
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လဆန်း      ၅      ရက်၊      ေသာကာေန။                                                                                                                                             Friday,       3     June    2022          ၁၀၇၅၅

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

ဖတ်စရာ

ယေန
သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများြဖင့် 

တစ်ခုတည်းေသာကမ  ာေြမကို ပူးေပါင်းပါဝင်

ထိန်းသိမ်းကပါစို

ေနြပည်ေတာ်၌ ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်

အတွက် အေြခခံပညာေကျာင်းများ 

စတင်ဖွင့်လှစ်

ေဆာင်းပါး  စာမျက်ှာ » ၆ စာမျက်ှာ » ၁၉

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည ်

ကာလရှည်ြမင့်စွာ စိုးရိမ်ရ၏။ လူမိုက်တိုှင့် အတူေန 

ရြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတေူနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 

ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည ်

ေဆွမျိးတိုှင့် အတူတကွ ေနထိုင်ရသကဲ့သို ချမ်းသာ 

၏။
သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုများ၏  ၂၀၂၂ ခုှစ် ပထမအကိမ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ

မိမိတိုေဒသအလိုက် သစ်ပင်စိုက်ပျိးြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းများကို ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ပီး သစ်ပင်စိုက်ပျိးြခင်းအားြဖင့်

မိမိတိုအတွက်သာမက အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်များအတွက်လည်း အကျိးများစွာြဖစ်ထွန်းေစိုင်မည်
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိန်းသိမ်း 

ိုင်ေစရန်ှင့်  ရာသီဥတုကို အေထာက် 

အကြူဖစ်ေစရန်၊ အရပ်ိအာဝါသရရိှေစရန်၊ 

ိင်ုင့ံစီးပွားေရးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်း 

မှ အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် ရည်ရယ်၍ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း၊  ေရ၊ 

ေလ) မိသားစုများှင့ ်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်

အသီးသီးတိုတွင် ၂၀၁၁ ခှုစ်မှစ၍ ှစ်စ် 

မိုးရာသ ီတစ်အပ်ုတစ်မ သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွ 

များ ကျင်းပြပလုပ်လျက်ရှိသည်။ 

ယေနတွင် ၂၀၂၂ ခှုစ်  ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်ုံး (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)  မိသားစု 

များ၏  ပထမအကိမ်   မိုးရာသီသစ်ပင ်

စုိက်ပျိးပဲွအခမ်းအနားကုိ  ေနြပည်ေတာ် 

ေဇယျာသရီိမိနယ် ေရဆင်းဆည်အနီး၌ 

ကျင်းပြပလုပ်ရာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

တက်ေရာက်၍ ရတနာတန်းဝင်က န်းပင် 

ကို ဦးေဆာင်စိုက်ပျိးေပးသည်။

အဆိပုါအခမ်းအနားသို ိင်ုငေံတာ်စမီ ံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏       ဇနီး 

ေဒ ကကလှ၊ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စဒီတုယိဥက    ဒတုယိတပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်   ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် (ကည်း) ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

စိုးဝင်းှင့ ်ဇနီး          ေဒ သန်းသန်းွယ်၊ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ရတနာတန်းဝင်က န်းပင်ကို စိုက်ပျိးေပးစ်။



ဇွန်  ၃၊   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 = ၁၃၃၁.၇

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၄၅.၂

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၄၂၄.၈

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၈.၀၄

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၇၇.၃

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၇.၂၆

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၃.၈၆၅

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၁.၃၂

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၈၅၀

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၄၀၀ ၇,၆၀၀ ၅၇ ၄၂၆,၀၀၀

MTSH ၂,၇၀၀ ၂,၇၀၀ ၅၀၂ ၁,၃၅၅,၄၀၀

MCB ၈,၅၀၀ ၈,၅၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၈,၀၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၁,၂၃၀ ၂၁,၅၃၀,၀၀၀

TMH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၀ ၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၄၉ ၁၂၄,၉၅၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၃၃၃ ၁,၆၀၀,၄၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က ကန်ုထတ်ု 

စွမ်းအားြမင့်မားတုိးတက်ေရးအတွက် တုိင်းေဒသကီးှင့်  ြပည်နယ်များအလုိက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် မကာခဏ လမ်း န်မှာကားေလရိှ့သည်။ ြမန်မာိင်ုင ံ

သည် ေရခံ၊ ေြမခံ၊ သဘာဝအေြခခံေကာင်းများစွာရိှသြဖင့် စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရး 

ကို အေြခခံသည့်လုပ်ငန်းများကို   လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ကရမည ်

ြဖစ်သည်။

ဥပမာအားြဖင့ ်ြမန်မာိုင်ငံတွင ်စိုက်ပျိးဧက ၃၃ သန်းခန်ရှိသည်။ သီးထပ် 

သီးညပ်များကိ ုေပါင်းထည့လ် င် စိက်ုဧက ၄၈ သန်းရိှမည်။ လက်ေတွစိက်ုဧကမှာ 

၁၅ သန်းခန်သာရိှသြဖင့် တစ်သီးစုိက်သည့်သေဘာြဖစ်သည်။ စုိက်ဧက ၁၅ သန်း 

ကိ ုှစ်သီးစိက်ုိင်ုေအာင် ကိးစားမည်ဆုိလ င် စိက်ုပျိးေရးထွက်ကန်ုများမှာ ယခ ု

ထက် ှစ်ဆတုိးတက်လာမည်ြဖစ်သည်။ စိက်ုပျိးထတ်ုကန်ုများကိ ုေမ ာ်မှန်းသည့် 

အတိင်ုး မထတ်ုလပ်ုိင်ုြခင်းသည် တွက်ေြခမကိက်ုေသာေကာင့ဟ် ုအကမ်းဖျင်း 

ဆိုိင်ုသည်။ တွက်ေြခမကိက်ု၍ မစိက်ုပျိး၊ မစိက်ုပျိး၍ အလပ်ုမြဖစ်သည့သ်ေဘာ 

ရှိသည်။

အလုပ်မြဖစ်၍ စိတ်ပျက်အားေလျာ့ လက်ေလ ာ့ြခင်းြဖစ်သည်။   အမှန် 

တကယ်တွင် တကယ်လပ်ုလ င် တကယ်ြဖစ်ိင်ုပါသည်။ တကယ်အလပ်ုြဖစ်ေအာင် 

ကိးပမ်းအားထုတ်ကရန် လိုရင်းြဖစ်သည်။ လိုအပ်ေသာ ေြမ၊ မျိး၊ ေရတိုကို 

ိင်ုငေံတာ်က ဖန်တီးေပးိင်ုေပလမိ့မ်ည်။ လက်ေတွတွင်လည်း စိက်ုပျိးထတ်ုကန်ု 

အထွက်တိုးေရးအတွက ်လိုအပ်သည်များကိ ုကူညီေဆာင်ရက်ေပးရန ်အသင့်ရှိ 

သည်။ လိအုပ်သည်များကိ ုကညူြီဖည့ဆ်ည်းေပးိင်ုရန် ိင်ုငေံတာ်အကီးအကကဲ 

မကာခဏ လမ်း န်မှာကားထားသည်။

စိုက်ပျိးထုတ်ကုန်များ အထွက်တိုးလာလ င် ေမွးြမေရးတွင်လိုအပ်ေသာ 

အစားအစာများ ေပါများလာမည်။ တရိစ ာန်အစားအစာေပါများလာလ င် စိက်ုပျိး 

ေရးလုပ်ငန်းများှင့်အတ ူ  ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများပါ  ဖွံဖိးတိုးတက်လာမည်။ 

စိုက်ပျိးေရးှင့်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအေြခခံသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

လည်း အတူလိုက်ပါဖွံဖိးလာမည်ြဖစ်သည်။  စိုက်ပျိးေရးကို   အေြခခံသည့ ်

စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကုိင်ရန်အတွက် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားလုိအပ်သည်။ 

လိုအပ်ေသာ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများကို   သဘာဝအေြခခံေကာင်းများရှိေသာ 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်  ြပည်နယ်များတွင ်မိမိတိုအစီအစ်ြဖင့ ်  လုပ်ကိုင်ိုင်ပါက 

ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်လာမည်မှာ ေသချာသည်။

ြမန်မာုိင်ငံတွင် ြပည်ပရင်းီှးြမပ်ံှမ ြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကုိင် 

ေနကသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ြပည်ပရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာင့် အလုပ်အကုိင် 

များ ေပါများလာသည်။ ြပည်ပမှလာေရာက်ရငး်ှးီြမပ်ှံြခငး်သည် လုပ်အားခ 

သက်သာြခင်းှင့် ကုန်ကမ်းမှ တန်ဖိုးြမင့က်န်ုေချာများ ထတ်ုလပ်ုိင်ုသည့ ်အေြခခ ံ

ေကာင်းများရှိေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာတိုအေနြဖင့ ်သတူစ်ပါးကိ ုအားကိုးေနရြခင်းထက် မမိတိိုအစွမ်းအစြဖင့ ်

ရပ်တည်ုိင်ေအာင် ကိးပမ်းအားထုတ်ကဖုိလုိအပ်ေပသည်။ တုိင်းေဒသကီးှင့်  

ြပည်နယ်ရှ ိေဒသအလိုက်စီးပွားေရးဇုန်များ၌ ြပည်ပမ ှရင်းှီးြမပ်ှံမ များထက ်

မိမိတုိေဒသမှ ထွက်ရိှေသာ စိက်ုပျိးေမွးြမေရးထတ်ုကန်ုများ၊ ဆက်စပ်ထတ်ုကန်ု 

များကို တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်များ ြပြပင်ေြပာင်းလဲထုတ်လုပ်ိုင်ြခင်းြဖင့ ်ေဒသ 

တွင်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးတုိးတက်လာပီး အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်း 

များေပါများလာကာ လူမ စီးပွားဖံွဖိးတုိးတက်လာမည်ြဖစ်သည်။ တစ်ဆက်တည်းပင် 

ုိင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးလည်း ြမင့မ်ားတိုးတက်လာပီး ဖံွဖိးတိုးတက်သည့ ်ိင်ုင ံ

ြဖစ်လာမည်။

ယခင်ကာလက ြမန်မာုိင်ငံထက် ဖံွဖိးတုိးတက်မ ေနာက်ကျေသာ လာအို 

ိင်ုငှံင့ ်ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံတုိသည် ယခအုခါ ဖံွဖိးတုိးတက်လာသည်ကုိ ေတွရ 

သည်။ မကာေသးမကီ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံထတ်ုကန်ုပစ ည်းများ 

ဝင်ေရာက်လာသည်ကိေုတွရသည်။ ဗယီက်နမ်ိင်ုငဆံိလု င်လည်း ြမန်မာိင်ုင၌ံပင် 

လာေရာက်ရင်းှီးြမပ်ှံေနကပီြဖစ်သည်။ ထိုသို ဖွံဖိးတိုးတက်လာြခင်းသည ်

ိုင်ငံတည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ၊  ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်   ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သည့ ်

စွမ်းအားရှိမ ၊ ကုန်ကမ်းပစ ည်းများကို တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ိုင ်

မ ေကာင့်ြဖစ်သည်ကိ ုသတိြပမိဖိုလိုမည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်၏ 

လမ်း န်မ ှင့်အညီ တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များအလုိက် ြဖစ်ုိင်သည့် စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တက်ညီလက်ည ီကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရ

မည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် အေြခခံရှိပီးသားြဖစ်သည့ ်ေရ၊ ေြမ၊ သဘာဝ 

အေြခခမံျားှင့ ်လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များအား ထေိရာက်စွာအသုံးချ၍ စိက်ုပျိး 

ေမွးြမေရးထတ်ုကန်ုများကိ ုတန်ဖိုးြမင့ထ်တ်ုကန်ုများထတ်ုလပ်ု၍ စီးပွားေရးဖံွဖိး 

တိုးတက်ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။     ။

ကုန်ထုတ်စွမ်းအားြမင့်မားေရး 

ေဒသအလိုက်ေဖာ်ေဆာင်

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း
ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများ အတည်ြပခန်ထားြခင်းှင့်

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး ခန်ထားြခင်း
 ၁။ ုိင်ငံေတာ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှးများကုိ အစမ်းခန်ကာလ 

(၁) ှစ် ြပည့်ေြမာက်သည့်ေနမှစ၍ အတည်ြပခန်ထားလိုက်သည-်  

 အမည် ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး

  ရာထူး၊ ဌာန 

  (က) ေဒါက်တာ တင်တင်ေထွး ပါေမာက ချပ်

    ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက သိုလ်

    အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

    ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

  ( ခ ) ေဒါက်တာ သီတာက ပါေမာက ချပ်

    မုံရာစီးပွားေရးတက သိုလ်

    အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

    ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

  ( ဂ ) ေဒါက်တာ ခင်စန်းစန်းဝင်း ပါေမာက ချပ်

    မ လာတက သိုလ်

    အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

    ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

၂။ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည် ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ မဟာဗျဟာေလလ့ာေရးှင့ ်ေလက့ျင့ေ်ရးဦးစီးဌာနမှ 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်ဦးေဇာ်ဖိးဝင်း ကို ယင်းဦးစီးဌာန၏  န်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ ်တာဝန်ဝတ ရားများကိ ုစတင် 

ေဆာင်ရက်သည့်ေနမှစ၍ အစမ်းခန်ထားလိုက်သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန အေနြဖင့် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်း 

များကိ ုေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့ ်နယ်စပ်ကန်ုသွယ် 

ေရးစခန်းများမ ှ ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ   တင်သွင်းိုင်ေရး 

အတွက် အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ 

ယေနတွင် မဆူယ်ကန်ုသွယ်ေရးဇန်ုမှ  ကမု ဏတီစ်ခ၊ု ယာ်စီးေရ 

တစ်စီးြဖင့် Disposable Face Mask တစ်တန် တင်သွင်းခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများကိ ုသက်ဆုိင်ရာဌာနများှင့် ညိ  င်းထားသည့် SOP 

များှင့်အညီ  ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိေကာင်း 

ှင့ ်ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများတင်သွင်းြခင်းှင့ ်ဆက်စပ် 

သည့်အသိေပးေကညာချက်များကုိလည်း အများြပည်သူ သိရှိ 

ေစရန် ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်သည် ့commerce.gov.mm 

တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း 

သိရသည်။                                                      

                                                             သတင်းစ်



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

 မမိတိိုိင်ုင၏ံ သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ ဧရယိာသည်  တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ်  ေလျာန့ည်းပျက်စီးလာပီး သစ်ေတာများ  

ပိုမိုပျက်စီးလာသည်ကို စိစစ်ေတွရှိရ 

 သစ်ပင်သစ်ေတာများ ြပန်းတီးမ ကိြုဖစ်ေစိင်ုသည့ ် သစ်ေတာထွက်ကန်ုများကိ ုအလွန်အက ံထတ်ုယသူုံးစဲွြခင်း၊   

သစ်များတရားမဝင်ထုတ်ယူ၍   ကိုယ်ကျိးစီးပွားအတွက်   ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့်   ေရ ေြပာင်းေတာင်ယာများ  

စိုက်ပျိးြခင်းများကို ထိန်းသိမ်းကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ရမည်

 လ ပ်စစ်မီးရရိှမ အားနည်းေနပါက ထင်းအသုံးြပမ သည် ရိှေနဦးမည်ြဖစ်သြဖင့ ်ထင်းအသုံးြပမ များကိ ုစနစ်တကျ 

ြဖစ်ေစေရးှင့် ထင်းအစားထိုးေလာင်စာများ အသုံးြပိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးရမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုများ၏   ၂၀၂၂ ခုှစ်  ပထမအကိမ်                     

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲအခမ်းအနားတွင ်အမှာစကားေြပာကားစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက       ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီးစိုးဝင်း ရတနာတန်းဝင်က န်းပင်ကိ ုစိက်ုပျိးေပးစ်။

 ေရှဖုံးမှ

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများှင့ ် ဇနီးများ၊ ညိ  င်းကွပ်က ဲ

ေရးမှး(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)ှင့် ဇနီး၊   ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်(ေရ)ှင့ ်ဇနီး၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ)

ှင့် ဇနီး၊  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှ   တပ်မေတာ် 

အရာရှိကီးများှင့် ဇနီးများ၊  ေနြပည်ေတာ်တိုင်း 

စစ်ဌာနချပ်တိင်ုးမှးှင့ ်ဇနီး၊ ိင်ုငေံတာ်ကာကွယ်ေရး 

တက သုိလ်မှ သင်တန်းသားအရာရိှကီးများ၊ ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)ရိှ ုံးဌာနအသီးသီးမှ အရာရိှ၊ 

စစ်သည်များှင့ ် မိသားစုဝင်များ  တက်ေရာက်က 

သည်။

သစ်ေတာသယံဇာတများ ေရရှည်တည်တံ့ေစရန်၊ 

ေဂဟစနစ်ထိန်းသိမ်းိုင်ေစရန်ှင့ ်သစ်ေတာ

ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများတွင ်ြပည်သူများ 

တက်က စွာပူးေပါင်းပါဝင်လာေစရန် ရည်ရယ်ကျင်းပ

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က   အမှာစကားေြပာကားရာတွင ်

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်၂၀၁၁ ခှုစ်မှ စတင်၍ မိုးရာသ ီ

သစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွေတာ်များကုိ ှစ်စ်ကျင်းပြပလုပ် 

ခဲ့ပီး ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင်  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်မ  

ြပင်းထန်ခ့ဲသြဖင့် ြပလုပ်ုိင်ခ့ဲြခင်း မရိှခ့ဲေကာင်း၊ ေြမဆီ 

ေြမှစ်များ ိုးထချနိ်၊  မိုးေရမှန်မှန်ရချနိ်ြဖစ်သည့ ်

ဇူလိုင်လအတွင်း အများအားြဖင့ ်ြပလုပ်ခဲ့ပီး  ယခု 

ှစ်တွင်    မိုးဦးကျေစာသည်သာမက မိုးေလဝသ 

သည်လည်း သင့တ်င့မှ်န်ကန်ေနပြီဖစ်သည့အ်တွက် 

ယခင်ှစ်များထက်ေစာ၍  ြပလပ်ုြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

သစ်ပင်များသည်  သက်ရိှသတ ဝါများအားလုံး၏ 

အဓိကအစာကွင်းဆက်ြဖစ်သက့ဲသုိ သက်ရိှသတ ဝါ 

များ အချန်ိှင့အ်မ  ှသွင်းေနသည့ ်ေအာက်ဆဂီျင်ကိ ု

ထုတ်ေပးေနသည့်  သဘာဝေအာက်ဆီဂျင်ထုတ ်

စက်များလည်းြဖစ်ေကာင်း၊  အပင်စိက်ုပျိးြခင်းသည် 

စိုက်ပျိးသူကိုယ်တိုင်ှင့်       စိုက်ပျိးသူများ၏ 

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုတိုက်ိုက ်သိုမဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ 

အကျိးေကျးဇူးများကိ ု  ေပးစွမ်းိုင်ပီး   မိမိတို၏ 

လူပတ်ဝန်းကျင်တွင ် “သစ်တစ်ပင်ေကာင်း   ငှက် 

တစ်ေသာင်းနားိုင်”၊       “တစ်သက်ေပျာ်ချင်            

သစ်ပင်စိုက”် ဟူသည့်   အဆိုအမိန်စကားရပ်များ 

ြဖစ်ထွန်းလာြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ် ယခုကဲ့သို   သစ်ပင်စိုက ်

ပွဲေတာ်များ ကျင်းပေနြခင်းသည ်  သစ်ေတာသယံ 

ဇာတများ  ေရရှည်တည်တံ့ေစရန်၊  ေဂဟစနစ် 

ထိန်းသိမ်းိုင်ေစရန်ှင့်  သစ်ေတာထိန်းသိမ်းေရး 

လုပ်ငန်းများတွင ်ြပည်သူများ တက်က စွာပူးေပါင်း 

ပါဝင်လာေစရန်  ရည်ရယ်ကျင်းပေနြခင်းပင်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ သစ်ပင်သစ်ေတာများသည ်  ေလထုအပူ 

ချနိ်ကို     ထိန်းညိေပးိုင်သည်ြဖစ်သည့်အတွက ်

ကီးမားသည့ ် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ များ၊  ဆိုးရား 

သည့် ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်မ များမြဖစ်ေစရန် ထိန်းည ိ

ေပးေနသည်ကိုလည်း သိရှိထားကရန ်လိုအပ်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရဆင်းေဒသသည ် ယခင်က  ပူြပင်း 

သည့် ရာသီဥတုရိှခ့ဲပီး ယခုကဲ့သို  သစ်ပင်စုိက်ပျိးမ  

များကို  ေရရှည်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာေကာင့ ် လက်ရှိ 

အခါတွင် ေကာင်းမွန်သည့ ်ရာသီဥတုှင့် စိမ်းလန်း 

စိြုပည်မ အကျိးရလဒ်ကိ ုခစံားရြခင်းပင်ြဖစ်ေကာင်း။

တိုင်းေဒသကီးှင့ ် ြပည်နယ်အလိုက ် 

ထင်းစိုက်ခင်းများ စိုက်ပျိးတည်ေထာင်ကရန်ှင့ ်

တစ်ပင်စိုက်တစ်ပင်ရှင်စနစ်ြဖင့ ် ြဖစ်ထွန်း

ေအာင်ြမင်ေရး အားလုံးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမည်

မိမိတိုိုင်ငံသည ် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံတစ်ခုြဖစ်သည ်

ှင့အ်ည ီထင်း၊ မီးေသွးကိ ုေလာင်စာအြဖစ် အသုံးြပ 

ေနကဆြဲဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုငံလ့ဦူးေရ၏ ၇၀ ရာခိင်ု န်း 

ခန်သည် ေကျးလက်ေဒသများတွင ် ေနထိုင်ကပီး 

ချက်ြပတ်ေရးအတွက် အများစသုည် ထင်းကိအုဓကိ 

ထား သုံးစွဲေနကေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်  သဘာဝ 

သစ်ေတာများအေပ    အဓိကမှီခိုအားထားေနကရ 

သည်ြဖစ်သည်ဟ ု ေြပာကားလိုေကာင်း၊ ထိုကဲ့သို 

မှီခိုေနရမ များကို      ေလ ာ့ချိုင်ေရးအတွက် 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များတွင ် ေကျးရာပိုင ်

ထင်းစုိက်ခင်းများကုိ တစ်ရာလ င် အနည်းဆံုးှစ်ဧက 

စိုက်ပျိးတည်ေထာင်ကရန်   မှာကားခဲ့ြခင်းပင ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ အပင်စိုက်သည့်အခါတွင ် စိုက်ပျိးပီး 

သည်ှင့် မလုံေလာက်ဘဲ ရှင်သန်ကီးထွားေအာင ်

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန်လည်း  လိုအပ်ေကာင်း၊ 

တစ်ပင်စိက်ုတစ်ပင်ရှင်စနစ်ြဖင့ ်ြဖစ်ထွန်းေအာင်ြမင် 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ရန်  သက်ဆိုင်ရာဌာနများက       

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်သကဲ့သို  ိုင်ငံသား 

အားလုံးကလည်း  ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရန် 

လိုေကာင်း။

မိမိတိုိုင်ငံ၏ သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ ဧရိယာသည် 

တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ်  ေလျာ့နည်းပျက်စီးလာပီး 

သစ်ေတာများ ပိမုိပုျက်စီးလာသည်ကိ ု စစိစ်ေတွရိှရ 

ေကာင်း၊ ထုိေကာင့် သစ်ပင်သစ်ေတာများြပန်းတီး 

မ ကို ြဖစ်ေစိုင်သည့ ်  သစ်ေတာထွက်ကုန်များကိ ု

အလွန်အက ံထတ်ုယသူုံးစဲွြခင်း၊  သစ်များတရားမဝင် 

ထတ်ုယ၍ူ ကိယ်ုကျိးစီးပွားအတွက်  ေဆာင်ရက်ြခင်း 

ှင့် ေရ ေြပာင်းေတာင်ယာများ   စုိက်ပျိးြခင်းများကုိ 

ထိန်းသိမ်းကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

လ ပ်စစ်မီးရရှိမ  အားနည်းေနပါက ထင်းအသုံးြပမ  

သည် ရိှေနဦးမည်ြဖစ်သြဖင့် ထင်းအသံုးြပမ များကို 

စနစ်တကျြဖစ်ေစေရးှင့ ် ထင်းအစားထုိးေလာင်စာ 

များ    အသုံးြပိုင်ေရး    ေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊  မိမိတိုိုင်ငံတွင်   သစ်ကိုအေြခခံသည့ ်

အေဆာက်အအံုများ အများအြပားရိှေနသည့်အတွက် 

မိမိတိုိုင်ငံ၏ လူေနမ စနစ်ကို  ြမင့်တင်ေပးရမည ်

ြဖစ်ပီး  ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီပီး  သဟဇာတြဖစ်သည့် 

အေဆာက်အအုံများြဖစ်ေပ လာေအာင်   ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

     စာမျက်ှာ ၄ သို 



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

 သစ်ေတာသစ်ပင်များ  

စိြုပည်စမ်ိးလန်းမည်ဆိပုါ 

က ကျန်းမာေပျာ်ရ င်ဖွယ် 

ေကာင်းသည့ ်လူပတ်ဝန်း 

ကျင်ကို လက်ဆင့်ကမ်း 

ိုင်မည်

 သစ်ကိ ုအေြခခသံုံးစဲွသည့်  

နယ်ပယ်များအားလုံးကို 

အတတ်ိင်ုဆုံး  ေလ ာခ့ျရ 

မည်ြဖစ်ပီး   သစ်ေတာ 

သစ်ပင်သံုးစွဲမ  ေလ ာ့ချ 

ြခင်းအားြဖင့်  တိုင်းြပည် 

သာယာဝေြပာမ ကိလုည်း   

တစ်ဖက်   တစ်လမ်းမှ  

အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစ 

ိုင်မည်

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

စိမ်းလန်းသာယာသည့ ်ိုင်ငံေတာ်အြဖစ ်

ကမ ာ့အလယ်တွင် ထာဝရဂုဏ်ယူိုင်ေရး 

ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည်

မိမိတိုေဒသအလိုက်   သစ်ပင်စိုက်ပျိးြခင်း၊ 

ထိန်းသိမ်းြခင်းများကို  ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ပီး 

သစ်ပင်စိက်ုပျိးြခင်းအားြဖင့ ်မမိတိိုအတွက်သာမက 

အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်များအတွက်လည်း  အကျိး 

များစွာကုိ ြဖစ်ထွန်းေစုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သစ်ေတာ 

သစ်ပင်များ  စိုြပည်စိမ်းလန်းမည်ဆိုပါက ကျန်းမာ 

ေပျာ်ရ င်ဖွယ်ေကာင်းသည့်    လူပတ်ဝန်းကျင်ကို 

လက်ဆင့်ကမ်းုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သစ်ကုိအေြခခံ 

သံုးစဲွသည့် နယ်ပယ်များအားလံုးကုိ အတတ်ုိင်ဆံုး

ေလ ာ့ချရမည်ြဖစ်ပီး    သစ်ေတာသစ်ပင်သုံးစွဲမ  

ေလ ာ့ချြခင်းအားြဖင့်  တိုင်းြပည်သာယာဝေြပာမ  

ကိုလည်း  တစ်ဖက်တစ်လမ်းမ ှ  အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်  စိမ်းလန်း 

သာယာသည့် ိုင်ငံေတာ်အြဖစ ်ကမ ာ့အလယ်တွင် 

ထာဝရဂုဏ်ယူိုင်ေရး    မိမိတိုအားလုံးအေနြဖင့ ် 

ဆက်လက်ကိးပမး်   ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း  ေြပာကားသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့ ်ဇနီးတိုက

ရတနာတန်းဝင်က န်းပင်ကို ဦးေဆာင်စိုက်ပျိး 

ထိုေနာက်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့် ဇနီး 

တိုက ရတနာတန်းဝင်က န်းပင်ကိ ုဦးေဆာင်စိက်ုပျိး 

ေပးကသည်။ ဆက်လက်ပီး ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက       ဒုတိယတပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်     ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

(ကည်း)ှင့် ဇနီး၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့် ဇနီး 

များ၊ ညိ  င်းကွပ်ကဲေရးမှး (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)ှင့် ဇနီး၊ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေရ)ှင့် ဇနီး၊  ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်(ေလ)ှင့် ဇနီး၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုးမှ 

တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများှင့ ်ဇနီးများ၊ အခမ်းအနား 

တက်ေရာက်လာကသည့ ်အရာရိှ၊ စစ်သည် မသိားစ ု

များက သတ်မှတ်ေနရာအသီးသီးတွင် သစ်ပင်များကိ ု

စုိက်ပျိးကသည်။ ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီး 

ချပ်၊  ဇနီးှင့်  အဖွဲဝင်များသည ် အရာရှိ၊ စစ်သည် 

မိသားစုများ၏ စုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးေနမ အား 

လှည့်လည်ကည့် အားေပးကသည်။

၂၀၁၁ ခုှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ပထမအကိမ်သစ်ပင ်

စိုက်ပျိးပွဲအထ ိ ေရဆင်းဆည်ပတ်ဝန်းကျင်၌ 

ရတနာတန်းဝင်ပင်၊ ှစ်ရှည်သီးှံပင်ှင့ ်

အရိပ်ရေလကာပင ်စုစုေပါင်း ၁၇၂၇၄၉ ပင် 

စိုက်ပျိးခဲ့ပီးြဖစ်

ယေနြပလုပ်သည့ ်  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး 

(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုများ၏  ပထမအကိမ ်

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်  ရတနာတန်းဝင်  က န်းပင် 

၂၁၅၂ ပင်၊ ပေိတာက် ၁၀၇၆ ပင်ှင့ ်အရပ်ိရေလကာပင် 

မန်ဂျန်ရှား ၁၀၇၆ ပင် စုစုေပါင်း ၄၃၀၄ ပင်အား စုေပါင်း 

စိုက်ပျိးခဲ့ကသည်။  ေရဆင်းဆည်ပတ်ဝန်းကျင်၌ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ် ေဂဟစနစ်ထန်ိးသမ်ိးေရး 

အတွက် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) 

မိသားစုများအေနြဖင့် ၂၀၁၁ ခုှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ပထမ 

အကိမ်သစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွအထိ  ရတနာတန်းဝင်ပင်၊ 

ှစ်ရှည်သီးှံပင်ှင့် အရိပ်ရေလကာပင် စုစုေပါင်း 

၁၇၂၇၄၉ ပင် စိုက်ပျိးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

တပ်မေတာ်တစ်ရပ်လုံးအေနြဖင့ ်

ယေနတွင် စုစုေပါင်းသစ်ပင ်၂၁၆၁၀၇ ပင်ကို 

စုေပါင်းစိုက်ပျိးေပးိုင်ခဲ့

အလားတ ူတိင်ုးစစ်ဌာနချပ်နယ်ေြမအသီးသီး၌ 

လည်း မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပွဲများ ကျင်းပ၍ ရတနာ 

တန်းဝင်ပင်၊ စက်မ ကန်ုကမ်းသီးံှပင်၊ ှစ်ရှည်စားသုံး 

သီးံှပင်၊ အရပ်ိရေလကာပင်များကိ ုစေုပါင်းစိက်ုပျိး 

ကရာတွင် ေနြပည်ေတာ်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်၌  ၁၁၄၃၅ 

ပင်၊ ေြမာက်ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချပ်၌ ၁၈၁၂၈ ပင်၊ အေရှ 

ေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်၌ ၁၀၄၉၇ ပင်၊ အေရှပိုင်း 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်၌ ၁၃၂၇၇ ပင်၊ အေရှအလယ်ပိုင်း 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်၌ ၁၄၃၀၀ ၊    တိဂံေဒသတိုင်း 

စစ်ဌာနချပ်၌ ၂၉၆၀၀၊ အေရှေတာင်တိုင်းစစ်ဌာန 

ချပ်၌ ၁၂၀၉၅ ပင်၊ ကမ်းိုးတန်းေဒသတိုင်းစစ်ဌာန

ချပ်၌ ၁၂၄၇၄ ပင်၊    ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်၌ 

၁၅၁၂၈ ပင်၊  အေနာက်ေတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်၌ 

၆၃၅၅ ပင်၊ အေနာက်ပိင်ုးတိင်ုးစစ်ဌာနချပ်၌ ၁၇၈၇၄ 

ပင်၊ အေနာက်ေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်၌ ၁၀၀၆၅ 

ပင်၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်၌ ၂၆၆၆၆ ပင်ှင့် 

ေတာင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်၌ ၁၃၉၀၉ ပင်တိုကို 

တိင်ုးမှးများှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက  စေုပါင်းစိက်ုပျိး 

ခဲ့ကပီး တပ်မေတာ်တစ်ရပ်လုံးအေနြဖင့ ်ယေနတွင် 

စုစုေပါင်းသစ်ပင် ၂၁၆၁၀၇ ပင်ကို  စိုက်ပျိးခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။                           သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်၏ ဇနီး ေဒ ကကလှ ရတနာတန်းဝင်က န်းပင်ကိ ု 

စိုက်ပျိးေပးစ်။ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ    ဒုတိယဥက      ဒုတိယတပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်       ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် (ကည်း) ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

စိုးဝင်း၏ ဇနီး ေဒ သန်းသန်းွယ် ရတနာတန်းဝင် က န်းပင်ကို  စိုက်ပျိးေပးစ်။ 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် ေရးေကာင်စီဥက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့် အဖဲွဝင်များ အရာရိှ၊ စစ်သည် မိသားစု 

များ၏ စုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးေနမ အား ကည့် အားေပးစ်။



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး  

မင်းေအာင်လ  င်၏ ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးရန် ဖတ်ိေခ ကမ်းလှမ်းမ အရ ေနြပည်ေတာ်သို 

ေရာက်ရှိေနသည့်   “ဝ”ြပည်ေသွးစည်းညီွတ်ေရးပါတီ(UWSP)  ဒုတိယဥက    

ေဆွးေွးေရးအဖဲွေခါင်းေဆာင် ဦးေလာယ့ာက ုဦးေဆာင်ေသာ ငမ်ိးချမ်းေရးကိယ်ုစား 

လှယ်အဖဲွသည်   ယေနနံနက် ၇ နာရီခဲွတွင် ေနြပည်ေတာ်မှ ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့် 

ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်။

“ဝ”ြပည်ေသွးစည်းညီွတ်ေရးပါတီ ဒုတိယဥက    ေဆွးေွးေရးအဖဲွေခါင်းေဆာင်  

ဦးေဆာင်သည့် ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ ်

ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  ညိ  င်းေရးေကာ်မတီအဖဲွဝင်ှင့် တာဝန်ရိှသူများ၊ 

သာသနာေရးှင့ ်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန အပုညာဦးစီးဌာနမှ တိင်ုးရင်းသားတိင်ုးရင်း 

သူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ ငိမ်းချမ်းေရးကိုလိုလားသည့ ်ေဒသခံြပည်သူများ 

က ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးသည် ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ ဆ အစစ်အမှန်ြဖစ်သည်၊ 

ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးသည် ိင်ုငသံားအားလုံး၏ ဆ အမှန်ြဖစ်သည်၊ ြပည်ေထာင်စုကီး 

ငိမ်းချမ်းဖုိ ေတွဆံုေဆွးေွးကပါစုိ၊ တုိင်းရင်းသားေတွစည်းလံုးမှ ငိမ်းချမ်းတည်ငိမ် 

ေအးချမ်းရ စသည့စ်ာသားပါဆိင်ုးဘတ်ုများှင့ ်ိင်ုငေံတာ်အလငံယ်များကိ ုကိင်ုေဆာင် 

၍ ေနြပည်ေတာ်ရှိ Horizon Lake View Resort ၌ ပိုေဆာင် တ်ဆက်ကသည်။ 

သတင်းစ်

“ဝ” ြပည်ေသွးစည်းညီွတ်ေရးပါတ ီ(UWSP) ဒုတိယဥက    ဦးေလာ့ယာက ုဦးေဆာင်ေသာ 

ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေနြပည်ေတာ်မှ ြပန်လည်ထွက်ခွာ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂

အရည်အေသွးှင့်     စံချနိ်စံ န်းြပည့်မီပီး 

ေဈး န်းသင့်တင့်သည့ ်ယူရီးယားေြမဩဇာများကိ ု

တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အသီးသီးရိှ အေရာင်းဆုိင် 

များမှတစ်ဆင့်   ြဖန် ြဖးေရာင်းချိုင်ေရးအတွက ်

ယူရီးယားေြမဩဇာ   ဝယ်ယူြဖန် ြဖးေရာင်းချေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးကုိ ယေနမွန်းလဲွ 

ပိုင်းက  ုံးအမှတ်(၁၆) သမဝါယမှင့်ေကျးလက ်

ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ အွန်လိင်ုး 

စနစ်ြဖင့် ကျင်းပသည်။ 

စိုက်ပျိးရာသီအမီေရာက်ရှိေစေရး

ဦးစွာ    ယူရီးယားေြမဩဇာဝယ်ယူြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတဦက    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး      ဦးလှမုိးက      အရည်အေသွးြပည့်မီသည့် 

ယူရီးယားေြမဩဇာများ  ေတာင်သူများလက်ဝယ ်

စုိကပ်ျိးရာသီအမီ ေရာက်ရိှေစေရးအတွက် ြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချြခင်းကိ ုြမန်မာိင်ုငသံား လပ်ုငန်းရှင်ကမု ဏ ီ

များ စစုည်းထားသည့ ်Consortium အဖဲွှင့ ်ြမန်မာ 

ဆန်စပါးအသင်းချပ်တိုှင့်   ညိ  င်းေဆာင်ရက်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ အဆိုပါ Consortium  အဖွဲများက ပထမ 

အသုတ်အေနြဖင့်    ယူရီးယားေြမဩဇာတန်ချနိ ်

၆၀၁၈၈ တန် တင်သွင်းိင်ုရန် ဦးေဆာင်ေကာ်မတကီ 

စီးပွားေရးှင့်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနြဖင့ ်

သွင်းကုန်လိုင်စင်ရရှိေရး၊ ိုင်ငံြခားသုံးေငွကီးကပ်

မ ေကာ်မတီတုိှင့် ုိင်ငံြခားေငွဝယ်ယူခွင့်ရရိှေရးတုိ

ကို ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပီး ယခုအခါ ေြမဩဇာ 

များ    ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို   ေရာက်ရှိေနပီြဖစ်၍ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ၊ီ တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်များ 

သို ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ယူရီးယားေြမဩဇာတစ်အိတ်လ င်    ရန်ကုန် 

ဂုိေဒါင်ေဈး န်းမှာ  ေငွကျပ်  ၈၆၀၀၀  ြဖစ်ပီး ေဒသ  

သယ်ယူစရိတ်အေပ မူတည်၍ ေငွကျပ် ၈၇၈၀၀ မှ 

၈၉၄၀၀   ထိ   ကျသင့်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    လက်ရှိ 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအတွင်း  မိနယ်များရိှ ေြမဩဇာ 

တစ်အိတ်လ င် ေငွကျပ်  ၉၂၀၀၀ မှ ၉၅၀၀၀ ခန်  

ြဖစ်သည့်အတွက ်     ေငွကျပ ် ၁၀၀၀၀  ေကျာ်ခန်  

သက်သာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ပထမအသုတ်ေရာက်ရှ ိ

လာေသာ ယရူီးယားေြမဩဇာများကိ ုတိင်ုးေဒသကီး 

ှင့်  ြပည်နယ်အသီးသီးရှ ိ ေြမဩဇာအေရာင်းဆိုင ်

များသို ဇွန် ၃ ရက်မှစတင်၍ ြဖန် ြဖးေရာင်းချသွား 

မည်ြဖစ်ပီး ေတာင်သူလက်ဝယ်သို ဇွန် ၇  ရက်မှ  

၁၅   ရက်အတွင်း  စတင်ြဖန် ြဖးေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုင ံဆန်စပါးအသင်းချပ်အေနြဖင့ ်

ဇွန် ၆ ရက်တွင် စတင်ြဖန်ြဖးေရာင်းချသွားမည်ြဖစ ်

ပီး လျာထားစာရင်းများကိလုည်း  ေပးပုိထားပီးြဖစ် 

ေကာင်း၊ ယရူီးယားေြမဩဇာလိအုပ်ချက်မှာ ကီးြမင့ ်

ေနေသးသည့အ်တွက် လိအုပ်ေသာေြမဩဇာများကိ ု

ထပ်မတံင်သွင်းေရးကိ ုကမု ဏမီျားှင့ ်ညိ  င်းေဆာင် 

ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များ 

အေနြဖင့လ်ည်း မမိတိို အမှန်တကယ်ြဖန်ြဖးိင်ုမည့ ်

စာရင်းကို ယခုအစည်းအေဝးတွင ်တင်ြပေပးေစလို 

ေကာင်း၊  ိင်ုငေံတာ်အစိုးရက စစီ်ေဆာင်ရက်သည့ ်

ယရူီးယားေြမဩဇာေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်အချန်ိမ ီ

ြဖန် ြဖးေရာင်းချိုင်ေရး       လုပ်ငန်းအစီအစ်၌ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊       တုိင်းေဒသကီး/  

ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွများအေနြဖင့် မိမိတုိ သက်ဆုိင်ရာ 

ေဒသအတွင်း မိနယ်ြဖန်ြဖးေရာင်းချေရး ေကာ်မတ ီ

များ   ဖွဲစည်းေပးြခင်း၊   ေြမဩဇာသယ်ယူြဖန် ြဖး 

မည့်ကိစ ရပ်များ အဆင်ေြပေချာေမွေအာင ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊     ေြမဩဇာအဝင်အထွက ်

လက်ကျန်စာရင်းများ    စိစစ်ကီးကပ်ြခင်း စသည့် 

လပ်ုငန်းစ်များတွင် ေပါင်းစပ်ကညူေီဆာင်ရက်ေပး 

ကရန် ညိ  င်းလိုေကာင်း။

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊ တုိင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်များသို  ယူရီးယားေြမဩဇာများ ေဈး န်း 

သက်သာစွာြဖင့် အချန်ိမီြဖန်ြဖးေရာင်းချုိင်ေရးှင့ ်

စပ်လျ်းပီး  သယ်ယပူိုေဆာင်ေရး   ေဆာင်ရက်ရာတွင်     

အဆင်ေြပေချာေမွေစရန်   ကားလမ်းအြပင်     ရထား 

ှင့်သယ်ယူိုင်ေစရန်၊     ေရေကာင်းမှသေ  ဘာြဖင့ ်

သယ်ယူပိုေဆာင်ိုင်ေစရန ်  စီစ်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အစုိးရအဖဲွများအေနြဖင့် 

အေရာင်းဆိင်ုများှင့ည်ိ  င်းပီး သယ်ယပူိုေဆာင်ေရး 

အဆင်ေြပေစရန် ပူးေပါင်းညိ  င်း စစီ်ေပးကရန်ှင့ ်

အြခားအခက်အခဲများရှိပါက   ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း 

တင်ြပရန်ှင့် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့ ်အကံeာဏ်များ 

ရှိပါက ေဆွးေွးေပးကရန ်ေြပာကားသည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ဆက်လက်၍     ယူရီးယားေြမဩဇာ   ဝယ်ယူ 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရး   ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ  အတွင်း 

ေရးမှး    အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်    ဦးခန်ေဇာ်က 

ယူရီးယားေြမဩဇာများ    ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

နယ်ေြမ၊   တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အသီးသီးမ ှ

မိနယ်များရိှ အေရာင်းဆိင်ုများသို သယ်ယပူိုေဆာင် 

ြဖန်ြဖးေရာင်းချမည့ ်အစအီစ်များကိလုည်းေကာင်း၊ 

Consortium အဖွဲကိုယ်စား တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 

ေဆာင်ရက်မည့ ်လုပ်ငန်းစ်များကိုလည်းေကာင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချပ်မှ    တာဝန်ရှိသူ 

တစ်ဦးက ြဖန် ြဖးေရာင်းချမည့် အစီအစ်များကို 

လည်းေကာင်း၊         တက်ေရာက်လာကေသာ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ/တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

အဆင့ ်ယရူီးယားေြမဩဇာ ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရာင်းချ 

ေရးလပ်ုငန်းကီးကပ်မ ေကာ်မတမှီ တာဝန်ရိှသမူျား 

က မိမိတိုသက်ဆိုင်ရာက  များအလိုက ်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်လုပ်ငန်းစ်များကိ ုရှင်းလင်း 

ေဆွးေွးသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက တင်ြပချက် 

များအေပ       ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးပီး 

နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားသည်။    သတင်းစ်

ယူရီးယားေြမဩဇာများကို တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ အေရာင်းဆိုင်များသို

သယ်ယူပိုေဆာင်ြဖန်ြဖးေရာင်းချမည့် အစီအစ်များှင့်စပ်လျ်းသည့်အစည်းအေဝး ကျင်းပ

ကျံေပျာ်    ဇွန်    ၂ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ်   ဦးတင်ေမာင်ဝင်းသည ်

လုံ ခံေရးှင့်  နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး  ဗိုလ်မှးကီးေကျာ်စွာလ  င်ှင့် 

တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူယေနမွန်းလဲွ ၁ နာရကီ ကျေံပျာ်မိ အမှတ်(၁)

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌  ေကျာင်းအေြခြပ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေနမ ကို ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

ေရှးဦးစွာ တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်သည် အထက(၁) ေအာင်ဆန်း 

ခန်းမအတွင်း၌ အသက်ငါးှစ်မှ ၁၂ ှစ်အတွင်းရိှ ကေလးငယ်များအား 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေနမ ကိ ု လှည့်လည်ကည့် ကာ 

ကေလးငယ်များှင် ့မိဘများအား အားေပးစကားေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင် ့တာဝန်ရှိသူများသည ်

ေကျာင်းသိပ ံစမ်းသပ်ခန်းသို   သွားေရာက်ကည့် ရာ  ေကျာင်းအုပ ်

ဆရာကီး ဦးလှိင်ုက  သပိ ံခန်းသံုးပစ ည်းများကိ ု ရှင်းလင်းြပသသည်။ 

ယင်းေနာက ်တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က  ေကျာင်းတွင်အသုံးြပရန် 

စာအပ်ုှင့်စာေရးကရိယိာများ၊ ှာေခါင်းစည်းများ လက်သန်ေဆးရည် 

ဘူးများှင် ့ အလှေငွများကိ ု ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီးထံသို    ေပးအပ် 

လှဒါန်းသည်။ ေကျာင်းေနအရယ်ကေလးများအားလုံး ေကျာင်းအပ်ံှ၍ 

ပညာသင်ကားိုင်ေရး၊      ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်သာယာလှပေရး၊ 

ေကျာင်းဥပဓုိပ်ေကာင်းမွန်ေရးတုိကုိ  ပညာေရးဌာန   တာဝန်ရိှသမူျား 

ှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးသည်။

ကျံေပျာ်မိနယ်တွင် အသက်ငါးှစ်မှ ၁၂ ှစ်အတွင်းရိှ ကေလးငယ် 

များအတွက် ေကျာင်းအေြခြပ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ု

ယေနမှစတင်၍  အေြခခပံညာေကျာင်းေပါင်း ၃၀ ရိှ ကေလးငယ် ၂၆၈၁ 

ဦးအား စတင်ထိုးှံလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

 မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ကျံေပျာ်မိ အထက(၁)၌ ေကျာင်းအေြခြပ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံ



ဇွန်  ၃၊   ၂၀၂၂

သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများြဖင့် တစ်ခုတည်းေသာကမ  ာေြမကို ပူးေပါင်းပါဝင်ထိန်းသိမ်းကပါစို

 ၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေနအထိမ်းအမှတ ်ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

ေဒါက်တာဝင်းထိန် 

(ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန)

 သစ်ေတာေဂဟစနစ်များသည် ကမ  ာေြမအတွက် မရိှမြဖစ်ေသာ အဆုတ် 

ှင့် အလားသဏ ာန်တူပါသည်။    ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ၏    အကျိး 

သက်ေရာက်မ ကို ေလ ာ့ချေပးရန်အတွက် ကာဗွန်အေြမာက်အြမားကို 

စပ်ုယေူပးြခင်း၊ ကမ  ာကီးပေူွးလာမ ကိ ုထန်ိးညေိပးြခင်း၊ မိုးရာသွန်းမ ကိ ု

ြဖစ်ေပ ေစကာ ကည်လင်ေသာေရကိုရရှိ   

 တစ်ခုတည်းေသာကမ  ာေြမကို သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများြဖင့် 

ကာကွယ်ြခင်း၊ ြပန်လည်ထန်ိးသမ်ိးြခင်းှင့ ်စ်ဆက်မြပတ် စမီခံနခဲွ်ြခင်း 

သည် ယခုလက်ရှိ လူသားများအတွက် အကျိးြပုံသာမက ေနာင်လာ 

မည့် အနာဂတ်မျိးဆက်များစွာကိုလည်း အကျိးြပိုင်မည်

(ယမန်ေနမှအဆက်)

၂၀၅၀ ြပည့်ှစ်တွင် တုိးတက်လာေသာ လူဦးေရ 

အတွက်  စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်မှာ   ယခုလက်ရှိ 

ထတ်ုလပ်ုိင်ုမ ထက် ၅၀ ရာခိင်ု န်း လိအုပ်လာမည် 

ြဖစ်ေကာင်း UNEP မှ ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ခန်မှန်း 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ုပ်က င်းေလာင်စာအေြခခံ 

စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မ  လုပ်ငန်းများမှာ ေလထုထဲသို 

မှန်လုအံမ်ိဓာတ်ေငွထတ်ုလ တ်မ ကိ ုတိုးတက်ေစပီး 

ကမ ာကီး ပေူွးလာမ ှင့အ်တ ူရာသဦတေုြပာင်းလ ဲ

မ ကိုပါ အားေပးပါသည်။ အဆိုပါစိန်ေခ မ များကို 

ေလ ာခ့ျိင်ုေရးအတွက် သဘာဝအေြခြပ ြပန်ြပည့် 

ဖိးမဲစွမ်းအင်ြဖစ်သည့ ်  ေလစွမ်းအင်၊   ေရအား 

လ ပ်စစ်စွမ်းအင်၊   ေနစွမ်းအင်တိုကို   အစားထိုး 

ထုတ်လုပ်အသုံးြပလာကပါသည်။  တုတ်ိုင်ငံ 

သည် ြပန်ြပည့်ဖိးမစွဲမ်းအင်က  တွင် လွန်ခဲသ့ည့် 

ဆယ်စှုစ်များအတွင်း ကီးမားစွာ ရင်းီှးြမပ်ံှခဲ့ပီး 

China Briefing (၂၀၂၂) တွင်   National Energy 

Administration (NEA) ၏    ေဖာ်ြပချက်အရ 

တတ်ုိင်ုင၏ံ တပ်ဆင်ပီး ြပန်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင် 

သည် ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ၁၀၆၃ Gigawatts (GW)

အထိ ရှိခဲ့ပီး တုတ်ိုင်ငံ၏ စုစုေပါင်း ဓာတ်အား 

ထုတ်လုပ်ိုင်မ ပမာဏ၏ ၄၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။ ဤသိုြဖင့ ်ကမ ာ့အင်အားကီးိုင်ငံြဖစ ်

သည့ ်တတ်ုိင်ုငသံည် စွမ်းအင်က  တွင် သဘာဝ 

ကို အေြခြပပီး ကာဗွန်ထုတ်လ တ်မ နည်းေသာ 

နည်းစနစ်များကိအုသုံးြပလျက် တစ်ခတုည်းေသာ 

ဤကမ ာေြမ ေရရှည်တည်တံ့ေအာင် ထိန်းသိမ်း 

လျက်ရှိပါသည်။ 

သစ်ေတာက  မှာ   ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ  

ဆိင်ုရာ စန်ိေခ မ များအတွက် ကမ ာေြမကိ ုြပန်လည် 

ထိန်းသိမ်းိုင်မည့် အထိေရာက်ဆုံးေသာက   

တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ကမ ာ့ိုင်ငံများတွင ် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်မ အများဆုံးေသာ   သဘာဝအေြခြပ 

