီခံျက်ြဖင့ ်ုံးတွင်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်း၊ လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင ်တစ်အိမ်တက်ဆင်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်းများအား (၃-၅-၂၀၂၁)

မှ(၃-၁၁-၂၀၂၂)ေနအထိ ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်ေနစ်ရက်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ယခုအခါ လိုအပ်ချက်အရ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်ခရီးသွားလာရာတွင်လည်းေကာင်း၊ တည်းခို 

ေနထုိင်ရာေနရာများတွင်လည်းေကာင်း၊ ုိင်ငံသားကတ်(မှတ်ပံုတင်)ြပသေဆာင်ရက်ရသည့် လုပ်ငန်း 

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

ေန  (၀၆:၀၀)နာရီမှစ၍ ြပသစစ်ေဆးခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေနစ်ရက်ဆက် ေဆာင်ရက်ေပးေနမ ေကာင့် ိုင်ငံသားကတ်(မှတ်ပုံတင)်အစား ေထာက်ခံစာ 

များအားြပသ၍ ခရီးသွားလာြခင်း၊ အစစ်ေဆးခံြခင်းများအား ခွင့်ြပေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။

ိင်ုငသံားကတ်(မှတ်ပုတံင်)အတကုိင်ုေဆာင်ြခင်းှင့ ်ကတ်အပိထုားရိှ ကိင်ုေဆာင်ြခင်းများသည် 

တည်ဆဲဥပေဒများအရ ြပစ်မ ေြမာက်ပါေကာင်းလည်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

မိဘြပည်သူများသို အသိေပးေကညာ



ဇွန်   ၂၊   ၂၀၂၂

“ရယ်တူကေလးေတွှင့်အတူ ပညာသင်ကားခွင့်၊ ကစားခွင့် 

ှင့်  ေပျာ်ရ င်ခွင့်မရသည် ့  ကေလးတစ်ေယာက်ဟာ   တစ်သက်မှာ 

တစ်ခါသာကံရသည့်  ကေလးဘဝကုိ ဆံုး ံးခံလုိက်ရသူပါ။ ပီးလ င်  

သူဘဝ ရှင်သန်မ အတွက် အေရးအပါဆုံးြဖစ်သည့် ေပါင်းသင်းဆက်ဆ ံ

ေရး အားနည်းသွားိုင်သလိ ုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ်အားကိုးတတ်မ ှင့် 

မိမိကိုယ်ကိ ုယုံကည်မ ေတွလည်း ကျဆင်းသွားိုင်ပါသည”် 

မွန်တက်ဆိုရီ

အီတလီကေလးပညာေရး စိတ်ပညာရှင်

ပညာေရးနိမ့်သည့် လူတစ်ဦးချင်းှင့် လူအဖွဲအစည်းသည ်

သမူျားေအာက်မှာ  ညိးငယ်စွာ  ရှင်သန်ကရပီး    ပညာေရးြမင့်မားသည့် 

လူအဖွဲအစည်းကေတာ ့လူတကာ၏အထက်က   ခါးမတ်ရင်ေကာ ့

ေခါင်းေမာ့ပီး သွားလာကပါသည်။ ပညာေရးကိ ုစစုေုဝးေဝး အေကာင် 

အထည်ေဖာ်သည့်ေနရာက ေကျာင်းေတွပါ။ ဖံွဖိးမ ကိ ုြမတ်ုိးသည့် 

လူအဖဲွအစည်းတုိင်းမှာ ေကျာင်းေတွရိှပါသည်။ ေကျာင်းေတွဖွင့်က 

ပါသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေုသာ် ိင်ုငှံင့် လူအဖဲွအစည်း၏  တန်ဖိုး 

မြဖတ်ိုင်သည် ့လူသား၏တန်ဖိုးကိ ုပိုမိုြမင့်မားလာေအာင ်စုေပါင်း 

ေလ့ကျင့်ေပးသည် ့ေနရာမှာ ေကျာင်းြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ “လူအဖွဲ  

အစည်း ဖွံဖိးမ အစ ပညာသင်ေကျာင်းက” ဟု ဆိုကပါသည်။ 

ေကျာင်းဆိုတာ ေရှေြပးအနာဂတ ်လူအဖွဲအစည်းပါ 

ေကျာင်းဆိတုာ စာချည်းသက်သက်သင်ပီး စာေမးပဲွ ရမှတ်ေတ ွ

ေလာက်သာ ပိင်သည့်ေနရာ မဟုတ်ေကာင်း၊ အနာဂတ်လူအဖဲွအစည်း 

ှင့် အဝံင်ေအာင် အသင့်ြပင်ဆင်ေပးတဲ ့“လြူပင်သည့်ေနရာ” သည်သာ  

“ေကျာင်း” ြဖစ်ေကာင်းကို က န်ေတာ်အကိမ်ကိမ် ေရးခဲ့ပါသည်။ 

လူကို ြပင်ဆင်ေပးတာမ ှစာသင်ခန်းှင့် ေကျာင်းကိုေကျာ်၍ ကမ ာ 

တစ်လ ားြဖစ်ခဲ၊့ ြဖစ်ဆ၊ဲ ြဖစ်လတ ံ အေကာင်းအရာများကိ ုြမင်တတ်၊  

ကည့်တတ်၊  သုံးသပ်ိုင်သည် ့  “ဉာဏ်မျက်စိတံခါးပွင့်ေနသူများ” 

ြဖစ်လာသည်အထ ိကိတင်ြပင်ဆင်ေလ့ကျင့်ေပးပါသည်။   သိုပါ၍ 

ေကျာင်းသည ်သွန်သင်ေလ့ကျင့်ေပးသ ူဆရာ၊ သင်ယူေလ့ကျင့်ခံသ ူ

ေကျာင်းသားများှင် ့    ဖွဲစည်းထားသည် ့   “သင်ကား၊   သင်ယူ 

လူအဖဲွအစည်း” သက်သက်မဟတ်ုေပ။ စာသင်ခန်းှင့် ေကျာင်းသည် 

“အနာဂတ် လူအဖွဲအစည်း၏ ေရှေြပးပုံစံငယ”် ပါ။   စာသင်တာပဲ 

အိမ်မှာလည်း သင်လိုရတာပဲဟ ုစာသက်သက်သင်တာေလာက်သာ 

လုပ်ေနသည့် ေနရာမှာ  ေကျာင်းဟု သိြမင်ေနမ သည် (၂၀) ရာစု 

အစမှာ ကျန်ခဲ့ပါပီ။ 

ယခ ု(၂၁) ရာစမှုာ ထိသုို အမံဝင် ေခတ်ေနာက်ကျသည့် အြမင်မျိး 

မရှိအပ်ေတာ့ပါ။ တကယ်ေတာ့ ြမန်မာတို၏ “ေကျာင်း” သည် 

“ထိန်းေကျာင်း” ဟူသည့် စကားမှ ဆင်းသက်လာတာပါ။ က န်ေတာ် 

တို၏ ကေလးများ အနာဂတ်တွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ် ထိန်းေကျာင်း 

တတ်ရန်အတွက် အြခားရယ်တူကေလးငယ်များှင့် ေလ့ကျင့်ေပးသည့် 

ေနရာြဖစ်၍  အေလအ့ကျင့်ခရံန် ကမ ာတစ်လ ားမှ မဘိများက သတူို၏ 

ကေလးများကိ ုေကျာင်းသို ေစလ တ်ေနကြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

သင်ယူြခင်း၏ သေဘာ 

ဘာေကာင် ့က န်ေတာ်တို ေကျာင်းကိ ုသွားပီး  သင်ယူေနက 

ပါသလဲ။ သိဖို၊ တတ်ဖိုေလာက်သာဟု ထင်ခဲ့ကလ င် သင်ယူြခင်း 

ရည်မှန်းချက်၏  တစ်ခုမ သာ  ြဖစ်ပါသည်။ မိဘများှင့်ဆရာက 

သားသမီးှင့် တပည့်ကိ ုသင်ေပးမ ၏ အဓကိအချက်က “အေတွအကံ 

လက်ဆင့်ကမ်းြခင်း” ပါ။ သင်ယူြခင်းတွင ်ြမင်၍၊ ကား၍၊ ဆရာက 

ကျိးေကာင်း ရှင်းြပြခင်းကိ ုသင်ဆရာ၊ ြမင်ဆရာ၊ ကားဆရာ ဟူ၍ 

ေခ က၏။ ရယ်တူထံမှ၊ ကီးသူများထံမှ၊ ငယ်သူများထံမှ သင်ယူက 

ရသည်။ ေကျာင်းသို  မသွားဘဲ  အိမ်မှာဆိုလ င် သင်ေပးသ ူဆရာ  

(သိုမဟတ်ု)  မဘိထမှံသာ ရေပမည်။ ဖတ်စာအပ်ုထကဲ စာသာအဓကိ 

တတ်ပါလိမ့်မည်။ စာတတ်ုံြဖင် ့  လူဘဝဟာ မပီးြပည့်စုံေသးပါ။ 

(၂၁) ရာစုမှာ ပညာရှင်များက ကမ ာတစ်လ ား  ေကျာင်းေတွဖွင့်ပီး 

သင်ကားသင်ယူြခင်းတွင ်ရှိရမည် ့ရည်မှန်းချက်များမှာ - 

(၁) သိြမင်တတ်ဖို သင်ယူြခင်း၊ 

(၂) လုပ်တတ်၊ ကိုင်တတ်ဖို၊ ေြဖရှင်းတတ်ဖို သင်ယူြခင်း၊ 

(၃) ဖွံဖိးတိုးတက်ဖို သင်ယူြခင်း၊ 

(၄) အများှင့်အတူ ငိမ်းချမ်းစွာ ေနတတ်ဖို သင်ယူြခငး်တို 

ြဖစ်ပါသည်။ 

သိြမင်တတ်ဖို သင်ယူြခင်း

ဂျပန်လူမျိး ိုဘယ်ဆုရ စာေပပညာရှင်ကီး ကင်ဇာဘူိုအိုအဲ 

ကေတာ့  “အရင်ေကျာင်းသားေတွရဲ  အေတွအကံကို  သင်ယူဖို 

လက်ဆင့်ကမ်းခယံဖူို ေကျာင်းသွားတာပါ။ အမ်ိမှာေနလိုေတာ ့ အရင်  

ေကျာင်းသားေတွရဲ အေတွအကံေတွ မရုိင်ပါ” တ့ဲ။ သိြမင်တတ်ဖုိ  

သင်ယြူခင်းဆုိတာ ဆရာ့ဆီက၊ ဖတ်စာအုပ်ထဲကသာ သင်ယူရန်အတွက် 

မဟုတ်ပါ။ ရယ်တူချင်း၊ အတန်းကီး၊ အတန်းငယ်များဆီက အေတွ 

အကံေတွကိုလည်း သင်ယူရပါသည်။  အထက်တွင်  ေဖာ်ြပသကဲ့သို 

“သင်ကားြခင်း၊ သင်ယူြခင်းသည် အေတွအကံ လက်ဆင့်ကမ်းြခင်း” 

သာ ြဖစ်ပါသည်။ ဆရာ့ထံမှသာ မဟုတ်ပါ။ ိုဘယ်ဆုရှင်ကီး အိုအဲ၏  

အဆုိအတုိင်း အြခားသူများထံမှ အေတွအကံကုိလည်း လက်ခံယူရန် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

တကယ်ေတာ့ ဖတ်စာအုပ်မှာ  ေရးထားသမ  အေကာင်းအရာ 

အားလုံးသည်ပင ်“ဟိုးယခင ်လူသားများ၏ အေတွအကံမှတ်တမ်း” 

များသာ ြဖစ်ပါသည်။ ေှာင်းလမူျားသရိန်၊ အမှားကင်းရန်၊ ေအာင်ြမင်စွာ 

အသုံးချတတ်ရန် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပါ။ ယင်းကို  သူအရယ်ှင့် 

ကိက်ုညသီည့် သသိင့်၊ သထိိက်ုသည် အားလုံးကိ ုဖတ်စာအပ်ုတွင် သင်ိုး 

 န်းတမ်းေရးသ ူပညာရှင်များက ထည့်သွင်းခဲ့တာပါ။ လူဘဝသည ်

ဖတ်စာအုပ်ထဲက စာ (သိုမဟုတ်) သီအိုရီ အသိေလာက်သာ  သိုံှင့် 

မလုံေလာက်ေသးပါ။ အသိမှသည် အေတွး၊ အေတွးမှသည် အတတ်၊ 

အတတ်မှသည် အသုံးချိုင်ေရးဆီသို ဦးတည်ေဆာင်ရက်ရေပမည်။ 

  လုပ်တတ်၊ ကိုင်တတ်၊ ေြဖရှင်းတတ်ဖို သင်ယူြခင်း

ေကျာင်းသည်  စာကိုသာသင်ေပးသည့်   လုပ်ငန်းသာမက 

လက်ေတွ လုပ်ေဆာင်တတ်ရန် ေလ့ကျင့်ေပးပါသည်။ ေကျာင်းတွင ် 

အဓိကသင်ိုး    (Core Curriculum)  ှင့်   ဖွံဖိးေရးဘာသာရပ ် 

(Co-Curriculum) ဆိုပီး ရှိပါသည်။ အဓိကသင်ိုးဘာသာရပ်ေတွ 

ကေတာ ့ြမန်မာစာ၊ အဂ  လိပ်စာ၊ သခ  ျာ၊ ပထဝီဝင်၊  သမုိင်း၊ အေထွေထွ 

သိပ ံတို  ြဖစ်ပါသည်။ ဖွံဖိးေရးဘာသာရပ်ေတွကေတာ ့ြပည်သူနီတိ၊ 

ဘဝတစ်သက်တာက မ်းကျင်စရာ၊  ကာယပညာ၊  စုိက်ပျိးေရး၊  ပန်းချ၊ီ 

အိမ်တွင်းမ  စသည်တုိြဖစ်ပါသည်။ ထိုအတူ အသင်းအဖဲွများြဖစ်သည့် 

ကက်ေြခနီ၊ ဘင်ခရာ၊ အားကစားပိင်ပဲွ မျိးစံုတုိြဖင့်လည်း လက်ေတွ 

ပါဝင်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်တတ်ေအာင ်ေလ့ကျင့်ေပးပါသည်။ အိမ်မှာ 

သာဆိုလ င် ဖွံဖိးေရးဘာသာရပ်များှင် ့အသင်းအဖွဲလ ပ်ရှားမ များ 

မလုပ်ိုင်ပါ။ 

ယေန  ပညာေရးမှာ eာဏ်ထက်ြမက်ေသာ IQ  ေကာင်းသူှင့် 

စတ်ိထားြမင့်ြမတ်မ ရိှေသာ EQ ေကာင်းသေူတထွက် ြမင့်ရမည့်အရာက  

ကျန်းမာကံ့ခိုင်သူ (PQ = Physical Quotient)၊ အြခားသူများ၏ 

ယ်ေကျးမ ဓေလ့ အဖုံဖုံကို ေလးစားလိုက်နာတန်ဖိုးထားသ ူ (CQ =  

Cultural Quotient) ှင့် ြပဿနာေြဖရှင်းိုင်သည် ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည ်

ြမင့်မားသ ူ(AQ = Adversity Quotient) များ ေပ ထွန်းလာေရးအတွက်  

ေကျာင်းများက ေလ့ကျင့်ေပးေနတာပါ။  စာေတာ်ပီး  လုပ်ငန်းခွင်မှာ 

ေချာ်ကသူများမှာ ေကျာင်းစာများကိုသာ တစ်စာစာ ေအာ်ခဲ့ကပီး  

အြခားအရာေတမှွာ မလပ်ုတတ်၊ မကိင်ုတတ်၊ ေြဖရှင်းရမှာ ေကာက်က 

တာက အေြခခံတာပါ။ 

စာမေတာ်ကေသာ်လည်း ေကျာင်းမှာကတည်းက  အသင်းအဖွဲ 

အတွင်း၊ အတန်းတွင်း၊ ေကျာင်းတွင်း လုပ်တတ်၊ ကိုင်တတ်၊  ေြဖရှင်း 

တတ်ဖို ဆရာ ဆရာမေတွဆီက၊ သူငယ်ချင်းေတွ၊ အတန်းကီးေတွ၏ 

အေတွအကံမှတစ်ဆင့် သ၊ိ ြမင်၊ ကားမ တိုကိ ုသင်ယတူတ်ေြမာက်ခဲသ့ ူ

များသည် ဘဝမှာ ေတာ်က၊ ေအာင်ြမင်ကသေူတအွြဖစ် ရပ်တည်ေနက 

ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

 ဖွံဖိးတိုးတက်ဖို သင်ယူြခင်း

ေကျာင်းသည ်   သင်ေပးုံသက်သက်သာမက   တကယ်ေတာ့ 

ေလ့ကျင့်ေပးသည့်ေနရာပါ။  ကာယ၊  eာဏ၊  စာရိတ ှင့်  မိတ ဗလ  

အပါအဝင် ဗလငါးတန်ဖွံဖိးေစရန ်ေလ့ကျင့်ေပးေနတာပါ။ အဆိုပါ 

ုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းှင့်  လူမ ဆက်ဆံေရး ဖွံဖိးမ များတွင် “ကိုယ်ခ ာ  

ကျန်းမာဖံွဖိးမ ၊ ေတွးေခ ေြမာ်ြမင်ိင်ုေသာ စွမ်းရည်ြမင့်မားမ ၊ တထွီင် 

ိုင်မ ၊  လူမ ေရးစိတ်ဓာတ်ဖွံဖိးမ ၊  စိတ်ခံစားမ ကို  ထိန်းသိမ်းိုင်မ ၊ 

ကိယ်ုကျင့်တရားကိ ုေလးစားတန်ဖိုးထားိုင်မ ၊ စာနာတတ်မ ၊ အပုညာ 

ခံစားလိုစိတ် ဖွံဖိးမ ၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်မ ှင့် ေခါင်းေဆာင်မ  

အရည်အေသွးြမင့်မားမ ၊ ကျိးေကာင်းညွီတ်စွာ ြပဿနာကိ ုချ်းကပ် 

ေကျာ်လ ားုိင်မ ၊ စည်းကမ်းကုိ ေလးစားလုိက်နာမ ှင့် မတူ ကဲွြပားမ  

များကို နားလည်လက်ခံ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်း”တို   ပါဝင်ပါ 

သည်။ လူသားတစ်ဦးအေနြဖင့်   မြဖစ်မေန ဖံွဖိးရမည့်အရာများပါ။ 

ယင်းတိုသည ်  ဆရာများဆီကသာမက   ရယ်တူအချင်းချင်း၊ 

အတန်းကီးသမူျား၊ အတန်းငယ်သမူျားှင့် ပူးေပါင်းေလက့ျင့်ရပါသည်။ 

ဆရာ့ဆီမှ၊ ဖတ်စာအုပ်ထဲမှ  သင်ယူုံ၊  ဖတ်ယူုံြဖင် ့  ရိုင်သည့် 

တန်ဖိုးြမင့် လူအရည်အေသွးများပါ။ လအူများှင့်အတတူကွ ေနထိင်ု 

မှသာ ရမည့်လူတန်ဖိုးများပါ။ သမူျားအမှား (သိုမဟတ်ု) အားနည်းချက်  

များကုိ ြမင်၊ သိ၊ ကားေနြခင်းြဖင့် မိမိက လုိက်မမှားရန် သတိြပ သင်ယူ 

ေနြခင်းပါ။ ယေနေခတ်သည် ကိုယ်တိုင်မှားပီးမ ှအေတွအကံှင့် 

ပညာရသည့်ေခတ ်မဟုတ်ေတာ့ေပ။  ကိုယ်တိုင်မှားပီးမ ှ အမှားကို 

လက်ခံလ င် သူများအမှားကိုသိပီး မှန်ေအာင်လုပ်သူက  မိမိထက် 

ေရှေရာက်ေနပြီဖစ်၍ ေနာက်တွင်ကျန်ရစ်သသူာ ြဖစ်လာေပလမ့်ိမည်။ 

ထိုသို မိမိှင့်ရယ်တ ူအကီး၊ အငယ်များ၏ ေအာင်ြမင်မ ၊ အားနည်း 

ချက်၊ အမှားများကိ ု ြမင်၊ ကား၊ သ၍ိ မမိကိ ထိသုတူိုထက် ပိေုကာင်း 

ေအာင် စွမ်းေဆာင်ိုင်သည့်အတွက ်သူများဆီမ ှသင်ယူရန်အတွက် 

ေတာ ့ေကျာင်းသိုသွားဖို လိေုပလမ့်ိမည်။ သိုမှသာ ကိယ့်ုအားကိယ်ုကိုး 

တတ်သူ၊  ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ်  ယုံကည်မ တည်ေဆာက်ိုင်ပီး  ဘဝ 

တစ်ေလ ာက် ေအာင်ြမင်သူများ ြဖစ်လာမှာပါ။  

  အများှင့်အတူ ငိမ်းချမ်းစွာ ေနတတ်ဖို သင်ယူြခင်း

ယခုအချက်သည် ေဆာင်းပါးအစတွင ်  အီတလီသူ  ကေလး 

ပညာေရး စိတ်ပညာရှင ်  န်းခဲ့သလို  ကေလးများကိ ုေကျာင်းသို 

က န်ေတာ်တို မဘိများ လ တ်ရြခင်း၏အဓကိရည်ရယ်ချက်ပါ။ ကေလး  

ဘဝ မဆုံး ံးေရးပါ။ ထိုအတ ူလူဘဝမှာ ထပ်ိဆုံးက တတ်က မ်းရမည့် 

ပညာက “လူေတွှင့်အတူ ငိမ်းချမ်းစွာ ေနတတ်ဖို”    “ေပါင်းသင်း 

ဆက်ဆံတတ်ဖုိ”ပါ။ သိုမှသာ မမိေိရာ  မမိပိတ်ဝန်းကျင်ပါ  ငမ်ိးချမ်းမ  

ကို ေဖာ်ေဆာင်ပါလိမ့်မည်။ 

လေူတှွင့် မေနတတ်လ င်၊ လူများ၏သေဘာသဘာဝကုိ နားလည် 

လက်ခံုိင်စွမ်း မ့ဲခ့ဲလ င်၊ လူမ ဆက်ဆံေရးမတတ်လ င် က နေ်တာ်တုိ 

ကေလးေတွသည ်“လူရာမဝင်သူများ” ြဖစ်သွားိုင်ပါသည်။ လူေတွ 

ှင့် ဆိေုပမယ့လ်ည်း မသိားစဝုင်ေတ၊ွ ေဆမွျိးေတှွင့်သာ  မဟတ်ုပါ။ 

လူစိမ်း၊ သူစိမ်းရယ်တူများှင့် ေဆာ့ကစားရင်း၊ စာသင်ရင်း၊ အတန်း 

အကျိး၊ ေကျာင်းအကျိး သယ်ပိုးရင်း  ေပါင်းတတ်၊ သင်းတတ်ရပါမည်။ 

ရယ်တမူျားှင့် ကစားခန်ုကစားခွင့်မရြခင်း၊ အတူကီးြပင်းခွင့်မရြခင်း 

သည် ကေလးဘဝ၏ ြပန်မရိုင်သည့် အကီးမားဆုံး  ဆုံး ံးမ ပါ။ 

အိမ်မှာသာ  စာသင်ေပးခဲ့လ င် အိမ်မှာက   ရယ်တူ  ဘယ်ှဦး   ရှိိုင် 

ပါမည်လ။ဲ ေကျာင်းမှာေလာက် မများိင်ုပါ။ ထိုအတ ူအတန်းကီးသ၊ူ  

အတန်းငယ်သူများှင် ့ေပါင်းတတ်၊ သင်းတတ်ရပါသည်။  သိုမှသာ  

ကီးသူကိုေလးစား၊   ငယ်သူကို   စာနာတတ်ြခင်းှင့်   ရယ်တူကို  

အြပန်အလှန် ေလးစားတတ်ြခင်းဆိုသည့် ငိမ်းချမ်းမ အေြခြပေသာ 

ေြပြပစ်သည် ့    ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရး၏    အဓိကေသာ့ချက်ကိ ု 

ရိုင်မှာပါ။                                                  စာမျက်ှာ ၇ သို 

ေခတ်သစ် မနီေလးလို လိမ ာဖို ေကျာင်းကိ ုသွားကစို
ေဒါက်တာေမာင်သင်း

လူေတွှင့် မေနတတ်လ င်၊ လူများ၏သေဘာသဘာဝကို နားလည်လက်ခံိုင်စွမ်းမဲ့ခဲ့လ င်၊ လူမ ဆက်ဆံေရး 

မတတ်လ င် က န်ေတာ်တို ကေလးေတသွည် “လရူာမဝငသ်မူျား” ြဖစ်သွားိင်ုပါသည။် လေူတှွင့် ဆိေုပမယ့လ်ည်း 

မသိားစဝုင်ေတ၊ွ ေဆမွျိးေတှွင့်သာ  မဟတ်ုပါ။ လစူမ်ိး၊ သစူမ်ိးရယ်တမူျားှင့် ေဆာက့စားရင်း၊ စာသင်ရင်း၊ အတန်း 

အကျိး၊ ေကျာင်းအကျိးသယပ်ိုးရင်း  ေပါင်းတတ်၊ သင်းတတ်ရပါမည။် ရယ်တမူျားင့်ှ ကစားခန်ုကစားခင့်ွမရြခင်း၊ 

အတူကီးြပင်းခွင့်မရြခင်းသည် ကေလးဘဝ၏ ြပန်မရိင်ုသည့် အကီးမားဆုံး ဆုံး ံးမ ပါ။ အိမ်မှာသာ  စာသင်ေပးခဲလ့ င် 

အိမ်မှာက ရယ်တ ူဘယ်ှဦး ရိှိင်ုပါမည်လ။ဲ ေကျာင်းမှာေလာက် မများိင်ုပါ။ ထိုအတူ အတန်းကီးသ၊ူ  အတန်းငယ်သ ူ

များှင့် ေပါင်းတတ်၊ သင်းတတ်ရပါသည်။  သိုမှသာ  ကီးသကူိေုလးစား၊   ငယ်သကူိ ု  စာနာတတ်ြခင်းှင့်  ရယ်တကူိ ု 

အြပန်အလှန် ေလးစားတတ်ြခင်းဆိုသည့် ငိမ်းချမ်းမ အေြခြပေသာ ေြပြပစ်သည့် ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရး၏    

အဓိကေသာ့ချက်ကို ရိုင်မှာပါ



ဇွန်    ၂၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ေကျာင်းဆိုတာ ဒီမိုကေရစီေလ့ကျင့်ကွင်းပါ

အမ်ိကမသိားစတွုင် ဘဝေနာက်ခအံတတူ၊ူ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ 

အတူတူဆုိေတာ့ မတူကဲွြပားမ ၏ တန်ဖုိးများကုိ မသိုိင်နားမလည်ုိင်ပါ။ 

အတန်းေဖာ်များတွင ်   ုန်းကန်လ ပ်ရှားမ ကိုအေြခခံကာ  ဥစ ာဓန 

ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ ကွာဟမ များ၊ မိဘ၏ရာထူးဂုဏ်သိမ ် စသည်ြဖင် ့

အမျိးမျိးေသာ သားသမီးများ စုလံင်လှသည်။ ကဲွြပားြခားနား နမ့်ိကျ 

သည့်ဘဝများကိ ုစာနာတတ်လာသည်။ ထိုအြပင် ေကျာင်းစည်းကမ်း 

တွင် မိဘ၏ရာထူးဂုဏ်သိမ ်စည်းစိမ်အရှိန်အဝါများကိ ုေကျာင်းသို 

သယ်ေဆာင်လာခွင့်မြပပါ။ စာသင်ခန်းတွင် ဆူကံနိမ့်ြမင့်မရှိပါ။ 

အဆင့်အတန်းခွဲြခားမ ကင်း၏။ တန်းတူကိးစားခွင့်၊ ေအာင်ြမင်ခွင် ့

ရှိ၏။ 

ဒမီိကုေရစ၏ီ အှစ်သာရြဖစ်သည့် “တန်းတအူခွင့်အေရးရရိှမ ”   

၏အရသာကိ ု စာသင်ခန်းတွင်  စတင်ခံစားရေပသည်။  အကယ်၍ 

က န်ေတာ်တိုသည် ကိယ့်ုသားသမီးများကိ ုအေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် 

ေကျာင်းသိုမလ တ်ြဖစ်ခဲလ့ င် ဒမီိကုေရစလီူအဖဲွအစည်း၏ အှစ်သာရ 

ြဖစ်သည့် တန်းတအူခွင့်အေရးရမ  အေလအ့ကျင့်ှင့် ယင်း၏တန်ဖိုးကိ ု

က န်ေတာ်တို၏ မျိးဆက်သစ်များ မရိုင်ေတာ့ေပ။ ဤသိုဆိုလ င် 

သားသမီးများ၏  ဒမီိကုေရစအီရသာခစံားခွင့်ကိ ုပတ်ိပင်သမူျားသည် 

က န်ေတာ်တို မဘိများပင် ြဖစ်လာေပလမ့်ိမည်။ ဘဝေနာက်ခ ံမတညူ ီ

သူအချင်းချင်း ေပျာ်ရ င်ငိမ်းချမ်းစွာ ပညာသင်တတ်ရန်၊ နားလည ်

စာနာမ ြဖင့် ေနထိင်ုတတ်ရန်၊ အတန်းအကျိး၊ ေကျာင်းအကျိး ေပါင်းစ ု

ညီညာစွာ သယ်ပုိးတတ်ရန်ှင့် ေနာက်ဆံုးတွင် ဒီမုိကေရစီ၏ အှစ်သာရ  

ြပည့်ဝသည့် “ငမ်ိးချမ်းစွာအတယှူ်တဲွေနထိင်ုတတ်သည့် ိင်ုငသံား” 

များ ြဖစ်ထွန်းလာေစရန် က န်ေတာ်တုိ မြဖစ်မေနအားေပးရေပမည်။ 

သိုပါ၍ ကမ ာတစ်လ ားတွင် “ဒမီိကုေရစကီျင့်စ်အစ စာသင်ေကျာင်း 

က” ဟသူည့်အြမင်ြဖင့် ဒီမုိကေရစီကုိြမတ်ုိးသူ မဘိများသည် မမိတိို 

၏သားသမီးများကိ ုဒမီိကုေရစေီလက့ျင့ေ်ရးကွင်းြဖစ်သည့် ေကျာင်းသို 

ပိုကာ ေလ့ကျင့်ေပးေနပါသည်။  

ေကျာင်းသိုသွားြခင်းြဖင် ့ရလာမည့်လူတန်ဖိုး

ေကျာင်းတက်ခဲ့ကသည့်   မိဘများှင့်  က န်ေတာ်တိုသည် 

“ဖတ်စာအပ်ုှင့် စာေမးပဲွရမှတ်၊ ေအာင်လက်မှတ်အလွန် လူတန်ဖုိး” 

များြဖစ်သည့်   ေအာက်ပါအရည်အေသွးများကို  ရခဲ့ကပါသည်။  

(၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာတွင ် ေဖာ်ြပခဲ့ပီး)။  

က န်ေတာ်တိုသားသမီးများကိုလည်း  

(က) ဘဝေနာက်ခမံတသူမူျားှင့် ငမ်ိးချမ်းစွာအတယှူ်တဲွ ေနထိင်ု 

တတ်သည့် အေလ့အကျင့်ကိ ုအထုံပါရမီြဖစ်လာေစရန်၊ 

(ခ) လူကျင့်ဝတ်ှင့်စည်းကမ်းကို  ေလးစားလိုက်နာ တန်ဖိုးထား 

တတ်လာေစရန်၊ 

(ဂ) ြမင့်ြမတ်မိသားစုဝင်ှင် ့  ြပည့်ဝိုင်ငံသားအြဖစ ်  ြဖစ်ထွန်း      

လာေစရန်၊ 

(ဃ) ကီးသူကုိုိေသ၊ အားနည်းသူကုိ စာနာတတ်သည့် အရည်အေသွး 

ပိုင်ဆိုင်လာေစရန်၊ 

(င) လူမ ဘဝြပဿနာများကို ရဲရင့်စွာ ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းတတ်လာ 

ေစရန်၊ 

(စ) အစ်ေလ့လာသင်ယူေနမှ    ေအာင်ြမင်မည်ဟူသည့်အသိ 

ရင်ဝယ်ပိုက်၍ စ်ဆက်မြပတ်ေလ့လာေနသ ူြဖစ်လာေစရန်၊ 

(ဆ) ဘုရံည်မှန်းချက်များကိ ုစေုပါင်းညွီတ်စွာ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်တတ်သည့် အရည်အေသွးများကို ပိုင်ဆိုင်လာေစရန် 

ဟသူည့် တန်ဖိုးြမင့်ိင်ုငသံားတစ်ဦးတွင် မြဖစ်မေနရိှသင့်သည့် 

အရည်အေသွးများကို ေကျာင်းသိုအေရာက်ပိုပီး မြဖစ်မေန 

တပ်ဆင်ေပးပါလိမ့်မည်။ 

ယေနကမ ာကီးတွင် ကေလးများ၏ ေမွးရာပါအရည်အေသွးများ 

ထက်ြမက်လာပီး လူတန်ဖိုးများ   ြမင့်တက်လာကာ ငိမ်းချမ်းမ ကို 

ြမတ်ုိးတည်ေဆာက်ကမည့် လူရည်ခ န်၊ လူရည်မွန်များ ြဖစ်လာေစ 

ရန် က န်ေတာ်တိုကေလးများကိ ုစုစုေဝးေဝးေလ့ကျင့်ေပးိုင်သည် ့

ေနရာသည် မဘိများ၏အမ်ိေနရာှင့် မလုေံလာက်တာေတာ ့ေသချာပါ 

သည်။ ထိုေနရာသည် ေကျာင်းမှတစ်ပါး အြခားေနရာမရှိဟ ုကမ ာ့ 

ပညာေရးပညာရှင်များက သတ်မှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနက 

ပါသည်။ 

ထိုေကာင့် က န်ေတာ်တို၏ မိဘဘိုးဘွားများ၊ က န်ေတာ်တို 

ကုိယ်တုိင်ှင့် သားသမီးများသည်  မြဖစ်မေနေကျာင်းသုိ   သွားခ့ဲက 

သည်။ ေနာက်မျိးဆက်များကုိလည်း ေကျာင်းသုိဆက်လက် ပုိကဦး 

မည်။ ဘာေကာင့်ပါလ။ဲ ေကျာင်းမသွားခင်က သလူိငုါလိ ုလသူားများ 

ပါ။ ေကျာင်းကထွက်ေတာ့ “တန်ဖိုးြမင့်လသူားများ” အြဖစ် ေပ ထွန်း 

လာကလိုပါ။ ေကျာင်းသွားြခင်းြဖင့် က န်ေတာ်တို ကေလးများ၏ 

အရည်အေသွးနမ့်ိကျသွားစရာအေကာင်း လုံးဝမရိှပါ။ စစုေုဝးေဝးြဖင့် 

ကေလးများကိ ုေလ့ကျင့်သင်ယူေစြခင်းဟာ ဖွံဖိးြခင်း၊ ေအာင်ြမင ်

ြခင်း၏ ေသာ့ချက်ြဖစ်လို ေကျာင်းသိုပိုကြခင်းပါ။ 

ြမန်မာ့သမိုင်းထဲက ေကျာင်းသွားခဲ့ကသည့်လူငယ်များ   

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ သမိုင်းကိ ု   ြပန်လည်ေလ့လာ 

ကည့်လ င်  နတ်ေမာက်က  ေမာင်ေအာင်ဆန်းှင့်  ေမာင်ဘဝင်းတို 

ညအီစ်ကိ၊ု ထုံးဘိကု ေမာင်ြမ၊ မတိ ီလာက ေမာင်ရာဇတ်၊ ေတာင်ကီးက 

စဝ်ေရ သိုက်၊  ပန်းတေနာ်က  ေမာင်သန်ှင့်  ေမာင်ခန်တို ညီအစ်ကို၊ 

မ ေလးက  ေမာင်ဗဟိန်း၊  ဝါးခယ်မက  ေမာင်ု၊  ေပါင်းတလည်က 

ေမာင် ေမာင်၊ ကွတ်ကွင်းက ေမာင်သန်းထွန်း၊ ပုသိမ်က ေမာင်ထွန်းရိှန်၊ 

ေမာင်ဘဦးှင့် ေမာင်မန်းဝင်းေမာင်၊ ကိပင်ေကာက်က ေမာင်ဘေဖ၊ 

ေြမာင်းြမက ေမာင်ဘချိ၊ ဟသ  ာတက မန်းဘခုိင်၊   ေမာင်ဖုိးကျားှင့် 

ေမာင်ေအာင်ေကျာ်၊ ဒီပဲယင်းက ေမာင်စံရှား (ဆရာစံ)၊ ေရ ေတာင်က 

ေမာင်လွန်းေမာင် (သခင်ကိယ်ုေတာ်မ  င်း)၊ ေလာင်းလုံးက ေမာင်ဗထူး၊ 

ဘုတလင်က ေမာင်သိန်းေဖ (သိန်းေဖြမင့်)၊ ေတာင်တွင်းကီးက ေမာင်ဘ 

ေသာင်း၊ ပျ်းမနားက ေမာင်ေကျာ်ငိမ်း၊ သံတွဲက ေမာင်ေကျာ်ရင်ှင့် 

ြမင်း ခကံ ေမာင်ချစ်ေကာင်း စသည်တိုှင့် အြခားေသာသမိင်ုးမှတ်တမ်း 

တင် ေခါင်းေဆာင်များသည် အဂ  လပ်ိကိလုိနုေီခတ် က န်ပညာေရးှင့် 

အမျိးသားပညာေရးတိုကိ ုသင်ယရူန် သတူို၏မဘိများက ေကျာင်းသို 

ေစလ တ်ခဲ့၍သာ  ေနာင်တွင်ထွန်းေတာက်သည့်   လွတ်လပ်ေရး 

ေခါင်းေဆာင်များ ြဖစ်လာခဲ့ကပါသည်။ 

သတူိုသည် က န်ဘဝေရာက်ရိှေနသည့် ြမန်မာများကိ ုလွတ်လပ် 

သည့် သခင်လူမျိးများ ြပန်ြဖစ်လာေအာင် ေဆာင်က်းေပးိုင်ခဲ့က 

ပါသည်။ ြမန်မာ့သမိုင်းထဲက  တန်ဖိုးြမင့်မိဘများ၏ အေြမာ်အြမင ်

ကီးမားမ ေကာင့် သားသမီးများကုိ လွတ်လပ်ေရးကယ်ပွင့်များအြဖစ ်

ြမန်မာသ့မိင်ုးတွင် ထာဝရေတာက်ပေစုသံာမက ြမန်မာတိင်ုးရင်းသား 

အားလုံးကိုလည်း လွတ်လပ်သည့်သခင်ဘဝကို စံြမန်းေစခဲ့သည်။ 

အကယ်၍သူတို၏မိဘများသည ်သားသမီးများကိ ုေကျာင်းသိုမပိုခဲ ့

လ င်ှင့် သူတိုကိုယ်တိုင်ကလည်း   ေကျာင်းမသွားခဲ့လ င်   သမိုင်း 

မှတ်တမ်းထဲက     ဂုဏ်ြပခံြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးေခါင်းေဆာင်များ 

ြဖစ်လာစရာအေကာင်းမရိှသလိ ုက န်ေတာ်တိုိင်ုင၏ံ က န်သက်သည် 

လည်း ဆက်၍ရှည်သွားိုင်ပါသည်။ ယေနအခါမှာလည်း မိမိသား 

သမီး၏ ေရှေရးှင့် ြမန်မာလ့ူအဖဲွအစည်း၏ အနာဂတ်ကိ ုေတာက်ပ 

ေအာင် ဖန်တီးုိင်စွမ်းရိှသည့် အဖုိးတန်ြမန်မာမိဘများှင့် ေကျာင်းတက် 

သည့် မျိးဆက်သစ်များ ြမန်ြပည်တစ်လ ားတွင် ဆက်လက်ြပည့်လ မ်း 

ေစလိုပါသည်။ 

ယေနေကျာင်းကိုကည့်၍ ိုင်ငံ့အနာဂတ်ကိုသိိုင်

ဗတိသိ  နန်းရင်းဝန်ေဟာင်း “ဒစ ေရလ”ီ က “ယေန ကေလးေတ ွ

ပညာေရးအေြခအေနကိသုရိင် အဒဲီိင်ုငရံဲ အနာဂတ်ကံကမ ာကိ ုကျ

ွု်ပ်ေဟာကန်ိးထတ်ုိင်ုသည်”တဲ။့ ေဆာင်းပါးတစ်ေနရာတွင် ေဖာ်ြပ 

ခဲ့သလို  ယေနပညာသင်ေကျာင်းဟာ  အနာဂတ်လူအဖွဲအစည်း၏ 

ေရှေြပးပုစံပံါ။ သင်ကား၊ သင်ယရူာေနရာသက်သက်မဟတ်ုပါ။ ပညာ 

ေရးကို ေရှတန်းကအေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည့် ေကျာင်းေကာင်း၊ 

စာသင်ခန်းက လူခ န်၊ လူေကာင်းများ ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ေပးခဲ့လ င် 

အဲဒီိုင်ငံ၏အနာဂတ် ေရ ေရာင်ေတာက်ပေနမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်းမေကာင်း၊ ပညာေရးညံခ့ဲလ့ င်ေတာ ့“ဓားမေနာက်ပတ်ိ 

ေခွး” ိင်ုငသံာြဖစ်လာပါလမ့်ိမည်။ ထုိထက်ဆုိးသည်က သားသမီးကိ ု

ေကျာင်းမပိုသည့ ်  မဘိများှင့်  ေကျာင်းမတက်သည့ ်၊ ပညာမသင်သည့် 

မျိးဆက်သစ်များ၏ ရာ န်းများလာခဲ့လ င် ထိုလူအဖွဲအစည်းသည ်

“အသိဉာဏ်ချိတဲ့သည့် ွံထဲကတက်ိုင်မည်မဟုတ်” ဟု ြမင်မိပါ 

သည်။ တကယ်ေတာ့ ေကျာင်းဟာတန်ဖိုးမြဖတ်ိုင်သည် ့လူသား၊ 

စန်ိေကာင်း၊ ေကျာက်ေကာင်းများကိ ုပိမုိတုန်ဖိုးတက်လာ၊ ြမင့်မားလာ 

ေအာင် ဆရာမွန်၊ ဆရာြမတ်များထအံပ်၍ ေလက့ျင့်ေပးသည့် ေနရာပါ။ 

ဒါကို ဗိတိသ နန်းရင်းဝန်ေဟာင်းကသိပီး အနာဂတ်ိုင်ငံ၏  အေြခ 

အေနကို ေဟာကိန်းထုတ်မည်ဟ ုဆိုခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

သိုပါ၍ ကဗျာစာဆိုဆရာကီး တင်မိုး၏ 

 မနီကေလး ဘယ်ကိုသွား

 စာသင်ေကျာင်းကိုသွား။

 စာသင်ေကျာင်းက ဘာေတွသင်

 စာေရးစာဖတ်သင်။ 

 စာေရးစာဖတ ်ဘာလုပ်ဖို 

 မနီ လိမ ာဖို။ 

ဟ ုဆိသုကဲသ့ို လမိ ာြခင်းတွင် ရိှပီးသားဗလငါးတန်အြပင် (၂၁) ရာစ ု

တွင် ထပ်ြဖည့်အပ်သည့် အုိင်ကျ (IQ) လည်းထက်၊ အီးကျ (EQ) လည်း 

ြမင့်၊  ကျန်းမာကံ့ခိုင်သည် ့ပီကျ (PQ)လည်းေကာင်းမွန်၊ ယ်ေကျး 

မ  အဖုဖံုကံိလုည်းနားလည်လက်ခသံည့် စကီျ  (CQ) ရိှသ၊ူ မမိကိိုးကွယ် 

ရာဘာသာတရားကိ ုေလးစားလိုက်နာတန်ဖိုးထား လက်ခံကျင့်သုံး 

သည့် အက်စ်ကျ (SQ = Spiritual Quotient) ြပည့်ဝသူှင် ့အခက် 

အခဲမှန်သမ ကို ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းေကျာ်လ ားိုင်စွမ်း ေအကျ (AQ) တို 

ှင့် ြပည့်စုံရန်အတွက ်မျိးဆက်သစ်ကေလးများကိ ုေကျာင်းများက 

ေလက့ျင့်ေပးေနပါသြဖင့် ေခတ်သစ်မနေီလးလိ ုလမိ ာသမူျား ြဖစ်လာ 

ရန်ှင့် သားသမီး၏  ထွန်းေတာက်သည့အ်နာဂတ်ကိ ုဖန်ဆင်းိင်ုရန် 

က န်ေတာ်တိုမိဘများက   မိမိတို၏ကေလးများကို   ေကျာင်းသို 

မြဖစ်မေနပိုကရန်ြဖစ်ပါသည်။

  အနာဂတ်ေခါင်းေဆာင်ေလာင်း သားသမီးများ ေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င် 

ေဘးရန်ကင်းကင်း ေကျာင်းတက်ပညာသင်ိုင်ရန်အတွက်လည်း 

မိဘ၊ ဆရာသမားှင့် တာဝန်ရိှသူများက ဝုိင်းဝန်းပ့ံပုိးေပး၊ ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ေပးကပါရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ်ေရးသားလိုက်ရပါ 

သည်။ ။

ကျမ်းကုိး။ ။ (၁)  P.P. Lillard (1997) Montessori in the   

classroom. 