ေြဖရှင်းနည်းများမှာ ေြမအရည်အေသွး ကျဆင်း 

ေနေသာေနရာေဒသတွင် သစ်ေတာဧရိယာအြဖစ ်

ြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်း၊ ခုတ်လှဲပီးေနရာတွင ်

သစ်ေတာြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်း၊ လူထုအေြခြပ 

သစ်ေတာဧရိယာ  ဖန်တီးြခင်း၊   သီးှံသစ်ေတာ 

ေရာေှာစိုက်ပျိးြခင်းတို  ြဖစ်ပါသည်။  ယခုအခါ 

ဝါးစိုက်ပျိးေရးကိုလည်း သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်း 

နည်းများတွင် ပါဝင်လာသည်ကိုေလ့လာေတွရှိရ

ပါသည်။ သစ်ေတာေဂဟစနစ်များသည် ကမ ာေြမ 

အတွက် မရိှမြဖစ်ေသာ အဆတ်ုှင့ ်အလားသဏ ာန် 

တူပါသည်။    ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ၏    အကျိး 

သက်ေရာက်မ ကို ေလ ာ့ချေပးရန်အတွက ်ကာဗွန် 

အေြမာက်အြမားကိ ုစပ်ုယေူပးြခင်း၊ ကမ ာကီးပေူွး 

လာမ ကိ ုထိန်းညေိပးြခင်း၊ မုိးရာသွန်းမ ကိ ုြဖစ်ေပ  

ေစကာ   ကည်လင်ေသာေရကိ ု   ရရှိေစပါသည်။ 

သစ်ေတာေဂဟစနစ်များသည ်     သဘာဝနည်း 

အားြဖင့ ်ကာဗွန်စပ်ုယူိင်ုမ မှာ သာလွန်ေကာင်းမွန် 

သည့်အတွက်   ေလထုအတွင်းရှ ိ   ကာဗွန်များကိ ု

ေလ ာခ့ျေပးြခင်းြဖင့ ်ကမ ာေြမကိ ုြပန်လည်သန်ရှင်း 

ေစမည်မှာ ေသချာပါသည်။

ညစ်ညမ်းမ ထိန်းချပ်ကာကွယ်ေရးအတွက ်

သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများ

ကမ ာတစ်ဝန်းရှိ    မိကီးများသည ်  ေလထု 

ညစ်ညမ်းမ ၊    မိြပအပူဒဏ်ြပင်းထန်မ ၊   ေရထု 

ညစ်ညမ်းမ ှင့ ်ေရလ ံမ များစသည့ ်စန်ိေခ မ များှင့် 

ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ အဆိုပါပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

ြပဿနာများထဲတွင ်ေလထုညစ်ညမ်းမ ှင့် မိြပ 

အပူဒဏ်ေကာင့်    အရယ်မတိုင်မီေသဆုံးမ ှင့် 

ကျန်းမာေရးြပဿနာကိ ုြမင့မ်ားေစပါသည်။ UNEP 

၏ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ေဖာ်ြပချက်အရ ေလထညုစ်ညမ်းမ  

သည် ှစ်စ် အရယ်မတိင်ုမ ီေသဆုံးမ  ကိုးသန်းခန်  

ြဖစ်ေပ ေစပီး အြခားပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ ကျန်းမာ 

ေရးအ ရာယ်များေကာင့ ်   ှစ်စ် သန်းှင့်ချ၍ီ 

ေသဆုံးရသည်ဟ ု ခန်မှန်းထားသည်။   ထိုအြပင ်

ကမ ာေပ တွင် ြဖစ်ပွားေနေသာ ေရာဂါအားလုံး၏ 

ေလးပံုတစ်ပံုခန်သည် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ၊ ေလထ ု

ှင့ ်ေရထညုစ်ညမ်းမ ၊ အဆပ်ိသင့ဓ်ာတပုစ ည်းများ 

ှင့်  ထိေတွမ အပါအဝင်    သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ဆိင်ုရာ အ ရာယ်များမှ ြဖစ်ေပ လာေကာင်းလည်း 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။    ေလထုညစ်ညမ်းမ ကိ ုကမ ာ ့

ကျန်းမာေရးအဖဲွ  (World Health Organization-

WHO)က ကျန်းမာေရးအတွက် အကီးမားဆုံးေသာ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ စိန်ေခ မ ဟု သတ်မှတ်ထားပါ 

သည်။  ကုလသမဂ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ဆိုင်ရာ  

မေူဘာင်ကွန်ဗင်းရှင်း (United Nations Framework 

Convention on Climate Change-UNFCCC) ၏ 

၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖာ်ြပချက်တွင် ကမ ာတစ်ဝန်းရိှ လူ ၁၀ 

ဦးတွင်   ကုိးဦးသည် WHO ၏ လမ်း န်ချက်ထက် 

ေကျာ်လွန်ေသာ ညစ်ညမ်းေလထကုိ ု ှ  က်မေိနက 

ပါသည်။  လူထုအေြခြပ   သစ်ေတာစိုက်ခင်းများ 

တည်ေထာင်ြခင်းသည်လည်း ေလထုထဲမှ   ကာဗွန်ဒိင်ု 

ေအာက်ဆိုက်ဓာတ်ေငွကိ ု     ေလ ာ့ချေပးိုင်ပီး   

ညစ်ညမ်းေသာေလထုကိ ုသန်စင်ေပးိုင်ပါသည်။    

မိြပဧရိယာအတွင်း ေလထုညစ်ညမ်းမ ၊ အပူချနိ် 

ြမင့်မားမ ှင့် ေရထုညစ်ညမ်းမ တိုအတွက်    မိြပ

အပန်းေြဖေနရာများဖန်တီးေပးြခင်း၊    လမ်းလယ် 

က န်းများတွင်     အလှသစ်ပင်များစိုက်ပျိးြခင်း၊    

ေရဝပ်ေြမေနရာများကိ ု    ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်ပီး 

ေရထိန်းသိမ်းိုင်ရန ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ေရကန်များ 

တူးေဖာ်ပီး  မိုးေရစီးဆင်းမ ကို    ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

မိြပလမ်းများေပ တွင် မိုးေရများ စမိ့ဝ်င်ိင်ုေအာင်       

ေဆာင်ရက်ြခင်းစသည်တုိကုိ  ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့်  

မိြပပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ စန်ိေခ မ များကိ ုေလ ာခ့ျ 

ပီး  ကမ ာေြမကို   ြပန်လည်ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက် 

ိုင်ပါသည်။

ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများထိန်းသိမ်းေရးအတွက ်

သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများ

ကမ ာေပ ရိှ သက်ရိှသက်မ့ဲအရာအားလံုးသည် 

တစ်ခုှင့်တစ်ခု    အြပန်အလှန်ချတိ်ဆက်ေနပီး  

ဇဝီမျိးစုမံျိးကဲွများသည် အားလုံး၏ အေြခခအံချက် 

ြဖစ်ပါသည်။ ဤကမ ာေပ တွင် ၎င်းတိုမရှိပါက 

ကမ ာေြမမှ   ြဖည့်စွမ်းေပးေနသည့ ်   ေဂဟစနစ် 

ဝန်ေဆာင်မ များြဖစ်သည့ ်စားနပ်ရိက ာ၊ သန်ရှင်း 

ေသာ ေရှင့ ်ေလတိုကိ ုရရိှိင်ုေတာမ့ည် မဟတ်ုေပ။ 

ေဂဟစနစ်များ  ပျက်စီးယိုယွင်းြခင်းှင့ ် ဇီဝမျိးစုံ 

မျိးကဲွများ ကျဆင်းြခင်းသည် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲ 

မ ကိ ုပိုမိုဆိုးရားေစပီး လူတိုအတွက ်ကျန်းမာေရး၊ 

သန်ရှင်းေသာေလ၊ ေရှင့် အစားအစာများကို ပံ့ပိုး 

ေပးသည့ ်သဘာဝြဖစ်စ်များကိ ုခမ်ိးေြခာက်လျက် 

ရှိသည်။ ကျန်းမာေကာင်းမွန်ေသာေဂဟစနစ်များ

သည် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ဆုိင်ရာ သက်ေရာက်မ  

များမှ လသူားများကိ ု  ကာကွယ်ေပးိင်ုပီး  သဘာဝ 

အေြခခံေြဖရှင်းနည်းများသည် ပါရီသေဘာတူညီ 

ချက်တွင်ပါရှိေသာ  ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ေလ ာ့ချ 

ေရးလိုအပ်ချက်များ၏ ၃၇ ရာခိုင် န်းအထိ ပံ့ပိုး 

ေပးိုင်ေကာင်း IUCN ၏ Post-2020 Global 

Biodiversity Framework အတွက် Key Indicator 

ဆိုင်ရာ  ေဆွးေွးညိ  င်းချက်တွင ်  ေဖာ်ြပထားပါ 

သည်။ သဘာဝအေြခြပ ေြဖရှင်းနည်းများအေနြဖင့ ်

ဇဝီမျိးစုမံျိးကဲွများကိ ုထန်ိးသမ်ိးိင်ုရန်   ေဂဟစနစ် 

များကို  ြပန်လည်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ တရားမဝင်သစ ်

ထုတ်လုပ်ြခင်းကိ ုတားြမစ်ြခင်း၊  ေရရှည်တည်တံ ့

ေသာ စိုက်ပျိးနည်းစနစ်များကို ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

မိြပဧရိယာအတွင်းရှ ိလူထုအပန်းေြဖစရာေနရာ 

များကိ ုဖန်တီးြခင်း၊ သဘာဝထန်ိးသမ်ိးေရးနယ်ေြမ 

များကိ ုသတ်မှတ်ပီး ေဂဟစနစ်များကိ ု ထန်ိးသမ်ိး 

ြခင်း  စသည်တိုကို ေဆာင်ရက်ိုင်ပါသည်။

   ကမ ာ့ိုင်ငံများ၏    ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ 

ေလ ာခ့ျေရးှင့ ်လိက်ုေလျာညေီထရိှွေစေရးဆိင်ုရာ   

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မည့ ် လုပ်ငန်း 

အစအီစ်တွင် သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများ၏

 အခန်းက   

IUCN ၏ Post-2020 Global Biodiversity 

Framework ှင့်စပ်လျ်းေသာ ေဆွးေွးချက်တွင်  

သုံးပုံှစ်ပုံေသာ ိုင်ငံများသည ်ပါရီသေဘာတူညီ 

ချက်ပါ ကတကိဝတ်များ   အေကာင်အထည်ေဖာ်ိင်ု 

ေရးအတွက် ၎င်းတို၏ ိုင်ငံအဆင့် ရာသီဥတု 

ေြပာင်းလဲမ ဆိုင်ရာ အစီအစ်များတွင် သဘာဝ 

အေြခြပေြဖရှင်းနည်းများကိ ုထည့သွ်င်းထားပီးြဖစ် 

သည်။ ပါရသီေဘာတညူခီျက် ကတကိဝတ်များအရ 

ိင်ုငအံများစသုည် ၎င်းတို၏ အမျိးသား ရာသဦတ ု

ေြပာင်းလဲမ  ေလ ာ့ချေရးှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှ ိ

ေစေရးဆုိင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက် 

မည့်လုပ်ငန်းအစီအစ် (National Determined 

Contributions-NDCs) တွင် သဘာဝအေြခြပ 

ေြဖရှင်းနည်းများကိ ုေပါင်းစပ်ေရးဆဲွလာကသည်ကိ ု

ေလလ့ာေတွရိှရပါသည်။    Global Sustainability   

အဖွဲအစည်းမှ      Seddon et al., (2020) ၏ 

သုေတသနေလ့လာမ တစ်ခု၌ ိုင်ငံေပါင်း ၁၀၄ 

ိုင်ငံ၏ NDCs ၌ သဘာဝှင့် လိုက်ေလျာညီေထ ွ

မ ရှိေသာ အစိတ်အပိုင်းများတွင ်သဘာဝအေြခြပ 

ေြဖရှင်းနည်းများကဲ့သိုေသာ        ထိန်းသိမ်းေရး 

လုပ်ေဆာင်မ များ ပါဝင်လာေကာင်း၊ ၇၇ ိုင်ငံမှာ   

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ     ေလျာ့ပါးသက်သာေရးှင့်    

လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေရး   ှစ်ခုစလုံးကိုလည်း 

ေကာင်း၊   ကျန်ရိှ ၂၇ ိင်ုငတွံင်  ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ     

ေလျာ့ပါးသက်သာေရး တစ်ခုတည်းကိုသာလည်း 

ေကာင်း ထည့သွ်င်းေရးဆဲွထားေကာင်း ေဖာ်ြပထား 

ပါသည်။ ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ ၏ အေကာင်းတရား 

များှင့်   အကျိးဆက်များကိ ုေြဖရှင်းေလ ာ့ချရန် 

အတွက် သဘာဝေဂဟစနစ်ကိ ု  ေထာက်ပံေ့ပးေသာ   

ေဆာင်ရက်ချက်များှင့် လုပ်ေဆာင်မည့် ရည်ရယ် 

ချက်များကိ ုိုင်ငံများ၏ NDCs တွင် အေလးထား 

ေဖာ်ြပလာကပါသည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများ

 အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနမ  

ြမန်မာိင်ုငတွံင် သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်း 

များကုိ တွင်ကျယ်စွာအသံုးြပ၍ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်မ လုပ်ငန်းများစွာ    ေဆာင်ရက်ေနသည်ကို 

ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။   ဥပမာအားြဖင့ ်  မိြပ 

ဧရယိာ သန်ရှင်းသာယာလှပေရးအတွက် ပန်းအလှ 

ပင်များ စိုက်ပျိးြခင်း၊ လမ်းလယ်က န်းများကို ပန်း 

အလှပင်များြဖင့ ်အလှဆင်ြခင်း၊ မိြပေနြပည်သူ 

များအတွက် အပန်းေြဖစရာ ပန်းဥယျာ်၊ ေရပန်း 

ဥယျာ် စသည်တုိကုိ ဖန်တီးေပးြခင်း၊ စားနပ်ရကိ ာ 

ဖူလုံေရးှင့်စပ်လျ်း၍   ေအာ်ဂင်းနစ်စိုက်ပျိးေရး၊ 

စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ   အေလ့အကျင့်ေကာင်းများ၊ 

သစ်ေတာသီးှံ ေရာေှာစိုက်ခင်း စသည်တိုကို 

ေဖာ်ေဆာင်ေပးြခင်း၊  ေရအရင်းအြမစ်ထိန်းသိမ်း

ေရးှင့ ်စပ်လျ်း၍    ေရေဝေရလဲေဒသများရှိ 

သစ်ေတာဧရိယာကို   ြပန်လည်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

ြမစ်ေကာင်းကမ်းပါးများ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်မ မှ ေလ ာ့ချုိင်ေရးအတွက် 

ကမ်းိုးတန်းေဒသများတွင် ပင်လယ်ဒေီရေတာများ 

ကို ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်းှင့ ် ြပန်လည်ထိန်းသိမ်း 

ြခင်း စသည်တိုကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ၊ 

အစိုးရမဟုတ်ေသာ    ြပည်တွင်းှင့ ်  ိုင်ငံတကာ 

အဖွဲအစည်းများမှ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင ်

ရက်လျက်ရှိသည်။ ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲ ထိန်းသိမ်းေရး 

အတွက် အင်းေလးကန်ေတာိုင်းတိရစ ာန် ေဘးမဲ့ 

ေတာှင့ ်အင်းေတာ်ကီး ေတာိင်ုးတရိစ ာန် ေဘးမဲ ့

ေတာတိုကို လူသားှင့် ဇီဝအဝန်းနယ်ေြမအြဖစ ်

သတ်မှတ်ပီး ကမ ာေြမ ြပန်လည်ရှင်သန်လာေရး 

အတွက် သဘာဝအရင်းအြမစ်များကို ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။  သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ 

ေဖာ်ြပချက်အရ  ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ  သစ်ေတာ 

မူဝါဒတွင် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများကို 

ြမန်မာိုင်ငံဧရိယာ၏ ၁၀ ရာခိုင် န်းအထိ တိုးချဲ 

ဖွဲစည်းရန ်လျာထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယေန  

အထိ  ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ပီးေသာ   သဘာဝ 

ထန်ိးသမ်ိးနယ်ေြမ ၄၅ ခအုနက် အာဆယီေံဒသတွင်း 

ဇီဝမျိးစံုမျိးကဲွ၊ ေဂဟစနစ်ှင့်  စာမျက်ှာ ၇ သို 



ဇွန်  ၃၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ယ်ေကျးမ တိုအရ အာဆီယံအေမွအှစ်ဥယျာ် 

(ASEAN Heritage Park-AHP) ရှစ်ခုှင့်   ရမ်ဆာ 

ကွန်ဗင်းရှင်း  (Ramsar Convention)မှ ိင်ုငတံကာ 

အဆင့် အေရးပါသည့်  ရမ်ဆာေရဝပ်ေဒသအြဖစ ်    

သတ်မှတ်ခထံားရသည့ ်  သဘာဝ ထန်ိးသမ်ိးနယ်ေြမ 

ငါးခုရှိပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ဆိင်ုရာ မဝူါဒှင့ ်ဥပေဒများ

ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်ကမ ာေြမ၏ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသမ်ိးေရးှင့ ်သဘာဝသယဇံာတ အရင်းအြမစ် 

များအား သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများှင့ ်

ေရရှည်တည်တံစွ့ာ ထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်အသုံးြပိင်ု 

ေရးအတွက် ိုင်ငံတကာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

သေဘာတညူခီျက်များတွင် အဖဲွဝင်အြဖစ် ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ  ကုလသမဂ စ်ဆက်မြပတ် 

ဖွံဖိးတိုးတက်မ ပန်းတိုင်များကိ ု     ြပည့်ေြမာက ်

ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ်ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည ်

တည်တံခ့ိင်ုမဲပီး ဟန်ချက်ညေီသာ ဖံွဖိးတိးုတက်မ  

စီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) (Myanmar Sustainable 

Development Plan-MSDP) ကို ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် 

ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ MSDP ၏   ရည်မှန်းချက်များ 

ြပည့်မီေစေရးှင့်   ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ု  က  အသီးသီးတွင ်  ေပါင်းစပ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရးအတွက ်အမျိးသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာမူဝါဒ (၂၀၁၉)၊ ြမန်မာိုင်ငံ 

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ဆုိင်ရာမူဝါဒ (၂၀၁၉)၊ မဟာ 

ဗျဟာှင့ ်ပင်မလပ်ုငန်းအစအီစ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀)၊ 

အမျိးသားအဆင့်စွန်ပစ်ပစ ည်းစီမံခန်ခွဲမ  မဟာ 

ဗျဟာှင့်လုပ်ငန်းအစီအစ်    (၂၀၁၈-၂၀၃၀)၊ 

ိင်ုငအံဆင့ ်ဇဝီမျိးစုမံျိးကဲွဆိင်ုရာ မဟာဗျဟာှင့် 

လပ်ုငန်းစမီခံျက် (၂၀၁၅-၂၀၂၀)များပါ ြပ  ာန်းချက် 

များှင့်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ ် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ  ထန်ိးချပ် 

ကာကွယ်ေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ အရည် 

အေသွးှင့်စံချနိ်စံ န်း(၂၀၁၅)ှင့် ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိခုိက်မ ကိ ုေလ ာ့ချုိင်ေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထခိိက်ုမ ဆန်းစစ်ြခင်း လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ (၂၀၁၅) 

စသည်တိုကို   ြပ  ာန်း၍   ဤကမ ာေြမ စိမ်းလန်း 

သာယာေရးအတွက ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

အချနိ်ရှိခိုက်လုံလစိုက်

သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်းများသည် ရာသ ီ

ဥတုေြပာင်းလဲမ ၊ ဇီဝမျိးစံုမျိးကဲွများ ေပျာက်ကွယ် 

မျိးသ်ုးြခင်း၊ ေလထှုင့ ်ေရထညုစ်ညမ်းမ ှင့အ်တ ူ

သဘာဝေဘးအ ရာယ် မျိးစုံ ကံေတွေနရေသာ 

ဤကမ ာေြမအား ပိုမိုေလျာ့ပါးသက်သာေအာင ်

စွမ်းေဆာင်ိုင်ေသာ  လုပ်ငန်းစ်များြဖစ်ပါသည်။ 

University of Oxford ၏ ၂၀၂၁ ခှုစ် ထတ်ုြပန်ချက် 

အရ သဘာဝအေြခြပ ေြဖရှင်းနည်းများသည ်

ကမ ာကီး၏ ပူေွးလာမ ကိ ု၂၀၅၅ ခုှစ်တွင် သုည 

ဒသမ ၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ှင့ ်၂၁၀၀ ြပည့်ှစ်တွင ်

သုည ဒသမ ၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထ ိေလ ာ့ချိုင် 

ေကာင်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်း 

နည်းများကို ပိုမိုအေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်သည ်

ှင့်အမ    ဤကမ ာေြမ   ကံေတွခံစားေနရေသာ  

ပတ်ဝန်းကျင်၊ စီးပွားေရး၊ လမူ ေရးဆိင်ုရာစန်ိေခ မ  

များကိ ုအချန်ိတိအုတွင်း ေလ ာခ့ျိင်ုေလြဖစ်ပါသည်။ 

ကုလသမဂ အတွင်းေရးမှးချပ ်       အန်တိုနယုိီ 

ဂူတာရက်စ်ကလည်း  က န်ေတာ်တုိေနထုိင်ေသာ 

ဤကမ ာေြမသည် တစ်ခတုည်းသာရိှေသာေကာင့ ်

သူကိုကာကွယ်ရန ် အရာအားလုံးကိ ု လုပ်ေဆာင် 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  အြမန်ေဆာင်ရက်ရန်လည်း 

လိုအပ်ေကာင်း    တိုက်တွန်းေြပာကားထားပါ

သည်။  သိုြဖစ်ပါ၍   က န်ေတာ်တိုေနထိုင်ေသာ  

ဤကမ ာေြမကိ ုြပန်လည်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန ်

အချန်ိရိှခုိက်လံုလစုိက်ရန်                 အေရးကီးလှပါ

သည်။  

တစ်ခုတည်းေသာ ကမ ာေြမကိ ု

ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကပါစို

ကမ ာေြမ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာေြပာင်းလဲမ  

များသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်ကုန်ကျ 

စရိတ်များေစြခင်း၊ ှစ်စ် သန်းှင့်ချေီသာ အရယ် 

မတုိင်မီေသဆံုးြခင်းှင့် ခက်ခက်ခခဲ ဲရရိှထားေသာ 

ဖွံဖိးတိုးတက်မ ၏     အသီးအပွင့်များကိုလည်း 

ထိခိုက်ေစပါသည်။ ထိုအြပင ်ယေနေခတ် လူငယ် 

များှင့် အနာဂတ်မျိးဆက်များ၏ ရှင်သန်ေနထိုင် 

ေရးသည ်အဘက်ဘက်ယိုယွင်းေနေသာ လက်ရှိ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ေခ မ များကိ ု   လက်ငင်း 

ေြဖရှင်းိုင်မ အေပ တွင် မူတည်ေနပါသည်။ ဤ 

ကမ ာေြမထမှံ ရာစှုစ်တစ်ခ ုသိုမဟတ်ု ထိုထက်ပိ၍ု 

အကျိးေကျးဇူးများစွာကိ ုရရိှိင်ုရန် ေဂဟစနစ်အရ 

ေကာင်းမွန်ေသာ၊ လူမ ေရးအရ သာတူညီမ ရိှေသာ 

သဘာဝအေြခြပေြဖရှငး်နည်းများတွင် ယခုအခါ 

ရင်းီှးြမပ်ံှရမည့် အချန်ိြဖစ်ပါသည်။ တစ်ခတုည်း 

ေသာကမ ာေြမကို သဘာဝအေြခြပေြဖရှင်းနည်း

များြဖင့ ်ကာကွယ်ြခင်း၊ ြပန်လည်ထန်ိးသမ်ိးြခင်းှင့ ်

စ်ဆက်မြပတ် စီမံခန်ခွဲြခင်းသည် ယခုလက်ရှိ 

လသူားများအတွက် အကျိးြပုသံာမက ေနာင်လာ 

မည့ ်အနာဂတ်မျိးဆက်များစွာကိလုည်း အကျိးြပ 

ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

အချပ်အေနြဖင့ ်ဤကမ ာေြမေပ တွင် ြဖစ်ေပ  

ေနေသာ ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ ၊ ဇဝီမျိးစုမံျိးကဲွများ 

မျိးသု်းေပျာက်ကွယ်မ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ  

တိုကို ေြဖရှင်းိုင်သူမှာ  အသိeာဏ်ပညာ ြမင့်မား 

ေသာ၊ ေတွးေခ ေြမာ်ြမင်တတ်ေသာ က န်ေတာ်တို 

ကိုယ်တိုင်ပင ်ြဖစ်ပါသည်။ က န်ေတာ်တို  လက်ရှိ 

ရင်ဆိုင် ကံေတွေနရေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

စိန်ေခ မ များ၏ ခါးသီးသည့် အေတွအကံများကို 

အနာဂတ်မျိးဆက်များ ဆက်လက်မခံစားရေရး 

အတွက် ေရရှည်တည်တ့ံမ မရိှသည့်  သံုးစဲွမ များကုိ 

စွန်လ တ်ပီး ေရရှည်တည်တ့ံေသာ ထုတ်လုပ်မ ှင့် 

သုံးစွဲမ တို    (Sustainable  production and 

consumption) ပါဝင်သည့်     သဘာဝအေြခြပ 

ေြဖရှင်းနည်းများကိ ုတတ်အားသေရေဆာင်ရက ်

သွားကရပါမည်။     က န်ေတာ်တို၏      အသပိညာ၊ 

eာဏ်ရည်eာဏ်ေသွး၊   နည်းပညာှင့်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ များြဖင့် သဘာဝှင့် က န်ေတာ်တို 

ငမ်ိးချမ်းစွာြဖင့ ်အတတူကွယှ်တဲွေနထိင်ုသွားေရး 

ကုိ UNEP ၏ Making Peace with Nature (၂၀၂၀)မှ 

လည်း   းေဆာ်ထားပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ဇွန်လ ၅ ရက် 

ေနတွင် ကျေရာက်မည့် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးေနမှစ၍ သဘာဝကိုအေြခြပေသာ ေြဖရှင်း 

နည်းများြဖင့်  ဤရာကီး၊  ဤကမ ာကီး ြပန်လည် 

စိမ်းလန်းရှင်သန်ေရး၊ ေရရှည်တည်တ့ံေရးအတွက် 

ကျရာက  မှ  ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကပါစိုဟု 

တိုက်တွန်း  းေဆာ်ေရးသားလိုက်ရပါသည်။       ။
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ရန်ကုန်   ဇွန်    ၂ 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏      ကီးကပ ်

ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တက သိုလ်တွင်း စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရး 

အတွက် ပထမအကိမ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ 

အခမ်းအနားကို   လှည်းကူးမိနယ ် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

တက သိုလ် (ေအာက်ြမန်မာြပည်) [Civil Service 

Academy (Lower Myanmar)]         မုခ်ဦးေရှှင့ ်

က န်းေရ ဝါလမ်းမကီးတစ်ေလ ာက်    လမ်းေဘး 

ဝဲယာများ၊ ရတနာသိဃ  ခန်းမဝန်းကျင်တို၌ ယေန  

မွန်းလဲွ ၃ နာရကီ ကျင်းပရာ ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန် 

အဖွဲ တာဝန်ခံအဖွဲဝင်  ဦးစိုးတင့်  တက်ေရာက်၍ 

ဦးေဆာင်စိုက်ပျိးေပးသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် တာဝန်ခအံဖဲွဝင် ဦးစိုးတင့က် 

အမှာစကားေြပာကားပီး  စိုက်ပျိးရမည့ ် စိန်ပန်း၊ 

ွယ်သာကီ၊ စက ပန်း၊  ေကျာက်ခက်ှင့ ် အာဆီယံ 

သေြပစသည့်  ပန်းအလှပင်များ၊ ပျ်းကတိုး၊ ပေိတာက်၊ 

စန်ိပန်း စသည့ှ်စ်ရှည်ပင်များှင့ ်အရပ်ိရေလကာပင် 

များကိ ု စမီ/ံ ဘ  ာဌာနကီး၊  သင်ကားေရးဌာနကီး 

ှင့ ်သင်တန်းသား သင်တန်းသ ူကိယ်ုစားလှယ်များကိ ု

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည)် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ

ပျိးပငမ်ျား ေပးအပ်သည်။   ယင်းေနာက ်  တာဝန်ခ ံ

အဖဲွဝင် ဦးစိုးတင့က် အမှတ်တရ အာဆယီသံေြပပင် 

အား စိုက်ပျိးေပးသည်။ 

အဆိုပါ  မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲသို   ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းတက သိလ်ု (ေအာက်ြမန်မာြပည်)မှ ဒတုယိ 

ပါေမာက ချပ်များ၊  ဌာနကီးမှးများ၊   ပါေမာက  

(ပညာဌာနမှး) များ၊ ဌာနမှးများ၊  သင်ကားေရး/

စီမံဌာနများမှ ဆရာ ဆရာမများ၊  အရာထမ်း၊ 

အမ ထမ်းများ၊   သင်တန်းသား   သင်တန်းသူများ 

စစုေုပါင်းအင်အား ၂၅၀ တက်ေရာက်ကပီး  သစ်ပင် 

ပျိးပင်စုစုေပါင်း ၁၁၅၀ တိုကို   စုေပါင်းစိုက်ပျိးက 

ေကာင်း သရိသည်။                                             သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂
ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန တပ်ဖဲွဝင်/ ဝန်ထမ်း အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းမသိားစမုျားက 

မိနယ်အသီးသီးရှ ိဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများသို  ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ ဆက်ကပ် 
လှဒါန်းြခင်းကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိသုိုေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယေနတွင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ ပျ်းမနား 
မိနယ်ရိှ စက်ုေံကျာင်းတိက်ုသိုလည်းေကာင်း၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး မတ်ိမိနယ် 
ရိှ မစုိးရိမ်စာသင်တုိက်သုိလည်းေကာင်း၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ပဲခူးမိနယ်ရိှ သာသနာ့ 
မ  ိင်ပါဠိတက သုိလ်ေကျာင်းတုိက်သုိလည်းေကာင်း၊ ရခုိင်ြပည်နယ် ေကျာက်ေတာ် 
မိနယ်ရိှ အမ်းတန်းစန်ိပရယိတ ိစာသင်တိက်ုသို လည်းေကာင်း၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ရှိ အန ဂုဏ်ရည် ေကျာင်းတိုက်သိုလည်းေကာင်း 
ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များအတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ်များကို  တာဝန်ရှိသူများက 
သွားေရာက်ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ် 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန  အေနြဖင့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးပစ ည်းများအား  ေရေကာင်း၊ 

ေလေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်းှင့ ်နယ်စပ်ဂိတ် 

အသီးသီးမ ှ   ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ 

စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရိှရာ ဇွန် ၂ ရက်တွင် 

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  ေလဆိပ်၌ 

ကုမ ဏီ ၁၀ ခုမှ Dianostic Kitsf And 

Laboratory Reagent ၃၀၀၊ Blood 

Grouping Anti-B ၃၀၀၊ Blood Grouping 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး ေဆးှင့ေ်ဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထတ်ုေပးလျက်ရိှ
Anti-D ၄၅၀၊  Latexslide Test ၂၀၊ 

Ketasma Tablet ၉၈၂၁ ခ၊ု Dazit Tablet 

၆၀၉၇ ခု၊ Ursocol 150 Tablet ၇၉၂၆ ခု၊ 

Esoz 20 Tablet ၄၉၉၈ ခု၊ Tacroz Forte 

Ointment အခု ၂၈၈၀၊ Meropenem For 

Injection Usp 500MG ၃၀၀၀၊ Candid 

Ear Drops ၁၁၀၄၀၊ Irovel H Tablet 

ငါးခု၊   Meropenem/Anfarm 1GM 

Injection ငါးခု၊ Uxim 100DS Dispersible 

Tablet ၄၀၀၀၊ Uxim-200 Tablet Usp 

၅၀၀၀၊ Adalimumab 20MG Injection 

၁၅ ခု၊ Chewable Gummies With 

Multivitamins & Minerals ၅၉၀၄ ခု၊ 

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမှ   ေဆးဝါးမျိးစုံ 

၁၆ မျိး (၃၁၃၄၄ ဒသမ ၅၂) ကလီိဂုရမ်ှင့ ်

နယ်စပ် (ချင်းေရ ေဟာ်)တွင် ကမု ဏှီစ်ခ ု

မှ Thermometer ၆၉၀၀၊ Digital Blood 

Pressure Monitor ၃၅၀၀၊ Nebulizer  

၁၀ ခ၊ု တစ်ကိယ်ုေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ

၂၃၀၀၀ တိုကို ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

သတင်းစ်

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ်လှဒါန်း



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

 ကိုမုတ်သုံ ေလချိညင်းေတာ့

    ေရ မိုးမင်း မေနသာ

    ြမးရ င်လိုလာ၊

    တခိမ့်ခိမ့်  ြမည်ဟည်းကာ

    လ ပ်စီးြဖာ ဝင်းခနဲ။

    တိမ်မည်းညိ ပတ်လည်ဝိုင်း

    အံုဆိုင်းလိုပဲ။

 ခါေတာ်မီ မုတ်သုံိုးလို

    ေရ မိုးမင်း ရာပီေလ

    စိမ်းစိုလိုေန၊

    တိုဘဝ တိုယာေြမ

    ြဖာေဝဖို ေြမာ်ေတွး။

    သီးှံစုံ အထွက်တိုးေအာင်

    စိုက်ပျိးစိုေလး။

 စိုက်ပျိးေြမ ေအာင်ေရရတဲ့

    မိုးဦးကျ တိုေတာရာ၊

    တက်သုတ်ှင် မရပ်မနား

    အားထုတ်ကတာ၊

    ွားတစ်ရှ်းရယ်နဲ

    အားတင်းလို ေကာင်းဆွဲရာ

    ေကာင်းထဲမှာ မျိးေစ့ချ။

    လက်ဆညီ လက်ချေကာင်းေလေတာ့

    ေကာင်းထဲမှာကျ။

 လက်ကျညီ အပင်ေပါက်ေတွက

    ထင်သေလာက် အားရစရာ

    ထွားသန်လိုက်တာ၊

    ေြမေတာင်ေြမာက် ေပါင်းသင်ကာ

   ေြမဩဇာ မှန်မှန်ေက း။

    တိုအေမွ တိုေြမကီးရယ်က

    ေရ သီးတယ်ေလး။       ။

ေရနံသာေမာင်ေကျာ်ွန်

တိုအေမွ တိုေြမကီးသာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်

(၂၀၂၂-၂၀၂၃) ပညာသင်ှစ် ဗုဒ ဓမ သင်တန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်
ရန်ကုန်   ဇွန်  ၂

သာသနာေရးှင့်     ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ    ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပ 

တက သိုလ်ဗုဒ ဓမ သင်တနး်များကုိ  ရန်ကုန်တုိငး် 

ေဒသကီး  မရမ်းကုန်းမိနယ် ဓမ ပါလကုန်းေြမ 

စွယ်ေတာ်ြမတ် ေစတေီတာ်အနီးရိှ အဆိပုါတက သိလ်ု 

သင်တန်းခန်းမအသီးသီး၌ COVID-19 စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများှင့်အည ီ   ဇွန် ၁ ရက်ေနတွင် စတင် 

ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရှိသည်။

သင်တန်းသုိ ဒီပလုိမာ၊ ဝိဇ ာဘဲွ၊ မဟာဝိဇ ာဘဲွ၊ 

ပါရဂူဘွဲသင်တန်းအသီးသီးမှ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ 

သင်တန်းသား သင်တန်းသ ူ၂၀၈ ပါး/ဦး စတင်တက် 

ေရာက်သင်ကားလျက်ရှိပီး ေခတ ပါေမာက ချပ် 

ဆရာေတာ် ဘဒ  ေဆကိ  အမှးြပေသာ သင်ကား 

ဆရာေတာ်ကီးများက ဝိနည်း၊ သုတ န်၊ အဘိဓမ ာ၊ 

သမထ၊ ဝိပဿနာ၊ ဓမ ာုေလာမ ဘာသာရပ်များ 

အြပင် Practical meditation ကိုပါ စတင်ပိုချ 

သင်ကားလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

အဆုိပါသင်တန်းအသီးသီးသုိ တက်ေရာက်က 

မည့် ြပည်ပိုင်ငံအသီးသီးမှ သင်တန်းသားများ 

ြပည်ပေလေကာင်းခရီးစ်များြဖင့ ်ထပ်မေံရာက်ရိှရန် 

ကျန်ရိှေနေသးေကာင်းှင့ ်သင်တန်းသားသစ် ကိဆိ ု

ပွဲအခမ်းအနား၊ ဒီပလိုမာေအာင်လက်မှတ်ေပးအပ်

ပဲွအခမ်းအနားှင့ ်ဘဲွှင်းသဘင်အခမ်းအနားများကိ ု

COVID-19 စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့ ်အညီ 

ဝန်ကီးဌာနအစီအစ်ြဖင့ ်  ဆက်လက်ကျင်းပ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။         သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာမျိးသိန်းေကျာ် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေတာင်ငူမိရှိ နည်းပညာတက သိုလ်(ေတာင်ငူ)၊ 

ကွန်ပျတာတက သိုလ်(ေတာင်ငူ)ှင့် အစုိးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်း(ေတာင်ငူ)သို ကည့် စစ်ေဆး
ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ေဒါက်တာမျိးသိန်းေကျာ်သည် တာဝန်ရိှသူ 

များှင့်အတူ ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ပဲခူးတိုင်းေဒသ 

ကီး ေတာင်ငူမိရိှ နည်းပညာတက သိလ်ု(ေတာင်င)ူ၊ 

ကွန်ပျတာတက သိုလ်(ေတာင်ငူ)ှင့် အစိုးရနည်း 

ပညာအထက်တန်းေကျာင်း(ေတာင်ငူ)သို   သွား 

ေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်ကွန်ပျတာ 

တက သိလ်ု(ေတာင်င)ူ သုိေရာက်ရိှပီး ပါေမာက ချပ်၊ 

ဌာနမှးများ၊  ဆရာဆရာမများှင့ ် ေတွဆုံကာ 

ိုင်ငံေတာ်၏ အနာဂတ်ြဖစ်သည့်  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကို ေမွးထုတ်ေပးရမည်ြဖစ်သည့ ်

အတွက် အမှန်တကယ် က မ်းကျင်တတ်ေြမာက်ပီး 

Knowledge၊ Skill၊ Attitudeတိုှင့် ြပည့်စုံေသာ 

လသူားအရင်းအြမစ်များကိ ုေလက့ျင့ြ်ပစပုျိးေထာင် 

ေပးရန် လိအုပ်ပါေကာင်း၊ ICT နည်းပညာကိ ုအကျိး 

ရိှစွာအသုံးချပီး အရည်အေသွးြပည့ဝ်ေသာ သင်ကား 

သင်ယူမ များ ြဖစ်ေစရန်လိုအပ်ပါေကာင်း၊ သုေတ 

သနလုပ်ငန်းများကို စ်ဆက်မြပတ် ြပလုပ်ေဆာင ်

ရက်ကရန်   လိုအပ်ပါေကာင်း၊   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ ေပျာ်ရ င်စွာ  သင်ကားသင်ယူိုင်မ  

ဝန်းကျင်ေကာင်းများ     စီစ်ထားရှိေပးိုင်ရန ်

လိုအပ်ပါေကာင်းေြပာကားပီး  ေကျာင်းဥပဓိုပ်

ေကာင်းမွန်ေစေရးှင့ ်သန်ရှင်းသာယာလှပေရးတိုကိ ု

အေလးထားေဆာင်ရက်သွားရန ်မှာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

စာသင်ခန်းများ၊  လက်ေတွခန်းများ၊ ကွန်ပျတာခန်း 

များတွင် ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ  သင်ကား 

သင်ယ ူေဆာင်ရက်ေနမ များှင့ ်စာကည့တ်ိက်ုတိုကိ ု

လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးကာ လိုအပ်သည်များ 

မှာကားကာ  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၏ 

အားကစားေဆာင်ရက်ေနမ ကို ကည့် အားေပးပီး 

အားကစားပစ ည်းများကိ ုေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။ 

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်တာဝန်ရိှ 

သမူျားသည် အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းေကျာင်း 

(ေတာင်ငူ)ှင့် နည်းပညာတက သိုလ်(ေတာင်ငူ)သို 

ေရာက်ရိှပီး  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား ေအးချမ်း 

ေပျာ်ရ င်စွာ ပညာသင်ကားေနသည်ကို ကည့်  

အားေပးသည်။  

ခရီးစ်အတွင်း ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

တက သုိလ်၊ ေကျာင်းများရိှ စာသင်ခန်းများ၊ လက်ေတွ 

ခန်းများ၊ ကွန်ပျတာခန်းများ၊ သင်ေထာက်ကပူစ ည်း 

များ၊ စာကည့်တိုက်၊ အလုပ်ုံများ၊ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူအိပ်ေဆာင်ှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတိုကို 

လှည့်လည်ကည် စစ်ေဆးကာ ပါေမာက ချပ်များ၊ 

ေကျာင်းအုပ်ကီးများ၊ ဌာနမှးများ၊ ဆရာဆရာမ 

များှင့် ဝန်ထမ်းများ၏  တင်ြပချက်များအေပ  

လိုအပ်သည်များကို    မှာကားညိ  င်းေပါင်းစပ ်

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။        သတင်းစ်

ေတာင်ကီး  ဇွန်  ၂

ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပိုင်း) ေတာင်ကီးမိရှ ိ

အမှတ်(၁) ၊အမှတ်(၁၀) အေြခခံပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းများသို ဇွန် ၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ရှမ်း 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း၊ ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးများှင့်   တာဝန်ရှိသူတိုက   ကွင်းဆင်း 

ကည့် ကေကာင်း သိရသည်။

အမှတ်(၁) ၊အမှတ်(၁၀)  အေြခခပံညာ အထက် 

တန်းေကျာင်းများတွင် အသက်(၈)ှစ်မှ အသက်(၁၂)

ှစ်အထိ ကိုဗစ်ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး Sinopharm 

ထိုးေပးေနမ ၊ ေသွးေပါင်ချန်ိတိင်ုးတာေပးေနမ တိုကိ ု

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊ တာဝန်ရိှ 

သူများက   လှည့်လည်ကည့်   အားေပးစကား 

ေြပာကားပီး  Grade(11)၊  Grade(10)၊Grade(9) 

တိုတွင်  ပညာသင်ကားေနေသာ  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကုိ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ 

ေကျာ်ထွန်းက မမိရိည်မှန်းချက်အတိင်ုး ပညာကိသုာ 

ကိးစားသင် ကားရန်၊ ပညာသင်ကားေနသည့အ်ချန်ိ 

လံု ခံေရးှင့်ပတ်သက်၍ စုိးရိမ်ေကာင့်ကမ မရိှရန်၊ 

ေကျာင်းြပင်ပကိုမထွက်ဘ ဲအိမ်ှင့်ေကျာင်းကိုသာ 

သွားကရန်၊ ေကျာင်းဝင်းထ၌ဲသာ ပညာသင်ကားရန် 

ှင့် ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးပီးေသာ် 

လည်း  ှာေခါင်းစည်းများကိ ုတပ်ဆင်ထားကရန ်

မှာကားခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ရှမ်းြပညန်ယ်ဝန်ကီးချပ ်အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်းများအား ကွင်းဆင်းကည့် 



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာွန် ေဖ၊    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းှင့ ်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဦက    ေဒါက်တာေမာင်ေမာင် 

ိုင်တိုသည် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေဇာ်ဝင်း၊ တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ ယေနနံနက် 

၉ နာရီတွင်   ေနြပည်ေတာ် ဇမ သီရိမိနယ် အမှတ် 

(၅) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၊ ဒက ိဏ 

သရီိမိနယ် အမှတ်(၁၈) အေြခခပံညာ အထက်တန်း 

ေကျာင်းများသိုသွားေရာက်၍ ဆရာဆရာမများှင့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်စွာ 

ပညာသင်ကား၊    သင်ယူေနမ များှင့်     အသက် 

ငါးှစ်မှ (၁၂)ှစ်အထိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

ေကျာင်းအေြခြပ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံ 

ေပးေနမ များကုိ သွားေရာက်ကည့် အားေပးကပီး 

လိုအပ်သည်များကို      ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက ်

ေပးသည်။  

ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးရာတွင် မိနယ်ြပည်သူ 

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမ ှတာဝန်ရှိသူများ၊  မိနယ် 

ေဆးုမှံ ဆရာဝန်များှင့ ်သက်ဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊ တပ်မေတာ်ေဆးအဖွဲမ ှဆရာဝန်များ 

ှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့ ်

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ  ဝန်ထမ်းများ 

ပူးေပါင်း၍ ကာကွယ်ေဆးမထိုးမ ီမဘိအပ်ုထန်ိးသ၏ူ 

ခွင့ြ်ပချက်ရယြူခင်း၊ ေကျာင်းသားေကျာင်းသမူျားကိ ု

ကိုယ်အပူချနိ် တိုင်းတာြခင်း၊ ေသွးေပါင်ချနိ်ြခင်း၊ 

ေရာဂါအခံ ရှိ၊မရှိ ေမးြမန်းြခင်းှင့ ်ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးပီးပါက ကျန်းမာေရးအတွက် ကာကွယ်ေနထိင်ု 

ရမည့်အစီအစ်များကိ ုေြပာကားေဆာင်ရက်ေပး 

ကပီး ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးကသည်။

ထိမှုတစ်ဆင့ ်ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးေဒါက်တာ

ွန်ေဖ၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေဇာ်ဝင်းှင့်သက်ဆိုင်

ရာတာဝန်ရှိသူများသည်   ေဇယျာသီရိမိနယ ်

အမှတ်(၁) အေြခခံပညာ အထက်တန်းေကျာင်းှင့် 

ပုဗ သီရိမိနယ် အမှတ်(၃) အေြခခံပညာအထက ်

တန်းေကျာင်းများသိုသွားေရာက်၍ ဆရာဆရာမ 

များှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေအးချမ်း 

ေပျာ်ရ င်စွာ ပညာသင်ကား၊ သင်ယူေနမ များှင့် 

အသက်ငါးှစ်မှ(၁၂)ှစ်အထိ    ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ ေကျာင်းအေြခြပ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးေနမ များကို သွားေရာက ်

ကည့် အားေပး၍ ေကျာင်းအတွက်လိုအပ်သည ်

များကို ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

အလားတူ    ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဦက    

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိုင်သည ်ပျ်းမနားမိနယ ်

အမှတ်(၁)အေြခခံပညာ အထက်တန်းေကျာင်း၊ 

ပုဗ သီရိမိနယ ်အမှတ်(၃) အေြခခံပညာ အထက် 

တန်းေကျာင်း၊ ဥတ ရသီရိမိနယ် အမှတ်(၁၂) 

အေြခခံပညာ  အထက်တန်းေကျာင်းများသို 

သွားေရာက်ပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကို 

ှာေခါင်းစည်းများ    ြဖန် ေဝေပးကာ ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့ ်ကိဗုစ်- ၁၉ 

ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးစည်းကမ်းချက်များှင့  ်

ေနထိုင်ကပီး ေကျာင်းစာများကို  အေလးထား 

ကိးစားသင်ယူကကာ  ယ်ေကျးလိမ ာေသာ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားြဖစ်ေအာင် ကိးစားက 

ေစလိုေကာင်းမှာကားပီး အသက် ငါးှစ်ှင့် (၁၂)

ှစ် အတွင်းရိှ ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသမူျား ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးမ ကိ ုလှည့်လည် 

ကည့် အားေပးပီး တာဝန်ရှိသူများကို လိုအပ် 

သည်များ မှာကားသည်။

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ  ေနြပည်ေတာ်တွင် 

အေြခခပံညာအထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မလူတန်း 

ေကျာင်း စုစုေပါင်း ၇၅၇ ေကျာင်း၊ ဘုန်းေတာ်ကီး 

သင်ေကျာင်း အထက်တန်း၊  အလယ်တန်း၊ မူလ 

တန်းေကျာင်း စုစုေပါင်း ၂၈ ေကျာင်း၊ ကိုယ်ပိုင ်

ေကျာင်း အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်း 

ေကျာင်း စုစုေပါင်း ၅၇ ေကျာင်း၊ စုစုေပါင်း ၈၄၂ 

ေကျာင်း ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်၍ ေကျာင်းသား ေကျာင်း 

သူ စုစုေပါင်း ၁၉၀၂၀၀  ေကျာင်းအပ်ှံပီး  ပညာ 

သင်ကားလျက်ရှိေကာင်း၊  အသက်(၅)ှစ်ှင့်(၁၂)

ှစ် အတွင်းရှိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူစုစုေပါင်း 

၁၀၉၆၈၂ ဦးကို ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။   

သတင်းစ်

ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်စွာပညာသင်ကားေနမ များှင့် 

ေကျာင်းအေြခြပ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးေနမ  ကည့် အားေပး

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် အေြခခံပညာ 

ေကျာင်းများကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် စတင်ဖွင့လှ်စ် 

၍ သက်ဆိုင်ရာအတန်းအလိုက် သင်ခန်းစာများ 

သင်ကားပိုချေပးလျက်ရှိသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ  ေနြပည်ေတာ်တွင ်

အေြခခံပညာ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မူလ 

တန်းေကျာင်း စုစုေပါင်း  ၇၅၇ ေကျာင်း၊ ဘုန်းေတာ် 

ကီးသင်ေကျာင်း အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မလူ 

တန်းေကျာင်း စုစုေပါင်း ၂၈ ေကျာင်း၊ ကိုယ်ပိုင ်

ေကျာင်း အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်း 

ေကျာင်း စုစုေပါင်း ၅၇ ေကျာင်း စုစုေပါင်း ၈၄၂ 

ေကျာင်းတို ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ပီး ယေနတွင် ေကျာင်း 

သား ေကျာင်းသ ူစစုေုပါင်း  ၁၅၈၅၂၅ ဦး တက်ေရာက် 

ပညာသင်ကားလျက်ရိှေကာင်းှင့် တုိင်းေဒသကီး 

ှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးရိှ အေြခခပံညာေကျာင်းများ၊ 

ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်းှင့ ်ကိုယ်ပိုင ်

ေကျာင်းများတွင်လည်း ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

များက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီ

ေအးချမ်းစွာ တက်ေရာက်ပညာသင်ကားလျက်ရိှရာ 

ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌       ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

အပါအဝင် ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူ စုစုေပါင်း 

၅၂၄၀၃၂၃ ဦး တက်ေရာက်ပညာသင်ကားလျက်ရှိ

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင် ေကျာင်းတက်ေရာက်ကသည့ ်အသက် 

ငါးှစ်မှ (၁၂)ှစ်အတွင်းရိှ ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ

များကို  ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပး 

ပီး  ှာေခါင်းစည်းများ ြဖန်ေဝေပးြခင်း၊ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျား  ှာေခါင်းစည်းများှင့ ် မျက်ှာအကာ 

များ စနစ်တကျတပ်ဆင်ေစပီး ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်း 

တာြခင်း၊ စနစ်တကျလက်ေဆးေစြခင်းတုိကုိ ဆရာ 

ဆရာမများှင့် တာဝန်ရှိသူများက  စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးစစ်ဌာန 

ချပ်များအလိုက ်တိုင်းမှးများှင့ ်တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများက သွားေရာက်ကည့်  

အားေပးကပီး ဆရာ ဆရာမများှင့ ်ေကျာင်းသ ူ/

ေကျာင်းသားများကုိ    ရင်းရင်းီှးီှး အားေပးစကား 

၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ခုှစ် ပညာသင်ှစ်အတွက် အေြခခံပညာေကျာင်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကား ေြပာကားသည်။

ယခုကဲ့သို  အေြခခံပညာေကျာင်းများ စနစ် 

တကျ  ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရးအတွက ်  ပညာေရးဝန်ကီး 

ဌာနှင့ ်သက်ဆိင်ုရာအဖဲွအစည်းများမှ တာဝန်ရိှသ ူ

များက စာသင်ခန်းများတွင ်ကိုဗစ ်- ၁၉ စည်းကမ်း 

များှင့အ်ည ီစာသင်ခုမံျား ေနရာချထားြခင်း၊ စာသင် 

ချန်ိများအား စနစ်တကျစီမံထားြခင်း၊ ေကျာင်းကိ/

ပိုယာ်များ စီစ်ထားြခင်း၊ ေကျာင်းများအတွင်း 

ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးအစအီမမံျား 

စီစ်ထားြခင်းှင့ ်ေကျာင်းများဥပဓိုပ်ေကာင်းမွန ်

ေစေရး ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက ်

ေပးကသည်။

ဆရာ ဆရာမများ၊  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များ၊ ေကျာင်းသားမိဘများ ယာ်အ ရာယ်ှင့ ် 

ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွများ၊ မိနယ် အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ၊ ရပ်ရာအေြခြပ 

ြပည်သလူထူလုုံ ခံေရးအဖဲွများ ပူးေပါင်း၍  ေအးချမ်း 

စွာပညာသင်ကားိုင်ေရး  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

လင်းေခး    ဇွန်    ၂

  ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး)အေရှအလယ်ပိင်ုးတိင်ုးစစ်ဌာန 

ချပ်တပ်နယ်(လင်းေခး)မှ ကီးမှး၍ မိုးရာသီအကိစုေပါင်း 

သစ်ပင် စိက်ုပျိးပဲွေတာ်ကိ ုယေနနနံက် ၇နာရခဲွီက လင်းေခးမိ 

ပန်ုးထွန်ေကျးရာအပ်ုစရိှု တပ်နယ်စိက်ုကွင်း၌  ကျင်းပခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ပဲွေတာ်မကျင်းပမီ  တပ်နယ်မှးဗုိလ်မှးကီးသန်ထင်စုိးက 

တပ်နယ်တပ်ရင်းတပ်ဖဲွမသိားစဝုင်များကိယ်ုစား အမှတ်(၃၆၁)

အေြမာက်တပ်ရင်းမှး ဗိုလ်မှးတင်ေမာင်လင်းှင့်လင်းေခး  

ခိုင်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများှင့် ဝန်ထမ်းများ 

ကိုယ်စား  ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးဦးေနဝင်းထံ   ပျိးပင်များ 

ေပးအပ်ခဲ့ပီး  တပ်နယ်မှး၊ခိင်ုအပ်ုချပ်ေရးမှး၊ မိနယ်အပ်ုချပ် 

ေရးမှးှင့်  တက်ေရာက်လာကသူများက စုေပါင်းသစ်ပင ်

စိုက်ပျိးခဲ့ကသည်။   ဆက်လက်၍ တပ်နယ်မှးှင့် တာဝန်ရှိ 

သူတိုက စုေပါင်းစိုက်ပျိးေနမ အေြခအေနအား လှည့်လည ်

ကည့် အားေပးခဲ့ကသည်။

ယေနစိက်ုပျိးခဲ့ကေသာပျိးပင်များမှာ စက်မ ကန်ုကမ်းဝါး 

အပင်  ၂၀၀၊  ရတနာတန်းဝင်က န်းအပင် ၂၅၀၊ ှစ်ရှည်စား  

သရက်ပင ်  ၁၀၀၊ ပိ ဲ ၁၀၀၊ မန်ကျည်း ၁၀၀ ၊ ဒန်သလွန်ပင် 

၅၀၊ အရိပ်ရေလကာပင်များြဖစ်ေသာ  မဲဇလီအပင်  ၂၅၀၊ 

မန်ဂျန်ရှား ၅၀၊ စိန်ပန်း ၁၀၀ ှင့် ကုက ိပင် ၁၀၀   စုစုေပါင်း 

ပျိးပင် ၁၃၀၀  တိုကို စိုက်ပျိးခဲ့ကသည်။      ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

အေရှအလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်တပ်နယ်(လင်းေခး) ပထမအကိမ်  မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပွဲကျင်းပ



ဇွန်    ၃၊   ၂၀၂၂

၁-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၅) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှတ်တမ်း

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ  

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏      (၁၅) 

ကိမ်ေြမာက်  သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို 

၂၀၂၂ ခှုစ်  ဇွန် ၁ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၌   ကျင်းပ 

ြပလုပ်ရာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီ    သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင်  ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်း၊        

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အဖဲွဝင် ဦးခင်ေမာင်ဦး၊  ဌာနဆိင်ုရာများမှ 

ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူများှင့ ် ဌာနဆိုင်ရာ 

သတင်းထတ်ုြပန်ေရးအဖဲွကိယ်ုစားလှယ် 

များက သတင်းမီဒီယာများ၏ သိရှိလို 

သည့ေ်မးြမန်းမ များကိ ုြပန်လည်ေြဖကား 

ကသည်။

ရှင်းလင်းေြပာြပသွားမည်

ဦးစွာ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ    သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ  

ေခါင်းေဆာင်  ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက 

ယေနသတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတွင်  နံပါတ် 

(၁)အေနြဖင့်     ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာ 

ကစိ ရပ်များ၊ နပံါတ် (၂)အေနြဖင့ ် မိုးရာသ ီ

အတွင်း ြဖစ်ေပ လာမည့်    ဆိုင်ကလုန်း 

မန်ုတိင်ုးှင့ ်သဘာဝေဘးအ ရာယ်ကညူ ီ

ကယ်ဆယ်ေရးလပ်ုငန်းစ်များ   ြပင်ဆင် 

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ ၊ နပံါတ် (၃)အေနြဖင့် 

အေထေွထ ွအေကာင်းအရာများြဖစ်သည့ ်

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကစိ ၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ပညာသင်ှစ်ဆိုင်ရာ  ကိစ ရပ်များြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊  နံပါတ် (၁)မှ   (၃)အထိ  မိမိ 

အေနြဖင့်     ရှင်းလင်းေြပာြပသွားမည ်

ြဖစ်ပီး ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အပိင်ုးကိ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်မှ ေြပာေရးဆိခွုင့ ်

ရိှသ ူဦးခင်ေမာင်ဦးက ရှင်းလင်းေြပာကား 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ထုိေနာက် ေမး၊ ေြဖက  တွင် ေမးခွန်း 

များေမးသည့အ်ခါ စနစ်တကျြဖစ်ေစေရး 

အခမ်းအနားမှးက မဒီယီာအမည်အလိက်ု 

ဖိတ်ေခ သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    မီဒီယာ 

တစ်ခုလ င်    အချနိ်ကန်သတ်ချက်အရ 

ေမးခွန်းတစ်ခုစီ    ေမးြမန်းေပးရန်ြဖစ ်

ေကာင်း။

ပထမဦးဆုံးအေနြဖင့ ် ငိမ်းချမ်းေရး

ဆိင်ုရာကစိ ရပ်များကိ ုေြပာကားသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းသိုေြပာကားသည့အ်ခါ 

အတိတ်သမုိင်းေကာင်းများှင့် ဒီမုိကေရစ ီ

အစိုးရစတင်ခဲ့သည့ ်    ၂၀၁၀  ြပည့်ှစ် 

ေနာက်ပိုင်း  ၁၀  ှစ်တာကာလတွင်                

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ခ့ဲမ  အေြခ 

အေနများ၊ ြဖစ်ပျက်မ များ၊ ငိမ်းချမ်းေရး 

ဆုိင်ရာကိစ ရပ်များသည် တစ်သမတ်တည်း 

မရှိေကာင်း၊  ိုင်ငံတိုင်း၏ ငိမ်းချမ်းေရး 

ဆိုင်ရာ  ကိးပမ်းမ ကိစ များတွင်လည်း 

အနိမ့်အြမင့်  အတက်အကျရှိေကာင်း၊ 

ြပည်တွင်း/ြပည်ပ  အကျိးသက်ေရာက်မ  

ေပါင်းစုံရှိေကာင်း၊     မိမိတိုအေနြဖင့ ်

မည်သည့ ်လိအုပ်ချက်များရိှခဲ့ကသည်ကိ ု

ေြပာကားသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  မဒီယီာ 

များအေနြဖင့်  ယင်းအေကာင်းအရာ 

များကို သိရှိပီးြဖစ်ေသာ်လည်း  ြပည်သ ူ

လူထုသိရိှေစရန် ရှင်းလင်းေြပာကားရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုငသံည် လွတ်လပ် 

ေရးရပီးချနိ်မှစ၍      ြပည်တွင်းပစ်ခတ ်

တိုက်ခိုက်မ ြဖစ်ပွားခဲ့ရာ    ယခုဆိုလ င် 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ (၁၅)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲြပလုပ်စ်။

ှစ်ေပါင်း ၇၀ ေကျာ် ကာခဲ့ပြီဖစ်ေကာင်း၊ 

တိင်ုးရင်းသားအချင်းချင်း   သေဘာထား 

အြမင်ကွဲလွဲမ ၊ အယူအဆှင့် ရပ်တည် 

ချက်ကွဲြပားမ  စသည့်  အေကာင်းကိစ  

အမျိးမျိးတိုေကာင့်  လက်နက်စွဲကိုင ်      

တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အချနိ်များသည်လည်း 

ကာြမင့်ခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း။

ယင်းအကျိးဆက်ေကာင့ ်တိင်ုးြပည် 

ငိမ်းချမ်းမ မရိှခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ တုိင်းြပည် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းမှ ဖံွဖိးတုိးတက်မည် 

ြဖစ်သည့်အတွက်  ေခတ်အဆက်ဆက် 

အစိုးရှင့ ် တပ်မေတာ်က  တိင်ုးရင်းသား 

ြပည်သူလူထုှင့်အတူ လက်တဲွ၍ ငိမ်းချမ်း 

ေရးရရိှေအာင် အားသွန်ခွန်စိက်ု  ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်ကိ ု သမိုင်းမှတ်တမ်း 

အေထာက်အထားများအရ  ေတွရိှိင်ုမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။

တည်ငိမ်မ ရှိခဲ့

၁၉၄၈ ခှုစ် လွတ်လပ်ေရးရပီး ၃ လ 

အကာ   ြပည်တွင်းဆူပူေသာင်းကျန်းမ  

စတင်ခဲ့ပီးေနာက ်  ၈ ပတ်အကာမှစ၍ 

သခင်ကုိယ်ေတာ်မ  င်းဦးစီးသည့် ြပည်တွင်း 

ငိမ်းချမ်းေရးလ ပ်ရှားမ  စတင်ေပ ေပါက် 

လာခဲ့ေကာင်း၊ အလားတူ အပစ်အခတ် 

ရပ်စဲေရး သေဘာတူညီချက်ှင့်ပတ်သက်၍ 

၁၉၈၉ ခုှစ်   ိုင်ငံေတာ်ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ  

တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲလက်ထက်တွင ်

တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများှင့ ်

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးစတင်ခ့ဲပါေကာင်း၊ 

ထိစု်က အပစ်အခတ်ရပ်စေဲရးသေဘာတ ူ

ညခီျက်များတွင်  ချိးေဖာက်သည့ြ်ဖစ်ရပ် 

များသည် အလွန်နည်းပါးပီး  တည်ငိမ်မ  

ရှိခဲ့ပါေကာင်း။

၂၀၁၁ ခှုစ် မတ် ၃၁ ရက်တွင် ြမန်မာ 

ိင်ုင၌ံ ဒမီိကုေရစအီစိုးရ စတင်ေပ ေပါက် 

လာခဲ့ပါေကာင်း၊  အစိုးရအေနြဖင့ ်  ဒီမို 

ကေရစီအသွင်ကူးေြပာင်းေရးလုပ်ငန်း 

များကိ ုလမ်း န်ချြပခဲ့ပီးေနာက်  ြပည်သ ူ

များအတွက် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးတံခါး 

ဖွင့ရ်န် အစြပလာခဲပ့ါေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ် 

သမ တအေနြဖင့် ၂၀၁၁ ခုှစ်  သဂုတ ်

၁၈ ရက်တွင် တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု 

အဖွဲအစည်းများ     ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်

ပတ်သက်ပီး  “အချပ်အြခာအာဏာကို 

ထိပါးသည့်ကိစ ှင့် ြပည်ေထာင်စုြမန်မာ 

ိင်ုငံေတာ်က ခဲွထွက်မယ့်ကိစ များကလဲွရင် 

အြခားကိစ ရပ်များအားလံုးကုိ  ေဆွးေးွ 

ိင်ုရန် တခံါးဖွင့ထ်ားေကာင်း”  တရားဝင် 

ဖတ်ိေခ  ကမ်းလှမ်းခဲပ့ါေကာင်း၊  ထိအုခါ 

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများက 

၂၀၁၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီတွင် “တုိင်းရင်းသား 

လူမျိးများငိမ်းချမ်းေရးစီမံချက်”ကုိ ေရးဆဲွ 

ခဲပ့ါေကာင်း၊   ၂၀၁၂ ခှုစ် စက်တင်ဘာလ 

တွင် ညီွတ်ေသာတိုင်းရင်းသားလူမျိး

များဖက်ဒရယ်ေကာင်စ ီ(UNFC- United 

Nationalities  Federal  Council)ကို 

ဖွဲစည်းခဲ့ပါေကာင်း၊      ၂၀၁၃  ခုှစ် 

ေအာက်တိုဘာ ၃၀ ရက်မှ   ိုဝင်ဘာ ၂၅ 

ရက်အထိကျင်းပသည့် လိုင်ဇာညီလာခံ 

တွင်   တစ်ုိင်ငံလံုးအပစ်အခတ်ရပ်စေဲရး

ဆိုင်ရာညိ  င်းေရးအဖွဲ       (NCCT- 

Nationwide Ceasefire Coordination 

Team)ကို  ဖွဲစည်းပီး NCA ေရးဆွဲေရး 

သေဘာတူခဲ့ပါေကာင်း၊     ၂၀၁၃  ခုှစ် 

ိဝုင်ဘာလတွင် ြမစ်ကီးနားမိ၌ NCCT ၏ 

လိင်ုဇာသေဘာတူစာချပ်ှင့် ြပည်ေထာင်စ ု

ငိမ်းချမ်းေရး  ေဖာ်ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီ    (UPWC-Union Peace – 

Making Working Committee)၏ NCA 

မူကမ်းကုိ ဖလှယ်ေပးအပ်ခ့ဲကပါေကာင်း။

၂၀၁၄ ခုှစ် ေမ ၈ ရက်တွင် NCCT 

ှင့်UPWC တိုအကား   NCA ညိ  င်းမ  

ဆိုင်ရာ  အစည်းအေဝးကို   ပထမဆုံး 

အကိမ် ကျင်းပိုင်ခဲ့ပီး  ဧပီ ၈ ရက်တွင် 

MPC ၌ အစည်းအေဝးြပလပ်ုကာ ှစ်ဖက် 

တင်ြပလာခဲ့သည့် NCA မူကမ်းများကို 

အခန်း(၇)ခန်းပါသည့် တစ်ခုတည်းေသာ 

NCA     မူကမ်း(Single   Text)အြဖစ်            

ေပါင်းစည်း     ေရးသားိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ 

အစုိးရမှစတင် ကမ်းလှမ်းခ့ဲသည့် ှစ်ှစ်တာ 

ကာလအတွင်း အစိုးရှင့ ် တိင်ုးရင်းသား 

လက်နက်ကိင်ု ၁၄ ဖဲွအကား အပစ်အခတ် 

ရပ်စဲေရးသေဘာတူညီချက်များ ချပ်ဆို 

ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ အေရအတွက်အားြဖင့ ်

၁၄ ဖွဲရှိသည်ကိ ု   မီဒီယာများှင့ ်မိဘ 

ြပည်သူများ   သိရှိမှတ်သားထားေစလို 

ေကာင်း၊ ၂၀၁၅ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၂ ရက် 

ြပည်ေထာင်စေုနတွင်   “ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်

အမျိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရး” အတွက် 

ကတကိဝတ်ြပ ကိတင်လက်မှတ်ေရးထိုး 

ခဲ့ပါေကာင်း။

ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်အမျိးသားြပန်လည် 

သင့်ြမတ်ေရးဆိုင်ရာ    ကတိြပချက်ကိ ု

ိင်ုငေံတာ်သမ တ၊ ဒတုယိသမ တများအပါ 

အဝင် အစိုးရ၊ တပ်မေတာ်၊ EAOs  အဖွဲ 

များ၊ ိင်ုငေံရးပါတမီျားမှ  ကိယ်ုစားလှယ် 

များက လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ကပါေကာင်း၊ 

ထိအုထတွဲင် တချိေသာ  EAOs  အဖဲွများ 

ကျန်ရှိခဲ့ပါေကာင်း၊ ကျန်တိုင်းရင်းသား

လက်နက်ကုိင်အဖဲွများအေနြဖင့်   ကတိ 

ြပချက်ပါ အချက်အလက်များကိ ုလက်ခ ံ

ခဲ့ေသာ်လည်း  သက်ဆုိင်ရာအဖဲွအစည်း 

အတွင်း  ြပန်လည်ေဆွးေွးအတည်ြပ 

ပီးမှသာ  ဆက်လက်ပါဝင ်  လက်မှတ် 

ေရးထိုးသွားကမည်ဟု    ေြပာဆိုခဲ့ပါ 

ေကာင်း၊  ၂၀၁၅ ခုှစ်    မတ် ၃၁ ရက် 

NCCT-UPWC ၏    (၇)ကိမ်ေြမာက ်

အစည်းအေဝးတွင်  NCA  အတည်ြပ 

မူကမ်းရခဲ့ပါေကာင်း၊  ၂၀၁၅ ခုှစ် ဇွန် 

၂ ရက်မှ   ၉ ရက်အထိ ကျင်းပသည့ ်

ေလာ်ခီးလာ ထိပ်သီးညီလာခံတွင ် NCA 

အေချာသပ်ိုင်ရန်  စတင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ 

၂၀၁၅ ခုှစ် ဩဂုတ် ၇ ရက်တွင် NCA ကိ ု

အေချာသပ်ေရးဆွဲိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

လက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ခဲ့

အဆိုပါ NCA စာချပ်တွင် အခန်း(၇)

ခန်းှင့်  အပိုဒ်(၃၃)ပိုဒ်ပါဝင်ပါေကာင်း၊ 

၂၀၁၅ ခုှစ် ေအာက်တုိဘာ ၁၅ ရက်တွင် 

အစိုးရှင့်  EAOs  ရှစ်ဖွဲတို  NCA ကို          

လက်မှတ်ေရးထုိးုိင်ခ့ဲပါေကာင်း၊ ၁၄ ဖွဲ 

သေဘာတူခဲ့ေသာ်လည်း အမှန်တကယ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးသည့်အချနိ်တွင ်အဖွဲ 

၈ ဖဲွသာ လက်မှတ်ေရးထုိးုိင်ခ့ဲေကာင်း၊ 

ကားကာလတွင ်      လိုင်ဇာညီလာခံ၊ 

ေလာ်ခီးလာညီလာခံ၊ ေတွဆံုေဆွးေွးမ  

မျိးစုံလုပ်ခဲ့ေကာင်း၊   ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်

ပတ်သက်ပီး    အရှိန်ြမင့်တက်ေနသည့ ်

ကာလြဖစ်ေကာင်း၊ ၁၄ ဖဲွသေဘာတူပီး 

၈ ဖွဲသာ    လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်ပီး     မည်သိုြဖစ်ရသည်ကို 

တက်ေရာက်လာကသည့ ်မဒီယီာများှင့ ်

မဘိြပည်သမူျား  ြပန်လည်မှတ်မိကမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။

ထိုစ်က   ထင်ရှားသည့်ိုင်ငံေရး 

ပါတီတစ်ခု၏ဥက   တစ်ဦး၊   ထိုစ်က 

လ တ်ေတာ်တွင်လည်း  ေကာ်မတီတစ်ခု 

တွင် ပါဝင်ေနဆဲြဖစ်သည့် လ တ်ေတာ် 

အမတ်တစ်ဦးက တိင်ုးရင်းသားလက်နက် 

ကိင်ုအဖဲွများ လက်မှတ်ေရးထုိးခါနီးတွင် 

NCA ကိ ုအလျင်စလိ ုလက်မှတ်မေရးထုိး 

ကရန် ေြပာခ့ဲေကာင်း၊ ုိင်ငံတကာမီဒီယာ 

များတွင်လည်း ေဝေဝဆာဆာေဖာ်ြပခဲ့ 

ေကာင်း၊ ပဂု ိလ်ေရးဆိင်ုရာ  အမှားတစ်ခ ု

ေကာင့ ် အရှိန်ရေနသည့်  ငိမ်းချမ်းေရး 

ြဖစ်စ် တ်ုတရက်နမိ့က်ျသွားပါေကာင်း၊ 

ယင်းကိ ု  မိမိတိုသင်ခန်းစာယူရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ယင်းမှာ ပထမအကိမ်အနိမ့် 

အြမင့ြ်ဖစ်ေကာင်း၊ ၂၀၁၅ ခှုစ် ဒဇီင်ဘာ 

၈ ရက်တွင် NCA လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း 

ကိ ုြပည်ေထာင်စလု တ်ေတာ်၌ အတည်ြပ 

ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

၁၀ ဖွဲအထိရှိလာ

ပထမဆုံး ြပည်ေထာင်စုငမ်ိးချမ်းေရး 

ညီလာခံ (UPC)ကို ၂၀၁၆ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ 

၁၂ ရက်တွင်  ကျင်းပခဲ့ပီး  ငိမ်းချမ်းေရး 

အေြခခံအုတ်ြမစ်ကိ ု  ေနာင်ဆက်လက် 

တာဝန်ယရူမည့ ်အစိုးရများမှ ဆက်လက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်ရန ်

အေြခခံမူများ   ချမှတ်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ 

ထုိေကာင့်  ၂၀၁၈  ခုှစ်    ေဖေဖာ်ဝါရီ                  

၁၃ ရက်တွင် မွန်ြပည်သစ်ပါတီ(NMSP)

ှင့် လားဟူဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအစည်း 

အုံး(LDU)တို ထပ်မံလက်မှတ်ေရးထိုး 

ကာ NCA တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုးထား 

သည့်  တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ 

၁၀ ဖဲွအထ ိရိှလာခဲ့ပြီဖစ်ေကာင်း၊  ၂၀၁၅ 

ခုှစ်က အကျိးဆက်သည ်၂၀၁၈ ခုှစ် 

အထ ိသက်ေရာက်ခဲေ့ကာင်း၊ ၂၀၁၈ ခှုစ် 

တွင်လည်း ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် အသည်း 

အသန်ကိးစားခဲ့ကေကာင်း၊ သိုေသာ် 

ှစ်ဖွဲသာ    ထပ်မံလက်မှတ်ထိုးိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ NCA စာချပ်သည်    ပစ်ခတ် 

တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး သေဘာတစူာချပ်ဟ ု

အမည်ေခ တွင်ေသာ်လည်း  ယင်းထက ်

များစွာကျယ်ြပန်သည့၊် အဓပိ ာယ်ရိှသည့ ်

စာချပ်ြဖစ်ေကာင်း၊ NCA  စာချပ်တွင ်

လုံ ခံေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊ ိုင်ငံေရး

ဆိုင်ရာသေဘာတူညီမ များ၊  ိုင်ငံေရး 

ဆုိင်ရာအာမခံချက်များှင့် ုိင်ငံေရးအရ        

ညိ  င်းအေြဖရှာေရးကိစ ရပ်များ၊ လူမ စီးပွား 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ  ကိစ ရပ်များ 

စသည်ြဖင့ ်  ကျယ်ြပန်စွာ ပါဝင်သည်ကိ ု

ေတွိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

စာမျက်ှာ ၁၁ သို 



ဇွန်    ၃၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

အစိုးရဒတုယိသက်တမ်းကာလတွင် 

NCA စာချပ်အပိဒ်ု ၂၀(ဂ) အရ အမျိးသား

ိုင်ငံေရးေဆွးေွးပွဲများ   ကျင်းပခဲ့ပီး 

ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရး     ညီလာခံ- 

(၂၁)ရာစုပင်လုံညီလာခံ အစည်းအေဝး 

ကို ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ၂၀၁၈ ခုှစ် 

ှင့ ်၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တုိတွင်  ေလးကမ်ိတိင်ု 

ကျင်းပခဲ့ပါေကာင်း၊  ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် 

ကျင်းပသည့ ်    ဒုတိယအကိမ်အစည်း 

အေဝးတွင် သေဘာတူညီချက်(၃၇)ချက် 

ကို ရရှိခဲ့ပီး   ြပည်ေထာင်စုသေဘာတ ူ

စာချပ် အစိတ်အပိုင်း(၁)အြဖစ ်သေဘာ 

တခူျပ်ဆိုိုင်ခ့ဲကာ ၂၀၁၈ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ 

၂၈ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် ြပည်ေထာင်စ ု

လ တ်ေတာ ်သတ မအကိမ ်ပုံမှန်အစည်း 

အေဝး (၁၁) ရက်ေြမာက်ေနတွင် အတည် 

ြပိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ သတိြပရန် ေြပာလို 

သည်မှာ    ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရး 

ညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင်လုံအမည်ြဖင့ ်

စတင်ကျင်းပခဲသ့ည်မှာ (၄)ကမ်ိကျင်းပခဲ ့

ေကာင်း၊ ပထမအကိမ်တွင် မည်သည့ ်

သေဘာတူညီချက်မ     မရခဲ့ေကာင်း၊ 

မည်သည့်အတွက်ေကာင့်  မရခ့ဲသည်ကုိ 

ယခုရှိေနသည့်မီဒီယာအများစုက ထိုပွဲ 

များကို  တက်ေရာက်ခဲ့ဖူးသည့်အတွက ်

သိရှိိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ေလ့လာေန 

သည့ ်ြပည်သူလူထုကလည်း သိရိှေကာင်း၊ 

လပ်ုမှားကိင်ုမှား၊  မဝူါဒအမှားများေကာင့ ်

ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်းစ်သည် နဂိမုလူရိှခဲ ့

သည်ထက်ပိ၍ု နမိ့က်ျသွားသည်ကိေုတွရ 

ေကာင်း။

 အတည်ြပိုင်ခဲ့

၂၀၁၈ ခုှစ်  ဇူလိုင် ၁၁ ရက်မှ ၁၆ 

ရက်အထိကျင်းပခဲ့သည့ ် ြပည်ေထာင်စ ု

ငိမ်းချမ်းေရးညီလာခ ံ - (၂၁)ရာစုပင်လု ံ

တတိယအကိမ် အစည်းအေဝး၌  စုစု 

ေပါင်း  သေဘာတူညီချက်(၁၄)ချက်ကို 

ရရိှခ့ဲပီး ဩဂုတ် ၇ ရက်တွင်ကျင်းပသည့် 

ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်       နဝမ

အကိမ်ေြမာက်    ပုံမှန်အစည်းအေဝး  

အ  မေန အစည်းအေဝးတွင်     အတည်ြပ 

ိုင်ခဲ့ေကာင်း။

အမျိးသားအဆင့ ်ိင်ုငေံရးေဆွးေွးပဲွ 

များကတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရး 

ညီလာခံများသုိတင်ြပလာသည့် အဆုိြပ 

ချက်များတွင် ိင်ုငေံရးက  ပါ “ကိယ်ုပိင်ု 

ြပ  ာန်းခွင့ှ်င့ ်ခဲွမထွက်ရဆိင်ုရာ ကစိ ရပ် 

များ” ှင့ ်လုံ ခံေရးက  ပါ “တစ်ခတုည်း 

ေသာ တပ်မေတာ်ထားရိှေရးဆုိင်ရာကိစ  

ရပ်များ” သည် ထိုအချနိ်က ဆက်လက် 

ေဆွးေွးဆဲ     အေကာင်းအရာများ 

ြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုေကာင့် ၂၀၁၈ ခုှစ် 

ေအာက်တိုဘာ  ၁၅ ရက်ှင့်  ၁၆ ရက် 

တိုတွင် အစိုးရှင့် NCA-S EAO အဖွဲ 

များ၏ သီးသန်အစည်းအေဝး (၁၀+၁၀)

တွင် ခဲွမထွက်ေရးှင့် ကုိယ်ပုိင်ြပ  ာန်းခွင့် 

ကစိ ၊ တစ်ခတုည်းေသာ တပ်မေတာ်ကစိ  

ရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍  ေြဖရှင်းိုင်မည့ ်

နည်းလမ်းများ၊   အေရးကီးသည့် ဒီမို 

ကေရစီှင့်ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ  အေြခခံမူ 

များ ချမှတ်ိုင်ေရးအတွက ်လိုအပ်သည့် 

အချနိ်ဇယားှင့် ဦးစားေပးလုပ်ငန်းစ ်

များ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ရန်အတွက် မအူား

ြဖင့်ချမှတ်ေပးိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

ထိုေနာက် ေခါင်းေဆာင်များသီးသန်  

ေဆွးေွးရန ် ထိပ်သီးအစည်းအေဝးများ 

ြပလုပ်ခဲ့ပါေကာင်း၊   ထိုအစည်းအေဝး 

တွင် ေြဖရှင်းရမည့်အေကာင်းအရာ ှစ်ရပ် 

ကို  ေြပလည်ေစရန်အတွက ်   ေြဖရှင်း 

ချက်များ ထွက်ေပ လာချနိ်တွင် NCA-S 

EAO များအနက်  အင်အားကီးအဖဲွှစ်ဖဲွ 

တိုက  ေကညာချက်များထုတ်ြပန်ပီး 

ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်းစ် အရိှန်အဟန်ုကိ ု

ေလ ာ့ချခဲ့ပီးေနာက်  တရားဝင်ိုင်ငံေရး 

ေဆွးေွးပွဲများ ယာယီအားြဖင့် ရပ်ဆိုင်း 

ခ့ဲရပါေကာင်း၊ ၁၀ှစ်တာကာလအတွင်း 

ငိမ်းချမ်းေရး   ကိးပမ်းမ ခရီးစ်တွင် 

အကျကာလြဖစ်စ ်သုံးခုရှိခဲ့ပါေကာင်း၊ 

၂၀၁၅ ခုှစ် လက်မှတ်ေရးထိုးခါနီးတွင ်

ပုဂ လိကအမှားေကာင့် တစ်ကိမ်၊ ၂၀၁၆ 

ခှုစ် ပထမအကမ်ိ ညလီာခတွံင် မဝူါဒှင့် 

လပ်ုငန်းစ်အမှားများေကာင့ ်တစ်ကမ်ိ၊ 

၂၀၁၈ ခုှစ်တွင်    တရားဝင်ိုင်ငံေရး

ေဆွးေွးပဲွများ  ရပ်ဆုိင်းခ့ဲသြဖင့်  တစ်ကိမ်  

ြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုအရာများသည ်မိမိတို 

အေနြဖင့် ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်ပီး 

အနီးစပ်ဆုံး သင်ခန်းစာယရူမည့က်စိ များ 

ြဖစ်ေကာင်း။

 ြပန်လည်စတင်ိုင်ခဲ့

ယင်းေနာက်  အစိုးရမှ  ညိ  င်းေရး 

ကိုယ်စားလှယ်များသည်   တရားဝင် 

ေဆွးေွးပွဲလမ်းေကာင်းသို   ြပန်လည် 

ေရာက်ရိှိင်ုေရးအတွက် အလွတ်သေဘာ 

ေတွဆုမံ လမ်းေကာင်းမှတစ်ဆင့ ်အေြဖ 

ရှာိုင်ရန်   NCA-S EAO များှင့်   ထိုင်း 

ုိင်ငံ  ချင်းမုိင်မိတွင် (၁၁)ကိမ်  ေတွဆံု 

ေဆွးေွးခဲပ့ါေကာင်း၊ ယင်းေနာက် KNU 

က စတင်အဆိုြပသည့် ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်တိုကိ ု     အေြခခံသည့် 

ြပည်ေထာင်စု  တည်ေဆာက်ေရးဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်းစ်အဆင့်ဆင့်ကိ ု    အစိုးရှင့် 

NCA-S EAO အဖွဲများအကား   စတင် 

ေဆွးေွးညိ  င်းခ့ဲကပါေကာင်း၊ အဆုိပါ 

အေကာင်းအရာများကိ ု ေနာင်လာမည့် 

အစည်းအေဝးတွင် တင်သွင်းေဆွးေွးရန် 

လျာထားခဲ့ကြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီ ၈  ရက်တွင် တရားဝင် 

ိုင်ငံေရးေဆွးေွးပွဲများ ြပန်လည်စတင ်

ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

(၈)ကိမ်ေြမာက်    တစ်ိုင်ငံလုံး 

ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး သေဘာတ ူ

စာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ဆိုင်ရာ 

ညိ  င်းအစည်းအေဝး(JICM)တွင် ၂၀၂၀ 

အလွန် ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ရမည့ ်အဆင့လ်ိက်ု ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်း 

စ်များ၊  အဆင့်လိုက်အေကာင်အထည ်

ေဖာ်မ များကို  ှစ်ဖက်ေဆွးေွးညိ  င်း 

သွားရန်   သေဘာတူညီခဲ့ကပါေကာင်း၊ 

ယင်းေနာက်   အစိုးရ၊  လ တ်ေတာ်၊ 

တပ်မေတာ်အစုအဖွဲှင့ ်   NCA-S EAO 

အစုအဖွဲတိုမှ   ှစ်ဖက်အလုပ်အဖွဲများ 

ဖဲွစည်းပီး ဒီမုိကေရစီှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ် 

တိုကိုအေြခခံသည့်      ြပည်ေထာင်စု 

တည်ေဆာက်ေရးအတွက ်  ဆက်လက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ရမည့ ်

အဆင့်လိုက်  ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ ်

များ၊ အဆင့်လုိက်အေကာင်အထည်ေဖာ် 

မ များှင့်စပ်လျ်း၍   ေတွဆုံညိ  င်းမ  

ေပါင်း (၁၁)ကိမ်၊  ရက်ေပါင်း ၂၄ ရက် 

ြပလုပ်၍   သေဘာထားများ၊  အယူ

အဆများကို      ေဆွးေွးညိ  င်းခဲ့ကပါ

ေကာင်။

ချပ်ဆိုခဲ့

ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ- 

(၂၁)ရာစုပင်လု ံ စတုတ အကိမ် အစည်း 

အေဝးကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်   ဩဂုတ် ၁၉ 

ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ ကျင်းပခ့ဲပါေကာင်း၊ 

ယင်း၌ အပိင်ုး(၁) NCA အေကာင်အထည် 

ေဖာ် ေဆာင်မ ဆိင်ုရာ မေူဘာင်သေဘာတ ူ

ညခီျက် ၁၅ ချက်၊ အပိင်ုး(၂) ၂၀၂၀ အလွန် 

အဆင့်လိုက်လုပ်ငန်းစ်များှင့ ်အဆင့် 

လိုက်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ဇယား(၁)

ှင့်  အပိုင်း(၃)    ဒီမိုကေရစီစနစ်ှင့ ်

ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကိ ု        အေြခခံသည့် 

ြပည်ေထာင်စ ုတည်ေဆာက်ေရးဆိုင်ရာ 

လမ်း န်မ  အေြခခံမူသေဘာတူညီချက် 

(၅)ချက်တိုြဖင့ ် အပိုင်းသုံးပိုင်း  ပါသည့် 

ြပည်ေထာင်စုသေဘာတူစာချပ်  အစိတ် 

အပိုင်း (၃)ကို    ချပ်ဆိုခဲ့ပါေကာင်း၊ 

ယင်းကိ ု ဩဂုတ် ၂၆ ရက် ြပည်ေထာင်စ ု

လ တ်ေတာ်၏ (၁၇)ကိမ်ေြမာက်ပုံမှန ်

အစည်းအေဝး  (၁၃)ရက်ေြမာက်ေန  

အစည်းအေဝးတွင် အတည်ြပခ့ဲပါေကာင်း၊  

ယင်းသုိ ညိ  င်းရရိှခ့ဲသည့် ဒီမုိကေရစီှင့် 

ဖက်ဒရယ်စနစ်တိုကို    အေြခခံသည့် 

ြပည်ေထာင်စ ုတည်ေဆာက်ေရးဆိုင်ရာ 

ေဆွးေွးညိ  င်းမည့အ်ချက်များကိ ု၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်အလွန် အဆင့်လုိက်လုပ်ငန်းစ် 

များှင့် အဆင့်လိုက် အေကာင်အထည ်

ေဖာ်မ များဇယား (၁)အြဖစ် ၂၀၂၀ ြပည့် 

ှစ်      ဩဂုတ် ၁၉ ရက်မှ  ၂၁ ရက်အထိ 

ေနြပည်ေတာ်၌       ကျင်းပခဲ့သည့ ်

ြပည်ေထာင်စ ု  ငိမ်းချမ်းေရးညီလာခ ံ-

(၂၁)ရာစုပင်လု ံ   စတုတ အစည်းအေဝး 

တွင်   တင်သွင်းခဲ့ေကာငး်၊  ယငး်မာှ 

ြပည်ေထာင်စု   သေဘာတစူာချပ် အစတ်ိ 

အပိင်ုး (၃)ြဖစ်ေကာင်း၊       ယင်းညလီာခ ံ

တွင် ြပည်ေထာင်စုသေဘာတူစာချပ ်

အစိတ်အပိုငး်   (၃)ကုိချပ်ဆုိရာတွင ်

အစိတ်အပုိင်း (၃)၏  အပိုင်း(၂) အြဖစ် 

“၂၀၂၀ အလွန် အဆင့်လိုက် လုပ်ငန်းစ် 

များှင့် အဆင့်လိုက် အေကာင်အထည ်

ေဖာ်မ ဇယား(၁)” ကို သေဘာတူိုင်ခဲ့ 

ပါေကာင်း၊ ယင်းမှာ ပိုပီးအေရးကီးသည့ ်

ဇယားြဖစ်ေကာင်း    ၊ ထိုဇယားကုိ 

ဘုတ်တွင် ကပ်ထားပါေကာင်း၊ မိမိတို၏ 

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်သည် မည်သို 

သွားမည်ဆိသုည်ကိ ု ေတွိင်ုပါေကာင်း။

တစ်ပိင်တည်းေဆွးေွးခဲ့

အစိုးရှင့်   NCA - S EAOတို၏ 

ှစ်ဖက်အလုပ်အဖွဲများအကား ဇယား 

(၁) ကို ေဆွးေွးညိ  င်းစ်ကပင ်ဇယား 

(၂ )ကုိလည်း တစ်ပိင်တည်းေဆွးေွးခ့ဲက 

ပါေကာင်း၊  ဇယား(၁)ပါ ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ အချက်  (၈)ချက်၏ 

တစ်ချက်ချင်းစေီအာက်တွင် အေသးစတ်ိ 

ထပ်မံေဆွးေွးရမည့ ်  အေကာင်းအရာ 

ေခါင်းစ်များကို ှစ်ဖက်အဆိုြပခဲ့ကပါ 

ေကာင်း၊ ဇယား(၂)တွင် အေကာင်းအရာ 

ေခါင်းစ်များ ထည့်သွင်းသေဘာတူိုင ်

ေရးအတွက် ဆက်လက်ေဆွးေွးညိ  င်း 

ရန် အချနိ်လိုအပ်ေနေကာင်း၊  ှစ်ဖက် 

အလုပ်အဖွဲများက     လက်ခံခဲ့ကသည့ ်

အတွက် ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်  ဩဂတ်ု ၁၃ ရက် 

တွင် ကျင်းပသည့ ်(၉)ကမ်ိေြမာက် JICM 

အစည်းအေဝးတွင် “၂၀၂၀ အလွန် အဆင့် 

လိုက်လုပ်ငန်းစ်များှင့် အဆင့်လိုက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မ များ (ဇယား-၂)” 

ကိ ုေနာင်တွင် ဆက်လက်ညိ  င်းေဆွးေွး 

သွားရန် သေဘာတူခဲ့ကပါေကာင်း။

ယခုအခါ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီ ၂၂ ရက်တွင် တုိင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်     အဖွဲအစည်းများကို

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးိုင်ရန ်   ဖိတ်ေခ  

ထားပီး      အဖွဲတစ်ဖွဲချင်းအလိုက ်

ေခါင်းေဆာင်များအပါအဝင်  အဖဲွဝင်  ၂ ဦး 

စီကို ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာ    ကိစ ရပ် 

များအား ကိယ်ုတိင်ုေတွဆုေံဆွးေွးြခင်း၊ 

အမျိးသား   စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့် 

ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတီဥက      ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ရာြပည့ ်ဦးေဆာင်သည့်အဖွဲှင့ ်ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးြခင်းများှင့ ်အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။

သေဘာတူညီချက်(၇)ချက်ရရှိ

၂၀၂၂ ခုှစ် ေမ ၂၁ ရက်မှ ၂၉ ရက် 

အထိ RCSS ၊  NMSP၊ KNU/KNLA(PC) 

တိုှင့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးခဲရ့ာ ြပည်ေထာင်စ ု

သေဘာတစူာချပ်  အစတ်ိအပိင်ုး(၁/၂/၃)

ပါ သေဘာတူညီချက်များှင့ ်ပတ်သက် 

၍လည်းေကာင်း၊   အစိတ်အပိုင်း(၃)မှ 

ဆက်လက်   ေဆွးေွးရန်ကျန်ရှိသည့် 

ဇယား-၂ ပါ ေဆွးေွးရန်အချက်များှင့ ်

လည်းေကာင်း      သေဘာတူညီချက် 

(၇)ချက်ရရိှခဲေ့ကာင်း၊   ထိုေကာင့လ်ည်း 

သေဘာတူညီချက်များှင့ ်ပတ်သက်ပီး 

သေဘာေပါက်ရန်အတွက် အစတ်ိအပိင်ုး 

(၃)မှ ဇယား (၂)ကိ ုမဒီယီာများကိ ုြဖန်ေဝ 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခင်ကရိှပီး 

ြဖစ်ေသာ်လည်း ဆက်လက်ေလ့လာေစ 

လိုပါေကာင်း၊  သိုမှသာ  မီဒီယာများ 

အေနြဖင့် ြပည်သူလူထုကိ ုရှင်းလင်းစွာ 

အသိေပးိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုြပင ်

UWSP “ဝ” အဖွဲှင့်လည်း    ယေနထိ 

ေဆွးေွးညိ  င်းေနဆဲ    ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တစ်ချနိ်တည်းတွင်  ိုင်ငံေရးပါတီများ 

အစုအဖွဲ၏    အလုပ်အဖွဲများှင့်လည်း 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး       ရာြပည့်တို 

ဦးေဆာင်သည့်    ညိ  င်းေရးအဖွဲှင့ ်

ေတွဆုေံဆွးေွးလျက်ရိှေကာင်း၊ ၎င်းတို 

တင်ြပထားသည့ ်၂၀၀၈ ဖဲွစည်းပုအံေြခခ ံ

ဥပေဒမှ  ြပင်ဆင်လိုသည့ ်အချက်  (၉) 

ချက်ကို  အဆုိြပေဆွးေွးမ များ ြပလုပ်ခ့ဲ 

ေကာင်း၊ ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  ေဆွးေွး 

ိုင်ခဲ့ေကာင်း။

ဆက်လက်ပီး ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်၏ ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးိင်ု 

ရန် ဖတ်ိေခ ထားသည့အ်ေပ တက်ေရာက် 

လာသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်

အဖွဲများှင့်  ြပည်သူလူထု၏ ဆ ြဖစ် 

သည့်  ိုင်ငံေရးအရ  ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီ

စနစ်ကျင့်သုံးေရး၊ အုပ်ချပ်ေရးအရ ဒီမို 

ကေရစီှင့်ဖက်ဒရယ်ကို  အေြခခံသည့် 

ြပည်ေထာင်စုစနစ်  တည်ေဆာက်ေရး 

တိုကို ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ကမ ာေပ တွင် ဒီမုိကေရစီစနစ် 

ကျင့သ်ုံးေနသည့ ် ိင်ုငမံျားစွာရိှေကာင်း၊ 

တစ်ိင်ုငံချင်းတွင် ကျင့်သံုးပံုများ တစ်ထပ် 

တည်းတူညီမ မရှိေကာင်း၊   ထိုအတူ 

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ု ကျင့သ်ုံးရာတွင်လည်း 

တစ်ိင်ုငှံင့တ်စ်ိင်ုင ံထပ်တ ူတညူေီနမ  

မရှိေကာင်း၊ မိမိတိုတိုင်းြပည်၏ သမိုင်း 

ေကာင်း၊  ဓေလ့ထုံးစံများ၊  ိုင်ငံေရး၊ 

စီးပွားေရးှင့ ်ေဒသအေြခအေနများအေပ  

မူတည်ပီး မိမိတိုိုင်ငံ၊ မိမိတိုလူမျိးှင့ ်

ကိုက်ညီသည့်  အသင့်ေလျာ်ဆုံးပုံစံကို 

ချမှတ် ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထို

ပုံစံကိုရရှိိုင်ရန်အတွက်     ညိ  င်း 

ေဆွးေွးတိင်ုပင် အေြဖရှာြခင်းနည်းလမ်း 

ြဖင့် မိမိတိုအစိုးရက ေဆာင်ရက်လျက ်

ရိှေကာင်း၊ ယခအုချန်ိ၌လည်း လက်ေတွ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ သက်ဆိုင် 

သအူားလုံးကလည်း ိင်ုငှံင့လ်မူျိးအေပ  

ေစတနာထားပီး  လုပ်ေဆာင်ေပးကရန် 

တိုက်တွန်းေြပာကားလိုပါေကာင်း။

             (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇွန်    ၃၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၆,၃၀၉) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၇) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၁၁) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၂၁၉,၀၂၈) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၃၅၅) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၄) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသစူစုေုပါင်း (၅၉၂,၃၁၂) ဦး ရိှပြီဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖင့် ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရှိပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကိ ု

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

အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှထားရိှရန်လိအုပ်သကဲသ့ို ကိယ်ုဝန်ေဆာင်ှင့ ်ိုတိက်ုမခိင်များ၊ ေသွးတိုး၊ ှလုံး၊ 

ဆီးချိ အစရိှသည့န်ာတာရှည်ေရာဂါရိှသမူျားသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှကရန် 

အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် 

ငါးှစ်မှ အသက် ၁၈ ှစ်အထိ  အေြခခံပညာ  ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ 

 ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့ပ်တ်သက်၍ သတင်းထတ်ုြပနြ်ခင်း

(၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ခုနစ်ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၁၁ ရာခိုင် န်းရှိ

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆး  

အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့အ်ထက်ရိှေသာ   ြပည်သမူျားအား ထပ်ေဆာင်းကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးံုးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ုမပျက် 

မကွက်ခံယူကပါရန ်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 ၆၀၅၅၆၄၅ ၅၈၉၅၉၄၀ ၁၅၆၆၀၀

၃။ မေလးရှား ၄၅၀၈၃၁၉ ၄၄၄၉၅၉၃ ၃၅၆၇၈

၄။ ထိုင်း ၄၄၅၇၅၈၀ ၄၃၉၁၃၀၇ ၃၀၀၈၄

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၀၈၈၉ ၃၆၂၈၁၀၀ ၆၀၄၅၅

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၀၆၈၇၁ ၁၂၂၆၄၇၃ ၁၃၈၉

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၃၅၅ ၅၉၂၃၁၂ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၀၄၅ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၆

၉။ ဘူိုင်း ၁၄၉၃၃၇ ၁၄၇၂၈၄ ၂၂၃

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၄ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၆၁၄၆၉၅၅ ၈၂၃၀၃၀၉၀ ၁၀၃၂၄၁၀

၂။ အိ ိယ ၄၃၁၆၅၇၃၈ ၄၂၆၂၀၃၉၄ ၅၂၄၆၄၁

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၀၆၀၀၁၇ ၃၀၀၃၈၂၀၀ ၆၆၆၈၄၈

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၅၄၅၃၉၇ ၂၈၉၄၉၁၈၅ ၁၄၈၃၈၅

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၄၂၂၁၃၅ ၂၅၄၅၉၀၀၀ ၁၃၉၄၉၀

၆။ ဗိတိန် ၂၂၃၀၅၈၉၃ ၂၁၉၄၅၂၂၄ ၁၇၈၇၄၉

၇။ ုရှား ၁၈၃၃၉၇၇၆ ၁၇၇၄၉၉၆၀ ၃၇၉၂၈၅

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၁၂၉၃၁၃ ၁၇၇၅၇၈၆၄ ၂၄၂၁၂

၉။ အီတလီ ၁၇၄၄၀၂၃၂ ၁၆၆၀၄၅၆၇ ၁၆၆၇၅၆

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၇၂၇၄၇ ၁၄၉၇၁၂၅၆ ၉၈၉၆၅

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

ဖျာပုံမိနယ်၌ အသက် ၅ ှစ်မှ ၁၂ ှစ်အထိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား ကိဗုစ်ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပး

ဖျာပုံ    ဇွန်    ၂

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဖျာပုံမိနယ်အတွင်းရှ ိအေြခခံ 

ပညာေကျာင်းများ  စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားေနမ ှင့်   အသက် 

၅ ှစ်မှ ၁၂ ှစ်အထိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးေနမ   အစီအစ်များကို ယေန  

နံနက်တွင် သတ်မှတ်စုရပ်ေကျာင်းအလိုက ်ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိရာ အဆိုပါစုရပ်ေနရာများသို ဖျာပုံခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးတင်လင်းှင့် အဖဲွဝင်များ၊ မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက    ဦးသက်ထားေမာင်ှင့် အဖဲွဝင်များ၊ ဖျာပံုြပည်သူေဆးံု 

အပ်ုကီး ေဒါက်တာဇင်မာစိုးှင့် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ 

ဝန်ထမ်းများ၊   ခိုင်ှင့်မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများှင့် 

တာဝန်ရိှသမူျားက သတ်မှတ်ေဆးထုိးစုရပ်အလုိက် လှည့်လည် 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။

ဖျာပုံခိုင်အတွင်းရှိ အေြခခံပညာအထက်တန်း၊ အလယ် 

တန်းှင့်   မူလတန်းအဆင့်ေကျာင်းများ၏ ဇွန် ၁ ရက်အထိ 

ေကျာင်းအပ်ှံထားမ အေနြဖင့် ဖျာပုံမိနယ်တွင် ၄၆၀၂၄ ဦး၊ 

ကျိက်လတ်မိနယ်တွင် ၃၁၆၉၉ ဦး၊ ေဒးဒရဲမိနယ်တွင် ၂၉၄၂၅ 

ဦးှင့် ဘိုကေလးမိနယ်တွင ်၄၆၆၅၀  စုစုေပါင်းေကျာင်းအပ ်

ံှထားပီးသ ူ၁၅၃၇၉၈ ဦးရိှေကာင်း ဖျာပံုခုိင်ပညာေရးမှးံုးမှ 

သိရသည်။                                                                ၂၀၇



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

ဝါရှင်တန်     ဇွန်    ၂ 

အေမရကိန်ြပည်ထေဲရးဝန်ကီး ဒက်ဗ်ဟာလန်  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရေကာင်း ယေန  သတင်းများအရ သိရသည်။ 

ဒက်ဗ်ဟာလန်သည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ် 

ထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ   ခံယူထားသည့်အတွက် ေရာဂါကူးစက်ခံထား 

ရေသာ်လည်း  ေနထိုင်ေကာင်းလျက်ရှိေကာင်း ၎င်း၏တွစ်တာ 

စာမျက်ှာတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ထိုြပင် ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ခယံူကရန်ှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ  

ခံယူထားြခင်းသည် ေရာဂါခုခံိုင်စွမ်းကို ပိုမိုြမင့်တက်ေစေကာင်း 

၎င်းက အေမရိကန်ြပည်သူများအား တုိက်တွန်းေြပာကားထားသည်။ 

အသက် ၆၁ ှစ်အရယ် ဟာလန်သည် အေမရိကန်ြပည်ထဲေရး 

ဝန်ကီးအြဖစ် ၂၀၂၁ ခုှစ်မှစပီး တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၈၄ သန်းေကျာ်ရိှပီး အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံး 

သေူပါင်း တစ်သန်းေကျာ်ရိှပြီဖစ်ေကာင်း ဂ န်ေဟာစ့်ကင်းတက သိလ်ု၏ 

အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

အေမရိကန်ြပည်ထဲေရးဝန်ကီး ဒက်ဗ်ဟာလန် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရ

ကန်ဇိုင်း   ဇွန်   ၂

ဂျပန်ိင်ုငအံေနာက်ပိင်ုးရိှ ကန်ဇိင်ုးအြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌  ကမ ာအရပ်ရပ်မ ှခရီးသည်များ 

ေြပာဆိုဆက်သွယ်မ    အဆင်ေြပေစရန်အတွက ်

ဘာသာစကားများကိ ု    အလိုအေလျာက်ဘာသာ 

ြပန်ဆိုိင်ုသည့ ်ကရိယိာများကိ ုအသုံးြပသွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။ 

အသိeာဏ်တုနည်းပညာြဖင့် ထုတ်လုပ်ထား 

သည့် အဆိုပါကိရိယာသည ်အသံဖိုင်ြဖင့ ်ဘာသာ 

စကားေပါင်း ၇၀ ကို ဘာသာြပန်ဆိုိုင်ေကာင်းှင့ ်

ဘာသာြပန်ဆိုချက်အား ယင်းကိရိယာ၏မျက်ှာ 

ြပင်တွင ်          စာတန်းထိုးေဖာ်ြပေကာင်း  သိရ 

သည်။

အဆိပုါဘာသာြပန်ကရိယိာအလုံးေရ ၂၅၀ အား 

ကန်ဇိုင်းအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌  အသုံးြပ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ဂျပန်ိုင်ငံသည ်

ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနမ  

ေကာင့ ်ိင်ုင၏ံနယ်စပ်ေဒသများကိ ုပတ်ိထားခဲရ့ာမှ 

ဇွန် ၁၀ ရက်တွင် ိင်ုငတံကာမှ ခရီးသွားများအတွက် 

ဂျပန်ိုင်ငံ ကန်ဇိုင်းအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ဘာသာြပန်ကိရိယာများအသုံးြပမည်

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဥေရာပေဒသ၌ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၅၅၀ အထိ ြမင့်တက်လာ
အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း

မျိးစိတ်ကွဲအသစ်တစ်မျိး ကူးစက်မ ြမင့်တက်

ချန်ဒူး    ဇွန်   ၂

တုတ်ိုင်ငံ အေနာက်ေတာင် 

ပုိင်း စီခ မ်ြပည်နယ် ယာအန်မိ၌ 

ဇွန် ၁ ရက်က  ြပင်းအား  ၆ ဒသမ 

၁ အဆင့်ရှိ  ေြမငလျင်တစ်ခု 

လ ပ်ခတ်မ ေကာင့်    ေလးဦး 

ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း    ရာအန်မိ  

ေြမငလျင်ဆိုင်ရာအကူအညီေပး

ေရးဌာနက   ယေနေြပာကား 

သည်။ 

အာဖရိကေဒသတစ်ဝန်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၁ ဒသမ ၆ သန်းေကျာ်ရှိလာ
ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၉၈၉၈ ဦးထပ်မေံတွရိှ