  (၂)  သမိင်ုးသေုတသနဦးစီးဌာန (၂၀၁၁) ေခတ်ေရစီး 

ထဲက ပုဂ ိလ်များ။

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   ဆရာ   ဆရာမ  ၂၄၈၂   ဦး     ဆက်သွယ်သတင်းပိုခဲ့ပါ  

သည်။

ဆက်သွယ်သတင်းပုိရန် ဆ ရိှပါေသာ်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးှင့် အြခားေသာ အခက်အခဲ 

များေကာင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း သတင်းပိုိုင်ြခင်းမရှိေသာ ဆရာ ဆရာမများအတွက် သတင်းပို 

ဆက်သွယ်ရမည့်ရက်ကို (၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေပးလိုက်ေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

တာဝန်မှ ကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရးဝန်ထမ်းများအား သတ်မှတ်ရက်တိုးြမင့် ဖိတ်ေခ ြခင်း



ဇွန်   ၂၊   ၂၀၂၂

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီမှ

ကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက်     လိုအပ်သည့် 

ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာစစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ေပးပီး 

သတ်မှတ်အကွာအေဝးအတိုင်း   ေနရာချထားေပး 

သည်။ 

ဦးစွာ     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ 

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင ်   ဗိုလ်ချပ် 

ေဇာ်မင်းထွန်းက တုိင်းြပည်တည်ငိမ်ေအးချမ်းမှ ဖံွဖိး 

တုိးတက်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ေခတ်အဆက်ဆက်  

အစိုးရှင့ ်တပ်မေတာ်က တိင်ုးရင်းသားြပည်သလူထူ ု

ှင့်    အတူလက်တွဲ၍     ငိမ်းချမ်းေရးရရှိေအာင ်

အားသွန်ခွန်စုိက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခ့ဲမ ၊ တစ်ုိင်ငံ 

လုံးပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး  သေဘာတစူာချပ်  

(NCA)ပါ    အချက်အလက်များ၊    တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများ၏ NCA တွင် ပါဝင် 

လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့မ ၊ ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်၍  

အစိုးရအဆက်ဆက်      က  အလိုက်ေဆွးေွး 

အတည်ြပိင်ုခဲမ့ ှင့ ်ေဆွးေွးရန်ကျန်ရိှေနေသးသည့ ် 

က  များ၊ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး  

မင်းေအာင်လ  င်၏ ဖိတ်ေခ ချက်ြဖင့ ်တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိင်ုအဖဲွတစ်ဖဲွချင်းအလိက်ု ေခါင်းေဆာင် 

များအပါအဝင် အဖဲွဝင်  ှစ်ဦးစကီိ ုကိယ်ုတိင်ုေတွဆု ံ

ေဆွးေွးြခင်း၊     တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်   တုိင်းရင်းသားတုိ၏    စာေပ၊ 

ဘာသာစကား၊      ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်များှင့် 

ဓေလထ့ုံးစမံျားကိ ုေဆာင်ရက်ခဲမ့ ှင့ ်တိင်ုးရင်းသား  

များ၏ အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်း၊ စာေပ၊ ယ်ေကျးမ  

တိုှင့်ပတ်သက်၍   ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏   အားေပး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိမ ။

မုိးရာသီအတွင်းြဖစ်ေပ လာမည့်  ဆုိင်ကလုန်း 

မန်ုတိင်ုးှင့ ်သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကညူကီယ်ဆယ်  

ေရးလုပ်ငန်းစ်များ  ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ၊ 

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်      သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ကာကွယ်ေရး၊     သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးှင့ ်ရာသဦတေုဖာက်ြပန်မ  ကိတင် 

ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ု  အမျိးသားေရးအသွင် 

ြဖင့် ပုံေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိမ ။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ စတင်ေတွရိှမ ၊ ကူးစက် 

ြပန်ပွားမ ၊ ေရာဂါလက ဏာများှင့် သတိြပရမည့ ်

အချက်များ၊ ကျန်းမာေရးအသ၊ိ ကျန်းမာေရးသတြိဖင့ ် 

သတိြပလိုက်နာ     ေနထိုင်သင့်သည့်အချက်များ၊ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် ေမ ၂၆ ရက်မှ ဇွန်  

၁ ရက်အထိ ေကျာင်းအပ်ှံေရးသီတင်းပတ်အြဖစ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ        ိုင်ငံသားတိုင်းရပိုင်ခွင့ ်

ြဖစ်သည့ ်    ပညာသင်ယူမ မဆုံး ံးေစေရးအတွက ်

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည် 

များကုိ Power Point Presentation ြဖင့် ကျယ်ကျယ် 

ြပန် ြပန်   ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်     ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် ဦးခင်ေမာင်ဦးက ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်   

အေထေွထေွရးေကာက်ပဲွလပ်ုငန်းစ်များ၊  မမဲသမာမ  

များှင့်   တရားမဲ့ြပကျင့်မ ြဖစ်စ်များတွင ်  ပါဝင် 

ပတ်သက်ကျးလွန်ခဲသ့မူျားကိ ု အေရးယေူဆာင်ရက် 

မ အေြခအေနအပါအဝင် ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ  

ေကာ်မရှင်က ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် လုပ်ငန်းစ် 

များကို Power  Point Presentation ြဖင့် ရှင်းလင်း  

ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် သတင်းဌာနများမှ သတင်းေထာက် 

များ၏ သရိှိလိသုည့ ်ေမးြမန်းမ များအေပ  ိင်ုငေံတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ သတင်းထတ်ုြပန်ေရးအဖဲွ  

ေခါင်းေဆာင် ဗုိလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်း၊ ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်ဦးခင်ေမာင်ဦးှင့ ်

ဌာနဆိင်ုရာသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖဲွ ကုိယ်စားလှယ် 

များက ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြပာကားပီး  သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပွဲကိ ုုပ်သိမ်းခဲ့သည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပသွားမည်

အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်   သတင်း 

မီဒီယာများ           မှီြငမ်းကိုးကားိုင်ေရးအတွက ် 

ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊  မိုးရာသီအတွင်း  

ြဖစ်ေပ လာမည့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းှင့်  သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ် ကူညီကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ  

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရိှမ ၊ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

ဆိုင်ရာ  အချက်အလက်များ၊  စက်သုံးဆီဆိုင်ရာ 

ကစိ ရပ်များ၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်ဆိင်ုရာ ကစိ ရပ် 

များ၊ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၏ ၂၀၂၀      

ြပည့်ှစ်   အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲှင့်စပ်လျ်း၍   

စစ်ေဆးေတွရှိချက်များ၊    ိုင်ငံေရးပါတီများအား 

စစ်ေဆးြခင်းမှတ်တမ်းများှင့ ်    ေဆာင်ရက်ချက ်

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကိ ု  ခင်းကျင်းြပသထားရှိရာ 

တက်ေရာက်လာကသူများက    လိုက်လံကည့်  

ေလ့လာခဲ့ကေကာင်းှင့ ်   သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲ

ြပလုပ်မ ၊    ေမးြမန်းေြဖကားမ     အြပည့်အစုံကိ ု

ဆက်လက်ေဖာ်ြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    သတင်း 

ရရှိသည်။

သတင်းစ်

 ဒဂုံတက သိုလ်မှ

အဓိကေတာ့      ေကျာင်းတက်ချနိ်နဲ    

ေကျာင်းဆင်းချနိ်ကိ ု  ယာ်ခပ်စိတ်စိတ် 

ေလး   ေြပးဆွဲေပးဖို   အသိေပးမှာကား 

ထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ဗ လ 

အများပိုင်ကုမ ဏီလီမိတက်က     ဒဂုံ 

တက သိုလ်     ယာ်ရပ်နားဝန်းြဖစ်တဲ ့

ဂိတ်ရင်းကိုအေြခြပပီးေတာ ့ YBS - 25 

နဲ  YBS - 30 ယာ်လိုင်းေတွကိ ု  ေနစ် 

ေြပးဆွဲေပးေနတာြဖစ်တဲ့အတွက် ဒီေန  

တိုးချဲေြပးဆွဲေပးတဲ ့  YBS - 128 ယာ် 

လိင်ုးသစ်နဲပါဆိရုင် စစုေုပါင်း ယာ်လိင်ုး  

(၃) လိုင်းြဖစ်သွားပါတယ”် ဟု  ရန်ကုန် 

တိင်ုးေဒသကီး ပဂု လကိသယ်ယပူိုေဆာင် 

ေရးကီးကပ်မ ေကာ်မတ ီ(YRTC) တဲွဖက် 

အတွင်းေရးမှး      ဦးလျန်ကျင့်မန်က 

ေြပာသည်။

 အဆိုပါ  YBS - 128   ခရီးသည်တင ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် အေြခခံပညာေကျာင်းများ၏ ေကျာင်းအပ်ံှမ  
သီတင်းပတ်အြဖစ ်ေမ ၂၆ ရက်မှ ဇွန်  ၁  ရက်အထိသတ်မှတ်၍ ေကျာင်းသား  
ေကျာင်းသူများအား  ေကျာင်းအပ်ှံမ လက်ခံြခင်းများကိ ု ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  
ေကျာင်းအပ်စတင်လက်ခံသည့ ် ေမ ၂၆ ရက်မှ  ယေနအထိ  ေကျာင်းအပ်ှံေရး 
သီတင်းပတ်အတွင်း တိုင်းေဒသကီးှင့်  ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ  အေြခခံပညာ 

ေကျာင်းများ၊  ကိုယ်ပိုင်ေကျာင်းများှင့ ်  ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်း 
များ၌ ေကျာင်းအပ်ှံသ ူေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ  ၅၆၀၉၆၇၆   ဦးရှိေကာင်း 
အေြခခံပညာဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။ 

ယေနတွင်လည်း တိုင်းေဒသကီးှင် ့  ြပည်နယ်အသီးသီးရှ ိ  အေြခခံပညာ 
ေကျာင်းများအလိုက် ေကျာင်းအုပ်ကီးများ၊ ေကျာင်းအုပ်ချပ်မ တာဝန်ခံများှင့် 
ဆရာ  ဆရာမများက   ေကျာင်းလာေရာက်အပ်ှံသ ူ   မိဘအုပ်ထိန်းသူများှင် ့
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ေကျာင်းအပ်ံှိင်ုေရး ေဆာင်ရက် 
ေပးကပီး ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများအတွက ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှအခမဲ့ 
ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သည် ့စာေရးကိရိယာများှင့ ်ေကျာင်းသုံးစာအုပ်များကိုလည်း 
တစ်ပါတည်း ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ကသည်။ 

ေကျာင်းများ၏ လုံ ခံေရးှင့ ်ေကျာင်းအပ်ံှမ  လက်ခေံဆာင်ရက်သည့ ်ဆရာ၊  
ဆရာမများ၊ လာေရာက်ေကျာင်းအပ်ှံကသည့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့ ်
မဘိများ၏ လုံ ခံေရးအတွက် သက်ဆိင်ုရာလုံ ခံေရးတာဝန်ရိှသမူျားှင့် တာဝန်သ ိ
ြပည်သူများက ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ယင်းသို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကိ ုတိင်ုးေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးမှ 
တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်ကည့် အားေပးကပီး လိုအပ်သည်များေပါင်းစပ် 
ညိ  င်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။                        သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၁

အေြခခံ      စာကည့်တိုက်ပညာ 

သင်တန်းဖွင့လှ်စ်ိင်ုေရး  လပ်ုငန်းညိ  င်း 

အစည်းအေဝးကို   ယမန်ေန    နံနက် ၁၀    

နာရီတွင်   ရန်ကုန်မိ    ဗိုလ်တေထာင် 

မိနယ်  (၅၁) လမ်း  မဟာနဝရတ်ကွန်ဒိရိှု  

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး     စာကည့်တုိက် 

များ     ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီုံးခန်း၌ 

ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးတွင ်    ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး စာကည့်တိုက်များ ကီးကပ ်

ေရးေကာ်မတီဥက    ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

ဥပေဒချပ်ဦးေဌးေအာင်က        အေြခခံ 

စာကည့တ်ိက်ုပညာ သင်တန်းေအာင်ြမင် 

စွာ ဖွင့လှ်စ်ိင်ုေရးအတွက် ဆပ်ေကာ်မတ ီ

များမှ   ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေစလိ ု

ေကာင်း၊    သင်တန်းသုိ     စာကည့တ်ိက်ု 

တွင် အမှန်တကယ်ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်

စာကည့်တိုက်မှးများကိုသာ ေရးချယ် 

ေပးေစလိုေကာင်း၊ သင်တန်းဖွင့်ရာတွင ်

သင်တန်းသားများအတွက် အမှန်တကယ် 

အကျိးရိှေစမည့် သင်ခန်းစာများ၊ သင်တန်း 

နည်းြပများကိုသာ စီစ်ေဆာင်ရက်ေပး 

ေစလုိေကာင်း၊ သင်တန်းတွင် ညေနပုိင်း 

အေြခခံစာကည့်တိုက်ပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကျင်းပ

စာကည့ခ်ျန်ိ၌ သင်တန်းသားများအတွက် 

စာေပဆိင်ုရာဗဟုသုတများ၊ စာကည့်တုိက် 

ဆိုင်ရာ    ဗဟုသုတများရရှိေရးအတွက ်

ေဟာေြပာပွဲများ  ထည့်သွင်းစီစ်ကေစ 

လိုေကာင်း၊   ယခုဖွင့်လှစ်မည့်အေြခခံ 

စာကည့်တိုက်ပညာ      သင်တန်းသည် 

ပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ်မည့ ်        သင်တန်း 

ြဖစ်သြဖင့ ်   အဘက်ဘက်မှလိအုပ်မ များ 

မရှိေစရန ်အထူးဂုြပေဆာင်ရက်ေစလို 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍     အစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်လာကသည့် ဖိတ်ကားေရး 

ှင့ ်  ကိဆိေုနရာချထားေရးဆပ်ေကာ်မတ၊ီ 

သင်ကားေရးဆပ်ေကာ်မတီ၊    ဧည့်ခံ 

ေက းေမွးေရးဆပ်ေကာ်မတ၊ီ အခမ်းအနား 

ြပင်ဆင်ေရးဆပ်ေကာ်မတမီျားမှ တာဝန် 

ရိှသမူျားက မိမိတုိတာဝန်ယူ ေဆာင်ရက် 

ရမည့်    လုပ်ငန်းစ်များှင့်စပ်လျ်း၍ 

အေသးစိတ်ေဆွးေွးကသည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ယာ်လိုင်းသစ်မှာ     ဒဂုံတက သိုလ် 

ဂတ်ိရင်းမှတစ်ဆင့ ်မင်းရေဲကျာ်စွာလမ်း- 

ြပည်ေထာင်စုလမ်း - ပင်လံုလမ်း - သံသုမာ 

လမ်း - ေလးေထာင့်ကန်လမ်း- အေရှ 

ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း-   ေရ ဂုံတိုင်လမ်း-  

လင့လ်မ်း-ဓမ ေစတလီမ်း- ဗားကရာလမ်း 

- ြပည်လမ်း - ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း 

တိုကို   အသွား/အြပန်    လမ်းေကာင်း 

အတိုင်း ြဖတ်သန်းသွားလာမည်ြဖစ်ပီး 

ဒဂုံတက သိုလ်- ဘုန်းကီးေကျာင်းေကွ၊  

၇/၈ လမ်းဆုံ၊   မဝတလမ်းဆုံ၊   ေဘလီ၊ 

စြံပေစျး၊ အသင်းတိက်ု၊ လမ်းဆု(ံြမင်းပိင် 

ကွင်း)၊ တာေမွအဝုိင်း၊ ေရ ဂံုတုိင်၊ အုတ်လမ်း၊ 

လင့်လမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊ ဟယ်ပင်၊ စိန်ဂ န်း၊ 

ဗဟိုရ်စည်မှတ်တိုင်ှင့ ်   သခင်ြမပန်း ခ ံ

ဂတ်ိဖျားအထိ ေြပးဆဲွေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယာ်စီးခ န်းထားကိုလည်း ခရီးသည် 

တစ်ဦးလ င် ေငကွျပ် ၂၀၀ သာ ေကာက်ခ ံ

မည်ြဖစ်ပီး YPS ကတ်စနစ်ကုိအသံုးြပ၍  

ေငွေပးေချိုင်ကေကာင်းလည်း   သိရ 

သည်။

လက်ရှိ ဒဂုံတက သိုလ်ယာ်ရပ်နား 

ဝင်းကိုအေြခြပ၍     ဒဂုံတက သိုလ်မ ှ

သခင်ြမပန်း ခံမှတ်တိုင်ထိကို    YUPT 

ကုမ ဏီ၊  YBPC   ကုမ ဏီှင့်   ဗ လ 

အများပိုင်ကုမ ဏီလီမိတက် (YBS) တိုမှ 

ေနစ်  YBS  ယာ်လိုင်း   ၁၂  လိုင်းြဖင့ ်

ေြပးဆဲွေပးလျက်ရိှရာ ယေနစတင်တုိးချဲ 

ေြပးဆဲွေပးသည့ ်YBS - 128 ခရီးသည်တင်  

ယာ်လိင်ုးသစ်အပါအဝင် YBS ယာ်လိင်ုး  

စုစုေပါင်း    ၁၃  လိုင်းရှိပီြဖစ်ေကာင်း  

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ပဂု လကိသယ်ယ ူ

ပိုေဆာင်ေရးကီးကပ်မ ေကာ်မတ ီ(YRTC) 

မှ သိရသည်။

သတင်း- ပွင့်သစ ာ

ဓာတ်ပုံ- စိုးြမင့်ေအာင်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် ေကျာင်းအပ်ှံေရး
သီတင်းပတ်အတွင်း ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၅၆ သိန်းေကျာ် ေကျာင်းအပ်ှံ



ဇွန်   ၂၊   ၂၀၂၂

၁။ ြမန်မာိုင်ငံ အမျိးသား လူအခွင့်အေရး ေကာ်မရှင်အေနြဖင့် အဓိက လုပ်ငန်းတာဝန် (၂) ရပ် 
ြဖစ်ေသာ လူအခွင့်အေရး ြမင့်တင်ေရးှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို ေကာ်မရှင ်ဥပေဒ 
အခန်း (၅) ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအရ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။
၂။ ထိုသို ေဆာင်ရက်ရာတွင် ြမန်မာိုင်ငံ အမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်သည် ေကာ်မရှင ်
ဥပေဒပုဒ်မ ၄၃ အရ အကျ်းကျေနသူများ၊ အချပ်အေှာင်ခံေနရသူများ သိုမဟုတ် ထိန်းသိမ်းေစာင့် 
ေရှာက်ထားြခင်း ခံရသူများကို လူအခွင့်အေရးှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များ၊ 
ြပည်တွင်းဥပေဒများှင့အ်ည ီလသူားချင်း စာနာေထာက်ထားမ ြဖင့ ်ေစာင့ေ်ရှာက်ထားြခင်း ရိှ မရိှ စစိစ်ိင်ု 
ရန်အတွက် အကျ်းေထာင်၊ အကျ်းစခန်းများှင့် ရဲစခန်း၊ တရားုံး၊ ေဆးံုအချပ်ခန်းများကုိ လျာထား 
ချက်ေရးဆွဲ၍ စ်ဆက်မြပတ် သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးလျက်ရှိပါသည်။ 
၃။ ကည့် စစ်ေဆးေရးအဖွဲတွင ်လိုက်ပါေသာ ကည့် စစ်ေဆးေရးအဖွဲဝင်များသည ်ကျန်းမာေရး 
ဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး  န်ကားချက်များှင့်အညီ အကျ်း 
ေထာင်၊ အကျ်းစခန်း၊ အချပ်ခန်းအတွင်း ဝင်ေရာက်ကည့် စစ်ေဆးပါသည်။
၄။ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ေမလအတွင်း အကျ်းေထာင် ၈ ခု၊ အချပ်ေထာင် ၂ ခု၊ အကျ်းစခန်း 
၇ ခုှင့် ရဲစခန်းအချပ်ခန်း ၁၀ ခုကို ကည့် စစ်ေဆးိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းတိုမှာ-

စ်   အကျ်းေထာင်/အချပ်ေထာင်       အကျ်းစခန်း ရဲစခန်းအချပ်ခန်း
(၁) ကျိင်းတုံ ေကျာက်ြဖေတာင ် ကျိင်းတုံမိမ
(၂) မိတ် ဆင်ြဖရှင ် တာချလီိတ်မိမ
(၃) ေနြပည်ေတာ်အချပ်ေထာင ် ကင်းသာ(၁) မိတ်မိမ
(၄) မအူပင် ကင်းသာ(၂) လား  းမိမ
(၅) ဟသ  ာတ ေတာင်ေလးလုံး လား  းနယ်ေြမ
(၆) လား  း ထီးခမ်း ြမစ်ကီးနားမိမ
(၇) ြမစ်ကီးနား ဘန်းကန် ေညာင်ဦးမိမ
(၈) ေညာင်ဦး       - ပုဂံနယ်ေြမ
(၉) ေညာင်ေရ        - ေတာင်ကီးမိမ
(၁၀) ေတာင်ကီးအချပ်ေထာင ်       - ေတာင်ကီးနယ်ေြမ

၅။ ေကာ်မရှင်သည ်၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ေမလအထိ အကျ်းေထာင် ၈ ခုှင့် အချပ်ေထာင် ၂ 
ခုတွင် ထိန်းသိမ်းထားသည့် အကျ်းသား ၅၃၄၈ ဦး၊ အချပ်သား ၂၅၂၃ ဦး၊ အကျ်းစခန်း ၇ ခုတွင် 
ထိန်းသိမ်းထားသည့် အကျ်းသား ၁၀၀၇ ဦးှင့် ရဲစခန်းအချပ်ခန်း ၁၀ ခုတွင် ထိန်းသိမ်းထားသည့ ်
အချပ်သား ၄၁၉ ဦးတိုကို ေတွဆုံခဲ့ပီး  ကည့် စစ်ေဆးချနိ်တွင်လည်း  အကျ်းသား/အချပ်သား 

အိပ်ေဆာင်များ၊ အသုံးအေဆာင်များ၊ တစ်ဦးချင်း ရရှိမည့် အသုံးအေဆာင်များ ရရှိမ အေြခအေနများ၊ 
ေနထိင်ုစားေသာက်မ  အေြခအေနများ၊ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ များ၊ ေသာက်သုံးေရ ရရိှမ အေြခအေန 
များကိ ုအကျ်းေထာင်၊ အကျ်းစခန်းများအတွင်းသို ေနရာလပ်မကျန် လွတ်လပ်စွာ ဝင်ေရာက်၍ ကည့်  
စစ်ေဆးိုင်ခဲ့ပါသည်။
၆။ ထိုြပင် အကျ်းသား/အချပ်သားများကို ယင်းတို၏ အိပ်ေဆာင်ှင့် တာဝန်ကျေနရာများတွင ်
လိုက်လံေတွဆုံကာ စားဝတ်ေနေရးအေြခအေန၊ ည်းပန်းှိပ်စက်မ  ရှိ မရှိ၊ ေထာင်ဝင်စာပစ ည်းများ 
ြပည့်စုံစွာ ရရှိြခင်း ရှိ မရှိ၊ ရသင့်ရထိုက်ေသာ အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ ရရှိြခင်း ရှိ မရှိတိုကို ေမးြမန်း 
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ တစ်ဦးချင်း ေတွဆုံတင်ြပလိုေသာ အကျ်းသား၊ အချပ်သားများကို ကည့် စစ် 
ေဆးေရးအဖွဲမ ှေမးြမန်းမှတ်တမ်းတင်ြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ 
၇။ ယင်းသို ကည့် စစ်ေဆးစ်  အကျ်းသား ၁၂ ဦး၊ အကျ်းသူ ၂ ဦး၊ အချပ်သား ၁၃ ဦး၊ အချပ်သူ 
၃ ဦး၊ စုစုေပါင်း ၃၀ ဦးတိုသည် ကည့် စစ်ေဆးေရးအဖွဲှင့ ်      သီးြခားေတွဆုံခွင့ ်  ေတာင်းခံခဲ့သြဖင့ ်
ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၃၊ ၄၄ တိုှင့်အညီ သီးြခားစီ ေတွဆုံ 
ေမးြမန်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။
၈။ ကည့် စစ်ေဆးေရးအဖဲွသည် အကျ်းေထာင်၊ အကျ်းစခန်း၊ ရဲစခန်းအချပ်ခန်းများကုိ ကည့်  
စစ်ေဆးရာတွင ် ြမန်မာိုင်ငံ အမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင ်ဥပေဒဆိုင်ရာ  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ 
ကုလသမဂ က  ြပ  ာန်းထားသည့် အကျ်းသားများအေပ  ြပမူဆက်ဆံမ ှင့် စပ်လျ်းေသာ အနိမ့်ဆုံး 
စံ န်းများှင့် ညီ/မညီ ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး ေအာက်ပါေတွရှိချက်များကိ ုသက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စ ု
အဆင့်အဖွဲအစည်းများသို ေပးပိုအကံြပခဲ့ပါသည-်

စ် အေကာင်းအရာ  အေရအတွက်
(၁) အစားအေသာက်ဆိုင်ရာ ၁  ချက်
(၂) အုပ်ချပ်မ ဆိုင်ရာ ၄၃  ချက်
(၃) ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ၄၉  ချက်
(၄) အေဆာက်အဦဆိုင်ရာ ၂၃  ချက်
(၅) ပညာေရးဆိုင်ရာ ၁  ချက်
(၆) သန်ရှင်းေရးဆိုင်ရာ ၅  ချက်
(၇) ေသာက်သုံးေရဆိုင်ရာ ၂  ချက်
 စုစုေပါင်း ၁၂၄ ချက်

၉။ ေပးပိုခဲ့သည့ ်အကံြပချက် ၁၂၄ ချက်တွင် ြပန်ကားချက ်၉၉ ချက်ရှိပီး ၂၅ ချက် ကျန်ရှိပါသည်။ 
ြပန်ကားလာမ တွင် ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ  ၆၅ ချက် (၆၅.၆၆ %) ှင့် ေဆာင်ရက်ဆဲ ၃၄ ချက် (၃၄.၃၄ %) 
ရှိပါသည်။ 

၁၀။ အဆုိပါ ြပန်ကားချက်များအရ ေကာ်မရှင်၏ အကံြပချက်များအေပ  ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ၊ ေဆာင် 
ရက်ဆ ဲအေြခအေနများကိ ုေလလ့ာေစာင့်ကည့ြ်ခင်း၊ ထပ်မစံစ်ေဆးချန်ိတွင် ြပန်လည်ကည့် စစ်ေဆးြခင်း 
လိုအပ်ချက်များရှိပါက ထပ်မံ၍ အကံြပတိုက်တွန်းြခင်းများ ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ အမျိးသား လူအခွင့်အေရး ေကာ်မရှင်
ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁  ရက်

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ေမလအတွင်း အကျ်းေထာင်၊ အကျ်းစခန်း၊ ရဲစခန်းအချပ်ခန်းများ

ကည့် စစ်ေဆးမ ှင့် စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

သတင်းထုတ်ြပန်ချက် အမှတ်စ်( ၃ /၂၀၂၂)

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ေမလအတွင်း အကျ်းေထာင်၊ အကျ်းစခန်း၊ 

ရဲစခန်းအချပ်ခန်းများ ကည့် စစ်ေဆးမ ှင့် စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်

ရန်ကုန် ဇွန် ၁
ဒသမအကမ်ိေြမာက် အာဆယီeံာဏ် 

စမ်းပေဟဠိပိင်ပွ ဲ  - ိုင်ငံအဆင့် (10th 

Asean Quiz – National Level) ကို 
ယေနနနံက်ပိင်ုးက ရန်ကန်ုမိ  ြပည်လမ်း 
ရိှ ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင်သံကား Studio 
(A) ၌ ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ ပိင်ပွဲသို သက်ဆိုင်ရာဌာန 
အသီးသီးမှ တာဝန်ရိှသမူျား၊ အေြခခပံညာ 
ေကျာင်းများမှ ဆရာ ဆရာမကီးများ၊ 
ပိင်ပဲွဝင်ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသမူျား၏ 
မိဘအုပ်ထိန်းသူများ၊ တုိင်းေဒသကီးှင့် 
ြပည်နယ်ကုိယ်စားြပ ပိင်ပဲွဝင် ေကျာင်း 
သား ေကျာင်းသ ူ၁၀ ဦးှင့ ်အေြခခပံညာ 
ေကျာင်းများမှ ကည့် အားေပးကသည့် 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ တက်ေရာက် 
ကသည်။

ေရှးဦးစွာ အာဆီယံသီချင်း (ASEAN 
Anthem)ကို ဖွင့်လှစ်၍ အာဆီယံအလံ 
အား အေလးြပကသည်။ 

ိုင်ငံ့ဂုဏ်ကိ ုြမင့်တင်
ထိုေနာက် ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင ်

သံကား  န်ကားေရးမှးချပ် ဦးရဲိင်ုက 
အဖွင့်အမှာစကား  ေြပာကားရာတွင ်

၂၀၂၂ ခှုစ် ဒဇီင်ဘာလတွင် ြမန်မာိင်ုငကံ 
အိမ်ရှင်အြဖစ ်လက်ခံကျင်းပမည့ ်ဒသမ 
အကိမ်ေြမာက်  အာဆီယံeာဏ်စမ်း 
ပေဟဠိပိင်ပွဲ  - ေဒသအဆင့် (10th  

Asean Quiz – Regional Level) တွင် 

ဒသမအကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံ ဉာဏ်စမ်းပေဟဠ ိိုင်ငံအဆင့်ပိင်ပွ ဲကျင်းပ
ြမန်မာိုင်ငံကိုယ်စားြပ    ဝင်ေရာက ်
ယှ်ပိင်မည့ ်လူငယ်သံုးဦးအား ေရးချယ် 
ိင်ုရန်အတွက် ယခလုိ ုိင်ုငအံဆင့်ပိင်ပဲွ 
ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အိမ်ရှင်အြဖစ် 
လက်ခံကျင်းပခွင့်ရြခင်းေကာင့် အခွင့် 
အလမ်းေကာင်းများ  ရရှိိုင်ေကာင်း၊ 
ပိင်ပဲွဝင်များအေနြဖင့် ကိးကိးစားစား 
ြဖင့်      ယှ်ပိင်ကေစလိုပါေကာင်း၊ 
ေအာင်ြမင်စွာ ေြဖဆိုိင်ုကပါေစေကာင်း 
ှင့် ရလဒ်ေကာင်းများ ဆက်လက်ရရိှပီး 
ိင်ုငံဂ့ဏ်ုကိ ုြမင့တ်င်ိင်ုကပါေစေကာင်း 
ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင ်
သံကားမှ ဝန်ထမ်းအဆုိရှင်များက အာဆီယံ 
ေတးသီချင်းြဖင့် သီဆုိေဖျာ်ေြဖကသည်။

ထိုေနာက် အခမ်းအနားမှးများက 
အကဲြဖတ်ဒိုင်အဖွဲဝင်များအား တစ်ဦး 
ချင်း မတ်ိဆက်ေပးပီး ပိင်ပဲွဝင် ေကျာင်း 
သား ေကျာင်းသ ူ၁၀ ဦးက တစ်ဦးချင်း 
မိတ်ဆက်ကသည်။

ဆက်လက်၍ အာဆီယံ eာဏ်စမ်း 
ပေဟဠိပိင်ပဲွကိ ုစတင်ကျင်းပရာ အလှည့် 

ကျေြဖဆိုသည့်စနစ် ှစ်ကိမ်ှင့် ဦးသူ 
ေြဖဆိသုည့စ်နစ်ှစ်ကမ်ိ  စစုေုပါင်းေလး 

ကိမ်ြဖင့် ယှ်ပိင်ခ့ဲရာ ပထမဆုကုိ အထက 
(၁)ဒဂုံမှ ေမာင်ြပည့်စုံချမ်းသာကလည်း
ေကာင်း၊ ဒုတိယဆုကို အထက (၁) ဒဂံုမှ 
ေမာင်ဟိန်းလင်းထက်ကလည်းေကာင်း၊ 
တတိယဆုကို  အထက (၁)ဘားအံမှ 

မှင်းပွင့်ေအာင်က လည်းေကာင်း၊ စတုတ  
ဆုကို အထက (၈) ေအာင်ေြမသာစံ 
(မ ေလး)မှ မေမသဲြဖအုန်းက  လည်း 
ေကာင်း၊ ပ မဆုကို   အထက(၁)ဒဂုံမှ 
မရ န်းလ့ဲေဝက  လည်းေကာင်း အသီးသီး 
ရရှိကပီး  အဆိုပါ ဆုများကို  န်ကား 
ေရးမှးချပ် ဦးရဲိုင်က ချးီြမင့်သည်။

ထိုေနာက်  န်ကားေရးမှးချပ်က 

အကဲြဖတ်ဒိုင်များအား    အမှတ်တရ 
လက်ေဆာင်များ ေပးအပ်ပီး အကဲြဖတ် 
ဒိုင်အဖွဲဝင်များ၊ ပိင်ပွဲဝင်ေကျာင်းသား 
ေကျာင်းသူများှင့ ်အတူ   စုေပါင ်း 
ဓာတ်ပုံိုက်ကာ   အာဆီယံeာဏ်စမ်း 
ပေဟဠိပိင်ပဲွ − ုိင်ငံအဆင့် ကျင်းပမ ကိ ု
ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

အာဆီယံeာဏ်စမ်း  ပေဟဠိပိင်ပွဲ 
(ASEAN Quiz) ကို အာဆီယံေဒသတွင်း 
ိုင်ငံများ၏  ယ်ေကျးမ ၊  ိုင်ငံေရး၊ 
စီးပွားေရးှင့် လူမ ေရးဆုိင်ရာ ဗဟုသုတ 
များကိ ုအာဆယီ ံမျိးဆက်သစ်လငူယ်များ 
ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ပိမုိသုရိှိနားလည်ိင်ု 
ေစရန်ှင့ ် အာဆီယံိုင်ငံများအကား 
မိတ်ေဆွအြဖစ် ဆက်ဆံေရးများ၊ အြပန် 

အလှန်နားလည်မ များ ြမင့တ်င်ိင်ုေစရန် 
ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်အာဆီယံိုင်ငံများက 
ှစ်ှစ်လ င် တစ်ကမ်ိ အလှည့က်ျ အမ်ိရှင် 
စနစ်ြဖင့် ၂၀၀၂ ခုှစ်မှ စတင်၍ လက်ခံ 
ကျင်းပခ့ဲရာမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် စင်ကာပ ူ
ိုင်ငံအလှည့် ကျေရာက်စ် ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ အေြခအေနေကာင့ ် 

အွန်လိုင်းစနစ်ြဖင့ ်  ေြပာင်းလဲကျင်းပခဲ ့
ေကာင်း။ 

ယခအုခါ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ  
ေလျာ့နည်းကျဆင်းသွားပီး  ကာကွယ ်
ေဆးထိုးံှမ များ ေဆာင်ရက်လာိင်ုြခင်း၊ 
လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ များ  ြပန်လည် 
ေကာင်းမွန်လာြခင်းတိုေကာင့ ်၂၀၂၂ ခှုစ် 
တွင်  ြမန်မာိုင်ငံက  အိမ်ရှင်အြဖစ ်
ကျင်းပမ ကုိ (In Person) စနစ်ြဖင့် ဖိတ်ေခ  
ကျင်းပရန် အာဆယီံိင်ုငမံျားက သေဘာ 
တ ူဆုံးြဖတ်ခဲ့ကသြဖင့ ်စစီ်ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိေကာင်း။ 

အဆိုပါ အာဆီယံေဒသတွင်းအဆင့် 
ပိင်ပဲွသုိ  ြမန်မာုိင်ငံကုိယ်စားြပ ဝင်ေရာက် 
ယှ်ပိင်ိုင်ရန်အတွက်   ိုင်ငံအဆင့် 
ပိင်ပွဲတွင ်ပါဝင်ယှ်ပိင်ရန် တိုင်းေဒသ 
ကီးှင့် ြပည်နယ်ကုိယ်စားြပ ေကျာင်းသား 
ေကျာင်းသူ  ၄၃ ဦး အမည်စာရင်းအား 
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန   အေြခခံပညာ 
ဦးစီးဌာနက ေရးချယ်ေပးခဲ့ပီး  ယင်း 
အနက် ေရာက်ရိှ သတင်းပိုသ ူ ၃၄ ဦးအား 
ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုြခင်းှင့် လူေတွ 
ေမးြမန်းြခင်းများ ြပလုပ်ကာ  ၁၀ ဦးကို 
ဦးစွာေရးချယ်ခ့ဲပီး   ပိင်ပွဲစနစ်ြဖင့ ်

ဆက်လကယ်ှ်ပိင်ေစကာ   ငါးဦးကို 
ပဏာမေရးချယ်ခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်း 

တိုကို စခန်းသွင်းေလ့ကျင့်မ  ြပလုပ်ပီး 
အကြဲဖတ်ဒိင်ုအဖဲွ က သုံးဦးကိ ုထပ်မေံရး 
ချယ်ကာ အာဆယီ ံေဒသအဆင့်ပိင်ပဲွသို 
ိုင်ငံ့ကိုယ်စားြပ ပါဝင်ယှ်ပိင်ေစမည ်
ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။                          သတင်းစ်



ဇွန်  ၂၊   ၂၀၂၂

ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင ် ယိုယွင်းပျက်စီးမ ေကာင့် 

ကံေတွေနရသည့ ်ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ ၊ ဇဝီမျိးစု ံ

မျိးကွဲများဆုံး ံးမ ၊       ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ ၊ 

အပခူျန်ိြမင့မ်ားလာမ ၊ ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ေပ  

မ ၊   သဘာဝေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်မ   စသည့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာြပဿနာများကိ ုကမ ာတစ်ဝန်း 

တွင်  ရင်ဆိုင်ေနကရပ ီြဖစ်ပါသည်။   ရာသီဥတု 

ေြပာင်းလဲမ သည်  ေတာမီးများေလာင်က မ်းြခင်း၊ 

မုန်တိုင်းများတိုက်ခတ်ြခင်း၊   မိုးေခါင်ေရရှားြခင်း 

ှင့်အတူ   စားနပ်ရိက ာဖူလုံေရးဆိုင်ရာ  စိန်ေခ မ  

များစွာကို ြဖစ်ေပ ခံစားေစပါသည်။ ကမ ာေြမမှ 

ရင်ဆိုင်ကံေတွေနရသည့ ်  ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

စန်ိေခ မ များမှာ တစ်ဦးချင်းအလိက်ု၊ ိင်ုငအံလိက်ု 

ကံေတွခံစားေနရသည်မဟုတ်ဘဲ အရယ်မေရး၊ 

လူမျိးမေရး၊ ိုင်ငံမေရး ရင်ဆိုင်ကံေတွကရမည ်

ြဖစ်သည့အ်တွက် လသူားတိင်ုးက ဤကမ ာေြမကိ ု

ြပန်လည်ထိန်းသိမ်းရန ်လိုအပ်ေနပီြဖစ်ပါသည်။

ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရးေနြဖစ်ေပ လာပုံ

လသူားတိုေကာင့ ်အဘက်ဘက်ကယိယွုင်းလာ 

သည့ ်ကမ ာေြမကိ ုြပန်လည်ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက် 

ိင်ုမည့ ်အစအီစ်များ ေရးဆဲွချမှတ်ေဆာင်ရက်ရန် 

လိအုပ်ေနေကာင်း   ၁၉၇၀ ြပည့ှ်စ်တွင်   ကမ ာ့ိင်ုငံ ့

ေခါင်းေဆာင်များကသတိြပမိလာပါသည်။ သုိအတွက် 

ဟူေသာေဆာင်ပုဒ်ြဖင့်ပင ် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။

ေဆာင်ပုဒ်၏အှစ်သာရ

ယခုှစ်ေဆာင်ပုဒ်၏အှစ်သာရမှာ က ်ုပ်တို 

သည် ဤကမ ာေြမ ေရရှည်တည်တ့ံေစရန်အတွက် 

သဘာဝတရားှင့်အည ီ    ြပမူေနထိုင်ရန်လိုအပ ်

ေကာင်း၊    အဖွဲအလိုက်၊   တစ်ဦးချင်းအလိုက ်

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွစွာေနထိုင်ပီး 

ပိုမိုစိမ်းလန်းေသာ ကမ ာကီး ြဖစ်တည်လာေရး 

အတွက် တတ်စွမ်းသေရ ေဆာင်ရက်သွားရန်လိအုပ် 

ကမ ာေြမကပင်  လူသားများလိုအပ်ေသာ အစာ 

အာဟာရ၊    ေသာက်သုံးေရ၊   ပရိေဘာဂပစ ည်း၊ 

ကန်ုကမ်းပစ ည်း၊ ေဆးဝါးများစသည့် ေနစ်အေြခခံ 

လိအုပ်သည့ပ်စ ည်းများကိ ု သဘာဝလက်ေဆာင်မွန် 

များသဖွယ်ေထာက်ပံြ့ဖည့စွ်မ်းေပးလျက်ရိှပါသည်။

လသူားတိုသည် သဘာဝမှဖန်တီးေပးထားေသာ 

အရင်းအြမစ်များကုိ လုိအပ်သလုိ ထုတ်ယူသံုးစဲွပီး 

စွန်ပစ်ပစ ည်းကို    ပုံစံအမျိးမျိးြဖင့ ် ကမ ာေြမကိ ု

ြပန်လည်စွန်ထုတ်ေပးလျက်ရိှကသည်။ တုိးတက် 

လာေသာလဦူးေရှင့အ်တ ူစွန်ပစ်လာသည့ ်စွန်ပစ် 

ပစ ည်းများေကာင့် ကမ ာကီး၏ ေရထု၊ ေလထု၊ 

ေြမထုများမှာ တစ်ေနထက်တစ်ေန  ညစ်ညမ်းလာ 

ပါသည်။   အထင်ရှားဆုံးဥပမာအေနြဖင့ ်   စက်မ  

လုပ်ငန်းများလည်ပတ်ိုင်ရန်အတွက ်    ုပ်က င်း 

ေလာင်စာ ေလာင်မိက်မ မှ  ထွက်ေပ လာေသာ 

ကာဗွန်ဒိင်ုေအာက်ဆုိက်၊ ဆာလဖာဒုိင်ေအာက်ဆုိက် 

စသည်တုိမှာ ကမ ာေ့လထအုတွင်းတွင် ရိှသင့သ်ည် 

ထက် အဆမတန် ေရာက်ရိှခိေုအာင်းလျက်ရိှသည်။ 

ုပ်က င်းေလာင်စာအပါအဝင ်အြခားေသာအရင်း 

အြမစ်များကိ ုစနစ်တကျ ြပန်လည်ထန်ိးသမ်ိးမ မရိှဘ ဲ

သံုးစဲွမ ပုိများလာသည်ှင့်အမ  ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင် 

သည်လည်း    ပိုမိုညစ်ညမ်းလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ကမ ာကီးသည်လည်း         ပိုမိုယိုယွင်းလာမည ်

ြဖစ်သည်။

သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများ (Nature-

based Solutions-NbS)၏ ဆိုလိုရင်းအဓိပ ာယ် 

ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင် တစ်စထက်တစ်စယုိယွင်း 

ပျက်စီးလာြခင်းေကာင့ ်ြဖစ်ေပ လာသည့ ်ပတ်ဝန်း 

ကျင်ဆိင်ုရာစန်ိေခ မ များကိ ုတားဆီးေလ ာခ့ျရန်ှင့် 

ြပန်လည်ကုစားပီး  ပုံမှန်အေြခအေန  ြပန်လည် 

ေရာက်ရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ရာတွင် အိုးရှင်းဆုံးှင့်  

ေငွေကးကုန်ကျမ  သက်သာစွာြဖင့် သဘာဝကို 

အေြခခံသည့် ေြဖရှင်းနည်းများကို အသုံးြပြခင်း 

သည် အေကာင်းဆုံးေြဖရှင်းနည်းတစ်ခြုဖစ်ပီး ၎င်း 

နည်းလမ်းများမှာ ယေနေခတ်တွင် ကမ ာ့ိင်ုငမံျားမှ 

လက်ခံကျင့်သုံးလာေသာ        Nature-based 

Solutions (NbS)ကို ဆိုလိုြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

“သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများသည် လမူ  

ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ေခ မ များကို ထိေရာက်စွာှင့ ်

လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်စွာ ေြဖရှင်းိုင်ေရးအတွက ်

သဘာဝေဂဟစနစ် (သိုမဟတ်ု) ပုသံဏ ာန်ေြပာင်းလ ဲ

ထားေသာ    ေဂဟစနစ်များကိ ု   ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

ေရရှည်တည်တ့ံစွာစီမံခန်ခဲွြခင်း၊ ြပန်လည်ထိန်းသိမ်း 

ြခင်းှင့်အတ ူလူသားများ၏ ေကာင်းကျိးချမ်းသာ 

ှင့် ဇီဝမျိးစံုမျိးကဲွများကုိ အကျိးြပေသာ လုပ်ငန်း 

စ်များပင်” ြဖစ်သည်ဟ ု     အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

သဘာဝထန်ိးသမ်ိးေရးအဖဲွ (International Union 

for Conservation of Nature-IUCN)က အဓပိ ာယ် 

ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။

သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်း

အမျိးအစားှင့် အေရးပါပုံ

သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများ၏ လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ချက်များကုိ ေလ့လာရာတွင် (၁) သဘာဝ 

အေလျာက် မူလရှိှင့်ေနေသာ ေဂဟစနစ်များ၏ 

စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့ ်  အကျိးသက်ေရာက်မ များကို 

ထန်ိးသမ်ိးြခင်းှင့ ်ြမင့တ်င်ြခင်း (ကိးဝိင်ုးသစ်ေတာ 

ဧရိယာအြဖစ ်သတ်မှတ်ြခင်း)၊ (၂) သဘာဝေဂဟ 

စနစ်များကိ ုေရရှည်တည်တံ့ပီး ဘက်စုလံပ်ုိင်ုစွမ်း 

ရှိေသာ   ေဂဟစနစ်အြဖစ ်   စီမံေဆာင်ရက်ြခင်း 

(ကမ်းိုးတန်းေဒသ ြပန်လည်ထိန်းသိမ်းြခင်း)ှင့် 

(၃) သဘာဝေဂဟစနစ်များကိ ုစနစ်တကျပုစံေံရးဆဲွ 

၍ စမီေံဆာင်ရက်ြခင်း(မိြပပန်း ခေံနရာ စမီဖံန်တီး 

ြခင်း)ဟူ၍ အမျိးအစား သုံးမျိး ေတွရှိိုင်ပါသည်။ 

သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများတွင်  ေဂဟ 

စနစ်များ ြပန်လည်ထန်ိးသမ်ိးြခင်း၊ ေလ/ေရ အရည် 

အေသွးေကာင်းမွန်ေအာင ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ မိြပ 

အစိမ်းေရာင ်  အပန်းေြဖေနရာများ    ဖန်တီးြခင်း၊ 

ကမ်းိုးတန်းေဒသကိ ုသဘာဝေဘးဒဏ်မှ ခံိင်ုရည် 

ရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ မိြပေနရာများ ြပန်လည် 

စိမ်းလန်းစိုြပည်ေအာင ်   ေဆာင်ရက်ြခင်း၊   လူထု 

ကျန်းမာေရးှင့ ်     သုခချမ်းသာတိုးတက်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အစမ်ိးေရာင်စီးပွားေရးှင့ ်အလပ်ု 

အကိင်ုအခွင့အ်လမ်းများ ဖန်တီးေပးြခင်း၊ ရာသဦတ ု

ေြပာင်းလဲတိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ြခင်း၊ ဇီဝမျိးစံုမျိးကဲွများ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ေရအရင်း 

အြမစ်ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့ ်    ညစ်ညမ်းမ ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ြခင်း စသည်တိုပါဝင်ပါသည်။

သဘာဝအေြခြပ          ေြဖရှင်းနည်းများသည ်

သဘာဝေဂဟစနစ်များကိ ုကာကွယ်ြခင်း (Protect)၊ 

စီမံခန်ခွဲြခင်း (Manage)ှင့်  ြပန်လည်ထိန်းသိမ်း 

ြခင်း(Restore) ေဆာင်ရက်လျက် လူသားများ၏ 

ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ အေပ  ခံိင်ုရည်အားြမင့တ်င် 

ေရး၊ စ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိုးတက်မ ကို ပံ့ပိုးေရး၊ 

လူမ စီးပွားှင့် လူေနမ ဘဝြမင့်တင်ေရး၊ ဇီဝမျိးစုံ 

မျိးကွဲများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရး၊ သဘာဝေဘး 

အ ရာယ်ဒဏ်ေလ ာခ့ျေရး စသည်တိုကိ ုေဖာ်ေဆာင် 

ေပးိုင်သည့် Win-Win ေြဖရှင်းချက်များပင်ြဖစ ်

သည်။ ၎င်းအြပင် သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်း 

များသည ်ပါရီသေဘာတူညီချက်၏ ပန်းတိုင်များ၊ 

ကုလသမဂ  စ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိးုတက်ေရး 

ရည်မှန်းချက်များ ေအာင်ြမင်ေရး၏ ေသာခ့ျက်တစ်ခ ု

လည်း ြဖစ်ပါသည်။ သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်း 

များကိ ု၂၀၂၁ ခှုစ်တွင် UNEP မှ Triple Planetary 

Crisis ြဖစ်ေသာ ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ  လိက်ုေလျာ 

ညီေထွြဖစ်ေရး၊ ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ ထိန်းသိမ်း 

ေရးှင့်    ညစ်ညမ်းမ ထိန်းချပ်ကာကွယ်ေရးတို 

အတွက် ေြဖရှင်းေပးိင်ုမည့ ်နည်းလမ်းတစ်ခအုြဖစ် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။             စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများြဖင့် တစ်ခုတည်းေသာကမ  ာေြမကို ပူးေပါင်းပါဝင်ထိန်းသိမ်းကပါစို