ဆိုးလ်   ဇွန်   ၂ 

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက ်

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ  ၉၈၉၈ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိသြဖင့်   ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၈၁၂၉၃၁၃ ဦးရှိလာေကာင်း 

ကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူများက ယေနေြပာကား 

သည်။ 

ိင်ုငံအတွင်း မတ်လလယ်က အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ ြမင့်တက်လာခဲ့ပီးေနာက ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရး လုပ်ငန်းများကို 

စနစ်တကျေဆာင်ရက်ခဲသ့ြဖင့ ်ေရာဂါကူးစက်မ များ 

ကျဆင်းခဲ့သည်။

 ိင်ုငအံတွင်း ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသ ူ

၃၂၈၉၇ ဦးတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံေကာင်း 

ေတွရှိရပီး အဆိုပါ  ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ   

၂၄၂၁၂ ဦးရှိသည်။ ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ်ထုိးံှပီးစီးသူ အေရအတွက် 

သည် လဦူးေရ၏ ၈၆ ဒသမ ၉ ရာခိင်ု န်းရိှပီး ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအပုိေဆာင်းထုိးံှပီးစီးသူ 

၆၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင် န်းရှိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

တုတ်ိုင်ငံအေနာက်ေတာင်ပိုင်း စီခ မ်ြပည်နယ်၌ 

ြပင်းအား ၆ ဒသမ ၁ အဆင့်ရှိေြမငလျင်လ ပ်ခတ်
အဆုိပါ ေြမငလျင်လ တ်ခတ်မ  

ေကာင့ ်      စီခ မ်ြပည်နယ် 

ဗိုဇင်းခိုင်၌ ၃၄ ဦးေသဆုံးပီး 

လူရှန်ခိုင်၌  ၁၁ ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ ယခုေြမငလျင် 

လ တ်ခတ်မ ေကာင့် လူရှန်ခိုင် 

ယာအန်မိရှိ ေဒသခံ ၁၃၀၈၁ ဦး 

ထခိိက်ုခံစားခ့ဲရေကာင်း သိရသည်။ 

အဆုိပါြဖစ်စ်အတွင်း ထိခုိက် 

ဒဏ်ရာရရှိသူများအနက ်တစ်ဦး 

မှာ အေရးေပ အေြခအေနတွင် 

ရှိပီး ြပင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာ

ရရှိခဲ့သူှစ်ဦးမှာ   ြပန်လည် 

သက်သာလာကာ ကျန်ဒဏ်ရာရရိှ 

သမူျားမှာ သာမန်ဒဏ်ရာများသာ 

ရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ၂၀၁၃ 

ခှုစ်တွင် လရှူန်ခိင်ုယာအန်မိ၌ 

ြပင်းအား ၇အဆင့်ရှိ ေြမငလျင ်

လ ပ်ခဲ့ ပီးေနာက် ယခုထပ်မံ၍ 

ြပင်းအား ၆ ဒသမ ၁ အဆင့်ရှိ 

ေြမငလျင ်    လ ပ်ခတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။  

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အဒစ်အဘာဘာ ဇွန် ၂ 

အာဖရိကေဒသတစ်ဝန ်း၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

ေပါင်း  ၁၁၆၄၈၃၃၄ ဦးအထိ 

ြမင့်တက်လာေကာင်း အာဖရိက 

ေရာဂါ  ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး 

ဂျနီီဗာ   ဇွန်  ၂ 

ဥေရာပေဒသ၌  လက်ရှိအချနိ်အထိ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 

ေပါင်း ၅၅၀ အထိ ြမင့်တက်လာေကာင်း 

ယေနသတင်းများအရ သိရသည်။ 

ဥေရာပသမဂ အဖဲွဝင်ိင်ုင ံ၁၂ ိင်ုင၌ံ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကူးစက်ခံထားရ 

သူေပါင်း ၃၂၁ ဦးရှိေကာင်း  ဥေရာပ 

ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာက 

အတည်ြပေြပာကားသည်။ 

အလားတူ ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ အဆိုပါ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ   ၁၉၆ ဦးရှိပီး 

သစေတးလျ၊ ကေနဒါှင့် အေမရိကန် 

ိုင်ငံတို၌လည်း ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူများ  စစ်ေဆးေတွရှိရ 

သည်။ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကူးစက်မ  

သည် ဥေရာပိုင်ငံများ၌ ဧပီလအေစာ 

ပိုင်းတွင်  စတင်ေတွရှိရေကာင်းှင့် 

အဆိုပါေရာဂါသည် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး 

အနီးကပ်ထိေတွမ ေကာင့် ကူးစက်ေစ 

ိုင်ေကာင်း ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ 

ဥေရာပေဒသဆိုင်ရာဌာေနဒါိုက်တာ 

ေဒါက်တာ   ဟန်စ်ဟန်ရီပီကာလုက 

ေြပာကားသည်။ 

လာမည့်လများအတွင်း ဥေရာပ 

ိုင်ငံများ၌ ပွဲေတာ်များှင့် ပါတီပွဲများ 

ကျင်းပေလ့ရှိသည့်အတွက်   အဆိုပါ 

ေရာဂါကူးစက်မ ကို        ထိန်းချပ်ရန် 

အစီအမံများ    ေဆာင်ရက်သင့်ေကာင်း    

၎င်းက သတိေပးေြပာကားသည်။ 

တိုက်တွန်းေြပာကား

ေရာဂါကူးစက်ခံထားရသူများအား 

အနီးကပ်ေစာင့်ကည့်ရန်၊ ၎င်းတိုှင့်ထိ 

ေတွဆက်ဆံခဲ့သူများအား  လိုက်လံ 

ရှာေဖွစုံစမ်းရန်ှင့်    ေရာဂါဆိုင်ရာ 

အသိပညာေပး ေဆာင်ရက်ချက်များကိ ု

လပ်ုေဆာင်ရန်  အစိုးရများှင့် ေဆးဘက် 

က မ်းကျင်ပညာရှင်များအား  ၎င်းက 

တိုက်တွန်းေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စင်တာက ယေနေြပာကားသည်။ 

လက်ရိှတွင် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ေကာင့် ေသဆုံးသူ 

ေပါင်း   ၂၅၃၂၇၇ ဦးရှိသည်။ 

သိုေသာ် ေရာဂါမှ    ြပန်လည် 

သက်သာလာသူေပါင်း ၁၁၀၀၂၃၄၃ 

ဦးရှိပီြဖစ်သည်။ 

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံသည  ်

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၉၅၇၇၇၇ 

ဦးြဖင့် ေဒသတွင်း၌ ေရာဂါကူးစက် 

မ အများဆုံးြဖစ်ပီး  ေမာ်ိုကို 

ိုင်ငံ၌ ၁၁၆၈၃၀၃ ဦး ေတွရှိကာ 

ေရာဂါ ကူးစက်မ  ဒုတိယအများ 

ဆုံးြဖစ်သည်။ 

အာဖရိကေတာင်ပိုင ်းသည  ်

ေရာဂါကူးစက်မ  အများဆုံးြဖစ်ပီး 

ေြမာက်ပိုင်းှင့် အေရှပိုင်းေဒသ 

များသည် ေရာဂါေတွရိှမ  ဒုတိယ 

အများဆုံးြဖစ်သည်။    ဗဟို 

အာဖရိကေဒသသည်  ေရာဂါ 

ကူးစက်မ  အနည်းဆုံးြဖစ်ေကာင်း 

အာဖရိက   ေရာဂါကာကွယ  ်

ထန်ိးချပ်ေရးစင်တာ၏ ထတ်ုြပန် 

ချက်အရ သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ေလာ့အိန်ဂျလိစ်    ဇွန်    ၂ 

အေမရကိန်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသအူားလုံး၏ ၆၀ ရာခိင်ု န်းသည် 

အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းမျိးစိတ်ကဲွ အသစ်တစ်မျိး ကူးစက်ခံထားရေကာင်း အေမရိကန် 

ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာက ယမန်ေနတွင် ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါ BA.2.12.1 မျိးစိတ်ကွဲအသစ်သည ်အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ထက ်

ကူးစက်ပျံှံမ ပိုမိုြမန်ဆန်သည်။ 

မတ်လေှာင်းပိုင်းတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူအားလုံး၏ ၃ ဒသမ ၄ 

ရာခိုင် န်းသည် အဆိုပါ BA.2.12.1 မျိးစိတ်ကွဲကူးစက်ခံထားရေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိပုါေရာဂါကူးစက်မ  န်းသည် တြဖည်းြဖည်းြမင့်တက်လာပီး ဧပလီေှာင်းပိင်ုးတွင် 

၃၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင် န်းှင့် ေမလေှာင်းပိုင်းတွင် ၅၉ ဒသမ ၁ ရာခိုင် န်းအထိ 

ေရာက်ရှိလာသည်။ 

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူအေရအတွက်သည ်ပျမ်းမ  

အားြဖင့်တစ်ရက်လ င် တစ်သိန်းေကျာ်အထိရှိေကာင်း အေမရိကန်ေရာဂါကာကွယ ်

ထန်ိးချပ်ေရးစင်တာက ဆိသုည်။  ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက ်ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ြပည်ကီးတံခွန ်

မိနယ်တွင်  ေငွကျပ်သိန်း ၇၅၀၀ ေကျာ် 

တန်ဖိုးရိှ  ဘန်ိးြဖှင့ ်စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

များ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံ 

ရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါး    တားဆီးှိမ်နင်းေရး

ရ ဲတပ် ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာ   ပူးေပါင်းအဖဲွသည် 

ေမ ၃၀ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရခဲွီတွင် မ ေလးတိင်ုး 

ေဒသကီး  ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်  (ဈ)

ရပ်ကွက်  (၁၃၉) လမ်း  ၅၂ x ၅၃ လမ်းကားရိှ 

ဂိေုထာင်ကိ ုသတင်းအရရှာေဖရွာ ဟန်ိးဝင်းစိုး 

ှင့ ် တာိုေစးတိုှစ်ဦးကို Hino ၁၂ ဘီး 

ယာ်တစ်စီး၊  Nissan  Van ယာ်တစ်စီး 

ှင့်အတူ ေတွရှိပီး Hino ၁၂ ဘီးယာ်ေပ မှ 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်သိန်း ၇၅၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ 

ဘိန်းြဖ   ၉ ဒသမ  ၉ ကီလိုှင့်  စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား   ၃  ဒသမ  ၃၆ သိန်း 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း၊ စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ် 

ချက်အရ သမ်ိးဆည်းရမ ိမူးယစ်ေဆးဝါးများကိ ု

ရှမ်းြပည်နယ်မှ  မ ေလးတိုင်းေဒသကီးသို 

သယ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း  သိရှိရသြဖင့ ်

၎င်းတိုအား  ဥပေဒအရ အေရးယူထားရှိပီး 

ကွင်းဆက် ြပစ်မ ကျးလွန်သူများကုိ ဆက်လက် 

စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း    သိရ

သည်။ 

သတင်းစ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ် ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ 

လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ြပည်ကီးတခွံန်မိနယ၌် ေငကွျပ်သန်ိး ၇၅၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရိှ   ဘန်ိးြဖှင့ ်စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပားများ သမ်ိးဆည်းရမိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂

အကမ်းဖက်အပ်ုစအုြဖစ်ေကညာထားေသာ 

CRPH၊ NUG ှင့်  ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခံ 

အဖွဲအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ 

အဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များသည ်ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်

ြပည်သူလူထုကိ ုအေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ  

ေစပီး  အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန  ်

ရည်ရယ်လျက်  လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန် ြခင်း၊ 

ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများကို  လူမ ကွန်ရက်များမ ှ

တစ်ဆင့်   နည်းမျိးစုံြဖင့်    ြပလုပ်လျက်ရှိ

သည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့် ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ 

ဝါဒြဖန်မ များအေပ   မသိနားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ 

ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ  လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အသံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တစ်နည်း 

နည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ  အများြပည်သူအေှာင့်အယှက ်

ြဖစ်ေစမည့် ြပလုပ်မ များ ြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ် 

ဝါဒြဖန်မ များကို  ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပး 

ကူညီြခင်းများ   ြပလုပ်ခဲ့လ င်   အကမ်းဖက်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီး 

ပဒ်ုမ ၁၂၄-က ှင့ ်ပဒ်ုမ ၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာနစ် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် 

တည်ဆဲဥပေဒများအရ  အေရးယူခံရမည့်အြပင ်

ြပစ်မ ှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့ ်ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်း၊ 

မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများကိ ုအကမ်းဖက်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒအရ   သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး 

ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပါက ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာ 

အြဖစ်  သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ဇန်နဝါရ ီ၂၅ ရက်တွင် ိင်ုငပံိင်ုမဒီယီာများမှ တစ်ဆင့်  

အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို  အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်

ေသာ်လည်း ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) လား  း 

မိနယ် အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ေန မင်းမင်းထွန်း(၃၂)

ှစ် (ဘ)ဦးခင်ေမာင်ထွန်းသည ် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်

“ဟစ်တိင်ု” Facebook Group ြဖင့ ်အသေိပးသတင်း 

ထုတ်ြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို     ပျက်ြပားေစရန  ်

ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းများ 

ြပမလူပ်ုေဆာင်ခဲသ့ည့အ်တွက် တရားဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း  အမ ဖွင့်လှစ်အေရးယူြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိုကဲ့သို  CRPH၊ NUG ှင့်   ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊    ယင်းတိုှင့ ်

ဆက် ယ်ေနေသာ  အဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များ 

သည်   ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို 

ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်  အစိုးရယ ရားများ  ပျက်ြပား 

ေစရန် ရည်ရယ်လျက်   လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန်ြခင်း 

များ ြပလုပ်ခဲ့မ အေပ  အားေပးကူညီြခင်း ြပလုပ် 

ခဲ့သူများကို    ဥပေဒှင့်အညီ    ထိေရာက်စွာ 

အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်     ထိုသို 

လ ံေဆာ်သူ၊   ဝါဒြဖန်သူများကို   ဆက်လက် 

ေဖာ်ထုတ် အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။                                    

       သတင်းစ်



ဇွန်  ၃၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

မှစ်ကထက် ပိုများလာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  ပညာေရးမှး  ဦးေကျာ်မိုးထွန်းက”ဒီေန  

ဇွန် ၂ ရက်ေနမှာ တစ်ိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ေကျာင်းေတ ွ ြပန်ဖွင့်ပါတယ်။ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမှာရှိတဲ ့   ေကျာင်းေတွကိ ု ကွင်းဆင်းကည့်  

စစ်ေဆးေနပါတယ်။ ဒီေန  က န်ေတာ့်အေနနဲ  အထက (၁) သာေကတ၊ 

အထက  သုဝဏ ၊    အထက(၁)  လသာေကျာင်းေတွကိ ု   ကည့်  

အားေပးပါတယ်။ ဒီှစ်ေကျာင်းသားေတွ ေကျာင်းတက်တာ  မှစ်ကထက် 

ပိမုျားလာတာေတွရပါတယ်။ ဆရာ ဆရာမေတကွလည်း ေကျာင်းသား 

ဦးေရများလာတဲ့အတွက ်   ဝမ်းသာေကာင်း     ေြပာပါတယ်။ ဒီှစ် 

ေကျာင်းသားေတွကိ ု၅ ှစ်ကေန ၁၂ ှစ်၊ ၁၂ ှစ်ကေန ၁၅ ှစ်၊ ၁၅ 

ှစ်ကေန ၁၈ ှစ်အထိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနနဲပူးေပါင်းပီး   ကိုဗစ် 

ကာကွယ်ေဆး ထိုးေပးသွားမှာပါ။ ေဆးထိုးတဲ့အခါမှာ မဘိအပ်ုထန်ိးသ ူ

သေဘာတူညီချက်ရယူပီးေတာ ့  မိဘသေဘာတူတဲ့   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူေတွကို ေဆးထိုးေပးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေန  ေကျာင်းေတွရဲ  

သင်ကား၊ သင်ယမူ စနစ်ေတ၊ွ စာသင်ခန်းေတကွိ ုအဓကိကည့ပ်ါတယ်။ 

စာသင်ခန်းနဲ  ေကျာင်းသားဦးေရ မ တမ  ရိှ၊ မရိှ၊ ဆရာအင်အား ြပည့စ်ုမံ  

ရှိ၊ မရှိ၊ ေကျာင်းသုံးဖတ်စာအုပ ်လုံေလာက်မ  ရှိ၊ မရှိ ဒါေတွကို အဓိက 

ထားပီး ကည့် ပါတယ်။ ဒီေနအထိ ေကျာင်းအပ်လက်ခံတာေတွ 

ရှိပါတယ်။ ေကျာင်းလာေရာက်အပ်ှံမ မရှိေသးတဲ့ မိဘေတွအေနနဲ  

ေကျာင်းလာအပ်ဖိုဖိတ်ေခ ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။  

သူငယ်တန်း (KG)အပါအဝင် Grade-12 အထိ စုစုေပါင်း အတန်း 

၁၂ တန်းကို  သင်ကားရမည်ြဖစ်ပီး ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ပညာသင်ှစ်တွင ်

Grade-5၊ Grade-8 ှင့် Grade-11 တိုအတွက် ဘာသာရပ်အလိုက ်

သင်ိုးသစ်များကိ ုဆရာ ဆရာမများအတွက် ပညာေရးဝန်ကီးဌာနက 

သင်တန်းများပိုချေပးခဲ့သည်။  

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး  အေရှပုိင်းခုိင်ပညာေရးမှး  ေဒ စုစုခင် 

က  “မိနယ်ေတွအေနနဲ   ဆရာ ဆရာမ လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီ 

လိုအပ်ချက်ကိ ု  က န်မတို   ြပင်ပကေခ ယူြဖည့်တင်းထားတဲ ့ ဆရာ 

ဆရာမေတလွည်း မကာခင်မှာ ေအာ်ဒါထွက်မှာြဖစ်ပါတယ်။  ဒါအ့ြပင် 

အထက်တန်းြပ လိအုပ်ချက်အတွက် ဌာနတွင်းမှာရိှေနတဲ ့ဆရာ ဆရာမ 

ေတွကို BEd သင်တန်း တစ်ှစ်ကိုှစ်ကိမ် တက်ေရာက်ဖို စီမံထား 

ပါတယ်။  လစ်လပ်ေနတဲ့ေနရာေတွမှာ  အေြပာင်းအေရ ၊  ရာထူးတိုး 

ေတွကိုလည်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ရှိေနတဲ့ ဆရာ 

ဆရာမ အင်အားနဲ  ေဆာင်ရက်တဲ့အခါမှာ ေကျာင်းသားအင်အားများ 

လာရင်ေတာ့ ပုမှံန်တစ်ချန်ိတက်ေနရာကေန ှစ်ချန်ိေကျာင်း ေြပာင်းမ 

လား၊ ကေလးေတ ွသင်ကားသင်ယမူ  အဆင်ေြပေစိင်ုမယ့ ်နည်းလမ်း 

ေတွကို   သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနနဲ  ဌာနဆိုင်ရာေတွ  ပူးေပါင်းစီမ ံ

ေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ”် ဟု ဆိုသည်။  

သုံးချိးှစ်ချိး တက်ေရာက်

အထက(၁) လသာ   ေကျာင်းအုပ်ကီးကလည်း “အထက(၁) 

လသာမှာ မေနကအထ ိေကျာင်းအပ်ထားတဲ ့ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၈၃၀ ရှိပီး ဒီေနေကျာင်းတက်တာ ၇၉၆ ေယာက်ရှိပါတယ်။ ေကျာင်း 

မတက်ေသးတာ အနည်းအကျ်းပဲရှိပါတယ်။   မှစ်ကထက်စာရင ်

ေကျာင်းသားဦးေရ သုံးချိးှစ်ချိး တက်ေရာက်ပြီဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်ပီး 

ေကျာင်းသားေဟာင်းေတွြဖစ်တ့ဲအတွက် လာအပ်ကမယ်လုိေမ ာ်လင့် 

ပါတယ်။   မှစ်ကမတက်တဲ ့ေကျာင်းသားေတကွိလုည်း ဒှီစ်လာအပ် 

တ့ဲအခါ မတက်ြဖစ်တ့ဲ ေကျာင်းသားအချင်းချင်း ြပန်ထားေပးပါတယ်။ 

အဲဒီလို   စီစ်ထားေပးပါတယ်။   ေလးထပ်ေကျာင်းေဆာင်ကီးရယ်၊ 

စာကည့်တိုက်ရယ်ကိ ု  ေကျာင်းသားေဟာင်းကီးေတွက  ဦးေဆာင် 

ေဆာက်လုပ်ေပးထားတာပါ။ စာကည့်တိုက်က ိုင်ငံတကာအဆင့်မ ီ

e-Library ြဖစ်ပါတယ်။  ေနာက်ပီး  ေကျာင်းသားေဟာင်းကီးေတွက 

တစ်လတစ်ခါ ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမ ေတ ွလပ်ုေပးပါတယ်။  ပညာေရး 

က လတူစ်ဦး၊ ိင်ုငတံစ်ခသုာမကဘနဲဲ  ကမ ာအ့ေြပာင်းအလနဲဲ  ေရရှည် 

ဖွံဖိးတိုးတက်ဖို အဓိကအခန်းက  က ပါဝင်ေနတာ ေတွရမှာြဖစ်ပါ 

တယ်။   အဒဲအီတွက် ေကျာင်းသားေတကွိ ုေကျာင်းပုမှံန်တက်ပီး ပညာ 

တတ်ြဖစ်ဖို ပညာသင်ကားဖို  ဆရာကီးတိုက ေကျာင်းတက်ကဖို 

ဖိတ်ေခ ချင်ပါတယ်။  အခုလက်ရှိ   လသာမိနယ်မှာ  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၂၀၀၀ ေကျာ်အပ်ထားပီး ြဖစ်ပါတယ်။ မကာခင်အတွင်းမှာ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေတွကို ၅ ှစ်ကေန ၁၂ ှစ်၊ ၁၂ ှစ်ကေန ၁၅ 

ှစ်၊ ၁၅ ှစ်ကေန ၁၈ ှစ် သံုးပုိင်းခဲွပီး  ကုိဗစ်ကာကွယ်ေဆး ထုိးေပးေတာ့ 

မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဒဲလီိ ုေဆးထုိးေပးတ့ဲအခါ မဘိဆ ရိှမှထုိးေပးမှာပါ။ 

ေဆးမထိုးလည်း ေကျာင်းတက်လိုရပါတယ”် ဟု ေြပာသည်။ 

ေကျာင်းဖွင့်ရာသီတွင ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အဆင်ေြပ 

ေချာေမွစွာ ပညာသင်ကားိုင်ရန ်သက်ဆိုင်ရာေကျာင်းများအလိုက ်

စာသင်ခန်းများှင့ ်ေကျာင်းဝန်းကျင်သန်ရှင်းေရးကိလုည်း အေလးထား 

ေဆာင်ရက်ထားရိှသည်။  ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရးအေနြဖင့်   ှာေခါင်းစည်း၊ 

မျက်ှာအကာများ ေပးေဝထားပီး  သတိေပးစာ၊ ေကညာချက်၊ ဗီုိင်း 

များ ချတ်ိထားြခင်း၊ စာသင်ချန်ိအတွင်း လုိက်နာရမည့်အချက်များ ချတ်ိဆဲွ 

ထားြခင်း၊ လက်ေဆးေဘစင်များှင့် အမ  က်ပံုးများ  စနစ်တကျ ထားရိှ 

ေပးထားြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်ေပးထားသည်ကိ ုေတွရသည်။

သဃ  န်းက န်းမိနယ်  ပညာေရးမှး  ဦးသန်ိးထွန်းက “အခ ုကိဗုစ် 

စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းနဲအည ီကေလးေတွပညာသင်ကားုိင်ဖုိအတွက် 

စာသင်ခန်းမှာ ခံုစီတာကအစ ငါးေပ၊ ေြခာက်ေပြခားပီးစီပါတယ်။ ကုိဗစ်က 

ေလျာသွ့ားတာမှန်တယ်၊ ေပျာက်သွားတာမဟုတ်ေတာ့ ခုကုိဗစ်စည်းကမ်း 

နဲအည ီြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားတယ်။ ကုိဗစ်နဲပတ်သက်ပီး  မေတာ်တဆ 

များ  ကေလးေတွ   ေနထိုင်မေကာင်းြဖစ်တယ်ဆိုရင ်သီးသန်အခန်း၊ 

ေဆးေပးခန်းလိုမျိး ေကျာင်းဝင်းမှာ  ြပင်ဆင်ထားတယ်။  ကေလးက 

အကယ်၍များ သတ်မှတ်အပူချန်ိထက်  များေနမယ်ဆုိရင်  ကေလးကုိ 

ေခ မယ်၊ ေဆးတုိက်မယ်၊  လုိအပ်ရင်ကျန်းမာေရးဌာနနဲ  ချတ်ိဆက်ပီး 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မယ်။  ခကု ကေလးေတအွတွက် ပညာေရးေရာ၊ 

ကျန်းမာေရးေရာ၊ လုံ ခံေရးေရာ  အစစအရာရာ ဂုစိုက်ေဆာင်ရက်ရ 

ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။

ကည်ူးဝမ်းသာမိ

အထက(၁)လသာ ေကျာင်းသားတစ်ဦးက “ေရွာသေီကျာင်းပတ်ိ 

ထားပီး အခုေကျာင်းြပန်ဖွင့်ေတာ ့စာသင်ရတာ၊  သူငယ်ချင်းေတွနဲ  

ြပန်ေတွရတာ ေပျာ်ရ င်မပိါတယ်။ အဒဲလီိအုေပျာ်က က န်ေတာ့အ်တွက် 

ဘာနဲမှ   င်းဆလုိမရပါဘူး။ Grade-9 မှာ  ြမန်မာစာ၊ အဂ  လိပ်စာ၊ သခ  ျာ၊ 

ပထဝ၊ီ သမိင်ုး၊ သပိ ံအြပင် ပန်းချ၊ီ ဂတီ၊ စိက်ုပျိးေရးေတ ွတဲွဖက်သင်ရပါ 

တယ်။ ဒီေနေကျာင်းစဖွင့်တ့ဲရက်မှာ ေကျာင်းသားအားလံုး ေပျာ်ရ င်စွာ 

ေကျာင်းတက်ေနတာ ေတွရတ့ဲအတွက် အတုိင်းမသိကည်ူးဝမ်းသာ 

မပိါတယ်။ ဆရာ ဆရာမေတွရဲ သွန်သင်ဆံုးမမ ေတွနဲအတူ ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသေူတကွ ဆက်လက်ပညာကိးစားသင့ပ်ါတယ်လို ေြပာကား 

ချင်ပါတယ်။ သားရဲအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကေတာ့ ြမန်မာလူမျိးြဖစ် 

တဲအ့တွက် ြမန်မာယ့်ေကျးမ ကိ ုထန်ိးသမ်ိးတဲ ့ြမန်မာဗသိကုာပညာရှင် 

တစ်ေယာက် ြဖစ်ချင်ပါတယ်။ အေြခအေနအရပ်ရပ်ေကာင့ ်ေကျာင်းလာ 

မတက်ေသးတ့ဲ သူငယ်ချင်းေတွကုိလည်း ေကျာင်းလာတက်ေစချင်ပါတယ်။ 

ေကျာင်းမတက်ရင ်ပညာသင်ခွင့်၊ အခွင့်အေရးေတွ ဆုံး ံးမှာြဖစ်ပီး  

မမိရိဲဘဝတက်လမ်းေတ၊ွ ေပျာ်ရ င်မ ေတလွည်း  ဆုံး ံးမှာပါ။ ဒါေကာင့ ်

သငူယ်ချင်းေတ ွေကျာင်းလာတက်ကဖို ေြပာချင်ပါတယ်” ဟ ုဆိသုည်။ 

အထက(၂) လသာမ ှ  ဆရာမတစ်ဦးက    ယခုပညာသင်ှစ်တွင ်

ေကျာင်းလာေရာက်အပ်ံှသည့် ေကျာင်းသားဦးေရ ပုိများလာသည်ကုိ 

ေတွရသည့အ်တွက် ဝမ်းသာေကာင်း၊  ယေနအထ ိေကျာင်းအပ်လက်ခ ံ

ေနေကာင်း၊ လာအပ်သူများလည်းရှိေကာင်း ေြပာသည်။          

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှိ  မိနယ်ေပါင်း ၄၄ မိနယ်အတွင်း၌ 

ပညာေရးတက သိလ်ု ေလက့ျင့ေ်ရးအထက်တန်းေကျာင်း ေလးေကျာင်း 

အပါအဝင် အေြခခံပညာေကျာင်း ၂၇၅၉ ေကျာင်း၊ ဘုန်းေတာ်ကီးသင် 

ပညာေရးေကျာင်း ၂၂၉ ေကျာင်း၊  ကိုယ်ပိုင်ေကျာင်း ၂၁၉ ေကျာင်း  

စုစုေပါင်း ၃၂၀၇ ေကျာင်းရှိေကာင်း သိရသည်။        

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှ ိ   မိနယ်ေပါင်း ၄၅ မိနယ်တွင်  ၃၇ 

မိနယ်၌ ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်ထားရိှပီး  

မူလတန်းအဆင့် ၁၃၃ ေကျာင်း၊ မူလွန်အဆင့် ၈၈ ေကျာင်း၊ အလယ် 

တန်းအဆင့် ကိုးေကျာင်းရှိပီး ယေနတွင် စတင်ဖွင့်လှစ ်သင်ကားေန 

ေကာင်း သိရသည်။         

                                       သတင်း - ချိကီး

ဓာတ်ပုံ - ကိုကိုေဇာ်

လသာမိနယ် အမှတ် (၁) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

ပညာသင်ကားေနမ ကို ေတွရစ်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ပညာေရးမှး ဦးေကျာ်မိုးထွန်း

အထက (၁) လသာ 

ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး

အထက (၁) လသာမှ 

ေကျာင်းသားတစ်ဦး

အထက (၂) လသာမှ 

ဆရာမတစ်ဦး

လသာမိနယ် အမှတ် (၂) အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ ပညာသင်ကားမည့ ်ေကျာင်းသေူလး 

များကို ေတွရစ်။



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂  

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် 

အ ေြခခံပညာေကျာင်းများ 

စတင်ဖွင့်လှစ်

ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်      ၂

 ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက ်ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှ ိအေြခခံပညာ 

ေကျာင်းများကိ ုယ  ေနမှစတင်၍  ဖွင့လှ်စ်ရာ   ေကျာင်းသားေကျာင်းသမူျား ေအးချမ်း 

ေပျာ်ရ င်စွာ ပညာသင်ကားေနမ ကို ေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်။

ေမာင်ေတာမိ

မိုးညင်းမိနယ်

ေမှာ်ဘီမိနယ် အင်းစိန်မိနယ်

ေညာင်ေလးပင်မိနယ်ထန်းတပင်မိနယ်

ေအလာမိ

ြမဝတီမိနယ်

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ဉာဏ်ဟိန်း

ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

ေအလာသား

ြမင့်ဦး

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေနလင်း(ေညာင်ေလးပင)်



ဇွန်    ၃၊   ၂၀၂၂

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် အ ေြခခံပညာေကျာင်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်      ၂

 ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက ် ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှ ိအေြခခံပညာေကျာင်းများကိ ုယ  ေနမှစတင်၍  ဖွင့်လှစ်ရာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်စွာတက်ေရာက်ပညာသင်ကား

ေနမ များကိ ုေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်။

ေကာ့ကရိတ်မိနယ်

အုတ်တွင်းမိနယ်

မိုင်းြဖတ်မိနယ် သာစည်မိနယ်

ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်

ရမည်းသင်းမိနယ်

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေရှာလမွန်(မိုင်းြဖတ)် မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ပွင့်ြဖမိနယ်

လ  င်ဝင်းေလး(ပွင့်ြဖေြမ)

က န်းစုမိနယ်

စည်သူရေအာင(်က န်းစု)

သက်မင်းဟန(်ဒဂုံေတာင်)

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ကယားြပည်နယ်

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ခံရမ ေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းစွာဆ ြပမ များတွင ်ပါဝင်ခဲ့မိေသာ 

ေကာင့်လည်းေကာင်း၊ သွားလာမ ခက်ခဲြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း စိုးရိမ်ေကာင့်ကမ များေကာင့ ်

တာဝန်မှကင်းကွာခ့ဲေသာ ပညာေရးဝန်ထမ်း ဆရာ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းြဖင့် အေရးယူခံထား 

ရသည့် ဆရာ ဆရာမများအေနြဖင့် ိုင်ငံသားမျိးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ 

အနစ်နာဟူေသာ နာသုံးနာကို  ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်ကိ ု ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရန်အတွက ်

မမိတိို၏သေဘာဆ အေလျာက် မိမိတုိေနာက်ဆံုးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲရာ ေကျာင်းတည်ရိှသည့ ်မိနယ် 

ပညာေရးမှးုံးသိုြဖစ်ေစ၊ မိမိတိုလက်ရှိေနထိုင်ရာေဒသရှိ နီးစပ်ရာမိနယ် ပညာေရးမှးုံးသိုြဖစ်ေစ 

၃၁-၅-၂၀၂၂ ရက်ေနမတိုင်မီ သတင်းပိုကရန် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၊ သတင်းထုတ်ြပန ်

ေရးအဖွဲက   သတင်းထုတ်ြပန်ဖိတ်ေခ ခဲ့ရာ   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

မ ေလးမိ အမှတ်(၁၆)အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်းတွင် ေကျာင်းတက်ရန်လာေရာက်ကသည့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိ ုေတွရစ်။

မ ေလးမိ၌ အေြခခံပညာေကျာင်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်စွာ ပညာသင်ကားလျက်ရှိ
မ ေလး     ဇွန်     ၂

၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် တစ်ုိင်ငံလုံးရိှ 

အေြခခံပညာေကျာင်းများကိ ု   ယေနနံနက်ပိုင်းမှ 

စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ    မ ေလးမိရှ ိ  အေြခခံပညာ 

ေကျာင်းများတွင်  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ 

ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်စွာ ပညာသင်ကားလျက်ရှိသည်။  

ထိုသို ေကျာင်းတက်ကသည့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားကိ ုတာဝန်ကျ  ဆရာ  ဆရာမများက 

ေကျာင်းဝင်ေပါက်အသီးသီး၌ ကိယ်ုအပခူျန်ိတိင်ုးတာ 

ေပးြခင်း၊   ှာေခါင်းစည်းှင့်   မျက်ှာအကာများ  

တပ်ဆင်ထားြခင်း ရှိ၊  မရှိ  စစ်ေဆးြခင်း၊  တပ်ဆင် 

ထားြခင်းမရိှပါက အသင့ထ်ားရိှသည့ ်ှာေခါင်းစည်း 

များ တပ်ဆင်ေစြခင်း၊ ေကျာင်းအတွင်းရိှ လက်ေဆး 

ေဘစင်များတွင် စနစ်တကျလက်ေဆးေစြခင်းတုိကုိ    

ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ပိုမိုတိုးတက်အပ်ှံထား

အေြခခပံညာေကျာင်းများ စတင်ဖွင့လှ်စ်ြခင်းှင့ ်

စပ်လျ်း၍ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  ပညာေရးမှးုံးမှ 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်    ဦးစန်းေအာင်က 

“ဒေီနဆိ ုအေြခခပံညာေကျာင်းေတ ွစတင်ဖွင့လှ်စ်ပီး 

သင်ကားေရးလုပ်ငန်းေတွကို  ေဆာင်ရက်ေနကပီ 

ြဖစ်ပါတယ်။ က န်ေတာ်တို  တိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

မှာ ေကျာင်းအပ်ှံေရးေနအြဖစ ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ 

ေမ ၂၆ ရက် ကေန ဇွန် ၁ ရက်အထိ  ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသူေပါင်း ၅၈၀၀၀၀ ေကျာ်   လက်ခံထားပီး 

ြဖစ်ပါတယ်။  ယခင်ှစ်က ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

အင်အား  ၅၂၀၀၀၀ ေကျာ်ရှိတဲ့ အေနအထားနဲဆို 

ဒီှစ်မှာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၆၀၀၀၀ ေကျာ် 

ပိမုိတုိုးတက်အပ်ံှထားတယ်ဆိတုာ ေတွရိှရပါတယ်။ 

၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်မှာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

ေတွအတွက်    ကိုဗစ်-၁၉  ကိတင်ကာကွယ်ေရး 

 န်ကားချက်ေတနွဲအည ီအေြခခပံညာေကျာင်းေတ ွ

ကိုြပင်ဆင်ထားပါတယ်။  ေနာက်ပီး  လုံ ခံေရးပိုင်း 

မှာဆုိလည်း ေကျာင်းေတွမှာ သက်ဆုိင်ရာ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူေတွ စနစ်တကျဝင်ထွက်ုိင်ဖုိ၊ မသက်ဆိင်ု 

သေူတ ွဝင်ေရာက်ြခင်းကိ ု ေစာင့်ကည့က်ာကွယ်ိင်ုဖို 

တာဝန်ချထားပါတယ်။    ေကျာငး်ြပင်ပမှာေတာ့ 

သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွရဲ  န်ကား 

ချက်နဲပ ဲလုံ ခံေရးတာဝန်ရိှသေူတ၊ွ ေဒသအာဏာပိင်ု  

အဖဲွအစည်းေတွနဲ မိဘဆရာအသင်းေတွ ေပါင်းစပ်ပီး 

ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်လုံ ခံေရးကိုလည်း     စီစ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။

လက်ခံသွားမှာြဖစ်

ေကျာင်းအပ်လက်ခတံဲရ့က်ကိလုည်း  ေနာက်ဆုံး 

ရက်ဆိုပီး   သတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူး။   ဒီေန  

ေကျာင်းတက်ရတဲရ့က်မှာလည်း  ေကျာင်းလာအပ်တဲ ့

သူေတွကို စနစ်တကျ   လက်ခံသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ပီးခဲ့တဲ့ ကာလမှာ ကိုဗစ-်၁၉ ေကာင့် ေကျာင်းပိတ် 

ထားရတဲ့ အေြခအေနေတွရှိပါတယ်။    ဒါေကာင့် 

ေကျာင်းေနရမယ့်ကေလးေတွ စာသင်ခန်းနဲ ကင်းေဝး 

သွားတဲ့အခါမှာ  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူေတွရဲ 

ပညာသင်ယူခွင့်  အခွင့်အလမ်း၊  စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

ဖွံဖိးမ ေတ ွ ထိခုိက်ပါတယ်။   အခုပညာသင်ှစ်မှာ 

ေကျာင်းေနအရယ် ကေလးအားလုံး  ေကျာင်းအပ်ံှ 

ိုင်ဖို  ိုင်ငံေတာ်ကလည်း  အခမဲ့ပညာေရးစနစ ်

သတ်မှတ်ထားသလိ ုေကျာင်းဝတ်စုေံတပွါ ေထာက်ပံ ့

ဖို အစအီစ်ရိှပါတယ်။ မဘိေတအွေနနဲ  ေကျာင်းေန 

အရယ်ကေလးအားလံုး   စာသင်ခန်းေတွဆီေရာက ်

ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးကဖုိ ေမတ ာရပ်ခတံိက်ုတွန်း 

လိုပါတယ်”ဟု ေြပာသည်။

ထိုြပင ်  ချမ်းေအးသာစံမိနယ်ရှ ိ  အမှတ်(၁၆) 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းမ ှေကျာင်းအုပ ်

ဆရာကီး     ေဒါက်တာသန်းထိုက်စိုးကလည်း 

“က န်ေတာ့်ေကျာင်းမှာ   ေကျာင်းတက်ေရာက်မ  

အေနနဲ  မှစ်ကထက ်ေကျာင်းသားအင်အားများပါ 

တယ်။ လက်ရိှလည်း ေကျာင်းအပ်ံှေနဆြဲဖစ်ပါတယ်။ 

လက်ရှိမှာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူဦးေရ ၃၀၀၀ 

နီးပါး ရှိေနပါပီ။ ဇွန်လအတွင်းမှာလည်း  ေကျာင်း 

အပ်ံှမ ကိ ုဆက်လက် လက်ခေံပးေနမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

သင်ကားေရးကိုလည်း အရှိန်အဟုန်နဲ  ေဆာင်ရက် 

သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။     ဒီှစ်ထူးြခားမ အေနနဲ  

သင်ုိးသစ် သံုးခုရိှပါမယ်။ က န်ေတာ်တုိုိင်ငံရဲ သင်ိုး 

သစ်ေတွက    ိုင်ငံတကာစံချနိ်စံ န်းေတွနဲ   စနစ် 

တကျေရးဆွဲထားတာြဖစ်ပါတယ်။  သင်ိုးေတွနဲ  

အသားကျသွားပဆီိရုင် က န်ေတာ်တိုရဲ ပညာေရးက 

ဘာမှ အြပစ်ေြပာစရာမရှိေတာ့ပါဘူး။ ကိုဗစ် - ၁၉ 

ကာကွယ်ေရးအတွက်လည်း  ဒီေနမှာပဲ KG တန်း 

ေတွကုိ စတင်ေဆးထုိးဖုိ ရိှပါတယ်။ က န်ေတာ်တုိရဲ 

ကေလးငယ်ေတွဟာ စာသင်ကားဖုိ လုိတယ်။ သူတုိရဲ 

အသက်အရယ်ကိ ု ဘယ်သူကမ ှဟန်တားထားလို 

မရဘူး။  သင်ကားသင်ယခွူင့ရိှ်တဲေ့နရာမှာ သင်ကား 

သင်ယမူ ကိ ုလပ်ုကိလုပ်ုရမယ်။ ဒါေကာင့ ်အားလုံးကိ ု

ဖိတ်ေခ ပါတယ်”  ဟု ေြပာသည်။

        မ ေလးမိရိှ သက်ဆိင်ုရာ ေကျာင်းအသီးသီး၌ 

စာသင်ကားကမည့်  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ 

အတွက် ေပျာ်ရ င်စရာေကာင်းသည့် သင်ကား၊ သင်ယူမ  

ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းြဖစ်ေစရန ် ပညာေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများှင့် မိနယ်အလုိက် ပူးေပါင်း 

အဖဲွများက ေကျာင်းတွင်း၊  ေကျာင်းြပင်သန်ရှင်းေရး 

များေဆာင်ရက်ထားြခင်း၊ ေကျာင်းဥပဓိုပ် ေကာင်းမွန် 

ေစေရး ေဆာင်ရက်ထားြခင်းှင့်    ကိုဗစ် - ၁၉ 

စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီ   စာသင်ခုံများေနရာ 

ချထားြခင်းတိုကိုလည်း ေဆာင်ရက်ထားသည်ကို 

ေတွြမင်ရသည်။

ေကျာင်းလာအပ်ဖိုလို

ေကျာင်းသားမိဘတစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးေအးမင်းက 

“မိဘေတွက သားသမီးေတွရဲပညာေရးကိ ုအေလး 

အနက်ထားသလို ိုင်ငံအတွက်လည်း ပညာေရးက 

အဓိကကျတယ်။ ဒီကေလးေတွဟာ အနာဂတ်မှာ 

ိုင်ငံကို  ဦးေဆာင်ကမှာြဖစ်တဲ့အတွက ်   ိုင်ငံနဲ        

လမူျိးအတွက်        ေကျာင်းလာအပ်ဖို လိအုပ်ပါတယ်။ 

က န်ေတာ့လ်ိပု ဲတြခားမဘိေတဟွာ မမိတိို သားသမီး 

ေတွကုိ ေကျာင်းလာအပ်ံှကတာေတွရတ့ဲအတွက်  

ဝမ်းသာမပိါတယ်။ ပညာေရးကိ ုအေလးအနက်ထား 

ေကျာင်းအပ်ှံပီး ေကျာင်းတက်ကဖို ဖိတ်ေခ ကိ 

ဆိုပါတယ်” ဟု ေြပာသည်။

ေကျာင်းလာတက်ကသည့်     ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ   ယာ်အ ရာယ်ကင်းရှင်းေစပီး 

လုံ ခံစိတ်ချစွာြဖင့ ် ပညာသင်ကားိုင်ရန်အတွက ် 

မ ေလးမိရိှ အဓိကလမ်းမကီးများှင့် နီးစပ်သည့် 

ေကျာင်းများ၌ ယာ်ထန်ိးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များက 

ကညီူေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည့်အြပင် သက်ဆုိင်ရာ  

မိနယ်များအလိုက် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

များ၊ မီးသတ်တပ်ဖဲွှင့် ရဲတပ်ဖဲွဝင်များက ေကျာင်း 

တွင်း၊ ေကျာင်းြပင်လုံ ခံေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှ 

သည်ကိုလည်း ေတွြမင်ရသည်။

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း၌  အေြခခပံညာ 

ေကျာင်း ၄၂၆၈ ေကျာင်း၊  ဘန်ုး ေတာ်ကီးသင်ပညာေရး 

ေကျာင်း  ၁၃၅  ေကျာင်းှင့ ်    ပုဂ လိကေကျာင်း            

၂၄၁ ေကျာင်းရိှေကာင်း သိရသည်။  ေမာင်ေအးချမ်း

ေပါက်ေခါင်း      ဇွန်     ၂    

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး  ေပါက်ေခါင်းမိနယ်တွင်  အေြခခပံညာ 

အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မလွူန်ှင့ ်မလူတန်းေကျာင်းများမှ 

အသက် ၅ ှစ်မှ ၁၂ ှစ်အရယ်  စာသင်ေကျာင်းအေြခြပ 

ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများကို    ယေနနံနက်ပိုင်းမ ှ

စတင်၍   သက်ဆိုင်ရာ   စာသင်ေကျာင်းေဆးထိုးစုရပ်များ 

အလိုက်  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ထိသုို ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးရာတွင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီး

ဌာနမှချမှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များှင့ ်မိဘအုပ်ထိန်း 

သူ၏ သေဘာတူညီချက်ရရှိမှသာ  ထိုးှံေပးြခင်းြဖစ်ပီး  ယင်း 

ေဆးထိုးှံေပးေနမ များကို  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက                         

ဦးဖိးသူေမာင်ှင့်အဖွဲဝင်များ၊ မိနယ်ဌာဆိုင်ရာများ၊ မိနယ် 

ပညာေရးမှးှင့ ်  ေကျာင်းအုပ်ကီးများက   လိုက်လံကည့်  

အားေပးပီး  လုိအပ်သည်များကုိ   ေပါင်းစပ်ညိ  င်း ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။         သန်းထွန်းေအာင်(ြပန်/ဆက်)

ေပါက်ေခါင်းမိနယ်၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး စတင်ထိုးှံေပး



ဇွန်  ၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂

၂၀၂၂ - ၂၀၂၃   ပညာသင်ှစ်အတွက်   ေကျာင်းအပ်ှံေရး 

ရက်သတ ပတ်အြဖစ် ေမ ၂၆ ရက်မှ ဇွန် ၁ ရက်အထိ  သတ်မှတ်၍ 

ေကျာင်းအပ်ှံေရးလုပ်ငန်းစ်များ  ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပီး  ယေနတွင် 

တစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုးအတာြဖင့ ်အေြခခပံညာ(မလူတန်း၊ အလယ်တန်း၊ 

အထက်တန်း) များကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ 

အလားတ ူေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမအတွင်း၌လည်း နနံက် 

ပိင်ုးမှစတင်၍ သက်ဆုိင်ရာမိနယ်များအလုိက် အေြခခပံညာေကျာင်း 

များ စတင်ဖွင့လှ်စ်ခဲ့ပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား ေအးချမ်းေပျာ်ရ င် 

စွာ ပညာသင်ကားလျက်ရှိသည်။ 

ထိုသို  ေကျာင်းများစတင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင ်  ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ြပန်ပွားမ  မြဖစ်ပွားေစရန်ှင့ ်ကိတင်ကာကွယ်ိင်ုရန်အတွက် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  လမ်း န်ချက်များှင့်အညီ  တာဝန်ကျ 

ဆရာ ဆရာမများက ေကျာင်းဝင်ေပါက်ေရှ၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များအား ှာေခါင်းစည်းများှင့ ်မျက်ှာအကာများ စနစ်တကျတပ်ဆင် 

ကရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ်ြခင်း၊ ေကျာင်းအတွင်းသို  မဝင်ေရာက်မီ 

ကိယ်ုအပခူျန်ိ တိင်ုးတာေပးြခင်း၊ ေကျာင်းအတွင်းထားရိှေပးထားေသာ 

လက်ေဆးေဘစင်များတွင် စနစ်တကျလက်ေဆးေစြခင်းတို ေဆာင်ရက် 

ပီးမှသာ သက်ဆုိင်ရာအတန်းများသုိ သွားေရာက်ေစသည်ကိ ုေတွြမင် 

ရသည်။ 

အမှတ်(၈)  အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းမ ှ ေကျာင်းအုပ ်

ဆရာမကီး ေဒ ယမင်းသကူ “အရင်ှစ်ေတတွန်ုးကေတာ ့ေကျာင်းတက် 

တဲ့ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူဦးေရက ၁၀၀၀ ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်။ 

အစ်အဆက်ကေတာ့ လူဦးေရ ၁၀၀၀ မေကျာ်ခ့ဲပါဘူး။ အခုှစ် ဆုိရင် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူဦးေရ ၁၂၀၀ ဝန်းကျင်ရှိမယ်လို ခန်မှန်း 

ထားပါတယ်။ ေနာက်ထပ်လည်း  ေကျာင်းအပ်ဖုိရိှမယ်လုိ ထင်ပါတယ်။ 

ေကျာင်းဖွင့ေ်နတဲအ့ချန်ိအတွင်းမှာကိ ု ေကျာင်းအပ်လက်ခေံနပါတယ်။ 

ဒီှစ်လည်း   လက်ခံလိုမရေတာ့ဘူးဆိုတဲ ့   ကန်သတ်ချက်တစ်ခုခု 

ထွက်မလာမချင်းေတာ့     က န်မက     ေကျာင်းအပ်လက်ခံေနမှာပါ။  

ေကျာင်းအပ်သ ူထပ်တိုးရိှခဲမ့ယ်ဆိရုင်လည်း က န်မတို ေကျာင်းအေနနဲ  

စာသင်ခန်းအေြခအေန လုံေလာက်မ ရှိပါတယ်။  

“အခုလို   ေကျာင်းအပ်လက်ခံိုင်ဖို    ေမ ၁၅ ရက်ကတည်းက 

ေကျာင်းသန်ရှင်းေရး၊  ေကျာင်းခန်းြပင်ဆင်မ များ  လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ မြဖစ်ပွားေစေရးအတွက်လည်း ှာေခါင်းစည်း 

စနစ်တကျ တပ်ဆင်ြခင်း၊ လက်ေဆးေဘစင်ထားရိှြခင်း၊ ကိယ်ုအပခူျန်ိ 

ေနြပည်ေတာ်၌ ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် အေြခခံပညာေကျာင်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်

တိုင်းတာြခင်းနဲ   ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေတွအတွက ်  ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်တဲ့အခန်းလည်း ရှိပါတယ်။  ေကျာင်းှစ်ှစ်ဆက်တိုက ်

မအပ်ရေသးတဲ့ကေလးေတွဆိုရင် အတန်းှစ်ှစ် နစ်နာသွားပါပီ။ 

ဒါေကာင့် ေကျာင်းအပ်ေစချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအေြခအေနမျိးမှာပဲ 

ြဖစ်ြဖစ ်ေကျာင်းအပ်ကပါလို တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်” ဟုေြပာသည်။

အေြခခပံညာေကျာင်းများ၌     ေကျာင်းအပ်ံှလက်ခခံဲရ့ာတွင်လည်း 

မည်သည့အ်ခေကးေငမှွ ေကာက်ခြံခင်းမြပဘ ဲအခမဲပ့ညာေရးစနစ်ြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ေပးပီး  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ   စိတ်ေအးချမ်းစွာ 

ပညာသင်ကားိုင်ရန်အတွက ်ေကျာင်းသုံးြပ  ာန်း စာအုပ်များ၊ ဗလာ 

စာအပ်ုများှင့် စာေရးကိရိယာများကုိလည်း အခမ့ဲေထာက်ပ့ံ ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့သည့်အြပင ်ေကျာင်းဝတ်စုံများကိုလည်း ပညာသင်ှစ်အတွင်း 

ေထာက်ပံ့ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။

အမှတ်(၇) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းမ ှ  ေကျာင်းအုပ ်

ဆရာမကီး ေဒ ခင်ြမင့ရ်ကီ “က န်မတိုေကျာင်းမှာ အထက်တန်းအဆင့် 

ေကျာင်းတက်ဦးေရက ၉၁ ရာခုိင် န်း ေကျာင်းတက်ပါတယ်။ အလယ် 

တန်းအဆင့် ေကျာင်းတက်ဦးေရ  ၉၀ ရာခိုင် န်း နဲ  မူလတန်းအဆင့်  

ေကျာင်းတက်ဦးေရ ၉၅ ရာခိုင် န်း ေကျာင်းတက်ကပါတယ်။  ဒီေန  

အထိ ေကျာင်းအပ်ထားတ့ဲ ေကျာင်းသားေကျာင်းသူ စုစုေပါင်း  ၁၂၃၁ ဦး 

ရိှပါတယ်။ ဒေီန  ေကျာင်းတက်ဦးေရ  ၁၁၄၂ ဦးေကျာင်းတက်တဲအ့တွက် 

၉၃ ရာခိုင် န်း ေကျာင်းတက်ကပါတယ်။ ေကျာင်းေနအရယ်ကေလး 

အားလုံး  ပညာသင်ယူခွင့ ်ရရှိဖိုအတွက ်ရပ်ရာမိဘေတွနဲ  ပူးေပါင်းပီး 

ေကျာင်းသားအားလုံး  ေကျာင်းေရာက်ရှိေအာင ်က န်မတို  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ 

“အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်ေကျာင်းေနခွင့မ်ရခဲတ့ဲ ့ကေလးေတ၊ွ 

ေကျာင်းကိ ုေရာက်မလာကေသးတဲ့ကေလးေတွ၊ ေကျာင်းေနအရယ ်

ကေလးေတအွားလုံး ေကျာင်းကိ ုေရာက်ရိှေအာင်တိက်ုတွန်းဖို ရပ်ကွက် 

ကိလုည်း   းေဆာ်ခိင်ုးထားပါတယ်။ က န်မတိုက ေကျာင်းဖွင့ေ်နတဲအ့ချန်ိ 

ေတမှွာလည်း ေကျာင်းအပ်လက်ခေံနပါတယ်။ အခမဲပ့ညာေရးစနစ်ကိ ု

ေဖာ်ေဆာင်ေနတဲ့အတွက် အခမဲ့ေကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ်၊ ေဘာပင်၊ 

ခတဲတံိုကိ ုကေလးေတလွက်ထကဲိ ုအကန်ုေဝေပးပီး ဒေီနစတင် ပညာ 

သင်ကားေနပါပီ။  ဒီေနမှာ  ကေလးေတွက  စိတ်ေအးချမ်းသာစွာနဲ  

ေကျာင်းတက်ေရာက်ပီး  ပညာသင်ကားေနကပ ီ ြဖစ်ပါတယ်” ဟု 

ေြပာသည်။

ယခုကဲ့သို အေြခခံပညာေကျာင်းများ စနစ်တကျ စတင်ဖွင့်လှစ ်

ိင်ုေရးအတွက် ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသမူျားက စာသင်ခန်း 

များတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ စည်းကမ်းများှင့်အည ီစာသင်ခုံများ ေနရာချ 

ထားြခင်း၊ စာသင်ချနိ်များ စနစ်တကျ  စီမံထားြခင်း၊  ေကျာင်းကိ/

ပိုယာ်များ စီစ်ထားြခင်း၊ ေကျာင်းများအတွင်း ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

ကိတင်ကာကွယ်ေရးအစီအမံများ စီစ်ထားြခင်းှင့်  ေကျာင်းများ 

ဥပဓိုပ်ေကာင်းမွန်ေစေရး ြပင်ဆင်ြခင်းတုိကုိလည်း ေဆာင်ရက်ထား 

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင ်  ဆရာ ဆရာမများှင့ ်  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ 

ေကျာင်းလာေရာက်ချနိ်တွင ်ယာ်အ ရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် 

ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမအတွင်း ကားလမ်းမကီးများှင့ ်နီးစပ်ရာေကျာင်း 

များတွင်  ြမန်မာိုင်ငံယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲမှ    တပ်ဖွဲဝင်များက   ကူညီ 

ေဆာင်ရက်ေပးေနသည့်အြပင ်လုံ ခံစိတ်ချစွာြဖင့်  ပညာသင်ကား၊ 

သင်ယခွူင့ရ်ရိှိင်ုေရးအတွက် မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွများ၊ မီးသတ် 

တပ်ဖွဲှင့် ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဝင်များက ေကျာင်းတွင်း၊ ေကျာင်းြပင ်

လုံ ခံေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်ကိုလည်း ေတွြမင်ရသည်။ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်း၌ အေြခခံပညာ ေကျာင်း 

၇၅၇ ေကျာင်း၊  ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်း ၂၈ ေကျာင်းှင့် 

ပုဂ လိကကိုယ်ပိုင်ေကျာင်း ၅၇ ေကျာင်း  စုစုေပါင်း ၈၄၂ ေကျာင်းရှိပီး 

ယေနတွင် အထက်တန်း၊ အလယ်တန်းှင့် မူလတန်း ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသေူပါင်း ၁၅၈၅၂၅ ဦး တက်ေရာက်လျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။ 

သတင်း - ေအာင်သန်

ဓာတ်ပုံ - ကိုကိုထိန်

ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး 

ေဒ ယမင်းသူ

ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး 

ေဒ ခင်ြမင့်ရီ

အမှတ် (၆) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌  ပညာသင်ကားေနကသည့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကိ ုေတွရစ်။
အမှတ် (၅) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းမ ှေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိ ုေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂

၂၀၂၂-၂၀၂၃    ပညာသင်ှစ်တွင် 

တက်ေရာက်   ပညာသင်ကားကမည့ ်

အေရှေတာင်တိုင်း         စစ်ဌာနချပ်ရှိ 

ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများအတွက ်

ေကျာင်းဝတ်စုံှင့်  စာေရးကိရိယာများ 

ေပးအပ်ြခင်းကိ ု   ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်  ေအာင်ဆန်းခန်းမ၌ 

ြပလုပ်ရာ တိုင်းမှးဗိုလ်ချပ ်ကိုကိုေမာင ်

အေရှေတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်ရှ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအတွက ်

ေကျာင်းဝတ်စုံှင့ ်စာေရးကိရိယာများ ေပးအပ်
ှင့ ်အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ၊ ေကျာင်း 

သား ေကျာင်းသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ တိင်ုးမှးက အဖွင့အ်မှာစကား 

ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် တိုင်းမှးှင့ ်

တာဝန်ရိှသမူျားက ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင် 

ှစ်တွင် တက်ေရာက်ပညာသင်ကားက 

မည့် အေြခခံပညာ မူလတန်း၊ အလယ် 

တန်းှင့် အထက်တန်း   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၂၉၀ အတွက် ေကျာင်းဝတ်စုံ 

ှင့်   စာေရးကိရိယာများ   ေပးအပ်ရာ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက လက်ခံ 

ရယူကသည်။ 

အလားတူ တုိင်းစစ်ဌာနချပ် ကွပ်ကဲမ  

ေအာက် တပ်ရင်း/ တပ်ဖွဲများ၌လည်း 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ေကျာင်း 

ဝတ်စုှံင့ ်စာေရးကရိယိာများကိ ုတာဝန်ရိှ 

သမူျားက ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။                           သတင်းစ်



ဇွန် ၃၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

နန်းကိ ရီ၏ရင်ထဲမှာ ေကျချမ်းိုင ်

ြခင်းမရိှသလိြုဖစ်ေနသည်။ တစ်စုတံစ်ခ ု

အတွက်   စိုးစေနာင့်ြဖစ်ေနသည်။ 

စင်စစ် ဤသည်မှာ မျိးထွန်းသန်ိးအေပ  

အလိုမကျိုင်ြခင်းှင့်  ပတ်သက်သည်။ 

သူ၏ဘဝအေကာင်းကိ ု စပ်စုမိြခင်းမှာ

မှား၍များေနေလပီလား။  သိမထားဘဲ 

ေနြခင်းက ပိ၍ုများေကာင်းေလမည်လား 

စသည်ြဖင့ ်ေတွးေနမိသည်။

အမှန်တွင် မျိးထွန်းသိန်းှင့်ပတ်သက် 

၍ ြဖစ်ေစချင်သည်မှာ မိမိက့ဲသုိပင် အချစ် 

ေရးှင့စ်ပ်လျ်း၍ အြပစ်အနာကင်းသ။ူ 

အသည်းှလုံးသည် စက ြဖတစ်ချပ်ှယ် 

ြဖစင်သန်ရှင်းေနသူ။   ြဖစ်ေနသည်က 

ထင်မှတ်သလုိမဟုတ်သည့်အတွက် မေကျ 

နပ်ိုင်ေအာင် ရှိရသည်။

“အရီ ြပန်ေတာ့မယ်” 

သည်စကားကိ ုဆိုမိြပန်သည်။ 

“ေနစမ်းပါဦး။ စကားမှမဆုံးေသးတဲ ့

ဥစ ာ” 

မျိးထွန်းသိန်းက တားသည်။ 

“ဘာေြပာမလိုလဲ၊  ေြပာစရာကုန်ပ ီ

မဟုတ်လား”

“ကျန်ေသးတယ်။ အခေုြပာမယ့စ်ကား 

ဟာ တြခားစကားေတွထက်ထူးတယ်။ 

ဒီစကားကိုကားရရင ်     မနန်းကိ ရီ 

စိတ်ဝင်စားမှာပါ” 

“တယ်လဲချလီိုက်ပါလား။    ဆိုစမ်း 

ပါဦး”

သူထမှံ အသ ံတ်ုတရက်ထွက်မလာ 

သြဖင့် နန်းကိ ရီ သူဘက်သုိ လှည့်ကည့် 

လိုက်သည်။    သူသည်   စီးကရက်ကိ ု

အားပါးတရ         က်ဖွာလိုက်သည်။ 

စီးကရက်လိပ်မှ      မီးကျးီခဲေကာင့ ်

သူမျက်ှာကုိြမင်ရသည်။  သူ၏မျက်ဝန်း 

မှ ေတာက်ပမ ကို ေတွရြပန်သည်။

“တကယ်ေြပာတာ      မနန်းကိ ရီ။

က န်ေတာ်စေတွကတည်းက ဒစီကားကိ ု

ေြပာချင်ေနတာ။ ေြပာသင့ ် မေြပာသင့ ်

ချင့်ချနိ်ေနလို”

နန်းကိ ရီ၏ရင်တွင ်တုန်ယင်လာရ 

ြပန်ေလပီ။    ပူေွးလာရြပန်ေလပီ။ 

သဘူာများေြပာချင်ပါလမိ့။် သ၏ူစကား 

မှာ    အသည်းှလုံးှင့်စပ်လျ်းေသာ 

စကားမျိးများ ြဖစ်ေလမလား။ တစ်ခါ 

တည်းှင့ပ်င် မမိအိား ချစ်ခွင့ပ်န်လာေလ 

မည်လား။    ထိုေကာင့်ပင ်အချးီေတွ၊ 

နဒိါန်းေတ ွ  ပျိးေနေလသလားစသည်ြဖင့ ်

စိတ်လ ပ်ရှားစွာ စ်းစားမိသည်။

တစ်ဆက်တည်းမှာလည်း သူကသာ 

ချစ်ခွင့ပ်န်လာေလလ င် မည်သည့စ်ကား 

ြဖင့ ်တုံြပန်ရပါလမိ့။် လက်ခရံေလမလား။ 

ြငင်းပယ်ရေလမလား။   မည်သိုဆိုေစ 

အနည်းအပါးေလာက်ေတာ့ ဣေ ထား 

ဦးမှ၊  စတိေလာက်ေတာ့  ြငင်းပယ်ဦးမှ။ 

သိုမဟုတ်လ င်   အညာလွယ်လှသည ်

ဆိုကာ အထင်ေသးမှာ စိုးရေသးသည်။ 

သ ူ မကမ်းခင်က   လှမ်းချင်သည်ပင်ြဖစ် 

ေစ၊  သ ူမဆွတ်ခင်က  ွတ်ချင်သည်ပင် 

ြဖစ်ေစ။ မိန်းကေလးတစ်ေယာက်အေန 

ှင့် ေဈးကိုင်ထားဦးမှ။

“မနန်းကိ ရကီိ ုက န်ေတာ်ေြပာဖူးတာ 

မှတ်မိေသးတယ်မဟုတ်လားဟင”်

မျိးထွန်းသိန်းေမးသည်။ 

“ဘာကိုလဲ။ အရီက့ို ကိုမျိးေြပာတာ 

ေတွ အများကီးပဲဟာ”

“မဟုတ်ဘူးေလ။    မနန်းကိ ရီကို 

ပင်းဘုရားပွဲမှာေတွရေတာ ့ က န်ေတာ့် 

အသိမိန်းကေလးတစ်ေယာက်နဲ တူတယ် 

ဆိုတာ”

နန်းကိ ရီသည် ေမ ာ်လင့်ထားေသာ 

စကားကုိ မကားရသည့်အတွက် စိတ်ပျက် 

လက်ပျက် ြဖစ်သွားသည်။ ထိုင်ရာမ ှ

ထလိုက်သည်။

“အရီ ြပန်ေတာ့မယ်” 

သည်စကားကိ ုဆိုမိသည်။

“က န်ေတာ်ေြပာတာ စိတ်မဝင်စား 

ဘူးလားဟင်။ နားမေထာင်ချင်ဘူးလား”

“ကိုမျိး အဲလစ်အေကာင်းေြပာမလို 

မဟုတ်လား။    နားမေထာင်ချင်ပါဘူး။ 

စိတ်မဝင်စားပါဘူး”

“ေနစမ်းပါဦး။ မနန်းကိ ရီရယ်”

“ေနာက်တစ်ခုေြပာရဦးမယ်။ အရီက့ိ ု

“မနန်းကိ ရ”ီ လို  ဆက်ပီးေခ ေနမယ်။ 

က န်ေတာ်နဲ  ခင်ဗျားနဲ  ဆက်ပီးေြပာေန 

ဦးမယ်ဆိုရင် ကိုမျိးနဲအရီနဲ  ဒီတစ်ခါ 

အြပတ်ပဲ။ ေနာက် ဘယ်ေတာ့မှ အရီက့ိ ု

မေခ နဲေတာ့”

မျိးထွန်းသန်ိးသည် အကရံခက်သလိ ု

ြဖစ်သွားသည်။

“ေကျာင်းမှာ စာြပေတာ့ အချ ိေကျာင်းသူ 

ေကျာင်းသားေတွဟာ ကိုယ်နဲ  အသက် 

ရယ်တူတန်းတူလိုြဖစ်ေနလို နာမည်မှာ 

“မ” ထည့ေ်ခ တာ။ အကျင့ပ်ါေနတာပါ”

သူက နန်းကိ ရီ စိတ်မရှင်းသည်ကိ ု

ရှင်းြပသည်။ ထိုေနာက်  ဖျတ်ခနဆဲိသုလိ ု

နန်းကိ ရီ၏လက်ကို ဆွဲလိုက်သည်။ 

ုတ်တရက်ြဖစ်၍ နန်းကိ ရီ လက်ကို 

ုန်းရေကာင်းမှန်းမသိ။ သတိမရ။

“ထုိင်စမ်းပါဦး။ ေဒါသေရှထား မှားေတာ့ 

မေပါ့ မနန်း အဲ အရီ”

သူက လက်ကုိဆဲွလုိက်သြဖင့် နန်းကိ ရီ 

ထိုင်လိုက်ရသည်။

နန်းကိ ရီ   ထိုင်မိမှ သူက လက်ကို 

လ တ်ေပးလိုက်သည်။

“ဒမှီာ ေြပာတာကိ ုနားေထာင်စမ်းပါ။ 

အဲလစ်ဆိုတာ    အြခားသူမဟုတ်ဘူး။ 

ေစာေစာကေြပာတဲ ့   ချစ်သ။ူ   ငယ်ငယ် 

ကေလးကတည်းက ချစ်ရတဲ့သူ”

“အခုထိ စိတ်မဝင်စားေသးဘူး”

“သူနဲ   ေတွကတာ  အထက်တန်း 

ေကျာင်း စေရာက်တဲ့ှစ်ကတည်းက၊ 

ချစ်မိတာကေတာ့  ဆယ်တန်းေြဖတဲ့ 

ှစ်မှာဆိုပါေတာ့”

“ဒါေတွက ြဖစ်ိုးြဖစ်စ်ေတွပါ” 

“ဒါနဲ  ေစာေစာကေတာ ့ဒီအေကာင်း 

ကိုပဲ ေြပာြပပါဆိ”ု 

“ဒါက ေစာေစာကပ၊ဲ အခမှုမဟတ်ုဘ”ဲ

“ကိုယ်ကေတာ့     ေြပာရဦးမယ်။ 

ဆယ်တန်းေအာင်ပီး      တက သိုလ် 

ေရာက်ကေတာ့     တစ်ေယာက်နဲ  

တစ်ေယာက်   အသည်းေပါက်မတတ ်

ချစ်ကတုန်း”

“ေဩာ်၊ ေဩာ်”

“ဒမှီာတင် အမ်ိက သေဘာမတူိင်ုဘူး 

ဆိတုာနဲ  သကူစပီး စတ်ိေကာက်သွားခဲ ့

တယ်”

“အင်း အင်း”

“ဒီမှာတင်  ှစ်ေယာက်သား  အချစ် 

ကေန အမုန်းြဖစ်သွားခဲ့တယ”်

“သနားစရာ” 

“ဒါေပမဲ့ သူကို ကိုယ် ဒီကေနအထိ 

မမုန်းဘူး၊ မေမ့ဘူး”

“က တ်က တ်၊ ထားမိတဲ့ ေမတ ာေတွ၊ 

ေမတ ာေတွ”

နန်းကိ ရီက အဘယ်မ  အေှာင့်အယှက် 

ေပးသည်ဆိုေစ မျိးထွန်းသိန်း စကား 

ဆက်သည်။

“သေူကျာင်းက ထွက်သွားပီးကတည်း 

က မေတွခဲ့ကေတာ့ဘူး။ ဒီကေနအထိ 

တစ်ကိမ်မှြပန်ပီး  မျက်ှာချင်းမဆိုင်မ ိ

ေတာ့ဘူး”

“ြမားနတ်ေမာင ်   သူကျစီယ်ဆိုတာ 

ဒါမျိးေပါ့” 

မျိးထွန်းသိန်း သက်ြပင်း  က်သည်။

“မနန်း၊ အဲ အရီက့ို ကိုယ်စိတ်ဝင်စား 

တာ။ အမှတ်ထင်ထင် ရိှေနမတိာေတဟွာ 

အဲလစ်နဲအရီနဲ  သိပ်တူေနလိုပဲ”

“လတူမူရှား၊ နာမည်တမူရှားဆိသုလိ ု

ြဖစ်ပါလိမ့်မယ”်

“ဟုတ်တယ်။ ဒီလိုပဲြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ 

အရီမ့ှာ အစ်မ သိုမဟုတ် ညီမရှိသလား 

ဟင်”

“ဟင်”

သည်အေမးအတွက်မူ နန်းကိ ရီ 

တန်ုလ ပ်ရေလပ။ီ ေစာေစာကလိ ုအရ န်း 

မေဖာက်ိုင်ေတာ”့

“အရ ီအလဲစ်ဆိတုဲ ့နာမည်ကိ ုမကား 

ဖူးဘူးလားဟင”်

“ဟင့်အင်း” 

“တစ်ခါမှလည်း မဆုံဖူးဘူးေပါ့” 

“မဆုံဖူးပါဘူး”

“အဲလစ်ဟာ   အရီနဲ    ညီအစ်မများ 

ေတာ်ေနမလားလို   အခါခါ    စ်းစား 

မိတယ်”

“ဟင့အ်င်း။ ဒလီိမုျိးေတာ ့ဘယ်နည်း 

နဲမှ မြဖစ်ိင်ုဘူး။ အရီမှ့ာ အစ်မလည်းမရိှ 

ဘူး၊  ညီမလည်းမရှိဘူး၊   အစ်ကိုလည်း 

မရှိဘူး၊  ေမာင်လည်းမရှိဘူး။  အရီဟာ 

တစ်ေကာင်က က်” 

နန်းကိ ရီအသံမှာ ငိုသံပါချင်လာ 

သည်။

ကာလအတန်ကာမ  အေမ့ေမ့အေလျာ့ 

ေလျာ ့အေပျာက်ေပျာက် အပျက်ပျက်ြဖစ် 

ေနခ့ဲေသာ အတိတ်ကြဖစ်ရပ်တုိကုိ တစ်ခဏ 

ချင်းမှာပင ်  နန်းကိ ရီ  သတိရသည်။ 

အတိတ်လ  င်းဂယက်သည် ရင်ထဲတွင် 

ိုက်ခတ်လာသည်။  မိမိ၏ဘဝ အစစ် 

အမှန်ကို ြပန်ေြပာင်းစ်းစား၍လည်း 

လာမိြပန်ေချပီ။

သည်ေတာလ့ည်း ရင်ထမှဲာ နာကည်း 

ေကကွဲြခင်းများ ေပ ေပါက်လာသည်။ 

ဆိုဆိုနင့်နင့် ရှိလာမိြပန်သည်။

မျိးထွန်းသိန်းသည် နန်းကိ ရီ စိတ် 

လ ပ်ရှားသွားရသည်ကိ ုအကခဲတ်မဟိန် 

တူသည်။    သူ၏စကားများအတွက ်

နန်းကိ ရီ စိတ်အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ရ 

သည်ကို ေတွးမိပုံရသည်။

“ေအးေလ၊ အခလုိ ုြပတ်ြပတ်သားသား 

သိလိုက်ရေတာ ့ရင်ထဲမှာ ရှင်းသွားတာ 

ေပါ့။ သံသယကင်းသွားရတာေပါ ့”

သကူ စကားြဖတ်ထားလိက်ုေသာအခါ 

တွင် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကီး ြဖစ်သွား 

သည်။  နန်းကိ ရီသည်  တိတ်တခိုး 

သက်ြပင်း  က်ေနမိသည်။

“အရီ” သူက ေခ သည်။ 

နန်းကိ ရီ မထူးမိ။

သူသည် နန်းကိ ရီ၏လက်ကိ ုဆုပ် 

ကိုင်ကာ ဖျစ်ညစ်အားေပးသည်။

“ကိယု့က်ိ ုခွင့လ် တ်ပါအရ။ီ ကိယ်ုဟာ 

သူတစ်ပါးရဲအေကာင်းေတွကုိ သိပ်စပ်စု 

ရာကျသွားပီထင်တယ”်

နန်းကိ ရီ ဘာမ ြပန်မေြပာ။ 

“တကယ်လို ဒီစကားမျိး မကားချင ်

ဘူးဆိုရင် ေနာက်မေြပာေတာ့ဘူး အရီ၊ 

ကုိယ့်ဆီက ေနာက်ဒါမျိး မကားေစရပါ 

ဘူးလို ကတိေပးပါတယ်”

နန်းကိ ရီသည် ငိမ်ေနသည်။ အေဝး 

သို လှမ်းကည့်ေနသည်။ မျက်ဝန်းမှ 

မျက်ရည်ဝဲရပီကွယ်။ ကည့်ြမင်ရေလ       

သမ  မ န်ေနသည်။ ဝါးေနသည်။

နာကည်းေကကွဲဖွယ် အတိတ်ကို 

သတိရဖွယ်အေကာင်းများ အဘယ် 

ေကာင့် စကားစပ်ခဲ့ပါလိမ့်။ သူသည် 

အဘယ်ေကာင့် မိမိအား ေကကဲွဝမ်းနည်း 

ေစချင်ပါလိမ့်။

တစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက် စကား 

မေြပာမိကဘဲ၊   လ ပ်ရှားမ တစ်စုံတစ်ခု 

မြပမိကဘ ဲ     ငိမ်သက်ထိုင်ေနမိက 

သည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

“တကယ်ေြပာတာ မနန်းကိ ရီ၊ က န်ေတာ်စေတွကတည်းက ဒီစကားကိုေြပာချင်ေနတာ။ 

ေြပာသင့် မေြပာသင့် ချင့်ချနိ်ေနလို”

နန်းကိ ရီ၏ရင်တွင် တုန်ယင်လာရြပန်ေလပီ။ ပူေွးလာရြပန်ေလပီ။ 

သူဘာများေြပာချင်ပါလိမ့်။ သူ၏စကားမှာ အသည်းှလုံးှင့်စပ်လျ်းေသာ

စကားမျိးများ ြဖစ်ေလမလား။ တစ်ခါတည်းှင့်ပင် မိမိအား ချစ်ခွင့်ပန်လာေလမည်လား။  

ထိုေကာင့်ပင် အချးီေတွ၊ နိဒါန်းေတွ ပျိးေနေလသလား စသည်ြဖင့် 

စိတ်လ ပ်ရှားစွာ စ်းစားမိသည်။

တစ်ဆက်တည်းမှာလည်း သူကသာ ချစ်ခွင့်ပန်လာေလလ င် . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

‘

‘



ဇွန်   ၃၊  ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ (၈)လမ်း၊ အမှတ်-(၆၁)ဟ ု

ေခ တွင်သည့်   (၄)ထပ်တိုက်၊   (၂)ခန်းတွဲ၊   အေဆာက်အဦရှိ   အကျယ်အဝန်း 
(၁၂ ၁၂  ေပ x ၅၀ ေပ)ရိှ (ပထမ)ထပ်၊ (ေြခရင်းခန်း) တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ် (၂၀-၁-၁၉၉၈)ရက်စွဲပါ “တိုက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်”အရ ေဒါက်တာထွန်းကည် [၁၃/တကန(ိင်ု)၁၂၆၀၆၇]၊ 
ေဒ ကည်ကည်ေအး [၁၃/တယန(ိုင်)၀၁၇၂၁၆]တို (၂)ဦးအမည်ြဖင့ ်ဝယ်ယူ 
ထားေသာ တိက်ုခန်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်းအား ေဒါက်တာထွန်းကည်ှင့ ်
ေဒ ကည်ကည်ေအးတို၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိထားသူ ေရာင်းသူ 
ဦးတင်ေဝ [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၁၁၄၉]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ဝယ်ရှ ိ
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း ဝန်ခ၍ံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွအနက် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ကန်ကွက်လိပုါက 
ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးတိုင်ေအာင ်
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန်  ေကညာအပ ်
ပါသည်။                       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သင်းသင်းေမာ် (LL.B, D.B.L)ေဒ သင်းသင်းေမာ ်(LL.B, D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၂၆)

အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ၄၃လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ၄၃လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဒက ိဏသီရိမိနယ်၊ ဒက ိဏသီရိရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁/ဟုိတယ်ဇုန် အေရှရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၂၃၄၅)၊ ဧရိယာ 
(၀.၅၆၁)ဧကရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အေဆာက် 
အဦအား အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒါက်တာစန်းလွင် (ဘ) ဦးသန်ိးေဖ[၁၂/လမန 
(ိင်ု)၁၀၇၇၈၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ (၂၇-၅-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငမွျား၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေငေွပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို 
ကိုယ်တိုင်  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်   သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိခဲ့ပါက အပီးသတ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်းကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၈၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၈၈၉)
အမှတ်(၇၂၃၂)၊ ကျိင်းတုံလမ်း၊ ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊ ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ အမှတ်(၇၂၃၂)၊ ကျိင်းတုံလမ်း၊ ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊ ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ 

ေနြပည်ေတာ်။ ဖုန်း- ၀၉-၇၉၉၁၂၃၁၀၀ေနြပည်ေတာ်။ ဖုန်း- ၀၉-၇၉၉၁၂၃၁၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ မိမလမ်း၊ တိုက်အမှတ်-၅၇မှ 

(၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်တိုက်၏ (၄)လ ာ (တိုက်ေရှမျက်ှာမူလ င် လက်ယာဘက်ြခမ်း)

တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ ေရမီး အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံး 

တိုကို လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ 

ေဒ ချိချိဝင်း [၁၀/မလမ(ိုင်)၀၅၁၆၂၉]ထံမှ   က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ   ဦးေအာင်ြမလင်း 

[၇/ပတန(ိင်ု)၀၈၄၄၆၉]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက် 

အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

တိုကခ်န်းအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ဦးေအာင်ြမလင်း ေဒ ခင်ေအးဝင်း(LL.B)ဦးေအာင်ြမလင်း ေဒ ခင်ေအးဝင်း(LL.B)

[၇/ပတန(ိုင်)၀၈၄၄၆၉] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၈၂)[၇/ပတန(ိုင်)၀၈၄၄၆၉] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၈၂)

 ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၇၆၄၈၉၈ ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၇၆၄၈၉၈

 ုံး-အမှတ်-၇၃၇/ခ၊ ေြမညီထပ်၊ မာဃလမ်း၊  ုံး-အမှတ်-၇၃၇/ခ၊ ေြမညီထပ်၊ မာဃလမ်း၊ 

 (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ 

အမှတ်(၅၆)၊ ေြမညီ(တုိက်ကုိမျက်ှာမူလ င်-ဘယ်ဘက်)၊ အကျယ်အဝန်း (၁ ၂ ၁၂  ေပ x 

၄၅ ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု

တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ စန်းရ ီ

(AG-၃၀၉၃၉၉) [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၁၀၅၄] ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိး 

ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ 

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်      ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို   ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသက်ိုင်ဦး [LL.B, LL.M, MRes (Law), D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး [LL.B, LL.M, MRes (Law), D.B.L]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)

အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၁၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၉)၊ ေြမဧရိယာ(ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀)၊ (၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပရိှ 
ှစ်(၆၀)  ေြမငှားဂရန်ဟုေခ တွင်ပီး  ရန်ကုန်မိ၊  ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
(၄၁)ရပ်ကွက်၊ လံုးသွယ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အဆက်စပ်အေရာင်း 
အဝယ်ကတိစာချပ်များြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေဇာ်မင်းဦး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၀၂၆၇] ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ်ုပ်၏ 
မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်  ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား 
မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက ်
အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမှင့အ်မ်ိ အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ဒက ိဏသီရိမိ၊ ဒက ိဏသီရိရပ်ကွက်၊  

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅/ထန်းတပင် 

ရပ်)၊       ေြမကွက်အမှတ် (A-၃၇၈)၊ 

ေြမဧရိယာ(၀.၂၃၆)ဧကရိှ ဦးစုိးေအာင် (ဘ)

ဦးဗိုလ်[၉/မထလ(ိုင်)၁၇၆၉၁၄]အမည် 

ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှား စာချပ်ေြမကွက်ကိ ု

ဦးစိုးေအာင်ထံမှ  မိတ ီလာမိနယ်စာချပ ်

စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အထူးကုိယ်စားလှယ် 

လ ဲအပ်စာအမှတ် (၁၇၄/၂၀၂၁)၊ (၁၉-၁၂-

၂၀၂၁) ရရှိထားသူ ေဒ ချိြမတ်ဝင်း (ဘ)

ဦးခင်အုန်း [၁၂/လသယ(ိုင်)၀၃၂၈၉၈]မှ 

ဦးေကျာ်ဝင်း (ဘ) ဦးဘေအာင်[၅/မရန(ိင်ု) 

၀၀၆၆၅၇]ှင့် အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်

စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူး 

ခွင့်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့်  ကန်ကွက ်

လိုသူများအေနြဖင့ ် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  

စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီ 

များ၊ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 

ေနြပည်ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ 

မိြပစီမံကိန်းှင့်   ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 

ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)

ရက်အတွင်း   လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်  

ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ 

ှင့်အညီ ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေလ ာက်ထား 

လာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာလိက်ုသည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သမီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ ေကာလိယ ၂၂ လမ်း၊ အိမ် 

အမှတ် ၄၈၈ ေန ေဒ ေအးေအးခိင်ု၏ သမီးြဖစ်သ ူမဖိးရတနာေကျာ် [၁၂/ဥကတ 

(ိုင်)၂၀၈၆၈၁] ကိုင်ေဆာင်ထားသူသည် မိခင်၏ဆိုဆုံးမမ အား မလိုက်နာပါ 

သြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မှ  စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ 

မဖိးရတနာေကျာ်ှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ အဝဝကို မိခင်ြဖစ်သူှင့် လုံးဝ 

မသက်ဆိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

မိခင် ေဒ ေအးေအးခိုင်မိခင် ေဒ ေအးေအးခိုင်

[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၅၉၁၉၈][၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၅၉၁၉၈]

ေမးြမန်းစုံစမ်းြခင်းသည်းခံပါေမးြမန်းစုံစမ်းြခင်းသည်းခံပါ

ေတာေတာင်ေတာေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီ သု်း၏ေြမဆီ သု်း၏ ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

ဥေရာပချန်ပီယံ   အီတလီအသင်းနဲ    ေတာင်အေမရိက 

ချန်ပီယံ    အာဂျင်တီးနားအသင်းတို    ယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ ့

Finalissima ဖလားပဲွစ်မှာ အာဂျင်တီးနားအသင်းက အတီလ ီ

အသင်းကိ ုသံုးဂုိးြပတ်နဲ အိင်ုရရိှခဲတ့ာေကာင့ ်အာဂျင်တီးနား 

အသင်းဟာ Finalissima ဖလားကို ရယူဆွတ်ခူးိုင်ခဲ့ပ ီြဖစ်ပါ 

တယ်။

အဒဲပဲွီစ်မှာ အာဂျင်တီးနားအသင်းအတွက် သွင်းဂိုးေတကွိ ု

ပွဲကစားချနိ် ၂၈ မိနစ်မှာ မာတီနက်ဇ်၊ ၄၅ မိနစ်မှာ ဒီမာရီယာ 

နဲ    မိနစ်  ၉၀  မှာ  ဒိုင်ဘာလာတိုက   သွင်းယူေပးခဲ့တာြဖစ်ပီး 

အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာ အခပဲွုစ်မှာ အိင်ုရရိှခဲတ့ာေကာင့ ်

အသင်းရဲသမိုင်းတစ်ေလ ာက် ေနာက်ဆုံးယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ ့

ပွဲစ် ၃၂ ပွဲမှာ  ံးပွဲမရှ ိစံချနိ်တင်ိုင်ခဲ့ပီ ြဖစ်ပါတယ်။

အခုပိင်ပဲွဟာ ၂၉ ှစ်တာကာလအတွင်း ဥေရာပချန်ပီယံ 

အသင်းနဲ  ေတာင်အေမရိကချန်ပီယံအသင်းတိုအကား ပထမ 

ဆုံးအကိမ် ေတွဆံုခ့ဲတ့ဲပိင်ပဲွလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဥေရာပချန်ပယီ ံ

အသင်းနဲ  ေတာင်အေမရကိချန်ပယီအံသင်းတိုအကား ယခင်က 

ထပ်ိတိက်ုေတွဆုမံ ေတမှွာေတာ ့၁၉၈၅ ခှုစ်မှာ ြပင်သစ်အသင်း 

က   ဥုေဂွးအသင်းကိ ု   အိုင်ရရှိခဲ့ပီး ၁၉၉၃ ခုှစ်မှာေတာ့ 

အာဂျင်တီးနားအသင်းက  ဒိန်းမတ်အသင်းကိ ုအိုင်ရရှိခဲ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

အီတလီအသင်းကို အုိင်ရပီး အာဂျင်တီးနားအသင်း Finalissima ဖလားဆွတ်ခူး

ကမ ာန့ပံါတ်တစ် တင်းနစ်မယ် ဆီွယာတက်ခ်ဟာ ြပင်သစ်အုိးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပဲွ 

ရဲ  အမျိးသမီးတစ်ဦးချင်း ကွာတားဖိင်ုနယ်အဆင့မှ်ာ ပိလုန်တင်းနစ်မယ် ဂျက်ဆကီာ 

ပီဂူလာကိ ု အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့ ် ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကိ ု  တက်လှမ်းခွင့်ရရှိခဲ့ပ ီ

ြဖစ်ပါတယ်။

ဆွီယာတက်ခ်ဟာ ဂျက်ဆီကာပီဂူလာကိ ု၆-၃၊ ၆-၂ နဲ  အိုင်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပီး 

ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ  ဒီရီယာကာဆက်ကီနာနဲ  ယှ်ပိင်ကစားရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီရီယာကာဆက်ကီနာဟာ ကွာတားဖုိင်နယ်အဆင့်မှာ ကူဒါမီတုိဗာကုိ ၆-၄၊ ၇-၆(၇-၅) 

နဲ  အိုင်ရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

အြခားေသာ ြပင်သစ်အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲရဲ အမျိးသားတစ်ဦးချင်း ကွာတား 

ဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ ခိုေအးရှားတင်းနစ်ကစားသမား မာရင်စီလစ်ဟာ ုရှားတင်းနစ ်

ကစားသမား ဘ်ုလက်ဗ်ကိ ုအိင်ုရရိှခဲတ့ာေကာင့ ်ဆမီီးဖိင်ုနယ်အဆင့က်ိ ုတက်လှမ်း 

ခွင့်ရရှိခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

ြပင်သစ်အုိးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပဲွရဲ အမျိးသားတစ်ဦးချင်း ကွာတားဖိင်ုနယ်အဆင့ ်

မှာ မာရင်စလီစ်က ဘ်ုလက်ဗ်ကိ ု၅-၇၊ ၆-၃၊ ၆-၄၊ ၃-၆၊ ၇-၆(၁၀-၂)နဲ  အိင်ုရရိှခဲတ့ာ 

ြဖစ်ပီး မာရင်စီလစ်ဟာ ဆီမီးဖုိင်နယ်အဆင့်မှာ ေနာ်ေဝတင်းနစ်ကစားသမား ကက်စပါဒ်ု 

နဲ  ယှ်ပိင်ကစားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကမ ာ့နံပါတ်တစ် တင်းနစ်မယ် ဆွီယာတက်ခ်

ြပင်သစ်အိုးပင်း ဆီမီးဖိုင်နယ် တက်လှမ်း

ပီအက်ဖ်ေအအေကာင်းဆုံးဆုအတွက် တင်သွင်းခံရသူများ အမည်စာရင်း ထွက်ေပ 
မန်စီးတီးအသင်း     ကွင်းလယ ်

ကစားသမား ဒဘီိင်ုး၊ မန်ယတူိက်ုစစ်မှး 
စီိနုယ်လ်ဒုိ၊ လီဗာပူးအသင်းမှ တုိက်စစ်မှး  
ဆာလာ၊ မာေနးနဲ  ေနာက်ခံလူ ဗန်ဒိုက် 
တိုဟာ       ပီအက်ဖ်ေအတစ်ှစ်တာ 
အေကာင်းဆုံး    ကစားသမားဆအုတွက် 

အမည်စာရင်း တင်သွင်းခံရသူေတွထဲမှာ 
ပါဝင်ေနတယ်လို သိရပါတယ်။

ပီအက်ဖ်ေအ တစ်ှစ်တာအေကာင်း 
ဆုံးဆုအတွက် အမည်စာရင်း တင်သွင်း 
ခံရတဲ့ထဲမှာ  စပါးအသင်း  တိုက်စစ်မှး 
ဟယ်ရီကိန်းပါဝင်ခဲ့ေပမယ့ ်   ထိပ်တန်း 

ဂိုးသွင်းရှင်ြဖစ်တဲ့         တိုက်စစ်မှး 
ဆွန်ေဟာင်မင်ကေတာ ့   ပါဝင်လာြခင်း 
မရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ပီအက်ဖ်ေအ တစ်ှစ်တာအေကာင်း 
ဆုံးကစားသမားဆုရှင်ကိ ုဇွန် ၉ ရက်မှာ 
ထတ်ုြပန်ေကညာမှာြဖစ်ပီး ပရမီယီာလဂ်ိ 

ချန်ပယီ ံမန်စီးတီးအသင်းမှ ဒဘီိင်ုးဟာ     
အခုှစ် ေဘာလံုးရာသီမှာ သွင်းဂုိး ၁၅ ဂုိးနဲ  
ဂိုးဖန်တီးမ  ရှစ်ကမ်ိြပလပ်ုထားိင်ုခဲတ့ာ 
ေကာင့ ်  ၂၀၂၁-၂၀၂၂     ေဘာလုံးရာသ ီ
ပရီမီယာလိဂ်အေကာင်းဆုံးကစားဆုကို 
လည်း ရရှိခဲ့သူြဖစ်ပါတယ်။

ပီအက်ဖ်ေအတစ်ှစ်တာ အေကာင်း 
ဆုံး    လူငယ်ကစားသမားဆုအတွက ်

လက်ရှိမှာ      ကစားသမား   ေြခာက်ဦး  
အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံထားရပီး အဲဒီ 
ေြခာက်ဦးထဲမှာ   ပရီမီယာလိဂ ် သွင်းဂိုး 
၁၄ ဂိုး သွင်းယူထားတ့ဲ မန်စီးတီးအသင်း 
မှ   လူငယ်ကစားသမား   ဖီးလ်ဖိုဒန်က 
ထိပ်ဆုံးမှာ ပါဝင်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေငွကယ် - ေရးသားသည်



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

ဦးေအာင်ဆန်းဝင်း [၇/အဖန(ိုင်)၀၈၄၆၈၈] ကိုင်ေဆာင်သူှင့်ဦးေအာင်ဆန်းဝင်း [၇/အဖန(ိုင်)၀၈၄၆၈၈] ကိုင်ေဆာင်သူှင့်
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရာမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ရာမစည်ပင်ဝင်းအိမ်ရာ၊ 
တုိက် (A/002) ေန(ဘ) ဦးစစ်တင်၏သမီး က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သဲွသဲွဟန် [၁၂/အစန 
(ိုင်)၂၀၀၁၁၈] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 
ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သွဲသွဲဟန်သည် (ဘ)ဦးထွန်းဝင်း၏ သားြဖစ်သူ 
ဦးေအာင်ဆန်းဝင်းှင့ ်(၂၃-၂-၂၀၁၈) ရက်ေနမှစ၍ အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်း 
ေနထိင်ုခဲပ့ါသည်။ ထိုေနာက် ဦးေအာင်ဆန်းဝင်းသည်  က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ သဲွသဲွဟန် 
အေပ  တာဝန်မေကျပွန်ဘဲ က ု်ပ် မိတ်ေဆွအား စိတ်ေသာကေရာက်ေအာင် အကိမ်ကိမ် 
ြပလပ်ုပီး အမ်ိေထာင်ေရးေဖာက်ြပန်ကာ(၂၂-၃-၂၀၂၂) ရက်ေနမှစ၍ ဦးေအာင်ဆန်းဝင်း 
သည် ေနအိမ်သုိ ရံဖန်ရံခါသာြပန်လာပီး (၂၉-၄-၂၀၂၂)ရက်ေန ေနာက်ပုိင်းတွင် စကားများ 
ရန်ြဖစ်ြခင်းမရှိဘဲ မိမိသေဘာဆ အရ ေနအိမ်မှ အပီးအပိုင် ဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ 
ထိုအြပင် ဦးေအာင်ဆန်းဝင်းသည် က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ သွဲသွဲဟန်၏ မိခင်ြဖစ်သူ 
ေဒ ခင်သန်းစထုမှံလည်း ေငကွျပ်(၇) သန်ိးတတိ ိလမ်ိလည်ရယသွူားခဲ့ပီး ယေနအချန်ိထ ိ
ေဒ ခင်သန်းစုအား လာေရာက်ေပးအပ်ခဲ့ြခင်းမရှိပါ။

သိုပါ၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆ ွေဒ သဲွသဲွဟန်သည်  
ဦးေအာင်ဆန်းဝင်းအား ခင်ပွန်းအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်း၊ ဦးေအာင်ဆန်းဝင်းှင့် 
ပတ်သက်သည့ ်မည်သည့က်စိ ကိမုဆိ ုက ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ တာဝန်ယေူြဖရှင်းမည် မဟတ်ု 
ေကာင်း ဦးေအာင်ဆန်းဝင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

လှည်းကူးမိနယ်၊ ကလီေထာ်အေနာက်ေကျးရာ၊ ကွင်းအမည် လှည်းကူးမိနယ်၊ ကလီေထာ်အေနာက်ေကျးရာ၊ ကွင်းအမည ်
 တ်ခမ်းေမ းသိုက်(ေကျာက ဒင်)ရှိ ကွင်းအမှတ် ၉၆၂/B၊  တ်ခမ်းေမ းသိုက်(ေကျာက ဒင်)ရှိ ကွင်းအမှတ ်၉၆၂/B၊ 

ဦးပိုင်အမှတ် N/၅၄၊ ေြမဧရိယာ ၀.၂၃ဧကှင့် ဦးပိုင်အမှတ် N/၅၄၊ ေြမဧရိယာ ၀.၂၃ဧကှင့ ်
ကွင်းအမှတ် ၉၆၃၊ ဦးပိုင်အမှတ် N/၂၃၃၊ ေြမဧရိယာ ကွင်းအမှတ ်၉၆၃၊ ဦးပိုင်အမှတ် N/၂၃၃၊ ေြမဧရိယာ 

၀.၇၂ဧကအပါအဝင် ေြမဧရိယာ ၁.၁၇ဧက ၀.၇၂ဧကအပါအဝင ်ေြမဧရိယာ ၁.၁၇ဧက 
ေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်း၍ ေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်း၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာချက်
အထက်ပါလိပ်စာရိှ ေြမကွက်များအပါအဝင် ေြမဧရိယာစုစုေပါင်း ၁.၁၇ 

ဧကများသည် ေဒ လွင်မာစိုး[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၁၆၉၅၄]ဆိသုမှူ အရပ်ကတစိာချပ် 
အဆက်အစပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ဝယ်ထားရိှေကာင်း ၊ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ မ က်ဟ ဖွင့ဆ်ိလုာရာ က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
လ ေဲြပာင်းေရာင်းချေသာ တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လုိသူမည်သူမဆုိတုိက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း၊ ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးခင်ေဇာ်    ေဒ အိအိြဖဦးခင်ေဇာ်    ေဒ အိအိြဖ
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၁၆၆၃၅)   (စ်-၁၅၄၈၀)(စ်-၁၆၆၃၅)   (စ်-၁၅၄၈၀)
B.Sc,PGDL,HGP,WIPO (Switzerland)  LL.B,DLP,WIPO (Switzerland)B.Sc,PGDL,HGP,WIPO (Switzerland)  LL.B,DLP,WIPO (Switzerland)

အမှတ်(၅၅)၊ ဘားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၅)၊ ဘားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၁၇၁၉၁၄၊ ၀၉-၇၈၇၁၉၂၂၃၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၁၇၁၉၁၄၊ ၀၉-၇၈၇၁၉၂၂၃၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၉/ခ)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၅၉)၊ သသံမုာလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ဦးေမာင်စ(ုအမ်အန်အို-၀၀၅၄၈၈)အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဦးေမာင်စ(ုခင်ပွန်း)ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ သန်းသန်း[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၀၃၄၆၃]မှ တစ်ဦး 
တည်းေသာ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ 
ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်အေရာင်းေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်း
အား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း
 ေနြပည်ေတာ်၊  ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ 

ရတနာသိဒ ိရပ်ကွက်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်၊ ၅/ဥတ ရသရီရိပ်၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(ဥ-၂၀၇၁)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၅၁၆)ဧက၊ 
ှစ်(၃၀) ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်၏ 
အမည်ေပါက် ဦးြမင့်ဟန်၊ အဖအမည် 
ဦးဘိုးလူ[၁၃/လရန(ိုင ်)၀၀၇၇၁၃]
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်   တရားဝင  ်
ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ြမြမသူ၊     အဖအမည်     
ဦးေကျာ်[၁၃/လရန(ိုင်)၀၀၇၇၁၅]မှ 
အေမွဆက်ခံ       ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ေကညာစာချပ်ချပ်ဆိရုန် အတွက် ေြမပု/ံ
ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့် ေလ ာက်ထားလာ 
ပါသြဖင့်   ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ 
တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထား 
ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက ်
ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍   (၁၅)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့  ်   
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း  ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ု နည်းများှင့် 
အညီ  ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင ်ေရးကူးခ ွင့  ်
ေလ ာက်ထားလာမ အား    ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသာွးမည်ြဖစ်ေကာငး်  
ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

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

အမှတ်(၁၅)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၆၂)၊ ဧရိယာစတုရန်းေပ (၄၀x၆၀)ေပရှိ 
(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက်လမ်း၊ အမှတ်(၄၆၂)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက ်
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ပုိင်ဆုိင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချခွင့် 
ရှိသူ ေဒ ြမင့်ြမင့်သွယ[်၁၂/မရက(ိုင်)၀၆၈၉၂၀]ထံမှ    က ်ုပ်မိတ်ေဆွ 
ေဒ တင်ွယ်ဦး[၁၂/ထတပ(ိုင်)၀၉၃၂၃၄]က အဆိုပါေြမကွက်ကိ ုအပီး 
အပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မ ှ(၇)ရက် 
အတွင်း စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပီး 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိုပီးဆုံးေြပလည်သည်
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၉၆၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၉၆၅)
အမှတ်-၃၃၀၊ ၁/၁၀ ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက်(၅)လမ်း၊အမှတ်-၃၃၀၊ ၁/၁၀ ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက်(၅)လမ်း၊

လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း ၀၉-၄၀၄၁၂၄၅၈၈၊ ၀၉-၇၈၈၀၈၈၈၄၄ဖုန်း ၀၉-၄၀၄၁၂၄၅၈၈၊ ၀၉-၇၈၈၀၈၈၈၄၄

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဘံုသာလမ်း၊ အမှတ်- ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဘံုသာလမ်း၊ အမှတ်- 
၂၂၉ ဟုေခ တွင်ေသာ ဆိုင်ခန်းှင့်ပတ်သက်ပီး အများသေိစရန် ၂၂၉ ဟုေခ တွင်ေသာ ဆိုင်ခန်းှင့်ပတ်သက်ပီး အများသိေစရန် 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးတင်ေအး [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၇၄၇၈၀] ကုိင်ေဆာင်သူသည် 

အထက်ေဖာ်ြပပါဆိုင်ခန်းကိ ုယေနအချနိ်ထိ တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး 
အကျိးခံစားလျက်ရှိေနပါသည်။

လွန်ခ့ဲေသာ (၁) ှစ်ေကျာ်ခန်က က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးတင်ေအး ညီြဖစ်သူ 
ဦးခင်ေမာင်ေအးသည် ကန်ထုိက်တာထံမှ ေလျာ်ေကးေငွထုတ်ယူရန်ဟုေြပာဆုိပီး 
(၁၅-၆-၁၉၈၁)ရက်စဲွြဖင့ ်ချပ်ဆိထုားေသာ စာချပ်မရူင်း (၁)ေစာင်၊ (၁၆-၆-၁၉၈၆) 
ရက်စွဲြဖင့ ်ချပ်ဆိုထားေသာ စာချပ်မူရင်း(၁)ေစာင်၊    (၂၅-၉-၂၀၁၀)ရက်စွဲပါ 
ကန်ထိက်ုတာြဖင့ ်ချပ်ဆိထုားေသာ စာချပ်မရူင်း(၁)ေစာင် စစုေုပါင်းစာချပ်မရူင်း 
(၃)ေစာင်တိုအား ယူေဆာင်သွားခဲ့ပီး က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံသို ယေနတိုင်ြပန်လည ်
အပ်ှံြခင်းမရှိဘ ဲကွယ်လွန်ေသဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။

သိုပါ၍ အဆိပုါစာချပ်မရူင်း (၃)ေစာင်ကိ ုလက်ဝယ်ထားရိှသမူျားက ယင်း 
စာချပ်(၃)ေစာင်အားမီှြငမ်း၍ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ အတင်းအကပ်ြပြခင်း၊ 
မေလျာ်ဩဇာသုံးစွဲြခင်း၊   အြခားမသမာေသာနည်းလမ်းများြဖင့ ်  သုံးစွဲြခင်းတို 
ြပလုပ်ပါက မေတာ်မတရားြပလုပ်သူများှင့် သက်ဆုိင်ပီး က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ဦးတင်ေအး 
ှင့်လံုးဝ (လုံးဝ) သက်ဆိင်ုြခင်းမရိှေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။        

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ၅၃-လမ်း၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ 

ေြမညီထပ်(ဝဲဘက်)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၁ ၁
၂ ေပ x ၇၈ေပ)ရှိ ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်းှင့် 

ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး 

ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ကန်ထုိက်တာ ဦးခင်ေမာင်လတ် [၁၂/ကတတ 

(ိင်ု)၀၂၂၂၃၆] [ေတာ်ဝင်ြမန်မာေဆာက်လပ်ုေရး]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ စာရက် 

စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက် 

အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက တိက်ုခန်း 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသက်ိုင်ဦး [LL.B,LL.M, MRes (Law), D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး [LL.B,LL.M, MRes (Law), D.B.L]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)

အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ (ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ် (၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ (ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်

၄၈U10၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ-

(က) ေြမကွက်အမှတ-်၃၁၁၊ ဧရိယာ(၀.၁၃)ဧက

(ခ) ေြမကွက်အမှတ-်၃၁၂၊ ဧရိယာ(၀.၁၃)ဧက

ရိှ ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်များေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ် 

တိုအား မိေြမစာရင်း အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်ေဒ ခင်ကည(်ခ) ရဲချိ[၁၃/နခန(ိုင်) 

၀၃၅၆၆၈](၎င်း၏ကိယ်ုစား ရန်ကန်ုမိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံး၏ အေထေွထ ွ

ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၆၆၇၀(၁၂-၇-၂၀၁၇)အရ ေဒ ခင်စ ာဝင်း[၁၂/သလန 

(ုိင်)၀၈၇၁၂၈]က မိမိတစ်ဦးတည်း လက်ဝယ်ထားရိှပုိင်ဆုိင်၍ လ ေဲြပာင်း ေရာင်းချ 

ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု

ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့် 

အည ီအေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သေိစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