၁၉၇၂ ခုှစ် ဇွန်လ ၅ ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲ့သည့ ်

ကမ ာ့ကုလသမဂ  လူပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာညီလာခံ 

(United Nations Conference on the Human 

Environment)၏ ရလဒ်တစ်ခအုေနြဖင့ ်ကလုသမဂ  

ပတ်ဝန်းကျင်အစီအစ် (United Nations Environ-

ment Programme-UNEP) စတင်ြဖစ်ေပ လာပီး 

ကမ ာေြမကိ ု   ြပန်လည်ထိန်းသိမ်းရန ်    တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ချင်း၏အင်အားမှ အဖဲွအစည်းအလိက်ု 

အင်အားစုကီး ြဖစ်ထွန်းလာေစရန် ရည်ရယ်၍  ဇွန်လ 

၅ ရက်ေနကုိ ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန 

အြဖစ် သတ်မှတ်ခ့ဲပါသည်။ ၁၉၇၄ ခုှစ်တွင် ကမ ာ ့

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန၏ အခမ်းအနားကုိ 

“တစ်ခုတည်းေသာကမ ာေြမ (Only One Earth)” 

ဟေူသာေဆာင်ပဒ်ုြဖင့ ်စတင်ကျင်းပခဲ့ကပီး UNEP 

ှစ် ၅၀ ြပည့် အထိမ်းအမှတ်အေနြဖင့ ်ယခု ၂၀၂၂ 

ခုှစ် ဇွန်လ ၅ ရက်ေနတွင ်ကျေရာက်ေသာ ကမ ာ့ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန    အခမ်းအနားကို    

“တစ်ခုတည်းေသာကမ ာေြမ (Only One Earth)”    

ေကာင်း၊  ဤကမ ာေြမေပ တွင်   က ်ုပ်တိုမှသည် 

အနာဂတ်မျိးဆက်များ       ေရရှည်တည်တံ့စွာ 

ဆက်လက်ေနထိုင်ိုင်ေရးအတွက ်     ရာသီဥတု 

ေြပာင်းလဲမ ဆုိင်ရာ ေဆာင်ရက်ချက်များ၊ သဘာဝ 

ှင့်    လိုက်ေလျာညီေထွစွာ    ေနထိုင်ေရးဆိုင်ရာ 

ေဆာင်ရက်ချက်များှင့ ်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ  

ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ   ေဆာင်ရက်ချက်များတွင ်

က ု်ပ်တိုလသူားတိင်ုး ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်က 

ေစလိုေကာင်း ေဖာ် န်းထားပါသည်။

ကမ ာေြမမှ ေထာက်ပံ့ေပးသည့ ်

သဘာဝလက်ေဆာင်မွန်များ

ဤကမ ာေြမသည် မူလအားြဖင့် သန်စင်ေသာ 

ေလ၊ ကည်လင်ေသာေရ၊ အာဟာရ ြပည့်ဝေသာေြမ 

သယံဇာတ၊ စိမ်းလန်းစုိြပည်ေသာသစ်ပင်၊ ပန်းပင် 

များ၊ အမျိးစံုလင်လှေသာ   သားငှက်တိရစ ာန်များ၊ 

ေရေနသတ ဝါများြဖင့် ဖွဲစည်းထားရှိပီး သဘာဝ 

ေဂဟစနစ်၊ အစာကွန်ရက်စနစ်များ၏ လည်ပတ် 

ချတိ်ဆက်မ မှာ ဟန်ချက်ညီလျက်ရှိေပသည်။ ဤ 

 ၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေနအထိမ်းအမှတ ်ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

ဤကမ ာေြမေပ ရှိ လူသားများအပါအဝင် သက်ရှိသတ ဝါများအားလုံးသည် ေခတ်အဆက်ဆက် ကမ ာေြမေပ မှ သဘာဝအရင်းအြမစ်များကို မှီခို 

ထုတ်ယူသုံးစွဲရင်း မိမိတို၏ေနစ်ဘဝများကို ြဖတ်သန်းလာခဲ့ကပါသည်။ ကမ ာေြမြပင်ေပ တွင် သက်ရှိများမ ှမိမိတို၏စားဝတ်ေနေရးအတွက ်လိုအပ်ေသာ 

မိြပအေဆာက်အအုမံျား တည်ေဆာက်ြခင်း၊ စိက်ုပျိးေြမများချဲထွင်စိက်ုပျိးလပ်ုကိင်ုြခင်း၊ ေရရရိှေရးအတွက် ဆည်တာတမတံည်ေဆာက်ြခင်း စသည်တိုအတွက် 

ေဆာင်ရက်ရာမှ ကမ ာေြမ၏ ေရထ၊ု ေလထ၊ု ေြမထကုိ ုအသွင်သဏ ာန်အမျိးမျိး ေြပာင်းလဖဲန်တီးလာကပါသည်။ ြပန်းတီးေနေသာ သစ်ေတာများ၊ တမ်ိေကာ 

ေနေသာ ြမစ်များ၊ ပျက်စီးေနေသာလယ်ယာေြမများ၊ ညစ်ညမ်းေနေသာ ေရထု၊ ေလထု၊ ေြမထုများမှာ လူသားများ၏ စီမံခန်ခွဲမ လွန်ကဲေသာ လုပ်ရပ်များ၏ 

ရလဒ်များပင ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေဒါက်တာဝင်းထိန် 

(ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန)

ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင် တစ်စထက်တစ်စ ယိယွုင်းပျက်စီးလာြခင်းေကာင့် 

ြဖစ်ေပ လာသည့ ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာစန်ိေခ မ များကိ ုတားဆီးေလ ာခ့ျ 

ရန်ှင့ ်ြပန်လည်ကစုားပီး  ပုမှံန်အေြခအေန  ြပန်လည်ေရာက်ရိှေအာင် 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် အုိးရှင်းဆုံးှင့ ် ေငေွကးကန်ုကျမ  သက်သာစွာြဖင့် 

သဘာဝကုိအေြခခံသည့်  ေြဖရှင်းနည်းများကို  အသံုးြပြခင်းသည် 

အေကာင်းဆုံးေြဖရှင်းနည်းတစ်ခုြဖစ်



ဇွန်   ၂၊   ၂၀၂၂

  စာမျက်ှာ  ၁၀  မှ

ေရအရင်းအြမစ်ရှားပါးမ အတွက်

 သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများ

ဤကမ ာေြမ၏ ေနရာေဒသအှံအြပားတွင ်

ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ ှင့်အတူ ပူြပင်းေြခာက ်

ေသွပီး မုိးေခါင်မ ေကာင့ ်ေရအရင်းအြမစ်ရှားပါးမ  

ြပဿနာကို ှစ်စ်ကံေတွေနရေပသည်။ ရာသီ 

ဥတေုြပာင်းလဲမ ေကာင့် ြဖစ်ေပ လာသည့် ေရရှားပါး 

လာမ အေပ  ခံိင်ုရည်ရိှေရးှင့ ်အနာဂတ် ေရအရင်း 

အြမစ်ဖူလုံေရးကိ ု ေြဖရှင်းရန ်  သဘာဝအေြခြပ 

ေြဖရှင်းနည်းများကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင် 

ရက်လာကပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ေရအရင်း 

အြမစ်ှင့်ပတ်သက်ေသာ သဘာဝေဂဟစနစ်များ 

(သစ်ေတာ၊ ေရတမ်ိေဒသ၊ ေရဝပ်ေြမ)ကိ ုပိမုိခုိင်ုမာ 

ေအာင် ြပန်လည်ထန်ိးသမ်ိးြခင်းကိ ုိင်ုငအံံှအြပား 

တွင် လုပ်ေဆာင်လာကပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ 

သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများကို   အေြခခံ 

အေဆာက်အအုံ တည်ေဆာက်ြခင်း(Grey Infra-

structure)ှင့်   ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်မ ကိုလည်း 

ေဆာင်ရက်ုိင်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ေရကီးေရလ ံ 

မ   စီမံခန် ခဲွမ ှင့်စပ်လျ်း၍ ေရတားကန်သင်းများ၊ 

ဆည်များတည်ေဆာက်ြခင်းှင့ ်ေရေဝေရလေဲဒသရိှ 

သစ်ေတာဧရယိာကိ ုြပန်လည်ထိန်းသမ်ိးြခင်းတုိကုိ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ပါသည်။ မိမိတစ်ဦးချင်းအေနြဖင့ ်

အိမ်ဝင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင ်     ေရစိမ့်ဝင်ိုင်ေသာ 

ေြမေနရာများထားရှိပီး မိုးေရများစိမ့်ဝင်စီးဆင်း

ေစြခင်းြဖင့ ်ေြမေအာက်ေရ ြပန်လည်ြဖည့်ဆည်း 

ြခင်းနည်းကိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုပါသည်။ မိုးေခါင်ေရရှား 

ေသာေဒသတွင်လည်း မိုးတွင်းကာလမ ှမိုးေရများ 

ကိ ုသိေုလှာင်ကန်တွင် စေုဆာင်းသိေုလှာင်ြခင်းြဖင့ ်

ေရအရင်းအြမစ်ဖလူုေံရးကိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုပါသည်။ 

ထိုသိုေသာ သဘာဝအေြခြပနည်းလမ်းများမှာ 

ကမ ာေြမ၏ ေရရှားပါးမ ြပဿနာအတွက် ပတ်ဝန်း 

ကျင်ှင့် ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများကို ထိခိုက်ပျက်စီးမ  

မရှိေစဘဲ ေငွေကးကုန်ကျမ သက်သာစွာ ေဆာင် 

ရက်ိုင်ေသာ နည်းလမ်းများြဖစ်ပါသည်။ 

ယေနအချနိ်ခါတွင်  ကမ်းိုးတန်းေဒသများသည် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ  

ေကာင့်  အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းများ  ကျေရာက်ြခင်း၊  ပင်လယ်ေရ 

မျက်ှာြပင်ြမင့တ်က်ြခင်းှင့ ်ေရကီးြခင်း၊ ပင်လယ်အပူလ  င်းများ ိက်ုခတ် 

ြခင်းအပါအဝင် ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ ဆိင်ုရာ သဘာဝေဘးအ ရာယ်များစွာ 

ကံ ေတွေနရသည်။ ကမ်းေြခတစ်ေလ ာက်တွင် လ  င်းကမ်းဒဏ်ခံိုင်ေရး 

အတွက် သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းြဖစ်သည့် ပင်လယ်ဒီေရေတာ၊ လမု 

ေတာများကိ ုြပန်လည်စိက်ုပျိးြခင်း၊ ထန်ိးသမ်ိးြခင်း၊ ပင်လယ်မှ သယ်ေဆာင် 

လာသည့် အနည်အှစ်များ၊ လ  င်းများဒဏ်ကို ေလ ာ့ချိုင်ေရးအတွက် 

စမိ့ေ်ြမများှင့ ်Seagrass တိုကိ ုထန်ိးသမ်ိးြခင်း၊ ပင်လယ်မှ ေလမန်ုတိင်ုး၊ 

ေလကမ်းများကိ ုတားဆီးရန်အတွက် ကမ်းိုးတန်းသစ်ေတာများကိ ုြပန်လည် 

ထိန်းသိမ်းြခင်း စသည်တိုကိုေဆာင်ရက်ိုင်

စားနပ်ရိက ာစိန်ေခ မ အတွက် 

သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများ

စားနပ်ရကိ ာဖလူုေံရးှင့ ်လုံ ခံေရးသည် ယေန  

ကမ ာေပ တွင် ကံေတွေနရေသာ အဓကိြပဿနာ 

တစ်ခုပင်ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၅၀ ြပည့်ှစ်တွင ်ကမ ာ့ 

လဦူးေရသည် ၇ ဒသမ ၈ ဘလီယီမှံ ၉ ဘလီယီနံီးပါး 

အထိ တိုးလာဖွယ်ရှိပီး စားနပ်ရိက ာမှာလည်း ၇၀ 

ရာခိုင် န်းအထိ   လိုအပ်လာိုင်ဖွယ်ရှိေကာင်း 

UNEP မှ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဆန်းစစ်ချက်တွင် ခန်မှန်း 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ လိုအပ်ေသာ စားနပ်ရိက ာကို 

ေရရှည်တည်တံေ့သာနည်းလမ်းြဖစ်သည့ ်သဘာဝ 

အေြခြပ ေြဖရှင်းနည်းများြဖင့ ်ထတ်ုလပ်ုြဖည့ဆ်ည်း 

လျက် ကမ ာေြမကို ြပန်လည်ထိန်းသိမ်းသွားရန ်

လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်Organic စိုက်ပျိး 

ေရးစနစ်၊ စိက်ုပျိးေရးဆိင်ုရာ အေလအ့ကျင့ေ်ကာင်း 

များ အသုံးြပေရး (Good Agricultural Practices-

GAP)၊ ေတာင်ေစာင်းေဒသတွင် ကွန်တိစုနစ်များြဖင့ ်

စနစ်တကျစိုက်ပျိးေရး၊   သဘာဝေြမဩဇာကို 

ထည့်သွင်းအသုံးြပေရး၊  မျိးသု်းေပျာက်ကွယ်မ  

မြဖစ်ေစေရးအတွက် တရိစ ာန်ှင့ ်အပင်များအတွက် 

မလူမျိးိုးဗဇီများကိ ုထန်ိးသမ်ိးြခင်း၊ သားငါးများ၏ 

မူလမျိးစိတ်များကိုထိန်းသိမ်းြခင်း၊   အထွက် န်း 

ြမင့်မားပီး အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေသာ၊ ရာသီ 

ဥတုဒဏ်ခံိုင်ရည်ရှိေသာ    သီးှံစပ်မျိးများကို 

ထတ်ုလပ်ုြခင်း၊ သစ်ေတာှင့ ်သီးံှေရာေှာစိက်ုပျိး 

ြခင်း စသည့် သဘာဝအေြခြပ ေြဖရှင်းနည်းများြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ိင်ုပါသည်။ စိက်ုပျိးေရးတိုးချဲပညာေပး 

ေရး၊ လိအုပ်ေသာ အေထာက်ပံမ့ျားေပးအပ်ေရးှင့ ်

ေြမပိုင်ဆိုင်မ ခိုင်မာေရးတိုကိုလည်း   ေဆာင်ရက် 

ိုင်ပါသည်။  စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ  အေလ့အကျင့် 

ေကာင်းများကို အာဆီယံေဒသတွင်းိုင်ငံများတွင ်

ကျယ်ြပန်စွာေဆာင်ရက်လျက ်   ဤကမ ာေြမကိ ု

ေရရှည်တည်တံမ့ ရိှသည့ ်စိက်ုပျိးနည်းစနစ်များြဖင့ ်

ြပန်လည်ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိသည်။ 

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ဆိုင်ရာ စိန်ေခ မ အတွက် 

သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများ 

ယေနအချနိ်ခါတွင် ကမ်းိုးတန်းေဒသများ 

သည်   ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ေကာင့ ်   အပူပိုင်း 

ဆိင်ုကလန်ုးမန်ုတိင်ုးများ ကျေရာက်ြခင်း၊ ပင်လယ် 

ေရမျက်ှာြပင်ြမင့်တက်ြခင်းှင့် ေရကီးြခင်း၊ ပင်လယ် 

အပူလ  င်းများ ိုက်ခတ်ြခင်းအပါအဝင ်ရာသီဥတု 

ေြပာင်းလဲမ ဆုိင်ရာ သဘာဝေဘးအ ရာယ်များစွာ 

ကံေတွေနရသည်။       သဘာဝေဘးဒဏ်များ 

ေလျာပ့ါးသက်သာေစေရးှင့ ် ခံိင်ုရည်ရိှေရးအတွက် 

ိုင်ငံတကာတွင် သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်း 

များကိ ုကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်လာကပါသည်။ ကမ်းေြခတစ်ေလ ာက်တွင် 

လ  င်းကမ်းဒဏ်ခံိင်ုေရးအတွက် သဘာဝအေြခြပ 

ေြဖရှင်းနည်းြဖစ်သည့် ပင်လယ်ဒီေရေတာ၊ လမု 

ေတာများကိ ုြပန်လည်စိက်ုပျိးြခင်း၊ ထန်ိးသမ်ိးြခင်း၊ 

ပင်လယ်မှ သယ်ေဆာင်လာသည့ ်အနည်အှစ်များ၊ 

လ  င်းများဒဏ်ကိ ုေလ ာ့ချိုင်ေရးအတွက် စိမ့်ေြမ 

များှင့ ်Seagrass တိုကိ ုထန်ိးသမ်ိးြခင်း၊ ပင်လယ်မှ 

ေလမန်ုတိင်ုး၊ ေလကမ်းများကိ ုတားဆီးရန်အတွက် 

ကမ်းိုးတန်းသစ်ေတာများကိ ုြပန်လည်ထန်ိးသမ်ိး 

ြခင်း    စသည်တိုကို    ေဆာင်ရက်ိုင်ပါသည်။ 

ဒီေရေတာေဂဟစနစ်များကိ ု    ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့ ်

ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းသည် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲ 

မ ၏ အကျိးသက်ေရာက်မ များအေပ  ခံိုင်ရည်ရှိ 

ေရးကိ ုတိုးြမင့ေ်ပးသည့အ်ြပင် ကမ်းိုးတန်းေဒသရိှ 

ေဒသခံများ၏ လူမ စီးပွားဘဝကိုလည်း အကျိးြပ 

ပါသည်။ Scientific Reports တွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည့ ်

Menéndez et al., (၂၀၂၀) ၏ ေလ့လာေတွရှိချက ်

အရ ဒီေရေတာများသည ်ှစ်စ် လူ ၁၅ သန်းခန်  

ေရလ မ်းမိုးြခင်းဒဏ်မှ ကာကွယ်ိုင်ပီး ေရေဘး 

ကာကွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မ များတွင်    အေမရိကန် 

ေဒ လာ ၆၅ ဘီလီယံေကျာ် ပ့ံပုိးလျက် ကမ ာေြမ၏ 

သဘာဝေဘးဒဏ်များကိ ုကာကွယ်ေပးလျက်ရှိပါ 

သည်။                         (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁

လူငယ်လူရယ်များှင့ ်ကေလးငယ်များ ယ်ေကျးလိမ ာေစရန်ှင့်  အသိပညာ 

ဗဟသုတု တိုးပွားေစရန်အြပင် ဇာတ်သဘင်ကိက်ှစ်သက်ကသည့ ် မဘိြပည်သမူျား 

အတွက်   “(၃၈)ြဖာမဂ  လာ အစီအစ်”  ဆန်းသစ်တင်ဆက်မ ကို ေမ  ၂၁ ရက်မှ 

စတင်၍ အပတ်စ်စေနေနတုိင်း MRTV ၏ ည ၈ နာရီသတင်းအပီးတွင် ြမန်မာ့အသံ 

ှင့် ုပ်ြမင်သံကား၏ MRTV-HD Channel မှ ထုတ်လ င့်ြပသလျက်ရှိသည်။ 

အဆုိပါ (၃၈)ြဖာမဂ  လာအစီအစ်များအနက် ဘဝတုိးတက်ေရးအတွက် အဆံုးအမ 

များစွာပါဝင်သည့ ် “ဖု  ဿေလာကဓေမ ဟ ိစတိ ံယဿ နကမ တ”ိ (ေလာကဓတံရား 

၈ ပါးကိ ုေကျာ်လ ားိင်ုြခင်း)ှင့ ်“ပဇူာစ ပဇူေနယျာန”ံ (ပေူဇာ်ထိက်ုသကူိ ုပေူဇာ်ရြခင်း)  

အစအီစ်ှစ်ခကုိ ုဇွန် ၄ ရက် စေနေန  ည ၉ နာရခီန်တွင် ဆက်လက်ြပသမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းအစအီစ်ကိ ုနန်းေတာ်ေရှဆရာတင်၏မျိးဆက် သဘင်ပညာရှင် ဦးနန်းဝင်း 

က ေရးသားပူေဇာ်ပီး ရန်ကုန်ဓူဝံေတးဂီတအဖွဲ၏ တီးခတ်မ ှင့်အတူ ေရ ဘုန်းကံ၊ 

စိုးစိုးစ၊ံ ထက်ြမတ်ေအာင်၊ ရန်ရှင်းေမာင်၊ ဒိုးဇက်၊  ဓာတ်လင်း၊ ေရ အိုး၊ ေပါက်ေကျာ်ှင့ ်

သဘင်ပညာရှင်များ၊ အုပညာရှင်များက ပါဝင်တင်ဆက်ကမည်ြဖစ်သည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁

ဒသမအကိမ်ေြမာက်    အာဆီယံ 

eာဏ်စမ်းပေဟဠိပိင်ပဲွ (10th ASEAN Quiz) 

ကို  ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဒီဇင်ဘာလတွင်  ြမန်မာ 

ိင်ုငကံ အမ်ိရှင်အြဖစ် လက်ခကံျင်းပမည် 

ြဖစ်ရာ ြမန်မာိုင်ငံကိုယ်စားြပ  လူငယ် 

သုံးဦး ပါဝင်ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်သည်။

အဆိုပါ   ြမန်မာိုင်ငံကိုယ်စားြပ 

လူငယ်သုံးဦး   ေရးချယ်ိုင်ရန်အတွက ်

အာဆီယံeာဏ်စမ်းပေဟဠိပိင်ပဲွ - ုိင်ငံ 

အဆင့် (10th ASEAN Quiz -National Level) 

ကိ ုဇွန် ၁ ရက် နံနက်ပုိင်းတွင် ရန်ကုန်မိ 

ြပည်လမ်းရှိ ြမန်မာ့အသံှင့ ် ုပ်ြမင ်

သံကား Studio A ၌ တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်အသီးသီးမှ ေရးချယ်ထားေသာ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁
ြပည်သမူျား အပန်းေြပေစရန်၊  ေပျာ်ရ င်ေစရန်ှင့် 

စတ်ိခွန်အားသစ်များ ရရိှိင်ုရန်အတွက် ြမန်မာအ့သ ံ
ှင့်ုပ်ြမင်သံကားမ ှေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ်များကိ ု
တိုးြမင့်တင်ဆက်လျက်ရှိရာ  Friday Night Show 
ဆန်းသစ်တင်ဆက်မ  “MUSIC GALLERY - 2” 
ေတးဂတီေဖျာ်ေြဖပဲွကိ ု  ဇွန်  ၃ ရက်  (ေသာကာေန) 
ည ၈ နာရ ီသတင်းအပီးတွင်  ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင် 
သံကား၏ MRTV-HD Channel မှ  ထတ်ုလ င့ြ်ပသမည် 

ြဖစ်သည်။ 
ယင်းအစအီစ်တွင် ေတးသရှံင်များြဖစ်ကသည့ ်

ရသ၊ ေဝလ ံ၊ ဆိေုတး၊ သာထူးေဇာ်၊ Sparrow၊ ဂျင်းန၊ီ 
သ ာြမင့မ်ိရ်ု၊ ငမ်ိးချမ်း၊ အန်ုးသီးှင့ ်ေကျာ်ထက်တိုက 
ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကမည ်ြဖစ်သည်။ 

ထိုသို တင်ဆက်မ ကိ ုဇွန် ၅ ရက် (တနဂ  ေွေန ) 
နနံက် ၁၀ နာရခဲွီတွင် ဒတုယိအကမ်ိ ထပ်မထံတ်ုလ င့် 
ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်   

ဒသမအကိမ်ေြမာက် အာဆီယံeာဏ်စမ်းပေဟဠိ − ုိင်ငံအဆင့် (10th ASEAN Quiz –
National Level) ပိင်ပွဲကို MRTV-HD Channel တွင် ြပသမည်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၁၀ ဦးတိုြဖင့ ်

ယှ်ပိင်ခဲ့ကရာ ထိုသိုယှ်ပိင်မ များကိ ု

MRTV- HD Channel မ ှဇွန် ၆၊ ၇၊ ၈ ရက် 

များတွင် ညေန ၆ နာရီ သတင်းအပီး၌ 

ြမန်မာစာတန်းထိုးြဖင့ ်   ထုတ်လ င့်ြပသ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁

သတုေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပဲွ အသိပညာ 

ေပးအစီအစ် (Family Quiz) ပွဲစ် (၆၈) ကို ဇွန် ၃ 

ရက်တွင် ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၏ MRTV–

HD Channel မှ ဆက်လက်ထတ်ုလ င့မ်ည်ြဖစ်သည်။ 

အဆိုပါ  ကိုဗစ-်၁၉ ဆိုင်ရာ   အသိပညာမ ေဝမ  

အစီအစ်ကို   အစီအစ်တင်ဆက်သူ   ေနေဒွးှင့် 

ဖူးပွင့သ်ခင်တုိက တင်ဆက်ကမည်ြဖစ်ပီး လူရ င်ေတာ် 

အသင်းှင့် ကိုလူေချာတိုအဖွဲမှမိသားစုများ ပါဝင် 

ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ရာ ယင်းပိင်ပွဲများကိ ုဇွန် ၃၊ ၄ 

ှင့် ၅ ရက်များတွင်  ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား 

၏ MRTV-HD မှ ညေန ၆ နာရီ သတင်းအပီးတွင ်

ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

“(၃၈) ြဖာမဂ  လာ အစီအစ်” ဆန်းသစ်တင်ဆက်မ  
ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား၌ ဆက်လက်ြပသမည်

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပွဲ အသိပညာမ ေဝမ အစီအစ် 
လူရ င်ေတာ်အသင်းှင့် ကိုလူေချာအဖွဲတိုမှမိသားစုများ ပါဝင်ယှ်ပိင်မည်

“MUSIC GALLERY - 2” ေတးဂီတေဖျာ်ေြဖပွဲ  ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား၌ ြပသမည်



ဇွန်    ၂၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုမြပတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်း 

များ ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ်ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှထုတ်ြပန်ထားေသာ 

ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကို စနစ်တကျ လုိက်နာေဆာင်ရက်ရန် 

လိအုပ်ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခယံြူခင်းအား အထူးဂြုပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ် 

ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၃၁-၅-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၇,၃၂၂) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၂) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၁၆) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၂၁၂,၇၁၉) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၃၄၈) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၅) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၃၀၈) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၃၁-၅-၂၀၂၂) ရက်ေန  

အထိ လူဦးေရ စုစုေပါင်း (၃၁,၄၆၇,၈၁၇) ဦးအား ထိုးှံေပးပီးြဖစ်၍ ပထမအကိမ်ထိုးှံပီးစီးသူ 

(၄,၈၁၃,၉၆၃) ဦး၊ ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့် ထိုးှံပီးစီးသူ (၂၆,၆၅၃,၈၅၄) ဦးှင့် ထပ်ေဆာင်း 

ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံပီးစီးသ ူ(၂,၁၁၇,၇၀၂) ဦး ရိှပီြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ (၃၁-၅-၂၀၂၂) ရက်ေန  အထိ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကိမ်ေရစုစုေပါင်း (၆၀,၂၃၉,၃၇၃) ကိမ် ထိုးှံပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကိ ု

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာ့ချုိင်သည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ လူတုိင်းေစ့ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကုိ 

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 

အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့အ်ထက်ရိှေသာ ြပည်သမူျားအား ထပ်ေဆာင်းကိဗုစ်-၁၉ 

 ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့ပ်တ်သက်၍ သတင်းထတ်ုြပနြ်ခင်း

(၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၂ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၁၆ ရာခိုင် န်းရှိ

ေ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 ၁၀၇၂၀၄၂၆ ၉၄၇၁၈၄၀ ၄၃၀၇၉

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၅၅၃၄၁ ၅၈၉၅၆၀၆ ၁၅၆၅၉၄

၃။ မေလးရှား ၄၅၀၆၅၁၀ ၄၄၄၇၆၈၂ ၃၅၆၇၆

၄။ ထိုင်း ၄၄၅၅၀၂၀ ၄၃၈၅၇၀၂ ၃၀၀၅၀

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၀၇၀၇ ၃၆၂၇၉၃၂ ၆၀၄၅၅

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၀၃၂၉၄ ၁၂၂၃၇၈၇ ၁၃၈၉

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၃၄၈ ၅၉၂၃၀၈ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၀၂၆ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၆

၉။ ဘူိုင်း ၁၄၈၉၇၀ ၁၄၇၀၆၄ ၂၂၃

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၄ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၅၉၀၁၇၉၇ ၈၂၂၃၉၆၀၇ ၁၀၃၁၆၁၃

၂။ အိ ိယ ၄၃၁၆၁၃၆၆ ၄၂၆၁၇၈၁၀ ၅၂၄၆၃၆

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၀၁၉၀၃၈ ၃၀၀၁၁၃၉၁ ၆၆၆၇၂၇

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၅၁၉၂၅၃ ၂၈၉၁၃၁၉၆ ၁၄၈၃၂၇

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၃၆၉၇၇၄ ၂၅၃၉၁၂၀၀ ၁၃၉၄၀၁

၆။ ဗိတိန် ၂၂၃၀၀၅၈၇ ၂၁၉၃၅၁၂၆ ၁၇၈၆၅၉

၇။ ုရှား ၁၈၃၃၅၅၁၄ ၁၇၇၄၄၉၈၄ ၃၇၉၂၀၀

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၁၁၉၄၁၅ ၁၇၇၃၂၄၅၁ ၂၄၁၉၇

၉။ အီတလီ ၁၇၄၂၁၄၁၀ ၁၆၅၇၅၃၁၉ ၁၆၆၆၉၇

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၇၂၇၄၇ ၁၄၉၇၁၂၅၆ ၉၈၉၆၅

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ  အေြခအေန

(၃၁-၅-၂၀၂၂) ရက်ေန



ဇွန်   ၂၊   ၂၀၂၂

တုတ်ိုင်ငံက ေတာင်ပစိဖိတ်ေဒသ ျကလီးယားကင်းမဲ့ဇုန ်အဆင့်ြမင့်တင်ေရးပံ့ပိုးမည်
ဆူဗာ    ဇွန်   ၁ 

တုတ်ိုင်ငံသည ်ျကလီးယားလက်နက်မြပန်ပွားေရးစာချပ ်

ကို အေြခခံ၍ ေတာင်ပစိဖိတ်ေဒသ ျကလီးယားကင်းမဲ့ဇုန်အဆင့ ် 

ြမင့်တင်ေရး ပ့ံပုိးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဒုတိယအကိမ်တုတ်ုိင်ငံှင့် 

ပစဖိတ်ိက န်းိင်ုငမံျား၏ ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးတွင် 

တုတ်ိုင်ငံက ေကညာချက်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ 

တုတ်ိုင်ငံှင့် ပစိဖိတ်က န်းိုင်ငံများအကား ပီးြပည့်စုံသည့ ်

မဟာဗျဟာေြမာက်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အရ  အြပန်အလှန် 

ေလးစားမ ကိုအေြခခံပီး ဘုံအကျိးစီးပွားကိ ုေရှး သည့် နီးကပ်ေသာ 

ဆက်ဆံေရးကို တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အဆိုပါေကညာ

ချက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ထိုြပင် ေဒသတွင်း ငိမ်းချမ်းေရးှင့်လုံ ခံေရးြမင့်တင်ိုင်ရန ်

အတွက် တုတ်ိုင်ငံအေနြဖင့် ပစိဖိတ်က န်းိုင်ငံများှင့် ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ဆိုက်ဘာလုံ ခံေရးကိစ ရပ်များ၊ 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်မ ခင်းများကိ ုေဖာ်ထတ်ုရာတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၅၇၉၇ ဦးထပ်မံေတွရှိ
ဆိုးလ်   ဇွန်  ၁

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့် 

တစ်ရက်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၅၇၉၇ ဦး ထပ်မံေတွရှ ိ

ြခင်းေကာင့ ်အဆိပုါေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

ေပါင်း   ၁၈၁၁၉၄၁၅ ဦးရှိလာေကာင်း 

ေတာင်ကိုရီးယား ကျန်းမာေရးအာဏာ 

ပိုင်များက     ဇွန် ၁ ရက်တွင်  ေြပာကား 

သည်။

ထိုြပင် လွန်ခဲသ့ည့ ်   တစ်ရက်အတွင်း   

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူ ၂၁ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံတစ်ဝန်း 

တွင် အဆုိပါေရာဂါြဖင့် ေသဆံုးသူေပါင်း 

၂၄၁၉၇  ဦးရှိလာေကာင်း  ေတာင်ကိုရီး

ယားေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ ်

ေရးေအဂျင်စကီ ေြပာကားသည်။ အဆိပုါ 

တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆုံးသူအေရအတွက်သည် 

ိုင်ငံအတွင်း  ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း၏ 

သုည   ဒသမ ၁၃ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း 

သိရသည်။

 ိင်ုငလံဦူးေရ၏  ၈၆ ဒသမ ၉ ရာခိင်ု 

 န်းအား  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ် 

ေဆး ှစ်ကမ်ိ ထိုးံှေပးပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

၆၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင် န်းအား  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  တတိယအကိမ်

အပိုေဆာင်းထိုးှံေပးပီး  ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။              

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ကိတ်ေတာင်း   ဇွန်   ၁ 

အာဖရိကိုင်ငံခုနစ်ခု၌ ယခုှစ်အတွင်း ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူဦးေရ ၁၄၀၀ နီးပါးေတွရှိရေကာင်း ကမ ာ့ကျန်းမာေရး 

အဖွဲက အစီရင်ခံစာတစ်ရပ ်ယေနထုတ်ြပန်သည်။ 

အဆိပုါေရာဂါေတွရိှသည့် ိင်ုငမံျားမှာ ကင်မရန်း၊ ဗဟိအုာဖရကိ 

သမ တိုင်ငံ၊ ကွန်ဂိုိုင်ငံ၊      လိုက်ေဘးရီးယား၊   ိုင်ဂျးီရီးယားှင့ ် 

ဆီယာရာလီယွန်ိုင်ငံတိုြဖစ်သည်။ 

အာဖရိကေဒတွင ်ယခုှစ် လက်ရှိအချနိ်အထိ ေမျာက်ေကျာက ်

ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူအေရအတွက်သည် ယမန်ှစ်အတွင်းေတွရိှသည့် 

အေရအတွက်ထက် အနည်းငယ်ပုိမုိများြပားေကာင်း အာဖရိကေဒသ 

ဆိုင်ရာ ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲုံးက ဆိုသည်။ 

လက်ရှိတွင် အာဖရိကေဒသအြပင် ယခင်က အဆိုပါေရာဂါ 

ကူးစက်မ မေတွရိှေသးသည့် အေနာက်ုိင်ငံများတွင်လည်း ေမျာက်ေကျာက် 

ေရာဂါကူးစက်မ များ ေတွရှိရသည့်အတွက ်အဆိုပါေရာဂါကာကွယ်

တားဆီးေရးလုပ်ငန်းများကိ ုဟန်ချက်ညီညီ ေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ် 

ေကာင်း အာဖရိကေဒသဆိုင်ရာ ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲုံး၏ ဌာေန 

ကိုယ်စားလှယ်က ဆိုသည်။ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါသည် ၁၉၇၀ ြပည့်ှစ်တွင် အာဖရကိေဒသ၌ 

ပထမဆုံးစတင်ေတွရှိသည့်ေရာဂါြဖစ်သည်။  ၁၉၇၉ ခုှစ်တွင်ကမ ာ 

တစ်ဝန်း၌ ေကျာက်ေရာဂါ  စတင်ကူးစက်ပျံှံသည့်အချနိ်မှစပီး 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါသည်လည်း လူသားများဆီသို စတင်ကူးစက ်

ပျံံှလာေကာင်း သိရသည်။ ေကျာက်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများသည်  

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကို      ခုခံကာကွယ်ိုင ်စ ွမ ်းရှိသည်။ 

ေကျာက်ေရာဂါှင့် ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးတစ်မျိးကုိ 

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက သုံးစွဲရန်  အတည်ြပပီးြဖစ်ေသာ်လည်း 

အဆုိပါကာကွယ်ေဆးသည် ကမ ာ့ိုင်ငံများ၌ တွင်ကျယ်စွာသံုးစဲွြခင်း 

မရှိေသးေပ။ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါသည် က က်များကဲ့သို တိရစ ာန်များတွင် 

ြဖစ်ပွားမ  န်းြမင့်မားသည်။ သိုေသာ် လသူားများတွင်လည်း ကူးစက်ခရံ 

မ ကို ေတွရှိရသည်။ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ၏ လက ဏာများမှာ 

အနီေရာင် အဖုအပိန်များထွက်ြခင်း၊  ဖျားနာြခင်း၊ ေခါင်းကိုက်ြခင်း၊ 

က က်သားနာ ြခင်း၊ ေကျာနာြခင်း၊ လည်ပင်းက က်သားများနာြခင်း၊  

ချမ်းတန်ုြခင်းှင့် ေမာပန်းြခင်းတိုြဖစ်သည်။ အနေီရာင်အဖအုပန်ိတိုသည် 

အနာေဖးများ တက်လာသည့်အခါ ေရာဂါကူးစက်မ မရှိေတာ့ေကာင်း 

သတ်မှတ်ိုင် သည်။ 

လက်ရိှတွင် ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်ဖူးြခင်းမရိှေသးေသာ 

ိင်ုငေံပါင်း ၂၃ ိင်ုင၌ံ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၂၅၇ 

ဦးေတွရှိရပီး အဆိုပါေရာဂါြဖစ်ိုင်ဖွယ်ရှိသူအေရအတွက် ၁၂၀ 

ခန်ရှိေကာင်း ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ အစီရင်ခံစာအရ      သိရ 

သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၇၄၅ ဦးထပ်မံေတွရှိ
နယူးေဒလီ     ဇွန်     ၁ 

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသ ူ၂၇၄၅ ဦးထပ်မေံတွရိှခဲသ့ည့်အတွက် ေရာဂါကူးစက်ခရံ 

သေူပါင်း ၄၃၁၆၀၈၃၂ ဦးရိှလာေကာင်း  အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ေနာက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 

ထိုြပင ်လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

မ ေကာင့် ေြခာက်ဦးထပ်မံေသဆံုးခ့ဲရာ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံး 

သူေပါင်း ၅၂၄၆၃၆ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရှိတွင် ပိုးေတွဆဲလူနာ ၁၈၃၈၆ ဦးရှိပီး လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ 

နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၂၃၆ ဦး ကျန်းမာေရး 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသည့်အတွက ်ေဆးုံများမ ှဆင်းသွားကရာ 

ေရာဂါမှြပန်လည်သက်သာလာသေူပါင်း ၄၂၆၁၇၈၁၀ ရိှပြီဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၄၅၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ေဆးလိပ်ေသာက်သုံးမ ေကာင့် ကမ ာတစ်ဝန်း၌ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ ှင့် သစ်ေတာြပန်းတီးမ များြမင့်တက်
မက ဆီကိုစီးတီး   ဇွန်  ၁ 

ေဆးလပ်ိထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငန်းများှင့ ်

ေဆးလိပ်ေသာက်သုံးသူများေကာင့် ကမ ာ 

တစ်ဝန်းရိှ ေြမထ၊ု  ေရထ၊ု  ေလထပုတ်ဝန်းကျင် 

ညစ်ညမ်းမ များ     ြမင့်တက်လာေကာင်း 

မက ဆီကုိအမျိးသားတက သုိလ်မှ က မ်းကျင်သ ူ

တစ်ဦးြဖစ်သည့် ဂါဘရီလာ ဂျမီန်နက်စ်က 

ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင် စီးကရက်ထုတ်လုပ်ေရးစက်ုံ 

များ တည်ေဆာက်ရန် သစ်ပင်များခုတ်ထွင်

ရှင်းလင်းရသြဖင့် သစ်ေတာြပန်းတီးမ များ 

လည်းြမင့တ်က်လာေကာင်း   ေမ ၃၁ ရက်တွင် 

ကျင်းပသည့ ်ကမ ာေ့ဆးလပ်ိမေသာက်ေရးေန 

အခမ်းအနားတွင် ၎င်းက ေြပာကားသည်။ 

ကမ ာေပ တွင် ေဆးလပ်ိထတ်ုလပ်ုိင်ုရန် 

ှစ်စ် သစ်ပင်အေရအတွက ် သန်း ၆၀၀ ကို 

ခုတ်ရသြဖင့ ်သစ်ပင်များမှရရှိသည့ ်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရင်းအြမစ်ြဖစ်သည့ ်

ေအာက်ဆဂီျင်ှင့ ်ေြမဩဇာများ အများအြပား 

ဆုံး ံးလျက်ရိှေကာင်း ၎င်းကေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင ်ေဆးလိပ်ေသာက်သုံးသူများမှစွန်ပစ်

လိက်ုသည့ ်စီးကရက်တိမုျားသည် မိုးရာသွန်းမ  

များမှတစ်ဆင့်   ြမစ်ေချာင်းများအတွင်းသို 

ေရာက်ရှိကာ   ေရထုညစ်ညမ်းမ ြဖစ်ေစိုင ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ကွာလာလမ်ပ ူ  ဇွန်    ၁ 

မေလးရှားုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၁၄၅၁ ဦး ထပ်မံေတွရိှခ့ဲရာ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၄၅၀၆၅၁၀  ရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်း 

ထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများအနက ်ေြခာက်ဦးသည ်ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှ

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ပီး ကျန် ၁၄၄၅ ဦးသည် ေဒသတွင်း 

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်သည်။

ထိုြပင ်လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ခုနစ်ဦးထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ 

အဆိုပါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူေပါင်း ၃၅၆၇၆ ဦးရိှလာပီြဖစ်သည်။ 

သိုေသာ် လူနာ ၂၀၇၁ ဦး ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာခဲ့သည် ့

အတွက် ကျန်းမာေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း ၄၄၄၇၆၈၂ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရိှတွင် ပုိးေတွဆဲလူနာ ၂၃၁၅၂ ဦးရိှ၍  ၎င်းတုိအနက် ၂၈ ဦး 

သည်  ေရာဂါြပင်းထန်စွာခံစားေနရပီး ၁၅ ဦးသည်  အသက် ှ 

အေထာက်အကူြပကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရသည်။

လက်ရိှအချန်ိအထိ ြပည်သူ ၈၅ ဒသမ ၇ ရာခုိင် န်းအား ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အနည်းဆုံးတစ်ကိမ် ထိုးှံေပးပီးြဖစ်ရာ 

၈၂ ဒသမ ၉ ရာခိင်ု န်းသည် ကာကွယ်ေဆး အြပည့်အဝထုိးံှမ ခယံူပီး 

စီး၍  ၄၉ ဒသမ ၃ ရာခိုင် န်းသည်  ကာကွယ်ေဆးထပ်ေဆာင်း 

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- စိုးသူရ

အာဖရိကေဒသ၌ ယခုှစ်အတွင်း 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၄၀၀ နီးပါးေတွရှိ



ဇွန်   ၂၊   ၂၀၂၂

တရားခံ ေဖေမာင်စိမ်း

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁

ကယားြပည်နယ ်  လွိင်ေကာ် 

မိအဝင်   စစ်ေဆးေရးဂိတ်၌ 

လုံ ခံေရး   ေဆာင်ရက်ေနေသာ 

တပ်ဖွဲဝင်များသည ်    တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းမ ကို     လိုလားသည့ ်

ြပည်သမူျား၏  သတင်းေပးပိုချက် 

အရ ေမ ၂၈ ရက်  မွန်းတည့် ၁၂ 

နာရီတွင် ဒီးေမာ့ဆိုမှ လွိင်ေကာ် 

မိဘက်သို ေမာင်းှင်းလာသည့ ်

Hijet အမျိးအစား (အြဖေရာင)် 

ယာ်ကို   ရပ်တန်စစ်ေဆးခဲ့ရာ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    လ  င် 

မိနယ် အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်တွင် 

ေနထိုင်သည့်  အကမ်းဖက်အဖွဲ 

များှင့် ဆက်သွယ်ေနသူတစ်ဦး 

ြဖစ်သည့ ်     ေဖေမာင်စိမ်း(ဘ)

ဦးေဖသိန်းအား    ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ 

သည်။

ဖမ်းဆီးရမိသ ူ   ေဖေမာင်စိမ်း 

အေနြဖင့ ်ယခင်က ရန်ကန်ုမိတွင် 

ေနထိုင်စ်   ရန်ကင်းမိနယ်ရှိ  

Film School သင်တန်းေကျာင်းသို 

တက်ေရာက်    ေအာင်ြမင်ခ့ဲပီး  

Video Clip  ဖန်တီးြခင်း၊ မှတ်တမ်း 

တိုုပ်ရှင်ိုက်ကူးေရးှင့ ်ဓာတ်ပုံ 

တည်းြဖတ်  နည်းပညာရပ်များ 

တတ်ေြမာက်သြဖင့်     KNDF 

အမည်ခံ     အကမ်းဖက်အဖွဲ 

အေနြဖင့်  အကမ်းဖက်လုပ်ငန်း 

များ  ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ိုင ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁

တရားမဝင ်  ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကို  ဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာ  တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ေမ  ၂၉ ရက်တွင်   တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး   တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်ဘတ်ုြပင်းမိနယ် တနသ  ာရ ီ

ေရတပ်စခန်းဌာနချပ်   ဦးေဆာင်ေသာအဖွဲက   စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ တရားမဝင်သစ်သားကိုယ်ထည် ေရယာ်ှစ်စင်း 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၂၈၅၀၀၀၀၀)ကို  ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး  ြမန်မာ့ 

ပင်လယ်ငါးလပ်ုငန်းဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ 

ထိုြပင် ေမ ၃၁ ရက်တွင် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စမီခံန် ခဲွမ ြဖင့ ်

ထီးတန်းဆိပ်ကမ်း  ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်း၌   တာဝန်ကျ 

အေကာက်ခွန်အဖွဲက  စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ   သွင်းကုန် 

ေကညာလ ာ (ID) သက်တမ်းေကျာ်လွန်ပီး  လာေရာက်ထုတ်ယူ 

ြခင်းမရှိဘ ဲ ပိုင်ရှင်မ ှ စွန်လ တ်သည့်  Nissan Cabstar  အမျိးအစား 

ယာ်တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖိုး ေငွကျပ် ၁၀၇၄၀၀၀၀)ကို သိမ်းဆည်း 

ရမခိဲ့ပီး အေကာက်ခွန် လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။ 

ယင်းအြပင ်ဇွန် ၁ ရက်တွင ်စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး အထူးအဖဲွ၏ စီမံခန် ခဲွမ ြဖင့် စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွက 

မုံရာမိနယ်အတွင်း တရားမဝင ်စက်သုံးဆီ ၁၀၈၄၂ ဂါလန်၊ (ခန်မှန်း 

KNDF အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းတွင ်မဟုတ်မမှန်သတင်းများ 
လုပ်ကံဝါဒြဖန်မ  လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေနသည့ ်တာဝန်ခံတစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိ

ရန်ှင့်    ၎င်းတိုအဖွဲအတွက ်

ြပည်ပမှ    အလှေငွများရရှိရန ်

၎င်းတို၏ စစ်ေရးလ ပ်ရှားမ များ 

ေအာင်ြမင်ေနသည့်  ပုံသဏ ာန် 

ေဖာ်ေဆာင်  ဝါဒြဖန်ေဆာင်ရက ်

ိုင်ေရး  ယခင်က  သိက မ်းဖူးခဲ့ 

သည့် KNDF အမည်ခံ  အကမ်း 

ဖက်အဖွဲမှ  တပ်ခွဲမှးအဆင့်ရှိ 

ေတဇာဝင်းထွဋ်က  ေဖေမာင်စမ်ိး 

အား  ဆက်သွယ်ကာ တစ်လလ င် 

ေငကွျပ် ငါးသိန်းြဖင့်  ေခ ယူငှားရမ်း 

ခဲ့သြဖင့်  ဧပီလတွင ်  ဒီးေမာ့ဆို 

မိနယ်    ခူးပရာေကျးရာသို 

ေရာက်ရှိခဲ့ေကာင်း။

ဆက်လက်၍ စစ်ေဆးေမးြမန်း 

ချက်များအရ    လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များအေနြဖင့ ်  ကယားြပည်နယ ်

အတွင်း     နယ်ေြမတည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးအတွက ်မတ်လှင့် 

ဧပီလများအတွင်း  အကမ်းဖက ်

ေချမ န်းေရးေဆာင်ရက်မ  (Counter 

-  terrorism Action) လပ်ုေဆာင်ခဲ ့

ရာ  ကယားြပည်နယ်အတွင်းရှိ 

KNDF   အကမ်းဖက်အဖွဲများ 

အေနြဖင့်    ၎င်းတိုအေြခြပရာ 

ေနရာများမှ   အထိနာ၍   ကစ့် 

ကလျား  ဆတ်ုခွာထွက်ေြပးခဲရ့ကာ  

လက်နက်၊   ခဲယမ်း  အေြမာက ်

အြမားဆုံး ံး၍  ထိခိုက်ကျဆုံးမ  

အများအြပား     ြဖစ်ေပ ခဲ့ပီး 

၎င်းတို၏    အကမ်းဖက်မ  

လုပ်ေဆာင်ရန်   အစီအမံများ 

ပျက်ြပား     ေနခဲ့သည့်အတွက်  

ြပန်လည်        ဖုံးကွယ်ိုင်ရန ်

ေဖေမာင်စိမ်းအား       KNDF 

အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏  စစ်ေရး 

လ ပ်ရှားမ များ ေအာင်ြမင်ေနသည့ ်

ပုံဏ ာန်အတုများ၊   ၎င်းတို၏ 

လူ/လက်နက်၊     ခဲယမ်းများ 

အင်အား     ေတာင့်တင်းသည့ ်  

ပုံဏ ာန်အတုများ၊   လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက    ေကျးရာများ 

အား မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊ လက်နက် 

ကီးများြဖင့ ်    ပစ်ခတ်ြခင်းများ 

ြပလုပ်သည့ ်    ပုံသဏ ာန်အတု 

များကိ ုြပင်ဆင်၍ ိက်ုကူးေရးများ 

ြပလုပ်ေစပီး  ဓာတ်ပုံှင့် ဗီဒီယို 

များကို    United Kingdon  

(UK)တွင်       ေနထိင်ုသည့ ်  NUG 

အကမ်းဖက်အဖွဲှင့်  အဆက် 

အသွယ်ရိှေသာ George(ခ)ဗညား 

ထံသိုေပးပို၍    ၎င်းမှတစ်ဆင့ ်

ဝါဒြဖန် ြခင်း၊    ေခတ်သစ်ှင့် 

ဧရာဝတီ    သတင်းဌာနများသို 

ေပးပို ြခင်းများ  ေဆာင်ရက်ခဲ့ 

ေကာင်း၊   ထိုသိုေဆာင်ရက်ခဲ့ 

ေသာ်လည်း KNDF အကမ်းဖက ်

အဖွဲအေနြဖင့် ေဖေမာင်စိမ်းအား 

မူလ     သေဘာတူညီထားသည့ ်

အခေကးေငွအား   မေပးေဆာင ်

သည့်အြပင် စားေသာက်ေနထိုင ်

ေရးခက်ခဲလာြခင်း၊   ေြပးလ ား 

ပုန်းေအာင်းေနရြခင်း၊   ၎င်း၏ 

အသက်အတွက် လုံ ခံေရးအာမခ ံ

ချက်ပါ မရရိှေတာေ့ကာင်း ရပ်ိစား 

မလိာသည့အ်တွက် ထွက်ေြပးရန် 

ကိးစားခဲ့ရာမှ  လမ်းတွင် ယခု 

ကဲသ့ို ဖမ်းဆီးခရံြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ှင့ ်   ေဖေမာင်စိမ်းအေနြဖင့  ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    လ  င် 

မိနယ်၊  လှည်းတန်းမိနယ်ှင့ ်

ရန်ကင်းမိနယ်တို၌ ြပလပ်ုသည့် 

ဆူပူအကမ်းဖက်  ဆ ြပပွဲများ 

တွင်လည်း  ပါဝင်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

အထက်ပါဖမ်းဆီးရမ ိတရားခ ံ

ေဖေမာင်စိမ်းကို      လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့်   ဆက်စပ်တရားခံများအား 

ဆက်လက်  ေဖာ်ထုတ်အေရးယ ူ

ိုင်ေရး     ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊  စက်သုံးဆီများ၊ ေရယာ်များှင့် လိုင်စင်မဲ့ေမာ်ေတာ်ယာ်များ သိမ်းဆည်းရမိ

တန်ဖိုးေငကွျပ် ၇၂၅၄၀၀၀၀)ကိ ုေရနှံင့ ်ေရနထွံက်ပစ ည်းများဆိင်ုရာ 

ဥပေဒအရလည်းေကာင်း၊  လိင်ုစင်မဲယ့ာ်ှစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် 

၄၀၀၀၀၀၀)ကို ပိုကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒအရလည်းေကာင်း၊ သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာန ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖွဲက ကသာမိနယ်အတွင်း 

တရားမဝင်သစ်မျိးစု ံ ၁၁ ဒသမ ၈၉၀၀ တန်၊(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၇၃၇၆၆၄)ကိ ုသစ်ေတာဥပေဒအရ လည်းေကာင်း စုစုေပါင်း(ခန်မှန်း 

တန်ဖုိးေငွကျပ် ၇၈၂၇၇၆၆၄)ကိ ုဖမ်းဆီးအေရးယူ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍   ေမ ၂၉  ရက် ၃၁ ရက်ှင့်  ဇွန် ၁  ရက်များတွင ်

ဖမ်းဆီးရမိမ  စုစုေပါင်းမှာ အမ တွဲ(၁၄)မ ၊  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ် 

၁၁၇၅၁၇၆၆၄) ြဖစ်ေကာင်း  တရားမဝင ် ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှသိရသည်။                             

      သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁

သယံဇာတှင့်  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီးဌာန သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

သည် တရားမဝင်သစ်ှင့် သစ်ေတာထွက် 

ပစ ည်းများ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ ်ဖမ်းဆီးေရးအား 

  ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များမှ
တရားမဝင်သစ်တန ်၁၀၀  ေကျာ် သိမ်းဆည်းရမ ိ

ြပည်သူပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့်  လူထုအေြခြပ 

ေစာင့်ကပ်ကည့် သတင်းပိုစနစ် အပါအဝင်    

နည်းလမ်းမျိးစုံြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ေမ ၂၃ ရက်မှ ၂၉ 

ရက်  ေနြပည်ေတာ်၊  ြပည်နယ်ှင့်   တိုင်း

ေဒသကီး  သစ်ေတာဦးစီးဌာနများမှ ေပးပို 

လာေသာ    စာရင်းများအရ   တရားမဝင်က န်း 

၃၄ ဒသမ  ၇၀၇၂  တန်၊  သစ်မာ  ၃၂ ဒသမ 

၈၅၂၄ တန်၊ အြခား   ၃၂  ဒသမ  ၅၂၇၈ တန်၊ 

စုစုေပါင်း  ၁၀၀ ဒသမ ၀၈၇၄ တန်၊ တရားခံ  

၂၇ ဦး၊ ယာ်/ ယ ရား  ၂၉ စီး သိမ်းဆည်း 

ရမိခဲ့ေကာင်း   သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ   သိရ

သည်။                                     သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၊   ၂၀၂၂  

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁
ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး လွယ်ကူေချာေမွေစေရး၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမ  
ြမန်ဆန်ေစေရးှင့ ်ခရီးသွားြပည်သမူျား လုံ ခံစတ်ိချစွာသွားလာိင်ုေရး 
အတွက် ဘက်ေပါင်းစုံမှေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ လက်ရှိအချနိ်တွင် 
NUG၊ CRPH၊ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက ေနရာအချိ၌ 
လမ်းတတံားများအား ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်း၊ ခရီးသည်တင်ယာ်လိင်ုး 
များကို မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ြခင်း၊ လက်နက်ငယ်များြဖင့် အေကာင်းမဲ့ 
ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုြခင်း၊ ဆက်ေကးများေကာက်ခြံခင်း၊ အြပစ်မဲခ့ရီးသွား 
ြပည်သူများကို အေကာင်းအမျိးမျိးြပစွပ်စွဲ၍ ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်ြခင်း 
များ လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

ထိသုို အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များ လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှရာ တနသ  ာရ ီ
တိင်ုးေဒသကီး သရက်ေချာင်းမိနယ် ထားဝယ်-မတ်ိ ကားလမ်းမကီး 
ေပ ၌ ေြပးဆွဲေနသည့် မှန်လုံယာ်များကို  ယေနနံနက် ၁၁ နာရီခန်  
တွင် PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများက လက်နက်ငယ်များြဖင့် 
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သြဖင့် ခရီးသည်တင်မှန်လုံယာ် သုံးစီး ထိခိုက် 
ပျက်စီးကာ ယာ်ေမာင်း တစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း သိရ 
သည်။

ြဖစ်စ်မှာ ခရီးသည်တင ်မှန်လုံယာ် သုံးစီးသည ်ယေနနံနက် 
၆ နာရီခန်တွင် ထားဝယ်မိမှ ထားဝယ်-မိတ် ကားလမ်းအတိုင်း 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁

ေမ ၃၀ ရက် နံနက် ၈ နာရီ ၁၅ 

မနိစ်တွင်  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ ်  မကျည်း 

တန်းေတာင် အေနာက်ရပ်ကွက ်

ပန်းပင်ကီးလမ်း    အမှတ်(၂၀) 

ပထမထပ်၌ ကျန်းမာေရးမေကာင်း 

သြဖင့်  ေနအိမ်အတွင်း  Wheel 

Chair ြဖင့်   သွားလာေနရသည့ ်

ေဒ ခင်ကည် (၈၈ ှစ်)ှင့် အိမ်အကူ 

ြဖစ်သူ  ေဒ ေအးစန်း (၅၀ ှစ်)တို 

ှစ်ဦးတည်း ရိှေနစ် မျက်ှာဖံုးများ 

စွပ်ထားသည့ ်အမျိးသား ၁၀ ဦး 

ခန်သည်    ဓားဦးခ န်တစ်ေချာင်း၊ 

သတံတ်ုတစ်ေချာင်း    ကိင်ုေဆာင် 

ကာ    ေနအမ်ိအတွင်း  ဝင်ေရာက် 

လာပီး ေဒ ေအးစန်းအား ကိးြဖင့ ်

ချည်ေှာင်ကာ ေဒ ခင်ကည်အား 

ဓားြဖင့်ေထာက်၍ ေဒ ခင်ကည ်

ှင့ ်ေဒ ေအးစန်းတို ဝတ်ဆင်ထား 

သည့် ေရ ထည်ပစ ည်း ေလးမျိး 

စစုေုပါင်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၅၁ သန်ိး 

ခန်ှင့်        ေနအိမ်ဗီိုအတွင်း 

သိမ်းဆည်းထားသည့ ်   ေငွကျပ ်

ငါးသိန်းတိုကို     ဓားြပတိုက ်

ယေူဆာင်ခဲသ့ည့ ်ြဖစ်စ်ြဖစ်ပွားခဲ ့

သြဖင့ ်ကည့်ြမင်တုိင်မိမရဲစခန်း 

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၌ ေမ ၃၀ ရက်က ေနအိမ်အတွင်း ဝင်ေရာက်ကာ ဓားြပတိုက်လုယက်မ ကျးလွန်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး
တွင်     အမ ဖွင့်လှစ်ကာ   ြပစ်မ  

ကျးလွန်သမူျားအား    ေဖာ်ထတ်ု 

ဖမ်းဆီးရမိိုင်ေရး     လုံ ခံေရးရ ဲ

တပ်ဖွဲဝင်များက စုံစမ်းစစ်ေဆး 

ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထိုသို ဓားြပတုိက်မ ကျးလွန်ခ့ဲ

သမူျားကိ ု    ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးရမ ိ

ိုင်ေရး   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ 

က အထူးအမ စစ်အဖဲွဖဲွစည်းကာ 

တာဝန်သြိပည်သမူျား၏ ပူးေပါင်း 

ပါဝင်      သတင်းေပးမ များြဖင့ ်

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း၍ စံုစမ်းေဖာ်ထုတ် 

ခဲ့ရာတွင် ဓားြပတိုက်မ ကျးလွန်

ခဲ့သူများသည ် ြပစ်မ ကျးလွန်ပီး 

ေနာက်   YGN 4E-8525   နပံါတ်ပါ 

Toyota Probox    အမျိးအစား 

အြဖေရာင်ယာ်ြဖင့ ်   ြပန်လည် 

ထွက်ခွာသွားခဲ့ေကာင်း   သိရှိရ 

သြဖင့် အဆုိပါေမာ်ေတာ်ယာ်၏ 

အချက်အလက်များကိ ု  အေြခခံ 

ကာ   ကွင်းဆက်မြပတ ်  စုံစမ်း 

ေဖာ်ထုတ်ခဲ့ရာ ြပစ်မ ကျးလွန်သ ူ

များသည်    ဒလမိနယ်အတွင်း 

ေနထိင်ုသမူျားြဖစ်ေကာင်း ကနဦး 

ေဖာ်ထုတ်သိရှိခဲ့ရသည်။

ထိုေနာက်    အမ စစ်အဖွဲက 

ြပစ်မ ကျးလွန်ရာတွင် ပါဝင်သည် 

ဟု သံသယရှိသူ  ဓားြပတိုက်ခံရ 

သည့ ်ေနအမ်ိ၌  ဖွင့လှ်စ်ထားသည့ ်

“ေအာင်”  Car Aircon  Service 

လုပ်ငန်း၌    အလုပ်လုပ်ကိုင်ေန 

သည့်  ဒလမိနယ်ေန  ချစ်ုိင်(ခ) 

ရာဂျး(ခ) ကတုံးအား   ယင်းေန  

ညေနပုိင်း၌ ဖမ်းဆီးစစ်ေဆးခ့ဲရာ 

၎င်း၏ပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့် ဓားြပ 

တိုက်မ အား           ဒလမိနယ် 

ကမာကဆစ်ရပ်ကွက် ကျန်စစ်သား 

(၄)လမ်း အမှတ(်၂၉၉)ေန ၎င်း၏ 

ဦးေလးေတာ်စပ်သူ ေအာင်ေကျာ် 

ဆန်း (ခ) အန်ကူးပါး (ခ) အငူပါးက 

ဦးေဆာင်၍   ကျးလွန်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း   ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသြဖင့် 

ြပစ်မ        ကျးလွန်သူများကို 

ေဖာ်ထုတ်     ဖမ်းဆီးရမိိုင်ေရး 

ဆက်လက်     ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

ေအာင်ေကျာ်ဆန်း (ခ) အန်ကူးပါး 

(ခ) အငူပါးအား     ေမ  ၃၁ ရက် 

ညေန  ၅  နာရီ ၁၅    မိနစ်တွင် 

သာေကတမိနယ် (၁၄)ရပ်ကွက် 

သလ ာဝတ(ီ၂)လမ်းရိှ ဓားြပတိက်ု 

မ ကျးလွန်ရာတွင်    ပါဝင်ခဲ့သူ 

လင်းထက်ဇဏ(်ခ) ွားကီး (၁၉ 

ှစ်)၏ေနအိမ်၌ လငး်ထက်ဇဏ် 

(ခ) ွားကီး၊         စက်ေြမရပ်ကွက်ေန 

ခန်ဇင်လင်း(ခ)  ကိုခန်  (၁၈ ှစ်)၊ 

ေမှာ်စက်ရပ်ကွက်ေန ိုင်ိုင်(ခ) 

ိင်ုးိင်ုး( ၂၀ ှစ်)တို        သံုးဦးှင့် 

အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

တရားခ ံေအာင်ေကျာ်ဆန်း (ခ) 

အန်ကူးပါး (ခ)အငပူါး၏ ထွက်ဆိ ု

ချက်အရ        ဓားြပတိုက်မ အား 

ချစ်ိုင်(ခ)  ရာဂျး(ခ)  ကတုံး၏ 

သတင်းေပး လက်ေထာက်ချမ ြဖင့် 

၎င်းမှဦးေဆာင်ကာ   လင်းထက ်

ဇဏ်(ခ) ွားကီး၊ ခန်ဇင်လင်း(ခ) 

ကိုခန် ၊ ိုင်ိုင်(ခ) ိုင်းိုင်း၊ ဘိုဘို 

မင်းသ ူ(ခ) ဘိဘုိှုင့ ်ဟန်ဝင်းေဇာ် 

တို  ေြခာက်ဦးမှ လတ်တေလာ 

စီးပွားေရး   အဆင်မေြပသြဖင့ ်

ကျးလွန်ခဲ့ကြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဓားြပတိုက်ရာမှ    ရရှိခဲ့သည့ ်

ေငွများှင့် ေရ ထည်ပစ ည်းများ 

ကိ ုထခဲွုေရာင်းချ၍ ခဲွေဝသုံးစဲွခဲ့က 

ြခင်း ြဖစ်ေကာင်း  ေဖာ်ထတ်ုသရိှိရ 

သည့်အတွက်     ဖမ်းဆီးရန်ကျန် 

တရားခမံျားအား ထပ်မဖံမ်းဆီးရမ ိ

ိုင်ေရး   ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

ခ့ဲရာ ယင်းေနညပုိင်း၌ ဒလမိနယ် 

ကမာကဆစ်          ရပ်ကွက်ေန 

ဟန်ဝင်းေဇာ် (၁၉ ှစ်) (ဘ)ဦးေဇာ် 

မင်းေထွးအား    သဃ  န်းက န်း 

မိနယ် (ဆ/က) ရပ်ကွက် ကျိက ဆ ံ

ဘုရားလမ်းေပ ရှိ “ေရ ”တည်းခို 

ခန်း၌လည်းေကာင်း၊   ဒလမိနယ် 

ကမာကဆစ်              ရပ်ကွက်ေန 

ဘိုဘိုမင်းသ ူ  (ခ) ဘိုဘို (၁၉ ှစ်) 

(ဘ)ဦးသက်ေထွးအား မွန်ြပည်နယ် 

မုဒုံမိနယ်     ေကျာက်တလုံး 

ေကျးရာရိှ ၎င်း၏ဦးေလးေတာ်စပ် 

သူ     ဦးကည်ွန်၏ေနအိမ်၌ 

လည်းေကာင်း ထပ်မဖံမ်းဆီးရမခိဲ ့

သည်။

ြပန်လည်သိမ်းဆည်းရမိ

ြဖစ်စ်တွင်    ဓားြပတိုက်မ  

ကျးလွန်သူ အမျိးသား ခုနစ်ဦး 

ကို    ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး 

ဖမ်းဆီးရမိ    တရားခံများ၏ 

ထွက်ဆိခုျက်များအရ သက်ေသခ ံ

ပစ ည်းများြဖစ်သည ် ေရ အေလး 

ချနိ် ၁ ကျပ် ၉ ပဲ ၇ ေရး တန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၂၈၇၇၀၀ဝ၊    ေငွကျပ ်

၈၃၇၅၀၀၊ လက်ကုိင်ဖုန်းေလးလံုး၊        

နာရီတစ်လုံးတိုအား      တရားခံ 

အသီးသီးထံမှ ြပန်လည်သိမ်းဆည်း 

ရမခိဲက့ာ တရားခမံျားအား ဥပေဒ 

ှင့်အညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူ 

ိုင်ေရး     ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

လျက် ရိှေကာင်း  သတင်းထတ်ုြပန် 

အပ်ပါသည်။

သတင်းစ်

ထားဝယ်-မိတ်ကားလမ်းေပ ၌ ေြပးဆွဲေနသည့် ခရီးသည်တင်မှန်လုံယာ်များအား 

 PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက လက်နက်ငယ်များြဖင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်

ခရီးသည်များတင်ေဆာင်၍ ထွက်ခွာလာခဲ့ရာ သရက်ေချာင်းမိနယ ်
သရက်ေချာင်းေကျးရာ၏ အေရှေြမာက်ဘက် မတီာ ၃၀၀၀ ခန်အကွာ 

မိင်ုတုိင်အမှတ် (၅၃/၂)ှင့် (၅၃/၃)ကား ေနရာသုိအေရာက်၌ အကမ်းဖက် 
ေသာင်းကျန်းသူအင်အား ၃၀ ခန်က လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်ပစ်ခတ် 
တိက်ုခိက်ုခဲသ့ြဖင့ ်ခရီးသည်တင်ေမာ်ေတာ်ယာ်သုံးစီး ထခိိက်ုပျက်စီးခဲ ့
ပီး ေရ မိတ်ေအာင် ခရီးသည်တင်မှန်လုံယာ်အမှတ်၊ 5K/----- ၏ 
ယာ်ေမာင်းြဖစ်သူ ဦးေအးမင်းေဇာ်တွင် လက်နက်ငယ်ကျည်ထိမှန ်

ဒဏ်ရာရရိှခ့ဲကာ ခရီးသည်များမှာ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှြခင်းမရိှေကာင်း  
သိရသည်။

အဆိုပါ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် ယာ်ေမာင်းအား လုံ ခံေရး 
တပ်ဖဲွဝင်များက ထားဝယ်မိြပည်သူေဆးံုကီးသုိ ပုိေဆာင်ေဆးကုသမ  

ခံယူေစလျက်ရှိပီး ခရီးသွားြပည်သူများ လုံ ခံစိတ်ချစွာ ခရီးသွား 
လာိုင်ေရးှင့် ခရီးသည်တင်ေမာ်ေတာ်ယာ်များကို လက်နက်ငယ ်
များြဖင့ ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အကမ်းဖက်သမားများအား 
ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိိုင်ေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                         သတင်းစ်

မှန်လုံယာ်အား လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခဲ့မ  မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

ယာ်ေမာင်း ဦးေအးမင်းေဇာ် လက်နက်ငယ်ကျည် ထိမှန်ဒဏ်ရာရ။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ကည့်ြမင်တိုင်မိမရဲစခန်း(ပ) ၉၈/၂၀၂၂၊ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၃၉၅/၃၄၇ အမ မှ တရားခံများ ဖမ်းဆီးရမိမ 

ေအာင်ေကျာ်ဆန်း(ခ) 

အန်ကူးပါး(ခ)အငူပါး

ချစ်ိုင်(ခ)ရာဂျး(ခ)

ကတုံး

လင်းထက်ဇဏ(်ခ)

ွားကီး

ခန်ဇင်လင်း(ခ)

ကိုခန်

ိုင်ိုင်(ခ)ိုင်းိုင်း ဟန်ဝင်းေဇာ် ဘိုဘိုမင်းသ(ူခ)ဘိုဘို



ဇွန်   ၂၊   ၂၀၂၂  

 ေကျာဖုံးမှ

ေသဆုံးခဲ့သူ    အမည်မသိအမျိးသားမှာ 

ရှပ်အက   ျအီဝါေရာင်လက်ရှည်၊   ပုဆိုး 

အြပာုကွက်စိပ်၊ အနက်ေရာင် လ ာထိုး 

ဦးထုပ်တို ဝတ်ဆင်ထားပီး ေဘးလွယ် 

အတ်ိ အနက်ေရာက်တစ်လံုးကုိ ရင်ဘတ် 

တွင်ကပ်၍လွယ်ကာ အေနာ်ရထာလမ်း 

အတိုင်း       ပန်းဆိုးတန်းလမ်းဘက်မ ှ

ဘားလမ်း       ကားမှတ်တိုင်ဘက်သို 

လမ်းေလ ာက်လာပီး     “Cover King” 

ဖုန်းအပိုပစ ည်း    အေရာင်းဆိုင်အေရှမ ှ

ြဖတ်သွားကာ     တစ်မိနစ်ခန်အကာ 

ဘားလမ်း   ကားမှတ်တုိင်အေရာက်တွင် 

အေနာ်ရထာလမ်းဘက်သို မျက်ှာမူ၍ 

ရပ်ကာ ၎င်းလွယ်ထားသည့ ်လွယ်အိတ် 

အတွင်းမှ  တစ်စုံတစ်ခုအား    က်ယူစ်  

အဆိုပါလွယ်အိတ်အတွင်းမှ ေပါက်ကွဲမ  

ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း    လုံ ခံေရး 

အေထာက်အကူြပ    မှတ်တမ်းများအရ 

ေတွရှိခဲ့သည်။

ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားပီး      ေသဆုံး၊ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအား    ရန်ကုန် 

ြပည်သူေဆးုံကီးသို     ပိုေဆာင်ရန် 

အတွက် လူနာတင်ယာ်များ ေရာက်ရှိ 

လာပီး သယ်ေဆာင်စ် အဆိပုါအမျိးသား 

မှာ ပုဆိုးှင့်အက   ျေီအာက်တွင် အနက် 

ေရာင်တီရှပ်အက   ျီှင့်     အနက်ေရာင ်

ကွာတားေဘာင်းဘီတိုတိုကို ေအာက်မှ 

ခံ၍ ဝတ်ဆင်ထားသည်ကိ ုေတွရှိခဲ့ရပီး 

၎င်း၏ဝမ်းဗိုက်တွင်     ရရှိထားေသာ 

ဒဏ်ရာများအနက်    ၎င်း၏ရင်ဘတ်၌ 

ကပ်၍လွယ်ထားသည့် လွယ်အိတ်ေနရာ 

တွင်  ရရှိထားသည့ ်ဒဏ်ရာများမှာ ပိုမို 

ြပင်းထန်ေနသည်ကိ ုေတွရှိခဲ့သည်။

၎င်းေနာက် လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ 

က ေသဆုံးခဲ့သ ူအမျိးသားှင့်ပတ်သက် 

ပီး   စိစစ်ခဲ့ရာ   ၎င်းမှာ   ေဒါပုံမိနယ် 

ကျည်စရုပ်ကွက် ရတနာသဒိ ိလမ်း အမှတ် 

(၁၄၁/ခ)ေန ေအာင်ကီး(ခ) ထိန်လင်း 

ထွန်း(၂၆)ှစ်(ဘ)    ဦးတင်ထွန်းြဖစ ်

ေကာင်း  သိရှိရသြဖင့ ် ၎င်း၏ေနအိမ်သို 

သွားေရာက်ရှာေဖွခဲ့ရာ အဆိုပါေနအိမ်၌ 

လက်နက်၊ ခဲယမ်းများအား ရှာေဖွေတွရှိ 

ြခင်းမရိှေသာ်လည်း ၎င်းကိင်ုေဆာင်သည့ ်

Redmi 6A ှင့ ်Oppo F3 Plus အမျိးအစား 

လက်ကုိင်ဖုန်းှစ်လံုးတုိကုိ  ေတွရိှ သိမ်း 

ဆည်းရမခိဲ့ပီး Oppo F3 Plus ဖန်ုးအတွင်း 

မှ ၎င်း၏သငူယ်ချင်းြဖစ်သ ူPDF အကမ်း 

ဖက်အဖွဲမ ှ    သန်ဇင်ဆိုသူှင့်   KNU 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲများှင့် ချတိ်ဆက်၍ 

အကမ်းဖက်သင်တန်းများ တက်ေရာက် 

ရန်၊   မိေပ တွင်   တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ  

ပျက်ြပားေစေရးအဖျက်အေမှာင့ ်ေဖာက်ခဲွ 

ဖျက်ဆီးေရးလပ်ုရပ်များ လပ်ုေဆာင်မည့ ်

အေြခအေနများကိ ုေမးြမန်းေြပာဆိထုား 

သည်များကို   Screenshot    ိုက်၍ 

သိမ်းဆည်းထားသည်ကိ ုေတွရှိခဲ့သည်။

ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်စ်တွင်   ေသဆုံးခဲ့ 

သည့ ်ေအာင်ကီး(ခ) ထန်ိလင်းထွန်းသည် 

PDF အကမ်းဖက်အဖွဲှင့် ဆက် ယ် 

ပတ်သက်သူြဖစ်ပီး  အြပစ်မဲ့အရပ်သား 

ြပည်သမူျား  ထခိိက်ုေသေကျ  ဒဏ်ရာရရိှ 

ေစရန် ရည်ရယ်၍ မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွရန်  

လက်လုပ်မိုင်းအား သယ်ေဆာင်လာစ် 

ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွား၍ ေသဆံုးခ့ဲရြခင်းြဖစ် 

ေကာင်းှင့ ်အဆိပုါေပါက်ကဲွမ ြဖစ်စ်ှင့် 

ပတ်သက်၍     ေနာက်ကွယ်မှကိးကိုင ်

ခိုင်းေစသူ၊    ပူးေပါင်းပါဝင်သူများအား 

ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိိုင်ေရး လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များက ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်

အေနာ်ရထာလမ်းှင့ ်၃၅ လမ်း ကားမှတ်တိုင်အနီး ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်စ်တွင် 

ေသဆုံးသူ ေအာင်ကီး(ခ)ထိန်လင်းထွန်း အေနာ်ရထာလမ်းအတိုင်း အခင်းြဖစ် 

ေနရာဘက်သို လမ်းေလ ာက်လာသည်ကိ ုလုံ ခံေရးမှတ်တမ်းမ ှေတွြမင်ရစ်။

ေသဆုံးသ ူေအာင်ကီး(ခ)ထန်ိလင်းထွန်းသည် ၎င်း၏ကိယ်ုေပ ၌ ဝတ်ဆင်ထား 

သည့် ရှပ်အက   ျအီဝါေရာငအ်ကွက်လက်ရှည်ှင့် အြပာုကွက်စိပ်ပုဆိုးတိုေအာက ်

တွင် အနက်ေရာင်တရှီပ်လက်တိအုက   ျှီင့ ် အနက်ေရာင် ကွာတားေဘာင်းဘတီိအုား 

ေအာက်မှခံ၍  ဝတ်ဆင်ထားသည်ကိ ု လူနာတင်ယာ်ေပ သို  တင်ေဆာင်စ်က 

ေတွြမင်ရစ်။

အေနာ်ရထာ

လမ်းှင့် ၃၅ လမ်း 

ကားမှတ်တိုင်အနီး

ေပါက်ကွဲမ 

ြဖစ်ပွားပီး 

အခင်းြဖစ်ရပ်အား 

ေတွြမင်ရစ်။

အေနာ်ရထာလမ်းှင့် ၃၅ လမ်း ကားမှတ်တုိင်အနီး ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်စ်တွင် ေသဆံုးသူ ေအာင်ကီး(ခ)ထိန်လင်းထွန်းသည် 

အခင်းြဖစ်ရပ် ကားမှတ်တိင်ုတွင် လမ်းဘက်သုိ မျက်ှာမ၍ူရပ်ကာ ၎င်း၏ ရင်ဘတ်ေရှတွင် လွယ်ထားေသာ အနက်ေရာင်အတ်ိ 

အား ဖွင့်လိုက်စ် ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း လုံ ခံေရးမှတ်တမ်းမ ှေတွြမင်ရစ်။

ေသဆုံးသူ ေအာင်ကီး(ခ)ထိန်လင်းထွန်း ဝမ်းဗိုက်တွင ်ရရှိေသာဒဏ်ရာများ 

သည် ၎င်း၏ရင်ဘတ်ေရှ၌ လွယ်ထားေသာ အနက်ေရာင်အိတ်ေအာက ်ရင်ဘတ် 

ေပ တွင် ြပင်းထန်ေသာဒဏ်ရာများရရှိထားသည်ကိ ုေတွြမင်ရစ်။

ေမှာ်ဘီ   ဇွန်   ၁

ရန်ကုန် ေြမာက်ပုိင်းခုိင် အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီး 

ဌာနမှ  လသူုံးကုန်ထတ်ုလပ်ုမ  နည်းပညာသင်တန်းဖွင့်ပဲွ အခမ်းအနားကိ ု

ယေနနံနက် ၉ နာရီတွင် ေမှာ်ဘီမိနယ ်ကုလားကီး ကုန်းေကျးရာရှ ိ

မဟာရာဇိ ရာမ  ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းတိုက်ဓမ ာုံ၌   ဖွင့်လှစ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ေရှးဦးစွာ မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးဖိးေအာင်ကည်ှင့် 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ   အဖွဲဝင(်၁) ဗိုလ်မှးြပည့်စုံေကျာ်တိုက 

အမှာစကားေြပာကားသည်။   ယင်းေနာက်   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွ အဖဲွဝင်(၂) ဦးဝင်းစုိးက အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ရြခင်း ရည်ရယ်ချက် 

ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားကာ ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု လက်ေထာက် 

 န်ကားေရးမှး ဦးရဲေဇာ်ထွန်းက လူသံုးကုန်ထုတ်လုပ်မ  နည်းပညာ  

သင်တန်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

အဆိပုါ သင်တန်းသို သင်တန်းသား သင်တန်းသ ူ၂၀ တက်ေရာက် 

ကပီး ဆပ်ြပာရည်၊ ေခါင်းေလ ာ်ရည်၊ ဆပ်ြပာခှဲင့် လက်သန်ေဆးရည် 

ြပလုပ်နည်းများကိ ု ဇွန်  ၁  ရက်မှ  ၅  ရက်အထိ  စာေတွ၊  လက်ေတွ 

ငါးရက်ကာ သင်ကားေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ဉာဏ်ဟိန်း

လူသုံးကုန်ထုတ်လုပ်မ  နည်းပညာသင်တန်းဖွင့်ပွ ဲကျင်းပ



ဇွန်    ၂၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက ်ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ 

CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏လက်ေအာက်ခ ံအဖွဲ 

အစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲ 

အစည်းများ၊  လူပုဂ ိလ်များသည်  ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို ပျက်ြပားေစရန်ှင့  ်

ြပည်သလူထူကုိ ုအေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ ေစ 

ပီး အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ ်

လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်း 

များကုိ လူမ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် နည်းမျိးစံုြဖင့် 

ြပလုပ်လျက်ရှိပါသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ 

ဝါဒြဖန် မ များအေပ  မသိနားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ 

ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ အသ ံ

ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်း 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ အများြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစ

မည့်ြပလုပ်မ များ ြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ  

များကုိ ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့လ င်  အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-က 

ှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊ အီလက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ ်

ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် တည်ဆဲ 

ဥပေဒများအရ အေရးယူခံရမည့်အြပင် ြပစ်မ ှင့် 

သက်ဆိုင်သည့ ်ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊ မေရ 

ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်းများကိ ုအကမ်းဖက်မ  တိက်ု 

ဖျက်ေရးဥပေဒအရ သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး ြပစ်မ  

ထင်ရှားစရီင်ြခင်းခရံပါက ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ် 

သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇန်နဝါရီ  

၂၅ ရက်တွင်   ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့ ်

အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။

ထိုကဲ့သို အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ ်

ေသာ်လည်း ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

ေဇယျာသီရိမိနယ်ေန သက်ွယ်ငိမ်း (၃၂)ှစ် 

သည် ၎င်းအသုံးြပသည့် “Thetnwe Nyein” 

Facebook အေကာင့်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

မုံရာမိ ေကျာက ာ(ေြမာက်)ေကျးရာေန ဖိးေမာင် 

ေမာင်(ခ) သန်ဇင်ေကျာ်(ခ) ဒုိက်ဒုိက်(၂၂)ှစ်သည် 

၎င်းအသုံးြပသည့် “Dike Dike” Facebook 

အေကာင့်၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး     မိတ်မိ  

(၁)ရပ်ကွက်ေန ဇင်မာဝင်း (၂၉)ှစ်သည် ၎င်းအသုံး 

ြပသည့် “Zin Mar Win” Facebook အေကာင့်၊ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေရတာရှည်မိ (၅)ရပ်ကွက ်

ေအာင်သစ ာလမ်းေန   ဇွဲရန်ိုင် (၂၀)ှစ်သည် 

၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Zwe Yan Naing” Facebook 

အေကာင့၊် ဒုိက်ဦးမိ မင်းတရဲပ်ကွက် ဆည်ေြမာင်း 

လမ်းေန ေနြခည်(ခ) စုေနြခည်သိန်း (၂၈)ှစ်သည် 

၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Nay Chi” Facebook အေကာင့၊် 

ြပည်မိ နဝင်းရပ်ကွက်ေန  ေစာမင်းေဇာ် (၄၈)

ှစ်ှင့ ်ေရ တခံါးရပ်ကွက်ေန ေမာင်ဝင်း (၅၀)ှစ်တုိ  

ှစ်ဦးသည် ၎င်းတိုအသုံးြပသည့် “Zaw Win” 

Facebook အေကာင့်ှင့် “Mg Win” Facebook 

အေကာင့၊် နတ်တလင်းမိနယ်  သေြပလှေကျးရာေန 

ဝင်းရီ  (၅၂)ှစ်ှင့ ်     ေကျာင်းစုေကျးရာေန 

ေအာင်ေကျာ်ေကျာ် (၂၁)ှစ်တိုသည် ၎င်းတိုအသုံးြပ 

သည့် “Win Yi” Facebook အေကာင့်ှင့် “Aung 

Kyaw Kyaw” Facebook အေကာင့၊် ပန်းေတာင်းမိ 

ကခတ်ရပ်ကွက်ေန မိုးသွယ်ကည ်(၄၀)ှစ်သည် 

၎င်းအသုံးြပသည့ ် “Moe Twel Kyi” Facebook 

အေကာင့တ်ိုသည် အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ချက် 

အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်း 

ေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်းများ ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက ်

တရားဥပေဒှင့်အညီ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း အမ ဖွင့် 

လှစ်အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိုကဲ့သို CRPH၊ NUG ှင့်      ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတုိှင့် ဆက် ယ် 

ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များသည် ိင်ုင ံ

ေတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်

အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် 

လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းများြပလုပ်ခဲ့မ အေပ  

အားေပးကူညီြခင်း ြပလုပ်ခ့ဲသူများအား ဥပေဒှင့် 

အည ီထေိရာက်စွာ အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့ ်  ထိုသိုလ ံေဆာ်သူ၊   ဝါဒြဖန်သူများအား 

ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်   အေရးယူသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း  သိရသည်။

သတင်းစ်

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

လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများအား ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၁

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   တရားလ တ်ေတာ် 

တရားံုးဝန်ထမ်းများ  အရည်အေသွးြမင့်သင်တန်း 

အမှတ်စ် (၁/၂၀၂၂) ဖွင့်လှစ်သည့်အခမ်းအနားကိ ု

ယေနနံနက် ၉ နာရီက ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

တရားလ တ်ေတာ် အစည်းအေဝးခန်းမ(အေပ ထပ်)၌  

ကျင်းပရာ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်  

တရားသူကီးချပ် ေဒ စ ာသွယ်ှင့် တရားလ တ် 

ေတာ်တရားသူကီးများ၊ တရားေရးအရာရှိများှင့ ်

သင်တန်းသား သင်တန်းသူ ၂၀ တို တက်ေရာက် 

ကသည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ် တရားုံးဝန်ထမ်းများ 

အရည်အေသွးြမင့်သင်တန်း အမှတ်စ် (၁/၂၀၂၂) ဖွင့်လှစ် ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်    ၁

လ  င်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။  

လ  င်းအြမင့်မှာ  ြမန်မာ့ကမ်းိုး 

တန်းတစ်ေလ ာက်ှင့်   ကမ်းလွန် 

ပင်လယ်ြပင်တုိတွင် ေြခာက်ေပမှ  

ရှစ်ေပခန်  ရှိိုင်သည်။ 

မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်



ဇွန်  ၂၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

“ကိုမျိးက  ဘယ်ဆိုးလိုတုံး၊  ဒါနဲ  

စာအုပ်ပုံကားမှာ    ပိုးဟပ်ဖမ်းရတဲ့ 

ဘာသာရပ်နဲ   ကိုမျိးနဲ  မအပစ်ပဘူ်းဆို၊ 

မနီးစပ်ဘူးဆို”

“ဒါေတာ့ဗျာ၊  သမီးရည်းစားေလး 

ဘာေလးထားတဲအ့ခါ  တစ်ဖက်ကအထင် 

ကီးလာေအာင ်  ရတ်ဖတ်ြပဖို  မယ်ဖွဲ 

ေမာင်ဖွဲ  တစ်ပုဒ်စ  ှစ်ပုဒ်စကိုေတာ့ 

 တ်ငုံအာဂုံေဆာင်ထားရတာေပါ”့

နန်းကိ ရီသည်  မျိးထွန်းသိန်း၏ 

မျက်ှာြပင်ေပ မှအကည့်ကိ ုအြခားသို 

လ ဲေြပာင်းပစ်လိုက်မိသည်။ ရင်ထဲမှာ 

ေွးလာေလသလား။   ှလုံးသားက 

တဆတ်ဆတ်   ခုန်ချင်လာေလသလား 

မေြပာတတ်။

သသူည် မမိအိား သမီးရည်းစားစကား 

ေြပာေနြခင်းများလား။ သူ၏ဆိုလိုချက် 

မှာ ယင်းသို ထေိရာက်ြခင်းရိှေလသလား 

ေတွးမိသည်။

“ကိမုျိးက မန်ိးကေလးေတကွိ ုအဒဲလီိ ု

ရတ်ြပေနကျပလဲားဟင်။ အဒဲလီိ ုရတ်ြပ 

ေနရင်းကေန အလွတ်ရလာတာေကာ 

မြဖစ်ိုင်ဘူးလား”

နန်းကိ ရီ၏အေမးကုိ မျိးထွန်းသိန်း 

ကပျာကယာ လက်ကာြပသည်။

“မနန်းကိ ရီက     က န်ေတာ့်ကို 

တယ်ပီးအထင်ကီးတာကိုး။    ဒဘီက်က 

က န်ေတာ် ကသုိလ်ုကမံေကာင်းခဲပ့ါဘူး”

“ယုံပါလိမ့်မယ ်အားကီးကီး၊ ကိုမျိး 

လား  ကသုိလ်ုဆိုးမယ့ ် လတူစ်ေယာက် 

ြဖစ်မှာ။ ေြပာရဦးမယ်။ အရီတို အသိုင်း 

အဝိုင်းမှာ ကိုမျိးကိ ုစိတ်မဝင်စားတဲ့လ ူ

တစ်ေယာက်မှမရှိဘူး။     အားလုံးက 

ကိုမျိးအေကာင်း     သိပ်ေြပာကတာ 

ေတွရတယ်။ ဒီလိုလူဟာ အချစ်ေရးမှာ 

ကံဆိုးတဲ့လူ မြဖစ်ိုင်ပါဘူး”

“ဒါဆိရုင်ေတာ ့က န်ေတာ့ဇ်ာတာစန်း 

လဂ် ဒီှစ်မှာတက်လာပီလုိ ေြပာရလိမ့် 

မယ်ထင်ပါရဲ။ တိုအရင်ကေတာ ့တကယ် 

ကံဆိုးခဲ့တာပါ မနန်းကိ ရီ”

အေမှာင်သည်    လုံးဝလ မ်းမိုးလာ 

သည်။    သရက်ပင်ရိပ်ေအာက်မှာ ပို၍ 

ေမှာင်လာသည်။ ြပည်လမ်းတစ်ေလ ာက် 

မှ မီးသီးမီးပွင့်များသည ်  ကန်ေရြပင်၌ 

အရိပ်ထင်လာသည်။      ေရြပင်မှာ 

ညိေရာင်သမ်းေနပ။ီ မီးသီးမီးပွင့တ်ိုသည် 

စိန်ပွင့်  စိန်ပန်းကေလးများလိ ု  ေရမှာ 

ေပါေလာေပ ေနသည်။

မျက်ှာချင်းဆုိင်ဘက်မှ    ေမာ်ေတာ် 

ကားတစ်စီးတေလ  ြဖတ်သန်းေမာင်း 

ှင်လာေသာအခါ ကားမီးေရာင်သည ်

နန်းကိ ရတီိုထ ံေရာက်လာတတ်သည်။ 

ထုိအခါမျိး၌ တစ်ေယာက်ှင့် တစ်ေယာက် 

ထင်ထင်ရှားရှား ြမင်သာသည်။

သစ်ရက်ခတ်သံသည် ပုိ၍ကျယ်ေလာင် 

လာသည်။ လ  င်းကက်ခွပ်သံကို ပို၍ 

ကားလာရသည်။

နန်းကိ ရီသည် လုံချည်တွင်  ကပ်င ိ

ေနေသာြမက်သီးကေလးများကုိ စမ်းသပ် 

ြဖတ်ပစ်ေနမိသည်။

“ကိမုျိးမှာ ချစ်ခဲဖ့ူးတဲမ့န်ိးကေလးေတ ွ

အများကီးရှိမှာပဲေနာ”်

နန်းကိ ရီ အသံတိမ်တိမ်ြဖင့ ်ေမးမိ 

သည်။

“ေဟာ   လုပ်ြပန်ပီ။    က န်ေတာ့်ကို 

မနန်းကိ ရီ အထင်ကီးြပန်ပ”ီ

“အရီေတာ့  ဒီလိုပဲထင်မိတယ်ေလ”

မျိးထွန်းသိန်းသည်  စီးကရက်ဘူးကုိ 

ထုတ်ယူသည်။   စီးကရက်တစ်လိပ ် 

ထတ်ုယကူာ    မီးညြိခင်း     က်ဖွားြခင်းြဖင့ ်

အလုပ် ပ်ပစ်လိုက်သည်။ 

“ထားပါ။ အဒဲါေတကွိ ုထားလိက်ုစမ်း 

ပါ။ မနန်းကိ ရီ ဒီကေန  က န်ေတာ့်ကို 

ေတွရက်နဲ၊ က န်ေတာ်က   တ်ဆက်ရက်နဲ၊ 

ဘာြဖစ်လုိမျက်ှာလ သွဲားတာလဲဟင်”

“စကားကိုလ ဲမပစ်စမ်းပါနဲ     ကိုမျိး 

ရယ်။ အရီေမးတာကိုေြဖစမ်းပါဦး”

“ဘာကို ေြဖရမှာလ”ဲ 

“ကိုမျိးမှာ  ချစ်သူေတွအများကီး 

ရှိေနမှာပဲဆိုတာေပါ့”

“ဒါေပါ။့ အများကီးေပါ။့ တစ်ထမ်းကီး 

ေပါ့။ တစ်ေလှကီးေပါ့”

နန်းကိ ရီ၏ရင်တွင် အလုိလုိေနရင်း 

ဆိုနင့်လာမိသလိုရှိသည်။ 

“ဟုတ်မှာပါ”

သသူည် စတ်ိပျက်လက်ပျက် ေရရတ် 

လိုက်သည်။ 

“အလကားပါ     မနန်းကိ ရီရယ်။ 

က န်ေတာ် ေနာက်ေြပာတာပါ။ အမှန်ကိ ု

ဝန်ခံရရင်ေတာ့ က န်ေတာ့်မှာ ရှားရှား 

ပါးပါး ချစ်သတူစ်ေယာက်ရိှခဲဖ့ူးပါတယ်”

နန်းကိ ရသီည် မျိးထွန်းသန်ိးဘက်သို 

ေစာင်းငဲ ့  ကည့်မိြပန်သည်။      သူက 

စီးကရက်  က်ဖွာလိုက်သည်။  ထိုအခါ 

သူမျက်ှာကိ ုြမင်ရသည်။

“ကဲ  ေပ ပီမဟုတ်လား။  အရီက့ို 

သူအေကာင်းေြပာြပပါလားဟင”်

“သူနဲ  က န်ေတာ့်အေကာင်းက သိပ် 

ထူးထူးေထွေထွေတာ ့မဟုတ်လှပါဘူး။ 

ြဖစ်ုိးြဖစ်စ်ပါပဲ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက 

ေကျာင်းအတူတူေနရင်း ေတွကတယ်။ 

ခင်ကတယ်။ ကာေတာ ့သေံယာဇ်ြဖစ် 

မိကတယ်။ ချစ်မိကတယ်။ ေနာက်ေတာ ့

စိတ်သေဘာချင်း မတိုက်ဆိုင်ကဘူး။ 

တစ်ေယာက်နဲ  တစ်ေယာက် သံသယ 

ြဖစ်မိကတယ်။ မန်ုးကတယ်။ ခဲွခွာခဲ့က 

တယ်။ ဒါပဲေပါ့”

“ကိုမျိးေြပာသေလာက်ေတာ့ လွယ် 

မှာမဟုတ်ပါဘူး”

“တစ်ေယာက်နဲ  တစ်ေယာက် ေမတ ာ 

ရှိဖို   ချစ်ဖိုကသာ   မလွယ်တာပါ။ အဲ 

မုန်းကဖိုဆိုတာကေတာ ့    အင်မတန် 

လွယ်ကပါတယ်။ က န်ေတာ်ေြပာတာ 

ထက်ေတာင် ြမန်ပါေသးတယ်” 

“အခ ုသ ူဘယ်ေရာက်ေနသလဲဟင်”

“ဘာလဲ     မနန်းကိ ရီက    သူနဲ  

က န်ေတာ်တိုအကားမှာ  ေအာင်သွယ် 

လုပ်ေပးဦးမလိုလား”

“ဒါေပါ့၊  ဒါမျိးက ကုသိုလ်ရတတ်ပါ 

တယ်”

မနန်းကိ ရီစကားေကာင့် မျိးထွန်း 

သိန်း ရယ်လိုက်သည်။

“သူ  ဘယ်ေရာက်ေနသလဲဆိုတာ 

က န်ေတာ်ကိယ်ုတိင်ုကလည်း သခိျင်ေန 

တာပါပဲ”

မျိးထွန်းသိန်းက သက်ြပင်း  က်ရင်း 

ဆိုလိုက်သည်။

“ကိုမျိးတိုချင်း ကွဲကွာသွားကတာ 

အေတာ်ကာပီေပါ့ေနာ”်

“အနည်းဆုံး ငါးှစ်ေလာက်ေတာ့ 

ရှိပါပီ မနန်းကိ ရီ”

နန်းကိ ရသီည် ရယ်သွမ်းေသွးသည်။ 

ပီး စုတ်သပ် ညည်းညလိုက်သည်။

“လက်စသတ်ေတာ့      ကိုမျိးဟာ 

ေဝဒနာသည်တစ်ေယာက်ေပါ့ ဟုတ်လား။ 

အသည်းကွဲတဲ့ေဝဒနာကိ ုခံစားေနရသူ 

ေပါ့”

“ဒါေပါ့” 

“ကားက    အဖျက်အဆီးရှိလိုလား 

ဟင်” 

“ရှိတယ်။ လူကီးေတွ။ က န်ေတာ့် 

ဘက်က   လူကီးေတွဆိုပါေတာ့ေလ။ 

သတူိုသေဘာမတဘူူးဆိတုာက      စတာ 

ပါပ။ဲ ဒါေကာင့ ်လူကီးေတနွဲ  ပတ်သက် 

လာရင် စိတ်အေှာင့်အယှက်မြဖစ်ေစ 

ချင်တာ”

“ကဲ ကိုမျိးအေကာင်း အရီအားလုံး 

သိသွားပ”ီ

မျိးထွန်းသိန်းသည် စီးကရက်တိုကို 

ေရထဲသို ပစ်ချလိုက်သည်။

“ကဲ ေြပာ” 

သူ  ဆိုသည်။ 

“ဟင်”

“ေြပာေလ”

“ဘာေြပာရမှာလ”ဲ

“က န်ေတာ့်အေကာင်း   အားလုံး 

သိရပီဆိုရင ် မနန်းကိ ရီရဲအေကာင်း 

ေြပာေပါ့။     အြပန်အလှန်သေဘာနဲ  

က န်ေတာ်   မနန်းကိ ရရီဲအေကာင်းကိ ု

သိမထားထိုက်ဘူးလား”

“အရီအ့ေကာင်းက     ဘာမှေြပာစရာ 

မရိှပါဘူး။ အရီရဲ အသည်းဟာ ကုိမျိးရဲ 

အသည်းလိ ု   ဟက်တက်ကဲွမေနပါဘူး။ 

အညစ်အေကးမရှိပါဘူး။    စက ြဖ 

တစ်ချပ်လို သန်ရှင်းပါတယ”် 

“ဒစီကားကားရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။ 

ေလာကမှာ    ှလုံးသားနဲပတ်သက်တဲ ့

ြပဿနာကို ေရှတန်းမတင်တဲ့သူဟာ 

အရာရာကိ ု     ေအာင်ြမင်ိုင်တယ်လို 

က န်ေတာ်ကားဖူးတယ်။ မှန် မမှန်ေတာ ့

မသိဘူး”

ကားတစ်စီး၏    စူးရှေသာမီးေရာင ်

ေကာင့် စကားြပတ်သွားသည်။ နန်းကိ ရီ 

သည်   မီးေရာင်ကိ ု     တိမ်းေရှာင်ရန ်

မျက်ှာလ ဲလိက်ုသည်။ ထိအုခါ မျိးထွန်း 

သိန်းှင့် မျက်ှာချင်းဆိုင်မိြပန်သည်။

မျိးထွန်းသိန်းသည်    စီးကရက  ်

တစ်လိပ် ထုတ်ယူမီးညိြပန်သည်။ 

“စီးကရက်ေတ ွသိပ်ေသာက်တာပ”ဲ 

နန်းကိ ရီ   သေဘာမကျသလိုဆိုမ ိ

သည်။

“အမှန်ေြပာရရင် က န်ေတာ့်ကမ ာမှာ 

စီးကရက်ရယ်၊  စာအုပ်ရယ်၊  ေကျာင်း 

သင်ခန်းစာရယ်      ဒါပဲရှိပါတယ်။ 

မနန်းကိ ရီ”

“ယုပံါတယ်။ အရာရာကိ ုေအာင်ိင်ုဖို 

အတွက်   အချစ်ေရးေတွ   ဘာေတွ 

ဦးေှာက်ထဲထည့်မထားဘူးဆိုတာ”

ှစ်ေယာက်သား တိုင်ပင်ထားသလို 

ပိင်တူရယ်မိကသည်။ 

“အရီက့ိေုတွချင်တယ်ဆိတုာ  ဒါေတ ွ

ေြပာုံတင်ပ ဲမဟုတ်လား”

နန်းကိ ရီေမးသည်။ 

“ဘာလဲ မနန်းကိ ရီက အိမ်ြပန်ချင် 

လှပီလား” 

“မြပန်လို အရကီ ဒမှီာဘာလပ်ုေနရမှာ 

လဲ။ ညအိပ်ေနရမှာလား”

“စကားေြပာလုိေတာင် မဝေသးဘူး”

“ေတာ်စမ်းပါ။ အခုမှ ပိုမေနစမ်းပါ    

နဲ   ကိုပိုကီးရယ်။   အရင်ေနေတွက  

နန်းကိ ရီဆိုတာကို   ဖုတ်ေလတဲ့ငါးပိ 

ရှိတယ်လိုေတာင ်သေဘာမထားဘဲနဲ”

“မအားလိုပါ”

“သိပ်ေကာင်းတဲ ့  ဆင်ေြခပဲ။   ကိုယ် 

မက မ်းကျင်တဲ ့နယ်ေြမေရာက်လာရလုိ 

သူကို    အားကိုးရမလားမှတ်တယ်။ 

ဘာတစ်ခုမှ အားမကိုးရဘူး။ ဒါေကာင့ ်

သူကို  တ်မဆက်တာ”

“ဒီလိုပါပဲ။ ေရာက်စေတာ ့ဒီလိုေြပာ 

တတ်ကတယ်။  ေနာက်ေတာ့ အလည် 

လွန်ပီး   ဖမ်းမမိိုင်တာေတွ  တစ်ပုံ 

ကီးပါ”

“အရီကုိ့လည်း  ဒီလိုပ ဲ သေဘာထား 

တယ်ေပါ့ေလ” 

“မဟုတ်ပါဘူး။   သေဘာကိုေြပာြပ 

တာပါ”

နန်းကိ ရသီည် အေဝးသို လှမ်းကည့ ်

ေနသည်။   ပုရစ်ရင်ကွဲေအာ်ြမည်သံကိ ု

ကားရသည်။ လ  င်းကက်ခွပ်သံ၊ ေလ 

တိုးသံတိုသည် ပိုမိုပီသလာသည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

အေမှာင်သည် လုံးဝလ မ်းမိုးလာသည်။ သရက်ပင်ရိပ်ေအာက်မှာ ပို၍ေမှာင်လာသည်။ 

ြပည်လမ်းတစ်ေလ ာက်မှ မီးသီး မီးပွင့်များသည် ကန်ေရြပင်၌ အရိပ်ထင်လာသည်။     

ေရြပင်မှာ ညိေရာင်သမ်းေနပီ။ မီးသီးမီးပွင့်တိုသည် စိန်ပွင့် စိန်ပန်းကေလးများလို 

ေရမှာ ေပါေလာေပ ေနသည်။

မျက်ှာချင်းဆိုင်ဘက်မှ ေမာ်ေတာ်ကားတစ်စီးတေလ ြဖတ်သန်းေမာင်းှင်လာေသာအခါ 

ကားမီးေရာင်သည် နန်းကိ ရီတိုထံ ေရာက်လာတတ်သည်။ 

ထိုအခါမျိး၌ တစ်ေယာက်ှင့် တစ်ေယာက် ထင်ထင်ရှားရှား ြမင်သာသည်။

သစ်ရက်ခတ်သံသည် ပို၍ကျယ်ေလာင်လာသည်။ လ  င်းကက်ခွပ်သံကို ပို၍ . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

‘

‘



ဇွန်  ၂၊   ၂၀၂၂

MJI Enterprise Co.,Ltd ၏ ဘုတ်အဖဲွဒါုိက်တာများုတ်ထွက်ြခင်းMJI Enterprise Co.,Ltd ၏ ဘုတ်အဖဲွဒါုိက်တာများုတ်ထွက်ြခင်း

အများြပည်သူသိရှိေစရန် ေကညာချက်အများြပည်သူသိရှိေစရန ်ေကညာချက်
အမ်ေဂျအုိင်အင်တာပုိက်(စ်)ကုမ ဏီလီမိတက်သည် အေသးစားေငွေရး 

ေကးေရးကီးကပ်မ  ေကာ်မတ၏ီ (၂/၂၀၁၆)အကမ်ိေြမာက် အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ် 
ချက်အရ လိုင်စင်အမှတ်  ၀၂၂၈/၂၀၁၆ြဖင့် မိုက်ခိုဖိုင်းနန်(စ်) လုပ်ငန်းအား       
လုပ်ကုိင်ခွင့်ရရိှပီးြဖစ်ပါသည်။ 6-10-2018 ခုှစ်တွင် ဘုတ်အဖဲွဒါုိက်တာ (၂)ဦး 
တ်ုထွက်ြခင်းအား DICA သို ေလ ာက်ထားပီးစီးပီးြဖစ်ပါ၍ တ်ုထွက်ဒါိက်ုတာ 
(၂)ဦးအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အများြပည်သူအား အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။

1. Ms. Yoko Miyazaki (Chairperson)
2. Mr. Hidemichi Takanashi (Director)

 MJI Enterprise Co.,Ltd  ဘုတ်အဖွဲMJI Enterprise Co.,Ltd  ဘုတ်အဖွဲ
 အမှတ် ၅၁ အီး၊ ဦးဖိုးတက်လမ်းသွယ်၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊  အမှတ် ၅၁ အီး၊ ဦးဖိုးတက်လမ်းသွယ်၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ 
 (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ အုိးကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁၄၇)လမ်း၊ တိက်ုအမှတ် 

(၃၈)၊ စတတု ထပ်ဟေုခ တွင်ေသာ တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား 
တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်စီမံခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံသူ ဦးခင်ေမာင်ေထွး[၁၂/တမန(ုိင်)၀၇၄ 
၄၃၄]ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ်ုပ်က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါတိက်ုခန်း အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ကန်ကွက် 
လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်သ ူ
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးြပတ်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ရ န်းလက်ဝင်း [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၇၂၄၈၂]ေဒ ရ န်းလက်ဝင်း [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၇၂၄၈၂]
အမှတ်(၃၈)၊ ၄-လ ာ၊ ၁၄၇-လမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၈)၊ ၄-လ ာ၊ ၁၄၇-လမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဒက ိဏသီရိမိ၊ ဒက ိဏသီရိရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉/ဒက ိဏသီရိ 

ေတာင်ရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၃၂၄၂၃)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၁၄၆)ဧကရှိ ဦးြမင့်ေထွး(ဘ)
ဦးေမာင်စန်း[၁၂/မဘန(ိင်ု)၀၀၂၀၄၃]အမည်ေပါက်ေြမကွက်၏ ေြမကွက်ေနရာ (ယာယ)ီ
ချထားေပးသည့ ်လက်မှတ်(မရူင်း)ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေပျာက်ဆုံးေကာင်းမှတ်ပုတံင် 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ(မူရင်း)၊ ရပ်ကွက်ေထာက်ခံချက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်များတင်ြပ၍ 
ေြမကွက်ေနရာ(ယာယီ)ချထားေပးသည့် လက်မှတ်မိတ မှန် ေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်  
ဒီကရီများ၊ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါ ရိှသည့်ရက်မှစ၍ 
(၃၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ အဆိုပါ ေြမကွက်ေနရာ 
(ယာယီ)ချထားေပးသည့ ်လက်မှတ်မိတ မှန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်စာရေစြခင်းငှာ အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်စာရေစြခင်းငှာ 

ေလ ာက်ထားေကာင်းေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၉၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၉

ကွယ်လွန်သူ ေဒ ဇမ်းေဟွး ကျန်ရှိရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်းကွယ်လွန်သူ ေဒ ဇမ်းေဟွး ကျန်ရှိရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်း

ေဒ ကျနိ်ဇမန်း -------------------- ေလ ာက်ထားသူ

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ ေဆးစက်ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 

လမ်း၊ အမှတ်(၅၅)၊ ၃/လ ာ(ယာ)ေန ကွယ်လွန်သူ ေဒ ဇမ်းေဟွး၏ အစ်မအရင်း 

ေတာ်စပ်သည်ဟူ၍ ကွယ်လွန်သူ ေဒ ဇမ်းေဟွးကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းများထဲမ ှ

ရရန်ရှိေသာ ေက းမီများကို ေကာက်ခံရန် အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ 

လက်မှတ်စာရလိုေကာငး်ဤုံး၌ ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သူ 

ေဒ ဇမ်းေဟွး ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများေပ ၌ ရရန်ရိှသ ူလဟူသူမ တိုသည် ဤုံးသို 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်ေန (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၂ ရက်) နံနက် (၁၀:၀၀)

နာရီတွင် လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင် ေလ ာက်ထားသ ူေဒ ကျန်ိဇမန်း၏ 

ေလ ာက်ထားချက်ကုိ ကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့်၊ မရသင့်သည်ကုိ စီရင်ဆံုးြဖတ် 

လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၁)ရက်ေနတွင် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (တင်ြမ)(တင်ြမ)

 ခိုင်တရားသူကီး ခိုင်တရားသူကီး

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကန်ုမိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၆/ကဘံဲ)့၊ ေြမကွက် 

အမှတ် (၁/စ၂)
A

၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၃၈x၁၀၀)၊ ဧရိယာ (၀.၀၈၇ဧက)ရှိ ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၉)၊ ြမသီတာလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 

ရန်ကင်းမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့်    ေြမကွက်အပါအဝင်   အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အား ေဒ ခင်ခင်လှ [၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၂၁၆၄] အမည်ေပါက် ပိုင်ရှင်ထံမ ှ

က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်

က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်  ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

 ေဒ အိသီရိက ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း ေဒ အိသီရိက ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း

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

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

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

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

“အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း”
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဘုရားကုန်း 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်ှင့် အမည်(၆၆၅-B/ ကညင်ပင်ေချာင်းေြမာက်)၊ 
ဦးပိုင်အမှတ-်၃၂/က၊ အကျယ်အဝန်းဧရိယာ (၄.၁၁)ဧက၊ ဦးပိုင်အမှတ ်- ၃၁/က၊ 
အကျယ်အဝန်း ဧရိယာ (၅.၃၂)ဧက၊ ဦးပုိင်အမှတ်-၃၀/က၊ အကျယ်အဝန်းဧရိယာ 
(၄.၆၂)ဧက၊ ဦးပိင်ုအမှတ် -၃၀/ခ၊ အကျယ်အဝန်းဧရယိာ (၄.၈၈)ဧက၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-
၁၈/ဃ-၁၊ အကျယ်အဝန်းဧရယိာ (၃.၃၁)ဧက၊ စစုေုပါင်း လယ်ေြမအကျယ်အဝန်း 
ဧရိယာ (၂၂.၂၄)ဧကရှိ လယ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်များသည ်ဦးေအာင်ေထွး 
[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၇၂၂၀]အမည်ြဖင် ့မှတ်သားတည်ရှိေသာ လယ်ေြမများြဖစ်ပါ 
သည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ၎င်းလယ်ေြမကွက်များှင့်ပတ်သက်ပီး က န်ေတာ်၏ 
မတ်ိေဆမှွလဲွ၍ အြခားမည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  အမည်ေြပာင်းြခင်း၊ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်း၊ ေြမပုံကူးယူြခင်း၊ မိတ ကူးေလ ာက်ထားြခင်း၊ 
ေပါင်ှံြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း အစရှိသည့် ေြမစီမံမ  
အရပ်ရပ်တိုကိ ုက န်ေတာ်၏မိတ်ေဆွမသိရှိဘဲ ေဆာင်ရက်ခွင့်မြပရန ်အများသိ
ေစရန်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၁၅/၂၀၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၁၅/၂၀၁၈)
အမှတ်(၁၅၅/၁၅၇/၁၅၉)၊ (၃၇)လမ်း၊ (အလယ်)၊အမှတ်(၁၅၅/၁၅၇/၁၅၉)၊ (၃၇)လမ်း၊ (အလယ်)၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၂၆၂၉၀၉၅၈၁၊ ၀၉- ၄၂၁၀၄၃၂၅၁ဖုန်း-၀၉- ၂၆၂၉၀၉၅၈၁၊ ၀၉- ၄၂၁၀၄၃၂၅၁

အများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးြဖစ်သူက ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၈)

ရပ်ကွက်၊ မ လမ်းသွယ်(၂)လမ်း၊ အမှတ်-၁၉တွင် တည်ရှိေသာ ရန်ကုန်မိ၊ 

ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၄၂/ခ ကံဘဲ့)၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

(၁၉/ဆ-၁+၁၉/ဇ-၁)၊ ေြမဧရိယာ (၀.၁၂ဧက+၀.၁၂ဧက= ၀.၂၄ဧက)အကျယ် 

အဝန်းရှိ ေြမပိုင်ေြမ လ/န ၃၉ရပီး၊ အိမ်ရာေြမအမျိးအစား၊ ေြမချည်းသက်သက ်

ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်များေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတို 

အား မူလအမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ေဒ အယ်လ်နာသိန်း (ဘ)ဦးချစ်သိန်း [၁၂/

မရက(ိုင်)၀၈၁၁၉၅]၊ အမှတ်-၆၀G/၂၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူထံမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါေြမကွက(်၂)ကွက်အား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ 

ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 

ဆက် လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကန်ုး အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း

 အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၀၄၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၀၄
ကွယ်လွန်သူ ေဒ ညိမ်း၏ ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ -

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်း 

တိုက်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းအမှတ်(၃)တွင် ေနထိုင်ခဲ့ေသာ ကွယ်လွန်သူ ေဒ ညိမ်း၏ 

ေသတမ်းစာ အတည်ြပသည့်လက်မှတ်ထုတ်ေပးပါမည့်အေကာင်းှင့ ်ဦးသင်း 

ေမာင်ှင့် ေဒ သန်းသန်းတိုက အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ ေလ ာက်ထား 

သြဖင့် ဤအမ ကုိ ၂၀၂၂-ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၁ ရက်) 

ေနတွင် ဆိုင်ဆိုကားနာရန် ချနိ်းဆိုထားသည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ထိုကွယ်လွန်သူ 

ေဒ ညမ်ိး၏ ကျန်ရိှရစ်ေသာပစ ည်းများတွင် အကျိးစီးပွားသက်ဆိင်ုသည် အဆိရိှုသ ူ

တုိအား အဆုိပါအမ တွင် ၎င်းတုိ (လာေရာက်ဆုိင်ဆုိရန်သင့်ေလျာ်မည်ဟုထင်ြမင် 

လ င်) ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၁ ရက်) 

ေန၌ မိမိတုိကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့ေ်သာ် 

လည်းေကာင်း လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန်ှင့ ်ေသတမ်းစာအတည်ြပချက်လက်မှတ ်

မထတ်ုေပးမ ီမှတ်တမ်းများကိ ုကည့် ရန် အေမဆွက်ခြံခင်း အက်ဥပေဒပဒ်ုမ-၂၈၃ 

ှင့အ်ညဆီင့ဆ်ိ ု လိက်ုသည်။ လာေရာက်ြခင်းမရိှ ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် ဤုံးေတာ်က 

ဦးသင်းေမာင်ှင့ ်ေဒ သန်းသန်းတို၏ ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီး 

လ င် ၎င်းအမ အေကာင်းအရာတွင ်စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ(၃၁)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေကသီခိုင်)(ေကသီခိုင်)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၁၄) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၁၄)

 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ြပင်ဆင်ဖတ် ေပးပါရန် ေမတ ာရပ်ခံြခင်းြပင်ဆင်ဖတ် ေပးပါရန် ေမတ ာရပ်ခံြခင်း
(၁-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနထတ်ု ေကးမုသံတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၄)ပါ အများသေိစရန် 

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာ၌ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်အေရှပုိင်းမိနယ်၊ ၁၄ရပ်ကွက် 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၀၂)အစား၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၀၇)ဟုြပင်ဆင်ဖတ် ေပးပါရန်  

ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။               ဦးစွမ်းထက်ပိုင် ဦးစွမ်းထက်ပိုင ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ပဇွုန်ေတာင်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁-ေက၁)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(V.၁၂၆) လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၇)ရပ်ကွက်၊ မဟာသုခလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၁၅)

ဟုေခ တွင်ေသာ ှစ်ခန်းတွဲ (၇)ထပ်တိုက ်တတိယထပ် (၄)လ ာ၊ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂ ၁၂   x ၅၅)ရိှ တုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ 

တရားဝင်လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံ 

ကတိြပသူ  ေဒ စီစီမိုး [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၃၅၇၅၂]ထံမှ  က န်ေတာ်  ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး 

[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၉၂၄၀]မှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိ  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်

ကန်ကွက်လိုသူများ  ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာပုိင်ဆုိင်မ  

အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က န်ေတာ့်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း

ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ထက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ေဇာ်မျိးဦးေအာင်ေဇာ်မျိး

ဖုန်း- ၀၉-၂၅၂၅၆၅၆၇၅၊ ၀၉-၄၂၂၁၂၄၄၄၀ဖုန်း- ၀၉-၂၅၂၅၆၅၆၇၅၊ ၀၉-၄၂၂၁၂၄၄၄၀

မိုင်းရယ ်  ဇွန်   ၁

ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)   မိုင်းရယ ်

မိနယ် ေကျးလက်ေဒသ  ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး 

ဦးစီးဌာနက  ကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့်  အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းဆိင်ုရာ အေထာက်အကြူပ 

အပ်ချပ်စက်သင်တန်းဆင်းပဲွကိ ု    ယမန်ေန  

က  အဆိုပါဦးစီးဌာနုံး  သင်တန်းခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

အမှာစကားေြပာကား

သင်တန်းဆင်းပွဲတွင ် မိုင်းရယ်မိနယ ်

ေကျးလက်ေဒသ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ဦးစီး 

ဌာန     လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ဦးေအာင်ဝင်းခိင်ုဦးက   သင်တန်းဆင်းအမှာ 

စကားေြပာကားပီး သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် 

များကို ေပးအပ်သည်။

အဆိုပါသင်တန်းကို  ေမ  ၁ ရက်မှ  ၃၁ 

ရက်အထိ  ဖွင့်လှစ်သင်ကားခဲ့ပီး မိုင်းရယ ်

မိနယ်အတွင်းရိှ ေကျးရာကိုးရာမှ သင်တန်း 

သူဦးေရ ၂၀ တက်ေရာက်ကသည်။

မိင်ုးရယ်မိနယ်  ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိး 

တုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ေကျးလက် 

ေနြပည်သူများ   လူမ စီးပွားဘဝ   ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေစရန်၊ အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်း 

များရရိှေစရန်ရည်ရယ်၍    အသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်း  အေထာက်အကြူပသင်တန်းများကိ ု

ှစ်စ် ဘ  ာှစ်အလိက်ု ဖွင့လှ်စ်ေပးလျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

မိနယ် ြပန်/ဆက်

ရန်ကုန်  ဇွန်   ၁

ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အသင်း နည်းြပချပ် 

အန်တွမ်နီေဟးသည်   ၂၀၂၃  အာရှဖလား 

တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပဲွယှ်ပိင်မည့် အပီး 

သတ်လူစာရင်းကို   ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း 

ထုတ်ြပန်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အသင်းသည်  အာရှ 

ဖလား   တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲအတွက ်

ကိတင်ြပင်ဆင်သည့်အေနြဖင့ ်ထိင်ုးိင်ုင၌ံ 

ေလက့ျင့်ေနပီး  ဇွန် ၃ ရက်တွင်  အာရှဖလား 

တတိယအဆင့်   ေြခစစ်ပွဲကျင်းပမည့် 

ကာဂျစ တန်ုိင်ငံသုိ ထွက်ခွာမည်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်   အသင်းနည်းြပချပ် 

အန်တွမ်နီေဟးသည် ပဏာမကစားသမား 

၂၇ ဦး ေရးချယ်ထားပီး ကစားသမား အနည်း 

ငယ်သာ  ေလ ာ့ချရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင်အသင်းတွင်    ဂိုးသမား- 

ေကျာ်ဇင်ဖိး၊  ြပည့်ဖိးသူ၊  ထွန်းန ဦး၊ 

ေနာက်တန်း - ေကျာ်ဇင်လွင်၊ ဝင်းမိုးေကျာ်၊ 

စိုးမိုးေကျာ်၊ ငမ်ိးချမ်း၊ ရမဲင်းသ၊ူ ေဒးဗစ်ထန်း၊ 

ဟိန်းဖိးဝင်း၊  ေအာင်ဝဏ စိုး၊ ေဇာ်ရဲထွန်း၊ 

အလယ်တန်း -   လ  င်းဘိုဘို၊  ရန်ိုင်ဦး၊ 

ေအာင်ိင်ုဦး၊ လွင်မိုးေအာင်၊ ေမာင်ေမာင်လွင်၊ 

ဆွမ်လန်မန်၊          ြမတ်ေကာငး်ခန် ၊ 

ဟိန်းထက်ေအာင်၊ ထက်ဖိးေဝ၊ ရန်ေကျာ်စုိး၊ 

ေဇာ်ဝင်းသိန်း၊  ေအာင်မျိးခန် ၊  ေရှတန်း- 

ေအာင်ေကာင်းမာန်၊ သန်းပုိင်ှင့် ဝင်းုိင်ထွန်း 

တို ပါဝင်ကသည်။                   ကိုညီေလး

လှည်းကူး  ဇွန်   ၁

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   လှည်းကူး 

မိနယ် ၌  အေြခခေံမာ်တာ စက်ချပ်သင်တန်း 

ဖွင့်ပဲွကိ ုယေနနနံက် ၉ နာရကီ ရမွဲန်ေကျးရာ 

၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ေရှးဦးစွာ သင်တန်းဖွင့်ပွ ဲ အခမ်းအနား 

တွင်  ေြမာက်ပိုင်းခိုင်  ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန   ခိုင်ဦးစီးမှး 

ဦးဘသိန်းက    သင်တန်းဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး  မိနယ်  ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ    မိနယ် 

ဦးစီးမှး ေဒ သ ာစိုးက အေြခခံေမာ်တာ 

စက်ချပ်သင်တန်း (အခမဲ)့ ဖွင့်လှစ်သင်ကား 

ရြခင်း ရည်ရယ်ချက်ကုိ ရှင်းလင်းေြပာကား 

ခဲ့သည်။ 

သင်တန်းတွင် ေမာ်တာစက်ြဖင့် အေြခခ ံ

စက်ချပ်နည်း   အဆင့်ဆင့်ကို   စာေတွ၊ 

လက်ေတွ   သင်ကားေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး 

ရဲမွန်ေကျးရာအုပ်စုှင့်    ပတ်ဝန်းကျင် 

ေကျးရာများမ ှ သင်တန်းသားသင်တန်းသ ူ 

၂၀ တက်ေရာက်ခဲ့ကာ   သင်တန်းကာလ 

တစ်လကာ    သင်ကားေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။                 

      ြမင့်ဦး

မိုင်းရယ်၌ အပ်ချပ်စက် သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ

လှည်းကူးမိနယ်၌ အေြခခံေမာ်တာစက်ချပ်သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်း အပီးသတ်လူစာရင်းကိ ု

ရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ြပန်မည်

ညအချနိ် အိပ်ေနချနိ်တွင် လ ပ်စစ်မီးများ 

ပိတ်ထားြခင်းြဖင့် လ ပ်စစ်ကို

ေနစ် ေခ တာသင့်ပါသည်။



ဇွန်  ၂၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၂၊  ၂၀၂၂

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

သစ်

ေတာ

နဲ

သစ်

ပင်

ချစ်

ခင်

တဲ့

လူ

မျိး

သစ်

ပင်

ကို

ှစ်

စ်

စိုက်

ေရ 

တိုက်

ကို

စိုး

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ILBC (International School) 

တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ P-1 (N)မှ 
ဖခင် ဦးေအာင်လ  င်ဦး၏ သမီး မေဆာင်း 
ယွန်းနဒီအား      မသွန်းေဟသာဦး 
ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

မသွန်းေဟသာဦးမသွန်းေဟသာဦး

တစ်ဦးတည်းတစ်ဦးတည်း
ြဖစ်ပါေကာင်းြဖစ်ပါေကာင်း

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ဒလ မိနယ် 
ေန ဦးစန်းဝင်းှင့် ဦးေအာင်ဆန်း 
ဝင်း[၁၁/စတန(ုိင်)၀၀၃၅၄၀] မှာ 
တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေအာင်သာယာရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၃/ေပါင်းေလာင်း-၃၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၄၂)၊ ဧရိယာ(ဝ.ဝ၅၅) ဧကရှိ ဦးဘုန်းြမင့်ိုင ်အမည် 

ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်၏ ေြမေပးမိန်မရူင်းေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ တင်လှ[၉/မနတ(ိင်ု)၀၁၀၄၅၈]မှကျမ်းကျန်ိဆိခုျက်၊ ဦးဘန်ုးြမင့်ိင်ု၏ ေသဆုံးေကာင်း အေထာက် 
အထား၊ ဝန်ခံကတိြပချက်၊ ရပ်ကွက/်ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းမူရင်းများတင်ြပပီး  ေြမေပးမိန်  မိတ မှန်ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် 
ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၁)လအတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီေြမေပးမိန်မိတ မှန် ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာလိုက်သည်။                             မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဇွန်   ၂၊    ၂၀၂၂

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ွဲွဲဝင်း[၁၄/မမန(ိုင်)၀၂၀၁၁၇]သည် 

ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁၄/အေနာက်လမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ 
ေြမကွက်အမှတ(်၆၇/က)၊ ေဒ ကည်ှင့် ေဒ သန်းရီပူးတွဲအမည်ေပါက ်အလျား 
၂၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ၏ ေဒ သန်းရီပိုင်ဆိုင်သည့ ်ေြခရင်း 
ဘက်ြခမ်း အလျား ၁၀ ေပx အန ံ၆၀ ေပ အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ 
RC(၂)ထပ် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ပုိင်ဆုိင်မ  
ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူဟုဆိုသူ ေဒ စန်းစန်းေထွး[၁၂/
တမန(ုိင်)၀၈၈၈၉၉]မှ ေရာင်းချ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပုိင်ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အဆိုပါ ေရာင်းချသည့ ်
ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက ဤသတင်းစာေကညာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းများှင့တ်ကွ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အဆိုပါရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့် 
အညီ အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလင်းေမာင်ေမာင်သိန်းဦးလင်းေမာင်ေမာင်သိန်း

LL.B, D.I.P.L,D.I.L,D.C.B.L(UK)LL.B, D.I.P.L,D.I.L,D.C.B.L(UK)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၈၇၄/၁၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၈၇၄/၁၉)

အမှတ်(၇)၊ ပ  ိတလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၇)၊ ပ  ိတလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၉၆၉၈၆၄၁၈၄ဖုန်း-၀၉-၉၆၉၈၆၄၁၈၄

အေမွစားအေမွခံသားသမီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်းအေမွစားအေမွခံသားသမီးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ေကာင်း
အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အေနာက်မိပတ်လမ်း၊ ရဲဇာနည် ခံ၊ အမှတ် 
(၉၆)ေန ေဒ ေရ ရည်ဝင်း[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၉၂၈၂၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ေဒ ေရ ရည်ဝင်း၏သမီးြဖစ်သူ မေမြမတ်ုိးသူှင့် သားြဖစ်သူ ေကျာ်သူေအာင် 
တိုသည် မခိင်ြဖစ်သှူင့အ်တ ူေနထိင်ုြခင်းမရိှသည့အ်ြပင် မခိင်ြဖစ်သ၏ူ ဆိဆုုံးမ 
မ ကိ ုမနာခံဘဲ မခိငြ်ဖစ်သအူား စိတဆ်ငး်ရဲေအာင ်အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ေနသည့် 
အတွက် မိခင်ြဖစ်သူမှ ၎င်းတိုှစ်ဦးအား အေမွခံသားသမီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ် 
ေကာင်းှင့ ်၎င်းတိုှင့်ပတ်သက်သည့ ်မည်သည့်ကိစ ကိုမ  တာဝန်ယူေြဖရှင်း
ေပးမည်ဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေရ ရည်ဝင်း ေဒ ခင်နန်းေဝ(LL.B)ေဒ ေရ ရည်ဝင်း ေဒ ခင်နန်းေဝ(LL.B)
[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၂၈၂၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၉၈)[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၂၈၂၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၉၈)
 ေဒ ေမသ  ကန်(LL.B)  ေဒ ေမသ  ကန်(LL.B) 
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၄၅)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၄၅) 
 အမှတ်(၉၇)၊ မလ ကုန်းလမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၉၇)၊ မလ ကုန်းလမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ 
 တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 ဖုန်း-၀၉-၉၈၈၉၆၃၇၄၄၃၊ ၀၉-၉၆၃၈၀၀၈၃၆ ဖုန်း-၀၉-၉၈၈၉၆၃၇၄၄၃၊ ၀၉-၉၆၃၈၀၀၈၃၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မိုးစ ာလမ်း၊ အမှတ်(၄၁/ေအ)၊ 

(၄)ခန်းတွဲ RC(၈ 1
2
 )ထပ် (Basement)၊ [Lift (၂) စင်းပါ] အေဆာက်အဦ၏ အခန်း 

အမှတ် (၁/ဘီ)၊ (ပထမထပ်)၊  ဧရိယာ(၁၈၄၀)စတုရန်းေပရှိ Royal Moe Sandar 
Condominium တုိက်ခန်းှင့် ၎င်းတုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ 
လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာငး်ချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ 
ဦးဝင်းဟိ(ုခ)ဦးဝင်းေအာင်[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၁၂၈၁၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ 
ဦးေနလင်းေဇာ် [၁၄/မအန(ိင်ု)၁၂၁၇၉၁]၊ ေဒ စရုည်မွန်[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၉၈၃၈၆]တိုက 
အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

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

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

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

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က န်မ၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ြမကန်သာ 

အိမ်ရာ၊ ခေရ(၁)လမ်း၊ တုိက်(၂)၊ အခန်း(၁၀၄)ေန မခိင်ြဖစ်သ ူေဒ သန်းသန်းဝင်း 

[၁၂/လမန(ိုင်)၀၈၃၈၁၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 

ေကညာအပ်ပါသည-်

က န်မမိတ်ေဆွ၏သားြဖစ်သ ူကိုရဲေဇာ်ခန်  (ဘ) ဦးေအးြမင့်သည ်မိခင် 

ြဖစ်သူ၏ သွန်သင်ဆုံးမမ ကို နာခံြခင်းမရှိဘ ဲမိဘှင့် ညီအစ်ကို ေမာင်ှမများ 

အေပ  အကမ်ိကမ်ိစတ်ိဆင်းရေဲအာင်ြပလပ်ုပီး ၎င်း၏ဆ အေလျာက် အမ်ိေပ မှ 

ဆင်းသွားပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါသည်။ 

ေနာက်ေနာင်တွင် ကိုရဲေဇာ်ခန် [၁၂/လမန(ိုင်)၁၅၄၀၄၄]ှင့်ပတ်သက်ေသာ 

ကိစ အဝဝမှန်သမ ကို က န်မ၏မိတ်ေဆွမှ လုံးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်းေဆာင်ရက်

ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သန်းသန်းဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သန်းသန်းဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမမ (LL.B)ေဒ ြမမ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၃၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၃၈)

ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၆၀၁၇၉၇ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၆၀၁၇၉၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ(၃)လမ်း၊ 

အမှတ်(၅၀၇)၊ (၂)ခန်းတဲွ RC(၆)ထပ်အေဆာက်အဦ၏ (ပ မထပ်)၊ (၆-လ ာ)၊ တိုက်ကို 
မျက်ှာမူလ င် (ဘယ်ဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ (၆၇၅)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် 
၎င်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်ဝင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၁၁၀၄၉၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးေကာင်းချစ်စံ[၁၄/ရကန(ိုင်) 
၁၃၀၀၁၁]၊ ေဒ ေအးဝတ်ရည်ြမ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၇၉၅၇၄]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများ 
ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ှင်းဥယျာ်အိမ်ရာ၊ ှင်းချယ်ရီလမ်းသွယ ်

(၁)လမ်း၊ အမှတ်-4(F)5ေန ေဒ ေအးေအးဝင်း[၁၂/ မဂတ(ုိင်)၀၁၆၉၇၁]ကုိင်ေဆာင်သူ၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်
(၁) ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံေတာင်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၂၃)၊ (စက်မ ဇုန်)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၅၁)၊ ဧရိယာ(၀.၁၆၇)ဧကရှိ ေဒ လှလှြမင့်(BGE-177500)
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံး။

(၂) ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုေတာင်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၃)စက်မ ဇုန်၊ ေြမကွက် 
အမှတ်(၂၅၂)၊ ဧရိယာ(၀.၁၆၇)ဧကရိှ ေဒ ေဘာင်မဝှါ(ခ)ေဒ ကျင်ကျင်ြမ အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး။

(၃) ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ အမှတ်(၇၆)၊ (ဒုတိယ)ထပ်(ဘယ်)၊ (၅)လမ်း၊ 
(၂)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂ ၁၂  x ၅၀)၊ 
ေဟာင်ေကာင်(၂-လ ာ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့ ် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံး။

(၄) ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ အမှတ်(၇၉)၊ (ပထမ)ထပ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 
လမ်းမေတာ်မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂ ၁၂  x၅၀)၊ ေဟာင်ေကာင် 
(၂-လ ာ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။

(၅) ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃၆)၊ (အေပ ဆုံး)ထပ်၊ အခန်းအမှတ်(ဂျ)ီ
(ဘယ်+ညာ)၊ (၂)ခန်းတွဲ၊ သီရိမဂ  လာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် 
အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၅x၅၀)ရှိ ေဟာင်ေကာင(်၂-လ ာ)တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက ်
ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။

(၆) ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ (၁၃၈)လမ်း၊ အမှတ်(၁၆/၁၈)ဟု 
ေခ တွင်သည့ ်(၄)ခန်းတဲွ၊ (၇)ထပ်တိက်ု၊ အေဆာက်အဦရိှ အမှတ်(၁၈)ဘက်ြခမ်း၊ 
အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂ ၁၂  x၄၂)ရိှ (ပထမ)ထပ်(ညာ)တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ေဒ ေဘာင်မဝှါ(ခ)ေဒ ကျင်ကျင်ြမ၊ 
ေဒ လှလှြမင့်ှင့ ်ဦးလှမျိးေအာင(်ခ)ဦးေထွးေလး[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၃၅၈၁]၏ 
အေမွပစ ည်းြဖစ်ပါသည်။
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်များှင့်တိုက်ခန်းများအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်

အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအနက် ကွယ်လွန်သ ူခင်ပွန်း ဦးလှမျိးေအာင်(ခ)ဦးေထွးေလး [၁၂/
လမတ(ိုင်)၀၁၃၅၈၁] ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိေသာ အစုအားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဇနီးေဒ ေအးေအးဝင်းမသိရှိဘ ဲတရားဝင်ခွင့်ြပချက်မပါရိှဘဲ 
ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ အြခားနည်းတစ်စု ံ
တစ်ရာြဖင့ ်စီမံခန်ခွဲလ ဲေြပာင်းြခင်းများအား ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ခွင့်မရှိပါေကာင်းှင့ ်
အဆိုပါ မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ အေမွ 
ဆက်ခပုိံင်ဆုိင်မ အစုအတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

အေမွစားအေမွခံသမီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ြခင်းအေမွစားအေမွခံသမီးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ စန်းစန်းေဝ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၃၆၄၂၃]၏ 

သမီးြဖစ်သ ူမသသူေူအာင် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၉၃၂၇၆]သည် မဘိ၏ ဆိဆုုံးမ 
မ ကို မနာခံဘဲ စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲြဖစ်ေအာင် အမဲြပလုပ်ေနပါ၍ 
သမီးအြဖစ်မ ှအပီးတိုင်စွန်လ တ်ပါသည်။ ေနာင်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက ်
ေသာကစိ အားလုံးသည် ၎င်းှင့သ်ာသက်ဆိင်ုပီး မခိင်ြဖစ်သ ူေဒ စန်းစန်းေဝ 
ှင့ ်လုံးဝ  ပတ်သက်သက်ဆိင်ုမ မရိှပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။

ေဒ စန်းစန်းေဝ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ စန်းစန်းေဝ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စ ာထွန်း LL.Bေဒ စ ာထွန်း LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၇၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၇၂)
အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-420448599ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-420448599

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အေနာက်မိပတ်လမ်း၊ ရဲဇာနည် ခံ၊ အမှတ်(၉၆)

ေန ေဒ ေရ ရည်ဝင်း [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၉၂၈၂၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

 ေဒ ေရ ရည်ဝင်းသည် ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးဝင်းိင်ုှင့ ်မခိင်ေဒ ရင်ြမတုိမှ ၁၉၉၂ခှုစ်၊ 
ေဖေဖာ်ဝါရလီ (၂၅)ရက်တွင် စာချပ်အမှတ်-၉၁၂/၀၅၀/၁-၁/၉၁၉ ြဖင့ ်ကတိ ိမ ေမွးစား 
စာချပ်ချပ်ဆို၍ တရားဝင်အေမွစားအေမွခံသားသမီးအြဖစ ်ေမွးစားခဲ့သူြဖစ်ပါသည်။ 
အြခားအေမွစားအေမွခံသားသမီးမရှိပါ။

 ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အေနာက်မိပတ်လမ်း၊ ရဲဇာနည် ခံအမှတ်(၉၆)၊ 
အကျယ်အဝန်း အလျား (၃၈)ေပ၊ အန ံ(၆၅)ေပရိှေသာ အမ်ိခေံြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ေဒ ေရ ရည်ဝင်း၏ မိဘှစ်ပါးမှ 
တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ေဒ ေရ ရည်ဝင်းမှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိေသာ 
အိမ် ခံေြမြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအိမ် ခံေြမှင့်ပတ်သက်၍ ေဒ ေရ ရည်ဝင်း၏ ခွင့်ြပ 
သေဘာတူညီချက်မရှိဘဲ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်း၊ လှဒါန်း၊ စွန်လ တ်ြခင်းများ၊ 
အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းများ မြပလုပ်ရန်ှင့ ်ြပလုပ်ပါက ဥပေဒှင့် 
အညီ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေရ ရည်ဝင်း ေဒ ခင်နန်းေဝ (LL.B)ေဒ ေရ ရည်ဝင်း ေဒ ခင်နန်းေဝ (LL.B)
[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၂၈၂၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၉၈)[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၂၈၂၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၉၈)
  ေဒ ေမသ  ကန်(LL.B)  ေဒ ေမသ  ကန်(LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၄၅)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၄၅)
  အမှတ်(၉၇)၊ မလ ကုန်းလမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၉၇)၊ မလ ကုန်းလမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊
 တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 ဖုန်း-၀၉- ၉၈၈၉၆၃၇၄၄၃၊ ၀၉- ၉၆၃၈၀၀၈၃၆ ဖုန်း-၀၉- ၉၈၈၉၆၃၇၄၄၃၊ ၀၉- ၉၆၃၈၀၀၈၃၆

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးကည်ဝင်းထွန်း [၁၂/သကတ(ိုင်) 

၁၅၉၆၆၇]ှင့ ်ေဒ ညိညိဆန်း [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၆၁၉၃၀]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 
အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်မိတ်ေဆွများ၏ သားြဖစ်သူ ေမာင်ဖိးေမာင်ေမာင ် [၁၂/သကတ(ိုင်) 
၁၆၉၉၉၈]သည ်မိဘများ၏ သွန်သင်ဆုံးမမ များကို နာခံြခင်းမရှိသည့်အြပင ်မိဘများ 
စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကုိယ်ဆင်းရဲြဖစ်ေပ ေစြခင်း၊ ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေစြခင်း၊ အများအလယ် 
တွင် အရှက်ရေစြခင်း စသည့်ခွင့်မလ တ်ိုင်ေသာကိစ ရပ်များကိ ုအကိမ်ကိမ်ြပလုပ်
ကျးလွန်ခဲ့သြဖင့် ယေနမှစ၍ အေမွစားအေမွခံသားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ် 
လုိက်ပီြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေမာင်ဖိးေမာင်ေမာင်အား 
အေမွြပတ်စွန်လ တ်ပီးြဖစ်၍  ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ  ေငွေကးှင့ ် လူမ ေရးဆိုင်ရာ 
ကိစ ရပ်များအားလုံးအား ဦးကည်ဝင်းထွန်း- ေဒ ညိညိဆန်းတိုမှ တာဝန်ယူ ေြဖရှင်း 
ေပးမည ်မဟုတ်ေကာင်း  ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၃၂၁၆/၃၁-၁၀-၂၀၁၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၃၂၁၆/၃၁-၁၀-၂၀၁၃)
အမှတ်(၅၀)၊ အခန်း(စီ/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ အမှတ်(၅၀)၊ အခန်း(စီ/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၃၄၉၀၉၊ ၀၉- ၆၉၂၂၄၁၂၁၆ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၃၄၉၀၉၊ ၀၉- ၆၉၂၂၄၁၂၁၆