      ဦးေအးမင်းေဇာ်                                 ဦးေကျာ်မင်းိုင်      ဦးေအးမင်းေဇာ ်                                ဦးေကျာ်မင်းိုင်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)  

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

ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၃၊ ေြမကွက ်
အမှတ်-၁၃၈၄၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
-၁၃၈၄၊ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ဦးေအးက 
(CE-၀၄၉၆၁၀) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန်)ေြမအား ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း) 
မိနယ်တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်- 
၃၁/၂၀၂၁ တွင် တရားလိ ုဦးမင်းမင်းမျိးလှ 
ှင့ ်ေဒ ွယ်နခီိင်ုမှ တရားပိင်ဦးေအးက 
အေပ  ပဋိညာ်အတုိင်း ေြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစ 
လိမု  စဲွဆိခုဲြ့ခင်းအေပ  ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား    မှတ်ပုံတင် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိေုပးေစရန် 
စရိတ်ှင့်တကွ အိုင်ဒီကရီချမှတ်လိုက ်
သည့် (၁-၂-၂၀၂၂)ရက်ေန   ချမှတ်သည့် 
စီရင်ချက်ဒီကရီှင့ ် ယင်းတရားုံး၏ 
တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၅/၂၀၂၂ အမိန်  
တုိတင်ြပ၍ တရား းံ ဦးေအးက ကုိယ်စား 
တရားုံးဘီလစ်စာေရးကီး ေဒ လဲလ့ဲခ့ိင်ုမှ 
ဂရန်မရူင်း၊ တရားုံးအမန်ိများှင့ ်ဘလီစ် 
ခန်စာကုိတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ် စာချပ် 
ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာ 
ြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
ှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ၂၀/ရပ်ကွက်၊ ေမာင်းမကန်ကမ်းသာ 

လမ်းရိှ၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၂၀/က)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၄/က+၁၂၄/ခ)၊ အကျယ် 
အဝန်း(၄၂ေပx၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၈)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်
ေြမကွက်ှင့ ်(၃)ထပ်ခွဲတိုက်အပါအဝင်ကိ ုေြမကွက်အမည်ေပါက ်ေဒ မာမာဆန်း [၁၂/
ရကန(ုိင်)၀၄၂၃၂၀]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူသည် အပုိင်ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီ 
ပါေသာေကာင့ ်စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်မည်သမူဆိ ုကန်ကွက် 
လိပုါက ြပည့စ်ုေံသာအေထာက်အထားများှင့ ်(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း၊ 
ကန်ကွက်သူမရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်အပီးသတ် ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေမာင်ေမာင်ေအး ဦးေမာင်ေမာင်ေအး

 အထက်တန်းေရှေန၊ စ်-၁၉၁၂၁(၃၀-၆-၂၀၀၄) အထက်တန်းေရှေန၊ စ်-၁၉၁၂၁(၃၀-၆-၂၀၀၄)
 အမှတ်(၂၂၄၈/ခ)၊ ေဇယျဝတီ(၇)လမ်း၊(၁၂)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၂၂၄၈/ခ)၊ ေဇယျဝတီ(၇)လမ်း၊(၁၂)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ၊ ရန်ကုန်မိ။

 Ph-09-43073318, 09- 798999990, 09- 955100000 Ph-09-43073318, 09- 798999990, 09- 955100000

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဇာနည်(၁၀)လမ်း၊ 

အမှတ်(၅၄၆/က)၊ (၁)ခန်းတည်း RC(၆)ထပ် အေဆာက်အဦ၏ (ပထမထပ်)၊ 
(၂-လ ာ)၊ ဧရယိာ(၉၇၂)စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းတိက်ုခန်း၏အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတ ိ
ြပသူြဖစ်ေသာ ဦးေမာင်ေမာင်တင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၀၈၉၁၉]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ြဖြဖေအာင်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၄၉၃၀၁]က အပီးအြပတ ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြဖြဖေအာင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြဖြဖေအာင်၏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။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပိုင ်း) မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၉)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၃၃၇)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၃၃၇)၊ ေအာင်သစ ာလမ်း၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ဦးလှစုိး 
(H/RGN-၀၀၉၀၉၉) အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား 
ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးလှစိုး(ကွယ်လွန်)
သြဖင့် ေဒ ကျင်ေရ [၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၄၂ 
၇၈]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီး 
ြဖစ်ေကာင်းှင့် အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ 
ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍     ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
စာချပ်ရန်၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန်ှင့ ်
ေြမကွက်ခဲွစတ်ိရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင ်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါ ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ  န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ  န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်မိ၊ အမက (၁၈)လ  င်မှ KG 

တွင်       ပညာသင်ကားေနေသာ 
မစုေမြမတ်သူ၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးမျိးသူ [၁၄/ဒဒရ(ိုင်)၁၁၅၅၁၇]ြဖစ် 
ပါေကာင်း။

ဦးမျိးသူဦးမျိးသူ

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်း
၁။ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီး
ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တင်ဒါများအား (ြမန်မာကျပ်ေငွ) ြဖင့် တင်ဒါေခ ဆိုဝယ်ယူလို 
ပါသည်-

 စ်        တင်ဒါအမှတ်         စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည်စ်        တင်ဒါအမှတ်         စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည်

 က 16(T)/DPTSC(PSD)/22-23 National Control Center(Naypyitaw) ရိှ 
   SCADA Server Room တွင် လက်ရိှအသံုးြပ 
   လျက်ရိှေသာ 400V AC Distribution စနစ်အား 
   အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း

 ခ 17(T)/DPTSC(PTP)/22-23 ၂၃၀ ေကဗီွ   ဘလဲင်း-ေဒါင်းေရးဓာတ်အားလိင်ုး 
   (၂၀)မိုင်ှင့်ဓာတ်အားခွဲု ံစီမံကိန်းအတွက်
   ပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်း

 ဂ 18(T)/DPTSC(PTP)/22-23 ၂၃၀ ေကဗီွ ကဘံဲ-့ခေနာင်တိဓုာတ်အားလိင်ုး 
   (၈)မိုင်ှင့်ဓာတ်အားခွဲု ံစီမံကိန်းအတွက် 
   ပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်း

 ဃ 19(T)/DPTSC(PTP)/22-23 ၆၆ ေကဗွီ (ေရကည-်ဟသ  ာတ)-ဇလွန် 
   ဓာတ်အားလိုင်း (၁၄)မိုင်ှင့် ဓာတ်အားခွဲုံ
   စီမံကိန်းအတွက် ပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်း

၂။ အဆိုပါတင်ဒါများအား လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊   
ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊   ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို တင်ဒါပိတ်ရက် (၄ - ၇ - ၂၀၂၂) 
ရက် (၁၄:၀၀) နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင)် လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။
၃။ သတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစတင်၍ တင်ဒါပုစံမံျားအား ုံးချန်ိအတွင်း 
လာေရာက် စုစံမ်းဝယ်ယူိင်ုပါသည်။ တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန၏ Web – Portal 
(www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ေကာ်ြငာမည်ြဖစ်ပါသည်။                          

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ် (၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ် (၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်
ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်း
၁။ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် 
ကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာနမှ ဓာတ်အားခဲွုှံင့ ်ဓာတ်အားလိင်ုးတည်ေဆာက်ြခင်း 
လုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းများ ဝယ်ယူရန် တင်ဒါအမှတ် - 20(T)/ 
DPTSC(PTP)/22-23 (ြမန်မာကျပ်ေင)ွ ြဖင့ ်တင်ဒါေခ ဆိဝုယ်ယလူိပုါသည်။
၂။ အဆိပုါတင်ဒါအား လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကေဲရးဦးစီး 
ဌာန၊   ပစ ည်းစမီေံရးဌာန၊   ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို တင်ဒါပတ်ိရက် 
(၁၆ - ၆ -၂၀၂၂) ရက် (၁၄:၀၀) နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင)် 
လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။
၃။ သတင်းစာတွင်ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစတင်၍ တင်ဒါပုံစံများအား 
ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက ်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေကာ်ြငာအား 
ဝန်ကီးဌာန၏ Web – Portal (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း 
ေကာ်ြငာမည်ြဖစ်ပါသည်။                          

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန
ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ် (၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ် (၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

သင့် သင့် 
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တားမီးေဘးေရှာင ်မေလာင်ခင်တား



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနမေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ အားကစားှင့ ်ကာယပညာဦးစီးဌာန

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  မေကွးတိုင်းေဒသကီး အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ် တိုင်းေဒသကီး 

ေငွလုံးေငွရင်း ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့် ေအာက်ပါ တိုင်း/ခိုင်/မိနယ်များအတွင်း တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရန် ရှိပါသြဖင့ ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ ပါသည်-

Lot No. စ် တည်ေနရာ  စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအမည်Lot No. စ် တည်ေနရာ  စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအမည်

Lot-1 ၁ ပွင့်ြဖမိနယ်အားကစားကွင်း (၁၂၀'x၉၀') မိုးလုံေလလုံအားကစားုံ

    တည်ေဆာက်ြခင်း

၂။  တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်း အေသးစိတ်ှင့် ေဆာက်လုပ်မည့်အေဆာက်အအုံ အေသးစိတ်ကို တိုင်း 

အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ မေကွးမိသုိ ံုးချန်ိအတွင်း လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်၍ ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်းနံပါတ် 

၀၆၃-၂၀၂၃၂၀၉၊ ၀၉-၄၅၄၁၆၀၀၇၁၊ ၀၉-၄၄၀၂၂၆၉၁၀၊ ၀၉-၄၅၁၂၃၈၉၃၁ သို ဆက်သွယ်၍ ြဖစ်ေစ စုစံမ်းေမးြမန်း 

ိုင်ပါသည်။

၃။  (က) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရက ် -  ၃-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန )

 (ခ)  တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် -  ၂-၇-၂၀၂၂ (စေနေန ) (၁၆:၃၀နာရီ ေနာက်ဆုံး)

 (ဂ)  တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ  -  တိုင်းေဒသကီးအားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 

    မေကွးမိ။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၀၈-A)၊ ဗိုလ်တိုက် 

ခ န်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၆၁)၊ (အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို

ကိ ုအမည်ေပါက်ဦးလှဝင်းေမာင် [၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၀၄၂၆၃] ထံမှ (၃-၁၂-၂၀၂၁) ရက်စဲွပါ (၃-၁၂-၂၀၂၁) ရက်စဲွပါ 

မှတ်ပုတံင်စာချပ်အမှတ်-၁၀၃၂၉/၂၁ ြဖင့ ်မှတ်ပုတံင်စာချပ်အမှတ်-၁၀၃၂၉/၂၁ ြဖင့ ်အထူးကိယ်ုစားလှယ်စာရရိှသ ူဦးေဇာ်ဝင်းိင်ု ဦးေဇာ်ဝင်းိင်ု 

(ဘ)ဦးဝင်းြမင့ေ်မာင် [၈/မထန(ဧည့)်၀၀၀၀၇၃] (ဘ)ဦးဝင်းြမင့ေ်မာင် [၈/မထန(ဧည့)်၀၀၀၀၇၃] ကိင်ုေဆာင်သကူ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း 

သည်ဟုဝန်ခံကတိြပ၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းသြဖင့် က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

သတင်းစာ၌ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်ြပည့်ေြမာက်သည့်ေန  ညေန ၄နာရီ 

အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိလာ

ေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ညဆီက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သ ာခိုင် LL.B, D.L.P, WIPO (Switzerland)ေဒ သ ာခိုင် LL.B, D.L.P, WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၉၅)

တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်)၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ)်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ 

ေဖာက့န်ရပ်ကွက်၊ ဝါဦးေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၀)တွင် ေဆာက်လပ်ုထား 

ေသာ (၃)ခန်းတဲွ၊ (၅)ထပ်တုိက်၏(A)ဒုတိယထပ်(ယာ)(လမ်းဘက်မှကည့်လ င် 

အ ေရှဘက်ြခမ်း)  အလျား ၁၅ေပx ၄၀ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်များအားလုံးကို တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ 

ဦးေစာသိန်းေအာင်[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၂၉၈၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ဦးငိမ်းချမ်းေအာင်[၇/ကပက(ိုင်)၀၆၅၉၈၁]က ဝယ်ယူရန်အတွက် 

၂၉-၅-၂၀၂၂ရက်စဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်စရန်ေပး

ကတိစာချပ်ကုိ ေပးေချ၍ ေရာင်းဖုိးေငွတချိတစ်ဝက်ကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ေဒ ထက်ထက်ခုိင် 

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ထံသို      လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုအပီးအြပတ်ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ထက်ထက်ခိုင်(LL.B,D.IP.L,Advocate)ေဒ ထက်ထက်ခိုင(်LL.B,D.IP.L,Advocate)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၁၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၁၁၇)

အမှတ်(၁၆)၊ ပထမထပ်၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ သမိုင်း(၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၆)၊ ပထမထပ်၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ သမိုင်း(၂)ရပ်ကွက်၊ 

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၅၁၆၁၁၈၆မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၅၁၆၁၁၈၆

ြမန်မာေဂါက်သီးိုက်အသင်းြမန်မာေဂါက်သီးိုက်အသင်း
Club House စားေသာက်ဆိုင်အတွက် ေလလံတင်ဒါေခ ယူြခင်းClub House စားေသာက်ဆိုင်အတွက ်ေလလံတင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ ြမန်မာေဂါက်သီးိုက်အသင်း၏ အသင်းပိုငC်lub House စားေသာက်ဆိုင်အား ငှားရမ်းဖွင့်လှစ ်
လပ်ုကိင်ုလိသု ူတိင်ုးရင်းသား လပ်ုငန်းရှင်များထမှံ ေလလတံင်ဒါေပးသွင်းရန် အဆိြုပလ ာရှင်များအား 
ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များပါေသာ ေလလတံင်ဒါပုစံှံင့ ်
စည်းကမ်းချက်များကို တစ်ေစာင်လ င် ကျပ် ၂၀၀၀၀/- န်းြဖင့် ြမန်မာေဂါက်သီးိုက်အသင်း 
မန်ေနဂျာ(စီမံ)ုံးတွင်(၃၁-၅-၂၀၂၂) ရက်ေနမှစ၍ (၁၉-၆-၂၀၂၂)ရက် တနဂ  ေွေန  ညေန(၃:၀၀)
နာရီတိတိ ေနာက်ဆုံးထားပီး ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည်။
၃။ ေလလံတင်သွင်းသူသည ်အာမခံေကး ကျပ် သိန်းငါးဆယ်ှင့်Menuေဈး န်းအား(၁၉-၆-၂၀၂၂)
ရက် တနဂ  ေေွန  ညေန(၃:၀၀)နာရေီနာက်ဆုံးထား ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပီး ေလလေံရးချယ်ေရးအဖဲွမှ 
စိစစ်ပီး အာမခံေကးအား (၁)လအတွင်း ြပန်လည်ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ ေရးချယ်ခံရပီး(၁)လ 
အတွင်း လုပ်ငန်းမေဆာင်ရက်ိုင်ပါက ေကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ေသာဒဏ်ေကးေပးေဆာင်ရမည ်
ြဖစ်သည်။ အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက  ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၀၃၇၁၂၈၊ ၀၉-၄၂၀၁၆၁၉၄၁သုိ ဆက်သွယ်စံုစမ်း 
ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။
                   အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ                   အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

(၉)မိုင်၊ ြပည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ။(၉)မိုင်၊ ြပည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ။

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ (အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

ေရ လင်ပန်း-၂၆၊ ေရ ပေဒသာ(၅)လမ်းှင့် ေရ ချစ်ကည်ေရးလမ်းသွယ်(၁)ေထာင့်ရှိ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၈)ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးေအာင်သင်းအမည်ေပါက်သည့် ှစ်(၆၀) 
ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ်ေပ (၄၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး
တိုကို ဦးဝင်းကိုခိုင ် [၁၂/လသယ(ိုင်)၀၅၈၁၅၇]ကိုင်ေဆာင်သူမှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိ   ကင်းရှင်းပါေကာင်း 
တာဝန်ယူေရာင်းချသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ှင်းုကည ်[၅/ဆလက(ိုင်) 
၀၈၃၂၅၂]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသတုိကုိ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသို ဆက်သွယ်၍ ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများ 
ြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိေုနရက်ေကျာ်လွန်သည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့သ်မူျားမရိှပါက 
ဤအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိပီးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ-    န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-    န်ကားချက်အရ-
ေဒ ှင်းုကည်  ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)ေဒ ှင်းုကည ် ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)
   အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊    အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ 
  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉- ၂၅၆၃၂၂၀၉၁  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉- ၂၅၆၃၂၂၀၉၁

‘ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်’‘ကန်ကွက်ိုင်ပါသည’်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၆/F)၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၁၀၈

၂ E)၊  ဧရိယာအားြဖင့ ်

(၀.၁၅၄)ဧကရိှ ေြမပုိငေ်ြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား (၂)ရပ်ကွက်၊ 

ေအာင်ေတာ်မူလမ်း၊ အမှတ်-၆၀/စီ ဟုေခ တွင်သည့် ေရမီးအစုံ၊ ၂-ထပ်အေဆာက်အဦ(၂)လုံး အပါအဝင် အကျိး 

ခစံားခွင့မ်ျားသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာန၏ မှတ်တမ်း 

တွင် ေဒ စုစုလွင် [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၁၅၃၅]ှင့် ေဒ ုုေထွး [၁၂/တမန(ိုင်)၀၆၃၀၈၂]တို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင ်

ပါသည်။ ၎င်းတုိထံမှ ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အေဆာက်အဦတုိကုိ က န်ေတာ့်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါေြမှင့် အေဆာက်အဦတို၏ ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်ကို 

ကန်ကွက်လုိပါက ယေနေကာ်ြငာသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ 

က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ချက်တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်များကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်ေကျာ်မိုးဦးေအာင်ေကျာ်မိုး

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၉၀/၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၉၀/၁၉၈၅)

အမှတ်-၁၅/ဇ၊ မာလာမိင်လမ်း၊ ေဘာက်ေထာ်အမှတ်-၁၅/ဇ၊ မာလာမိင်လမ်း၊ ေဘာက်ေထာ်

(၁၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၁၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် - (၄၂)၊ 

ေဇာ်ဂျလီမ်းှင့် သိပ ံေမာင်ဝလမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၉၄)ဟုေခ တွင်ေသာ 

ဦးပိုက်ေထွး အမည်ေပါက်သည့ ်ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ 

ေြမကွက်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးပိက်ုေထွး[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၃၁၆၅၀]

ကိုင်ေဆာင်သူမှ  အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး  ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အ ပ်အရှင်း 

တစ်စုတံစ်ရာမရိှကင်းရှင်းပါေကာင်း တာဝန်ယေူရာင်းချသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ဦးေအာင်ိင်ုထွန်း [၇/သဝတ(ိင်ု)၀၇၀၅၆၆]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသတုိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာစာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ဆက်သွယ်၍ ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုေနရက်ေကျာ်လွန်သည့်တိုင ်

ကန်ကွက်မည့သ်မူျားမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုပီးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားသူ-    န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-    န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ိုင်ထွန်း  ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)ဦးေအာင်ိုင်ထွန်း  ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)

   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)

   အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊    အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ 

  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉- ၂၅၆၃၂၂၀၉၁  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉- ၂၅၆၃၂၂၀၉၁

သက်ဆိုင်ပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းသက်ဆိုင်ပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သရီေိခမာရပ်ကွက်၊ သရီလိမ်း၊ တိက်ုအမှတ်-၆၂၊ 

အခန်းအမှတ်-၁၀၂၊ ေြမညီထပ်(ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ ၁
၂ x၅၀)ေပရှိ 

တိက်ုခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတိုကို မမိတိိုသာလ င် တရားဝင် 
ပိုင်ဆိုင်၍ လက်ဝယ်ထားစီမံခန်ခွဲေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း[၁၂/
ကမတ(ိင်ု)၀၁၅၄၀၉]၊ ေဒ ဝင်းကည် [၇/ကပက(ိင်ု)၀၁၀၀၃၄]တိုက ဝန်ခကံတြိပ၍ 
အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်မတ်ိေဆထွသံို  စကားကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ 
တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ 
သက်ဆိုင်ပါက ကန်ကွက်လိုပါလ င် ေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှ (၁၀)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့ ်တက ွ
လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆံုးသည့်တုိင် ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေမမီေစာ(B.A, LL.B, P.G.D.L)ေဒ ေမမီေစာ(B.A, LL.B, P.G.D.L)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၀၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၀၈)

အမှတ်-၅၆၅၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၃/စီ)၊ MAC Tower ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ အမှတ်-၅၆၅၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၃/စီ)၊ MAC Tower ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၃၉၉၆၃၈ ၊ ၀၉-၄၂၃၇၂၄၈၂၄ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၃၉၉၆၃၈ ၊ ၀၉-၄၂၃၇၂၄၈၂၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂ဂျ-ီ၁)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၄၄၉/ေအ၁+ဇက်)၊ ဧရိယာ(၀.၁၈၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ထိုေြမေပ ရှိ 

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ မိုးမခလမ်း၊ အမှတ်(၄၄၉ ေအ၁/ဇက်)

ဟ ုေခ တွင်သည့် အိမ်ေြမှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ေဒ ြမင့်သန်း[၁၂/ဗဟန 

(ိင်ု)၀၁၂၂၈၃](ISN-၂၀၀၇၈၈)[၎င်း၏ကိယ်ုစား အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှသ ူ

ေဒ သီရိြမင့်ဦး [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၂၂၈၅]မှ ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိေကာင်းှင့ ်

အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန် 

အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုသံည့ ်စာရက်စာတမ်းမရူင်းတိုှင့တ်ကွ 

ဤေကညာပါသည့်ေနမှ(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ှင်းုစိုး                     ေဒ ခင်ခင်ေဆွ                        ေဒ အိအိပိုင်ေဒ ှင်းုစိုး                     ေဒ ခင်ခင်ေဆွ                        ေဒ အိအိပိုင်

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၃၄၂၁)   (စ်-၁၇၄၈၆)   (စ်-၁၇၇၃၀)(စ်-၁၃၄၂၁)   (စ်-၁၇၄၈၆)   (စ်-၁၇၇၃၀)

အမှတ်(၈၃)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ အမှတ်(၈၃)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၇၉၆၊ ၀၉-၄၂၁၀၁၃၅၈၈၊ ၀၉-၇၉၉၂၄၇၇၆၃ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၇၉၆၊ ၀၉-၄၂၁၀၁၃၅၈၈၊ ၀၉-၇၉၉၂၄၇၇၆၃

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



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၁၄)၊ မလိခလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်  ၁၃/၇၂၁(က)၊  ေသာင်ကီးေြမာက်၊  ေြမအကျယ်အဝန်း (အလျား 

၂၀ ေပxအနံ ၆၀ ေပ)ရှိ ဦးြမစိန်အမည်ေပါက်၊ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်

ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသမူျားြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်သန်ိး 

[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၃၅၉၀၁]ှင့ ်ေဒ ြမြမစန်း [၁၄/လမန(ိင်ု)၀၀၈၀၄၄]တိုထမှံ က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေသာင်းြမ [၁၄/မမက(ိင်ု)၀၂၁၂၉၉]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 

ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (၂၈-၅-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ 

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ် 

ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  

တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သက်ေဝေအာင်(LL.B)ေဒ သက်ေဝေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)

Ph: 09 773562082, 09 780041939Ph: 09 773562082, 09 780041939

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (ရန်ကုန်သစ်)၊ ေအာင်ေဇယျ(၅)လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၃၃/က)၊  ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ  ေြမကွက်ေပ တွင်  ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 
(၁)ခန်းတွဲ (၄)ထပ်ခွဲတိုက်အေဆာက်အဦမ ှဒုတိယထပ်၊ (၃-လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၈ ေပ x ၅၀ ေပ)၊ အြမင့် 
(၉ ေပ)ရိှ တိက်ုခန်း(၁)ခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ အခိင်ုအမာ တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ပစ ည်းများှင့စ်ပ်လျ်း၍ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေဒ ေမဇင်ဦး(LSO-၂၁၅၂၅၂)မှ ကန်ထိုက်တာ၏ဇနီး ေဒ ဥမ ာထံမှ ှစ်ဦး 
သေဘာတ ူအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင ်လက်ရိှ 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)
များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၂၀)၊ လေူနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၆/၁၁)၊ စစ်ေတာင်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၅၆/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (အလျား 
၂၀ ေပxအန ံ၆၀ ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် တရားဝင ်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍ လက်ရှိ 
ထားကာ   ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပသူ   ဦးတင်ဆိုင် (BQ-၀၁၄၇၀၇) 
[၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၀၄၆၁၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေမသ  ကန် [၁၂/ရပသ(ိင်ု) 
၀၈၉၁၄၄]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက်  ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
(၂-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုမာ 
ေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ် ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ အဂ  ပူလမ်း၊ အမှတ်(၆) ေြမကွက်ေပ တွင် 

ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၇)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ ပ မထပ်၊ (၆-လ ာ)၊ အခန်း 
အမှတ်(A)ဟုေခ တွင်ေသာ (အလျား ၁၂ ၁၂  ေပ x အနံ ၅၀ ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ တုိက်ခန်း 
ှင့် အဆိုပါတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအားလုံးတိုအား တရားဝင် 
ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုအဆိုြပသူ ဦးထွန်းေရ  [၁၂/စခန(ိုင်) 
၀၁၅၅၈၀]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား 
ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
                   ဦးစိုးြမင့်         ေဒ ြမသီတာဖိးေဝ                   ဦးစိုးြမင့ ်         ေဒ ြမသီတာဖိးေဝ
B.Sc, H.G.P, R.L, D.B.L, D.M.L, D.I.L              LL.B, D.B.LB.Sc, H.G.P, R.L, D.B.L, D.M.L, D.I.L              LL.B, D.B.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၁၇၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၉၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၁၇၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၉၈၉)

အမှတ်-၅၅၊ အခန်း(၁၈)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၅၅၊ အခန်း(၁၈)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၁၇၄၂၀၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၁၇၄၂၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ တတ်ုဘုေံကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်-

၅၄၃(က+ခ)ရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၈ ၁၂  ) ထပ်တိုက်၊ 
တိက်ုခန်း(၁၅)ခန်းှင့ ်ဓာတ်ေလကှားပါဝင်ေသာ အေဆာက်အဦ၏ ဒတုယိထပ်(ေြခရင်း 
ခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၉ ေပ x ၇၀ ေပ)ရှိေသာ တိုက်ခန်းှင့် အဆိုပါတိုက်ခန်း၏ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအားလံုးတုိအား တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုအဆိုြပသ ူဦးဗိုလ်ဗိုလ်ေဇာ ်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၅၄၄၁၅]ထံမ ှက ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒ 
ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးစိုးြမင့် ေဒ ြမသီတာဖိးေဝ ဦးစိုးြမင့ ် ေဒ ြမသီတာဖိးေဝ
 B.Sc, H.G.P, R.L, D.B.L, D.M.L, D.I.L LL.B, D.B.L B.Sc, H.G.P, R.L, D.B.L, D.M.L, D.I.L LL.B, D.B.L
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၁၇၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၈၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၁၇၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၈၉)

အမှတ်-၅၅၊ အခန်း(၁၈)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၅၅၊ အခန်း(၁၈)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၇၄၂၀၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၇၄၂၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န ်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆/၁)၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၉၆၅/ခ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်
(၉၆၅/ခ)၊ ဇဋိလ(၁)လမ်း၊ ၁၆/၁ ရပ်ကွက်၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဦးလှေရ  [၁၂/
သဃက(ိုင်)၁၁၈၆၆၈] အမည်ေပါက ်
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဦးလှေရ  (ဖခင်)သည် (၁၄-၁-၂၀၁၄)ရက် 
တွင်လည်းေကာင်း၊ ေဒ သန်းွဲ (မိခင်) 
သည် (၃၀-၅-၂၀၂၀) ရက်တွင်လည်း 
ေကာင်း  အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့ ်
ေဒ ခင်ဝင်းစန်း   [၁၂/သဃက(ိုင်) 
၁၁၈၅၂၅]၊ ေဒ ခင်ဝင်းသန်း [၁၂/သဃက 
(ိုင်)၁၁၈၄၂၉]၊ ဦးမျိးြမင့ ်[၁၂/သဃက 
(ိုင်)၁၁၈၆၅၁]၊ ေဒ ကကလှ [၁၂/
သဃက(ိုင်)၁၁၈၅၁၇]တိုမှ သားသမီး 
များေတာ်စပ်ေကာင်း  ကျမ်းကျနိ်လ ာ 
အမှတ်-၉/၄၈၃/၂၁ (၁၄-၉-၂၁) ေသ 
စာရင်းများ၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းများှင့် 
ဦးလှေရ  အမည်ေပါက် ဂရန်မူရင်းတို 
တင်ြပ၍ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်- 
၅၀၅၈ (၆-၇-၂၁)တိုြဖင့် (GP)ရရှိသူ 
ဦးြမင့်ိုင် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၁၈၄၉၈]
မှ ပါဝါေပးသ ူသက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်း 
ှင့် ပါဝါမုပ်သိမ်းေသးေကာင်း ကျမ်း 
ကျနိ်လ ာ- ၉/၄၈၄/၂၀၂၁ (၁၄-၉-၂၁) 
တင်ြပပီး အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များ ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကိုသက်လွင် [၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၀၄၂၅၆၁]၊ ကိုေအာင်သူြမင့် ကိုသက်လွင ်[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၀၄၂၅၆၁]၊ ကိုေအာင်သူြမင့ ်

[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၁၂၉၅၆၄]တိုှင့် အများသိေစရန် အသိေပး [၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၁၂၉၅၆၄]တိုှင့် အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

 ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဘုရင့်ေနာင်ပွဲုံတန်းရှိ “ပတ ြမား “ပတ ြမား 
ေသာင်းလွင်”ေသာင်းလွင”် ငါးပိငါးေြခာက်ပွဲုံ၏ ပိုင်ရှင်များြဖစ်ကေသာ ဦးစိန်ဝင်း၊ ေဒ ချိ
ချိေအးတို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း 
ေကညာအပ်ပါသည-်

“ပတ ြမားေသာင်းလွင်”“ပတ ြမားေသာင်းလွင်” ငါးပိငါးေြခာက်ပွဲုံတွင် ပွဲစားအြဖစ် တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ကိသုက်လွင် [၁၄/ဓနဖ(ိင်ု) ၀၄၂၅၆၁]ှင့ ်ေငလွ ဲထတ်ုသည့် 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ကိေုအာင်သြူမင့ ်[၁၄/ဓနဖ(ိင်ု)၁၂၉၅၆၄]တိုှစ်ဦး 
သည် ၎င်းတို၏သေဘာဆ အရ ၎င်းတိုှစ်ဦးထမ်းေဆာင်ေနေသာ တာဝန်များမှ 
ုတ်ထွက်ခွင့်ြပပါရန် အေကာင်းကားလာသြဖင့် (၃၁-၅-၂၀၂၂)ရက်တွင် 
“ပတ ြမားေသာင်းလွင်”“ပတ ြမားေသာင်းလွင”် ငါးပိငါးေြခာက်ပွဲုံ၏ ဝန်ထမ်းများအြဖစ်မ ှုတ်ထွက် 
ခွင့်ြပခဲ့၍ ပွဲုံဥပစာအတွင်းမ ှထွက်ခွာသွားခဲ့ကပီးြဖစ်ပါသည်။

 သုိြဖစ်ပါ၍ ၎င်းတုိှစ်ဦးသည် “ပတ ြမားေသာင်းလွင်” “ပတ ြမားေသာင်းလွင်” ငါးပိငါးေြခာက်ပဲွံု၏ 
စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများှင့ေ်သာ်လည်း ေကာင်း၊ လမူ ေရးကစိ အဝဝများှင့ေ်သာ် 
လည်းေကာင်း၊ လံုးဝသက်ဆုိင်ပတ်သက်ြခင်းမရိှေတာ့ပါေကာင်းှင့် ဤသတင်းစာ 
ေကာ်ြငာပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ ၎င်းတိုှစ်ဦးသည် “ပတ ြမားေသာင်းလွင်”“ပတ ြမားေသာင်းလွင”် ငါးပိ 
ငါးေြခာက်ပွဲုံှင့် ပွဲုံပိုင်ရှင်များြဖစ်ကေသာ ဦးစိန်ဝင်း၊ ေဒ ချိချိေအးတို၏ 
နာမည်ဂဏ်ုသတင်းှင့ ်ဂဏ်ုသကိ ာတိုကိ ုထခိိက်ုနစ်နာေစေသာ ေြပာဆိြုပမြူခင်း 
တိုကို ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါက   တည်ဆဲြပ  ာန်းထားေသာ   ဥပေဒများအရ 
တရားစွဲဆို   အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးစိုးြမင့် ေဒ ြမသီတာဖိးေဝ ဦးစိုးြမင့ ် ေဒ ြမသီတာဖိးေဝ
 B.Sc, H.G.P, R.L, D.B.L, D.M.L, D.I.L LL.B, D.B.L B.Sc, H.G.P, R.L, D.B.L, D.M.L, D.I.L LL.B, D.B.L
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၁၇၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၈၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၁၇၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၈၉)
အမှတ်-၅၅၊ အခန်း(၁၈)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၅၅၊ အခန်း(၁၈)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၇၄၂၀၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၇၄၂၀၀

ဒီကရီအတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန်ဒီကရီအတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန်

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)

ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်၌ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈ှင့်ဆက် ယ်သည့်၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈ှင့်ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၅၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၅
ေဒ သင်းသင်းလ  င် ှင့် ေဒ စိုးအိအိခိုင်
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်ဦးေပ ြမင့်)  
တရားိုင်  တရား ံးတရားိုင်  တရား ံး

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ယုဇနဥယျာ် 
မိေတာ်၊ ၁၁-လမ်း၊ တိုက်(၃၅)၊ အခန်း(၀၀၁)ေနသူ တရား ံး ေဒ အိအိခိုင် 
(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

 ၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈ တွင် ကျရှိသည့ ်ဒီကရီကိ ုအတည် 
ြပလုပ်ရန် ဤုံးေတာ်တွင ်တရားိုင်က ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့် 
အေကာင်းေကာင့ ်  အတည်ြပလုပ်ေပးရန ်   အမိန်ကို  မထုတ်သင့်ေကာင်း 
အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် ေချပရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန (သိုမဟုတ်) 
အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ 
နယုန်လဆုတ် ၂ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက ်
ရမည်။

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁)ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 ခင်မျိးေအး ခင်မျိးေအး
 တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး
 ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်တရားုံး ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၉)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၇၄၇/က)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်(၇၄၇/က)၊ ေကျာ်သူလမ်း (၂၀)၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ 
မိနယ်၊ ေဒ ေစာလှ(စီအက်ဖ်-၁၀၂၆၅၂)၊ အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ေဒ ေစာလှ (မိခင်)၊ ဦးခင်ေဆွ(ဖခင်)တိုကွယ်လွန်ပီး၊ ေမွးဖွားသားသမီး(၆)ဦးတွင် ဦးခင်ိုင် 
လူပျိကီးဘဝြဖင့ ်  ကွယ်လွန်သြဖင့ ်   ေဒ ချိချိခိုင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၃၆၆၆]၊  ဦးသန်းိုင် 
[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၂၃၀၅၂] ၊ ဦးေကျာ်စုိးုိင်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၃၆၁၁၃]၊ ေဒ တင်မုိးခုိင် [၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၁၃၆၁၁၄]၊ ေဒ ဝါဝါခိုင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၄၆၁၆] ကျန်ရှိသားသမီး/ေမွးချင်းများ 
ေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ (၄/၂၂၄၃/၂၉-၄-၂၀၂၂)၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ 
ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစ ံမ/န ရပ်ကွက်၊ ဆရာစံလမ်း၊ အမှတ် 

(၈၄-E/G)၊  အခန်းအမှတ် (4D)၊   Grand  Sayarsan  Condo၊  တတိယထပ်/ 
၄-လ ာဟု ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(၁၆၈၄) စတုရန်းေပရှိ အခန်းှင့် 
ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရိှေသာ  အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုကိ ု
တရားဝင် ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ေမသက်ိင်ု [၁၂/ဗဟန(ိင်ု) 
၀၅၁၇၄၄] ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေခါင်ေနာ [၁/မကန(ိင်ု)၀၈၁၃၂၉]
မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (၂၄-
၅-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၁၄) ရက်အတွင်း 
တိကျခုိင်မာေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လူကုိယ်တုိင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာ 
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၁၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၁

ေဒ ရင်ရင ်  ၁။  ဦးြမင့်ေအာင်

 ှင့် ၂။  ဦးြမင့်ေရ 

  ၃။  ဦးရဲဝင်းိုင်

တရားလို  တရားပိင်များတရားလို  တရားပိင်များ

(ယခင်လပ်ိစာ) အာေရာဂျလံမ်း၊ ဆင်ကန်ေြမာက်ပိင်ုး၊ ဆင်ကန်ရပ်ကွက်၊ 

ေကျာက်တန်းမိနယ ်(ယခုလိပ်စာမသိ)ေန ဦးြမင့်ေရ ၊ (ယခင်လိပ်စာ)အမှတ်- 

၆၂၄၊ တပ်ရာကုန်း၊ ေကျာက်တန်းမိနယ် (ယခုလိပ်စာမသိ)ေန ဦးရဲဝင်းိုင ်

သေိစရမည်။ သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု တရား ံးှင့တ်ကွ ဆက် ယ်သမူျားအား 

အချင်းြဖစ်ေြမကွက်အတွင်းမှ ှင်ထတ်ုဖယ်ရှားထွက်ခွာသွားေစရန် အိင်ုဒကီရ ီ

ရသည့ ်တရားလိပုိင်ု ေြမကွက်အတွင်း  ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာက်အဦအား 

ဖျက်သိမ်းဖယ်ရှား၍  ေြမကွက်အား  လက်ေရာက်ေပးအပ်ေစလိုေကာင်းှင့ ်

ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ 

အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့ ်

ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန်လ (၁၅) ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန် 

လဆုတ် ၂ ရက်ေန ) မွန်းမတည့်မီ  နံနက် (၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ 

တရားလို၏အဆိုလ ာကို   ထုေချရှင်းလင်းရန ်   ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ 

၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ် 

တွင် ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလုိက ကည့် လုိသည့် 

စာရက်စာတမ်းများှင့်သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း 

အစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ် 

ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် 

အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ေမလ (၂၅) ရက်  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (လင်းမင်းထွန်း) (လင်းမင်းထွန်း)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)

 ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

} }

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ် (ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၅၅)၊ မင်းရဲေကာင်းပံုလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၃၃၀)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား  ေြမကွက်ှင့ ်၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမယာဌာန၊ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးေအးလွင ် (S/OKA-
၀၅၂၇၅၅) မှ အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး ၎င်းထမှံ စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ
ေဒ ဝင်းချစ် [၁၂/တမန(ဧည့)် ၀၀၀၀၇၃]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ချိချိေအး[၁/မကန(ဧည့)်၀၀၁၁၈၆]မှ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ကန်  ကွက်လို ပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား
မူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်မှေကျာ်လွန်ပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သဲစုေထွး (LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)ေဒ သဲစုေထွး (LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၇၃)

အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉ ၂၅၁၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၆၇၂၄၄၄၆၅၆ဖုန်း-၀၉ ၂၅၁၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၆၇၂၄၄၄၆၅၆

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



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၇၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၅၂၄/ခ၊ အကျယ်(၂၀'x၆၀')၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်ေြမှင့ယ်င်းေြမေပ ရိှ အမှတ်-၅၂၄/ခ၊ 
ေတာ်ဝင်လမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟ ုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့် 
အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည ် မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးဟုတ်ရီ (CE-၀၇၁၁၉၅) 
အမည်ြဖင့ ်ချထားေပးြခင်းခရံပီး ၎င်းတို၏ ဖခင်ဦးဟတ်ုရသီည် (၂၈-၅-၂၀၂၀)ရက်တွင် 
အသက်(၈၅)ှစ်အရယ်၌လည်းေကာင်း၊ မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ ခင်ရီသည် (၁၉-၂-၂၀၁၆)ရက် 
တွင် အသက်(၇၃)ှစ်အရယ်၌လည်းေကာင်း၊ အသီးသီးကွယ်လွန်ခဲသ့ြဖင့ ်သားသမီးများ 
ြဖစ်ကသည့် (၁) ဦးမျိးေဆွလတ်၊ (၂) ဦးေကျာ်ေကျာ်ငယ်၊ (၃) ေဒ ဝါဝါေထွး တုိက တရားဝင် 
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိး 
သက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်ထားမူရင်းများ
ှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 
မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မိတ ီလာမိေန  ဦးတင့်ေဝ  (ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ်-[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၀၁၃၀]ကိုင်ေဆာင်သူပိုင်အမှတ်(၄၄၁/ခ)၊ 
ဓမ ရိပ်သာလမ်း၊ ကည်စုရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်ရှိ အိမ်ှင့်ေြမကို အမှတ်(၃၇၂)၊ 
ေအာင်ရတနာ(၁၃)လမ်း၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်ေန   ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း 
(ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်-[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၅၄၃၅၆]ကိင်ုေဆာင်သမှူ တန်ဖိုး 
ေငွကျပ် ၅၄,၀၀၀,၀၀ဝိ/- (ကျပ်သိန်းငါးရာ့ေလးဆယ်တိတ)ိ ြဖင့် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ 
(၁၄)ရက်တွင် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုရန် သေဘာတညူီပီး စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ေကညာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက် 
အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းများှင့တ်ကွ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖန်ုးနပံါတ်မှ 
တစ်ဆင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မ  
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၅၄၃၅၆]ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၅၄၃၅၆]
ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၃၉၅၄၅၊ ၀၉-၂၅၄၀၀၇၉၃၆ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၃၉၅၄၅၊ ၀၉-၂၅၄၀၀၇၉၃၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ရတနာပုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် V.3 ၊ ေြမကွက်အမှတ်- V.3/၁၅၊ ဧရိယာ(၁.၃၁၄၃)ဧက၊ ှစ်(၃၀)

ေြမငှားစာချပ် အမည်ေပါက်မှာ ဦးသရူေဇာ်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်အား အေရာင်း 

အဝယ်မှတ်ပုတံင်စာချပ် ၀၁၁/၂၀၂၂၊ ရက်စဲွ ၂၀-၁-၂၀၂၂ ရက်တင်ြပ၍ ေဒ သက်သက်လ  င် 

[၁/မကတ(ုိင်)၀၀၁၁၅၆]အမည်သုိ ေြပာင်းလဲခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် 

ကန်ကွက်လိပုါက အေထာက်အထား(မရူင်း)အြပည့အ်စုတံင်ြပ၍ ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ြပင်ဦးလွင်ခိုင်ြပင်ဦးလွင်ခိုင်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလံုမိနယ်၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ တုိက်အမှတ် 

(၂၁)၊ စတုတ ထပ်(ပ မအလ ာ)၊ ေရမီးအစုံပါဝင်ေသာတိုက်ခန်းမှာ ေဒ ေခါန်ဖန် 
[၁/မကန(ိုင်)၁၂၃၈၄၃]လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ အဆိုပါတိုက်ခန်းကို 
မိမိသာလ င် ေရာင်းချပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံထွက်ဆိုလျက် ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်သေဘာတူသြဖင့ ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏
တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းအေထာက ်
အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထကံိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဖိးအိစံေဒ ဖိးအိစံ

LL.B,D.B.L,D.I.LLL.B,D.B.L,D.I.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန စ်(၈၇၁၇/၂၀၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန စ်(၈၇၁၇/၂၀၁၃)

အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ အခန်း(D 10,11)၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ အခန်း(D 10,11)၊ ပထမထပ်၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၄၂၄၉၅ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၄၂၄၉၅

ြငင်းချက်ထုတ်ရန် သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန ်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ် တရားမကီးမ အမှတ်-၁၁၂၂၀၂၂ ခုှစ် တရားမကီးမ အမှတ်-၁၁၂
ဦးတိုးတိုး ှင့်  ၁။ ဦးရှိန်းေနာင်ေနာင်ဦး

   ၂။ ေဒ ေဟမာထွန်း

   ၃။ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေထွး

   ၄။ ေဒ သိဂ   ြမင့်

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  ရန်ကင်းမိနယ်၊  ေြမနီကုန်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

ေအာင်ေတာ်မူလမ်း၊ အမှတ်-၄၇၊ (၄-လ ာ)ေန (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသူ အမှတ်(၄)

တရားပိင်ေဒ သိဂ   ြမင့် သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလုိက”ေငွကျပ်သိန်း(၉၅)(ကျပ်သိန်းကုိးဆယ့်ငါးသိန်း)ှင့် 

နစ်နာေကးေငွကျပ်သိန်း(၅၅)(ငါးဆယ့်ငါးသိန်း)၊ ှစ်ရပ်ေပါင်းေငွကျပ်သိန်း(၁၅၀)

(ကျပ်သိန်းတစ်ရာ့ငါးဆယ်)ရယူလိုမ ”ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင ်

ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကိုေချပေြပာဆို 

ုိင်သူ ကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂၁)ရက်၊ (၁၃၈၄ခုှစ်၊ 

နယုန်လဆုတ် (၈)ရက်ေန  မွန်းမတည့်မီ(၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ 

တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် 

အထက်ပါ ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက် 

များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့် 

သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ 

ယူေဆာင်လာရမည်။  သိုမဟုတ်  သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ် 

လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်း 

ရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂)ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိး

ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

    (စိုးသီရိခိုင်)    (စိုးသီရိခိုင)်

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

အမည်အမှန်အမည်အမှန်
ကချင်ြပည်နယ်၊ မိုးေမာက်မိနယ်၊ 

(၁၅)မိုင်ေကျးရာေန ဦးမရန်တူး၏ သမီး 

ေဒ ေခါန်ေရှာင် [၉/ပဥလ(ုိင်)၀၀၂၄၄၁] 

၏ အမည်အမှန်မှာ မရန်သ န်ေခါန်ေရှာင် 

ြဖစ်ပါေကာင်း။

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၃ သမိုင်း 

အတွင်းရိှ (၁) ဦးေအာင်ဝင်း [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၂၅၀၇၅] အမည်ေပါက်လျက်ရိှေသာ 
ေြမကွက် အမှတ် (၂၇/ေအ)၊ ဧရယိာ(ဝ.၀၃၂)ဧက၊ ေြမကွက် အမှတ် (၂၇/ေအ)၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၃၂)ဧက၊  (၂) ဦးေအာင်မျိးမင်းဒင် [၁၂/
ကမရ(ိင်ု)၀၂၈၁၂၂]ှင့ ်ေဒ ေအးေအးြမင့ ်[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၂၃၉၁၉]တို အမည် 
ေပါက်လျက်ရှိေသာ ေြမကွက်အမှတ်(၂၅)၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၅၇)ဧကေြမကွက်အမှတ်(၂၅)၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၅၇)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်များေပ ရိှ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ 
ြပည်လမ်း အမှတ်(၇/၈) ဟ ုေခ တွင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိ
ကိ ုလက်ဝယ်ရိှပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူ၎င်းတိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယ ူ
မည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့တ်န်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအြဖစ် 
စရန်တန်ဖိုးေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက(်၂)ကွက်ှင့်  
ယင်းေြမကွက်များေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ 
အကျ ိးသက်ဆုိင်ခံစားခွင့်ရိှသည်ဆုိပါက စာချပ်စာတမ်းရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါ သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

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

ဖုန်း-၀၉- ၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉- ၅၁၆၀၆၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရတနာလမ်း၊ မလခိဥယျာ်အမ်ိရာ၊ MaLiKha 

Condominium, Tower-C, Level-11, Unit Type-CP-2, အခန်းနံပါတ် (၁၁-၀၄)၊ 

ဧရိယာ(၄၀၄၅) စတုရန်းေပရိှ တုိက်ခန်းှင့် ကားပါကင် တစ်ခုအပါအဝင် ယင်းတုိတွင် 

တပ်ဆင်အသုံးြပထားသည့် ပစ ည်းများှင့် ေနထိုင်ခွင့်၊ သုံးစွဲခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို 

ဦးသက်ြမင့်လွင်၊ [၁၂/သဃက(ုိင်)၁၃၇၃၃၇]က လက်ဝယ်ထားရိှပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစား

လျက်ရိှေကာင်း၊ ၎င်းအေနြဖင့် တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံလျက် 

ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းသည်ကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူမည ်

ြဖစ်ပါ၍ ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ဦးသက်ြမင့်လွင်သို  ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။  အဆိုပါတိုက်ခန်းတွင်  အကျိးခံစားခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုသူ မည်သူမဆို 

ဦးသက်ြမင့်လွင်၏ ေရာင်းချြခင်းကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄) 

ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့် အတူ က ်ုပ်ထံလာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုသတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ပီးေြမာက်ေအာင် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်းလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၃၇၆)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၃၇၆)

  အမှတ်-၂၉၊ (တတိယထပ်)၊ (၃၅)လမ်း(ေအာက်)၊  အမှတ်-၂၉၊ (တတိယထပ်)၊ (၃၅)လမ်း(ေအာက်)၊

  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၂၅၉၄၉၆  ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၂၅၉၄၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ ဣ ာ(၇)လမ်း၊ အမှတ်(၈၆၀)၊ 

(၂)ခန်းတဲွ RC(၆)ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦ၏ (တတိယထပ်)၊ (၄-လ ာ)တုိက်ကုိမျက်ှာမူလ င် 
(လက်ဝဲဘက်အခန်း)၊  ဧရိယာ(၉၇၂)စတုရန်းေပရှိ   တိုက်ခန်းှင့်၎င်းတိုက်ခန်း၏ 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုပိင်ုဆိင်ုပီးလ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ု 
ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်မိုမိုတင်[၁၁/သတန(ိုင်)၀၁၀၅၈၅]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးထူးြမတ်ေအာင်[၆/ကစန(ိုင်)၀၇၉၉၃၈]၊ ေဒ မိုးမိုးစံ[၁၂/
စခန(ိင်ု)၀၆၉၄၉၆]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက်  စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးထူးြမတ်ေအာင်၊ ေဒ မိုးမိုးစံတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးထူးြမတ်ေအာင်၊ ေဒ မိုးမိုးစံတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေဝဖိးေအာင် (LL.B), WIPO(Switzerland)ေဒ ေဝဖိးေအာင ်(LL.B), WIPO(Switzerland)

တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(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။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်မ မေအးချမ်းစုိး(ဘ) ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း 

[၉/တကန(ိုင်)၂၃၁၅၆၀]၏ိုင်ငံကူး 
လက်မှတ်(မမှတ်မိ) ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပး 
ပါရန်။

ဖုန်း-၀၉- ၉၆၂၃၉၅၃၅၅ဖုန်း-၀၉- ၉၆၂၃၉၅၃၅၅

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
 (၂-၆-၂၀၂၂) ရက် ေကးမုသံတင်းစာ၊ 

စာမျက်ှာ (၃၀)ပါ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 
ဦးဝင်းိုင်ေကာ်ြငာတွင်   ရန်ကုန်မိ၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  (လမ်း ၄၀)၊ 
တုိက်အမှတ်(၁၃၃/၁၃၅/၁၃၇)၊ (၇-လ ာ/
ေအ)ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊   ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊   (၂)ရပ်ကွက်၊   အေနာ်ရထာလမ်းှင့် 

(၅၃)လမ်း (ဗလီေရှ)၊ အခန်း(၁၀/၁၁)၊ အမှတ်-၇၅/၈၀ ေန ေဒ ခင်သိန်းလွင် 

[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၇၈၂၅၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများ 

သိေစရန် သတိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆေွဒ ခင်သန်ိးလွင်သည် ဦးေမာင်ေမာင်တင်(ခ)ေအဝမ်း 

ဟာဂျေီလးှင့် (၉-၈-၁၉၉၈)ခုှစ်တွင် အစ လာမ်ဓေလ့ထုံးစံအရ ေနကာဟ် 

မဂ  လာြပပီး လက်ထပ်ေပါင်းသင်းခဲ့သည်မှာ ယေနအချနိ်ထိြဖစ်ပါသည်။ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်သိန်းလွင်ှင့ ် ေအဝမ်းဟာဂျေီလးတိုတွင် သား 

ေမာင်မျိးအာကာထွန်း၊ သမီးများြဖစ်ေသာ မချယ်ရထွီန်း၊ မေမရထွီန်း၊ မေမဧကရ ီ

ထွန်း၊ မသ ားဝတီထွန်းတို ေမွးဖွားခဲ့ပါသည်။

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ မိသားစုဝင်များကားတွင ်အဆင်မေြပ စိတ်ဝမ်းကွ ဲ

ေအာင်၊ ြပဿနာမျိးစုြံဖစ်ပွားေအာင် နည်းအမျိးမျိးြဖင့ ်ကမ်ိဖန်များစွာြပလပ်ုခဲ ့

ကသည်များရိှသြဖင့ ်မသိားစအုတွင်း ြပဿနာများစွာြဖစ်ပွားပီး က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ

ေဒ ခင်သန်ိးလွင်ှင့ ်ေအဝမ်းဟာဂျေီလးတုိမှာ ကိယ်ုစတ်ိှစ်ပါး စတ်ိဆင်းရြဲခင်း 

များစွာ ြဖစ်ေပ ခဲ့ရပါသည်။

ထိုကဲ့သို မိသားစုအတွင်း စိတ်ဝမ်းကွဲေအာင်ြပလုပ်သူများကို က ်ုပ် 

မိတ်ေဆွမှ လူမ ေရးအရ ထုိသုိမြပလုပ်ရန် အကိမ်ကိမ် သတိေပးခ့ဲေသာ်လည်း 

လုိက်နာြခင်းမရိှဘဲ မိသားစုအတွင်း စိတ်ဝမ်းကဲွေအာင် ဆက်လက်ြပလုပ်ေနပါ 

သြဖင့ ်ထိသုိုြပလပ်ုခဲသ့မူျားသည် ယေန ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ ထိသုိုထပ်မ ံ

မြပလပ်ုရန် သတေိပးအပ်ပါသည်။ ဤေကညာချက်ပါ သတေိပးချက်ကိ ုလိက်ုနာ 

ြခင်းမရိှဘ ဲဆက်လက်ြပလပ်ုေနပါက က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ ထပ်မသံတေိပးေတာမ့ည် 

မဟုတ်ဘဲ တည်ဆဲဥပေဒအရ တရားစွဲဆိုေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

နစ်နာမ အဝဝအတွက်  နစ်နာေကးများပါ  တရားစွဲဆိုေတာင်းခံသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာသတိေပးအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၉၁/၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၉၁/၂၀၁၂)

(WIN Law Firm)(WIN Law Firm)

အမှတ်(၃၇)၊ ေြမညီ၊ ၅၅လမ်း (အလယ်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၃၇)၊ ေြမညီ၊ ၅၅လမ်း (အလယ်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ 

(၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၅၁၃၀၉၇၃၊ ၀၉-၉၇၄၅၃၃၇၁၂(၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၅၁၃၀၉၇၃၊ ၀၉-၉၇၄၅၃၃၇၁၂



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပင်းယ(၁၈)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၀၁၇/ခ)၊ တစ်ခန်းတည်း RC (၆)ထပ်တိက်ုမှ၊ ပ မထပ်(၆-လ ာ)၊ ဧရယိာ 
(၉၀၀)စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကို  အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး  တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
ရိှသည်ဟု  ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးမင်းေဇာ်ထွန်း[၁၀/မလမ(ုိင်)၁၃၃၇၄၈]ထံမှ က ု်ပ် 
၏မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်လင်းေအာင်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၆၄၃၁၄]၊ ေဒ ခုိင်ေဝှင်း[၁၂/
ဒလန(ိင်ု)၀၅၁၈၅၂]တိုမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ
(၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို 
ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည့် 
အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည် 
အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်လင်းေအာင်ှင့် ေဒ ခိုင်ေဝှင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေကျာ်လင်းေအာင်ှင့ ်ေဒ ခိုင်ေဝှင်းတို၏ 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။

“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
“ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ဆွန်ပက်လမ်း(အထက်)၊ “ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ဆွန်ပက်လမ်း(အထက်)၊ 

တိက်ုအမှတ်(၃၀၁)(ေြမညထီပ်)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၅x၆၀)ရိှ ေရမီးစုပံါဝင်ေသာ တိက်ုအမှတ်(၃၀၁)(ေြမညထီပ်)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၅x၆၀)ရိှ ေရမီးစုပံါဝင်ေသာ 
တိက်ုခန်းအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး”တိက်ုခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး”ကိ ုတရားဝင်လက်ရိှထား
ေနထိုင်ပိုင်ဆိုင်၍ လွတ်လပ်စွာစီမံခန်ခွဲ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ုအဆို 
ြပသူ ေဒ တင်ေရ [၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၀၃၆၅၁]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူသည် 
“(၂-၆-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ တိက်ုခန်း၏ ေနထိင်ုပိင်ုခွင့၊် စမီခံန် ခဲွပိင်ုခွင့က်ိ ုအဖိုးစားနား “(၂-၆-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ တိက်ုခန်း၏ ေနထိင်ုပိင်ုခွင့၊် စမီခံန် ခဲွပိင်ုခွင့က်ိ ုအဖိုးစားနား 
သတ်မှတ်ပီး ှစ်ဦးသေဘာတူ တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းဆုိင်ရာ စရန် သတ်မှတ်ပီး ှစ်ဦးသေဘာတူ တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းဆုိင်ရာ စရန် 
ေငွေပးကတိစာချပ်”ေငွေပးကတိစာချပ်”ကုိ ချပ်ဆုိ၍ ဝယ်ယူရန်အတွက် သေဘာတူညီပီး အေရာင်းအဝယ် 
ြပလုပ်ေသာ တုိက်ခန်း၏တန်ဖုိးေငွများအနက် စရန်ေငွအချိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်အေရးဆုိရန် အေကာင်း 
တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက  ခိုင်မာေသာ  ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား
(မူရင်း)များအားယူေဆာင်၍ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင ်က ်ုပ် 
ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်တင်ြပုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်ချက်မရိှပါက တုိက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၂၉/၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၂၉/၁၂)
အမှတ်(၉၉/၁၀၁)၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်းှင့် မလ ကုန်းလမ်းေထာင့်အမှတ်(၉၉/၁၀၁)၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်းှင့ ်မလ ကုန်းလမ်းေထာင့်

ကျားကွက်သစ်(စံြပ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကျားကွက်သစ(်စံြပ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၁၂၄၊ ၀၉-၅၀၄၈၂၂၁ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၁၂၄၊ ၀၉-၅၀၄၈၂၂၁

ေဒ ေဝေဝ[၅/စကန(ိုင်)၁၂၁၂၂၁]ှင့်အများသိေစရန်ေဒ ေဝေဝ[၅/စကန(ိုင်)၁၂၁၂၂၁]ှင့်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ဓမ ာံုလမ်း၊ အမှတ်-၄၈/က ေန 

ဦးစိုးဝင်းမိုး [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၆၉၃၃၀]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

“ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အာေသာကလမ်း၊ အမှတ်-၁၀၉/A”“ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အာေသာကလမ်း၊ အမှတ်-၁၀၉/A” 

ဟ ုလိပ်စာတွင်သည့် ေြမှင့်အိမ်မှာ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏ အေဒ အရင်းေတာ်စပ်သူ 

ေဒ သန်းသန်း ုဂရန်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ေြမှင့အ်မ်ိြဖစ်ပါသည်။ ေဒ သန်း 

သန်း၏ု တစ်ဦးတည်းေသာသားမှာ (၆-၈-၂၀၁၈)ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးြဖစ်ရာ 

ေဒ သန်းသန်း၏ု အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်ေသာ သား၊ သမီး တစ်ဦးမ မကျန်ရစ်ေတာပ့ါ။ 

ေဒ သန်းသန်းအုားြပစရုန် ေခ ယထူားသည့ ်အမ်ိအက ူေဒ ေဝေဝသည် ေဒ သန်း 

သန်းု (၁၃-၂-၂၀၂၂)ရက်က ကွယ်လွန်သွားပီးေနာက် ေဒ သန်းသန်းုပုိင်ဆုိင်သည့် 

အမ်ိေြမစာချပ်စာတမ်းများကိ ုမိုးမေြဖာင့ေ်သာ သေဘာြဖင့ ်ယေူဆာင်သွားခဲရ့ာ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွအေနြဖင့ ်ေဒ သန်းသန်းု၏ အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူ တူ၊ တူမ 

များထ ံစာချပ်စာတမ်းများ ြပန်လည်ေပးအပ်ရန် သက်ဆိင်ုရာ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ် 

ေရးမှးုံးသို လူမ ေရးအရ ညိ  င်းရန် ေခ ယူြခင်း၊ ိုတစ်ေပးပိုြခင်းများြပလုပ်

ခဲေ့သာ်လည်း တစ်စုတံစ်ရာ ဆက်သွယ်ြခင်းမရိှသြဖင့ ်ယခ ုဤေကညာပါရိှသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုြဖစ်ေစ၊ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသိုြဖစ်ေစ 

ဆက်သွယ်ကာ ေဒ ေဝေဝ ယူေဆာင်သွားသည့ ်ေဒ သန်းသန်းု ပိုင်ဆိုင်ေသာ 

ေြမှင့အ်မ်ိ၏ စာချပ်စာတမ်းများကိ ုလက်ေရာက်ြပန်လည်ေပးအပ်ရန် အသေိပး 

ေတာင်းဆိလုိက်ုပါသည်။ လိက်ုနာြခင်းမရိှပါက တည်ဆဥဲပေဒများအရ အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်သွားေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း ေဒ ေဝေဝှင့် အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်မင်းဦး - LL.Bဦးေဇာ်မင်းဦး - LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၇၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၇၆)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၂၅၄၈၆၆၄၀၇ဖုန်း-၀၉- ၂၅၄၈၆၆၄၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်း 
ရပ်ကွက်(၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၅၂)၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၉၅၂)၊ 
ေကျာ်သူလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင် 
ဥက လာပမိနယ်၊ ေဒ တု (ဘီအိပ်စ်- 
၀၁၆၀၉၃)၊ ဦးသန်းေမာင် (ပီေကယူ- 
၀၁၆၁၉၆) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ တ၊ု ဦးသန်း 
ေမာင်(၂)ဦးအနက် အမည်ေပါက်တစ်ဦး 
ြဖစ်သ ူ ေဒ တ(ုဇနီး) ကွယ်လွန်သြဖင့ ်   
ဦးသန်းေမာင် (ပီေကယူ-၀၁၆၁၉၆)မှ   
တစ်ဦး တည်းေသာခင်ပွန်း     ေတာ်စပ် 
ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ (၂/၈၀၂/၈-
၂-၂၀၂၂)၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု 
စာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင် 
ေကာင်းှင့် အေရာင်းေြမပံုကူး ေလ ာက် 
ထားြခင်းအား   တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍    (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ြဖးမိနယ်၊ အထက(၂) ြဖးမှ 

ဆ  မတန်း သင်ယူပီးေြမာက်ခ့ဲသည့် 
စိုင်းထက်ေအာင်ဝင်း   ေကျာင်းဝင ်
အမှတ် (၄၆၈/၁၄) ၏ဖခင်အမည်မှာ 
စိုင်းသန်းစိုး [၇/ဖမန(ုိင်) ၀၈၁၀၅၉] 
ြဖစ်ပါေကာင်း။               စိုင်းသန်းစိုးစိုင်းသန်းစိုး

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
Farmer Auto Trading Co., Ltd အေနြဖင့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်များကိ ုဘဏ်များှင့ခ်ျတ်ိဆက်၍ အရစ်ကျ(အငှားဝယ်စနစ်) 

ြဖင့် ေရာင်းချထားရာတွင် ေအာက်အမည်ပါပုဂ ိလ်များမှ အရစ်ကျေပးသွင်းရန်အတွက် ကာလကာြမင့်စွာပျက်ကွက ်
လျက်ရှိပါေသာေကာင့ ်ယာ်အရစ်ကျဝယ်ယူသူများအေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေအာက်ဇယားပါယာ်များအား လက်ဝယ်
ရှိသူများအေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဤေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကုမ ဏီထံသိုြဖစ်ေစ၊ က ်ုပ်ထံသို 
ဆက်သွယ်၍ြဖစ်ေစ အရစ်ကျေငမွျားေပးသွင်းြခင်း (သို) ယာ်များလာေရာက်အပ်ံှြခင်းကစိ ရပ်များအား ြပလပ်ုေဆာင်ရက် 
ေပးပါရန်ှင့် ပျက်ကွက်ခ့ဲပါက ေအာက်ဇယားပါအရစ်ကျဝယ်ယူသူများှင့် ယာ်လက်ဝယ်ရိှသူများအား ဥပေဒအေကာင်း 
အရ ေဆာင်ရက်ြခင်း (သို) မည်သည့ေ်နရာတွင်မဆိ ုယာ်ြပန်လည်သမ်ိးဆည်းြခင်း စသည့်ကစိ ရပ်များကိ ုေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

  စ် ယာ်အရစ်ကျ မှတ်ပုံတင် ေနရပ် ယာ် ယာ်နံပါတ်စ် ယာ်အရစ်ကျ မှတ်ပုံတင် ေနရပ် ယာ် ယာ်နံပါတ်
   ဝယ်ယူသူအမည်   အမျိးအစား   ဝယ်ယူသူအမည ်   အမျိးအစား

  ၁ ဦးသန်းထိုက်ေဇာ် ၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၇၆၄၃၅ အမှတ်(၁၁၂)၊ ဆရာစံလမ်း၊ Honda Fit 5H/5616
     ဆရာစံေြမာက/်အေရှရပ်ကွက်၊
     ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  ၂ ေဒ ဇင်စ ာ ၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၆၁၆၇ အမှတ်(၂၂/၄)၊ သီရိမိင(်၄)လမ်း၊ Suzuki 5E/2375
     အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊လ  င်မိနယ်၊ Chevrolet
     ရန်ကုန်မိ။

  ၃ ဦးထွန်းလင်းေအာင ် ၈/ပမန(ိုင်)၁၁၀၆၆၃ မေကွးတုိင်းေဒသကီး၊ပခုက ခုိင်၊ Toyota Hilux 6Q/5487
     ေပါက်မိနယ်၊ ေရြပာေကျးရာ Revo (MDY)
     အုပ်စု၊ ြမင်း ခံကုန်းေကျးရာ။

  ၄ ဦးတင်ေမ း ၈/နမန(ိုင်)၂၁၉၆၀၈ မေကွးတုိင်းေဒသကီး၊ နတ်ေမာက် Light Truck 4Q/4425
     မိနယ်၊ တွင်းကီးအုပ်စု၊ ေရယို  (Pick Up) (MDY)
     ေကျးရာ။

Farmer Auto Trading Co., Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-Farmer Auto Trading Co., Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သူသူထွန်း (LL.B, D.B.L, WIPO-Switzerland) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၉၆၆)ေဒ သူသူထွန်း (LL.B, D.B.L, WIPO-Switzerland) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၉၆၆)

အမှတ်(၄၄၀)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ (၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂)အမှတ်(၄၄၀)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ (၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂)

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ၃၈-လမ်း(အလယ်)၊ 

အမှတ်-၁၆၃၊ ၈-လ ာ(ဝဲဘက်) အကျယ်အဝန်း(၁၂ ၁၂ ေပx ၅၀ေပ)ဟုေခ တွင် 
ေသာ ေနအမ်ိတိက်ုခန်းအား လက်ေရာက်ထားရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ု
အဆိုြပသူ  ေဒ သီတာ(ခ)ဘိလ်ကိစ်[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၁၄၀၂]ထံမှ  က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ 
စရန်ေငွများကို စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ ်
ကန်ကွက်လိုပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း  ပိုင်ဆိုင်မ အမှန် 
အကန် အေထာက်အထားမူရင်းများှင့ ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးသိန်းထွန်း ေဒ ြမတ်သ ာငိမ်း ဦးသိန်းထွန်း ေဒ ြမတ်သ ာငိမ်း
 (စ်-၂၂၉၃) (စ်-၁၁၅၈၈) (စ်-၂၂၉၃) (စ်-၁၁၅၈၈)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်(၃၆)၊ ေြမညီထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၃၆)၊ ေြမညီထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၃၇၆၅၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၂၀၈၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၃၇၆၅၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၂၀၈၈

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ စကားဝါလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၅၆) အလျား ၁၅ေပ၊ အနံ ၆၀ေပ၊ ေြမှင့်အိမ်အား ေဒ စန်းစန်းြမင့်[၁၂/ဥကမ 
(ုိင်)၁၅၂၅၃၇]သည် ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း မွက်ဟေကညာလျက်ေရာင်းချရာ က ု်ပ် 
မိတ်ေဆွသည် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါ
သြဖင့် အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ြပလုပ်ေတာ့မည်ြဖစ်ရာ မည်သူမဆုိ ပုိင်ဆုိင်မ  
စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ (၅)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်ေတာ့မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြဖြဖခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြဖြဖခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သူသူထွန်း (LL.B,D.B.L,WIPO-Switzerland)ေဒ သူသူထွန်း (LL.B,D.B.L,WIPO-Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)
အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊  သန်လျင် 

မိနယ်ေန   ဦးေစာေနာင်၏သား 
ေမာင်ေကျာ်ေကျာ်ဆန်း၏  ေမွးသက ရာဇ် 
အမှန်မှာ (၁၉-၁၁-၂၀၀၇) ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ဂဠန်ရပ်ကွက်၊ ဆင်လှလမ်း၊ အမှတ်(၁၃)၊ 

(၇)လ ာ(ဘီ)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂ ၁'
၂ x၅၀')ေပရှိ တိုက်ခန်းကို ေရာင်းချသူ 

ေဒ စန်းစန်းြမင့[်၁၂/အလန(ိင်ု)၀၀၃၀၅၃]ဆိသုထူမှံ ဝယ်ယရူန် က န်ေတာ ့
မိတ်ေဆွက စရန်ေငွအချိ ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ တိုက်ခန်းအေရာင်း 
အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါလ င် အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 
ြဖင့ ်သတင်းစာေကာ်ြငာပါရိှသည့ ်ေနရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ အရပ်ရပ်အား
လုံးကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။
   ဝယ်ယသူ၏ူ န်ကားချက်အရ-   ဝယ်ယူသူ၏ န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်သ ာဝင်း  ဦးစိုးေအာင် ေဒ ခင်သ ာဝင်း  ဦးစိုးေအာင် 
(အထက်တန်းေရှေန)   (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန )(အထက်တန်းေရှေန)   (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန )
စ်(၅၂၂၉၅)B.A(History).PGDL, စ်(၆၉၁၄)B.A,R.L,D.B.L,B.D.Sစ်(၅၂၂၉၅)B.A(History).PGDL, စ်(၆၉၁၄)B.A,R.L,D.B.L,B.D.S
(Dip in English) (Dip in English) 

အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၀၇၉၃၄၂၈၂၊ ၀၉-၂၅၄၀၆၁၄၆၉ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၀၇၉၃၄၂၈၂၊ ၀၉-၂၅၄၀၆၁၄၆၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လမ်း-၄၀၊ အမှတ်  (၁၈၀)၊ အခန်းအမှတ် (၁၃)၊ ၄-လ ာ(ဝ)ဲ

ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်အဝန်း(၁၂ ၁
၂ ေပx ၄၀ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင်တပ်ဆင်ထားေသာ 

အမ်ိသုံးလ ပ်စစ်မတီာ၊  ေရစက်ေမာ်တာအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုပီး 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ကသည့ ်ဦးသိန်းလွင်[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၃၉၈၇]၊ 

ေဒ ကကဟန်[၁၂/စခန(ိင်ု) ၀၀၉၄၉၆]ှင့ ်ေဒ သသီဟီန်[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၀၁၈၁၁]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 

ဝယ်ယူရန် အခန်းတန်ဖိုးေငွအချိကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆို 

ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ က ု်ပ်ထံလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်း(LL.B)ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၃၆/၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၃၆/၉၁)

အမှတ်(၁၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၅-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၅-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၉၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၆၅၁၉၄၉၉၈ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၉၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၆၅၁၉၄၉၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ရတနာပုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း) အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ ်V.3၊ ေြမကွက်အမှတ ်V.3/6 ဧရိယာ (ဝ.၃၄၄၄)ဧက၊ ှစ် (၃၀) ေြမငှား 

စာချပ် အမည်ေပါက်မှာ ဦးသရူေဇာ်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ် 

မှတ်ပုံတင်စာချပ် ၀၀၉/၂၀၂၂၊ ရက်စွဲ ၁၉-၁-၂၀၂၂ ရက်တင်ြပ၍ ေဒ သက်သက်လ  င် 

[၁/မကတ(ုိင်)၀၀၁၁၅၆] အမည်သုိ ေြပာင်းလဲခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် 

ကန်ကွက်လိုပါက အေထာက်အထား (မူရင်း)အြပည့်အစုံတင်ြပ၍ ေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

                                                                      ြပင်ဦးလွင်ခိုင်                                                                      ြပင်ဦးလွင်ခိုင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိေဟာင်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

ကယ်စင်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ Zone(A) ၊ Type(B)၊ 
တိုက်အမှတ် (A2)၊ RC (၈)ထပ်ကွန်ဒိုအေဆာက်အဦ၏ (၅ လ ာ) အခန်း၊ 
အခန်းအမှတ်(၅၁၇)၊ ဧရိယာ(၉၀၅) စတုရန်းေပရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် ေရမီး 
အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ု
ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်ေဆွဦး[၁၂/တမန(ုိင်)၁၂၀၄၁၉] ထံမှ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ေမသူဇင် [၁၂/တမန(ုိင်)၀၉၆၉၃၀]က အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီြဖစ်ပါသည်။ ဤ 
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ 
(၇) ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ် 
ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိ
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေမသူဇင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ေမသူဇင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သူဇာေကျာ်ေဒ သူဇာေကျာ်

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

Ph-09 765602290Ph-09 765602290
အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ် (Star City)၊ အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ ်(Star City)၊ 

သန်လျင်မိနယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၃၆Dှင့် ၃၆E)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-(၈၄/စ၊ီ ၈၅/ဘ၊ီ ၁၀၄စ)ီ၊ ေြမကွက်အကျယ်အဝန်း (၀.၂၅၂)ဧကရိှ ေြမပိင်ုေြမှင့ ်

၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အင်းယားလမ်း၊ အမှတ်(၁၂/C)ဟု 

ေခ တွင်သည့် အေဆာက်အဦဥပစာအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုရန်ကုန် 

မိေတာ် မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစာရင်းဌာနတွင် ဦးြမစိန် အမည်ေပါက်ပိုင်ေြမှင့ ်

၎င်းကွယ်လွန်သည့်အခါ ၎င်း၏မိသားစုများြဖစ်ေသာ ၁။ ေဒါက်တာကကချိ (ခ) ကက 

[၁၂/အလန(ုိင်)၀၁၈၀၇၅]၊ ၂။ ေဒ ြမစုစံ [၁၂/အလန(ုိင်)၀၄၀၉၅၇]၊ ၃။ ေဒါက်တာ သဲစုြမတ်  

[၁၂/အလန(ုိင်)၀၄၃၀၂၆]၊ ၄။ ဦးထက်ရာဇာ [၁၂/အလန(ုိင်)၀၄၇၁၂၈]၊ ၅။ ေဒ နီနီသန်း (ခ) 

နီနီ [၁၂/အလန(ိုင်)၀၁၈၀၇၃]တိုက အက င်းမဲ့ ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း 

ဝန်ခံကတိြပကလျက ်၎င်းတို ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ

တချိတစ်ဝက်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ် ြပပါ အေရာင်းအဝယ်အား 

ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေစာေကျာ်စွာထွဋ် (LL.B)ဦးေစာေကျာ်စွာထွဋ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၀၁)

တိုက်(၉/၁၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်းေအာက်၊တိုက်(၉/၁၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်းေအာက်၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09- 440655738Ph: 09- 440655738

တရားဝင်ဇနီးမယားြဖစ်ေကာင်း တရားဝင်ဇနီးမယားြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း

က န်မ ေနာ်သတီာမင်းေအာင် (ဘ) ဦးမင်းေအာင် [၇/သဝတ 
(ိုင်)၀၉၄၃၆၉]ှင့် ကိုရဲလင်းထွဋ် (ဘ)ဦးမျိးြမင့် [၁၂/ကမတ 
(ိုင်)၀၆၀၁၃၄]တိုသည် (၁၈-၅-၂၀၁၉)ရက်တွင် ခရစ်ယာန် 
ဓေလ့ထုံးစံှင့်အညီ တရားဝင်အကင်လင်မယားြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။           ေနာ်သီတာမင်းေအာင်ေနာ်သီတာမင်းေအာင်

[၇/သဝတ(ိုင်)၀၉၄၃၆၉][၇/သဝတ(ိုင်)၀၉၄၃၆၉]

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉)၊ ေရ ပေဒ 

သာလမ်း၊ အမှတ်(၈၆၁)၊ ဦးေကျာ်ဟူး အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ ေြမ 
အကျယ်ေပ (၄၀x၆၀)အနက်မှ မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ (ေြမကွက်အမှတ် - ၈၆၃ှင့် ကပ်လျက် 
အြခမ်း)ေြမအကျယ်ေပ (၂၀x၆၀)ရိှ ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ေနအမ်ိအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုဦးေအာင်စိုးမိုးထွန်း [၉/မခန(ိုင်)၁၆၃၃၅၄]သည် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး၊ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှ ိကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါ 
သြဖင့် ဦးသူရိန်ေရ ေဘာ်(ခ)ဦးသူရိန်[၉/မနမ(ုိင်)၁၀၃၀၆၃]မှ စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ ်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်း 
မူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ရက်ြပည့်သည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ-     န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-     န်ကားချက်အရ-
ဦးသူရိန်ေရ ေဘာ်(ခ)ဦးသူရိန်  ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B)ဦးသူရိန်ေရ ေဘာ်(ခ)ဦးသူရိန်  ေ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၊ ေခမာသီလမ်း၊    ုံး- (ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 
  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၆၂၉)၊ အရပ်အေခ  ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၉)

ရပ်ကွက်၊ စိန်ိုင်းလမ်း၊ အမှတ်(၆၂၉)၊ (ေြမကွက်အမှတ်-၆၃၀ှင့်ကပ်လျက်ရှိေသာ 

အြခမ်း) ေြမအကျယ ်(၂၀'x၆၀')ခန်ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တိုကို ေြမအမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ထံမှ မှတ်ပုံတင်စာချပ်ြဖင့ ်

ဝယ်ယူထားသူ ေဒ ေကသီမမ [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၄၈၃၃၄]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင် 

ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယေနမှ 

စ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း အေထာက် အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် လူကုိယ်တုိင် က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်ေအာင ်

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ိုင်ဦး(ဥပေဒဘွဲ)  ေဒ ေကျာ့ေကျာ့စံ(ဥပေဒဘွဲ)  ဦးဇွဲြပည့်စုံလွင်(ဥပေဒဘွဲ)ဦးေကျာ်ိုင်ဦး(ဥပေဒဘွဲ)  ေဒ ေကျာ့ေကျာ့စ(ံဥပေဒဘွဲ)  ဦးဇွဲြပည့်စုံလွင(်ဥပေဒဘွဲ)

     (စ်-၈၇၆၂)  (စ်-၁၃၄၈၅)   (စ်-၅၃၀၈၇)     (စ်-၈၇၆၂)  (စ်-၁၃၄၈၅)   (စ်-၅၃၀၈၇)

             တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ                  အထက်တန်းေရှေန             တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ                  အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၅၀၅၇၃၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၅၀၅၇၃၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အဿကလမ်းရိှ 

အမှတ်(၆၀၆)ဟုေခ တွင်ေသာ (အလျား ၁၈ေပx အနံ ၆၀ ေပ)ရိှ ေြမှင့် ယင်း 
ေြမေပ တွင် ေအာက်ထပ်အတ်ုစ ီအေပ ပျ်ကာြဖင့ ်ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်
အေဆာက်အဦ(၁)လုံးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု
ဦးယ်ေဖ[၁၂/ကမန(ုိင်)၀၇၆၀၃၃]ှင့် ေဒ ေအးြမ [၁၀/ခဆန(ုိင်) ၀၁၉ 
၆၄၄]တိုက အဆက်အစပ်စာချပ်များြဖင့ ်တရားဝင်လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင ်
ေကာင်း မ က်ဟေကညာ၍ အဆိုပါ အိမ်ှင့်ေြမအား ေရာင်းချသည်ကိ ု
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးေမာင်ေမာင်စိုး [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၅၇၃၉၅]မှ 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအြဖစ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့် 
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုသံည့ ်စာချပ်စာတမ်း မူရင်း 
အေထာက်အထားများှင့်တကွ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုတရားဝင်သည် 
အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လင်းအိခိုင်ဇင်(LL.B)ေဒ လင်းအိခိုင်ဇင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၅၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၅၄)
အမှတ်(၅၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၁၈)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၁၈)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်။ေကျာက်တံတားမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဇ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ေလးေထာင့်ကန ်

လမ်းမကီး၊ ရာလယ်လမ်း၊ အမှတ်(၂၃၃)၊ အခန်းအမှတ်(A-601) Park View Condo၊ 

အကျယ်အဝန်း စတုရန်းေပ(၉၈၀)ရိှ တုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင[်၁၂/ဥကမ(ိုင်) 

၁၀၃၆၂၆]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် 

ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင် 

လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကို ပီးဆုံးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသူရဝင်းဦးသူရဝင်း

[B.A, B.Sc(Hons), DBL(Credit), PGDL, LLB(Q),LLM(1[B.A, B.Sc(Hons), DBL(Credit), PGDL, LLB(Q),LLM(1stst year)(Commercial  year)(Commercial 

Law), (WIPO)(Switzerland)] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)Law), (WIPO)(Switzerland)] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)

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

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉

ေဒ သင်းသင်းလ  င် [၁၂/သလန(ိုင်)၀၇၆၈၂၆] ှင့် အများသိေစရန်ေဒ သင်းသင်းလ  င် [၁၂/သလန(ိုင်)၀၇၆၈၂၆] ှင့် အများသိေစရန်
က ်ုပ်တိုအမ သည်ြဖစ်သူ ဦးမျိးေကျာ် [၁၂/သလန(ိုင်)၀၅၄၈၂၀] ၏ လ ဲအပ်ချက်ှင့်အညီ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည-်
က ု်ပ်တုိအမ သည် ဦးမျိးေကျာ်ှင့် ေဒ သင်းသင်းလ  င်တုိသည် ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ် 

အေရှပုိင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ချန်ိ(၂)လမ်း၊ အမှတ်-၅၅၈ ေနအိမ်တွင် အကင်လင်မယားအြဖစ် အတူေပါင်းသင်းေနထုိင်ကရာမှ 
ေဒ သင်းသင်းလ  င်သည် ခင်ပွန်းြဖစ်သူအား အသိမေပး၊ အေကာင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှ (၄-၇-၂၀၁၅) ရက်ေနမှစ၍ ေနအိမ်ေပ မှ ေရ ၊ ေငွ၊ 
တန်ဖိုးကီးအဝတ်အစားများှင့ ်ေြမချပါမစ်အပါအဝင ်စာရက်စာတမ်းများကိုယူေဆာင်ကာ တိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားသည်မှာ 
ယေနအချနိ်ထိ (၇)ှစ်နီးပါးခန်ရှိပီြဖစ်ေသာေကာင့ ်ဤေကာ်ြငာသည့်ေနမှစပီး က ်ုပ်အမ သည်ှင့်ေဒ သင်းသင်းလ  င်တိုသည် 
တရားဝင်လင်မယားအြဖစ်မ ှရပ်စဲကာ  ေဒ သင်းသင်းလ  င်ှင့် က ်ုပ်တိုအမ သည်သည် မည်သိုမ ပတ်သက် သက်ဆိုင်ြခင်းအလျ်း 
မရှိေတာ့ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ဦးေဌးဦး (ကိပင်ေကာက်)  ဦးစည်သူေအာင်သန်း  ဦးြမတ်သူဦးေဌးဦး (ကိပင်ေကာက)်  ဦးစည်သူေအာင်သန်း  ဦးြမတ်သူ
LL.B (စ်-၅၉၈၈)  LL.B (စ်-၁၂၀၂၈)  LL.B (စ်-၁၆၉၉၂)LL.B (စ်-၅၉၈၈)  LL.B (စ်-၁၂၀၂၈)  LL.B (စ်-၁၆၉၉၂)
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၀၇၈၉၈  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၇၇၈၁  ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၇၉၅၂၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၀၇၈၉၈  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၇၇၈၁  ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၇၉၅၂၆

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ဦးိုင်ေအာင် LL.B (စ်-၄၉၅၆၁) အထက်တန်းေရှေနဦးိုင်ေအာင် LL.B (စ်-၄၉၅၆၁) အထက်တန်းေရှေန

ုံး- အမှတ်-၅၆၁၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ုံး- အမှတ်-၅၆၁၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပုိင်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၅၇)၊ ေလှာ်ကားလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၅၈၈)၊ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း 
(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရိှေသာ ေြမှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုပိင်ုဆိင်ုထားသမူျားြဖစ်ေသာ ေဒ သန်းသန်းြမင့ ်(ဘ) ဦးချစ် 
[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၇၆၃၃၇]ှင့် ေဒ ချစ်သန်း (ဘ) ဦးချစ် [၁၂/ဒဂတ(ိုင်) 
၀၇၆၃၃၈] တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက ခုိင်လံုေသာ 
အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက် 
မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ စုရည်လင်း (အထက်တန်းေရှေန) LL.B, LL.M (စ်-၂၅၃၇၄)ေဒ စုရည်လင်း (အထက်တန်းေရှေန) LL.B, LL.M (စ်-၂၅၃၇၄)

အမှတ်(၈၈)၊ ပတ ြမား(၂)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၈၈)၊ ပတ ြမား(၂)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊
အေရှဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၄၂၀၇၅၇အေရှဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၄၂၀၇၅၇

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
Slade Property Services(Asia) Pte., Ltd (Rg No. 2013 
20126R)သည် ြမန်မာုိင်ငံရိှ Slade Property Services  
Myanmar Co.,Ltd တွင်ထည့်ဝင်ထားေသာ ၎င်းပိုင ်
အစရှုယ်ယာ Amount (USD-$49,500)   ကိ ု (25-5-2022) 
ရက်တွင် U Nanda Aung (12/Da Ga Na(N)023748) ှင့် 
Mr.Hugo Machael Kenneth Slade(Passport No-
554150731)  တိုှစ်ဦးအား မိမိပိုင် အစုရှယ်ယာ(USD-$ 
49,500)ကို အပီးအပိုင ်ေရာင်းချလိုက်ပ ီြဖစ်ေကာင်းကိ ု
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းြဖစ်ပီး ၎င်းအစုရှယ်ယာ 
လ ဲေြပာင်းြခင်းကိုလည်းTransfer of Shares စာချပ်ြဖင့ ်
ြမန်မာိုင်ငံတံဆိပ်ေခါင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ(၆၂)အရ အစု
ရှယ်ယာလ ေဲြပာင်းပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

Slade Property Services  Myanmar Co.,LtdSlade Property Services  Myanmar Co.,Ltd

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်
ေနြပည်ေတာ်၊ တပ်ကုန်းမိနယ်၊ 

အထက်တန်းေကျာင်း(ရှားေတာ)
တွင် Grade-9 တက်ေရာက်ေနသူ 
မရ န်းလဲ့ေဝှင့် Grade-4 တက် 
ေရာက်ေနသ ူေမာင်ဇင်ေမာင်ေမာင် 
တို၏        မိဘအမည်မှန်မှာ 
ဦးသိန်းဟန်ှင့ ် ေဒ ဇင်မာဝင်း 
တိုြဖစ်ပါေကာင်း။

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်
ေနြပည်ေတာ်၊ တပ်ကုန်းမိနယ်၊ 

အထက်တန်းေကျာင်း(ရှားေတာ) Grade-

7တွင် တက်ေရာက်ေနသူ မေမသဲငံု ှင့် 

Grade-2 တွင်     တက်ေရာက်ေနသူ 

ေမာင်ေအာင်ေကာင်းြမတ်တို၏ မိဘ 

အမည်မှန ်မ ှာ ဦးွန ် ဝင ်းေထွး[၉/

တကန(ိုင်)၁၃၅၆၈၂]ှင့် ေဒ မာမာခိုင် 

[၉/တကန(ိုင်)၁၃၉၉၉၆]  တိုြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။



ဇွန်   ၃၊    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  ၀၂၂၈/၂၀၁၆ ြဖင့် 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။

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ်(၉၂)၊ စတုတ ထပ်(၅)လ ာ (ေြခရင်းခန်း)၊ (၁၂ ၁၂  ေပ x ၅၀ ေပ) အကျယ်ရိှ 

တိက်ုခန်းအား ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားလျက်ရိှပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ ငမ်ိးဆမွုန် 

[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၆၂၆၈၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် 

စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေရာင်းချသထူေံပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ 

တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက် 

စာတမ်း အေထာက်အထား မရူင်းများြဖင့ ်ဤေကညာချက်ပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ 

(၇) ရက်အတွင်း  က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်  အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးတင်ထွန်းစံ (စ်-၅၅၄၅) ဦးဟိန်းလင်း (စ်-၅၃၂၀၁) ဦးတင်ထွန်းစံ (စ်-၅၅၄၅) ဦးဟိန်းလင်း (စ်-၅၃၂၀၁)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၁၇၅-ဘီ)၊ ပထမထပ်၊(၃၈)လမ်း၊ အမှတ်(၁၇၅-ဘီ)၊ ပထမထပ်၊(၃၈)လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၀၇)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၉)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၀၇)၊ 

အကျယ်အဝန်း (ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀) ေြမကွက်ထဲမှ တရားဝင် အကျယ်အဝန်း (ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀) ေြမကွက်ထဲမ ှတရားဝင ်
မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း၏ ေြမအကျယ်အဝန်း မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း၏ ေြမအကျယ်အဝန်း 

(ေပ၂၀xေပ၆၀)ရှိ ေြမှင့် ေနအိမ် အေရာင်းအဝယ်အား (ေပ၂၀xေပ၆၀)ရှိ ေြမှင့် ေနအိမ် အေရာင်းအဝယ်အား 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက်
 အထက်ပါေြမှင့ေ်နအမ်ိအား ဂရန်အမည်ေပါက်သမူျားြဖစ်ေသာ (၁) ဦးစိုးဝင်း 

[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၀၈၆၀၂]၊ (၂) ေဒ ေဝေဝြမင့ ်[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၀၉၀၇၄]တိုထမှံ အရပ်ကတ ိ
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့် 
ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ပံးသင်း [၉/မခန(ိုင်)၀၀၂၅၈၁]ထံမှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက်အေနြဖင့ ်အေရာင်းအဝယ်အားကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာချက်ပါ 
သည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း  ခိုင်လုံသည့်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)
များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 
လွနပ်ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိပီးစီးေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ထွန်းမင်း (B.Sc, H.G.P, Dip in Business Law)ဦးေအာင်ထွန်းမင်း (B.Sc, H.G.P, Dip in Business Law)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၉၂၈၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၉၂၈၁)
(၂၄၉)၊ ပညာတန်ေဆာင်(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ (၂၄၉)၊ ပညာတန်ေဆာင်(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ
မရမ ်းကုန ်း မိနယ် ၊  ေြမတိုင ်း  

ရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၄၄-သမိုင်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၇/ဃ ၏ အစိတ်အပိုင်း ၆၉'
၇၃' x 

၄၇'.၅''

၆၇'  ၊ ကိယ်ုပိင်ုလမ်းအြဖစ် အသုံးြပခွင့် 

ေပးထားေသာ (အလျား ၉'x အနံ ၉၀') 

အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက ်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၇/ဃ)၊ မစိုးရိမ်လမ်းသွယ်(၂)၊ 

၅-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (ဦးဘ 

သိန်း ှင့် ၅၅ ဦး) အမည်ေပါက် Bလ/န-

၃၉ (အိမ်ယာေြမအြဖစ် အသုံးြပရန်) 

ေြမအား ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင  ်

တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်- ၂၈၃/ 

၂၀၁၈ (၇-၉-၂၀၁၈)ှင့် တရားမဇာရီမ  

အမှတ် ၁၆၃/၂၀၁၈(၁-၃-၂၀၂၂)တိုအရ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ-် ၂၃၂၆/ 

၂၀၂၂ (၂၅-၃-၂၀၂၂)တိုြဖင့် ေြမကွက်၏ 

အစတ်ိအပိင်ုးဝယ်ယထူားသ ူဦးေဇာ်ေဇာ် 

ေအာင်   [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၂၃၁၀]မှ 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ တရားုံး 

အမိန် များ၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ  ်  

ေြမခွန်ချလန်၊   ဝင်ေငခွွန်၊ တစ်ဖက်သတ် 

ေြမကွက်ခဲွစတ်ိရန် ေြမပုကံူးှင့ ်ေြမတိင်ုး 

ခွင့ြ်ပရန် ေလ ာက်လ ာတင်ြပ၍ တစ်ဖက် 

သတ်ေြမကွက်ခွဲစိတ်ရန် ေြမပုံကူးှင့ ်

ေြမတိင်ုးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် 

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် 

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်   

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်

ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်းရှိ 

Hill Top Vista Condominium၊ တာဝါ(ေအ)၊ ၁၇ လ ာတွင်တည်ရိှ 
ေသာ အခန်းအမှတ်(၁၇-၀၆) အကျယ်အဝန်း-၁၅၂၄ စတရုန်းေပ 
ခန်ရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းအား လက်ရိှတရားဝင် အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး 
စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ ဦးေအာင်လင်း [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၃၈၃၈] 
ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ ဝယ်ယူရန် (၁-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် စရန်ေငွ 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုသိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပြခင်း
ကို  မည်သူမဆိုကန်ကွက်ရန်  အေကာင်းရှိပါက ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားစာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 
အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။

ဦးေဇာ်လင်းဦးေဇာ်လင်း
[၁၂/တကန(ိုင်)၀၀၀၃၈၉][၁၂/တကန(ိုင်)၀၀၀၃၈၉]
ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၄၅၆၇၈၉ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၄၅၆၇၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
 ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ရတနာပုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) အိမ်ရာစီမံကိန်း 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်V.3၊ ေြမကွက်အမှတ ်V.3 /၄၊ ဧရိယာ (၀.၃၄၄၄)ဧက 
ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ ်အမည်ေပါက်မှာ ေဒ လဲ့လဲ့ကည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 
ေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုတံင်စာချပ်-၀၀၈/၂၀၂၂၊ ရက်စဲွ ၁၉-၁-၂၀၂၂ 
ရက်တင်ြပ၍ ေဒ သက်သက်လ  င် [၁/မကတ(ိင်ု)၀၀၁၁၅၆] အမည်သို ေြပာင်းလ ဲ
ခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက အေထာက်အထား 
(မူရင်း)အြပည့်အစံုတင်ြပ၍ ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။

 မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန
 ြပင်ဦးလွင်ခိုင် ြပင်ဦးလွင်ခိုင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ တိုက် 

အမှတ်(၂၄၄)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၂)တုိက်ခန်းအား သံုးပွင့်ကယ်ေဆာက်လုပ်ေရး

ကုမ ဏီမှအဆင့်ဆင့်ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့ ်  ဝယ်ယူခဲ့သူ   ဦးစံတင် + ေဒ ရီရီခင် 

[၁၂/လကန(ိုင်)၀၀၆၄၃၂]ှင့် [၁၂/လကန(ိုင်)၀၀၆၄၃၄]တိုမှ ေရာင်းချပိုင်ခွင့် 

ရှိေကာင်း ဝန်ခံချက်အရ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ ်

တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက် 

လိုသူများရှိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းမူရင်း 

များြဖင့်  ယူေဆာင်လာပီးကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း (၇)ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုအပီးသတ်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သန်းသန်းငိမ်း(LL.B)ေဒ သန်းသန်းငိမ်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၄၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၄၀၃)

ုံးခန်း-တိုက်အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း(၃၇)ုံးခန်း-တိုက်အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း(၃၇)

(ပထမထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊(ပထမထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၆၇၈၂၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၆၇၈၂၂



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာှင့်ဆိုက်ဘာလုံ ခံေရးဦးစီးဌာန

ဥပေဒ/ိုင်ငံတကာ/ြပန်ကားေရးဌာန

GMDSS (ေချာင်းသာ)စခန်းေဆာင်ရက်ြခင်းလုပ်ငန်းအတွက်

(Turnkey)ြဖင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း 

တင်ဒါအမှတ်စ်(ITCS-၁/၂၀၂၂)
၁။ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ခု၊ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 
သတင်းအချက်အလက ် နည်းပညာှင့် ဆိုက်ဘာလုံ ခံေရးဦးစီးဌာန၊ ဥပေဒ/ိုင်ငံတကာ/
ြပန်ကားေရးဌာန၏ "GMDSS စက်ပစ ည်းများကုိ အဆင့်ြမင့်တင်၍ ကမ်းုိးတန်းတစ်ေလ ာက် 
ေရဒီယိုစခန်း (၁၉)ခုအား အသစ်တိုးချဲတပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်း" မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
လုပ်ငန်းများကိ ု (Turnkey)ြဖင့် ြမန်မာကျပ်ေငွှင့်လုပ်ငန်းအပ်ှံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်
ပါ၍ စိတ်ဝင်စားသည့ ် လုပ်ငန်းရှင်များအား တင်ဒါတင်သွင်းိုင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခ အပ် 
ပါသည်-

စ် အေကာင်းအရာ အေရအတွက် ေနရာ

(၁) GMDSS စက်ခန်းှင့်ဆက်စပ်တည်ေဆာက်ေရး     ၁
 လုပ်ငန်းများ Lot(1)  
(၂) (က) 160KVA Transformerအသစ်တစ်လုံး  ၁
        တပ်ဆင်ြခင်းှင့ ်မီးလိုင်းများေဆာင်ရက်ြခင်း  
       လုပ်ငန်း Lot(2-a)
 (ခ) အရန်ဓာတ်အားေပးစက်ဝယ်ယူတပ်ဆင်ြခင်း၊   ၁
      မီးလိုင်းှင့E်arthing  
     ေဆာင်ရက်ြခင်းလုပ်ငန်း Lot(2-b)
(၃) VHF,MF/HF ှင့် AIS Antenna တိုတပ်ဆင်ရန်  ၁
 အတွက် ၃၂-မီတာအြမင့T်owerတည်ေဆာက်ြခင်း      ေချာင်းသာ
 လုပ်ငန်း Lot(3)         စခန်း၊
       အမှတ်(၃)
       ရပ်ကွက်၊
(၄) Myanmar Sat-2ကို အသုံးြပ၍ Internet Line   ၁   ပုသိမ်မိနယ်၊
 ဝန်ေဆာင်မ ှင့် Control Center တွင်      ပုသိမ်ခိုင်၊
 Monitoring and Control Service ဝန်ေဆာင်မ      ဧရာဝတီတုိင်း
 ရရိှေစရန်တုိအတွက် ေဆာင်ရက်ြခင်းလုပ်ငန်း Lot(4)      ေဒသကီး 

(၅) MF/HF, VHF CRS အတွက် GMDSS စက်ပစ ည်း  ၁
 များကို တင်သွင်းြခင်း၊ တပ်ဆင်ြခင်းှင့်
 စမ်းသပ်ြခင်းလုပ်ငန်း(GMDSS စက်ပစ ည်းများ၊ 
 တပ်ဆင်မ ဆိုင်ရာစရိတ်များအပါအဝင)် Lot(5)
 - MF/HF,VHF CRS အတွက် GMDSS စက်ပစ ည်း
    များကို တင်သွင်းြခင်း၊
 - GMDSS စက်ပစ ည်းများတပ်ဆင်မ ဆိုင်ရာစရိတ်များ

၂။  တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် -  ၂-၆-၂၀၂၂ရက်
၃။  တင်ဒါပုံစံအေရာင်းပိတ်မည့်ရက ် -  ၉-၆-၂၀၂၂ရက်
၄။  တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ -  ေထာက်ပ့ံဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်   
   နည်းပညာှင့်ဆိုက်ဘာလုံ ခံေရး
   ဦးစီးဌာန၊ုံးအမှတ်(၂)၊ 
   ေနြပည်ေတာ်
၅။  တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ေထာက်ပ့ံဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်  
   နည်းပညာှင့်ဆိုက်ဘာလုံ ခံေရး
   ဦးစီးဌာန၊ ံုးအမှတ်(၂)၊ ေနြပည်ေတာ်
၆။  တင်ဒါေနာက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမည့ ် - ၁၆-၆-၂၀၂၂ရက ်(ကာသပေတးေန )
ရက်ှင့်အချနိ်   (၁၆:၀၀)နာရီအထိ
၇။ တင်ဒါပုံစံေကး -  Lot(1),(3),(4)-Lotတစ်ခုလ င်-၁၀၀၀၀/
   (တစ်ေသာင်းကျပ်တိတ)ိ
   Lot(2-a)-Lotတစ်ခုလ င်-၅၀၀၀/-(ငါးေထာင်ကျပ်တိတ)ိ
   Lot(2-b)-Lotတစ်ခုလ င်-၂၀၀၀/-(ှစ်ေထာင်ကျပ်တိတ)ိ
   Lot(5)-Lotတစ်ခုလ င်-၁၅၀၀၀/(တစ်ေသာင်းခဲွကျပ်တိတိ)
၈။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ သိရိှလုိပါက သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာှင့် 
ဆိုက်ဘာလုံ ခံေရးဦးစီးဌာနသို ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၀၆၇-၃၄၀၇၇၅၃သို 
ြဖစ်ေစ ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

တင်ဒါေကာ်မတီ
ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ုံးအမှတ်(၂)၊ ေနြပည်ေတာ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု 

ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ေလယာ်ေြပးလမ်း ှင့် ေလယာ်ရပ်နားေနေရာတိုအား ေကျာက်ကတ ရာထပ်ပိုးလ ာ 

တင်ြခင်း၊ ေကျာက်ကတ ရာညလိ ာခင်းြခင်းှင့် ေရပိတ်လ ာ (၂) ထပ်ေလာင်းြခင်း လုပ်ငန်း(၄)ခု တုိအတွက် အသံုးြပရန် 

လုိအပ် ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်းအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ေပးသွင်းရန ်

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 စ် ပစ ည်းအမျိးအမည် အေရအတွက်စ် ပစ ည်းအမျိးအမည ် အေရအတွက်

 ၁။ ေြပးလမ်းသုံးကတ ရာေြပးလမ်းသုံးကတ ရာ

 (က) Lot-1 ေကျာက်ြဖေလယာ်ကွင်း ၃၂၄.၀၀ တန်

 (ခ) Lot-2 မိုင်းဆတ်ေလယာ်ကွင်း ၂၃၉.၀၀ တန်

 (ဂ) Lot-3 ေမာ်လမိင်ေလယာ်ကွင်း ၂၀၈.၀၀ တန်

 (ဃ) Lot-4 ကေလးေလယာ်ကွင်း ၁၆၀.၃၉ တန်

 ၂။ ေြပးလမ်းသုံး ခွဲေကျာက်ရယ်စုံ (လုပ်ငန်းတစ်ရပ်)ေြပးလမ်းသုံး ခွဲေကျာက်ရယ်စု ံ(လုပ်ငန်းတစ်ရပ)်

 (က) Lot-5 ေကျာက်ြဖေလယာ်ကွင်း ၂၃၅၈.၀၀ ကျင်း

၂။ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါစည်းကမ်းှင့ ်ေလ ာက်လ ာပုစံမံျားအား ၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမှစ၍ ုံးချန်ိ အတွင်း ေရာင်းချမည် 

ြဖစ်ပီး ၁၃-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် တင်ဒါအေရာင်းပိတ်ပီး ၂၁-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန  (၁၅:၀၀) နာရီအချနိ်အတွင်း 

တင်ဒါများ ေနာက်ဆုံးထား ြပန်လည်တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါ အချက်အလက်များှင့် ပတ်သက်၍ 

အေသးစတ်ိ စုစံမ်းေမးြမန်းလိပုါက ုံးချန်ိအတွင်း ဖန်ုးနပံါတ် ၀၉-၂၅၀၁၈၂၉၈၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၉၀၆၆, ၀၉-၄၀၂၅၂၆ 

၄၅၆ သိုဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)ေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)

ေလဆိပ်လမ်း၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေလဆိပ်လမ်း၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
 ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ရတနာပုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)အိမ်ရာစီမံကိန်း 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတV်.3၊ ေြမကွက်အမှတ ် V.3/၅၊ ဧရိယာ (၀.၃၄၄၄)
ဧက ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်အမည်ေပါက်မှာ ဦးသူရေဇာ်ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုတံင်စာချပ် ၀၁၀/၂၀၂၂၊ ရက်စဲွ 
၁၉-၁-၂၀၂၂ ရက်တင်ြပ၍ ေဒ သက်သက်လ  င် [၁/မကတ(ုိင်) ၀၀၁၁၅၆]
အမည်သို ေြပာင်းလဲခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက် 
လုိပါက အေထာက်အထား(မူရင်း) အြပည့်အစံုတင်ြပ၍ ေကာ်ြငာပါသည့် 
ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန
ြပင်ဦးလွင်ခိုင်ြပင်ဦးလွင်ခိုင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၁)၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၂၁)၊ က န်း (၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၁၄)၊ ဦးစန်းခင်အမည်ြဖင့ ်
မှတ်သားတည်ရိှေသာ အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရိှ ပါမစ်ေြမ ကွက်ထဲမှ တရားဝင် 
မခဲွစတ်ိရေသးေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်းရိှေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်ရိှေသာ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမ ကွက်ေပ ရှိ လူေနအိမ်(၁)လုံး၊ ေရ၊ မီးစုံ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကိ ုပါမစ်မရူင်းှင့တ်ကွ ပါမစ်အမည်ေပါက်သထူမှံ အဆင့ဆ်င့ဝ်ယ်ယပူိင်ုဆိင်ု 
ခဲ့ေသာ ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများကုိ ြပသ၍ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့် လွတ်လပ်စွာ 
ြပန်လည် ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခေံြပာဆိသု ူေဒ စစီြီမင့ ်[၁၂/တမန(ိင်ု)၁၀၈၄၇၂]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးစိုင်းရာဇာဦး [၂/ဖရဆ(ိုင်)၀၁၅၀၈၄]က အပီးအပိုင် 
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါအမ်ိခေံြမကွက်၏ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ှ်င့ပ်တ်သက်၍ 
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက် 
အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းအေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ် 
ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိ
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ရတနာပုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)၊ အိမ်ရာစီမံကိန်း ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်V.3၊ ေြမကွက်အမှတ်V.3/၃ဧရယိာ(၀.၃၄၄၄)ဧက ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ် 