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၃၁-၅-၂၀၂၂) ရက်ေနထုတ်     ေကးမုံသတင်းစာ 

စာမျက်ှာ-၂၄ ပါ  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ြမတ်သတီာေအာင် 

၏ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာတွင် ရပ်ကွက်အမှတ်(၆၄)

အား ရပ်ကွက်အမှတ ်(၆၃)ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၁ ှင့် ၅)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၁ ှင့် ၅)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁၇၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁၇

၁။ ဦးထွန်းိုင်ဝင်း ှင့် ဦးေကျာ်ြမင့်

၂။ ဦးငိမ်းေမာင်ေမာင်ထွန်း

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (က) ရပ်ကွက်၊ 

ွယ်သာကီ(၄)လမ်း၊ အမှတ်-၅၂၄(ခ)ေနရပ်ေန တရားပိင ်ဦးေကျာ်ြမင့ ်

(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိမုျားက “ေငကွျပ် ၇၁၅၀၀၀၀၀ (ကျပ်ခနုစ်ရာ 

တစ်ဆယ့်ငါးသန်ိးတတိ)ိှင့ ်နစ်နာေကးေငကွျပ် ၈၅၀၀၀၀၀ (ကျပ်ရှစ်ဆယ့် 

ငါးသိန်းတိတိ) စုစုေပါင်းေငွကျပ် ၈၀၀၀၀၀၀၀ (ကျပ်သိန်းရှစ်ရာတိတိ) 

ရလိေုကာင်း” ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ  

ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူ

ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁) ရက်၊ 

(၁၃၈၄ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၈ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀:ဝဝ)နာရီတွင်  

အထက်အမည်ပါသူ တရားလိုတို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်

ုံးေတာ်သို  လာေရာက်ရမည်။  ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင် 

မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကို 

ထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့်  စာရက်စာတမ်း 

များှင့ ်  သင်က ထေုချတင်ြပ အမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ု

သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေန 

လက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် 

အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ (၃၁) ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ဝါဝါလွင်) (ဝါဝါလွင်)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

“ကန်ကွက်ရန်ရှိ/မရှိ “ကန်ကွက်ရန်ရှ/ိမရှိ 
ေကညာချက်”ေကညာချက”်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ဟသ  ာတ 
ခိင်ု၊ ကခံင်းမိ၊ မိမရပ်ကွက်၊ အကွက် 
အမှတ်(၁၅)၊ အကွက်အမည် (အင်တုိင်း 
ေြမာက်ရပ်)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁က)၊ ေြမ 
ဧရယိာ(၀.၀၅၂)ဧကရိှ ေြမကိ ုကခံင်းမိ၊ 
မိမရပ်ကွက်၊  လမ်းမေတာ်လမ်းေန 
ဦးရန်မျိးေအာင်မှ လေူနအမ်ိအသုံးြပရန် 
အတွက်  ေြမေပးမိန်ထုတ်ေပးပါရန ်
ေလ ာက်ထားလာြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 
အကျိးသက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုသမူျားသည် 
ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကညာသည့ ်
ရက်မှ  (၁၅)ရက်အတွင်း  အေထာက ်
အထားခိုင်လုံစွာြဖင့်   ကံခင်းမိနယ ်
အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံး၌ 
လာေရာက်   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။
မိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနမိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန

ကံခင်းမိကံခင်းမိ

ကီးြမန်ကီးြမန်

သစ်ပင်သစ်ပင်

စိုက်ပျိးစိုက်ပျိး

လ င်လ င်

စွမ်းအင်စွမ်းအင်

လည်းလည်း

ရ

ြပည်ြပည်

လည်းလည်း

လှလှ



ဇွန်   ၂၊   ၂၀၂၂

(၂၅-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၅)ပါ (၂၅-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၅)ပါ 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ေစာသဇင်ှင့် တရားလ တ်ေတာ် ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ေစာသဇင်ှင့် တရားလ တ်ေတာ် ေရှေန 

ဦးeာဏ်ဝင်းေအာင်တို၏ ကိုသန်းထိုက်ေအာင်ှင့် ဦးeာဏ်ဝင်းေအာင်တို၏ ကိုသန်းထိုက်ေအာင်ှင့ ်
အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအေပ  အမှန်သိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအေပ  အမှန်သိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်း 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေဟမာကူမာရီ[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၃၈၅၉၂]ကုိင်ေဆာင် 

သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းြပန်လည ်ရှင်းလင်း ေကညာ 
ပါသည်-
 (၁) ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ 

Sanchaung Garden Residence Condo Level-11 M1121အခန်းအား 
(၅-၉-၂၀၁၉)ရက်စဲွပါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အရ ေဒ ေဟမာ 
ကူမာရီ[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၈၅၉၂] က ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေသာ 
တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။

 (၂) ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဆ/ခ)ရပ်ကွက်၊ ေရ ကိ ရီအိမ်ရာ၊ 
တိုက်အမှတ်(၁)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၂)၊ ေြမညီဟုေခ တွင်ေသာ အခန်း 
အား  (၁၁-၁၂-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ  တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်
ေဒ ေဟမာကူမာရီ[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၈၅၉၂]ကဝယ်ယူပိုင်ဆိုင  ်
ထားေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ တိုက်ခန်းများအား ဦးသန်းထိုက်ေအာင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၄ 
၁၇၈]မှ ပုိင်ဆုိင်ြခင်းလံုးဝမရိှေကာင်းှင့် ယင်းသို မမှန် မကန်ေဖာ်ြပေကညာြခင်း 
အား ထပ်မမံြပလပ်ုရန်ှင့ ်ြပလပ်ုခဲပ့ါလ င် ြပစ်မ ေကာင်း၊ တရားမေကာင်းတိုြဖင့ ်
အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစိုးေအာင် B.A,H.G.P,R.Lဦးစိုးေအာင် B.A,H.G.P,R.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၄၃၃)(၁၉-၁၀-၁၉၉၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၄၃၃)(၁၉-၁၀-၁၉၉၀)
အမှတ်(၁၃၅၆)၊ (၃၇)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၁၃၅၆)၊ (၃၇)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၃၁၉၉၄၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၃၁၉၉၄၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ (၈၆)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၈၂)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ) ရှိ ေဒ နီနီလှအမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အပါအဝင ်

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု ေရာင်းချခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခသံ ူဦးသန်းထိက်ု 

[၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၅၈၃၆၇]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးသန်းလွင်ထွန်း[၉/မကန(ိုင်) 

၀၈၈၂၆၄]မှ အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုည်များရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 

(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက ်

ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေဇာ်ဝင်းလ  င် (LL.B) ေဒ စ ာလ  င် (LL.B) ဦးေဇာ်ဝင်းလ  င် (LL.B) ေဒ စ ာလ  င် (LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၀၂၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၇၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၀၂၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၇၄)

အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၃၆၁၉၊ ၀၉-၇၇၆၃၈၈၇၉၉ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၃၆၁၉၊ ၀၉-၇၇၆၃၈၈၇၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဘာဂလမ်း၊ အမှတ်(၄၈၆/ခ) ဟေုခ တွင်ေသာ (အလျား ၂၀ေပxအန ံ

၆၀ေပ)ရှိေြမကွက ်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အရပ်ရပ်ကတိစာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့ ်ဝယ်ယူ 
ပိင်ုဆိင်ုခဲသ့ ူေဒ တင်မာေထွးထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိေဒသကိ ုစရန်ေင ွအြဖစ် 
ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အားကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံ 
ေသာတရားဝင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 
ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ သင်းပပေအာင် ဦးရန်ိုင်ထွန်း ေဒ သင်းပပေအာင ် ဦးရန်ိုင်ထွန်း
 LL.B, LL.M, D.B.L, WIPO(Switzerland) LL.B LL.B, LL.M, D.B.L, WIPO(Switzerland) LL.B
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၉၆၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၅၂၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၉၆၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၅၂၄)

The Light House (Legal Service & Consultancy Group)The Light House (Legal Service & Consultancy Group)
အမှတ်(၉၂၀/ခ)၊ ပင်းယ လမ်းမ၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉၂၀/ခ)၊ ပင်းယ လမ်းမ၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

09-880888317၊ 09-692214348၊ 09-66399899609-880888317၊ 09-692214348၊ 09-663998996
thelighthouse.tppa.mm@gmail.comthelighthouse.tppa.mm@gmail.com

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၂၉)၊ 

ွယ်သာကီလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၂)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား၄၄ ေပ x အနံ ၇၅ ေပ)

ရိှ ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုမှာ 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနတွင် 

ေဒ ေသာင်းခင်[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၃၈၇၉၉]အမည်ေပါက် တည်ရိှပါသည်။ ေြမကွက်အမည် 

ေပါက်ြဖစ်သ ူမခိင်ေဒ ေသာင်းခင်ှင့ ်ဖခင်ဦးေမာင်ေမာင်တိုသည် ကွယ်လွန်သွားပြီဖစ်၍ 

သားသမီးများြဖစ်ကေသာ (၁) ေဒ ခင်အုန်းြမင့်(ကွယ်လွန်)၏သား ဦးမျိးြမင့်သိန်း[၁၂/

ရကန(ုိင်)၀၇၀၉၀၃]၊ (၂) ဦးခင်ေမာင်အုန်း [၁၂/မရက(ုိင်)၀၅၃၄၉၁]၊ (၃) ဦးခင်ေမာင် 

ွန်  [၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၁၃၆၀]တိုမှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ မိမိတိုသာ 

တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လ ေဲြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း၊ ဝန်ခံကတိြပကာ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွထံသို ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အတွက ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန် 

ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် ကိစ ကုိ 

ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆံုးသည်အထိ   ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သာွးမည်ြဖစ်ေကာငး် 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝင်းဝင်းွယ်(B.A (ECO) H.G.P)ေဒ ဝင်းဝင်းွယ(်B.A (ECO) H.G.P)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၁၈၆၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၁၈၆၉)

အမှတ်-၁၂၈/က၊ ဟိုင်ဆင်ဒူးဝါးလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်-၁၂၈/က၊ ဟိုင်ဆင်ဒူးဝါးလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၈၉၁၄၉၈၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၈၉၁၄၉၈၆

(၂၅-၁-၂၀၂၂)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာစာမျက်ှာ(၂၅)ပါ (၂၅-၁-၂၀၂၂)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာစာမျက်ှာ(၂၅)ပါ 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ေစာသဇင်ှင့် တရားလ တ်ေတာ် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ေစာသဇင်ှင့် တရားလ တ်ေတာ် 

ေရှေန ဦးeာဏ်ဝင်းေအာင်တို၏ ကိုသန်းထိုက်ေအာင်ှင့် ေရှေန ဦးeာဏ်ဝင်းေအာင်တို၏ ကိုသန်းထိုက်ေအာင်ှင့ ်

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအေပ  အမှန်သိေစရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအေပ  အမှန်သိေစရန် 

ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေအာင်တင် [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၅၅၉၈၇]ကိင်ုေဆာင် 

သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာပါသည်-

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ကယ်စင်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံ

ကိန်းအတွင်းရှိ တိုက်အမှတ်(A-၃)၊ (၃၀၈-A) တိုက်ခန်းအား (၁၇-၁၀-၂၀၁၈)

ရက်စွဲပါ တိုက်ခန်းအပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အရ ဦးေအာင်တင် [၁၂/

သဃက(ိုင်)၀၅၅၉၈၇]က ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါတိုက်ခန်းအား ဦးသန်းထိုက်ေအာင် [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၄၁၇၈]

ကိုင်ေဆာင်သူမှ လုံးဝပိုင်ဆိုင်ြခင်းမရှိေကာင်းှင့် ယင်းသို မမှန်မကန် ေဖာ်ြပ 

ေကညာြခင်းအား ထပ်မြံပလပ်ုလာပါက ြပစ်မ ေကာင်း၊ တရားမေကာင်းတိုအရ 

အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးစိုးေအာင် B.A, H.G.P, R.Lဦးစိုးေအာင် B.A, H.G.P, R.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၄၃၃) (၁၉-၁၀-၁၉၉၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၄၃၃) (၁၉-၁၀-၁၉၉၀)

အမှတ်(၁၃၅၆)၊ (၃၇)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၁၃၅၆)၊ (၃၇)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၃၁၉၉၄၃ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၃၁၉၉၄၃

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ အမှတ-်(၄)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-င/၁၂၊ ှင်းဆီလမ်းသွယ်-၁၊ အမှတ်-၂၃၇ ေန ဦးေဌးဝင်း [၇/ကပက(ုိင်) 

၀၃၇၈၄၄]ှင့် ေဒ သန်းသန်းဝင်း [၇/ကပက(ိုင်)၀၀၉၈၃၅]ကိုင်ေဆာင်သူတို၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန်ေကညာအပ်သည်မှာ-

မခင်ချိချိခိင်ု [၇/ကပက(ိင်ု)၀၈၈၈၉၃]သည် မဘိများြဖစ်သည့ ်ဦးေဌးဝင်း၊ 

ေဒ သန်းသန်းဝင်းတုိအား စတ်ိဆင်းရ ဲေစရန် အမတဲေစြပလပ်ုပိး မဘိဆိဆုုံးမမ  

အား နာခြံခင်းမရိှ မဘိများအား အမျိးမျိးေသာကေပးပေူလာင်ေစခဲ၍့ ယေနမှစ၍ 

မခင်ချိချိခိင်ုအား သမီးအြဖစ်မှ အပီးအပိင်ုစွန်လ တ်ေကာင်းှင့ ်မခင်ချိချိခိင်ုှင့် 

ပတ်သက်ေသာ ကိစ  အရပ်ရပ်တုိအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း 

ဦးေဌးဝင်းှင့် ေဒ သန်းသန်းဝင်းတုိ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးရဲလင်းေအာင်(LL.B)ဦးရဲလင်းေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၂၅၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၂၅၁)

ေရှေနများုံးခန်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံးေရှ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ေရှေနများုံးခန်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံးေရှ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉- ၇၆၆၄၇၈၂၅၂၊ ၀၉- ၆၆၆၃၁၃၃၄၄ဖုန်း-၀၉- ၇၆၆၄၇၈၂၅၂၊ ၀၉- ၆၆၆၃၁၃၃၄၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ ေဒါပုံမိနယ်၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ စကားဝါ(၃)လမ်း၊ ဒတုယိထပ် 

(၃) လ ာ(ညာ)၊ (၃ထပ်ခွဲတိုက်၊ ဒါဘာေအာက်) အမှတ် (၂၇၂)၊ (၁၂၁၂x ၅၀)ေပရှိ 

တိက်ုခန်းအား လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူြဖစ်ေသာ ဦးရေဲဇာ်ဟန်ိး [၇/ညလပ(ိင်ု)၂၀၀၂၁၆] 

မှ မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆို 

သြဖင့ ်အဆက်စပ် စာချပ်မရူင်းများှင့အ်တ ူတိက်ုခန်းှင့ ်ေရမီးအပါအဝင်အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သီတာဝင်း [၁၂/ပဘတ 

(ိုင်)၀၀၀၈၃၉] က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံ 

ေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၇၄၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၇၄၄)

ဖုန်း-၀၉- ၇၈၇၂၃၉၃၅၀ဖုန်း-၀၉- ၇၈၇၂၃၉၃၅၀

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနလူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၏ နယ်စပ်ထန်ိးချပ်မ  

ဆုိင်ရာ စီမံခန် ခဲွမ  စနစ်တွင် အသံုးြပရန် လုိအပ်ေသာ ေအာက်ပါ ကွန်ပျတာှင့် 

ဆက်စပ်ပစ ည်း(၁၀)မျိးအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့ ်သတ်မှတ် 

ထားသည့ ်အမျိးအစား၊Specification အတိင်ုး တကိျ မှန်ကန်စွာ တင်သွင်းိင်ုေသာ 

ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များမ ှ  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ  တင်သွင်းိုင်ေကာင်း 

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 (က) Storage Server (၁)လုံး

 (ခ) Firewall Network & Security (၁)လုံး

 (ဂ) Network Management Switch (၁)ခု

 (ဃ) Database Server (2Q ty) (၁)လုံး

 (င) Web Server (၁)လုံး

 (စ) Desktop Computer (၅)လုံး

 (ဆ) UPS (1.25KVA) (၅)လုံး

 (ဇ) Online UPS (၂)လုံး

 (ဈ) Network & Accessories (၁)ခု

 (ည) Rack (၁)ခု

၂။ ဝယ်ယူမည့် ပစ ည်းများ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား တင်ဒါ 

စည်းကမ်းချက်တွင ်ပူးတွဲေဖာ်ြပထားပီး တစ်ေစာင်လ င်   (၁၀,၀၀၀)  (ကျပ် 

တစ်ေသာင်းတတိ)ိ န်းြဖင့ ်ေအာက်ပါအတိင်ုး ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး ုံးချန်ိအတွင်း 

ဝယ်ယူိုင်ပါသည်-

 (က) စတင်ေရာင်းချမည့်ေန  - (၂-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနမှ (၁၆-၆-၂၀၂၂)

ရက်ေန(၁၆:၃၀) နာရီထိ

 (ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ေနရက ်- (၁၆-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ (၁၆:၃၀) နာရီ

 (ဂ) တင်ဒါဝယ်ယူရန်ှင့် - အုပ်ချပ်ေရး၊ လူအရင်းအြမစ်ှင့် နည်းပညာ 

  တင်ဒါတင်သွင်းရန်   ဌာန  လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ   

    အင်အားဝန်ကီးဌာန ုံးအမှတ်(၄၈)၊ 

    ေနြပည်ေတာ်

၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက  တယ်လီဖုန်းအမှတ် (၀၆၇-

၃၄၃၁၃၅၁) သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနလူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

ုံးအမှတ်(၄၈)၊ ေနြပည်ေတာ်ုံးအမှတ်(၄၈)၊ ေနြပည်ေတာ်

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏



ဇွန်  ၂၊    ၂၀၂၂



ဇွန်   ၂၊   ၂၀၂၂

မီးမီးသတိြပသတိြပ

 “ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း” “ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ကွင်းအမှတ်(၁၀၀၁-က)၊ ကွင်းအမည်-ေကျာက ဒင်ကွင်း၊ ဦးပိင်ု 

အမှတ် (၁၇/၉)၊ ဧရိယာ(၁၀.၂၇-ဧက) အကျယ်ရိှ ဦးေအးလွင် [၁၂/လကန(ုိင်)၀၇၆၄၇၂] အမည်ြဖင့် လယ်ယာေြမ 
လုပ်ပိုင်ခွင့်ြပလက်မှတ(်ပုံစံ-၇)ရရှိထားသည့ ်လယ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ လုပ်ကိုင ်
စိုက်ပျိးထားသည်များ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးေအးလွင် [၁၂/
လကန(ိင်ု)၀၇၆၄၇၂] ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ထိုအတွက ်အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသ ူ
များရိှပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇-ရက်) အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ခုိင်မာသည့်စာချပ်စာတမ်း၊ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလြပည့်ေြမာက်သည့်  ေနရက်သုိေရာက်ရိှသည့်တုိင် ကန်ကွက်မည့်သူ တစ်စံုတစ်ဦးမ  
မရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး (LL.B)ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၃၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၃၃)
ေဒ ဝင်းပပ (LL.B)   ေဒ ခင်မျိးကည် (LL.B)ေဒ ဝင်းပပ (LL.B)   ေဒ ခင်မျိးကည ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၉၇၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၉၇၁)

UAZM LAW FIRM LIMITEDUAZM LAW FIRM LIMITED
အမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6-B၊ Pansodan Business Towerအမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6-B၊ Pansodan Business Tower

ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Phone: 09-5184231, 09-8614512, 09-49208402Phone: 09-5184231, 09-8614512, 09-49208402

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ကွင်းအမှတ်(၁၀၀၁-က)၊ ကွင်းအမည်-ေကျာက ဒင်ကွင်း၊ ဦးပိင်ု 

အမှတ် (၁၆/က)၊ ဧရိယာ(၄.၅၁-ဧက) အကျယ်ရိှ ဦးေအးြမင့် [၁၂/လကန(ုိင်)၀၇၉၄၀၀]အမည်ြဖင့် လယ်ယာေြမ 
လုပ်ပိုင်ခွင့်ြပလက်မှတ(်ပုံစံ-၇) ရရှိထားသည့ ်လယ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ လုပ်ကိုင် 
စိုက်ပျိးထားသည်များ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးေအးြမင့ ်[၁၂/
လကန(ိင်ု)၀၇၉၄၀၀]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ထိုအတွက ်အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသ ူ
များရိှပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇-ရက်)အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ခုိင်မာသည့် စာချပ်စာတမ်း၊ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလြပည့်ေြမာက်သည့်  ေနရက်သုိေရာက်ရိှသည့်တုိင် ကန်ကွက်မည့်သူ တစ်စံုတစ်ဦးမ  
မရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး (LL.B)ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၃၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၃၃)
ေဒ ဝင်းပပ (LL.B)   ေဒ ခင်မျိးကည် (LL.B)ေဒ ဝင်းပပ (LL.B)   ေဒ ခင်မျိးကည ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၉၇၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၉၇၁)

UAZM LAW FIRM LIMITEDUAZM LAW FIRM LIMITED
အမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6-B၊ Pansodan Business Towerအမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6-B၊ Pansodan Business Tower

ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Phone: 09-5184231, 09-8614512, 09-49208402Phone: 09-5184231, 09-8614512, 09-49208402

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ထားဝယ်မိတနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ထားဝယ်မိ
တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ခု  ဘ  ာှစ်အတွင်း  တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 
ကသုေရးဦးစီးဌာနလက်ေအာက်ရိှ   ြပည်သူေဆးုံကီးများှင့ ် မိနယ် 
ြပည်သူေဆးုမံျားတွင်ေဆာင်ရက်မည့် ေဆးုြံပြပင်ြခင်းလပ်ုငန်းများ 
ေဆာင်ရက်ရန် ြမန်မာိင်ုငသံားပိင်ု ေဆာက်လပ်ုေရးလိင်ုစင်ရကမု ဏ ီ
များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ေခ ယူအပ်ပါသည်။
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား ေအာက်ပါအတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး 
အိတ်ဖွင့ ်တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းအေသးစိတ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ 
ံုးချန်ိအတွင်းတယ်လီဖန်ုးအမှတ် (၀၅၉-၂၀၂၁၁၄၄၊ ၀၅၉-၂၀၂၄၀၁၃) 
သို  ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်
တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချ ။ ၁-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန )
မည့်ေနရက်
တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်မည့် ။ ၁၄-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန )၊
ေနရက်  ညေန(၄:ဝဝ)နာရီ
တင်ဒါေရာင်းချ/လကခံ်မည့ေ်နရာ ။ တိင်ုးေဒသကီးကသုေရးဦးစီးဌာန၊ 

ထားဝယ်မိ

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ ်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ 

အမှတ်-၃၅ (၃-လ ာ)၊ (3C)ဟေုခ တွင်ေသာ  (၁၂၁၂x၆၀) ေပရိှ မနီကွီန်ဒိတုိက်ုခန်း 
ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုတရားဝင်ဆက်ခ၍ံ လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ု 
သူများြဖစ်သည့ ်ေဒ ချစ်သိန်းကည ် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၀၃၆၃] ပါ ေမာင်ှမ 
(၅)ဦးထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန ်သေဘာတူကာ စရန်ေငွေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက 
အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
(၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပီး ကန်ကွက်သ ူ
မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ လင်းလင်းသူ- LL.B ဦးမျိးြမင့်ေအာင်- LL.B ေဒ လင်းလင်းသ-ူ LL.B ဦးမျိးြမင့်ေအာင-် LL.B
 အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၅၄၀၈၂/၂၀၂၀) (စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈) (စ်-၅၄၀၈၂/၂၀၂၀) (စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈)
 ဖုန်း-၀၉- ၂၆၅၇၅၀၁၉၉ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၆၉၄၁၉ ဖုန်း-၀၉- ၂၆၅၇၅၀၁၉၉ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၆၉၄၁၉
အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(စ)၊ သ ာ(၃)လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၅၉၈/က) ေဒ သန်းွန်  အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ 
ေြမအကျယ် ေပ(၁၉၂၀ x၆၀)၊ (၁၁၇၀)စတုရန်းေပရှိ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
အားလုံးတိုကိ ုဦးဝင်းိင်ု[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၆၆၁၂၄]မှ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခပံါသြဖင့ ်ဦးြပည့်စံုမုိး 
[၉/ပသက(ုိင်)၁၁၄၁၁၁]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ 
ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင ် ကန်ကွက်သ ူ
မရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ညီပီးသည့အ်ထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားသူ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးြပည့်စုံမိုး ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P, LL.B)ဦးြပည့်စုံမိုး ေ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။ ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။
                                        ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉                                        ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနလူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနမှ  ကွန်ပျတာှင့် 
ဆက်စပ်ပစ ည်းများ၊ ံုးသံုးစက်ကိရိယာပစ ည်းများှင့ ်ံုးသံုးပရိေဘာဂများအား 
ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်   ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့်   သတ်မှတ်ထားသည့်အမျိးအစား၊ 
Specification အတိုင်း တိကျမှန်ကန်စွာတင်သွင်းိုင်ေသာ ြမန်မာိုင်ငံသား 
လပ်ုငန်းရှင်များမှ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများတင်သွင်းိင်ုေကာင်း ဖတ်ိေခ အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာများှင့်ပတ်သက်၍ ကွန်ပျတာှင့်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ၊ 
ံုးသံုးစက်ကိရိယာပစ ည်းများအတွက် တစ်ေစာင်လ င်(၁ဝ,ဝဝဝိ/-)(ကျပ်တစ်ေသာင်း 
တိတိ) န်းှင့် ံုးသံုးပရိေဘာဂများအတွက် တစ်ေစာင်လ င် (၂,ဝဝဝိ/-)(ကျပ်ှစ်ေထာင် 
တိတိ) န်းြဖင့် ေအာက်ပါအတုိင်းေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး ံုးချန်ိအတွင်း ဝယ်ယူုိင်ပီး 
အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက   တယ်လီဖုန်းအမှတ်(၀၆၇- 
၃၄၃၁၃၅၁)သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်
 (က) စတင်ေရာင်းချမည့်ေန  - ၂၅-၅-၂၀၂၂ ရက်မှ ၇-၆-၂၀၂၂ ရက် 
    (၁၆:၃၀)နာရီထိ
 (ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ေနရက ်- ၇-၆-၂၀၂၂ ရက်၊ (၁၆:၃၀)နာရီ
 (ဂ) တင်ဒါဝယ်ယူရန်ှင့် - အုပ်ချပ်ေရး၊ လူအရင်းအြမစ်ှင့ ်
  တင်ဒါတင်သွင်းရန်  နည်းပညာဌာန၊
    လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အား 
    ဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၄၈)၊ ေနြပည်ေတာ်
            လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန            လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန
           ုံးအမှတ်(၄၈)၊ ေနြပည်ေတာ်           ုံးအမှတ်(၄၈)၊ ေနြပည်ေတာ်

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၉၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၄၇၁ ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာစတုရန်းေပ(၂၄၀၀)ရိှ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးငမ်ိးလ  င်(IGU 165255)(ကွယ်လွန်)ေြမှင့ ်ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ အမည်ေပါက် ဦးငမ်ိးလ  င်၏ တရားဝင် အေမ ွ

ဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ ခင်အုန်းြမင့်[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၀၉၀၇၅]မှ တရားဝင် ပုိင်ဆုိင်၍ 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊   အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိဟ ု အဆိုြပလျက် 

ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ေဌးေဌးရီ[၁၃/လရန 

(ိုင်)၁၂၁၁၃၇]မှဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပး ေချပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက ်

လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းမရူင်း 

များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်၍ 

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်၍   ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲေြပာင်း န်ကားချက်အရ-လ ဲေြပာင်း န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၈၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၈၂၂)

အမှတ်-၆၀၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လ အမှတ်-၆၂၇၊ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊(၄၉)ရပ်ကွက်အမှတ်-၆၀၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လ အမှတ်-၆၂၇၊ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊(၄၉)ရပ်ကွက်

ပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊   ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊   ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။

ရန်ကုန်မိ။ 09-421164483                     09-256180546ရန်ကုန်မိ။ 09-421164483                     09-256180546

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

ဒက ိဏခိုင်တရားုံးေတာ်ဒက ိဏခိုင်တရားုံးေတာ်
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၆၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၆

ြမန်မာအေရှတိုင်းဘဏ်လီမိတက ် ှင့် ၁။ ဦးဝင်းေမာ်
(ယင်း၏ကိုယ်စားဘဏ်ခွဲတာဝန်ခ ံ  ၂။ ေဒ ွယ်မာေဝ
မန်ေနဂျာ ဦးဟန်ဝင်းေအာင)် 
(တရားလို)    (တရားပိင်များ)(တရားလို)    (တရားပိင်များ)
 ေပျာ်ဘွယ်မိ၊ ရန်-မန်းလမ်းေဟာင်းေဘး၊ ြပည်သာယာ(၇)လမ်း၊ ေပျာ်ဘွယ်မိ၊ ရန်-မန်းလမ်းေဟာင်းေဘး၊ ြပည်သာယာ(၇)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၆၉)ေန (၁)တရားပိင် ဦးဝင်းေမာ် (၂) တရားပိင် ေဒ ွယ်မာေဝအမှတ်(၁၆၉)ေန (၁)တရားပိင် ဦးဝင်းေမာ် (၂) တရားပိင် ေဒ ွယ်မာေဝ 
(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိေနသူတိုသိေစရမည်။

 သင့်အေပ ၌ တရားလုိက ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းအပ်ံှ၍ ေပါင်ံှ 
မ ၌ အေပါင်ပစ ည်းအား ေရာင်းချေပးေစလိမု  ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ 
သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကား 
အရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် 
ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ၊ ၁၇ ရက် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ နယန်ုလဆတ်ု၊ ၄ ရက်ေန  
မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)နာရီမွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏အဆို 
လ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်
အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်မျက်ကွယ် 
တွင် ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလုိက ကည့်  
လိုသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်
စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိမဟုတ် 
သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လုိက်ရမည်။ သင်ကထုေချ 
လ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ၊ ၂၅ ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (ေဒ ဝတ်မ န်) (ေဒ ဝတ်မ န်)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄)
 ဒက ိဏခိုင်တရားုံး ဒက ိဏခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ ပိေတာက် 

ေရ ဝါလမ်းရိှ အကျယ်ေပ(၄၇x၁၁၀)ခေံြမကွက်တစ်ကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ရန်ဇိင်ုးတ ီ[၁၃/
တမည(ိုင်)၀၀၅၄၃၂]ထံမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 
ေနာ်ဆဲအယ်လှ    [၁၂/အစန(ိုင်)၀၄၁၃၈၉]သည်   ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ ်
တစ်ေဒသကုိေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက် 
၍ ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက က ု်ပ်ထံသုိ ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်တက ွ     ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍    (၇)ရက်အတွင်း 
လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၃၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၃၆)
အမှတ်(၆)၊ ဦးေကျာ်ဒွန်းဇံလမ်း၊ ကရင်အမျိးသားရပ်ကွက်၊အမှတ်(၆)၊ ဦးေကျာ်ဒွန်းဇံလမ်း၊ ကရင်အမျိးသားရပ်ကွက်၊

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉၆၃၅၃၂၃ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉၆၃၅၃၂၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုသ င် 

လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၇၆၃၊ ဦးစိန်ဝင်း 
(AA-146808)အမည်ေပါက်၊ ပါမစ်ေြမ၊ အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက ်
အတွင်းမှ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာေြမကွက်၏ ေြခရင်းြခမ်းအကျယ် 
ေပ(၂၅x၆၀)ရိှ ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ဦးစန်ိဝင်းထမှံ အဆင့ဆ်င့် 
ဝယ်ယူခဲ့ကပီး  လက်ေရာက်ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူ  ဦးြပည်ေအးေကျာ်[၁၂/
ဗတထ(ိုင်)၀၂၆၈၃၈]က ေဖာ်ြပပါေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
တိုအား ၎င်းတစ်ဦးတည်းသာလ င် ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
အဆိုြပကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ် 
အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၀)ရက် 
အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို 
လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်  သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက် 
ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေကသီေကျာ်ေဒ ေကသီေကျာ်
LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.LLL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၅၀)
Ph:09-5506143, 09-799487280Ph:09-5506143, 09-799487280

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် 

(၁၄)ေန မေရ ရည်ပိ[ု၁၄/ပသန(ိင်ု)၂၃၆၄၄၆]၏ လ ဲအပ်  န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ မေရ ရည်ပုိသည် ယခုလက်ရိှ ၎င်း၏အတူ
ေနမသိားစဝုင်များှင့စ်ပ်လျ်း၍လည်းေကာင်း၊ အြခားေန မသိားစဝုင်များ 
ှင့်စပ်လျ်း၍လည်းေကာင်း  ြဖစ်ေပ လာသည့်  ေငွေကးကိစ မှအစြပ၍ 
မည်သည့အ် ပ်အရှင်းကစိ ရပ်များကိမှု ဤေကညာပါပီးေနာက် မည်သည့် 
အခါတွင်မဆိ ုတာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်းှင့ ်၎င်းမသိားစ ု
ဝင်တိုှင့စ်ပ်လျ်း၍ ြဖစ်ေပ လာသည့က်စိ ရပ်များသည် ၎င်းြပလပ်ုသတူို၏ 
တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်း က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူှင့် သက်ဆိုင်မ မရှိပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ဝင်းဝင်းထက်(LL.B, LL.M) ေဒ ဝင်းဝင်းထက(်LL.B, LL.M)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၇၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၇၆)
 အမှတ်(၄၆)၊ (ပထမထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊  အမှတ်(၄၆)၊ (ပထမထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
 ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၂၀၀၁၁၅၇၆ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၂၀၀၁၁၅၇၆



ဇွန်  ၂၊   ၂၀၂၂

"Right Information Saves and Empowers ASEAN (RISE ASEAN) "Right Information Saves and Empowers ASEAN (RISE ASEAN) 

ဇာတ်လမ်းတိုပိင်ပွဲသို ဖိတ်ေခ ြခင်းဇာတ်လမ်းတိုပိင်ပွဲသို ဖိတ်ေခ ြခင်း

၁။ အာဆီယံလူမ အသိုက်အဝန်းအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ကပ်ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းတု၊ 

သတင်းမှားများ၏ အ ရာယ်ကို တိကျေသာသတင်းမှန်များြဖင့ ်ထိေရာက်စွာ တုံြပန် 

ိုင်ေရး၊ ေဒသတွင်း ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ပညာေရး 

စသည့် က  ကီးများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုရည်ရယ်၍ “RISE ASEAN Countering 

The Infodemic" ေခါင်းစ်ြဖင့် ဗီဒီယုိဇာတ်လမ်းတုိပိင်ပဲွတွင် လူငယ်လူရယ်များအား 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ိုင်ေကာင်း ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။ ပိင်ပွဲစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမှာ -

 (က) ပိင်ပွဲဝင်များသည ်(အသက် ၁၈ှစ်မှ ၂၅ှစ်အတွင်း) ဝါသနာရှင် အဆင့် 

ှင့် ပညာရှင်အဆင့ ်လူငယ်လူရယ်များ ပါဝင်ယှ်ပိင်ိုင်ပါသည်။

 ( ခ)  ဇာတ်လမ်းတို အများဆုံးကာြမင့်ချနိ ်(၁)မိနစ်စာခန်  ရှိရမည်ြဖစ်ပီး HD 

Format  ြဖစ်ရပါမည်။

 ( ဂ) မိမိထုတ်လုပ်ေသာ ဇာတ်လမ်းတိုတွင် သတင်းတု၊ သတင်းမှားများ၏  

အ ရာယ်ကို မည်ကဲ့သို ထိေရာက်စွာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသင့်ေကာင်းှင့ ်

သတင်းမှန်များ၏ အေရးပါမ ကို ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။

        (ဃ) ပိင်ပဲွဝင်များသည် ပိင်ပဲွဝင်ဇာတ်လမ်းတုိ (ဇာတ် န်းစာမူ /  Story Board) 

ှင့တ်ကွ မမိ၏ိကိယ်ုေရးအကျ်း၊ မှတ်ပုတံင်မတိ တိုကိ ုဇွန်လ တတယိပတ် 

(၁၂-၆-၂၀၂၂)ရက်မှ ဩဂုတ်လေနာက်ဆံုးပတ် (၃၁-၈-၂၀၂၂)ရက် အတွင်း   

ြမန်မာအ့သှံင့်ပ်ုြမင်သံကား (ြပည်လမ်း) ရန်ကန်ုုံးသို  လကုိူယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊  

စာတုိက်မှတစ်ဆင့်ြဖစ်ေစ၊ အီးေမးလ် riseaseanmyanmar2022@gmail. com  

သို ေပးပိုရပါမည်။

 (င) ပိင်ပွဲဝင်ဇာတ်လမ်းတိုသည် RISE ASEAN စီမံကိန်း၏ရည်ရယ်ချက်ကို 

ေပ လွင်ေစရပါမည်။

၃။ ဆရုရိှေသာပိင်ပဲွဝင်အမည်စာရင်းကိ ု ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ေအာက်တိဘုာလတွင် ေကညာ 

ေပးမည်ြဖစ်ပီး-

 (က)  ပထမဆုအတွက်   (ကျပ် ၁၅ သိန်း) 

 (ခ)  ဒုတိယဆုအတွက်  (ကျပ် ၁၀ သိန်း)

 (ဂ) တတိယဆုအတွက် (ကျပ် ၈ သိန်း) ချးီြမင့်ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ ြမန်မာိင်ုငအံပါအဝင် အာဆယီံိင်ုငမံျားမှ ဆရုဇာတ်လမ်းတိမုျားအား အာဆယီ ံ

ိုင်ငံအသီးသီး၏ ုပ်သံလိုင်း၊ website ှင့် Social Media များတွင် ထုတ်လ င့်ြပသ 

သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

၅။ အဆိုပါပိင်ပွဲှင့်စပ်လျ်း၍ စုံစမ်းသိရှိလိုပါက ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား 

ြပည်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်းနံပါတ်- 09-652258969၊ အီးေမးလ ်

လိပ်စာ-  riseaseanmyanmar2022@gmail.com သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းုိင်ပါသည်။

၆။  ိုင်ငံအတွင်း ဆုရပိင်ပွဲဝင် ဇာတ်လမ်းတိုများ၏ မူပိုင်ခွင့်သည် ဇာတ်လမ်း 

ထုတ်လုပ်သူအဖွဲအစည်း ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားှင့ ်သက်ဆိုင်သည်။

  ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား

      ြပန်ကားေရး      ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနဝန်ကီးဌာန

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်းအထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိနယ်၊ အကွက်အမှတ်(၃၀၃၂၇)ေန ေဒ သိန်းသိန်းဟန် 

(ဘ) ဦးြမတ်ေကျာ်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၀၇၀၂၂]ကိင်ုေဆာင်သမှူ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်း 
မိနယ်၊ ေလးေဒါင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ ကမ်ေတာင်လမ်း၊ အမှတ်(၅၃၅)ေန ေဒ နီလာစမ်း  
(ဘ) ဦးစန်းတင့်[၇/သကန(ိုင်)၀၈၄၀၄၉]ကိုင်ေဆာင်သူအား ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာ
တမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၌ (၃-၃-၂၀၁၄)ရက်ေနတွင် လ အဲပ်ေပးခ့ဲေသာ အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲ 
စာအမှတ်(၂၃၈/၂၀၁၄)ကိ ု ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း  အများသိေစရန်  ေကညာအပ်ပါ 
သည်။                                                                                   ေဒ သိန်းသိန်းဟန်ေဒ သိန်းသိန်းဟန်

[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၇၀၂၂][၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၇၀၂၂]
Ph:-09-254550104Ph:-09-254550104

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ နိဗ ာန်(၈)လမ်း၊ ROYAL 

THIRI CONDOMINIUM ၊ အမှတ်(၈၅/ခ)၊ ေြမညီထပ ်ကားပါကင်ပါေသာ  RC (၈)ထပ် 
တိုက်မ ှTower-C၊ Level-3၊ အခန်းအမှတ်(C-305)၊ ၃-လ ာ ဧရိယာ(၆၄၉)စတုရန်းေပရှိ 
ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည် 
ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး တရားဝင် လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု  ဝန်ခံကတိြပသူ i Green 
Development & Engineering Group Co.,Ltd (ကိယ်ုစား) (ဒါိက်ုတာ) ဦးေကျာ်ေကျာ် 
ုိင်[၁၂/အလန(ုိင်)၀၀၀၁၃၁]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးစုိင်းထွန်းေအး[၁၃/လရန(ုိင်) 
၀၁၃၇၈၁]၊ ေဒ ခင်ေအးှင်း [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၆၂၈၃၀]တိုမှ  အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်
စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများ 
ှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက် 
ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိုင်းထွန်းေအးှင့် ေဒ ခင်ေအးှင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးစိုင်းထွန်းေအးှင့ ်ေဒ ခင်ေအးှင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

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

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

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ပိ ဲကုန်းရပ်ကွက်၊ ေဗာဓိလမ်း 

အမှတ်(၁၈၇) ေန ဦးြမင့်သိန်း-ေဒ ချိချိေအးတုိ၏ သား ေမာင်ေအာင် 

ဟိန်း [၁၂/အစန(ိုင်)၁၉၅၆၂၅] သည် မိခင်၊ ဖခင်တို၏ ဆိုဆုံးမမ  

ကုိ နာခံြခင်းမရိှသည့်အြပင် ေနအိမ်မှ မိမိဆ အေလျာက် ဆင်းသွား 

ပါသြဖင့် သားအြဖစ်မှ အပီးအပုိင်အေမွြပတ်စွန်လ တ်ပါေကာင်းှင့် 

ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ကိစ ကိုမ  လုံးဝ 

(လုံးဝ) တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဖခင်-ဦးြမင့်သိန်း [၁၂/အစန(ိုင်)၀၇၈၈၂၂]ဖခင်-ဦးြမင့်သိန်း [၁၂/အစန(ိုင်)၀၇၈၈၂၂]

မိခင်-ေဒ ချိချိေအး [၁၂/အစန(ိုင်)၀၇၅၈၃၉]မိခင်-ေဒ ချိချိေအး [၁၂/အစန(ိုင်)၀၇၅၈၃၉]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၃)ရပ်ကွက်၊ ပုလဲေငွေရာင ်(၅) 

လမ်း၊ အမှတ်(၄၃၂/က)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမအကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)၊ ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်၏ ဂရန်မရူင်းြခမ်း၊ ေရ၊ မီးစုတံစ်ထပ်ပျ်ေထာင်အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးသည ်ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်း 

တွင် ဦးရာမင်း [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၄၈၄၀၀] အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားထားပီး ေဒ ခင်ညိထမှံ 

အရပ်ကတိဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေဒ ခင်ညိ [၁၂/လမတ(ုိင်) 

၀၁၅၄၆၉] ကိယ်ုတိင်ုမှ မမိသိာလ င် လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားပီး အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း၊ 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းချက်အား 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိက က ်ုပ်ထံသို တိကျ 

ခိုင်လုံေသာ  တရားဝင်စာချပ်စာတမ်းများှင့်တကွ  ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍        

(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ယင်းေနေကျာ်လွန်က အေရာင်းအဝယ်ကုိ 

ဥပေဒှင့်အညီ အပီးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 

ေဒ သင်းသင်းဝါ (LL.B)ေဒ သင်းသင်းဝါ (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၄၈၂၄/၂၀၂၂)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၄၈၂၄/၂၀၂၂)

အမှတ်(၆၅၆)၊ ပိေတာက်ေရ ဝါလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊အမှတ်(၆၅၆)၊ ပိေတာက်ေရ ဝါလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊

ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၄၂၃၂၅၅၊ ၀၉-၇၇၀၀၈၈၃၁၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၄၂၃၂၅၅၊ ၀၉-၇၇၀၀၈၈၃၁၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၁၄၉) ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၅၆၀) ဟ ုေခ တွင် 

ေသာ ေြမအကျယ ်ေပ(၄၀x ၆၀)၊ ှစ်(၆၀) ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ ်

အားလုံးသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးသန်း 

ေမာင် (W/MLY-258808) အမည်ြဖင့် မှတ်သားထားပီး ဦးေဇာ်မင်းထံမှ အရပ်ကတိ 

ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ထားသူ ဦးေဇာ်မင်း[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၃၂၁၈၇] 

ကိယ်ုတိင်ုမှ မမိသိာလ င် လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားပီး အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း၊ ေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းချက်အား က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ ်

ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါကစိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက က ု်ပ်ထသံို တကိျခိင်ုလု ံ

ေသာ တရားဝင ်စာချပ်စာတမ်းများှင့်တက ွယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက် 

အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ယင်းေနေကျာ်လွန်က အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ အပီးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  

ေဒ သင်းသင်းဝါ (LL.B)ေဒ သင်းသင်းဝါ (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၄၈၂၄/၂၀၂၂)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၄၈၂၄/၂၀၂၂)

အမှတ်(၆၅၆)၊ ပိေတာက်ေရ ဝါလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊အမှတ်(၆၅၆)၊ ပိေတာက်ေရ ဝါလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊

ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၄၂၃၂၅၅၊ ၀၉-၇၇၀၀၈၈၃၁၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၄၂၃၂၅၅၊ ၀၉-၇၇၀၀၈၈၃၁၀

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးကုသေရးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးကုသေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ကုသေရးဦးစီးဌာန 
လက်ေအာက်ရှိ မိနယ်ေဆးုံ/တိုက်နယ်ေဆးုံများအတွက် လိုအပ်သည့် ေဆးှင့် 
ေဆးပစ ည်းများ၊ ဓာတ်ခွဲ/ဓာတ်မှန် ပစ ည်းများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူမည ်
ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ေရာင်းချသမှူ အဆိပုါ ေဆးုမံျား၏ ေဆးသိေုလှာင်ခန်းအေရာက် တင်သွင်း 
ေပးပိုရန်အတွက် လက်ရှိမှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကုမ ဏီများထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ 
ေခ ယူအပ်ပါသည်။
 (က) ေဆးဝါးများ
 (ခ) ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးေဆးပစ ည်းများ
 (ဂ) ဓာတ်မှန်ဖလင်ှင့် ေဆးရည်များ
 (ဃ) ေဆးုံသုံးပစ ည်းများ (Consumables)
၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၃-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန )
 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ် - ၄-၇-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန )
   မွန်းတည့် (၁၂:ဝဝ) နာရီ
၃။ တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများ၊ ပစ ည်းများှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်အချက် 
အလက်များကိ ုသရိှိလိပုါက ေအာက်ပါလပ်ိစာအတိင်ုး ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက်စုစံမ်းိင်ု 
ပါသည်။
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးုံးရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးုံး
 အမှတ်(၅၂၀)၊ အေနာက်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ အမှတ်(၅၂၀)၊ အေနာက်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။
 ဖုန်း(ကုသေရးဦးစီးဌာန)-၀၁-၅၅၈၆၉၇ ဖုန်း(ကုသေရးဦးစီးဌာန)-၀၁-၅၅၈၆၉၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သရီိမိ၊ သေြပကန်ုးရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်- 

၁/သေြပကုန်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်S-၀၅၃)၊ ဧရိယာ (၀.၂၂၉)ဧကရှိ ဦးေကျာ်မိုးိုင ်
အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်သူ၏ အထူး 
ကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာရရိှသူ ဦးေကျာ်စိုးလင်း(ဘ)ဦးစိုးေအာင[်၁၀/မဒန(ုိင်)၀၀၁ 
၆၁၁]မှ ေြမငှားစာချပ်၊ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၂၀၅၅/၂၀၂၂)၊ ိင်ုငသံား 
စစိစ်ေရးကတ်၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းမရူင်းများတင်ြပပီး ေဒ လှေလးစန်ိ[၁၂/
မဂဒ(ိုင်)၀၀၀၂၉၀]ှင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိုရန်အတွက် 
ေြမပု/ံေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ေ်လ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေန 
ြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမန်ိဒကီရမီျား အေထာက် 
အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမ ံ
ကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင် ေရးကူးခွင့ ်
ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
လိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်းှင့် ကံဘဲ့လမ်းေထာင့်၊ 

အမှတ်(၈၅)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၇/၈ေပ ရှိ The Central Condo မှ Tower 1၊ ၅လ ာ၊ 

အခန်းအမှတ် B ဟုေခ တွင်သည့် (၆၈၂)စတုရန်းေပရှိသည့်အခန်းှင့ ်ယင်းအခန်းှင့် 

စပ်လျ်း၍ ဆက် ယ်ေနေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဦးလှမျိး[၁၂/

ဗတထ(ိုင်)၀၂၄၃၆၀]ှင့် မဇွန်သန် ြဖစင် ၎င်း၏သဘာဝ အုပ်ထိန်းသူမိခင ်ေဒ ဇာဏီ 

ထွန်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၇၄၇၆]တိုမှ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု 

ဝန်ခံကတိြပ ကမ်းလှမ်းလာသည့်အတွက ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့်    (၁-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင်   ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ ်            

တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ    ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း   အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့် 

တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင ်

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်သည့်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက ်

မည့်သူများမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေဇယျာမင်း(LL.B) ေဒ ခင်ေဆွဝင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L) ဦးေဇယျာမင်း(LL.B) ေဒ ခင်ေဆွဝင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L)

 (စ်-၁၄၆၆၉/၂၀၁၈) (စ်-၇၉၁၄/၂၀၁၁) (စ်-၁၄၆၆၉/၂၀၁၈) (စ်-၇၉၁၄/၂၀၁၁)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

အမှတ်-၈၄(ခ)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်-၈၄(ခ)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၆၈၂၃၊ ၀၉-၂၅၀၃၄၉၅၀၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၆၈၂၃၊ ၀၉-၂၅၀၃၄၉၅၀၃

ြပင်ဆင်မ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကိုြပင်ဆင်မ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကို

ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများသို အေကာင်းကားစာြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများသို အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ်-၇၁၅၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ်-၇၁၅
 ေဒ စိုးစိုး ှင့်  ၁။ ဦးအုန်းိုင်

    ၂။ ေဒ သန်းဝင်း

    ၃။ ဦးြမင့်လွင်

    ၄။ ေဒ ချိ

    ၅။ ေဒ ဝင်းေမာ်

    ၆။ ေဒ စီစီစိန်

    ၇။ ေဒ စန်းစန်း

    ၈။ ကိုေကျာ်ေကျာ်

    ၉။ ကိုမင်းမင်းေဇာ်

    ၁၀။ ကိုသူရ

    ၁၁။ ကိုေအာင်စိုး

    ၁၂။ ကိုချစ်စိုး

    ၁၃။ ေမာင်ဇင်ေမာင်စိုး

    ၁၄။ မသ ာစိုး

    ၁၅။ ကိုမျိးမင်းေကျာ်

 (ေလ ာက်ထားသူ)   (ေလ ာက်ထားခံရသူများ)(ေလ ာက်ထားသူ)   (ေလ ာက်ထားခံရသူများ)

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်စွဲပါ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင ်

တရားုံး   တရားမကီးမ -၈၄/၂၀၁၉အမ တွင်  ချမှတ်ေသာအမိန်ကို 

ြပင်ဆင်မ ။

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ေရတာရှည်မိနယ်၊ မတ်ကီးခံုေကျးရာေန 

ေလ ာက်ထားခံရသူ  (၈)ကိုေကျာ်ေကျာ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ မိေချာင်းအိုင်ရပ်ကွက်ေန ေလ ာက်ထားခံရသူ 

(၁၁)ဦးေအာင်စိုး၊ သန်လျင်မိ၊ ေရ အင်ကင်းရပ်ကွက်၊ (၆)လမ်းေန 

ေလ ာက်ထားခံရသူ (၁၄)မသ ာစိုး(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူများ)

သိေစရမည်။

ယခုအမ တွင် ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်မ ှချမှတ် 

သည့အ်မန်ိကိ ုေလ ာက်ထားသမှူ ြပင်ဆင်မ တင်သွင်းရာ ဤုံးေတာ်တွင် 

မှတ်ပုံတင်စာရင်းတင်သွင်း၍ ထိုြပင်ဆင်မ ကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ 

ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆုိလဆန်း ၃ ရက်) တွင် ဆုိင်ဆုိရန် ဤံုးေတာ်မှ 

ချနိ်းဆိုလိုက်သည်။    သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊   သင့်ေရှေနြဖစ်ေစ၊ 

ဤြပင်ဆင်မ တွင် သင့အ်တွက် ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒအရ ခွင့ြ်ပထားသ ူ

ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေစ၊ မလာေရာက်ခဲ့လ င် ၎င်းြပင်ဆင်မ ကို သင်မရှိ 

သည့်အခါတွင် တစ်ဖက်သတ်စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ (၃၁)ရက်တွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မိုမိုေအာင်)(မိုမိုေအာင်)

 လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

သစ်

ေတာ

နဲ

သစ်

ပင်

ချစ်

ခင်

တဲ့

လူ

မျိး

သစ်

ပင်

ကို

ှစ်

စ်

စိုက်

ေရ 

တိုက်

ကို

စိုး



ဇွန်   ၂၊    ၂၀၂၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၆၁၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၆၁

ဦးေအာင်ိုင်မိုး ှင့် ေဒ ခင်ေအး

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

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၀၁)ေန တရားပိင် ေဒ ခင်ေအး(ယခု ေနရပ်လိပ်စာမသိ) သိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု “ကတပိဋညိာ်ပါအတိင်ုး ေြမကွက်ှင့ေ်နအမ်ိ “ကတပိဋညိာ်ပါအတိင်ုး ေြမကွက်ှင့ေ်နအမ်ိ 

အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုတံင်စာချပ်ချပ်ဆိေုပးေစလိမု ”အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည ်

ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကား 

အရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ 

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၆)ရက် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ နယန်ုလဆန်း ၈ ရက်)ေန  မွန်းမတည့မ် ီ

၁၀:၀၀နာရ ီတွင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ုအဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန်  

ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် 

ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 

၎င်းြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထုေချ 

တင်ြပ အမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင် 

လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ 

သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ 

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ (၂၄)ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေအးေအးသိန်း) (ေအးေအးသိန်း)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄)

 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၃၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၀)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ပါမစ်ေြမအမျိး 
အစား  ေြမကွက်ကီးအနက်မ ှ  တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးသည့် ေပ(၂၀x၆၀)
ေြမကွက်အား လမ်းမဘက်မှ  မျက်ှာမူကည့လ် င်(ညာဘက်)အြခမ်း၊ အမ်ိအမှတ် 
(၄၉/ခ)၊ သုခလမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ရှိ ေနအိမ် 
အပါအဝင် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည ်ဦးတင်ေအး 
အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှ၍ ၎င်းထမှံ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်
အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတ ိ
ြပသမူျား(၁) ေဒ ခုိင်ခုိင်လွင်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၄၅၆၀၅]၊ (၂) ဦးသန်းဝင်း [၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၁၃၄၇၃၇]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် (စရန်ေငွ) အချိကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။    အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိ ု   ကန်ကွက်လိုပါက 
ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ 
ပီးဆုံးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ကည်ကည်ေထွး(LL.B, D.B.L)ေဒ ကည်ကည်ေထွး(LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၀၀)
အမှတ်(၁၆/ခ)၊ ရန်ကုန်လမ်း၊ ၆/၉ ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၆/ခ)၊ ရန်ကုန်လမ်း၊ ၆/၉ ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၈၅၅၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၈၅၅၃

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဥပေဒချပ်ုံးရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဥပေဒချပ်ုံး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဥပေဒချပ်ုံးက ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်တွင ်

တိုင်းေဒသကီး  ေငွလုံးေငွရင်းရန်ပုံေငွြဖင့ ် ေဆာင်ရက်မည့ ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

လုပ်ငန်းများအတွက ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ေခ ယူအပ်ပါသည်-

 (က) Lot-1 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ဥပေဒုံးဝန်ထမ်းအမ်ိရာ အကီးစား 

ြပင်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း၊

 ( ခ ) Lot-2   ရန်ကန်ုေတာင်ပိင်ုးခိင်ု ဥပေဒုံး အရာထမ်းအမ်ိရာ ခစံည်းိုး 

ကာရံြခင်းလုပ်ငန်း၊

 ( ဂ ) Lot-3 ေမှာ်ဘီမိနယ် ဥပေဒုံး ခစံည်းိုးကာရံြခင်းှင့ ်ေရတ်ုေြမာင်း 

တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊

 (ဃ) Lot-4 ေရ ြပည်သာမိနယ်ဥပေဒုံး ခံစည်းိုးကာရံြခင်းလုပ်ငန်း၊

 ( င ) Lot-5  ထန်းတပင်မိနယ ်ဥပေဒုံး ခံစည်းိုးကာရံြခင်းလုပ်ငန်း၊

၂။ တင်ဒါှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုး 

ြဖစ်ပါသည-်

 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၆-၆-၂၀၂၂

 (ခ) တင်ဒါပိတ်မည့် ေနရက်/အချနိ် - ၂၀-၆-၂၀၂၂

    (ညေန ၄ နာရီ)

 (ဂ) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာှင့်

        တင်ဒါတင်သွင်းရန်ေနရာ - ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

    ဥပေဒချပ်ုံး

 (ဃ) Lot တစ်ခုချင်းအလိုက်တင်ဒါပုံစံ

        တစ်ေစာင်လ င် ကျသင့်တန်ဖိုး - ၁၀၀၀၀/-

 (င) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက/်အချနိ် - ၄-၇-၂၀၂၂

    (နံနက် ၁၀ နာရီ)

၃။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ၊ တင်ဒါေခ ယူမည့်အချက်များှင့်  စပ်လျ်း၍ 

အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို ုံးချနိ်အတွင်း 

ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်- ဖုန်း-၀၁-၃၈၃၉၆၂၊ ၀၁-၂၄၆၂၀၃

 တင်ဒါေကာ်မတီ တင်ဒါေကာ်မတီ

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဥပေဒချပ်ုံး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဥပေဒချပ်ုံး

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၃/မိမေတာင်ရပ်၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်၊   မဂ  လာဒီပ 

ရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ (၀.၁၁၀)ဧကရှိ 

ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၂၃၈၁၈)၏ ှစ်(၃၀)

ေြမငှားစာချပ်စာအပ်ုမရူင်း  ေပျာက်ဆုံး 

သွားသြဖင့်  ေြမငှားစာချပ်မိတ မှန် 

ထုတ်ေပးပါရန် ေြမကွက်အမည်ေပါက ်

ေဒ ခင်ဦးကည်(ဘ)ဦးသန်းအုန်း[၁၂/

မရက(ိုင်)၀၃၄၁၇၉]မှ ေလ ာက်ထား 

လာမ အား  ဌာနမှ  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များှင့အ်ညီ ေဆာင်ရက်ပီး ကန်ကွက်သူ 

မရိှသြဖင့် ေြမငှားစာချပ်မိတ မှန် ထုတ် 

ေပးမည်ြဖစ်ပါ၍ မူလကထုတ်ေပးထား 

သည့် ေပျာက်ဆုံးသွားေသာ ေြမငှား 

စာချပ်အမှတ်၊ ပုဗ သီရိ/သစ်-၄၅၅/ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄၊ ေဒ ခင်ဦးကည် အမည် 

ေပါက် ှစ်(၃၀) ေြမငှားစာချပ်စာအုပ ်

မရူင်းကိ ုမိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ  

ဌာနမှ     ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အမည်မှန်၊ အမည်မှန်၊ 

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ှင့်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ှင့်

မိဘအမည်အမှန်မိဘအမည်အမှန်
 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ 

ြမသိဂ   သီလရှင်သင်   ပညာေရး 

ေကျာင်း Grade (11)တွင် ပညာ 

သင်ကားေနေသာ ေမာင်ေနဆန်း 

လင်း၏ အမည်မှန်မှာ မိုင်းညီခယ် 

ြဖစ်ပီး   ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ 

၁၂-၆-၂၀၀၂ ြဖစ်၍ မိဘအမည် 

မှန်မ ှာ ဦးအိုက်ဒုတ်[၁၃/နခန 

(ိုင်)၁၁၄၁၃၁]ှင့် ေဒ ေယခမ်း 

[၁၃/နခန(ိုင်)၁၀၉၂၉၄]  ြဖစ်ပါ 

သည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ဒက ိဏသီရိမိ၊ ဒက ိဏသီရိရပ်ကွက်၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ် (၁၅/ထန်းတပင် 
ရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ(်A-၃၉၂)၊ ေြမဧရိယာ 
(၀.၂၂၉)ဧကရှိ    ဦးခင်ေမာင်ဝင်း (ဘ) 
ဦးေမာင်ေင ွ[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၀၆၆၉၃]အမည် 
ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်ကိ ု
ဦးခင်ေမာင်ဝင်းထံမှ ေနြပည်ေတာ်စာချပ ်
စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူးကိုယ်စား 
လှယ်လ ဲအပ်စာအမှတ်   (၁၆၁၈/၂၀၂၂)၊ 
(၂၇-၄-၂၀၂၂)ရရိှထားသ ူဦးေဇာ်ေဇာ်ေအာင် 
(ဘ) ဦးေဇာ်ေနာင် [၉/မဟမ(ိင်ု)၀၁၇၂၅၁]
မှ ဦးေဇာ်ေနာင် (ဘ) ဦးေရှာင ် [၁၃/လရန 
(ိုင်)၀၁၂၁၃၃]ှင့် အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံ
တင်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင ်
ေရးကူးခွင့်    ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်   တရားဝင ်
ပိုင်ဆိုင်မ   စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 
အမန်ိဒကီရမီျား၊ အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာ 
တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ  
ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မ ှ
စ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက  ဌာန၏  လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင ်
ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 
လိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ြမရတနာလမ်း၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၃၆/အဆင့်ြမင့်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၉၁)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၁၁)
ဧက၊ (၄၈၀၀ စတုရန်းေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တိုသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ ရီရီေမာ်[၁၂/မရက(ုိင်) 
၀၅၁၇၁၉]က အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင ်လက်ဝယ်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း၊ ေဒ ရီရီေမာ်၏
ကုိယ်စားအေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် (၁၃၂၈၃/၂၀၁၅)ရသူ ေဒ ြမတ် 
ြမတ်မုိး [၁၂/မရက(ုိင်)၀၅၁၀၀၃]မှတစ်ဆင့် အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလုိ
ေကာင်းကိ ုပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြပသပီး ကမ်းလှမ်းခဲ့ရာ က ်ုပ် 
မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 
ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ၊ အကျိး သက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ယခုအေရာင်းအဝယ် 
အား ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း တိကျ 
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်က ်ုပ် 
ထသံို ဆက်သွယ်ပီး လာေရာက်ကန်ကွက် ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ေဖာ်ြပပါအေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်သည် 
အထိ  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B,D.B.L)ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၀၃)
ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ 
မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂

အစ လာမ်တရားဥပေဒအရ လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲ အစ လာမ်တရားဥပေဒအရ လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စ ဲ
သွားပီြဖစ်ေကာင်း မတင်ဇာနည်ဝင်း(ခ)သွာေဟရဟ်ဘီသွားပီြဖစ်ေကာင်း မတင်ဇာနည်ဝင်း(ခ)သွာေဟရဟ်ဘီ

 [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၄၀၂၀၆]ှင့် အများသိေစရန် [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၄၀၂၀၆]ှင့် အများသိေစရန်
က ်ုပ်၏အမ သည်ြဖစ်သ ူေမာင်သန်းေဇာ်ေဌး(ခ) ကုရ်ဘာန်အလီ [၁၂/ပဇတ 

(ိင်ု)၀၃၃၁၅၀]၊ အမှတ်-၁၉၆/၇၊ ဗိလ်ုတေထာင်ေဈးလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကန်ု 
မိေနသူှင့် မတင်ဇာနည်ဝင်း(ခ)သွာေဟရဟ်ဘီ အမှတ်-၃၄၇ (ပထမထပ်/ယာ)၊ 
ဗိလ်ုေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်ေနသူတုိသည် (၁၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်က 
အစ လာမ် တရားေတာ်အရ ေနကာဟ်ြပထမ်ိးြမားခဲ့ပီး လင်မယားအတေူနရန် မြဖစ်ိင်ု 
သည့်အေြခအေနများ ေပ ေပါက်လာရာ ခင်ပွန်းြဖစ်သူက သည်းခံေပါင်းသင်းခဲ့ေသာ ်
လည်း ေြပာင်းလဲမ မရှိသြဖင့ ်ခင်ပွန်းဘက်မှ သွလာေကဗာအင်န်တစ်ကိမ ်ေကညာ 
လျက် မမိေိနကာဟ်အား ဖျက်သိမ်းလုိက်ေကာင်း ကွာရှင်းခံဇနီးြဖစ်သူ မတင်ဇာနည်ဝင်းထံ 
စာြဖင့ ်တရားဝင ်အေကာင်းကားစာေပးပိုခဲ့ပါသည်။ ယင်းေနာက် ထိုသို သွလာေက 
ဗာအင်န် ေကညာခဲ့ြခင်းအေပ  ြမန်မာမွတ်စလင်သာသနာ့ပညာရှင်များအဖွဲချပ်သို 
ဓမ သတ်(ဖသ်ဝါ)ေမးြမန်းခဲ့ရာ လင်ခန်း၊ မယားခန်း ြပတ်စဲသွားပီြဖစ်ေကာင်း ေြဖဆို 
ြပန်ကားခဲ့ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်က ်ုပ်၏အမ သည် ေမာင်သန်းေဇာ်ေဌး(ခ)ကုရ်ဘာန် 
အလှီင့ ်မတင်ဇာနည်ဝင်း(ခ)သွာေဟရဟ်ဘီတုိမှာ မည်သိုမ  ပတ်သက်သက်ဆိင်ုြခင်း 
မရှိေတာ့ဘဲ လင်ခန်းမယားခန်း အပီးအြပတ ်ြပတ်စဲသွားပီြဖစ်၍ ကွာရှင်းသ ူခင်ပွန်း 
ဘက်မှ ကွာရှင်းခံဇနီးသို ေပးရန်ရှိသည့်ကိစ များကို ေရှေနမှတစ်ဆင့် ေပးအပ်ရန် 
အသင့ရိှ်ပါေကာင်း မတင်ဇာနည်ဝင်း(ခ) သွာေဟရဟ်ဘှီင့ ်အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေမာင်သန်းေဇာ်ေဌး(ခ)ကုရ်ဘာန်အလီ ဦးမျိးြမင့်ေအာင် -LL.Bေမာင်သန်းေဇာ်ေဌး(ခ)ကုရ်ဘာန်အလီ ဦးမျိးြမင့်ေအာင ်-LL.B
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈)
 အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊  အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ 
 ဆပ်ိကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊  ဆပ်ိကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
 ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။
 ဖုန်း-၀၉- ၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉- ၉၅၅၁၆၉၄၁၉ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉- ၉၅၅၁၆၉၄၁၉

ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား

အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

Myanmar Seafarers FederationMyanmar Seafarers Federation
“(၆)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အသင်းသားမျက်ှာစုံညီအစည်း“(၆)ကိမ်ေြမာက ်ှစ်ပတ်လည်အသင်းသားမျက်ှာစုံညီအစည်း

အေဝး ကျင်းပြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍အေဝး ကျင်းပြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍

ေကညာချက်ထုတ်ြပန်ြခင်း”ေကညာချက်ထုတ်ြပန်ြခင်း”
MSF အဖွဲချပ်၏ဖွဲစည်းပုံစည်းမျ်းအရ (၆)ကိမ်ေြမာက်ှစ်ပတ်လည်

အသင်းသားမျက်ှာစံုညီအစည်းအေဝး (AGM-၂၀၂၂)အား ေအာက်ပါအစီအစ် 

အတိုင်း  ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့်  အဖွဲချပ်အဖွဲဝင်များအား 

တက်ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည-်

ကျင်းပမည့်ေနရက ် ။ ။ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၉)ရက် (ကာသပေတးေန )

ကျင်းပမည့်အချနိ ် ။ ။ မွန်းလွဲ (၂)နာရီ မှ ညေန (၅)နာရီထိ

ကျင်းပမည့်ေနရာ ။ ။ ROYAL GARDEN REASTAURANT (နတ်ေမာက်လမ်း၊ 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေကးုပ်တုအနီး၊ 

   ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။)

MSF အဖဲွချပ်၏ လပ်ုငန်းစ်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေမးြမန်းလိသုည့က်စိ ရပ် 

များရှိပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါများသို ကိတင်ေပးပိုထားိုင်ပါသည-်

(က) အီးေမးလ်မှ တစ်ဆင့်ေမးြမန်းလုိပါက info@myanmarseafarers.org 

သို ေပးပိုိုင်ပါသည်။

(ခ ) စာြဖင့်ေပးပိုေမးြမန်းလိုပါက  အမှတ်-၅၃ (ေြမညီထပ်)၊ ၃၇ လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်သို အိတ်ပိတ်စာြဖင့ ်ေပးပိုိုင်ပါသည်။

(ဂ ) ေမးြမန်းလိုသည့်အချက်များအား  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ (၆)ရက်  ညေန 

(၅)နာရီေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိုိုင်ပီး ေမးြမန်းသည့်အချက်များအား 

(AGM-၂၀၂၂)ကျင်းပမည့်ေနတွင ်ြပန်လည်ေြဖရှင်းတင်ြပေပးပါမည်။

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်သမားများအဖွဲချပ်ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

“ဇနီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း”“ဇနီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊     မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊    ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ 

၉၄-လမ်း၊ အမှတ်(၉၆)ေန ဦးေဇာ်လတ်ဦး (ဘ) ဦးလှေအာင်[၁၀/မလမ 

(ိုင်)၁၃၄၆၅၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးေဇာ်လတ်ဦးှင့ ်ေဒ နန်းသန်းသန်းဝင်း (ဘ) ဦးေဖြမင့ ်[၃/လဘန 

(ိုင်)၀၀၀၃၈၃]တိုသည ်(၂၄-၅-၂၀၁၆)ရက်တွင် လက်ထပ်ထိမ်းြမားခဲ့ပီး 

သားတစ်ဦးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ လက်ထပ်ပွားပစ ည်းမရှိပါ။

ေဒ နန်းသန်းသန်းဝင်းသည် ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေဇာ်လတ်ဦး၏ ေြပာဆိ ု

ဆုံးမမ ကို မနာခံဘဲ ခင်ပွန်းစိတ်ဆင်းရဲေအာင် အကိမ်ကိမ် ြပလုပ်ခဲ့ 

သည့အ်ြပင် (၂၀၂၂)ခှုစ်၊ (၄)လပိင်ုးတွင် ခင်ပွန်း၏ခွင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲ၎င်း၏ 

သေဘာဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှဆင်းသွားသည့်အတွက် ယေနမှစ၍ 

ဇနီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်လုိက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ 

ေငွေကးကိစ ှင့် အြခားမည်သည့်ကိစ အဝဝကိုမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပး 

မည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ဦးေဇာ်လတ်ဦး ေဒ ဇင်မာမင်း LL.B,D.B.L,D.I.Lဦးေဇာ်လတ်ဦး ေဒ ဇင်မာမင်း LL.B,D.B.L,D.I.L

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)

 အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊  အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ 

 ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။

 ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ ထပူါု(ံ၁၉)လမ်း၊ 

၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊  ေြမကွက်အမှတ ် (၁၄၁/ခ)ဟု   ေခ တွင်ေသာ  အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေပ တွင် ဦးလှေသာင်း အမည်ေပါက်ထွက်ရှိထား 
ေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
တိုအား ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးလှေသာင်းှင့ ်မခိင်ြဖစ်သ ူေဒ ေထွးကည်တို အသီးသီးကွယ်လွန် 
ဆုံးပါးသွားပီးြဖစ်၍ ယခုအပိုင်ေရာင်းချသူသားသမီးများြဖစ်သည့ ်၁။ ဦးတင်ထွန်း၊ 
၂။ ဦးေဇာ်ြမင့်၊ ၃။ ေဒ ရင်ရင်လှ၊ ၄။ ဦးစိုးပိုင်၊ ၅။ ေဒ တင်တင်ဝင်း၊ ၆။ ဦးဝင်းထွန်းတိုမ ှ
၎င်းတိုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုလာ၍ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးသက်ိုင်ထွန်း [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၃၁၆၁]မှ ဝယ်ယူရန် သေဘာ 
တူညီပီး အေရာင်းပစ ည်းေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
တိုအား အေရာင်းတန်ဖိုးေငွ၏ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းပစ ည်းေနအမ်ိှင့ပ်တ်သက်ပီး ကန်ကွက် 
လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို  လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သမှူ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ေငေွပးေချ၍ ဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးြပတ်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသက်ိုင်ထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးသက်ိုင်ထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေရ ရည်ဖူး(LL.B)ေဒ ေရ ရည်ဖူး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၀၅၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၀၅၀)
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၀၃၃၄၊ ၀၉-၂၅၃၆၉၅၄၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၀၃၃၄၊ ၀၉-၂၅၃၆၉၅၄၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အလုံမိနယ်၊ ေစာရန်ပိုင်(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊ အမှတ်(၈၇)

တည်ရှိရာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်23-J)၊ ေြမကွက်အမှတ ်ပ မတန်းစား-၃၊ 
ဧရိယာ(0.03)ဧက၊ ှစ်(၉၀)ဂရန်(သက်ကုန်) အမည်ေပါက် ဦးထွန်းစိန်[၁၂/
အလန(ိုင်)၀၁၉၅၆၄]ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက် ဦးထွန်းစိန်သည် 
(၂၂-၁၂-၂၀၀၃)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် ၎င်းေြမကွက်အား ပိုင်ဆိုင်စာချပ် 
(၅၄၂၉/ ၃-၄-၂၀၁၉)ြဖင့ ်ဇနီး ေဒ ကည်လ  င်[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၁၉၅၄၁]မှ ပိင်ုဆိင်ု 
ခဲ့ပီး ေဒ ကည်လ  င်သည် (၇-၄-၂၀၂၀)ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲေ့ကာင်း၊ ၎င်းတိုတွင် 
သားသမီး(၆)ဦး  ထွန်းကားခဲ့ပီး   ၎င်းတိုမှာ  (၁) ေဒ ခင်ေအး၊  (၂) ေဒ ခင်ေဌး၊ 
(၃) ဦးေမာင်ေမာင်လတ်၊ (၄) ေဒ ြမြမဝင်း၊ (၅) ေဒ လှလှဝင်း၊ (၆)ဦးြပည်စိုးတို 
ြဖစ်ေကာင်း သားသမီး(၆)ဦးအနက် သမီး ေဒ ခင်ေဌးသည် (၂၉-၄-၁၉၇၉)ရက် 
တွင်လည်းေကာင်း၊ (သား) ဦးေမာင်ေမာင်လတ်သည ်(၂၉-၅-၂၀၀၇)ရက်တွင် 
လည်းေကာင်း၊ (သား) ဦးြပည်စုိးသည် (၆-၄-၂၀၀၈)ရက်တုိတွင် မိဘများထက် 
ေစာ၍ ကွယ်လွန်ခဲ၍့ ေဒ ခင်ေဌး၏အစအုတွက် ေဒ ခင်ေဌးှင့ ်ခင်ပွန်း ဦးြမင့်စုိး 
တို၏ သား/သမီးများ၊ အမည်ေပါက်၏(အေမွမမီေြမးများ)ြဖစ်ကေသာ (၁) ဦးေဇာ်ဦး 
[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၀၀၆၉၄]၊ (၂) ေဒ ခင်စ စုိီး [၁၂/အလန(ုိင်)၀၀၀၄၀၉]၊ (၃) ေဒ ေမ 
သူထွန်း [၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၃၇၁၁]တိုမှလည်းေကာင်း၊ ဦးေမာင်ေမာင်လတ်၏ 
အစုအတွက် ဦးေမာင်ေမာင်လတ်ှင့်ဇနီး ေဒ ချိချိတုိ၏ သား/သမီးများ အမည် 
ေပါက်၏ (အေမမွမေီြမးများ)ြဖစ်ကေသာ (၁) ဦးစည်သေူအာင်[၁၂/အလန(ိင်ု) 
၀၄၀၁၇၂]၊ (၂) ေဒ ဆုမွန်လတ်[၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၃၂၁၃]တိုမှလည်းေကာင်း၊ 
ဦးြပည်စိုး ကွယ်လွန်အစုအတွက် ဦးြပည်စိုးှင့်ဇနီးေဒ ြမင့်ြမင့်သိန်းတို၏ 
သားများ၊ အမည်ေပါက်၏ (အေမွမမီေြမးများ)ြဖစ်ေသာ (၁) ဦးသက်ိုင်ထွန်း 
[၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၀၁၆၅]၊ (၂) ဦးေဇယျာလင်း[၁၂/အလန(ိုင်)၀၅၀၈၁၂]ှင့် 
အမည်ေပါက်၏သမီးများြဖစ်ေသာ (၁) ေဒ ခင်ေအး[၁၂/အလန(ုိင်)၀၁၉၅၄၀]၊ 
(၂) ေဒ ြမြမဝင်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၁၈၅၂]၊ (၃) ေဒ လှလှဝင်း[၁၂/အလန(ိုင်) 
၀၁၉၅၅၉]တိုှင့်အတူ အမည်ေပါက် ဦးထွန်းစိန်ှင့် ဇနီး ေဒ ကည်လ  င်တို၏ 
သားသမီးအရင်းများှင့ ်အေမမွမေီြမးများေတာ်စပ်ေကာင်း ၎င်းတို(၁၀)ဦးတိုက 
သာလ င် တရားဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း၊ ၎င်းတိုမှလဲွ၍ အြခားေသာအေမ ွ
ဆက်ခံခွင့်ရိှသူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှေကာင်း၊ ေဒ ခင်ေအး+၉ ၏ ကျမ်းကျန်ိဆုိ 
သည့ ်ဒဂံုမိနယ်တရားံုး ကျမ်းကျန်ိဆိေုပးသအူရာရိှေရှေမှာက်၌ (၇-၅-၂၀၂၁)
ရက်တွင် ကျမ်းကျန်ိဆုိသည့် ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ှစ်(၉၀)
ဂရန်၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်၊ 
ေဒ ဆမွုန်လတ်၊ ဦးသက်ိင်ုထွန်း၊ ဦးေဇယျာလင်းတိုမှ ေဒ ခင်ေအးသိုလ ဲအပ်သည့် 
GP အမှတ(်၁၂၄၁၂/၂၀၂၀)၊ ေဒ ခင်စ ီစိုး၊ ေဒ ေမသူထွန်း၊ ဦးစည်သူေအာင်တိုမ ှ
ေဒ ခင်ေအးသုိ လ ဲအပ်ေသာ GP အမှတ်(၁၂၄၁၁/၂၀၂၀)ှင့် ေဒ ြမြမဝင်း၊ ေဒ လှ 
လှဝင်း၊ ဦးေဇာ်ဦးမှ ေဒ ခင်ေအးသိုလ ဲအပ်သည့် GP အမှတ် (၁၂၄၁၃/၂၀၂၀)ှင့် 
ပါဝါမုပ်သိမ်းေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာတိုကိုတင်ြပ၍ ေဒ ခင်ေအး+၉ မှ အေမွ 
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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



ဇွန်   ၂၊    ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့ ်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၄၆၈၇]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်

အရ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာပါသည်။ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)
မိနယ်၊ ယဇုနဥယျာ်မိေတာ်၊ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ အင်ကင်းလမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၃၈)၊ 
အခန်းအမှတ်(၁၀၄/စ)ီ၊ [ဦးမျိးသန်ိး(ငမ်ိး)ေဈး]အမည်ေပါက်တိက်ုခန်းကိ ုစာချပ် 
ကွင်းဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေသာ ေဒ ဇာြခည်ဝင်းေမာင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၁၂၆၄၃၄]ထမှံ ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့က် ဝယ်ယထူားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသု ူ
များရှိပါက အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာတင်ြပပီး ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနမ ှ
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ချိညိမ်း(LL.B) ဦးသိန်းေဌး(ခ)ဦးေအာင်ေအာင်(LL.B)ဦးေအာင်ချိညိမ်း(LL.B) ဦးသိန်းေဌး(ခ)ဦးေအာင်ေအာင်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနအထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၅၄၂၅၄) (၂၄-၃-၂၀၂၁) (စ်-၁၈၀၈၃) (၈-၂-၂၀၂၂)(စ်-၅၄၂၅၄) (၂၄-၃-၂၀၂၁) (စ်-၁၈၀၈၃) (၈-၂-၂၀၂၂)
အမှတ်(၉/၁၁)-ေြမညီ၊ အမှတ်(၉/၁၁)-ေြမညီ၊ ၃၆ လမ်းအမှတ်(၉/၁၁)-ေြမညီ၊ အမှတ်(၉/၁၁)-ေြမညီ၊ ၃၆ လမ်း
၃၆-လမ်းေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၃၆-လမ်းေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၆၄၂၃၉၇၁ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၆၄၂၃၉၇၁
ဖုန်း-၀၉- ၄၀၃၄၂၅၃၆၆ဖုန်း-၀၉- ၄၀၃၄၂၅၃၆၆

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၇၀၊ 

မဏိစည်သူလမ်းှင့် မင်းေခါင်လမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၉၆)ဟုေခ တွင်ေသာ 
ဦးြမင့်ေဆာင ်အမည်ေပါက်သည့ ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ ်ေပ(၄၅x၆၀)ရှိ 
ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဦးေကျာ်မျိးလွင် [၁၂/သလန(ိုင်) 
၀၀၃၂၀၅] ကိုင်ေဆာင်သူမှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ 
အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း တာဝန်ယူေရာင်းချသြဖင့် က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ လှစန်ိ [၁၂/သကတ(ိင်ု)၂၂၁၂၁၉]မှ အပီးအပိင်ုဝယ် ယရူန်အတွက် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသတိုကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသို  ခိုင်လုံေသာစာရက ်
စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဆက်သွယ်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ (၇)ရက် 
ေကျာ်လွန်သည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့သ်မူျားမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုပီးသည် 
အထိ ဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ  န်ကားချက်အရ-
ေဒ လှစိန် ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)ေဒ လှစိန် ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)
  အမှတ်(၈၅၄/က)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊   အမှတ်(၈၅၄/က)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ 
 (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊  (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
 ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉- ၂၅၆၃၂၂၀၉၁ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉- ၂၅၆၃၂၂၀၉၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊  ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀)၊ အဿက(၂၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၄)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက၊  (၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ  ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 

မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ယခေုရာင်းချသမူျားြဖစ်ကေသာ ေဒ ေမမ [၁၂/ရကန(ိင်ု) 

၀၇၅၅၅၆]ှင့် ေဒ အိ ာြမင့်ေဇာ် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၇၈၈၁] တိုအမည်များြဖင့် ပူးတွဲအမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး 

အမည်ေပါက်များကိုယ်တိုင်မ ှ  မိမိတိုသာလ င်   တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်  လွတ်လပ်စွာ  ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

စရန်ေငွအြဖစ ်ေပး ေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

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

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေမှာ်ဘီမိနယ်၊   အမက  လွန် 

ေအာက်ချိင်းမ ှGrade-6 တွင် ပညာ 
သင်ကားေနေသာ ေမာင်သန်းေထွး၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ  ဦးေစာသေထာ 
[၁၂/မဘန(ိုင ်)၀၄၂၃၅၄] ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။                  ဦးေစာသေထာဦးေစာသေထာ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈၅)၊ ေြမ 
ကွက်အမှတ်(၁၂၇၇)၊ ေြမကွက်တည် 
ေနရာအမှတ်(၁၂၇၇)၊ (၈၅)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံ မိသစ ်(ဆိပ ်ကမ်း ) မိနယ် ၊ 
ဦးဆန်းလွင် (P/RFM-၀၀၂၈၅၄)၊ 
အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမအား ပါမစ်ေြမ 
အမည်ေပါက် ဦးဆန်းလွင်ထမှံ အရပ် 
စာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူသူ 
ဦးရဲေကျာ်ခိုင ် [၁၂/ကတတ(ိုင်) 
၀၂၇၄၇၄]မှ ပါမစ်မူရင်း(ေြမေနရာ 
ချထားေပးခံရသူများ၏  မှီခိုသူများ 
စာရင်းစာရက်တွင် အမှတ်စ်၊ ေြမ 
တိုင်း၊ ေြမကွက်အမှတ်၊ ေနစွဲမပါပါ)
မိသားစုဓာတ်ပုံ၊ ေရ ေြပာင်းသူများ 
အကျ်းချပ်၊ အမ်ိရာေဆာက်လပ်ုခွင့၊် 
အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်
တိုတင်ြပ၍  ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများ 
ြဖင့်   ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်ရန်ကုန်မိေတာ်

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီစည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၃၁-၅-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေကးမုံ 

သတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ-၂၂ တွင် ပါရိှသည့်  
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အထက်တန်း 
ေရှေန ဦးေကျာ်မင်းိင်ု+၁ ေကာ်ြငာတွင် 
“ရန်ကုန်မိ၊  ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)
မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၀၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၁၁၈၉၊ အကျယ် (၄၀'x 
၆၀')အနက် တရားဝင ်  မခွဲစိတ်ရေသး 
ေသာ ေြမ၏ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း(ပါမစ် 
မူရင်းြခမ်း)၊ အကျယ်(၂၀'x၆၀')၊ ေြမ 
အမျိးအစား- ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့  ်
ယင်းေြမေပ ရှိ အမှတ်(၁၁၈၉)၊ ေအာင် 
ေမတ ာလမ်း၊ ၄၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ  
တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်”ှင့်ပတ်သက်၍ “ေြမအမျိး 
အစား-ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ”အစား “ေြမ 
အမျိးအစား-ပါမစ်ေြမ” ဟု ြပင်ဆင် 
ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ကျိက ဆံရပ်ကွက်၊ နီလာလမ်း၊ အမှတ်(၁၆)တည်ရှိရာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၅အိပ်ချ်)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၂၅)၊ ဧရယိာ (၈၀၀) စတရုန်းေပ၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ၊ အမည်ေပါက် ေဒ စန်းဲွ[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၂၅၃၂၆] 
ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက် (မိခင်) ေဒ စန်းဲွသည် (၁၀-၄-၂၀၂၀)ရက်ှင့် (ဖခင်) ဦးေဌးေအာင်သည် (၁၂-၁၁-၁၉၉၂)ရက် 
တုိတွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် ဦးေနလင်းသူ [၁၂/တမန(ုိင်)၀၀၄၀၁၆]၊ ေဒ ရီေဝလွင် [၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၁၀၃၁၈]၊ ေဒ ေအးသူဇာ [၁၂/ဗဟန(ုိင်) 
၀၉၁၄၃၂]တိုမှ သားသမီးေတာ်စပ်ေကာင်းှင့ ်အြခားကိတ ိမသားသမီးအြဖစ် ေမွးစားထားြခင်းလည်းမရှိေကာင်း၊ ၎င်းတို(၃)ဦးမှ 
လွဲ၍  အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ   ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိေကာင်း ကျနိ်ဆိုသည့် (၂၃-၂-၂၀၂၂)ရက် ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်တရားုံး 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ ဖခင် ဦးေဌးေအာင်၏ေသဆံုးမ လက်မှတ်(ပထမ-မတိ မှန်) အမ်ိေထာင်စ ု
လဦူးေရစာရင်း၊ ယင်းေြမ၏ဂရန်ှင့အ်တ ူေဒ ေအးသဇူာ၊ ဦးေနလင်းသမှူ ၎င်းကိယ်ုတိင်ုှင့ ်ေဒ ရေီဝလွင်ထမှံ GP အမှတ်-၂၃၆၇၉/၂၀၁၉ 
ြဖင့်လည်းေကာင်း  ရယူပီး ပါဝါေပးသူသက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်းှင့် ပါဝါုပ်သိမ်းြခင်းမရိှေကာင်း  ကျမ်းကျန်ိလ ာတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင် 
ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာနမှ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေငွသွင်းချလန်မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း ေငွသွင်းချလန်မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

Lin High Power Services Ltd မှ  ြပည်တွင်းအလုပ ်
အကိင်ုရှာေဖေွရး အကျိးေဆာင်လိင်ုစင် အာမခစံေပ ေင ွကျပ်သန်ိး 
သုံးဆယ် ေပးသွင်းထားေသာ ချလန်မူရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
ေကာင်းှင့် ေတွရိှပါက ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသုိ ဆက်သွယ် 
အေကာင်းကားေပးပါရန-်

(01-8450055, 09-5002467, 09-795919100(01-8450055, 09-5002467, 09-795919100

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၆)၊ ေြမကွက် 

အမှတ် (၁၆၆)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပရှိ ဦးေဇယျာဦး အမည်ေပါက် 

ေြမချပါမစ်(မူရင်း) ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ် 

အားလုံးတိုကိ ု ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးပိုင်ြမင့ ်[၁၁/တကန(ိုင်)၀၅၈၁၀၇]ထံမှ 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  အဆိုပါပစ ည်းအား  ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု 

အဆိုရှိသ ူမည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားစာချပ် 

စာတမ်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်ေကျာ်လွန်ပီး ကန်ကွက်မည့သ် ူမရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ု    ဥပေဒှင့်အညီ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ညိမ်းညိမ်းေထွး (LL.B,DBL)ေဒ ညိမ်းညိမ်းေထွး (LL.B,DBL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၃၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၃၁၅)

စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း- ၀၉-၇၉၃၉၆၇၂၈၄စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း- ၀၉-၇၉၃၉၆၇၂၈၄

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာနတိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန၊  တိုင်းရင်းသားစာေပှင့ ်
ယ်ေကျးမ ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခ ုဘ  ာေရးှစ် ြပည်ေထာင်စ ုဘ  ာရန်ပု ံ
ေငွ၊ ေငွလံုးေငွရင်းအသံုးစရိတ်ြဖင့်  ြပည်ေထာင်စုတုိင်းရင်းသားေကျးရာ(ရန်ကုန်) 
တွင် ဆိပ်ခံေဗာတံတား(၁)စင်း တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် အြခားဆက်စပ်ေသာ 
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်ေအာက်ပါအတိုင်း လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစ ီ
အလိုက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူအပ်ပါသည်-
 (က) Lot-1 ချ်းကပ်တံတားတည်ေဆာက်ြခင်း  
  (Approach for Pontoon Jetty) RC(96' 0'' x 12' 0'')
 ( ခ ) Lot-2 ေပါင်းကူးတံတားတည်ေဆာက်ြခင်း
  (Span Steel Bridge) (80')
 (ဂ ) Lot-3  တံတားအထိုင်သံမဏိေဗာတည်ေဆာက်ြခင်း 
  (Steel Sponson) (30'x20'x5'6'')
 (ဃ)  Lot-4 ဆိပ်ခံေဗာ (သံမဏိေဗာ) လွန်းတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 
  (Steel Pontoon) (160'x29'x7' 6'')
 ( င ) Lot-5 ေကျာက်ဆူး/ ေကျာက်ကိးအသစ်တပ်ဆင်ြခင်း
  (Pontoon Jetty Mooring Anchor & Chain)
 ( စ ) Lot-6 အြခားဆက်စပ်ပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်း 
  (Bridge Spare Parts)
၂။ ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမဆို ေဖာ်ြပပါ တင်ဒါလုပ်ငန်းအား 
ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်တင်သွင်းိုင်ပါသည-်
  (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်- (၃၁-၅-၂၀၂၂)
  ( ခ ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရမည် ့ - (၁၇-၆-၂၀၂၂)
   ေနာက်ဆုံးရက်
  (ဂ ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ -  တိုင်းရင်းသားလူမျိး  
    များေရးရာ ဝန်ကီးဌာန၊
     ုံးအမှတ်(၁၄)၊ 
     ေနြပည်ေတာ်။
၃။ တင်ဒါပုံစံများကို ုံးချနိ်အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါေကာင်းှင့် အေသးစိတ် 
အချက်များအား   ုံးချနိ်အတွင်း   ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၉၃၁၁၊   ၀၆၇-၃၄၀၉၃၁၇၊ 
၀၉-၄၃၀၂၀၁၁၆ တိုသို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တည်ေဆာက်ေရးတင်ဒါဗဟိုေကာ်မတီတည်ေဆာက်ေရးတင်ဒါဗဟိုေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်စ်-၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃ ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်စ်-၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃ ေခ ယူြခင်း
၁။ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမှတ်(၁)

သတ တွင်းလုပ်ငန်းမ ှေအာက်ပါသတ ပစ ည်းများမ ှအမှတ်စ်(က)အား အေမရိကန် 

ေဒ လာ (သိုမဟုတ်) အေမရိကန်ေဒ လာှင့် ညီမ ေသာ တုတ်ယွမ်ေငွြဖင့်လည်း 

ေကာင်း၊ အမှတ်စ်(ခ)အား အေမရိကန်ေဒ လာ (သိုမဟုတ်) အေမရိကန်ေဒ လာှင့် 

ညီမ ေသာ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်လည်းေကာင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူေရာင်းချမည်ြဖစ ်

ပါသည်-

 (က) ကက်သုတ်ေကးနီ(၅၀၀၀)မက်ထရစ်တန်ကက်သုတ်ေကးန(ီ၅၀၀၀)မက်ထရစ်တန်

  (1)Lotလ င် (၁၀၀၀) တန်စီြဖင့် (5)Lot မုံရာ၊ Mine Site

  ကက်သုတ်ေကးနီ၏ ကမ်းခင်းေဈးကိ ု တင်ဒါဖွင့်သည့်ေနတွင်ရှိမည့ ်

London Metal Exchange ကမ ာ့သတ ေပါက်ေဈး န်းပါ ကက်သုတ် 

ေကးနီတစ်တန်ေဈး န်း (Unknown Price) (Unknown Price) အေပ တွင် အေြခခံ၍ Premium 

အများဆုံးေပးပီး သယ်ယူခ၊ တင်ချခ စရိတ်များအတွက ် ကုန်ကျစရိတ်ကုိ 

အနည်းဆံုးေပးသွင်းုိင်သည့် (LME + Premium-သယ်ယူစရိတ်) ကုမ ဏီကို 

တင်ဒါေအာင်ြမင်သူအြဖစ ်သတ်မှတ်မည်။

 ( ခ ) Smelter Slag(၅၀၀၀၀)မက်ထရစ်တန်Smelter Slag(၅၀၀၀၀)မက်ထရစ်တန်

  (1)Lotလ င်(၁၀၀၀၀)တန်စီြဖင့် (5)Lot  နမ တူသတ တွင်း၊ နမ တူမိ

၂။ တင်ဒါပိတ်ရက်မှာ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်ေန  ၁၃:၀၀ နာရီြဖစ်ပီး ၁၅:၀၀ 