အမည်ေပါက်မှာ ဦးသူရေဇာ်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ ်

မှတ်ပုံတင်စာချပ် ၀၀၇/၂၀၂၂၊ ရက်စွဲ ၁၉-၁-၂၀၂၂ရက်တင်ြပ၍ ေဒ သက်သက်လ  င် 

[၁/မကတ(ုိင်)၀၀၁၁၅၆]အမည်သုိ ေြပာင်းလဲခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် 

ကန်ကွက်လိပုါက အေထာက်အထား(မရူင်း)အြပည့အ်စု ံတင်ြပ၍ ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က် 

မှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ြပင်ဦးလွင်ခိုင်ြပင်ဦးလွင်ခိုင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ရန်ေြပ(၁၈)လမ်း အေနာက်၊ 

တိက်ုအမှတ်(၂၀) ၃ခန်းတဲွ ၅ထပ်တိက်ု၏ ပထမထပ်(တိက်ုမျက်ှာမလူ င် ညာဘက်ြခမ်း 
အစွန်းခန်း)13x 55ေပကျယ် တိက်ုခန်းကိ ုေဒ တိုးတိုးေအာင်[၁၂/သကတ (ိင်ု)၀၂၃၀၀၁]
မှ ၎င်းတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံချက် လ ပ်စစ် 
မီတာအပါအဝင် အဆိုပါတိုက်ခန်းကို အပီးအပိုင်ေရာင်းချခဲ့ရာ က ်ုပ်မှဝယ်ယူရန် 
သေဘာတူညီပါသြဖင့် အေရာင်းတန်ဖိုး၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပး 
ေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ှ်င့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ  
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ယခုေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနရက်မှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။သတ်မှတ်ရက်ေကျာ ်
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ အပီးတိုင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ပါသည်။

ေဒ သင်းသင်းဦး[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၈၀၀၀]ေဒ သင်းသင်းဦး[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၈၀၀၀]
အမှတ်(၇၈)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ အလုံမိနယ်အမှတ်(၇၈)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ အလုံမိနယ်

Ph:09-5075392,09-443067459Ph:09-5075392,09-443067459

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ် (အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၂၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၉)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ဦးတင်လွမ်း 

(TTN-119497)အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်အား  အမည်ေပါက်ထံမ ှလက်ဆင့်ကမ်း 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး ေြမကွက်အား မမိလိက်ဝယ်ထားစ် 

ပုိင်ဆုိင်မ  အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့် ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း ကတိြပသူ ေဒ အိအိဖိး 

[၁၂/သလန(ုိင်)၁၁၂၉၁၈]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ တင်မာချိ [၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၃၀၄ 

၈၈] က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန် 

ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ ်ပတ်သက်ပီး ေရာင်းချခွင့မ်ရိှေကာင်း 

ှင့ ်ဆိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇) ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  

အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများတင်ြပပီး က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်

လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဇင်ေအးေဒ သဇင်ေအး

LL.B,D.B.L,D.I.L, D.I.RLL.B,D.B.L,D.I.L, D.I.R

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၃၂)

အမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံအမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ

ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇

ေြမးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ြခင်းေြမးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ြခင်း
သန်လျင်မိ၊ အမ ထမ်းရပ်ကွက်၊ မ လမ်း၊ အမှတ်(၁၀)ေန ဦးေအာင်ွန် ၊ 

ေဒ ခင်ဝင်းတို၏ ေြမးြဖစ်သူ ေမာင်ေဇမင်းထက် [၁၂/သလန(ိုင်)၁၅၄၇၆၇]သည် 

အဖိုးအဖွား လူကီးသမူတို၏ ေြပာဆိဆုုံးမမ ကိ ုနာခြံခင်းမရိှဘ ဲအဖိုးအဖွား လူကီးသမူ 

တိုကို အမျိးမျိးစိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပလုပ်ေနပါသြဖင့် (၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနမှစ၍ 

ေြမးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ၎င်းှင့ ်ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကိစ အဝဝကိုမှ 

လုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

အဖိုး-ဦးေအာင်ွန် [၁၂/သလန(ိုင်)၀၀၈၆၀၃]အဖိုး-ဦးေအာင်ွန် [၁၂/သလန(ိုင်)၀၀၈၆၀၃]

အဖွား-ေဒ ခင်ဝင်း[၁၂/သလန(ိုင်)၀၀၈၆၀၂]အဖွား-ေဒ ခင်ဝင်း[၁၂/သလန(ိုင်)၀၀၈၆၀၂]

ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ် ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ် ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်
ေလ ာက်ထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ေလ ာက်ထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍

ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်ေခ ယူမည်ြဖစ်ေကာင်း ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်ေခ ယူမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း

ေမွးြမေရးဆိုင်ရာ ေဆးတက သိုလ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် ဘွဲလွန် 
သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာ ေခ ယူခဲ့ရာတွင် အမှတ်စ်(၂/စ)၌ ပါဝင်သည့် 
ေမွးြမေရးပညာမဟာဘွဲ(M.A.Sc.) သင်တန်းအတွက်(၂၀၁၈)ခုှစ်၊ B.A.Sc 
ဘဲွရရိှသူများ(အစား)(၂၀၁၉)ခုှစ်အထိ B.A.Sc ဘဲွရရိှသူများဟုလည်းေကာင်း၊ 
အမှတ်စ်(၂/ဆ)ှင့် (၂/ဇ)၌ပါဝင်သည့် တိရစ ာန်မဟာေဆးသိပ ံဘွဲ(M.V.Sc)
သင်တန်းှင့ ်တရိစ ာန်ေဆးပညာမဟာဘဲွ(M.V.M)သင်တန်းများအတွက် (၂၀၁၈)
ခှုစ်အထ ိB.V.S/B.V.Sc. ဘဲွရရိှသမူျား(အစား)(၂၀၁၉)ခှုစ်အထ ိB.V.S/B.V.Sc. 
ဘွဲရရှိသူများဟုလည်းေကာင်း ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အေသး 
စိတ်သိရှိလိုပါက ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ် သင်တန်းေရးရာဌာန ဖုန်း 
၀၆၇-၃၄၁၆၆၅၉ ကိုုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်စုစံမ်းိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ေမွးြမေရး 
ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်၏ website  ြဖစ်ေသာ www.uvsyezin.edu.mm တွင် 
ကည့် ရယူိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၃၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၉၀၇)၊ သုခမိင်လမ်းဟုေခ တွင်သည့် ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀ x 

၆၀)ရှိ ဦးေမာင်ေမာင်ဦး[၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၀၄၆၂]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးအစား 

ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တုိကုိ လက်ရိှထား ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု အဆုိြပသူ 

ဦးေကျာ်ဇင်ဝင်း [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၁၁၄၇၀၂]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေကျာ့ေကျာ့စံ 

မှ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 

လုိသူများရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ြပလပ်ု 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၅၃၃/၁၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၅၃၃/၁၃)

(၃၀-၈-၂၀၁၃)(၃၀-၈-၂၀၁၃)

အမှတ်(၈၂၅)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၉)လမ်း၊အမှတ်(၈၂၅)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၉)လမ်း၊

၇/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။၇/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

(ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၉၁၀၃၄၇)(ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၉၁၀၃၄၇)



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလံုမိနယ်၊ ဌာနာရပ်ကွက်။ ဧရာဝတီလမ်း၊ အမှတ် (၃၆)၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၃ I)၊ ေြမကွက ်အမှတ်(V.၈၈)၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၂၅x၅၀)၊ (၀.၀၂၉)ဧကရှိ ကွယ်လွန်သူ (၁) ေဒ ဝင်းဝင်း၊ (၂) ေဒ ုုရီ၊ 

(၃) ဦးေအာင်ဝင်းေဖတို (၃)ဦး အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ (၁)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား တရားဝင်လက်ရှိ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေသာ 

ေမာင်ှမများြဖစ်သည့် (၁) ဦးလှြမင့်[၁၂/ရကန(ုိင်) ၀၂၄၉၈၂]၊ (၂) ေဒ ခင်မမ 

[၅/ကလထ(ိုင်)၀၀၅၁၃၁]၊ (၃) ေဒ မာမာရီ [၁၂/အလန(ိုင်)၀၂၇၅၃၇]၊ 

(၄) ေဒ တင်မိုးေအး [၁၂/အလန(ိင်ု)၀၂၈၀၂၆]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 

အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ဤ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 

အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း မရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထလံာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ ်

ပီးေြမာက်ေအာင ်ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေရ စင်အိ(LL.B, D.B.L, D.I.L)ေဒ ေရ စင်အိ(LL.B, D.B.L, D.I.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၃၀၆၄/၂၀၁၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၃၀၆၄/၂၀၁၃)

ကွန်ဒို(ဘီ)၊ အခန်း(၃၀၁)၊ တက သိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာကွန်ဒို(ဘီ)၊ အခန်း(၃၀၁)၊ တက သိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ

တက သိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တက သိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၂၉၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၂၉၃၀

“ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၁)၊ ေဇယျာဒီပ(၁)လမ်း၊ “ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၁)၊ ေဇယျာဒီပ(၁)လမ်း၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၂)၊ ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေြမကွက်အမှတ(်၁၄၂)၊ ေြမအကျယ ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်”တိုအေပ ၌ ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ”်တိုအေပ ၌ ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ပါေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ြဖင့် လက်ရှိထား 

ဝယ်ယပုိူင်ဆုိင်ကာ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိ၏ပုိင်ဆုိင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှပါေကာင်း၊ 
အြခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့ ်ကိတင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချထားြခင်းတိုမရိှပါေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ ေရာင်းချသ ူဦးသန်းထွန်းဦး 
[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၀၂၇၇၅] ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယသူည့က်စိ ကိ ုှစ်ဖက်သေဘာ 
တညူခီျက်များအတိင်ုး ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သက်ထားဆွိ   LL.B, D.I.L, Dip in Engေဒ သက်ထားဆွိ   LL.B, D.I.L, Dip in Eng

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)
၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁

“ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅-ကည်စု)၊ ကန်သာယာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၁၃)၊ “ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅-ကည်စ)ု၊ ကန်သာယာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၁၃)၊ 
ေြမအကျယ် (၂၅ ေပ x ၆၀ ေပ)၊ ဧရိယာ (၀.၀၂၈)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေြမအကျယ ်(၂၅ ေပ x ၆၀ ေပ)၊ ဧရိယာ (၀.၀၂၈)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်”တိုှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ”်တိုှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့်အိမ်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ရန်ကုန်မိေြမစာရင်းတွင် အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်လျက် 

ရိှပီး အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှ လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားလျက်ရိှပါေကာင်း ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူမှာ မိမိတို (၂ ဦး)သာြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အြခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ကိတင်လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ ေရာင်းချထားြခင်းမရှိပါေကာင်း၊ ဂရန်မူရင်းစသည့် ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထားမူရင်းတုိြပသ၍ ဝန်ခံကတိြပေရာင်းချသူ ဦးေမာင်ေမာင် [၁၁/စတန(ုိင်)၀၄၄၈၁၈]ှင့် ေဒ တင်တင်သန်း [၁၁/စတန 
(ိုင်)၀၁၄၅၃၂] ကိုင်ေဆာင်သ ူတိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်  စရန်ေငွကျပ်ကိ ုေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။  ပိင်ုဆိင်ုခွင့အ်ရ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက သက်ဆိင်ုေသာပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကညာ 
ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို မူရင်းများြပသ၍ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူသည့်ကိစ ကို ှစ်ဖက်သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သက်ထားဆွိ LL.B, D.I.L, Dip in Engေဒ သက်ထားဆွိ LL.B, D.I.L, Dip in Eng

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)
ဖုန်း-၀၉- ၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉- ၇၉၁၄၅၄၅၃၁ဖုန်း-၀၉- ၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉- ၇၉၁၄၅၄၅၃၁

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (င)ရပ်ကွက်၊ သ ာ(၉)လမ်း၊ အမှတ် 

(၂၃၆)ေန ေဒ ေဌးက ယ် [၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၀၃၆၇၄၄]က ေအာက်ပါအတိုင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂၆)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၃၆)၊ ြမေခမာ (၄)လမ်း၊ ေြမဧရယိာ (၄၀x၆၀)ေပ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား 
ေြမကွက်အား တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးေကျာ်ခုိင် [၁/မကန(ုိင်)၀၁၂၆၄၀]ထံမှ ေဒ ေဌးက ယ် 
[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၃၆၇၄၄]က အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ် (၉-၇-၁၉၉၇)ရက်တွင် ဝယ်ယူ 
ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ြဖစ်၍ ေဒ ေဌးက ယ်တစ်ဦးတည်းသာလ င ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ ်
ပါသည်။ အထက်ပါေြမကွက်အား ေဒ ေဌးက ယ်မှ ယခုေကညာသည့်ေနအထိ မည်သူ 
တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကုိမ  ေပးကမ်း၊ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ံှထားြခင်းမရိှပါ။ အထက်ေဖာ်ြပပါ 
ေြမကွက်အတွင်းသို ဝင်ေရာက်ကျးေကျာ်ြခင်း၊ ခံစည်းိုးခတ်ြခင်း ေရာင်းချြခင်းများ 
ြပလုပ်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

 ေဒ ေဌးက ယ် ေဒ ေဌးက ယ်
 ဖုန်း-၀၉- ၄၄၁၂၁၃၅၃၁ ဖုန်း-၀၉- ၄၄၁၂၁၃၅၃၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ် 

(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၈၃၅)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပထမှဲ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသး 
ေသာ (ေခါင်းရင်း)ဘက်ြခမ်း၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရှိ ဦးေအာင်ေအာင်ေဇ 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်(မူရင်း)ဘက်ြခမ်း ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့်တက ွ
၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ေဒ သိဂ  မိုး[၁၂/အလန(ိုင်)၀၂၄၀၂၅]ထံမှ က ်ုပ်တို၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယခေုကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)ဦးေဇာ်မျိးေအာင(်စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)
(LL.B,D.I.L) (LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO Switzerland)(LL.B,D.I.L) (LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO Switzerland)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီပိုင ် “ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ဗုိလ်ဗထူးတန်ဖုိးမ တ(ဒတုယိအဆင့)်အမ်ိရာ၊ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်း၊ 
(၄၈)ရပ်ကွက်၊ တုိက်အမှတ်-(AA-7)၊ အခန်းအမှတ်(803) U 600 ရိှ တုိက်ခန်းဥပစာှင့် 
တကွ ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်စွဲကပ်လျက်ရှိေသာ ေရေမာ်တာ၊ မီတာအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး”အား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ဇင်မာလာေဌး[၁၂/မဂတ(ိုင်) 
၀၈၇၅၈၆]က မူလအမည်ေပါက်သူ ဦးေကျာ်ခုိင် ထံမှ တစ်ဆင့်လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် 
လက်ဝယ်ထားအကျိးခစံားလျက်ရိှသ ူဦးြမင့စ်ိုး [၆/မအရ(ိင်ု)၀၂၄၁၃၇]ထမှံ တရားဝင် 
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါ   တိုက်ခန်းတန်ဖိုးေငွ၏  တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းဥပစာှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
တုိှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများ 
ယူေဆာင်၍ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူများ 
မရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိဥုပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ဖိးဝတ်ရည်သင်းေဒ ဖိးဝတ်ရည်သင်း

(အထက်တန်းေရှေန) (စ်-၅၀၄၃၈)(အထက်တန်းေရှေန) (စ်-၅၀၄၃၈)
ုံး-အမှတ်-၁၄၂/၁၄၄၊ (၃လ ာ)(ယာ)၊ လမ်း ၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ုံး-အမှတ်-၁၄၂/၁၄၄၊ (၃လ ာ)(ယာ)၊ လမ်း ၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၇၈၅၀၂၂၃၇၊ ၀၉- ၉၇၅၅၇၅၂၈၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၇၈၅၀၂၂၃၇၊ ၀၉- ၉၇၅၅၇၅၂၈၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၃၆)ရပ်ကွက်၊ စိန်ပန်းမိင်လမ်း၊ 

အမ်ိအမှတ်(၇၀၀)၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် အမှတ်(၁၃၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၀၀)ဟေုခ တွင် 
ေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ)ရှိ ဒုဗိုလ်မှးကီး ေအးကို(ငိမ်း) 
အမည်ေပါက်ေသာ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
အဆက်စပ်ြဖင့ ်လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုသည်ဟ ုအဆိြုပသ ူေဒ ရည်မွန်ြမင့ ်[၁၂/ကမရ(ိင်ု) 
၀၀၂၈၀၉]၊ ေဒ ှင်းေဝစုိး [၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၀၄၁၉၇]တုိက ဝန်ခံကတိြပ ကမ်းလှမ်းချက် 
အရ အဆုိပါေြမကွက်အား က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ ယင်းေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်အား 
ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူတစ်စံုတစ်ရာမရိှက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက် 
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ဆင့်သီရိခင်ေဇာ် (LL.B, D.M.L) ဦးရဲလင်းေအာင်(LL.B)ေဒ ဆင့်သီရိခင်ေဇာ် (LL.B, D.M.L) ဦးရဲလင်းေအာင(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၈၄၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၈၄၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၄၇)
အမှတ်(၃၇)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၇)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၄၅၁၃၈၁၂၇၂၊ ၀၉- ၇၉၇၁၇၉၇၁၁ဖုန်း-၀၉- ၄၅၁၃၈၁၂၇၂၊ ၀၉- ၇၉၇၁၇၉၇၁၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅)၊ ေဗဒါလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၈)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀) ေြခရင်းြခမ်း၊ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံ 
ခန်ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေကျာ်ခိင်ု(L/RGN-၀၃၂၄၆၇) အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရိှပီး 
အမည်ေပါက်ထမှံ  ဦးေကျာ်ိင်ု[၁၄/ဇလန(ိင်ု)၀၉၀၂၀၀]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတ ူအဆင့ဆ်င့အ်ဆက်စပ် အေရာင်း “ှစ်ဦးသေဘာတ ူအဆင့ဆ်င့အ်ဆက်စပ် အေရာင်း 
အဝယ်ကတိစာချပ်”အဝယ်ကတိစာချပ”်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င ်တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပး ေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)
များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
မေကွးမိ၊ အမှတ်(၄၀)၊ ဘန်ုးကီးေကျာင်းလမ်း၊ ချမ်းေြမသ့ာယာရပ်၊ 

မေကွးဧရာဝတီအဆင့်ြမင့်အိမ်ရာရှ ိက န်ေတာ် ဦးေကျာ်စံလင်း [၈/မလန 
(ိုင်)၀၇၃၆၃၀]  တရားဝင ်  ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေသာ  တိုက်ခန်းအမှတ် 
D A2 အားဝယ်ယသူသူို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပီး အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထား 
ခွင့်ြပေတာ့မည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် 
အထားတစ်စုံတစ်ရာြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက (၈-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန  
ေနာက်ဆုံးထားပီး က န်ေတာ် ဦးေကျာ်စလံင်းထသံို ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့်    ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက    တိုက်ခန်းအား     ေရာင်းဝယ်မ ြပပီး 
အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားခွင့ြ်ပေတာမ့ည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးေကျာ်စံလင်း ဦးေကျာ်စံလင်း
 ဖုန်း- 09-5342261 ဖုန်း- 09-5342261

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)လမ်း၊ အမှတ် 

(၇/ေအ)တည်ရှိရာ  ဗဟန်းမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၆အိုင်)၊  ေြမကွက ်
အမှတ် (၁၁၂ ေအ/၆ ေအ ၁ ဘ)ီ၊   ဧရိယာ(၀.၀၈၇)ဧက၊   ေြမအမျိးအစား     ေြမပုိင်ေြမ၊ 
(၁) ေဒ သီတာဝင်း [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၇၄၆၂၅]၊ (၂) ဦးသက်လင်းဝင်း[၁၂/မရက(ုိင်)၁၂၆၄၉၅]၊ 
(၃) ေဒ ဝင်းပပထွန်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၁၉၀၀] အမည်ေပါက်  ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ 
ေြမအမည်ေပါက် (၃)ဦးအနက် ဦးသက်လင်းဝင်းသည် (၂၁-၁၀-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင ်
ကွယ်လွန်သြဖင့ ်၎င်း၏အစုအတွက ်ေဒ ေမအိမ်စည် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၄၁၈၃၄]က 
တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်းှင့် ၎င်းမှလွဲ၍ အြခားေသာ အေမွဆက်ခံ 
ပိင်ုဆိင်ုမည့သ် ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှေကာင်း (၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ ဗိလ်ုတေထာင် 
မိနယ်  တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊   ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊  ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ 
အမ်ိေထာင်စ ုလဦူးေရစာရင်း၊ ယင်းေြမ၏အမည်ေပါက်စာချပ်ြဖစ်ေသာ အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်အမှတ်-၆၆၈/၂၀၁၄ တိုှင့အ်တ ူကျန်အမည်ေပါက်(၂)ဦးြဖစ်သ ူ ေဒ သတီာဝင်းမှ 
၎င်းကုိယ်တုိင်ှင့် ေဒ ဝင်းပပထွန်းထံမှ GPအမှတ်-၈၄၉၇/၂၉-၅-၂၀၁၃ြဖင့်ရယူ၍ GP
ေပးသူသက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်းှင့် လ ဲအပ်ထားေသာ GPအား တရားဝင်ြပန်လည ်
ုပ်သိမ်းြခင်းမြပေသးသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာတုိကုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင် 
ေကာင်းှင့ ်စွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာနမှလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  (၁၅)ရပ်ကွက်၊  တိုးချဲ 

၃လမ်း၊ အမှတ် ၃၅-ခ ေန ေဒ နီလာရဲေမာင် [၁၂/ပဇတ(ုိင်) ၀၂၈၁၆၅]၏ 

သားြဖစ်သ ူေမာင်စွမ်းထက်ေဇာ်သည် မဘိဆိဆုုံးမမ ကိ ုအကမ်ိကမ်ိနာခမံ  

မရှိဘဲ မိမိသေဘာဆ အေလျာက် ြပလုပ်သွားပါသြဖင့် သားအြဖစ်မ ှ

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက ်

သည့်ကိစ များကိ ုလုံးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ။

မိခင် ေဒ နီလာရဲေမာင်မိခင် ေဒ နီလာရဲေမာင်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  ဒဂုံမိနယ်၊  ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊  ေယာမင်းကီးလမ်းှင့ ်

ဗိုလ်ရာွန်လမ်းေထာင့်၊  Royal  Yaw  Mingyi  Condo၊ အမှတ်(၅၂)၊  အခန်း(၃၀၄)၊ 
အကျယ်အဝန်း(၁၆၀၀) စတရုန်းေပရိှေသာ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းကွန်ဒိတုိက်ုခန်းတွင် 
တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ဆက်စပ်ပစ ည်းများ အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလံုးတုိှင့် ပတ်သက်၍ ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ 
ေဒ ေဆွွယ်လတ် [၇/ပမန(ိုင်)၀၀၂၇၄၇]ထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ  ေဒ စန်းစန်းချိ 
[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၇၈၁၉]က  ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်  စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက တရားဝင်စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်တိုထံသို ယေနမှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ  ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက် 
ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးရန်ိုင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၆၈၄၇)ဦးရန်ိုင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၆၈၄၇)

LL.B, D.B.L, D.IP.L, DL-101 (WIPO)LL.B, D.B.L, D.IP.L, DL-101 (WIPO)
အမှတ်-၄၀၁၊ တိုက်ခန်း-၅၊ ၁၅၄လမ်း၊ တာေမွကီး (က+ဂ) ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၄၀၁၊ တိုက်ခန်း-၅၊ ၁၅၄လမ်း၊ တာေမွကီး (က+ဂ) ရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၁၁၅၂၈၃တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၁၁၅၂၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၈/E) ရပ်ကွက်၊ နတ်ေမာက် 

(၇)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၆၉)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပထဲမှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရ 
ေသးေသာ (ေြခရင်း)ဘက်ြခမ်း၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရိှ ဦးချန်ိ အမည်ေပါက် 
ေြမချပါမစ်(မိတ )ဘက်ြခမ်း ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့်တက ွ၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
အဆိုြပသူ ေဒ အုန်းရီ [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၈၈၂၉]ထံမှ က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသု ူ
များရိှပါက ယခေုကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်အေရးဆိ ု
ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၇/အေရှရပ်ကွက်၊ ပိေတာက်ေရ ဝါလမ်း 

ှင့ ်စပံယ်လမ်းေထာင့၊် အမ်ိအမှတ် (၃၃/A+B)၊ (အလျားxအန)ံ (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ) 
အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂) ခန်းတဲွ (၆)ထပ် 
အေဆာက်အဦ၏ စံပယ်လမ်းဘက်ရှ ိ(B-1)  ေြမညီထပ+် မှန်ခန်းတိုက်ခန်းှင့် 
ယင်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူ
ေဒ စီစီဝင်းဟန် [၁၀/ပမန(ိုင်)၁၈၇၈၂၁]ထံမှ    က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 
ေဒ စိုးြမတ်ရည် [၁၂/မဘန(ိုင်)၁၀၉၃၂၄]သည် (၃၁-၅-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် 
“တိုက်ခန်းအပီးအပိုင် အေရာင်းအဝယ်စရန်ေပးကတိစာချပ်”ကိုချပ်ဆိုပီး 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုအသိသက်ေသများေရှတွင ်ေငွေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ  ေြမညီထပ်+မှန်ခန်း  တိုက်ခန်းတိုှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်သမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများကို  ယူေဆာင်၍  က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူများမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ 
တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့ ်အညီ  အပီးသတ်ေငွေပးေချ၍ 
၎င်းတိုက်ခန်းအား  စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်လက်ေရာက်လက်ခံဝယ်ယူ
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်

(LL.B,D.B.L,W.I.P.O (Switzerland)(LL.B,D.B.L,W.I.P.O (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၃၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၃၆၀)

အမှတ် (၆၈၆)၊ အေနာ်မာ (၁၆)လမ်းအေရှ၊အမှတ် (၆၈၆)၊ အေနာ်မာ (၁၆)လမ်းအေရှ၊
၁/ အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။၁/ အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။

ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၁၆၂၄၈၁ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၁၆၂၄၈၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ် ဇမ သီရိမိ၊ ေရ ကာပင ်
ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၄/
ေရ ကာပင်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၄၁၉)၊ ဧရယိာ 
(ဝ.၀၈၂) ဧကရှိ ဦးေကျာ်မင်း (ဘ) ဦးသန်း 
ကိင် [၅/ဝလန(ိုင်)၁၁၆၄၁၉] အမည် 
ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်သ ူ
ကိယ်ုစား ဦးရန်ကျန်ိဟန်(ခ)လှေအာင် (ဘ) 
ဦးရန်ဝင်တုံ(ခ)ြမင့်လွင် [၁၃/လရန(ိုင်) 
၀၀၁၈၅၇] မှ ယာယီေြမေပးစလစ်၊ ှစ်ဦး 
သေဘာတူ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ ကျမ်း 
ကျနိ်ဆိုချက်၊  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ၎င်းေြမကွက် 
ကို ချထားေပးသည်မှာ  မှန်ကန်ေကာင်း 
အသိသက်ေသ (၃)ဦးှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချပ ်
ေရးမှး ေထာက်ခံချက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံ 
ချက်   မူရင်းများတင်ြပပီး  ေြမေပးမိန်  
ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါ 
သြဖင့်    ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ    စာချပ်စာတမ်းများ၊ 
တရားုံးအမန်ိဒကီရမီျား အေထာက်အထား 
ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်
ေြမစီမံခန် ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက  ်
ပါရှ ိသည့်ရကမှ်စ၍   (၁၅)ရက်အတွင်း လာ
ေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ် သတ် 
မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
ဌာန၏   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 
ေြမေပးမိန်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇွန်   ၃၊   ၂၀၂၂

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးစိန်ေအးဦးစိန်ေအး
အသက်(၉၄)ှစ်အသက်(၉၄)ှစ်

 သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီး
ဌာန၊ သတ တွင်းဦးစီးဌာန၊  န်ကားေရးမှးချပ် ဦးခင်လတ်ကီး- 
ေဒ စမ်းစမ်းပွားတို၏ဖခင် ဦးစန်ိေအး အသက်(၉၄)ှစ်သည် ၂-၆-၂၀၂၂ 
(ကာသပေတးေန ) မွန်းလဲွတွင် ကယွလ်နွသ်ာွးေကာင်း ကားသိရပါ 
သြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရ 
ပါသည်။

သတ တွင်းဦးစီးဌာနသတ တွင်းဦးစီးဌာန
ဝန်ထမ်းများဝန်ထမ်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးစိန်ေအးဦးစိန်ေအး
အသက်(၉၄)ှစ်အသက်(၉၄)ှစ်

 သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီး
ဌာန၊ သတ တွင်းဦးစီးဌာန၊  န်ကားေရးမှးချပ် ဦးခင်လတ်ကီး- 
ေဒ စမ်းစမ်းပွားတို၏ဖခင် ဦးစန်ိေအး အသက်(၉၄)ှစ်သည် ၂-၆-၂၀၂၂ 
(ကာသပေတးေန ) မွန်းလဲွတွင် ကယွလ်နွသ်ာွးေကာင်း ကားသိရပါ 
သြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရ 
ပါသည်။

ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
ဝန်ထမ်းများဝန်ထမ်းများ

ရဟန်းဒါယကာကီးရဟန်းဒါယကာကီး

ဦးအုန်းေမာင်ဦးအုန်းေမာင်
အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်

ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သရီိမိနယ်၊ မဂ  လာသဒိ ိရပ်ကွက်၊ တိက်ု(၁၃)၊ အခန်း 
(၀၅)၊ ကံ့ေကာ်အိမ်ရာေန (ဦးဘိုးြမစ-် ေဒ မယ်တင့်)တို၏သား၊ ေဒ ြမအုန်း၏ 
ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊  ဦးထွန်းလင်းေကျာ် (ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ)-ေဒ တင် 
တင်ဝင်း(အစုိးရအဖဲွံုး)၊ ဦးြမင့်အုန်း (ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်)-ေဒ စန်းစန်းွယ် 
(ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန)၊ ဦးေဇာ်မင်း (ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန)-ေဒ ေအး 
ေအးမာ (မမကီးအထည်ဆိင်ု၊ သေြပကန်ုးေဈး)၊ ဦးသက်ိင်ု- ေဒ ွယ်န ီ(သန်ဇင် 
အထည်ဆုိင်၊ မဂ  လာေဈး)၊ (ဦးဝင်းခုိင်)-ေဒ စန်းစန်းေဝ (ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင် 
သံကား)တို၏ဖခင်၊ ဦးေကျာ်မင်းထွန်း(ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်)-ေဒ မျိးသရဖီ 
ေမာင်တို၏အဘိုး၊ ေြမး ေြခာက်ေယာက်၊ ြမစ် ှစ်ေယာက်တို၏ ဘိုးဘိုးကီးသည် 
၁-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၃-၆-၂၀၂၂ 
ရက် ညေန ၃ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ် ေကွကီးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ ်
ပါေကာင်း။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သုဝဏ ဘူမိသထုံအသင်း (ရန်ကုန်)သုဝဏ ဘူမိသထုံအသင်း (ရန်ကုန်)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း 

ဒါယိကာမကီးဒါယိကာမကီး

ေဒ ထွားကည်ေဒ ထွားကည်
အ.ထ.ြပ (ငိမ်း)၊ သထုံအသင်းဝင်အ.ထ.ြပ (ငိမ်း)၊ သထုံအသင်းဝင်

အသက်(၈၁)ှစ်အသက်(၈၁)ှစ်
သထုံ မိ ၊    ဘူတာလမ်းေန 

(ဦးဘိုးချန်ိ-ေဒ သိန်းေရ )တို၏သမီး၊ 

ရန်ကန်ုမိ၊ ပါရမဗီလီာ၊ အမှတ် (၆၅)၊ 

(၁၂) ရပ်ကွက်၊    လ  င်မိနယ်ေန 

(ဦးသိန်းေအာင်)၏ဇနီး အသင်းဝင ်

အမှတ်(၁၆၃၃) ေဒ ထွားကည်သည် 

၃၀-၅-၂၀၂၂ ရက် ည ၁၁:၃၂ နာရတွီင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁-၆-၂၀၂၂ 

(ဗုဒ ဟူးေန ) ညေနတွင်  ရန်ကုန်မိ 

ထန်ိပင်သသုာန်၌   မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ် 

ပါေကာင်း အသင်းသူ၊ အသင်းသား 

တိုအား အသိေပး အေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။         အမ ေဆာင်အဖွဲ

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

ဦးအုန်းေကျာ်ဦးအုန်းေကျာ်
သ/မ ဦးစီးဌာန(ငိမ်း)၊ ေရကည်မိသ/မ ဦးစီးဌာန(ငိမ်း)၊ ေရကည်မိ

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ကွမ်း ခ ံ

(၇)လမ်း၊ တိက်ု(၁၁)၊ အခန်း(၃၁၁)ေန ေဒ တင်ေအး၏ခင်ပွန်း၊ 
ေဒါက်တာမျိးေအာင်-ေဒ တင်ဥမ ာေကျာ်၊ ေဒ ေမြမတ်ေကျာ် 
တို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမး ှစ်ေယာက်တို၏အဘိုး 
ဦးအုန်းေကျာ်သည် ၁-၆-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်  ၃-၆-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် 
ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူ 
အားရည်စူး၍ ၇-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရ ီ
အထိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် 
ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ခင်ေရ ေဒ ခင်ေရ 

အသက်(၇၇)ှစ်အသက်(၇၇)ှစ်
ြမန်မာိုင်ငံ  ေလှေလှာ်အဖွဲချပ်မှ  အလုပ်အမ ေဆာင်  ေဒ ခင်မိုးမိုး 

(ဒု- န်မှး၊ အား/ကာဦးစီးဌာန)၏ မိခင်ြဖစ်သူသည ်၁-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) 
ည ၈:၁၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံေလှေလှာ်အဖွဲချပ်မှြမန်မာိုင်ငံေလှေလှာ်အဖွဲချပ်မှ
ဥက ဌ၊ ဒုဥက ဌများ၊ အမ ေဆာင်များဥက ဌ၊ ဒုဥက ဌများ၊ အမ ေဆာင်များ

နည်းြပဆရာများှင့် အားကစားသမားများနည်းြပဆရာများှင့ ်အားကစားသမားများ

ဘဝနတ်ထံစံြမန်းေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံစံြမန်းေတာ်မူြခင်း
ေရ ကျင်နိကာယ မိနယ်သံဃနာယကအဖွဲ ဩဝါဒါစရိယဆရာေတာ်ေရ ကျင်နိကာယ မိနယ်သံဃနာယကအဖွဲ ဩဝါဒါစရိယဆရာေတာ်

ဘဒ  eာဏေလာက ဘဒ  eာဏေလာက 
သိက ာေတာ်(၅၁)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၇၁)ှစ်သိက ာေတာ်(၅၁)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၇၁)ှစ်

ခမည်းေတာ်(ဦးလံုး)-မယ်ေတာ်(ေဒ တင်ြမ)တုိ၏သားရဟန်းေတာ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်း 

မိနယ်၊ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ ကျိက ဆဘံရုားလမ်း၊ ေတဇရသံ ီေရ ကျင်ေကျာင်းတိက်ု၏ ဦးစီးပဓာန 

နာယကဆရာေတာ်၊ မိနယ်သဃံနာယကအဖဲွ၏ ဩဝါဒါစရယိဆရာေတာ် ဘဒ  eာဏေလာက 

သည် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ နယန်ုလဆန်း ၄ ရက်) ၂-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) နနံက် ၅:၅၆ နာရတွီင် 

ဘဝနတ်နန်း စံြမန်းေတာ်မူသွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာ ဥတုဇုပ်ကလာပ်ကုိ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ 

နယုန်လဆန်း ၆ ရက်) ၄-၆-၂၀၂၂ (စေနေန) ညေန ၃ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ အ ိမအဂ ိဈာပန 

ပေူဇာ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ တပည့ ်ဒါယကာ၊ ဒါယကိာမများ၊ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟ 

များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ေတဇရံသီေရ ကျင်ေကျာင်း

ဈာပနကျင်းပေရးေကာ်မတီ

ေဒ ခင်ေရ ေဒ ခင်ေရ 
အသက်(၇၇)ှစ်အသက်(၇၇)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်(အေရှပုိင်းခုိင်)၊ ရှမ်းေချာင်းရပ်ေန ေဒ ခင်မုိးမုိး 
(ဒု- န်မှး၊ အား/ကာဦးစီးဌာန)၊ ဦးြမတ်သူ-ေဒ ခင်မျိးမျိး(နဒီစတိုး)တို၏ 
ေကျးဇူးရှင်ေမွးသမခိင်၊ ကိမုျိးကိကုိ-ုမချိချိေအး၊ ကိုဖိးကိကုိ-ုမဥမ ာဦး၊ မနဒီဖိး 
ဆင့်ခိုင်၊ ေမာင်ထက်ေအာင်  င်းတို၏အဘွား၊ ဦးသန်းဝင်း၏ချစ်လှစွာေသာဇနီး 
ေဒ ခင်ေရ သည် ၁-၆-၂၀၂၂ (ဗဒု ဟူးေန) ည ၈:၁၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၂-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) မွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ် 
ပီးစီးပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ 
[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၇-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန )တွင ်ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ 
မိနယ်၊ ရှမ်းေချာင်းရပ်၊ တိက်ု(၁)၊ အခန်း(၇)ေန ဦးြမတ်သ-ူေဒ ခင်မျိးမျိး(နဒစီတိုး)
တို၏ ေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကား 
အပ်ပါသည်။]                                                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်း

PA NGO HANG (ဦးငိုဟန်)PA NGO HANG (ဦးငိုဟန်)
မိနယ်ဦးစီးမှး၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(ငိမ်း)မိနယ်ဦးစီးမှး၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(ငိမ်း)

အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ (၂/၁) ဦးဝိစာရအိမ်ရာေန (UP. Ngin Za 
Thang-Daw Pau Ngiak)တို၏သား၊ Nu Vung Suan Cing ၏ ချစ်လှ 
စွာေသာခင်ပွန်း၊ Rev. Dr. Vungh Lian-Nu Vung Za Huai (USA), Nu 
Zam Neam-Pa Lian Khua Nang (Khuasak), U Suan Khai (Ygn) 
တို၏ ညီ/ေမာင်၊ Pa Lian Kam-Rev. Ngiak Ngo Neam (USA), Nu 
Ciang Khup-Pa Lian Do (USA), U Mang Awn (Ygn), Rev. Ruth Dim 
Kaany (Ygn), Pa Cin Do-Nu Htwe Htwe Yee (USA)  တို၏ အစ်ကို၊  
Lia Ngiak Khai ှင့် Lia Dim Suan တုိ၏ဖခင်၊ တ/ူတူမ ရှစ်ေယာက်တုိ၏ 
ဦးေလး   Pa Ngo Hang သည်  ၁-၆-၂၀၂၂ ရက် ည ၈:၂၀ နာရီတွင ်
ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့ ်၃-၆-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် 
ေရေဝးခရစ်ယာန်ဂိဏ်ုးေပါင်းစုဗံမိာန်ေတာ်၌ ဝတ်ြပကိုးကွယ်ပီး ခရစ်ယာန် 
ဂိုဏ်းေပါင်းစုံဥယျာ်ေတာ်၌ ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ [တိုက ်
၂၈၊ အခန်း ၁၀၄၊ အင်ကင်းလမ်း (B)၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်ေနအိမ်ှင့် 
ရန်ကန်ုစီးယင်းှစ်ြခင်းဘရုားေကျာင်းတိုမှ ကားများ နနံက် ၁၁:၃၀ နာရတွီင် 
ထွက်ပါမည်။]                                                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရခိုင်ြပည်နယ်၊  စစ်ေတွမိ၊  ေမာလိပ်ရပ်ကွက်၊  သာဘန်းလမ်းေန 

ဦးေကျာ်ြမင့် [၁၁/စတန(ိုင်)၁၃၉၃၉၄]ှင့် ေဒ လှလှဝင်း[၁၁/စတန(ိုင်) ဦးေကျာ်ြမင့် [၁၁/စတန(ိုင်)၁၃၉၃၉၄]ှင့် ေဒ လှလှဝင်း[၁၁/စတန(ိုင်) 

၁၃၉၃၉၅]၁၃၉၃၉၅]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ ်

ပါသည်-

၎င်းတို၏ ေမွးစားသားြဖစ်သူ ေမာင်ေကျာ်ေစာလ  င် [၁၁/စတန(ိုင်) ေမာင်ေကျာ်ေစာလ  င် [၁၁/စတန(ိုင်) 

၁၃၉၉၄၇]၁၃၉၉၄၇]သည် မဘိ ေမာင်ှမများကိ ုစတ်ိဆင်းရေဲအာင်ြပလပ်ုပါသြဖင့ ်ယေနမှ 

စ၍ အေမွစားအေမွခံအြဖစ်မှ အပီးအပုိင်စွန်လ တ်လုိက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် 

၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝကို လုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်

မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

ဦးေကျာ်ြမင့်-ေဒ လှလှဝင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်ြမင့-်ေဒ လှလှဝင်းတို၏ 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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် ေအာင်ချမ်းသာ 

တိုးချဲ(ေအးေမတ ာ)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၅၀၄)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမချပါမစ ်
ေဒ လဲ့လဲ့ြမင့် [၁၁/စတန(ိုင်)၀၇၆၂၁၉]အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိေသာ 
(ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀) အကျယ်အဝန်းရိှ  ပါမစ်ေြမကွက်ကိ ုပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်တကွ လက်ရိှပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ လှလှေဌး [၁၂/လသန(ုိင်)၀၁၃၆၃၇]
က ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းခ့ဲ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးဝင်းေဇာ်ဦး [၉/ကပတ(ုိင်) 
၂၁၅၅၅၁]က ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီခ့ဲပီး စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက 
ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာရက် စာတမ်းမူရင်း 
များြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ထိသုတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးြပည့်စုံဖိးဦးြပည့်စုံဖိး

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၆၇၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၆၇၇)
အမှတ်(၁၂)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်။ အမှတ်(၁၂)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၀၆၀၁၆၀ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၀၆၀၁၆၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၄)၊ 

ဦးဝစိာရလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၈၄၁)၊ ဦးသန်ိးလွင် (AA-၀၂၉၁၁၅) အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀) 
ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပရိှ ေြမကွက်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ ေအးေအးြမင့ ်[၆/ထဝန(ိုင်)၀၁၉၅၂၁]မှ ဝယ်ယူ 
ပိုင်ဆုိင်ပီး၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှ ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှကင်းရှင်းပါေကာင်း 
ဝန်ခပံါသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများှင့တ်ကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု 
ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
ုံး- (ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ုံး- (ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၇၂၂၉ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၇၂၂၉

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးစိန်ေအးဦးစိန်ေအး

အသက်(၉၄)ှစ်အသက်(၉၄)ှစ်
သယဇံာတှင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီး

ဌာန၊ သတ တွင်းဦးစီးဌာန၊  န်ကားေရးမှးချပ် ဦးခင်လတ်ကီး- 
ေဒ စမ်းစမ်းပွားတို၏ဖခင်  ဦးစိန်ေအး  အသက်(၉၄)ှစ်သည် 
၂-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) မွန်းလဲွ တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
ကားသိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

အမှတ်(၁) သတ တွင်းလုပ်ငန်းအမှတ်(၁) သတ တွင်းလုပ်ငန်း
ဝန်ထမ်းများဝန်ထမ်းများ

ေဒ ယ်ယ်ဦးေဒ ယ်ယ်ဦး
BA, BE.D, Dip in Global EnglishBA, BE.D, Dip in Global English

အလံြပဘုရား၊ ပျိးခရမ်း၊ ေတာ်လန်း၊ ကွမ်း ခံကုန်းအလံြပဘုရား၊ ပျိးခရမ်း၊ ေတာ်လန်း၊ ကွမ်း ခံကုန်း
အ.ထ.က(၂) ေမှာ်ဘီ၊ အ.ထ.က(၅) မဂ  လာဒုံအ.ထ.က(၂) ေမှာ်ဘီ၊ အ.ထ.က(၅) မဂ  လာဒုံ

အသက်(၅၈)ှစ်အသက်(၅၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊  မဂ  လာဒုံမိနယ်၊  ပတ ြမားမိသစ်ေန  (အရာခံဗိုလ် 

တင်စိုးေဝ)-ေဒ ြမင့်(ပတ ြမားေဈး)တို၏ သမီးကီး၊ မုံရာမိေန (ဦးတက်စိန်-
ေဒ ဆိုင်း)တို၏ သမီးေခ းမ၊  ဦးလှေမာင် (စီးပွားေရးပညာရှင်၊  စာေရးဆရာ 
ေအာင်ချန်ိဘွား၊ အမျိးသားစာေပဆ၊ု ယခင်ကန်ုသွယ်ေရး ဒ-ု န်မှး)၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာဇနီး၊ ဦးခင်ေမာင်လတ(်တပ်ကပ်ကီး-ငိမ်း)၊ ေဒ ှင်းှင်းေအး(မူြပ-ငိမ်း၊ 
ပတ ြမားေဈး)၊ ဦးေကျာ်ဝင်းခိင်ု-ေဒ ေဟဝင်းေမာ်(မဂ  လာဒုေံဈး)၊ (ေဒ ဥမ ာေအး)
တို၏ ချစ်လှစွာေသာအစ်မကီး ဆရာမ ေဒ ယ်ယ်ဦးသည် ၁-၆-၂၀၂၂ ရက် 
ညေန ၆:၃၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ ေကာင်းေဆးုံ၌ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၃-၆-၂၀၂၂ ရက် ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ 
မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးေန ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အယူခံမ ကိုဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကို အယူခံမ ကိုဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကိ ု

အယူခံတရားပိင်သို အေကာင်းကားစာအယူခံတရားပိင်သို အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမပထမအယူခံမ အမှတ် ၄၅၉၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမပထမအယူခံမ အမှတ် ၄၅၉
ေဒ တင်လှ(၎င်း၏အခွင့်ရ ှင့် ေဒ ေမဝင်းေသာ်
ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းြမင့်ေအာင)်
(အယူခံတရားလို)  (အယူခံတရားပိင်)(အယူခံတရားလို)  (အယူခံတရားပိင)်
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်စဲွပါ ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး တရားမကီးမ  

၂၈၇/၂၀၁၅ အမ တွင် ချမှတ်ေသာအမိန်ကိုအယူခံမ ။
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ အေနာက်ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ရန်ေအးလမ်း၊ 

ေရ အုန်းပင်အိမ်ရာ၊  တိုက်အမှတ်-၁၈၊  အခန်းအမှတ်-၅၂ ေန   အယူခံတရားပိင ်
ေဒ ေမဝင်းေသာ ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

ယခုအမ တွင် “အယူခံတရားလိ ုေဒ တင်လှကွယ်လွန်သြဖင့ ်သားသမီး (၄)ဦး 
တိုမှ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ေလ ာက်ထားမ အအေပ  သေဘာထားတင်ြပရန်”ှင့် 
ပတ်သက်၍ အယခူတံရားပိင် ေဒ ေမဝင်းေသာ်(ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိ)ူ သေိစရမည်။

ယခုအမ တွင် ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်မှ ချမှတ်သည့်ဒီကရီကို 
အယခူတံရားလိမှု အယခူမံ တင်သွင်းရာ ဤံုးေတာ်တွင် မှတ်ပုတံင်စာရင်းတင်သွင်း၍ 
ထိုအယူခံမ ကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၃ ရက်)တွင်  
ဆိုင်ဆိုရန ်ဤုံးေတာ်မှချန်ိးဆိုလိုက်သည်။ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေရှေနြဖစ်ေစ၊ 
ဤအယူခံမ တွင် သင့်အတွက် ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒအရ ခွင့်ြပထားသူကုိယ်စားလှယ် 
ြဖစ်ေစ၊ ဤုံးေတာ်သို မလာေရာက်ခဲ့လ င် ၎င်းအယူခံမ ကို သင်မရှိသည့်အခါတွင ်
တစ်ဖက်သတ်စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

ထုိအြပင် သင်က အယူခံုိင်ခွင့်ရိှေသာ ဤအယူခံမ တွင် ဒီကရီကုိ တရားမကျင့်ထံုး 
ဥပေဒအမိန်-၄၁၊ နည်းဥပေဒ ၂၂ အရ ကန်ကွက်လိုလ င် ချနိ်းဆိုထားေသာအချနိ် 
အတွင်း ဤကဲ့သို သင်က ကန်ကွက်ေကာင်း ဤအယူခံုံးေတာ်၌ အေကာင်းကား 
အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ေမလ (၃၁)ရက်ေနတွင်  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မိုမိုေအာင်) (မိုမိုေအာင်)
 လက်ေထာက်ွန်ကားေရးမှး လက်ေထာက်ွန်ကားေရးမှး
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ဂျပန်ိုင်ငံ ကန်ဇိုင်း 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလဆိပ်၌

ဘာသာြပန်ကိရိယာများ 

အသုံးြပမည်
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ဇွန်    ၃၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈)   သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်   ေြပာကားခ့ဲသည့် 

မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုတပ်မေတာ်ဟာ အတိတ်ကာလက ိင်ုငနံဲလမူျိးအေပ  တာဝန်ေကျပွန်မ ၊ 

သစ ာေစာင့်သိမ ၊ ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးေတွကို  ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ် 

သလိ ုယခပုစ ပ န်ကာလမှာလည်း ိင်ုငနံဲလမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်တဲ ့ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  တည့မ်တ်ထန်ိးသမ်ိး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှတယ်။ 

တပ်မေတာ်ရဲ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ဟာ အမိိုင်ငံနဲ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ ုေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး ကမ  ာအ့လယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် 

သွားိုင်ဖို ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်တဲ့ စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် အေြခခံပညာေကျာင်းများ စတင်ဖွင့်လှစ ်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း၌ ေကျာင်းအပ်ှံသ ူေကျာင်းသား ေကျာင်းသူဦးေရ ၈၀၀၃၉၅  ဦးရှိ

ရန်ကုန်      ဇွန်       ၂

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက်   ုိင်ငံတစ်ဝန်း  အေြခခံပညာ 

ဦးစီးဌာနေအာက်ရိှ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မလူတန်းေကျာင်းများ 

၏ ေကျာင်းအပ်ံှေရးသတီင်းပတ်အြဖစ် ေမ ၂၆ ရက်မှ ဇွန် ၁ ရက်အထ ိ  

သတ်မှတ်၍    ေကျာင်းအပ်ှံမ လက်ခံြခင်းများကိ ု   ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

ေကျာင်းအပ်ှံမ      စတင်လက်ခံသည့ ်   ရှစ်ရက်တာကာလအတွင်း  

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း     အေြခခံပညာေကျာင်းများ၌ 

ေကျာင်းအပ်ံှသ ူေကျာင်းသား ေကျာင်းသဦူးေရ ၈၀၀၃၉၅  ဦးရိှေကာင်း 

သိရသည်။

ေကျာင်းစတင ်တက်ေရာက်

ြမန်မာတစ်ုိင်ငံလံုးတွင်   ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ပညာသင်ှစ်အတွက် အေြခခံ 

ပညာအဆင့်ေကျာင်းများကိ ု ယေနစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ ေပျာ်ရ င်လန်းဆန်းစွာ  ေကျာင်းစတင်တက်ေရာက်က 

သည်ကို ေတွရသည်။

ေကျာင်း၏လံုခံေရးှင့် ေကျာင်းတက်ေရာက်ကသည့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအတွက ်   သက်ဆိုင်ရာလုံ ခံေရးတာဝန်ရှိသူများှင့ ်

တာဝန်သိြပည်သူများ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း   သိရ 

သည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဗဟန်းမိနယ် အမှတ်(၁) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း 

၌ ပညာသင်ကားကမည့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိ ုေတွရစ်။

အီတလီအသင်းကို 

အိုင်ရပီး 

အာဂျင်တီးနားအသင်း 

Finalissima 

ဖလားဆွတ်ခူး
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ကိဗုစ်-၁၉   ေရာဂါ  ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပ လနူာသစ် ခနုစ် 

ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  

ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ 

၁၁ ရာခိုင် န်းရှိ