နာရီတွင် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ဖွင့်ေဖာက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ တင်ဒါပံုစံများှင့် အေသးစိတ်သိရိှလုိေသာ အချက်အလက်များကုိ ေနြပည်ေတာ်၊ 

ုံးအမှတ်(၁၉)၊ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

အမှတ်(၁)သတ တွင်းလုပ်ငန်း၊ ဝယ်ယူေရးှင့ ် ေထာက်ပံ့ေရးဌာနခွဲ၊ ဖုန်း- ၀၆၇-

၃၄၀၉၁၆၂၊ ၀၆၇-၃၄၀၉၀၁၂တိုသို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းရယူိုင်ပါ 

သည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

အမှတ်(၁)သတ တွင်းလုပ်ငန်းအမှတ်(၁)သတ တွင်းလုပ်ငန်း

ဥတုရာသီ ဥတုရာသီ 

ေတာကိုေတာကို

မှီ၏မှီ၏



ဇွန်  ၂၊   ၂၀၂၂

ြ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၊ ဓာတ်မှန်သုံး 
ေ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

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄)၊ သုတ(၁)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၆/က)၊ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီ ံ
ကန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ  (ေြမ/ယာဌာန)၏ မိေြမစာရင်းတွင် ေြမငှား စာချပ်အမှတ်-သစ်/
တဥ/၁၉၂/၉၇ (၃-၁၁-၉၇) ရက်စဲွပါ အလျား (၂၀)ေပx အန(ံ၆၀)ေပ၊ စတရုန်းေပ (၁၂၀၀)
ြဖင့ ်တည်ရိှေနေသာ ဦးတင်ကည် (S/OKA-၁၁၆၅၄၆) အမည်ြဖင့ ်ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက် 
ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို အမည်ေပါက်ထံမှ  
အေရာင်း အဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ ေနာ်ယ်ယ်မင်း [၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၀၄၂၀၇၉] ှင့် ေဒ ချမ်းြမြမမျိး [၇/ကပက (ိုင်)၀၆၂၀၅၆] တိုမှ တရားဝင ်
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို ကမ်းလှမ်းလာရာ 
က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန် အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ 
တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ 
၍ ကန်ကွက်လုိပါက ေကာ်ြငာပါသည့် ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက် 
အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံး သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၃၁၄၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၃၁၄၉)
အမှတ်(၆)၊ ဒုတိယထပ် (A)၊ ြမသီတာလမ်း၊ က န်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆)၊ ဒုတိယထပ် (A)၊ ြမသီတာလမ်း၊ က န်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၉၉၅၅၉၉စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၉၉၅၅၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာြခင်းေကာ်ြငာြခင်း

ဒလမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 
(၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၁၁၄၈)၊ ဧရိယာ 
(၄၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်- 
(၁၁၄၈)၊ မင်းရေဲကျာ်စွာ(၁)လမ်း၊ ဗိလ်ုရန် 
ေြပရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်၊ ဦးရန်ကာဆာမ ိ
(Q/RGN-၀၀၈၆၀၃) အမည်ေပါက် ှစ် 
(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးရန် 
ကာဆာမိ (ဖခင်)၊ ေဒ ေရလာရီ(ခ) မကည် 
(မခိင်) ှင့ ်ဦးသန်းဂရာဂျး(ေမာင်) (လပူျိ 
ကီးဘဝြဖင့)်တို အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့ ်
ကျန်သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ဦးမရန်း 
သီး (DLA-၀၁၁၁၀၉)၊ ေဒ စန်းဒီ [၁၂/ဒလန 
(ြပ)၀၀၁၀၂၃] ှင့် ေဒ ေအးေအးေအာင် 
[၁၂/ဒလန(ြပ)၀၀၁၈၅၉] တိုမှ ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ ်းကျနိ ်လ ာများ ၊ 
ေသစာရင်းများ၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် 
ှင့် ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင် 
ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန်    ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက် ရန်ရိှပါက 
တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ငှာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ငှာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီ ေကာ်မတီ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၇/B)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ရတနာ 

အမှတ်(၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၅)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၁၁၀ေပ x ၁၀၂ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၂၅၇)ဧက (၁၁၂၂၀) စတုရန်းေပရိှ 
ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ေဒ ရန်ယူလန်(ခ) 
လလီယီန်း [၁၃/လရန(ိင်ု)၀၅၉၈၉၈]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထမှံ ေဒ ညိညိသန်း(ခ) ေဒ ေဆ ွ
ေဆွလွင် [၁၃/တကန(ိုင်) ၁၃၄၈၂၆]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတူေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ”်ြဖင့် ဝယ်ယူ 
ပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ေ်ကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်း 
လာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ကိစုရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း ှင့် 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B) ေဒ ေကေကိုင်(LL.B) ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B) ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)
 (စ်-၁၁၄၀၆) (စ်-၅၃၃၄၄) (စ်-၁၁၄၀၆) (စ်-၅၃၃၄၄)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

“အများသိေစရန် ေကညာချက်”“အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊  အလုံမိနယ်၊ ငုဝါလမ်း၊ အမှတ်(၂၃၅) ေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ေဒ ြမင့်ြမင့်ွယ်[၁၂/အလန(ုိင်)၀၂၇၂၃၆]မှ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ 

စခံျန်ိမီှရပ်ကွက်၊ ေဇယျာ(၇)လမ်း၊ အမှတ်(၄၉၀)ေန ဦးေကျာ်ဆန်း [၁၄/ပတန(ိင်ု) 

၀၀၆၀၆၉]ထံမှ ၎င်းပုိင်ဆုိင်သည်ဟု အဆုိရိှေသာ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တန်း 

မိနယ်၊ စခံျန်ိမီှရပ်ကွက်၊ အဆင့(်၁)လမ်း၊ အမှတ်(၆၃၀)ဟ ုေခ တွင်ေသာ (အလျား 

၄၀xအနံ၆၀ေပ)ရှိ   ေြမကွက်အား   (၅-၇-၂၀၂၀)ရက်ေနက  ဝယ်ယူထားပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ လက်ဝယ်ရယူထားပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ယင်းေြမကွက်၏ပိုင်ရှင်မှာ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြမင့်ြမင့်ွယ်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ ြမင့်ြမင့်ွယ် ေဒ စိမ့်စပယ်တိုး ေဒ ြမင့်ြမင့်ွယ ် ေဒ စိမ့်စပယ်တိုး

 [၁၂/အလန(ိုင်)၀၂၇၂၃၆] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန [၁၂/အလန(ိုင်)၀၂၇၂၃၆] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

  (စ်-၅၉၄၀)  (စ်-၅၉၄၀)

  ခံအမှတ်(၂၃၃)၊ ချယ်ရီလမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊   ခံအမှတ်(၂၃၃)၊ ချယ်ရီလမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ 

  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၂၄၇၇၊ ၀၉-၇၇၅၄၀၂၄၇၇  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၂၄၇၇၊ ၀၉-၇၇၅၄၀၂၄၇၇

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ေရ သုဝဏ်(ON-6205A) သေ  ဘာ 

၏လုပ်ငန်းလုိင်စင်မူရင်း ေပျာက်ဆံုး 

သွားပါသြဖင့် ေတွရိှပါက အေကာင်း 

ကားေပးပါရန်။

Ph:09-758166738Ph:09-758166738

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ရန်ကုန်မိ၊    ေတာင်ဒဂုံ 

မိနယ်ေန ဦးယ်မင်းဟန်[၁၂/
မဂဒ(ိုင်)၁၀၄၁၆၈]   အား 
ဦးမင်းသမ်ိးဟ ုေြပာင်းလေဲခ ဆိ ု
ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅)၊ ေဗဒါ 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၇၁)၊ ဦးလှထွန်းအမည်ေပါက ်ေြမချပါမစ်ပါ ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ 

ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဦးေဇယျာမျိး [၆/

ကသန(ိင်ု)၀၃၆၆၄၃]မှဝယ်ယူပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှ 

ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် ဦးေအာင်ေမာင်ေမာင် [၁၂/လမန(ုိင်)၁၂၁၄၉၆]မှ စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု(၃၁-၅-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဆက် 

သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ေမာင်ေမာင်ဦးေအာင်ေမာင်ေမာင်

[၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၁၄၉၆][၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၁၄၉၆]

တိုက်(၄)၊ အခန်း(၁၁)၊ လ  င်ြမင့်မိုရ်အိမ်ရာကန်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။တိုက်(၄)၊ အခန်း(၁၁)၊ လ  င်ြမင့်မိုရ်အိမ်ရာကန်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

Ph-09- 779948067၊ 09- 250278071Ph-09- 779948067၊ 09- 250278071

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်  ၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ တိက်ုအမှတ်(၁၃၃/၁၃၅/၁၃၇)၊ 

အခန်းအမှတ်(၇/ေအ)၊ တုိက်ခန်းကုိပုိင်ဆုိင်သူ ဦးဝင်းထိန် [၁၄/မအန(ုိင်) 
၀၂၄၂၃၂]ကိင်ုေဆာင်သမှူ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 
မ က်ဟဝန်ခသံည့အ်တွက် ဦးဝင်းိင်ု [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၁၁၂၁၈၃]မှ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ထိုေကာင့ ်အထက်ပါတိက်ုခန်း အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုမ အတွက်  ကန်ကွက် 
လိုပါက  ခိုင်လုံသည့် အေထာက်အထားများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ် ူ
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဝင်းိုင်ဦးဝင်းိုင်
ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၆၉၈၈ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၆၉၈၈

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ သမိုင်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၁၁)လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ သမိုင်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၁၁)လမ်း၊ 

တုိက်အမှတ်-၁၂၇၆ ဟုေခ တွင်ေသာ (၅)ထပ်တုိက်၏ တတိယထပ်(၄-လ ာ)၊ တုိက်အမှတ်-၁၂၇၆ ဟုေခ တွင်ေသာ (၅)ထပ်တုိက်၏ တတိယထပ်(၄-လ ာ)၊ 

(၂၅'x၅၀')အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း (၂၅'x၅၀')အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်
အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းမှာ ေြမရှင်ှင့ ်ကန်ထိုက်တာတို အကျိးတူ 

ပူးေပါင်းေဆာက်လုပ်ရာမှ ေြမရှင်ြဖစ်သူ ဦးထွန်းကည် ရရိှခံစားပုိင်ခွင့်ရိှေသာတုိက်ခန်း 

ြဖစ်ပီး အဆိုပါတိုက်ခန်းအား ဦးထွန်းကည်ထံမ ှ(၂၆-၁-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ “ှစ်ဦး

သေဘာတူတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”ြဖင့် ေဒ ဇင်ွယ်ွယ်ေအး 

[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၃၁၄၄၂]မှ ဝယ်ယလူက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုထားပီး အ ပ်အရှင်းကင်း 

စွာြဖင့ ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုချက်အရ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ 

ထိတုိက်ုခန်းအား ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငမွျား ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ေဖာ်ြပပါ 

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် 

တကွ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ကည်မွန် (LL.B)ေဒ ခင်ကည်မွန ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)

Ph-09-43114141, 09-400101414Ph-09-43114141, 09-400101414

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈)၊ 

ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၀၃)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၆၀)ဧက၊ (၂၆၃၂)
စတုရန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် အိမ် ခံေြမှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် 
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေဒ တီဂျာဒိမ်[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၄၉၂၄၇] အမည်ေပါက ်
ပိင်ုဆိင်ုလျက် ၎င်းမှေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်း 
ရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်တားြမစ်လို 
သမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်   က ်ုပ်ထံ    လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီပီးဆုံးေအာင် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ှင်းေဝေအာင်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၉၉၁၇)ေဒ ှင်းေဝေအာင်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၉၉၁၇)

LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L(W.I.P.O-Switzerland)LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L(W.I.P.O-Switzerland)
တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၇၂၂၆၀၇၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၅၈၃၇မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၇၂၂၆၀၇၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၅၈၃၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ၁၆/၃ရပ်ကွက်၊ သုမနလမ်း၊ အမှတ်- 

၄၆၅(က)ေြမည၊ီ (အလျား ၁၈ေပxအန ံ၅၄ေပ)ရိှ တိက်ုခန်းအား ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူ

ဦးလ  င်မင်းဦး မှတ်ပုတံင်အမှတ်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၅၅၇၇၁]ကိင်ုေဆာင်သမှူ 

ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ဆက်စပ်သည့ ်အခွင့်အေရးအရပ်ရပ်ကိ ုတရားဝင်ဝယ ်

ယူသူပိုင်ဆိုင်ပီး ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလာ၍ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာ 

စာရက်စာတမ်း(မရူင်း) အေထာက်အထားများြဖင့ ်ေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။  ကန်ကွက် 

မည့်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုသက်စ ီ(LL.B)ေဒ စုသက်စ ီ(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၉၅၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၉၅၉)

အမှတ်-၃၆၇၊ (၁)လမ်း၊ စံြပရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၃၆၇၊ (၁)လမ်း၊ စံြပရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ (၅၃)လမ်း၊ အမှတ်(၃၇)၊ 

(၄)လ ာေန ဦးေကျာ်ေကျာ်မင်း[၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၃၁၁၇၂]ထံသို ဦးေအာင်မင်း [၉/

မမန(ိုင်)၀၆၃၃၅၄]မှ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ုံးတွင်၎င်း၏ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်အဝဝှင့်ပတ်သက်၍ (၁၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေနတွင် မှတ်ပုံတင်စာချပ်

အမှတ်-၁၇၅၀၆/၂၀၁၉ ြဖင့ ်အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ လ ဲအပ်ထားပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ဦးေအာင်မင်း [၉/မမန(ိင်ု)၀၆၃၃၅၄]၏ လပ်ုပိင်ုခွင့၊် အကျိးသက်ဆိင်ု 

ခွင့်အဝဝတိုှင့်ပတ်သက်၍  ဦးေကျာ်ေကျာ်မင်း  [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၁၁၇၂]

သိရိှြခင်းမရိှဘဲ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ြခင်းမြပကပါ 

ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ဦးေကျာ်ေကျာ်မင်း [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၃၁၁၇၂]

ှင့ပ်တ်သက်၍ ဂဏ်ုသေရပျက်ေအာင် ြပမေူဆာင်ရက်ြခင်း ေရးသားြခင်းများလည်း 

မြပကပါရန်ှင့် ြပလုပ်ခ့ဲပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သ ာစိုး(စ်-၈၄၂၅)ေဒ သ ာစိုး(စ်-၈၄၂၅)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၇၆၉၇၊ ၀၉-၇၉၅၁၆၈၇၅၁ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၇၆၉၇၊ ၀၉-၇၉၅၁၆၈၇၅၁

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊    စမ်းေချာင်းမိနယ်၊     ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်

၂၇(ေအ-၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၄ အိုင်/၁၊ ဧရိယာ (၀.၁၃၄) ဧကရှိေသာ 

ဂရန်ရိှေြမပိင်ုေြမကွက်ှင့ ်၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်-၁၅၊ ရှမ်းရပ်ိသာလမ်း၊ 

စမ်းေချာင်းမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အဆုိပါအိမ် 

ေြမအေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်သမ ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု

တရားဝင်အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ မီမီထွန်း [၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၀၅၄၉၃] 

ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ု၍ ေရာင်းဖိုး 

ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိအုေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံ

သို ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့် ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထား (မူရင်းများ) ြဖင့်တင်ြပကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးေအးေအာင် (LL.B)ေဒ ေအးေအးေအာင် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၃၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၃၂၂)

အမှတ်-၁၂၁၊ ဒု-ထပ်၊ ဘုန်းကီးလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၂၁၊ ဒု-ထပ်၊ ဘုန်းကီးလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၅၁၆၉၁၅၉၊ ၀၉-၉၇၅၁၆၉၁၅၉ဖုန်း ၀၉-၅၁၆၉၁၅၉၊ ၀၉-၉၇၅၁၆၉၁၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမကွက်အမှတ ်၈၁/၂၈-ခ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ် 28-C.1၊ ေြမပိင်ုေြမအမျိးအစား၊ ေြမဧရယိာ(၀.၀၁၇)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှေသာ 

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အအု ံအပါအဝင် အရပ်ရပ်ပိင်ုဆိင်ုမ ဆိင်ုရာ 

အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် 

ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ေအးေအးသန်း မှတ်ပုတံင်အမှတ် [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၁၆၆၀၈] 

ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အဆုိပါေြမကွက်၊ ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက် 

အအံုအားလံုးအပါအဝင် အရပ်ရပ်ပုိင်ဆုိင်မ ဆုိင်ရာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိ

ကို အပီးအပိုင် တရားဝင်လ ဲေြပာင်းရယူမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား (မူရင်း) များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇) 

ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် ေကျာ်လွန်ပါက 

လ ဲေြပာင်းရယြူခင်းကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးစစွန်  ေဒ ေမန ာြမင့် ဦးစစွန်  ေဒ ေမန ာြမင့်

 LL.B, LL.M, M.Res (Law), Ph.D. LL.B, LL.M LL.B, LL.M, M.Res (Law), Ph.D. LL.B, LL.M

 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၂၆၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၉၅၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၂၆၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၉၅၈)

KST LegalKST Legal

အခန်းနံပါတ် ၁၆၁၁ ှင့် ၁၆၁၂၊ (၁၆)လ ာ၊ Time City၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အခန်းနံပါတ် ၁၆၁၁ ှင့် ၁၆၁၂၊ (၁၆)လ ာ၊ Time City၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း - ၀၉-၇၉၅၂၁၆၉၀၁၊ Email: info@kstlegal.comဖုန်း - ၀၉-၇၉၅၂၁၆၉၀၁၊ Email: info@kstlegal.com

အေမွရှင် ဦးရဲထွဋ်ေအာင် ကျန်ရစ်ခဲ့ေသာ အေမွရှင် ဦးရဲထွဋ်ေအာင် ကျန်ရစ်ခဲ့ေသာ 

ပစ ည်းများအေပ  စီမံခန်ခွဲခွင့်အမိန်  ချမှတ်ေပးပါရန် ပစ ည်းများအေပ  စီမံခန်ခွဲခွင့်အမိန်  ချမှတ်ေပးပါရန် 

အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇ အရ အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇ အရ 

ေလ ာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာေလ ာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၀၂၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၀၂
ဦးဟန်ဝင်းေအာင်

ေလ ာက်ထားသ(ူအေမွထိန်း)

အမှတ်-၁၈၁ ၁၂ ၊ သုဓမ ာလမ်းမ၊

(ဇ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

အေမွရှင်  ဦးရဲထွဋ်ေအာင ် ပိုင်ဆိုင်ကျန်ရစ်ခဲ့ေသာ  ပစ ည်းှင့် 

ပတ်သက်ေသာ အမ အေရးကိစ တွင် သက်ဆုိင်သူများကုိသိေစလုိက်သည်။

အထက်အမည်ပါေလ ာက်ထားသူ(အေမွထိန်း)က အေမွရှင် 

ဦးရဲထွဋ်ေအာင်ကျန်ရစ်ခ့ဲေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်(ဇ)၊  ေြမကွက်အမှတ်-၁၈၁ ၁၂ ၊  အကျယ်အဝန်း 

(၂၀ေပx၆၀ေပ)    အတိုင်းအတာရှိ    ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်-၁၈၁၁
၂ ၊ သုဓမ ာလမ်းမ၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ဟ ုေခ တွင်သည့ ်(၃)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦ 

ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အတွက ်အေမွထိန်းလက်မှတ်စာကိ ု

(၂၈-၄-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ထတ်ုေပးပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေလ ာက်ထားသ ူ

အေမွထိန်းမှ အေမွရှင်ဦးရဲထွဋ်ေအာင် ကျန်ရစ်ေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ 

ပစ ည်းအား စီမံခန်ခွဲခွင့်ြပလုပ်ိုင်ရန်အတွက် အေမွဆက်ခံြခင်း၊ 

အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇ အရ ေလ ာက်ထားလာရာ ၎င်းေလ ာက်လ ာကို 

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၇) ရက်(၁၃၈၄ ခှုစ်၊ နယန်ုလဆန်း(၉)ရက်) နနံက် 

၁၀ နာရီတွင် ကားနာရန်ချန်ိးဆုိထားေကာင်းှင့် ဆိုခဲ့ေသာ အေမွရှင် 

ဦးရဲထွဋ်ေအာင်၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေရးကိစ တွင် အကျိးစီးပွား 

သက်ဆိုင်သည့ ်မည်သူမဆို ေဖာ်ြပပါုံးချနိ်တွင ်ဤုံးေတာ်သို လာ

ေရာက်ကန်ကွက်ေလ ာက်ထားိုင်ေကာင်း အေကာင်းကားသိေစ 

လိုက်သည်။

၂၀၂၂-ခုှစ်၊  ဇွန်လ(၁)ရက်တွင်  ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်ကလက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (စုစ ာဝင်း)(စုစ ာဝင်း)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊   ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊    (၇၁)ရပ်ကွက်၊   ဗညားဒလလမ်း၊   ေြမကွက်အမှတ်- ၇၁/၂၅၄၉(ခ)၊                           

ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ)ေြမကွက်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးချစ်(ISN-၄၄၅၉၇၅) ြဖင့် 

ပါမစ် အမည်ေပါက်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်၏ ထက်ဝက်ြဖစ်ေသာ (၁၀ေပx၆၀ေပ)ကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ဝ်ယ်ယ ူ

ထားသ ူေဒ တင်တင်ကည်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၉၀၁၈] က လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပ၍ 

မမိပိိင်ု (၁၀ေပx၆၀ေပ)ေြမကွက် (ဘယ်ြခမ်း)ကိ ုမမိပိိင်ု (၁၀ေပx၆၀ေပ)ေြမကွက် (ဘယ်ြခမ်း)ကိ ုက ု်ပ်၏ မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေြမကွက်တန်ဖိုး၏ စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤ ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ခုိင်လံု 

ေသာစာရက်စာတမ်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသုိံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှ 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုတရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးချ ရာ(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၀၆၂၉)ဦးချ ရာ(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၀၆၂၉)

အမှတ်-၃၃/၄၉၊ Strand Condo (ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   အမှတ်-၃၃/၄၉၊ Strand Condo (ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၁၃၇၈၊ ၀၉-၉၆၅၁၆၁၃၇၈ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၁၃၇၈၊ ၀၉-၉၆၅၁၆၁၃၇၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊    စမ်းေချာင်းမိနယ်၊     စမ်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊    စမ်းေချာင်းလမ်း၊     အမှတ် (၄၂)၊ 

ပထမထပ်၊ ၂-လ ာ(ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၇၁
၂x၆၀) ေပရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ေရ၊ မီးအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်များကို အေပျာက်စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူရန် လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ေဒ ြဖြဖသန်  

[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၂၇၃၇] သို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချ 

ထားြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက  ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း 

(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံလာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းကုိ တရားဝင်နည်းလမ်းတကျအေရာင်းအဝယ် 

စာချပ်ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

 ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ စိုးစိုးြမင့် ဦးသိန်းွန် ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ စိုးစိုးြမင့ ် ဦးသိန်းွန်

 BSc,DA, HGP,R.L, DBL,DML,DIL LL.B(စ်-၁၀၀၆၃) BA,HGP, R.L .DBL, DML,DIL BSc,DA, HGP,R.L, DBL,DML,DIL LL.B(စ်-၁၀၀၆၃) BA,HGP, R.L .DBL, DML,DIL

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၅၆၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၅၆၁)

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

 ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀၊ ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃၊ ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀၊ ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃၊ ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

ြပင်ဆင်ဖတ် ေပးပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ေပးပါရန်
(၂၀-၅-၂၀၂၂) ရက်ထတ်ုေကးမု ံ

သတင်းစာစာမျက်ှာ (၂၅) တွင် 

အထက်တန်းေရှေန ေဒ လဲလ့ဲမွ့န်၏ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများ 

သေိစရန် ေကာ်ြငာစာတွင် ဦးသက် 

ဝင်းြမင့၏် မှတ်ပုတံင်နပံါတ်မှာ [၁၂/

ရကန(ိုင်)၀၁၆၅၁၆] ဟုမှားယွင်း 

စွာ ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတွက ်ဦးသက် 

ဝင်းြမင့်၏ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်အမှန် 

ကို [၁၂/ရကန(ိုင ်)၀၁၇၅၁၆] 

ဟုြပင်ဆင်ဖတ် ေပးပါရန်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သရီိမိ၊ ေရ ကာ 

ပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၊ 

၄/ေရ ကာပင်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၆၅၁)၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ ဦးသန် ဇင် 

ေအာင် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက ်

အား ေဒ သ ာဦး(ဘ) ဦးတင်ဦး[၁၂/

ကမရ(ိုင်)၀၁၃၀၃၃]မှ ေြမေပးမိန် ၊ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ ကျမ်းကျန်ိဆိ ု

ချက်၊ ဝန်ခံကတိြပချက်၊ ရပ်ကွက်/

ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်၊ ိင်ုငသံားစစိစ် 

ေရးကတ်၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း 

မူရင်းများတင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ ်  

ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင် ကန်ကွက် 

လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင ်

မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်  

ဒကီရမီျား အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာ 

တင်ြပ၍    ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်

သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်း

ှင့်ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနသုိ  ဤေကညာ 

ချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍  (၁၅)ရက် 

အတွင်း   လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ကန်ကွက်မ မရိှပါက    ဌာန၏လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမငှားစာချပ် 

ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇွန်   ၂၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ 
ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ အမှတ်(၄၀)၊ ၆-လ ာ မျက်ှာမူလျက် ေဒ သိန်းတင်လမ်း၊ အမှတ်(၄၀)၊ ၆-လ ာ မျက်ှာမူလျက ်

(ဝဲ)ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး (ဝဲ)ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

 အဆိပုါတိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးတင်ြမင့ ်(MTW-
၂၄၈၆၄၁)၏ ကိယ်ုစား ဦးေလးြဖစ်သ ူဦးမာမတ်ဆဂူျတ်ိ [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၁၁၃၂၉၃]
ထမှံ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးက  ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများ ယေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 
ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို  အပီးအြပတ ်  ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေမတ ာလမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ်(၁၀၁၄) ဟေုခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတဲွ (၈ထပ်ခဲွ)တိက်ု၏ ေြခရင်းဘက် 

အခန်းအမှတ်(၅-ဘ)ီ၊ (အလျား ၅၆ ေပ x အန ံ၁၉ ေပ) အကျယ်ရိှ လေူနတိက်ုခန်း 

ှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေဒ ေအးေသာ်တာ [၁၂/ဥကမ 

(ိုင်)၁၉၄၇၁၁]မှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး  လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 

ဝန်ခကံတြိပသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် 

အတွက် တိုက်ခန်းတန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက် 

အတင်ွး က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့် 

တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်မာမာ (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၃၄၈၆)ေဒ ခင်မာမာ (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၃၄၈၆)

B.Econ, H.G.P, D.B.L, P.G.D.L, D.L(101), WIPO (Geneva)B.Econ, H.G.P, D.B.L, P.G.D.L, D.L(101), WIPO (Geneva)

Khaymarwadi LawfirmKhaymarwadi Lawfirm

အမှတ်(၁၀၂/က)၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၀၂/က)၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ 

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉- ၄၄၃၀၃၅၆၅၈၊ ၀၉-၇၆၆၁၇၉၃၉၇။ဖုန်း-၀၉- ၄၄၃၀၃၅၆၅၈၊ ၀၉-၇၆၆၁၇၉၃၉၇။

အမှားြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်အမှားြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
 ၂၄-၂-၂၀၂၂ ရက်ထုတ် ေကးမုံ 

သတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၈)ပါ သဃ  န်း 
က န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်(၃၂)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၃၂)ှင့်ပတ်သက်၍ 
ဘီလစ်ေဒ ိုိုဝင ်းကို၏ အေရာင်း 
ေြမပုံကူး     ေလ ာက်ထားမ အေပ  
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း   ေကာ်ြငာတွင ်
ဇာရီမ  အမှတ်-၄၃၉/၂၀၁၉  အစား  
၁၇၆/၂၀၁၅ ဟု   ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန် 
အမှားြပင်ဆင်ေကညာအပ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ မလ ကုန်း 

လမ်း၊ အမှတ်-၈၄၊ ၃-လ ာ(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း)ဟ ုေခ တွင်ေသာ တုိက်ခန်းှင့် 
အကျိးခံစားခွင့်များကုိ ဝယ်ယူလက်ရိှပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု အဆုိြပ 
ေသာ ဦးညီညီထွန်း [၁၀/စတန(ိုင်)၀၀၂၁၀၅]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ရန်အေကာင်းရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိပီး (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းြဖင့ ်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၈၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၈၈၁)
ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၅၀၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၅၀၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ရပ်ကွက်ကီး(၁၁)ေရငယ်၊ ေရငယ်(ေတာင်)၊ ကွင်းအမှတ်(၆၈၁-ခ)၊ 

ဦးပိုင်အမှတ်(N-30)၊ ေြမဧရိယာ(၃.၁၂)ဧကမှ ခွဲစိတ်ထားပီးေသာ ေပ(၄၀x၆၀) ကျယ်ဝန်းေသာေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ 
ေပါက်ေရာက်သစ်ပင် ဝင်း ခံအကာအရံများအားလုံးတိုှင့် ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးြမကီးေအာင်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၅၀၇၀]မှ တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံလျက ်
ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာရာ ဝယ်ယသူ ူက ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မရူင်း)အြပည့အ်စုှံင့အ်တ ူလကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ယမုံေဇာ်(LL.B(Q),HGP)ေဒ ခင်ယမုံေဇာ်(LL.B(Q),HGP)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၄၅၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၄၅၉)

ဖုန်း-၀၉-၈၈၅၀၃၂၃၁၅ဖုန်း-၀၉-၈၈၅၀၃၂၃၁၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်(၄ေအ)၊ လေူနရပ်ကွက်(၉၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၃)၊ ေဌးက ယ်ရပ်ကွက်၊ 

အိမ်အမှတ် (၃၄)ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးအုန်းြမင့်အမည်ေပါက်(၂၅x၅၂.၆)ေပ ကျယ်ဝန်းေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ သုံးထပ်တိုက်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ရှိအရပ ်
ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးေအာင်သန်း(ဘ)ဦးခင်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၉၁၁၀]မှ တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ
ေကာင်း ဝန်ခံလျက်ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမ ှဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ ်
တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မရူင်း)အြပည့အ်စုှံင့အ်တ ူလကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ယမုံေဇာ်(LL.B(Q),HGP)ေဒ ခင်ယမုံေဇာ်(LL.B(Q),HGP)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၄၅၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၄၅၉)

ဖုန်း-၀၉-၈၈၅၀၃၂၃၁၅ဖုန်း-၀၉-၈၈၅၀၃၂၃၁၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၀)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀)ေပx(၆၀)ေပရိှ ဦးစုိးြမင့် အမည်ေပါက်  
ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၆၅)၊ ဗိလ်ုကာွန်လမ်း၊ (၃၂)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် အိမ်အား 
အမည်ေပါက် ဦးစိုးြမင့ထ်မှံ အဆက်အစပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ရိှ 
ထားသူ ဦးေဇာ်မင်းထွဋ်[၉/ခအဇ(ိုင်)၀၀၇၈၈၉]က ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း
ဝန်ခ၍ံ ေရာင်းချသြဖင့ ်၎င်းထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် က န်မ၏မတ်ိေဆကွ စရန်ေင ွ
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
(၁၄)ရက်အတွင်း က န်မထံ  အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့်  လူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ပီးဆုံးေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ တင်ဝင်းြမင့်(LL.B)ေဒ တင်ဝင်းြမင့(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၉၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၉၄၂)
တိုက်အမှတ်(C)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residencesတိုက်အမှတ်(C)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences

(၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၅၁၂၀၈၅၈(၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖန်ုး-၀၉-၅၁၂၀၈၅၈
ြမန်မာဝင်းေရ ဝါအိမ် ခံေြမအကျိး ေဆာင်ကုမ ဏီလီမိတက်ြမန်မာဝင်းေရ ဝါအိမ် ခံေြမအကျိး ေဆာင်ကုမ ဏီလီမိတက်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်ကီးအာကာစိုး (ကည်း-၆၇၇၆၈)ဗိုလ်ကီးအာကာစိုး (ကည်း-၆၇၇၆၈)
DSA အပတ်စ်(၅၆)၊ ေအာင်ေဇယျတပ်ရင်းDSA အပတ်စ်(၅၆)၊ ေအာင်ေဇယျတပ်ရင်း

အသက်(၃၀)အသက်(၃၀)
ဗိလ်ုကီးအာကာစိုးသည် ၂၈-၅-၂၀၂၂ (စေနေန)

တွင် တိင်ုးြပည်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရင်း  ကျဆုံးသွား 

ေသာေကာင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တ ူအထူး 

ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ေကာင်းရာသုဂတိ 

ေရာက်ရှိပါေစအစ်ကိ.ု..    

အိြဖလင်း၊ စည်းစိမ်ဗိုလ်အိြဖလင်း၊ စည်းစိမ်ဗိုလ်

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

ဦးညိထွန်း ဦးညိထွန်း [M.Sc (Zoology); Queensland University ; Australia][M.Sc (Zoology); Queensland University ; Australia]

(စာေရးဆရာ ေရ ဝင်း)(စာေရးဆရာ ေရ ဝင်း)
 သုပ်ြပ၊ သတ ေဗဒဌာန၊ ေတာင်ကီးတက သိုလ် သုပ်ြပ၊ သတ ေဗဒဌာန၊ ေတာင်ကီးတက သိုလ်

လက်ေထာက်ကထိက၊ သတ ေဗဒဌာန၊ ရန်ကုန်တက သိုလ် လက်ေထာက်ကထိက၊ သတ ေဗဒဌာန၊ ရန်ကုန်တက သိုလ် 
လက်ေထာက်ကထိက၊ သတ ေဗဒဌာန၊ ေမာ်လမိင်တက သိုလ်လက်ေထာက်ကထိက၊ သတ ေဗဒဌာန၊ ေမာ်လမိင်တက သိုလ်

 ကထိက၊ ဇီဝနည်းပညာဌာန၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက သိုလ်(ငိမ်း) ကထိက၊ ဇီဝနည်းပညာဌာန၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက သိုလ်(ငိမ်း)

အသက်(၇၇)ှစ်အသက်(၇၇)ှစ်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ဖျာပုံမိေန (ဝတ်လုံေတာ်ရေရှေန ဦးခင်-ေဒ ှင်း)

တို၏သားေထွး၊ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ လွိင်လင်မိေန ေဒ ြမြမေအး (ဌာနခွဲမှး-
ငမ်ိး၊ MPPE)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ပဗု သရီိမိ၊ ဇဝနဒပီရပ်ကွက်ေန 
ဦးေသာ်ေဝေကျာ်(ခ) ဦးထွန်းထွန်းေအာင်-ေဒ နန်းေငွဇင်ေဌးတုိ၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး 
ဦးညိထွန်းသည် ၃၁-၅-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၅:၁၅ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်၊ ခုတင် 
(၁၀၀၀) အထူးကေုဆးုံကီး၌ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါေဝဒနာြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက် 
သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာ ဥတုဇုပ်ကလာပ်ကုိ ၂-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) 
မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ ်ခုတင်(၁၀၀၀) အထူးကုေဆးုံကီးရှိ အေအးတိုက်မှ 
ေနြပည်ေတာ် ေကွကီးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ညိးငယ်စွာ 
အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၄-၆-၂၀၂၂( စေနေန) 
နံနက်ပိုင်းတွင် ပင့်သံဃာေတာ် အရှင်သူြမတ်တိုအား ပင့်ဖိတ်၍ ဆွမ်းအစရှိေသာ 
ဒါတဗ ဝတ တိုကို ဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းကာ အမ ေပးေဝရက်လည်ဆွမ်းေက းတရား
ေတာ်နာယူမည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့် ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ဇဝနဒီပရပ်ကွက်ရှိ 
ေနအမ်ိသို  တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ညိးငယ်ေသာစတ်ိထားြဖင့ ်ဖတ်ိကားအပ်ပါ 
သည်။]                                                                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဗိုလ်ကီးချစ်မိင်(ငိမ်း)ဗိုလ်ကီးချစ်မိင(်ငိမ်း)
အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွ(၄)ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက်ေရ ဝါလမ်း၊ 
တိုက်အမှတ်(၂၈)၊ အခန်း (ေအ-၄)ေန ေဒ ခင်အုန်းြမင့်၏ခင်ပွန်း၊ မခင်မိုမိုမိင ်
(ေခတ -တိုကျိ ဂျပန်)၊  မခင်ေချာအိမိင်-ကိုသန်းေဆွ (JSM Shipping)၊ 
ကိုေထွးမင်းချစ်တို၏ဖခင်၊ ေမာင်အံ့မခန်းေအာင်၊ ေမာင်မင်းေတဇာဟိန်းတို၏ 
ချစ်လှစွာေသာအဘိုး ဦးချစ်မိင်သည ်၃၁-၅-၂၀၂၂(အဂ   ါေန ) ည ၁၀ နာရီတွင် 
အမှတ် (၁၇၈၂)၊ နဝေဒးရပ်ကွက်၊ ပုဗ သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေနအိမ်၌ 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ေသာပ်ုကလာပ်အား ၅-၆-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလဲွ 
၂ နာရတွီင် အမှတ်-၂၊ တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး ခတုင်-၁၀၀၀မှ ေကွကီးသသုာန်သို 
ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလဲွ ၁:၃၀နာရီတွင် 
ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၆-၆-၂၀၂၂ရက ်နံနက် ၁၀ နာရီတွင် 
အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားနာက ေရာက်ပါရန် ရပ်ေဝး 
ရပ်နီးမှ ေဆွမျိး မိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

ေဇာတိကာုံ ပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ အာဒိကမ ိက အာရာမသမု  ာပက ေဇာတိကာုံ ပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ အာဒိကမ ိက အာရာမသမု  ာပက 

(ေကျာင်းတိုက်တည်) ပဓာနမဟာနာယက၊ အဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊ (ေကျာင်းတိုက်တည)် ပဓာနမဟာနာယက၊ အဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊ 

အဂ မဟာပ  ိတ၊ အဂ မဟာဂ ဝါစကပ  ိတ၊ ိုင်ငံေတာ်သံဃသမ တိရ၊ အဂ မဟာပ  ိတ၊ အဂ မဟာဂ ဝါစကပ  ိတ၊ ိုင်ငံေတာ်သံဃသမ တိရ၊ 

(သံဃကိုယ်စားလှယ်)(သံဃကိုယ်စားလှယ)်

ဘဒ  သုတာလက  ာရဘဒ  သုတာလက  ာရ
သိက ာေတာ်(၅၈)ဝါ၊  သက်ေတာ်(၇၈)ှစ်သိက ာေတာ်(၅၈)ဝါ၊  သက်ေတာ်(၇၈)ှစ်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ု၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေဇာတကိာု ံ

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊  အာရာမသမု  ာပက  (ေကျာင်းတိုက်တည်)  ပဓာနနာယက၊ 

ဆရာေတာ် ဘဒ  သုတာလက  ာရ အဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊ အဂ မဟာပ  ိတ၊ 

အဂ မဟာဂ ဝါစကပ  ိတ ဆရာေတာ်ကီးသည ်(၁၃၈၄-ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၃ ရက်) 

၁-၆-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၇:၅၃နာရီတွင် ဘဝနတ်ေကျာင်း ေြပာင်းေရ စံလွန်ေတာ်မူပါေသာ

ေကာင့ ်(၁၃၈၄-ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၉ ရက်) ၇-၆-၂၀၂၂ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် 

ေကျာင်းတိက်ုအတွင်း၌ သာဓကုဠီနသဘင် ဆင်ယင်ပီး ေရေဝးသသုာန်၌ အ ိမအဂ ိဈာပန 

ကျင်းပမည် ြဖစ်ပါေသာေကာင့် ပူေဇာ်ိုင်ရန် ရပ်ေဝးရပ်နီး၊ တပည့်သံဃာ၊ ဒါယကာ၊ 

ဒါယိကာမတိုအား အေကာင်းကား သိေစအပ်ပါသည်။

(ေကျာင်းတိုက်မှကားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ဈာပနြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

ေဒေဒ ဝိုင်း ဝိုင်း
အသက် (၇၁) ှစ်အသက် (၇၁) ှစ်

ေညာင်ဦးမိနယ် ေချာင်းရှည်ေကျးရာေန ဦးကွံန်၏ဇနီး၊ ဒ-ုအရာခ ံ

ဗိုလ်ရဲဝင်း-ေဒ စန်းြမင့်ရီ၊ ဦးေကျာ်စိန်-ေဒ စ ာဝင်း၊ ဦးေရ ြမစ်-ေဒ သင်း 

သင်းလဲ၊့ ဦးေအာင်လင်း-ေဒ သင်းသင်းခိင်ု၊ ဦးသန်းတင်ေအာင်(ေကးမုသံတင်း 

စာတိက်ု)-ေဒ ခင်ှင်းယ(ုေကးမုသံတင်းစာတိက်ု)တို၏ ေမွးသမခိင်ေကျးဇူး 

ရှင်၊ ေြမး(၇)ေယာက် တို၏ အဘွားသည် ၃၁-၅-၂၀၂၂(အဂ   ါေန) ညေန ၆:၄၅ 

နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ် အမှတ်(၂)တပမ်ေတာေ်ဆးံုကီး(ခုတင်-၁၀၀၀)၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁-၆-၂၀၂၂(ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် 

ေချာင်းရှည်သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇွန်    ၂၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

ေဆာင်းပါး  စာမျက်ှာ » ၁၀

စာမျက်ှာ » ၁၄

စာမျက်ှာ » ၁၅

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ (၁၅)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲြပလုပ်စ်။

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ု  တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး  ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ိုင်ငံလုံး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ ်

(NCA)ပါ အတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး  ဘက်မလုိက်ေသာ  ုိင်ငံြခားေရးမူဝါဒကုိ  ကျင့်သုံးပီး  ုိင်ငံများအကား  ငိမ်းချမ်းစွာ 

အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စိက်ုပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးကိအုေြခခသံည့ ်ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ကိ ု   ေခတ်မနီည်းစနစ်များြဖင့ ် ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်တည်ငမ်ိေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး ိင်ုငတံကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကိဖုတ်ိေခ ၍ တိင်ုးရင်းသား 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး၏  စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ု အားေပးကူညီပီး  ိုင်ငံေတာ်၏  ထုတ်ကုန်များစွာ  ထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိင်ုးရင်းသားလမူျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလထ့ုံးတမ်း အစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး  အမျိးသားယ်ေကျးမ  

စိုက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  မဟာသေရစည်သ ူ  မင်းေအာင်လ  င်၏ 

၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေနတွင်ကျေရာက်ေသာ 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသုိ ေပးပုိသည့် 

သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်)                 ၁၂-၂-၂၀၂၁

တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများစွာ  မှီတင်းေနထိုင် 

လျက်ရှိသည့်  မိမိတိုိုင်ငံအတွက်   အချင်းချင်း 

ေသွးစည်းညီွတ်မ ရှိမှသာ     ြပည်ေထာင်စုကီး 

မပိကဲွဘ ဲအချပအ်ြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမမဲည် 

ဆိုသည်ကို  အတိတ်သမိုင်းမှ သင်ခန်းစာရရှိခဲ့ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။  အနာဂတ်တွင်လည်း  အလားတူပင် 

တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ၏ ကျစ်လျစ် 

ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာ စေုပါင်းအားကိ ုဆက်လက် 

ကိးပမ်းတည်ေဆာက်သွားကရမည် ြဖစ်ပါသည်။
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ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ(၁၅)ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲြပလုပ်
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ  သတင်း 

ထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၅)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပွဲကိ ုယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ် ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန၌ ကျင်းပရာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ  သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင ်

ဗုိလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်း၊ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်  ဦးခင်ေမာင်ဦး၊   ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ 

အဖဲွဝင်များ၊ ဝန်ကီးဌာနအသီးသီးမှ ကိယ်ုစားလှယ် 

များ၊  တပ်မေတာ်သတင်းမှန်ြပန်ကားေရးအဖွဲမ ှ

တာဝန်ရိှသမူျား၊ ဖတ်ိကားထားသမူျားှင့ ်ြပည်တွင်း 

သတင်းဌာနများ၊    ေနစ်ထုတ်သတင်းစာများ၊ 

ြပည်တွင်းုပ်ြမင်သံကား      သတင်းဌာနများ၊ 

ြပည်တွင်းအေြခစိုက ်     ြပည်ပသတင်းဌာနများမ ှ

သတင်းေထာက်များ တက်ေရာက်ကသည်။ 

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမစတင်မ ီတက်ေရာက ်

လာကသူများအား တာဝန်ရှိသူများက ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါ                  စာမျက်ှာ ၈ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေမ ၃၁ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေကျာက်တံတားမိနယ် အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် 

အေနာ်ရထာလမ်းေပ ရှိ ဘားလမ်းကားမှတ်တိုင်၌ ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ချက်

အေနာ်ရထာလမ်းှင့် ၃၅ လမ်း ကားမှတ်တိုင်အနီး ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားပီး 

အခင်းြဖစ်ရပ်အား ေတွြမင်ရစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁

ေမ ၃၁ ရက် ညေန ၃ နာရီ မိနစ်၂၀ တွင် ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး   ေကျာက်တံတားမိနယ ်  အမှတ်(၃)

ရပ်ကွက်     အေနာ်ရထာလမ်းေပ ရှိ    ဘားလမ်း 

ကားမှတ်တုိင်၌ ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွား၍ အမျိးသားတစ်ဦး 

ေသဆံုးပီး အမျိးသားကုိးဦး ထိခုိက်ဒဏ်ရာများ ရရိှခ့ဲမ  

ြဖစ်စ် ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွားခဲသ့ည့ ်ေနရာအနီးတစ်ဝိက်ုအား 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီအေသး 

စိတ်သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ အခင်းြဖစ်ေနရာအနီးမ ှ

မေပါက်ကဲွေသးသည့ ်91 အမျိးအစား လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံး 

ေတွရှိရသြဖင့ ်စနစ်တကျ ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ 

ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍   ြပစ်မ ကျးလွန်သူများကိ ု

ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးရမိိင်ုေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက 

စုစံမ်းစစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်စ် 

တွင်                        စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၌ 

ေမ   ၃၀   ရက်က  ေနအိမ်အတွင်း  ဝင်ေရာက်ကာ 

ဓားြပတိက်ုလယုက်မ  ကျးလွန်ခဲသ့မူျားကိ ုေဖာ်ထတ်ု 

ဖမ်းဆီး

KNDF အမည်ခအံကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းတွင် မဟတ်ု 

မမှန်သတင်းများ    လပ်ုကဝံါဒြဖနမ်      လပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေနသည့် တာဝန်ခံတစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိ

သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများြဖင့် တစ်ခုတည်း 

ေသာ ကမ ာေြမကို ပူးေပါင်းပါဝင်ထိန်းသိမ်းကပါစို


